KLUB
MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE PRO ČECHY A SLOVÁKY VE ŠVÝCARSKU ROČ. XII.

DRAZÍ PŘÁTELÉ
v Popisech pro Tebe vyšla úvaha o zrnku. O drobounkém zrnku hořčice, které padne do žerné,
vyroste, dává stán znaveným, ptáci hnázdá v jeho vetvách, přínásá úrodu a nová zrnka
k zasévaní.
Vobrá vůle a otevřené srdce je úrodná půda pro zrnáčka pravdy. A£e nevz/toóíoa, dokud je
nezahreje aspoň jediný paprsek lásky.
,
z
Pravdy máme v evangeliích, v učenú váry, mnoho. Každá věta, každé podobenstvá, každý
příběh byt nesčíslněkrát. promeditován. Ale změnil všechna srdce, do kterých pravda
Kristova zapadla? Asi ne - jának by to ve světě vypadalo trochu tepe.
Hořčičných zrnek pravdy se, zasévá do nasá duse mn^ho - od chvátě, kdy otevřeme, ráno, oěí
až po chvilku, kdy zakončíme svůj den. Ale i mu můžeme rozsévat pravdu - dobrým p/vckladem, slovem, dopisem - všelijak. Tolik lásky vsak sami nikdy nevyrobíme, aby tato prav
da v srdci druhého vzklíčila a nesla ovoce. Musíme Čerpat z pramene nevysychající lás
ky Kristovy, z žáru, pred kterým se muže sice člověk schovat, ale který nemůže uhasit,
jako nemůže uhasit slunce.
Jiná je laska. manželu, jiná snoubenců, jiná rodičů eá detr, jiná je laska k přátelům
a jiná k nepřátelům; ale každá je stejné osobná, jako je osobná láska Kristova k nám.
Ne každý', s nimž se setkáme, přijme lásku ve stejné podobe. Jednomu pomůžeme hmotné,
jinému vlídným pozdravem ci úsměvem, daís-cmu vyslechnutím, radou, povzbuzeném, vtipem ano, i vtip a humor je velký dar Člověku. Jsou vsak lidé, která májo, tak tvrdou skořáp
ku kolem srdce, že se dá rozdrtit jen obetá’. Snad až po letech.. .Jistý kněz obětoval
sve předsmrtné utrpená za jiného, který v pyšné neposlušnosti níčá varu v božstvá Kris
tovo a lásku k Matce-Cárkví, Ani obětující se, ani ten, za něhož se obětoval, nejsou sa
mi. la prvními sto já Kristův kráŽ, Boža, smilováni, které ceká jen na malinkou puklinku
v tvrdých srdcách druhých, aby tam vneslo proti hnisu smrti penicilín lásky.
Ke které straně se přidáme? Pozorujeme, že hnis
se převaluje na oslabeném tele Církve.
Církev, jako kdysi Kristus, viss přibitá na kří
ži, biskupove'-apostolové s^ třesou strachem pred
zuřícím davem. Kdo z nás zůstane věrně pod Kří
žem? Jako kdysi Matka, sv.Jan a par přátel? Kdo
vytuší tajemství obetí a zmrtvýchvstání? Kdo
zůstane na zpastosene vinici a bude trpělivé sá
zet zdravé víno? Rozsévat zrnka pravdy do lid
ských srdci a zahřívat je Boži láskou?
Kdo miluje Boha nade všecko, vídá za každým člo
věkem Krista-Krista klepajácáho na zavřená srdce.
Milující člověk neochabne-leda na chviličku, ale
"slunce nezapadne nad jeho hněvem".
Rozsévaní zrnek pravdy, propouštěná Bozá lásky
vlastním srdcem na zhanobeny, zhnisany svet - je
tak trochu sport - jak řekl sv.Pavel. Ma sva pra
vidla1. Hledejme v druhem zrnko dobra, posuňme je
do úrodné půdy pravdy a nabídneme Panu k ozáření.
Letos mame víc nez jen 365 šancí’ Vose
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

se zlatými mincemi, kterou museli vy
táhnout vrtulníkem. Přes 100 let se
v San Mongo, kde stojí onen kostel
Bohoslužbou ve staroslověnštině
sv.Teodora, mluvilo o zlatém pokladu
u hrobu sv.Josafata v basilice
sv.Teodora. - Mezi obětmi zemětřese
sv.Petra byl 25.11. mr.zahájen
ní byl i biskup z Veroli-Frosinomen,
řádný synod ukrajinské Církve
který byl právě v rodném Castel Gran
/uniatů-viz článek o sjednoce
de, kde chtěl upravit rodný dim ve
ných katolících/v diaspoře.
starobinec a sirotčinec. Také sv.
Předsedal mu kardinál Slipyj, stejně jako
týdenním synodálním pracím, kterých se zú Otec se odebral na místo neštěstí, aby potěšil
častnilo 13 biskupů a kard.Rubin, prefekt postižené. Pohled na katastrofu ho tak dojal, že
o ní mluvil i při gener.audienci 26.11. Zmínil
kongregace pro vých.Církve jako zástupce
papeže. Na programu bylo jmenování nových se o setkání s farářem městečka Balvane, kde se
biskupů, seznam vhodných osobností na svě při bohoslužbách zřítila střecha kostela a zabi
cení předali sv.Otci na konci synody, dále la mnoho věřících, zejm.dětí-zaěínaly tam právě
misie. Byla prý na faráře podána žaloba, že ne
redakce tří důležitých dokumentů: připiš
použil všech peněz včas k opravě kostela.
papeži, prohlášení pseudosynodu ve Lvově
r.1946 za neplatný. Tento pseudosynod zru Nositel Nobelovy ceny za literaturu 1980 Cseslaw
šil usnesení synodu v Brestu-Litevském r. Milosz dostal čestný doktorát katol.university
1598, na kterém se část pravoslavných při v Lublině, na fakultě humanitních věd. Kdysi tam
pojila zpět ke katolické Církvi. Prohláše učil i prof.Wojtyla. Spisovatele přijal 15.12.
ní o neplatnosti pseudosynodu je neobyčej soukromě sv.Otec. Hovořili hlavně o latině v kul
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ně energické. Dále byl vydán pastýřský list tuře a o překladech biblických textů.
uniatům na Ukrajině, kamž bude předán ten Sv.Otec přijal 24,11 .Tadeausze Nazowieckiho“
to měsíc, kdy se tam podle juliánského ka hlavního poradce Lecha Walesy a měl s ním delší
rozhovor, Už drive se setkali v Mohuěi.
lendáře slaví vánoce. Ukrajinští exiloví
9.12.letěl zase do Prahy Msgr Poggi se sloven
biskupové poprvé napsali podzemní církvi
ským verbis tou Bukovským. Měl se setkat s vlá
na Ukrajině pastýřský list, kde ohlásili
existenci této organisované církve s kněží- dou, kard.Tomáškem a všemi biskupy.
mi, biskupy a hlavou. Je pochopitelné, že Novým provinciálem švýcarských dominikánů byl
počet a jména hierarchie neoznámili. V pa zvolen P.Viktor Hofstetter z Curychu.
stýřském listě žádají biskupové právní sta Svýc.postní oběh vynesla min.rok 19,8 mil.franků.
Tento rok bude slavit 20 té výročí.
tus ukrajinské Církve v SSSR, který byl
Ivovským pseudosynodem zrušen, ale Ivovský Keston College v Londýně má v rukou dopis Dimitsynod byl synodem v Římě prohlášen za proti rije Dudka z 27,7,mr.měsíc po propuštění z věze
ústavní a nekanonický. Biskupové doporučuji ní. V dopise prosí pravoslavný kněz své bratry,
4 miliónům ukrajinských věřících v podzem milované děti v Rusku a v zahraničí, o prominutí
ní Církvi, aby byli ukázněni a respektovali své slabosti, kterou sám sobě nemůže odpustit,
hierarchický řád Církve, i když jsou jako že je jeho srdce zdrcené, když vidí rozruch a
katolíci vyloučení z právního života, za slyší pokroucený výklad svého nuceného projevu v
ručeného sovětskou ústavou. "Poslouchejte televizi. I když tento kněz nevyniká důkladným
náboženským vzděláním, vyniká něčím důležitějším,
pastýře, kteří vám hlásají slovo Boží a
udělují svátosti vzdor nebezpečí, že ztra vroucí láskou k Bohu a k věřícím.
tí svůj život." Jednoho z podzemních bisku 3.12.přijal sv.Otec na 45 min.polské fotbalisty,
pů pověřil kard.Slipyj koordinací pastorač kteří hráli týž den s mužstvem Perugia a 7.12.
ní činnosti. - Mezi ostatními body diskuse na Vallettě s mužstvem Malty, v rámci vylučova
byly také otázky překladu staroslověnštiny cích utkání pro mistrovství světa. Mezi 18 ti
hráči byl rudovlasý Boniek, jeden z nejlepších
do jazyků diaspory, role laiků ap.
13.12.zřídil JP II novou eparchii sv .Cyrile fotbalistů světa-jeho cena je 9 miliard lir. Sv.
a Metoda pro Slováky řecko-katol.obřadu v Otec požehnal míč, kterým měli hráči hrát, dal
Kanade se sídlem v Torontu; eparchou jmeno jim své autogramy, hráči mu věnovali jiný míč a
val Msgra Michaela Bosňáka, nar.v USA, ti své podpisy. Sv.Otec slíbil, že utkání bude sle
tul, biskupa ze Zernica, dosavadního visitá- dovat v televizi.
tora řecko-katol.Slováků a světícího bisku 17.-27.2.bude sv.Otec na Filipínách. Prohlásí tem
pa ordináře ukraj.diecéze Toronta avých.Ka za blahořečeného prvního Filipana Leonardo Ruize,
který byl s 15 japonskými misionáři umučen v Ja
nady.
Encyklika Dives in Misericordia vyšla latir ponsku. Navštíví Guam a Japonsko. Arcib. z Mani
sky a z latiny se překládá do jiných jazykí ly, kard.Sin, informoval už 16.11.oficielně fili
Sv.Otec ji napsal polský, jako I.encykliku. pínského presidenta Marcose o návštěvě JP II.Pů
Při odklizení trosek kostela po velkém ze vodně měl sv.Otec navštívit 7 míst,ale počet byl
mětřesení v Itálii 23.11.našli velkou bedni ,zredukován.

DRUHÝ ŽIVOT

Ještě se nestalí válo.
Ženy seděly kolem kulatého stolku, nohu přes nohu, kratičké sukně vyhrnuté-spíš ze zvyku než z nutnosti, protože mimo ospalého číšníka a opi
lého starce v koutě nebyl na obzoru zákazník, žena s vysedlými lícními
kostmi ukázala bradou na útlou dívku neurčitého věku:"Ty jsi na řadě..1
"Já?" zeptala se dívka ulekaně,"já...ale..."
"Co na tebe v životě nejvíc zapůsobilo?" Stará nevěstka odfoukla dým
a upřela přísné oči na děvče. To sklopilo hlavu. Proud odbarvených, u
kořene hlavy se temnících vlasů jí spadl přes čelo.
"Ale Lili! Otevřely jsme se všechny! Bylo by nefér, kdybys ty ne!" 3
"A..ano. Jistě,"zatékala dívka zrakem po špinavých tapetách hospody.
"Bylo mi něco přes osmnáct.."svraštila obočí, jakoby chtěla přinutit
fantazii vydat obraz."Odstěhovala jsem se od rodičů, přestala chodit do
fabriky..a..jako těch Začínala jsem,"vysunula vzdorovitě hlavu."Jednou
jsem se posadila na lavičku v parku. Byl slunný den, ptáci zpívali, dě
ti honily míč, listí šumělo..a já myslela na to, jak mě táta zřeže a
jak bude máma plakat, až se doví, co dělám. Náhle jsem si všimla, že
se vedle usadil mladík s knihou. Chvíli četl a pak se otočil ke mně;
"Velice zajímavá kniha! Ale lidé jsou ještě zajímavější. "-Nikdy mi ne
napadlo, že by na padlém děvčeti bylo něco zajímavého, že?"ohrnula retr
"Podívejte se na ty děti! Co všechno na ně působí! Rodina, kamarádi,
ulice, škola, zlí i dobří, co z tohoto líbezného andílka vyroste?"podal
zakutálený míč špuntovi s nevinnýma očima. "Všimla jste si, jak lehce
se člověk poddá zlu a jak těžce zápasí o dobro? Jistě jste si toho všim
la, "řekl důrazně. "Ano, všimla,"zašeptala jsem. Pamatovala jsem si, jak kamarád nabídl tá
tovi první štanprdličku a od té doby vypil táta oceán alkoholu. Jak máma poprvé usedla k
snídaní s utrženým knoflíkem u halenky..a dnes je z ní špinavá čarodějnice..."
"Tak co s tím klukem? Sel s tebou?" dychtivě se naklonila jedna z nevěstek.
"Smluvili jsme si schůzku za týden, "nevšímala si dívka svítících očí kolegyň, "a zase mlu
vil tak zvláštně. .divně, .měla jsem pocit jako po prvním svátém přijímání. .všechno bylo
úplně čisté, svaté, prosté. Mluvil o člověku, ale zdálo se mi, že mluví...o Bohu..o tom,
co jsme se učily v náboženství, ale nemluvil o tom. Mluvil jen o lidech, ptal se, jak žiji
a jaké mám rodiče, tak jsem mu popsala maminku a tatínka, jací byli, než se naše rodina
zhroutila, jaký byl brácha prima, než začal užívat a prodávat omamné jedy a sestra než si
vzala pasáka__ U nás je to asi v rodině,"dodala zoufale a zrudla. "Tak jsme se scházívali
na lavičce asi půl roku, snad. Obvykle na mě už čekal, jednou jsem přišla dříve a tu se
rozpršelo, hrozný liják a bouřka, lidé utíkali z parku, ale já jsem čekala a čekala a on.."
"Nepřišel!!"
"Přišel..Odvedl mě..tak něžně, ach Bože..do pavilonu, osušil mi kapesníkem tvář a zabalil
do svého pláště."Dívka sklopila hlavu a zírala upřeně na rudé, špičaté nehty.
"A ty ses vůbec nepokusila dostat ho.,?"zeptala se nedůvěřivě jedna rudovláska.
"ó ano - ale ne tak, jak to děláme my. Když přestalo pršet, doprovodil mě k mému domu. Měl
modré rty a třásl se zimou..tak jsem ho pozvala na trochu horkého čaje s rumem. Vzal mě
takhle, "uchopila sousedku za lokty, "podíval se mi do očí - měl takový jiskřivý, dobrý po
hled, a řekl pomalu:"Mám vás příliš rád, než abych šel s vámi." Pohladil mě a odešel."
"Divný patron, "ušklíbla se sousedka a vyprostila ruce z jejího sevření.
"Setkali jste se ještě? Vidělas ho zase?" dychtivě se zeptala sotva škole odrostlá kráska.
"Viděla jsem ho. Ano,"sklopila zrak,"ležel tiše v rakvi, oči zavřené, v sepnutých rukách
kříž, usmíval se..Když šel ode mne, přejel ho opilý řidič. Byli tam jeho rodiče..bohatí.."
"Kdyby byl šel s tebou na čaj,"ušklíbla se nejstarší,"byl by si zachránil život!"
"Ano..Jeden život by si byl zachránil..ale druhý by byl možná ztratil!"
"Co...co je to za nesmysl? Jaký druhý život?"
Číšník rozsvítil. "Děvčata! Rychle do práce! Otvírají vrata fabriky, dnes byla výplata!"
Všechny vyrazily s lakovanými kabelami ze dveří, upravujíce si výstřihy a účesy. Jen ta,
která vyprávěla poslední příběh, zírala ztmule za nimi, pak odsunula sklenice od limoná
dy, položila hlavu na stůl a zoufale se rozplakala.
Erwin Brosch
"VŽDYŤ CO TO ČLOVĚKU PROSPĚJE, KDYŽ ZÍSKÁ CELÝSVĚT, ALE ZMAŘÍ SVŮJ ŽIVOT?" Mk 8, 36.

PSYCHOLOGIE MÍSTO KRISTA
Jako houby po dešti se tvoři všude nová víra - "nábožen
ství vnitřního klidu". Tato etiketa pochází ze starých
:nih, které ujišťují člověka, že může překonat strach, sta
rosti, hrůzu, trudnomyslnost, ubitost a nedostatek sebedůvěry
''silnými injekcemi psychologických vitaminů, uskladněných v labo
ratoři vlastního ducha. Nové náboženství není vůbec nové, za no
vé ho považují ti, kdo neznají staré.
Toto náboženství hlásal kolem r.400 Angličan Pelagius. I on zastá
val názor, že člověk se může vyzvednout sám za vlastní vlasy, že
rozbitá kolečka hodin se spraví sama od sebe, že člověk se může
dotknout hvězd bez žebříku a špinavé ruce budou čisté, třeme-li
jednu o druhou - a nepotřebujeme vodu, že tělo nepotřebuje jiné
léky, než které může míchat z vlastní krve, a duch potřebuje jen tu pravdu,
kterou může pochopit. Jediný rozdíl mezi psychologismem a pelagianismem je
ten, že druhý měl pro svůj názor silnější důvody než mají "náboženství míru'.'
Je pravda, že dc jisté míry si může člověk pomoci sám. Jeho tělo např. spo
lupůsobí s léky, které předepsal lékař. Jeho vůle odpovídá na lásku, kte
rou mu někdo nabízí. Jeho duch získává sdělení z pěti smyslů.
Musíme však také uvážit, že je něco za tím, co přijímáme zvenčí. Bídu ži
vota nepřekonáme sami od sebe, je potřeba pomoci shora, nejen od lidí.
Vždyť, lidé jsou vlastně často odrazem našich vlastních problémů. Bůh je to,
který se nás snaží zachránit.
Člověk potřebuje trochu víc důvěry v sebe, ve svou důstojnost jako tvora
Božího - a nemusí být domýšlivý na to, že je neopeřený dvojnožec.
4
Křesťanství rozhodně tímto typem náboženství není. I když dává vnitřní
mír, dává ho jiným způsobem. Nestaneme se přece hindem jen proto, že jíme
to, co jí on?
Psychologismus je v podstatě mystika pohovky; věří, že by v životě neměl
být vůbec kříž, těžkosti, bolest. Psychologista říká:"Následuj mě a vyhni
se kříži," Kristus, Syn Boží, však říká:"Kdo chce za mnou přijít, ať vezme
na sebe svůj každodenní kříž a následuje mě."
Psychologismus popírá, že porážka, ponížení, zkoušky, nedostatek odvahy,
utrpení patří k životu. Křesťanství však tvrdí, že to k životu patří, ale
zároveň říká, že to všechno můžeme přijmout, snést, produchovnit sjednoce
ním s ukřižovaným Kristem - jako se špinavá kapka pročistí vlivem slunce
a změní se v neposkvrněnou sněhovou vločku.
Kristus nikdy nezatajoval svým učedníkům, co je to bude stát, budou-li ho
následovat. Dal jim svobodu, rozhodnout se pro něho - nebo odejít.
Jistě, lidem se může slibovat, že budou osvobození od obtíží života. Ale
to není křesťanství. Křesťanský zákon je jasný:"Kdo s Kristem trpí, bude
s Kristem i kralovat." To znamená, že křesťanství je nadějí na mír:"Dám
vám mír, který svět dát nemůže." Kristus poukazuje neustále na protiklad
"světa" a "sebe sama" - mezi náboženstvím jistoty a jistotou v Bohu.
Psychologismus si klade otázku:"Co je pro mé já nejlehčí a nejpříjemnější?"
Křesťan se ptá:"Která je Boží cesta, kudy mám jít k Bohu - bez ohledu na
to, je-li příjemná nebo se mé já proti ní vzpírá,"
Jen tato cesta přinese duši trvalý, pevný, nezničitelný mír.
FULTON J, SHEEN

Z "NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA" TOMÁŠE KEMPENSKEHO
"Ač jiní hledají místo tebe něco jiného, co se jim líbí; mně se však nelí
bí a nebude líbit nic jiného, než ty, můj Bože, má naděje a věčná spáso.
Neumlknu a nepřestanu prosit, dokud se mi nevrátí tvá. milost a nepromluvíš
v mém nitru.""Zrak dobrého úmyslu je ..třeba očistit, aby byl prostý a. pří
mý, a upírat jej přes všechny překážky jedině na mne.""Ty /Bože/ dáváš srdci
klid, velký pokoj a slavnostní veselí.’"’Aby člověku bylo něco milé a příjemné, musí být při tom tvá milost, musí to být okořeněno tvou moudrostí."

"Kdo má pravdu, nesmí nechat svět v omylu.”/P.
James Keller/. Kristus žádá, abychom se zasadili
V USA se ptali novinářů a profesorů, která pro CELÉ jeho učení, abychom přijali VŠECHNA je
je podle jejich názoru nejdůležitější udá ho přikázání."Učte je zachovávat VŠECHNO,co jsem
lost světových dějin. Na první místě-obje- vám přikázal."/Mt 28,20/.Chce, abychom přijali
celou posvěcující pravdu a milost. Nechce nic po
vení Ameriky, pak vynález knihtisku, na
třetím Luthérova reformace, vyhlášení svo lovičatého. Křesťan proto stále bojuje za právo
body USA, vynález parního stroje, žárovky na život, za manželskou věrnost, ochranu víry...!
a optické čočky a na čtvrtém místě narozei [Ústy sv.Petra žádá Ježíš,"abychom Boha posloucha
Kristovo vedle roentgenu a prvních pokusů li víc než lidi. "/Sk 5,29/. A říká, že kdo milu
o let. Tak málo si cení Američané Krista! je rodiče víc než jeho, není Krista hoden.
Křesťanská Evropa by asi neodpověděla lépe .Být křesťanem neznamená tedy něco přidaného k
Pro mnohé je křesťanská víra něco vedlejší .životu či jakási životní kosmetika. "Křesčan na
úsporném plameni"/P.Lippert/je odpadkový křesťan.
ho, "koníček", laciné zboží...
Čteme křiklavé reklamy:"Anglicky snadno a "Pohovkové křesťanství" je výprodej křesťanství,
rychle! ""Matematika bez námahy!" Co všech jeho falšování a konec. Kristus chce záchranu du
ší a to pro věčný život. Nesmíme křesťanství osla
no se dnes neudělá lehce. I umírání - s
injekcí! Proč někdo nepřišel na nápad: "Ná bovat, měnit v sociální zlepšování světa a v t5
boženství-snadno a rychle! Svatost-bez ná instituci, která zkrášluje život.
mahy! 5 frs zálohy!" To není žert. Stačí Být křesťanem je těžké - počítáme-li s nekompropročíst si některé náboženské knihy či sly .misním bojem proti omylu a hříchu, i v protikla
šet přednášky. Už se podnikají pokusy-snad du k bezútěšné nevěře. Při výhledu na odměnu věr
i dobře míněné-lidem náboženství ulehčit a nosti ve věčné dokonalosti je to však lehké.
tím je získat pro víru. Řekne se jim, že t< "Vy, kteří jste mě následovali při obrodě světa,
vlastně není těžké, věřit, být dobrým křes až Syn člověka zasedne na trůn své slávy, usedneťanem! Ve skutečnosti jsou tyto metody lež te také vy na dvanáct trůnů.. "/Mt 19,28/.To platí
pro všechny křesťany. Neboťtrpení tohoto času
Být křesťanem je těžké. Ternu neodporují
slova Páně:"Mé jho netlačí a moje břemeno nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás
netíží."/Mt ll,30/.Ta.ta slova platí dobré v budoucnosti zjeví./Řím 8,18/. Sv.farář z Arsu
mu křesťanu a při pohledu a nezútěšný ži řekl:"Údělem dobrého kresčana je všechno zlo svě
ta; ale nebe je dost bohaté, aby mu to zaplatilo"
vot nevěrce. Pro nevěřícího nemá život
smysl a křesťanské učení o druhém živote Jistý kaplan naříkal:"Pane faráři, všechno jsem
je zbožný sen, přelud, útěk před obtížemi. s mládeží zkusil; šel s nimi do kina, na fotbal,
uspořádal taneční, výlety, a přesto nejdou do
Francouzský nositel Nobelovy ceny Monod
řekl, že člověk je jen"cikán na okraji uni Jkostela."Pan farář mu navrhnul:"Což kdybyste to
zkusil s náboženstvím?"
versa, které je pro jeho hudbu hluché a
lhostejné k jeho nadějím, utrpení a zloči Ano - mladí lidé potřebují náboženské vyšší ideá
ly. "Kdo to dělá mladým lehké, dělá jim to těžké','
nům. "
Jsme ny, lidé, skutečně sami na vesmírné řekl badatel v oboru chování prof.Walter Kônig.
lodi"zemi"? Je naše bytí nesnyslný produkt Stejně i jeho jmenovec, vídeňský kardinál:"Byla
slepého běhu světa? Na to odpovídá Syn Bo velká chyba v naší práci s mládeží, když jsme se
ží, Kristus: nejsme sami. Člověk se nemusí domnívali, že lehce udělané křestanství přitáhne
utíkat do náboženského sebeklamu. Bůh exis houfy mladých. Opak je pravda: čím víc se od mla
tuje, mluvil k tomuto světu, narodil se na dého člověka žádá, tím víc se cítí vyprovokován,
aby toho dosáhnul!"
tomto světě a chce nás skrze svého Syna
přijmout do věčného života na onom světě. Mladí chtějí ideály křesťanství, jinak hledají
Tento Kristus žádá však něco i od nás: boj vzory jinde a najdou modly. I pro dospělé platí,
proti zarputilým nepřátelům v nás/hřích/, že život není hračka - tím méně utrpení a smrt.
kolem nás/zlý svět/ a pod námi/Satan/.Není Jen křesťanství zná odpovědi na otázky po posled
to lehké. Staré přísloví říká:"Kočárem se ních věcech člověka:"Nám, křesťanům, dává víra
člověk do nebe nedostane!"h Kristus žádá: větší moudrost a živější poznání základních věcí
"Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, života než ateistovi s deseti doktoráty."/Leppich,
den co den ber na sebe svůj kříž a násle Tím je křesťan bohatší než kuwaitský šejk, který
duj mě."/Lk 9,23/.Člověk chce ochranu před vydělává denně 20 mil.dolarů. A na onom světě
utrpením a bojem, Bůh chce, aby se člověk bude křesťan, a sice světec, bohatší než největší
v utrpení a boji osvědčil. Při svém Nane multimiliardář světa. Ježíšovi "patří všechno",
bevstoupení neřekl Ježíš:"Tak, ted jděte je to panovník všehomíra, nesesaditelný - a svět
domů a udělejte si pohodlíčko."Řekl:"Jděte ci jsou jeho spoluvladaři"na konci bez konce."
do celého světa a hlásejte evangelium..." Sv.Augustin. Je těžké být křesťanem v životě, ale
/Mk 16,15/."Když pronásledovali mne, budou oblažující při umírání. Ať v nás r.1981 probudí
vědomí o nevýslovné ceně křesťanství a snahu, to
pronásledovat i vás."/Jan 15,20/.
to štěstí nikdy nepromarnit!

SNADNÉ NÁBOŽENSTVÍ ?

MLÉKAŘKA V OTTAKRINGU

ALEXANDRA RACHNANOVÁ
29.června 1927.
Už uplynul skoro měsíc od maminčiny operace a ještě nemám žádnou zprávu. Jsem rozrušená
a trápí mě to. Píši jim každý den - a odpověčí nepřichází. Mám dojem, jakoby na mě spočí
valo celé horstvo, jako bych křičela do prázdného prostoru. Ach,Rusko - jak nekonečně
jsi vzdálené! Kdybych měla rodiče v Asii, v Austrálii, či dokonce na ledovém, teimém
severním pólu, spíš by zaslechli moje volání. .Ale Rusko je země mlčení. Mlčení ztmulejšího než smrt... Každý den jde kolem nás několikrát listonoš, nikdy pro mě nic nemá.
Jsem vyvrženec, a musím si zvyknout na myšlenku, že jsem ztratila právo, mít matku... 6
20.července 1927.
Byli jsme právě u Dr.Waltera a jeho paní. S jakou radostí jsme jim vraceli peníze, kte
ré nám půjčili ke koupi obchodu a které nás asi zachránily před záhubou! S jakou rados
tí jsem se dívala na jejich milé tváře, když nám přáli do budoucnosti štěstí a úspěch!
Kdyby jen tušili, jak jsem jim vděčná za to, že ime, cizince, člověku, kterého skoro
neznali, svěřili peníze, které jistě lehce nevydělali. Kdyby věděli, kolik hodin strachu
jsem prožila, když šel obchod špatně a bála jsem se, že peníze, které nám půjčili, jsou
ztracené,..
Vrátili jsme se spokojeně domů. Pro mne jsou ztělesněním mé víry v člověka. Viděli, jak
hyneme, a podali nám ruku k záchraně.
2.srpna 1927.
Dopis od otce: "Maminka je jako zázrakem zachráněná. Je mimo nebezpečí. Dvakrát se ještě
povážlivě zvýšila teplota, ted se už uzdravuje. Doufám, ze se brzo vrátí z kliniky domů.
Pokud jde o peníze, jsme na. tom dost tragicky, nemoc nás finančně vyčerpala. "

3.srpna 1927.
Ticho. Hluboké ticho. Celý dům spí, i když je teprve 11 hodin. Otmar je ve městě. Čekám
na něho. Nemohu bez něho usnout...
Uklidila jsem pokoj; je čistý a útulný, na stole je velká kytice rudých máků. Z dálky
je slyšet hudbu a zpěv. Jinak je ticho, a ticho je i v mém srdci.
Nejen že jsem se smířila s tímto životem, začala jsem ho dokonce milovat. Ráda umývám
zem, až se leskne jako zrcadlo a stejně mám radost ze všech jiných domácích prací ně
mecké hospodyně. Pozoruji život své sousedky a co vidím, plní mé srdce uznáním, ba i
obdivem. Je v ní něco, co byl celý život můj ideál: trpělivost a vytrvalost.
Stále vytrvale pracuje. Byla zaměstnaná jako švadlena, od časného jitra až do pozdní
noci se její ruce snažily pracovat a výdělek ukládala do záložny. Za ušetřené peníze
si koupila zařízení, nádhernou ložnici z kavkazského ořechu. Tento nábytek jakoby byl
symbolem faktu, že člověk, který umí a chce pracovat a šetřit, dosáhne toho, co se
druhým zdá být nemožné. Její láska k vlastnímu domovu, v němž každý koutek, celé zaří
zení, je výsledek cílevědomé a vytrvalé práce, mi dává víru v německý národ, pocit jis
toty, že to, co se zde vybudovalo, se nedá zničit...
Je ticho. Nebe je poseto hvězdami. Jaký klid je dnes v mém srdci!
Došla jsem k přesvědčení, že kdybych teči zemřela, nic ve světě by se nezměnilo. Byla
by stejně krásná,tichá noc, jaká je teči. Svět mě nepotřebuje, ale já potřebuji svět,
V této myšlence je něco, co mě uklidňuje, stejně jako v tom, když jsem hledala smysl
kavkazského nábytku své sousedky__
Nic od svého života nežádám. Vidím v něm dar Boží. Jsem zde jen chvilku, na krátké
návštěvě. Ale v tomto vědomí není bolest, nýbrž uklidnění. Miluji ticho a útulnost
svého pokojíčku, miluji rudý mák ve váze, čerstvě navoskovanou podlahu, miluji trochu
nádobí, které mám, a pár hrnců s květinami, které jsem sama vypěstovala ze semínek,
Květiny vyrostly; teč kvetou, na podzim uvadnou, žiji, raduji se - a také zmizím.
Ale svět bude stejně jasný a krásný jako byl dříve.

PROČ?

Že je ateismus v dnešní
době moc, která čím dál
víc ovládá svět, se nedá
popřít. Tato skutečnost
se posuzuje různě - pod
le stanoviska, které se
k ní zaujme. Bojovní
ateisté mají radost z
každého vlomu do staré
zbožnosti a posuzují to
jako úspěch a pokrok. Na druhé straně i ne
věřící, zejména pak křesťanské církve, ten
to vlom považují za bolestný a politování
hodný. Je to "odpad" od Boha. Tanto názor
vede ke zpytování svědomí, kdo zavinil
tuto situaci a k úvaze o tom, jak rozvi
nout nové způsoby hlásání evangelia a
místa vlomu do křesťanské víry zase zace
lit a rozvinout nového ducha zbožnosti.
Uvědomíme-li si tuto světovou situaci po
chopíme, proč papežská universita Urbaniana populárně nazývaná kolej hlásání víry,
svolala na dny 6.-10.října t.r. známé věd
ce a spisovatele celého světa ke kongresu
na téma EVANGELISACE A ATEISMUS. Byla tam
spousta přednášek a diskusí, o tom všem ne
můžeme referovat, ale po kongrese se po
různých dojmech vyskytly otázky: Dosáhl
kongres svého cíle? Vykreslil přesný a
úplný obraz dnešního ateismu? Ukázal účin
né cesty k nové evangelizaci?

I. Mezi přednáškami pozvaných referentů
vzbudila pozornost přednáška francouzského
spisovatele ANDRÉ FROSSARDA. Kdo je tento
muž? Je mu 65 let a má za sebou
velmi pohnutou minulost. Jehc
otec byl od mládí socialista,
pod vlivem ruské revoluce
odcestoval do Moskvy, aby
založil v Paříži komunis
tickou stranu a stal se
jejím sekretářem. Později
se vrátil k socialismu
a stal se ministrem.
Je pochopitelné, že syn
vedoucího komunisty ne
jen vyrůstal mimo vliv
náboženství, ale pod tla-,
kem propagačních řečí je-:
ho otce v něm vzrostla ne
návist vůči křesťanské víře.
Až do svého dvacátého roku
André Frossard na Boha vůbec
nemyslel. Neptal se na něho,
vnitřně však byl posedlý myšlen
kou, vybudovat ráj na zemi.

Žil - jak vypravoval v Římě ve stavu "idiotského ateismu",
čímž chtěl říci, že byl uchvá
cen tímto světem tak krátkozra
ce, že se vůbec na nadpozemské
ho Boha neptal. V duši cítil
sklony, náběhy, z kterých by se
v psychologickém směru mohla
rozvinout víra v Boha. Místo
toho prožil mystický zážitek,
který ho z "idiotského ateismu"
vytrhnul.
7
0 tomto zážiku Frossard létal
diskrétně mlčel, až konečně uznal, že by měl
o tom dát světu svědectví. Jeho setkání s Bohem
se stalo v létě večer. Dvacetiletý André čekal
na domluvenou schůzku s kamarádem v ulici d'Ulm
Přítel se opozdil, André se domíval, že snad
je v kapli na ulici.
Co se událo v Božím domě věčného klanění vypra
vuje Frossard dnes takto:"Nejdříve jsem pocho
pil slova"duchovní život" - něco, co do mě na
razilo jako lavina zezadu." "Neříkám,"píšeže
se mi otevřelo nebe. Neotevřelo se; vymrštilo
se, vzdulo se náhle mlčenlivé zablesknutí.."
Nebe je podle ~Frossaráa"nekoneěně průsvitný
krystal". Vystupňování zážitku by ho bylo zabilo
Zároveň s tímto prožitkem Boha bylo synovi ko
munistického sekretáře jasné: V universu je řád
a na jeho vrcholu závoje zářící mlhy jas Boha,
zjevení, které je přítomné.
První setkání s Bohem trvalo jen několik minut.
Když vyšel na ulici, sdělil kamarádovi, který
tam už čekal, že je od této chvíle katolíkem.
Jeho obrácení bylo trvalé. Od té doby vydával
Frossard skvělé svědectví existenci Boží. Jeho
kniha: b8h EXISRUJE-JÄ JSEM SE S NÍM SETKAL
Herder Verlag/, vyšla dosud v 375.000 výtiscích
Právě na Frossardově případě mi napadlo,
že víra v Boha není jen psychologická
.skutečnost, která se dá vyložit pomocí psychologických metod, ale nezasloužená milost, jejíž vliv na
člověka odporuje všem psychologickým zásadám.
II.Přednášel jsem na kongresu o
historických a filosofických ko
řenech ateismu. Psal jsem o tom
už v knize Zápas o Boha-zároveň
dějiny ateismu/1975-Buxheim/,pře
klad vyšel v Římě, New Yorku, Madridu, Tokiu a Sao Paulu,
Dnes se bohužel nejde ateistickému mar
xismu na kořen. Jen tak pochopíme, že i
křesťanští kněží se dormívají, že mor
hou zastupovat marxismus. Ateismus v
marxismu vysvětlují časovou podmíně
ností. Tím prozrazují, že Marxe nikdy
nečetli, ale vybájili si ho podle
svých představ.

Mladý Marx se ale sám ve
své doktorské dizertaci
důrazně a slavnostně při
hlásil k Prométheovi,
který se zřekl v pyšném,
sebe oslavujícím vzdoru
starých bohů, aby si vy
budoval na nich nezávislý,
vlastní svět.
Na tato slavnostní vyzná
ní víry v Prométhea nará
žíme dnes u pyšných mla
dých duchů stále. Chcemeli pochopit jádro ateismu,
musíme se snažit pochopit
mythos o Prométheovi.
Pronetheus je rudá nit,
která se vine všemi druhy
atheismu až k dnešní době.
Frvssard udělal jednu
správnou poznámku, totiž
že mezi dnešními marxisty
je sotva kdo, který by
byl Marxovo dílo četl,
stejně jako katolíci ne
čtou Teologickou sumu
sv.Tomáše Aquinského. Kdo
skutečně Marxova díla četl
ví, že u Marxe není ateis
mus pláštík, který by se
dal sejmout, aniž by se
změnila podstata marxismu
Dnešní ateismus má histo
rické kořeny ne na Výcho
dě, ale v západních filo
sofiích. Jeho duševní ko
řeny jsou ve vzpouře člo
věka proti Bohu - který
chce přemoci zákonitost
lidské přirozenosti, aby
našel důvod své existence
v sobě samém. Tento po
stoj nazvali Řekové
"hybris". Také "ateista"
Nietzsche poznal,že hybris
je vlastní kořen popírání
Boha.
Ke konci svého referátu
jsem upozornil, že tato
"hybris" znovu jedovatě
rozkvetla ve snahách tak
zv.bio-inženýrů, kteří
přetvoří člověka v jeho
biologických základech
tak, že se stane úplně
svou vlastní bytostí.
Prof. DDr.Georg SIEGMUND
z časopisu TheoZogisohes
Nr. 128, s. 3925-27.

SJEDNOCENÍ KATOLÍCI
UnZcLté jbou katotu.cá, kte>tú be vftóáúáú. jako cetá vetA-i bkupúna
do katotácké Civikve - větvinou z p^iavob tavných cirkvi. Nejznámějbt 4jednocen/ 4 mateibkou Cútkvi 4e btato o Brebta-Litevbkéni 1595-96, kdy be vaátúlú do C-tukve Eětonjubové a Ukrajinci
na uzenu. tehdejbúho Potbka. Větbúnou bi ponechatú vtabtnú - byzantbkě obriady a citkevnú. kázeň. Těchto uniatů je - k/Lomě Ukra
jiny - mnoho o Rum$nbku,ČSSR, Madátbku, Poteku, Jugobtávii a
Eutharbka. Kaiotiku arménbkého obradu je máto, žijú v Poteku,
kde máti až do r.1944 arcibibkupbtvú ve Lvove, 3 dékanbtvi, 9
farnobtú, 42 knězi a 4,559 vérúcúch. U Rumunbku máji arnénbtú
katotúci vtabtni cirkevnú jurisdikci b ^arnobtmi v Gerie, Gheorgheni a Vumbaavenú.
8

ŘECKO-KATOLICKÁ CIRKEV V RUMUNSKU
V Rumunsku jsou od r.1948 uniate zakázáni, Církev rozpuštěna,
resp .násilím přivtělena k pravoslavné církvi. Uniaté se hlási
li k velkorumunskému státu a nebýt národního uvědomení rumuns kých uniatů, sotva by se bylo Sedmihradsko r.1918 přidalo k Ru
munsku. R.1948 bylo nuceně při vtěleno k pravoslavné církvi asi
1,5 mil .věřících v 1800 farnostech s 1810 kněžími. Šest biskupů
zahynulo ve vězení. Pavel VI. jmenoval in petto/v srdci, tajně/
primase Iulia Hossu r.1970 kardinálem. Ten zemřel poslední. Na
bídku k propuštění odmítal, dokud nebudou uniati povoleni.
Před přerušením diplomatických styků s Říměm vysvětil nuncius
Gerard O'Hara tajně pět biskupů, ti však byli hned zatčeni a
uvězněni. R.1964 se vrátili z vězení, nesměli však vykonávat
biskupský úřad. Pohřbu jednoho z nich - luliu Hirtea - se
28.června 1978 zúčastnil tajný biskup Ioan Dragomir.
Dnes žije Církev v podzemí. Má několik set tajně vysvěcených
knězi, kteří v malém kroužku učí, slouží mši sv.,křtí, sezdávají ap. Od té doby, co je známo, že
věrní kněží a laici podali už 30 žá
dostí o dovolení, aby uniaté směli
legálně působit, žádají o dovolení
také jiná náboženství. Tak se římsko
katoličtí kněží a laici obrátili
8.prosince 1978 na nově zvoleného pa
peže Jana Pavla II. a prosili na 14 ti.
stránkovém memorandu, aby se ujal
utlačovaných řeckých katolíků. Prosí
o vlastní biskupy a kněze, kteří by
mohli působit v rámci katolické Círk
ve. V červnu 1979 vyzval časopis
Christian Solidarity International k
solidaritě s křesťany, pronásledovanými v Rumunsku. Na Západě
je známé prohlášení k "Obraně svobody náboženství a svědomí"podepsané 27 osobami různých vyznání.
Vláda odpověděla na tuto akci zostřenou ateistickou propagandou
v tisku a zesílenou činností udavačů. Už r.1978 vyzvala pravo
slavné kněze, aby vyplnili podrobné dotazníky o "bývalých"uniatsk£:hkněžích, kteří "se vzpírají přestoupit k pravoslavným."
Udat se musí jméno a příjmení, adresa, věk, poslední hodnost v
uniatské Církvi, zaměstnání, známí a jejich postoj k pravoslav
né církvi. Stejné údaje musejí vyplnit pravoslavní kněží o býv.
řeholnicích a angažovaných laicích.
Uniaté žijí tedy v ilegalitě. Miozí přecházejí k latinské Cirk vi, často chodí na madarské bohoslužby. Kdo zná národní hrdost
Rumunů a jejich ne právě příznivý postoj k Madarům, dovede si
představit, jakou má uniat lásku k Církvi, když jde raději na

rradarské katolické bohoslužby než na rumun
ské pravoslavné.
I předseda strany a vlády v Rumunsku, Ni
colae Ceaucescu podepsal 1.srpna 1975 zá
věrečné akty v Helsinkách, tedy uznal i
právo na svobodu náboženství a víry. Pro
tože tato akta mají skrze mezinárodní
smlouvy sílu zákona, mají uniaté právo žá
dat rumunskou vládu, aby splnila svůj zá
vazek a v Madridu vysvětlila, proč se zá
věru Helsink nedrží.
UNIATĚ V MAĎARSKU
Je jich asi 270 tisíc, většinou Ruthenové,
a nají od r.1912 eparchii Hajdudorog s
245 tis.věřícími a od r.1923 apoštolský
exarchat Miskolc s 25 tis.věřícími. Pokusy,
přerušit jejich styk s Římem, v Madarsku
neexistují, protože tam nejsou pravoslavní.
R.1974 je v 117 farnostech vých.obřadu za
městnáno 163 kněží a několik řeholníků, ře
hole byly v Madarsku až na pár výjimek roz
puštěny. V exarchatu Miscolc je 28 farnos
tí a 42 kostelů, o které se stará 30 kněží.
V diecézním semináři v Nyiregyházi je 30
bohoslovců, připravujících se na svěcení.
Uniaté mají stejné starosti jako římská
Církev, církvemi manipuluje výhradně stát.
ŘECKO-KATOLÍCI V ČSSR
R.1818 byla založena eparchie v Prešově.
28.dubna 1950 byla komunisty řecko-katol.
církev na tak zv.synodě v Prešově násilím
přivtělena k pravoslavné církvi. Nástroji
komunistů bylo při tom 5 kněží a několik
laiků. Biskup Pavel Gojdič zemřel 1960 ja
ko mučedník v Leopoldově, světící biskup
Basilius Hopko si odseděl 12 let ve vězení
a 6 let v internaci. Už zemřel. Vzdor te
roru, zatčení tolika kněží a věřících,
zůstali uniaté věrni Církvi a většinou cho
dili do kostelů s latinským obřadem.
Pražské jaro 1968 přineslo 13.6. obnovení
uniatské Církve. Z 241 farností se vrátilo
206, 5 zůstalo pravoslavných, 30 nerozhod
ných. Věřících je snad asi 356.000. Seminaristé studují v Bratislavě. Mají dva časopisy-Blahovistnik a Slovo.
Diecéze Prešov je bez biskupa. Provizorně
ji spravuje Ján Hirka, biskupské svěcení
přijmout nesmí. Do nového metropolitního
sídla v Tmavě r.1978 Prešov zařazen nebyl,
i když vtělení řecko-katol.diecéze do metro
politního sídla není nezvyklé, r.1918 pat
řil Prešov a Munkačevo/dnes SSSR/ke Granu.
Postavení uniatů od r.1970 je tak obtížné,
že se prakticky rovná pronásledování.Ovliv
ňování, isolování a pomlouvání kněží obou
obřadů je velké, činnost omezena na obřady,
nevěrecká kanpaň hl.na venkově silná, žáci,
kteří chodí do náboženství či do kostela
jsou diskriminování a nesmějí studovat.
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"Lépe by bylo, kdybychom to
zbourali; údržba přijde tuze
draho."

"Varuji tě! Jinak zakročíme
stejně ostře, jako při
vpádu do Afganistanu!"

"Připiš ještě nulu za jídlo a nocleh!"

"Poctu svému náboženství odmítnout nesmím!"
"Pochopils. Dostaneš plat - 12 tis.rupií
ročně. Při svém skromném životě je věnuješ
Ulicemi jihoindického města Trichiasi na stavbu Božího domu a chudým."
poli se vleče parným vedrem paria.
Jesuita
vřele poděkoval. Nabob pokračoval:
Každý se vyhne jeho stínu, ba i je
"Nejen peníze pomáhají, ale i moudré učení
ho dechu, odplivne před ním.
tvé víry dodává lidem útěchu a sílu, ži
Proti němu se blíží nosítka, v
jeme ve zlých časech. Císař v Delhi už
nich muž v brokátě a hedvábí.Před
sotva ovládne svou říši a neubrání se
ním prapory a stříbrné hole, po >
nepřátelům. Nadir šach obnovil perskou
obou stranách ho ovívají dva hin-'
říši a blíží se k hranicím říše mogulů.
duové. Třetí drží hedvábný sluneč
Národ sedláků v Maharattenu, dříve oponík se zlatou koulí na špici.
vrhovaný, je čím dál drzejší a hladoví
Paria se podivně usměje, pak se vrhá
po kořisti. Ohrožuje nás i ctižádostivý
do prachu. Vznešený ho přeměří znuděným
pohledem, jen lehké mžiknutí oči prozrazuje, šanda Sahib, který se odtrhnul od vicekrále
Dekhamu a založil vlastní panství. Nespím sta
že ubožáka zná. Uhladí si purpurový oděv
úzkou dlaní s ohromným prstenem a přejede rostmi o svou zemi. Mé dny jsou ale sečteny."
jí i turban, jakoby chtěl naznačit pozdrav. Pater Beschi se dívá také starostlivě do budouc
Paria odklopýtá a vznešeného nesou k palá nosti. V Indii není silný vladař, zemi trhají
ci Nabobovu. V nádherné kormatě ho přijímá kořistníci a dobrodruzi. I evropské obchodní
společnosti chtějí ovládnout indický trh.
šedivý vládce a usadí ho na hedvábnou po
Kněz se zamyšleně vrací do domu, zevně přepy
dušku :"Pozval jsem tě k sobě, vznešený
Sannyasi, abych poděkoval za skvělé dobro chového, ale uvnitř jsou pokoje skoro prázdné.
družství Guru Paramarts. Pročetl jsem je s Rohože jako sedadla, tygří kožešina jako po
krývka, knihy v různých jazycích, i v sanskrtu
velkým požitkem. Nikdy nepsal Tamul tak
a talmutštině. Na nízkých stolcích péra, kala
elegantně a posvátně jako ty."
máře a palmové listy místo papíru.
"Zahanbuješ mou ubohost,"odmítá host."S
Pater s povzdechem odkládá přepychový oděv a
krásou a zvučností řeči Tiruttakkavedavy,
knížete mezi talmutskými básníky, se nedá obléká si okrový oblek z bavlny. Sotva sní mis
ku jahelné kaše a trochu ovoce, už čekají ka
můj sloh srovnat."
techumeni, připravující se na křest. Poté se
"Předčíš ho duchem a vtipem,"směje se Na
bob. "Abych uctil tvé schopnosti a tvůj ži v sousedním kostelíku pomodlí breviář a jde na
vot, propůjčuji ti titul Ismat Sannyasi,ka- vštívit nemocné. Večer věnuje literární práci.
jícníka bez poskvrny. Jsi hlavou brahmánů1.' čtyřem sekretářům diktuje své velké dílo Temba"Ne,osvícený kníže,"brání se básník zděše vani-Nevadnoucí věnec-život s v. Jose fa talmutsky.
ně, "jsem tu cizinec a tato pocta vzbudí u Pátý sekretář napsané listy rovná.
Blíží se půlnoc, když mladé brahmány propouští,
brahmánů závist a nevoli."
převléká se do hader, pečlivě smývá kastovní
"Proti tomu tě uchráním,"ujištuje Nabob.
"Ovšem musíš tečí nosit přiměřený oděv, Při znamení, začemí si tvář a tělo sazemi. Na zá
oficielních příležitostech tě bude doprová dech má plno dlouhých jizev.10
zet 30 jezdců, kapela, a 12 vlajkařů. Za
Před 20 ti lety, asi r.1720, byl mladý misionář
nosítkami dva koně se stříbrnými uzdami a obviněn odpadlíkem a dostal se do želez. Odmí
šest velbloudů. Tak si to přej i!"
tal obětovat bůžkům, přesto že ho surově bičo
"Tvá dobrota je bez hranic! Ale vyznamená vali, proto byl odsouzen k smrti. Cestou k po
váš člověka, který chce žít v chudobě."
praví šti ho zachránila přímluva bohatého rádži.
"Vím, že jsi Sannyasi a podle vzoru zbož
Soudce žádal vysoké výkupné, kněz však odpově
ných mužů žiješ v pokání. Vím, že jsi kněz děl: "Zaplatil bych rmohem větší cenu za slav
Společností Ježíšovy. Rád poslouchám o svá nou smrt, ke které jsi mě odsoudil, než abych
tém zákoně tvého Boha, i když je mi leccos se osvobodil. Za to nedám ani rupii."
nejasné. Tvoji bratři ve vlasti nosí pros Na hrozbu mocného rádži soudce vězně propustil.
tý černý oděv, ale zde jsme v Indii. Chceš- Sako Sannyasi putoval jesuita jižními státy,až
li učit ve vyšších kastách s úspěchem, mu přišel do Trichipoli a mohl založit křesťanské
síš se odívat jako vznešený brahrrán. Mám
společenství všech kast.
úctu k tvému náboženství, a vyznamenání ne Ani ve dne by nikdo v něm nepoznal vznešeného
patří ani tak tvé osobě, jako svátému zá Panditu, když se vykradl v hadrech parie ulič
konu, který učíš."
kami z města do čtvrti páriů. V jedné z chýší
"Pak se musím podřídit,"odpovídá Sannyasi, seděl ještě člověk při lojovém kahánku. Když
ve skutečnosti jesuita P.Giuseppe Constan kněz vstoupil, překvapeně zavřel knihu..
tino BESCHI, z benátského Castiglione.
"Bože, Giuseppe Beschi! Přicházíš za nnou,"

PÁRIA A BÁSNÍK

zakoktal s radostným úžasem.
"Poznal jsi mě, Giovanni Alexandrini?"
objal Peschi spolubratra.
"Jak bych mohl zapomenout na krásnou dobu
studií! Poznal jsem tě i v tom přepychu.."
"A já tebe v hadrech. Sdílíš úděl vyvržených?Rád bych s tebou měnil, i když mě kaž
dý ctí..."vzdechl P.Beschi.
"Však já bych s tebou neměnil ani za nic!
Lehké to není, každý přede imou odplivne,
na cestách smím sedět nejvýš na neosedlaná
volovi, hospody mě nepřijmou, holič neostř:
há..ale co na tom? Člověk si zvykne a moji
ubozí páriové žijí hůř! Jsem ted jedním z
nich, poslouchají má slova - a to mi nahra
dí potupu a opovržení, které pro ně trpím.
Ale jak ses odvážil sem přijít? Kdyby tě
viděl nějaký brahmán, znemožnil by ses."
"Nepozná mě,"smál se Beschi."Můj osud je
jako osud Josefa Egyptského. Seděl jsem ve
vězení a pak mě farao v Trichipoli udělil
vysokou poctu. Ráno mě jmenoval představe
ným brahmánů. Co by tomu řekl sv. Ignác?"
"Trpíš-li svou slávu pro nesmrtelné duše,
pochválil by tě. Musíme být brahmány pro
brahmány a párii pro párie."
"Ted prosím o bratrskou službu - abys mě
vyzpovídal. Už dlouho jsem neměl příleži
tost přijmout svátost pokání."
Pária si položil na holá záda štolu a
Ismat Sannyasi, "kajícník bez poskvrny",
poklekl pokorně do prachu chatrče.

do Manapadu na rybářské pobřeží, kde věnoval
poslední léta života literární činnosti. Zde
dokončil svůj mohutný epos o sv.Josefovi, skoro
5030 veršů - a také gramatiku talmutštiny.
4.února 1747 zemřel. Dodnes jsou v indických
knihách ukázky jeho děl a rozhlas Trichipoli při
náší občas úryvky veršů velkého učence a básníka.
Po jeho smrti pokračovali jesuité v apoštolské
práci mezi všemi indickými kastami, až je r.1759
z Indie vyhnal portugalský ministr Ponbal.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Sleznántí extrémní japonská organisace Nová asij
ská armáda vyhrožovala ještě před oficielním
oznámením papežovy návštěvy jím samým, že se
všemi prostředky bude bránit příjezdu sv.Otce
do Japonska. 7 str.poselství policii bylo ode
sláno z Řecka. Filipíny mají 84% katolíků, zby
tek jsou mohamedáni nezávislá církev Aglipay a
různá kmenová náboženství. Filipíny jsou jediná
katolická země mezi státy smlouvy SEATO.
Sv.Otec si po vánocích odpočinul v Castelgandolfu, byl nachlazeny. Mluví dobře 10 ti indoevropskými jazyky, japonsky ho učí japonský františ
kán P.Pedele Nihsiyana, aby sv.Otec mohl slou
žit mši sv.japonsky v Tokiu, Hirošimě a Nagasa
ki. Chce se naučit trochu i původní reci fili
pínských domorodců Tagalogu.
28.12.oznámil sv.Otec poutníkům, že připravuje
dokument o rodině, vypracovaný na základě 42
"návrhů"synodu o rodině, předaných mu biskupy.
R.1736 se splnilo Nabcbovo tušení. Chanda Na neděli sv.Rodiny 28.12. se četl v Polsku pas
týřský list o tom, ze všechno podnikání k za
Sahib se zradou zmocnil města a stal se
knížetem. Dobyvatel byl křesťanství přízni vedení nové koncepce společnosti v Polsku musí
vý a dal jesuitovu domu vojenskou ochranu. projít novým zhodnocením rodiny a účinnými
opatřeními, aby mohla rodina splnit svůj úkol.
Mac mogulské říše rychle klesala. Turek
Nadir Šach táhnul do Afganistanu, zaútočil Polská cenzura dovolila 75.12.uveřejnit celou
naGhasni a Kabul, vtrhnul průsmykem Khai- encykliku Dives in misericordia, po mnoha le
ber do Indie a 7.března 1739 dobyl Delhi a tech vysílal rozhlas půlnoční mši sv.ze zámec
strašně vyplundroval. Bezmocný císař Moha kého kostela na Namelu, poselství sv.Otce Po
med mu musel od lákům přinesla polská televise 2x, rozhlas měl
stoupit zem na také náboženské vysílání. Bylo víc jídla-i když
západ od Indu. částečně na lístky, některé švýc.firmy, např.
Do rukou dobyva MIKROB dodaly do Polska zdarma velké množství
potravin k vánocům.
tele padnul i
Od 27.12.-1.1.81. se setkalo v rámci ekumenické
nádherný paví
trůn s diamanten ho společenství Taize v Římě asi 30 tis. mla
dých, z Polska přijelo 9 autokarů. Sv.Otec měl
Kohinoorem.
proslovy v sedmi řečech.
R.1741 dobyl
Chanda Sahibovu Koncem r.1980 se v NSR konala schůzka katol.
říši divoký Ma skautingu. Mezinár.katolický skauting je uznán
ha ratten a vlád jak sv.Stolicí, tak světovým skautským hnutím.
Vedoucí katol.skautingu budou také na euchar.
ce odvlekl do
svého hlavního kongresu v Lourdech v červenci t.r. Sv.Otec
města. Francouzi jim poslal poselství. - Na euchar.kongresu bu
ho vykoupili za de mít i mládež své místo, např. setkání nazva
700.000 livrů. né Tisíc kytar pro Pána Boha. Mši bude sv.Otec
P.Beschi prchl sloužit na letišti pro půl miliónu osob.

Holan přijímal návštěvy v dlouhém pokoji s klen
bou a lunetovými okny obráceným, směrem k Vltavě.
Tento pokoj šlo pro jeho délku, veliká okna a
tlusté zdi těžko vytopit. Proto jej Holan předě
Vladimír HOLAN bydlel dlouhá léta v Praze loval záclonami na dvě či tři části. Z oken bylo
na Kampě ve starém domě, který patří Janu vidět několikaposchoňovou budovu stojící přímo
Werichovi. Byt Werichův se nachází v prvním na břehu Vltavy. Byl v ní umístěn nějaký úřad.
poschodí; Holan bydlel ve studenějším pří Holan si uvědomoval paradox: Zatímco on měl v
zemí. K domu patří nevelká zahrada ohraniče pokoji často zimu, v doně naproti mívali v zim
ná na jedné straně vyzděným břehem Certovky. ních měsících pootevřená okna, protože místnosti
Pomník Dobrovského připomíná, že tu kdysi byly přetopeny.
bydlel tento patriarcha slavistiky. V síni Holana jsem poprvé osobně poznal o prázdninách v
v přízemí visí kopie portrétů Arcimboldo- roce 1945 na Svatém Kopečku u Olomouce. Pěl zde
vých. Pověšeny tu byly pravděpodobně v době v zahradě "Wolkrovy vily "přednášku v rámci první
kdy Werich hrál hlavní roli ve dvou filmech ho Akademického týdne po druhé světové válce. By
v Pekařově císaři a v Císařově pekaři. Jsou la to úvaha o lidském životě. Citoval K.H.Máchu:
to filmy o císaři Rudolfu II., který pozval "Snad spaní je i život ten.. "Podruhé jsem jej
Arcirrbolda na svůj dvůr. Kopie jeho obrazů viděl v témže roce v říjnu na Akademickém týdnu,
patří k sérii známých portrétů, pro které který se konal v historickém sále dominikánského
je tento malíř označován za předchůdce sur kláštera na Starém Městě v Praze. Seděl za sto
realistů. Podoby portrétovaných osob jsou lem společně s Františkem Halasem. Tentokrát ne
složeny či vytvořeny z ovoce, zeleniny,ryb, šlo o přednášku, nýbrž o diskusi. Oba básníci
krabů, hadů atd. Působí v přítmí předsíně odpovídali na otázky, které jim kladli účastníci.
Vzpomínám si na odmítavé gesto ruky provázející
strašidelným dojmem.
jeho odpověd na otázku, co soudí o recenzích a
V tomto domě jsem v padesátých a šedesátých recenzentech. Z odpovědi bylo zřejmo, že si jich
letech vícekrát navštívil Vladimíra Holana. příliš neváží. Poukázal na jejich nízkou úroveň,
Přesněji řečeno: v šedesátých letech jsem "Nedivte se3 "řék.1, "když autor má zrecenzovat za
jej navštívil pro nucenou přestávku pravdě ctrnáct dní pět knih... " V průběhu diskuse po
podobně jen čtyřikrát. Předposledně na za vstal a přihlásil se ke slovu starší člověk s
čátku ledna 1961 a naposled v době Pražské úplně bílými vlasy. Mluvil dosti dlouho a frázo
ho jara 1968. Když jsem přijel do Prahy,
vité. Holan za stolem tiše poznamenal: "Kdyby ten
ohlásil jsem se telefonicky a smluvil datum to pán nic neřekl, nic by se nestalo. ..'Na konci
a hodinu návštěvy. Otevřít mi přišla zpra tohoto Akademického týdne jsem měl závěrečnou
vidla paní Holanová, Jednou se stalo, že
promluvu. Dotkl jsem se v ní věty z jedné Holanomne prosila, abych počkal chvíli na zahra vy básně, o níž se rmoho diskutovalo:"Je Bůh?.."
dě, že manželovi nebylo v noci dobře a ješ Mluvil jsem o tragičnosti lidského života, cito
tě leží v posteli. Obešel jsem dům, zasta val dvě známá místa z Vergilovy Aeneidy:"Jsou
vil se na břehu Certovky a díval se do te slzy věcí"a posledné verš:"4 lidský život ubíhá
koucí vody. Najednou slyším za sebou hlas: s lkaním,.do říše stínů, "V perspektivě těchto
"Hej, vy tam, chcete spáchat sebevraždu?" Vergilových vět a starozákonní knihy Job jsem
Obrátím se a vidím v okně prvního poschodí vysvětloval smysl Holanovy otázky.
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vousatou tvář. Byl to Jan Werich. Za ním
Pak jsem několik let Holana neviděl. K první
stála v přítmí ženská postava. "To teda ne! návštěvě jsem se osmělil na počátku padesátých
Na to se mám příliš rád," odpověděl jsem. let, pobídnut profesorem Vašicou. Holan si pro
"Co tady děláte?" ptal se me dále, vysvět fesora Vašíci, znalce staročeských biblických
lil jsem mu, že jsem přišel na návštěvu k překladů, českého literárního baroka a objevite
panu Holanovi a že mi jeho paní řekla,abych le právnického díla sv.Cyrila a Metoděje, velmi
počkal chvíli na zahradě.,Má odpověd Weri vážil. Vážil si ho nejen jako profesora, nýbrž i
cha uspokojila. Okno se zavřelo a za záclo jako kněze. Matce Holanově v posledních letech
nou zmizela tvář s vousem. Byl to můj jedi slábnul zrak. Slábnutí zraku vyvolávalo u ní de
ný "výstup"s Janem Werichem v mém životě.
presivní stavy. Holan poprosil profesora Vašicu,
Když jsem to vyprávěl Holanovi, řekl mi,že aby si s ní jako kněz pohovořil. Při dvou návště
na malém náměstíčku před vraty hrávají klu vách vzpomínal, jak tento rozhovor na matku dob
ci fotbal. Někdy se stane, že jim spadne míč ře působil.
do zahrady a přijdou si pro něj. Před něko
lika dny se stalo, že pravděpodobně jeden Sadu let později jsem o tom mluvil v místech,
"kde se dýchá, karovaný vzduch", s knězem a básní
z kluků v zahradě něco ukradl. Werich se
obával, že patřím do skupiny lidí, kteří ne kem Janem Dokulilem. Dostalo se nám do ruky ono
Síslo časopisu Plamen, v němž vyšla Holanova
respektují osobní vlastnictví.

vzpomínka na básníka

NOC S HAMLETEM. Seděli jsme řadu dní ve vol
ných chvílích nad touto básní a snažili se
Protože sv.Otec Jan Pavel li
pochopit její smysl a smysl jednotlivých
metafor. V pohovorech, které jsme spolu po je ve věci tak zv."progre
půl roku vedli, jsme se navzájem doplňova sivní" obnovy zdrženlivý
li. Dokulil jako básník dovedl lépe"luštit" a stojí pevné na zásadách
metafory, já jsem dovedl, alespoň někdy,vě jisté církevní kázní, na
ci lépe definovat. Dokulil se mě vyptával zývaji ho jeho nepnáteZé
na Holanův život, na jeho názory a vztahy. často úzkoprsým, konserVe svém vyprávění jsem zdůrazňoval jeho
vativním - ba dokonce reakcionářem. Jsou to
vztah k matce. Sán jsem ji několikrát viděl obvykle lidé, kteří vytrhávají věcí ze 4ouvÍ4Ío4
a s ní hovořil v pražském Holanově bytě i v ti. Ale právě tento papež zná potřeby moderního
jejím rodinném domku ve Všenorech. Když čtu člověka a Snaží 4e 4 nim -setkat v hluboké, živé
verše básně Podzim ve Všenorech
podstatě viry; o tom Svědčí jeho nesčetné pro
Mlha..les topí zelenou chvojí..
mluvy, ať pří generálních audiencích ve Vatiká
ne, tak na rozsáhlých apoštolských cestách a
Pták, sedí modelem vlastnímu tichu..
vybaví se mi Holan, jak sedí na židli na
především dvě encykliky-okružní listy.
dvorku rodinného domku své nátky. Nedovedu Po prvním - VYKUPITEL ČLOVĚKA - přehled křesťan
se už rozpomenout na všechno, co mi o ní
ského humanismu - následuje okružní list VIVES
vyprávěl. Když o ní mluvil, jako by se v
IN MISERICORDIA - O BOŽSKÉM MILOSRDENSTVÍ.
jeho tváři něco změnilo. Neviděl jsem před 1 ten jedná o lidské důstojnosti,bratrské soli
sebou tvář velkého básníka, nýbrž zářící
daritě, o smilování a o odpouštějící lásce, kte
tvář syna. Minulého roku jsem četl Krásná rá presahuje spravedlnost - proste o křesťan
setkání Františka Skácelíka. Píše v nich
ské kultuře laskg.
13
o F.X.šaldovi a jeho vztahu k otci:"Jednou Sv.Otec znovu zdůrazňuje "základní nedostateč
mne pozval, abych jako leká? navštívil je nost" dnešního hospodářského řádu, který zne
ho otce, který tehdy jako c.k,poštmistr v, možňuje lidské společnosti,vyrůst nad tak radi
v. bydlel ve svém domku v Uhříněvsi. Sta kálně nespravedlivé situace." Zároveň ale trvá
čil nedlouhý rozhovor se starým pánem, stej na tom, že programy, které vycházejí jen z myš
né štíhlým a hubeným jako jeho syn Franti lenky spravedlnosti nestačí, ba vedou k novým
šek, abych uhodl, že se F.X.Salda, v přívr- nespravedlnostem, nenadnásl-li je hlubší sila,
ženství k Priessnitzovi úplné potatil a ted toťiž smilování, milosrdenství. "Je přece jas
kvitoval mé pochopení významnými, šibalský né," píše sv.Otec," že ve jménu tak zv.spravedl
mi úsmévy, kterými jako by svlékal váznou nosti se často bližní zabiji a olupuje o
tógu přísného literárního kritika a stával svobodu a základní lidská práva."
se členem otcovského krbu, měkkým, chlapec Papež zde má na mysli politické režimy a hospo
ky mírným, srdcem srostlým s uhřinéveským dářské struktury na Východě i na Zapadé. Žádá
rodinným prostředím."/str.86/. Když jsem
proto stejně po obou opravdu mezilidskou spra
četl tyto řádky, vzpomenul jsem si na Hola- vedlnost a milosrdenství, jehož hlásáním je po
na a jeho vztah k matce, na proměnu jeho
věřena především Cirkev.
tváře, když o ní mluvil....
"Svět bez milosrdenství by byl svět chladne',
spravedlnosti bez úcty, v jejímž jménu by zadal
K nedožitým petaAedmdeáatúnam napjat l/f.
každý na druhém jen Svá práva; tak se /tuzne.
NEUW1RT. Hotan óe nan. 14.9.1105 a zemfarmy sobectví, které pohlcuji člověka, život
ael 31.3.19&0. Čtanek je. začátek dělič
a soužití lidí, mohou změnit v systém utlačová
úvahy, uve/tejnene v 72.č.STUPU.
ni slabých silnými nebo v jeviště neustálého
jeŠtĚ několik zpráv. ...
Jenny Powell,9 let,ztratila při autonehodě boje jedněch proti druhým. Hluboká a velmi
vědomí. Spolužačky nahrály na kasetu kole časová encyklika je zakončená voláním k Bož-unu
dy a lékaři dovolili, aby je nechaly hrát milosrdenství, jako k poslední pomoci v bez
blízko bezvědomé. Po 3 nedělích je začala východnosti. moderního Člověka.
Dr. Klaus Amman
Jenny tiše zpívat a úplně se probrala k
životu. - Katol.biskup z Kantónu Tang Ti
V minulém čísle jsme čerpali zprávu o nové
Ming, propušténý po 22 letech véznéní v
červnu 1980, byl v Honkongu v listopadu na encyklice v poslední chvíli ne z právě infornovaných míst. Promiňte. Je pravda, ze svatost
léčení. Prohlásil, že necítí vůči úřadům
smíření, pokání, je svátostná forma, kde Bůh
nenávist, jako katolík se naučil milovat.
V Kantónu je asi 300 katolíků, dosud byla prostřednictvím posvěceného kněze se smilovává
otevřena jen katedrála Nejsv.Srdce Páné, 6 nad člověkem a odpouští mu hříchy, kterých člo
dalších kostelů je ve špatném stavu. Biskup věk lituje a zříká se jich. Je to jeden z
si chce pohovořit s novým pekinským arcibis _důsledků encykliky, ale nemluví se v ní výslovně
kupem, jmenovaným bez souhlasu sv.Stolice. o tom.

II. ENCYKLIKA

mých rostlin s hořícími olejovými lampič
kami. Krajina je ještě šerá a na hla
dině řeky se kolébají desetitisí
I když je z Kathzandu do Benares-Varanasi ce takových světélek.
vzdušnou čarou pouhých 35 minut, letíme
Naši veslaři veslují
reaktivním letadlem. Vzpomínáme ještě na
proti proudu řeky.
včerejší audienci; v hlavním městě Nepálu Náhle se na obzoru
nás přijala hlava budhistické církve v ze objeví vycházejí
mi; byl to zástupce tibetského dalaj-lamy. cí slunce...
Seděl v šafránově žlutém rouchu se zkříže Vidíme tisíce pout
nýma nohama na sametovém polštáři. Pokynul níků, oděných jen
nám a my usedli kolem stěn, zdobených ruč hadrem nebo kůží
ně vázanými koberci s výjevy z budhistické kolem beder, jak
nytologie. Před Budhovou sochou hořely ole vstupují do svaté
jové lampičky, vzduchem se nesla vůně ka řeky. Stojí i na
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didla..Slova hostitele překládala švýcar
tak zv.ghats,na
ská průvodkyně Sylvia. Když nás pak několik kamenných schodech
budhistických mnichů provázelo po klášteře, vedoucích k břehům řeky a všichni jsou obráce
kde řada věřících horlivě točila modlícími ní tváří k vycházejícímu slunci.
mlýnky, lahodně zněly zvonečky na prohnu Každý poutník musí vykonat přesně podle nábo
tých střechách,..
ženských předpisů 5 koupelí. Každý má v ruce
Za letu rychle nahlédnem do indického de nádobku "lota" z mosazi, vodou si polévají
níku The Times of India. Na Ceylona, před hlavu, tělo a nekonec vodu pijí, i když je
Colombem, kde jsem byl před několika lety, kalná a plná bacilů - tedy zdroj nakažlivých
se zřítilo v noci letadlo. Všech 199 ces nemocí, Mnozí na to doplatí životem. Pak vodu
tujících i s pilotem zahynulo.
kloktají, vyplivnou do řeky, znovu se jí polé
Přistáváme zase v Indii. Benares, který
vají a znovu ji pijí. Při tom polohlasně šepta
přijal původní jméno Varanasi, je nejzná
jí slova modlitby. Hemží se tu malomocnými, z
mější a nejsvětější místo Indie. Má asi
jejichž těl odpadávají kusy hnijícího masa
milión obyvatel, ale jsou tu stále statisí přímo do Gangu. Kněží - brahmání - dělají po
ce poutníků. Vyznavači hindu sem putují z pelem a červenou či černou barvou na čelech
velké dálky, aby se vykoupali ve svaté ře poutníků znaménka pokory. Je to svaté znamení
ce Ganges. Jiní sem přivážejí své drahé,
boha Sivý.
dají jejich mrtvoly spálit na hranici, ne Jedeme dál a pozorujeme neobyčejné divadlo.
bo sem chodí lidé, kteří cítí, že brzo
Kousek od nás má asi desítiletý kluk propíchnu
zemřou. Legenda vypravuje, že město bylo
tý jazyk dřevěnou vidlicí a jinou skráně napříč
založeno asi 1200 př.Kr. Je známé tak zv,
úst. Dovídáme se, že klučina tu bolest snáší
svátou obětí deseti koní Dashaswamedh, je na počest bohů a bude ji snášet bez pohnutí ně
významné pro vyznavače hinduismu tím, že
kolik hodin, aniž to dá na sobě vidět. Kousek
Velký Kníže kdysi odtud všechny bohy vyká dál stojí na hlavách jogíni, Výdrží v této po
zal. Na přání boha Sivý požádal Brahma
loze několik hodin a při tom meditují. Indický
knížete, aby připravil a podle komplikova průvodce nás upozorňuje na muže kolem padesát
ného rituálu vykonal velkou oběť koní.
ky, atleta s osmahlou tváří-je to Dr.Des Raj
Moudrý radža splnil přání Sivý a bohové
Batra, jeden z nejlepších chirurgů v městě.
byli usmířeni.
Než začne přijímat pacienty, přichází sem k
Už před 3000 léty zde bylo známé poutní
cvičení jógy a vzývá bohy stejně jako ubožáci,
místo a jeho význam potvrdil také Budha
kteří se neumějí ani podepsat, nemají střechu
tím, že v tak z v. Jelením parku Sarnath vy nad hlavou a nevědí, jestli za pár dní neumřou
hlásil 600 let př.Kr.své učení. Proto
hlady nebo na některou nemoc,
tam vznikla vedle významných hinduistických Jiný muž, kost a kůže, leží na desce na hrotech
chrámů také Stupa a velký klášter budhistů, rezavých hřebíků. Snášením bolesti si zajišťu
už v 3,st.př.Kr, za Ashoka. Dnes jsou tam je lepší život po smrti, věří, že se narodí s
desítky tisíc kněží hindu-brahmáni-a ročně krásnějším, zdravějším tělem a povede se mu lip.
sem putují milióny věřících, aby prosily
Zastavujeme se před svatyní z 18.st.zasvěcené
bohy za odpuštění svých hříchů,
bohyni Durga. Je to vlastně bohyně Parwati, ve
Před východem slunce jsme už na nohách a
své strašné a kruté, trestající podobě. Na stro
úzkými uličkami pospícháme s jinými poutní mech se houpají opice a jako akrobati šplhají
ky k řece Gangu. Najímáme domorodý člun a po zdech chrámu. Pod velkými černými deštníky
pozorujeme věřící, jak pouštějí na vodu
proti parnu sedí brahmáni a kolem jejich učed
půlky kokosových ořechů a listy nám nezná níci a věřící.
Emil MUSIL

ZPĚT DO INDIE !

MAX PLANCK

Zaujímavé je, akc sa Planck pozerá na stre
dovek. Nie zvysoka, ako to robia ľudia,
ktorí nemajú zmysel pre históriu.

Svedectvá velkých prírodovedcov prináša
"Kedysi prírodovedné disciplíny pes
me proto, aby sme dokázali nepodložetovali kňazi a v stredoveku sa vedec
nost tvrdenia ideológov, Že veda
ký výskum robil skoro výlučne v kláš
urobila koniec náboženstvu a vie
toroch. Neskôr, postupným rozvětvova
re v Boha. Toto tvrdenie sme skú
ném kultúry, cesty náboženstva a prí
mali z hladiska čisto logického,
rodnej vedy sa stále viditeľnejšie
potom sme nad ním uvažovali tým
rozchádzali, lebo ciele, ktorým slú
spôsobom, ako to robia filozofi.
žia, sú rozdielne.
Niekoľko rozhovorov sme venovali
Ako sa nedajú nahradíš vedomosti a
otázke metodologickej - aby sme
schopnosti svetonázorovým školením, tak
naznačili, že otázka Boha a vôbec
ani správny postoj k mravným otázkam ne
náboženstva sa nikdy nemôže stat
možno získaš len cisto rozumovým poznáva
predmetom prírodovedeckého bádania. Svedect
vá viery velkých prírodovedcov ukazujú, že ním. Napriek tomu sa obidve cesty neroschádzajú,
prírodovedci práve v dôsledku hlbšieho po ale idú paralelne vedľa seba a v nekonečnej
znania prírody prijímajú vieru v Boha lah- vzdialenosti sa stretávajú v spoločnom cieli v Bohu."
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šie a sú v nej pevnejší ako iní. A to sme
sa snažili ukázať a dokázať citátmi niekto Planck-ako vidno-je si velmi dobre vedomý styč
rých najvýznamnejších vedcov. Dnes niekolko ných bodov, ale aj rozdielnosti metodologického
postupu oboch prístupov k skutočnosti zmyslami
výrokov MAXA PLANCKA. Že patri medzi naj
väčších fyzikov sveta vôbec, netreba trochu a rozumom vnímaného sveta. To ho priviedlo k uzá
informovanému človeku vôbec hovoriť. Pokial veru, že si nikdy nemôžu protirečiť.
sa na univerzitách a technikách bude studo "Vložili sme nádej do stáleho napredovania vedy.
vat fyzika, bude sa hovořit o tomto géniovi Veda nás nakoniec priviedla až po hranice, kde
už prestáva jej činnosš. No práve preto, že sa
a jeho vedeckých intuíciách.

ma veda ukazuje a priznáva svoje hranice, má
"Pre nábožensky založeného človeka Boh je
bezprostredná a primárna danosť. Z neho, z právo požadovaš uznanie a rešpekt v tých oblas
jeho všemohúcej vole vyviera všetok život a tiach, v ktorých je ona sama oprávnená rozhodovaš. V skutočnosti veda a náboženstvo nevytvára
každé dianie v hmotnom svete..Boh vkladá
jú nijaké protiklady, naopak sú si navzájom po
svoje sväté posolstvo do tých duší, čo sa
trebné a u každého seriózne zmýšľajúceho člove
naňho s dôverou obrátia, d prírodovedca
však je to tak,..že sa pokúša priblížiť sa ka sa navzájom dopľňajú. Nie je zaiste nijaká
k Bohu a k jeho svetovému poriadku ako k naj -náhoda, že práve najväčší myslitelia všetkých
čias boli zároveň nábožensky hlboko založení
vyššiemu a nikdy nedosiahnuteľnému cieľu.
Keä teda oboje, náboženstvo i prírodné vedy, ľudia, aj ked neradi navonok vynášali svoj du
chovný poklad. Z rozumového a zároveň z volové
potrebujú pre svoju činnosť vieru v Boha,
stojí Boh v prvom prípade na začiatku a v ho myslenia..vziešlo najzrelšie a najcennejšie
ovocie.-etika. Veda sama osebe objavuje mravné
druhom prípade zasa na konci akéhokoľvek
uvažovania. Pre náboženstvo Boh znamená zá hodnoty. Učí nás predovšetkým pravdivosti a báz
klad, východisko, kým pre vedu vrchol, ukon ni. Pravdivosš nám má pomáhaš v úsilí nepretrži
čenie každého svetonázorového uvažovania." te napredovaš v stále presnejšom poznávaní okolíMax Planck sa velmi často zaoberal problémoi \tého sveta, bázeň zasa musí nameral naše zmýšľa
tzv.protirečenia medzi vierou a vedou. Ro nie na večné a nepreskúmateľné Božie tajemstvo
bil to s pevnosťou presvedčeného a s jedno v našom vnútri."
duchosťou poctivého človeka.

"Ktorýmkoľvek smerom a do akejkoľvek časo
vej vzdialenosti hľadíme, nikde nenájdeme
medzi náboženstvom a prírodovedou protireče
nie. Práve naopak, v rozhodujúcich bodoch
nachádzame úplnú zhodu. Náboženstvo a prí
rodné vedy sa navzájom nevylučujú, ale sa
navzájom dopľňajú a podmieňujú. A potom, aj
pri veľmi kritickom pohľade na vec najväčší
prírodovedci všetkých čias-ako Kepler, New
ton, Leibniz-vynikali hlbokou náboženskou
vierou. Na začiatku našej kultúrnej epochy
vystupovali dokonca odborníci vo vedách a
obrancovia náboženstva v tej istej osobe.. "

Zakončime niekolkými údajmi z osobného života
Maxa Plancka. Ak bol zo stránky vedeckej mimoriadne^úspešným, nemožno o nom hovoriť, že by
.bol v živote býval dajako mimoriadne šťastným
Človekom. V I.svet.vojne mu padol jeho syn Karol
Za II.svet.vojny mu zhorela celá súkromná knižnica-strata, ktorej závažnost vie oceniť len vedec
Tesne pred koncom II.svet.vojny mu nacisti popra
vili syna Ervína. V istom liste MP napísal, kolko ho stála táto dvojnásobná strata:"čakáte ve

ľa odo mňa, ak sa domnievate, že mám v sebe toľ
ko sily, aby som nepodľahol bolesti..Usilujem sa
statočne ju znášaš. V tejto situácii mi zvlášš
pomáha jedna vec, ktorú pokladám za osobitnú

milost z neba, že sa totiž v mojom srdci hluboko zakorenila už od detstva silná, ničím ne
pomýlená viera vo všemohúceho a dobrotivého Boha. Prirodzene, jeho cesty nie sú vždy naši
mi cestami, ale dôvera v neho nám pomáha prejst aj cez najlažšie prekážky."
Z knihy Antona HLINKY: VIERA VEĽKÝCH VEVCOV. Vydalo nakt.StovcnAkOho tiAtavu. Av .Cyaúia
a Metoda v RÁmc. VkAkuAÍa na zhnu: Boj nejeAtvaje-veda to dokdzaZa. Obj .u AtovcnAkljch
mÍAZonknov nebo v nedakcúú. KLUBu. 149 Atn., bnoz. cena 4
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vydává jeden reakcionársky dokument za druhým.
Tvrdí
také, že jen jeho nauka je katolická,
70 amer.představených různých církví na
psalo Reaganovi, aby před 20.1.,kdy na ovšem nedokazuje to ani způsobem života, ani
stoupí presidentsky úřad, zaujal stanovis _svými knihami a přednáškami. Je odhodlán "bojoko proti vine teroru, šířící se do zemí, vat"za "obnovu" Církve, t.j. za návrat k moder
které vláda USA podporuje/zřejme finančně. nistickým bludům, které v pokoncilních zmatcích
JP.II.dostal vánoční stromek z Karpat od silně nahlodaly, ba zničily víru v mnoha duších.
Pro 52 amer.zajatců sloužil apošt.nuncius v Tehe
1OOO Poláků, většinou z Říma. Pianista
ranu A.Bugnini a 4 kněží-z nich 3 Iránci-mši sv.
Kristián Zinnermann mu zahrál mazurku,
Sv.Otec i hosté zpívali koledy, podělili Po vánocich odvezly úrady rukojmí na neznámé
se o oplatek a sv.Otec řekl, že zůstává místo. V USA pamatovalo na rukojmí tisíce Ameri
členem polské komunity, ale musí být dis čanů před Bílým domem, zpívali tlumené vánoční
krétní, aby nebyli Římané, ke kterým má písně a hymnu a svíce na vánočním stromku hořely
41? vteřin-za každý den zajetí vteřinu, nakonec
stále vřelejší vztahy, nebyli žárliví.
Římané mu věnovali polské vánoce:krakov svítila na vrcholku jen Hvězda nadeje. Příbuzní
ské jesle ve výlohách na via Giulia. Tam zajatců se objevili v televizi. Na mnoha místech
je viděl sv.Otec cestou k Te Deum do AI byly uspořádány různé vzpomínkové pobožnosti.
Gesti, kde mu město tradičně věnovalo ka Zdá se, že v NSR a částečně i ve Švýcarsku na
lich. V Římě se konala 5.mezinár.výstava stává ostrý protináboženský boj. V NSR předvádě
jí v televizi, na scénách a j.oplzlé hry, filmy,
jesliček -60 kusů- z různého materiálu:
operu o Kristu, víře, svátostech, papeži ap.
korek, sklo, chlebová střída, a z nejZde se snažily bandy řízené vyškolenými komunis
různějších zemí: Již .Ameriky, Japonska,
ty zhanobit svátky, při kterých měknou skoro
Lybie, Polska, SSSR.
všechna lidská srdce - vánoce. Několik laic
Msgr.Jozef Tomko, promluvil 1.1.ve slov, kých teologů silně naléhá na biskupy, aby
vysílání Vatik.rozhlasu. Prohlásil, že ná
boženská svoboda je základem všech svobod. překročili církevní zákon a vysvětili ženatého
Pro již.Itálii se vybralo k 11.12. 25 mil teologa a ženu na kněze.. Zdá se, že tyto poža
šfr. - Půlnoční sv.Otce přenášela mondovi- davky budou znít i na tak z v. pastorálním fóru
se asi do 30 zemí, sledovala ji asi mi v květnu v Tessinu, místo požádávků po prohlou
liarda lidí. V Evropě ji vysílaly jen 3 bení náboženských vědomostí a života z víry.
země! - Sv.Otec přijal 31.eskadronu ital Čeští a slovenští věřící se připojili k věřícím
ského letectva a poděkoval za služby při jiných národností a protestovali u NSR presiden
jeho cestách v Itálii i za lety vrtulní ta, věřícího protestanta, proti hanobení hodnot
kem z Castelgandolfa na středeční audien víry v hromadných sdělovacích prostředcích.
Němečtí věřící navrhují, aby se neplatily rozhla
ce. - 12.12.přijal sv.Otec ministry za
hraničí Argentiny a Čile ve věci kanálu sové a televizní poplatky, dokud se tam bude ha
nobit víra.
Beagle. Snad navrhuje, aby sporná zóna
byla prohlášená za mírovou a demilitariso- Při zemětřesení zakolísala i šikmá věž v Pise.
vána. Už 18 měsíců se obě vládě nemohou Stavěla se od 12 .-14.st. je 54 m vysoká a váží
dohodnout. Slíbili, že v lednu věc vyřeší. 14.500 tun. Naklání se 2,26 m k jihu.
Biskupská konference USA schválila text pastýř
Na Madridské konferenci byl v prosinci
předložen případ Igora Ogurišova/1937/od ského listu, který odsuzuje marxistický komunis
borníka pro semitismus. 1964 založil pan- mus a výzvy ke spolupráci s komunistickými reži
my, které"chtějí" zachování "míru".
ruskou křesf.unii pro osvobození lidu.
1967 byl zatčen a od té doby má stále ne Podle průzkumu r.1980 je prý nejpopulárnější že
snáze. V Madridu se sešli i velcí rabíni. na roku Matka Tereza, muž JP II.a Lech Walesa...
Venezuelská policie rozpustila sít obchodníků
V Rellingen u Hamburku byl suspendován
omamnými
jedy, kteří prodávali kokain v kostele
luteránský pastor, protože hlásal od oltá
ře komunismus. Kůng cestoval po USA, měl Maracan, 120 km západně od Caracasu.
všude ovace-Američané mají smysl pro sen Apoštolským listem Egregiae virtutis z 31.12 pro
hlásil sv.Otec sv.Cyrila a Metoda za spolupatrozace. Kůng tvrdí, že Vatikán, t.j.sv.Otec ny Evropy /patronem je sv.Benedikt/.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Švýcarský

plán

DUCHOVNÍ CViCENÍ S
P,CYRILEM STAVÉTEM
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V BETHANIEN-26 .-29,3.
Cena cca 120 frs. Přihl.
u českých misionářů, zejn.P.Birky/adresa vedle!/

AARAU, u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě-24.1.,7.a 21.2.,7.a 21.3.
4.4. - v sobotu v 18,15 hod.
BALEN-kaple sv.Šebestiána/\edle far.kost./
25.1.,8.a 22.2.,8.a 22.3.,5.4. n,15 h.
BERN-Dreifaltigkeitskirche,sobota 18,00 h
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.každou
neděli
9,30
V BADENU - každou 3.ned.v 11,15 slovenská!
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.,ne
děle
- česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu, Wolfbachstr. 15.1. patro, neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV,
9,30
CORTAITJOD-IO km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG, v kaplnke s v. Jozefa pri kostole
sv.Petra, Av.Gambach,sobotu pred I.ned.l8h
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4 .ned.v mesiaci
9,30
RUTÍ-TANN-kaple u katol.kostela,
dostanete pozvánky od P.šimčíka
9,30
LUZERN-St .Peterskapelle, neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblingen, parkoviště pro
ti kapli/3ostanete pozvánky P.šimčíkaL0,00
SOLOTHURN, Spitalkirche, 18.1.,1.2.,
15.2.,1.3.,15.3.,29.3.,12.4.
St. GAT .TEN, posl. sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v dóme, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pfarrheimu -Gallusstr.34,
WINIERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
slov.mše l.sob.v měs.St.Urbankirche 18,45
ŽENEVA,v kapli při kostole sv. Terezie
14,avenue Peschier, 2 neděle v mes.9,30

QTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schädrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KRIVÝ,0.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZURICH,Brate rstr.99.
tel.01-2415025,P.ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK,1110 MORGES, La Longeraie
t.021-717713.
P.VILÉM VONDRA, 8735 St.GAT,TENKAPPRT.,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

DUCHOVNÍ VÍKEND v QUARĽENU,
povede red.HLUBINY,profesor
misionář z Kolína n.R.P.Max
KANDLĽR. Přihl.P.Vondra,
P.Simčík,cca 90 frs.,o děti
postaráno. 3.4.večer-5.4.odp.

EXERCICIE PRO MLADÉ - VEDE
P.ROBERT KUNERT,S.J. V
EINSIEDELN, přihl.a informace P.šimčík, P.Birka
________23.-26.4._______
NA

NÁVŠTĚVU

K MATCE BOŽÍ DO LOURD !
POD VEDENÍM P.ŠKARVADY Z Ŕ JMA. HLASTE SE
U SVÝCH MISIONAR0, DAJÍ VAM PODROBNÉ IN
FORMACE NA PŘIHLÁŠCE, CENA ZA CELÝ POBYT
415 FRS.
- BUDEME VE VLASTNÍM HOTELU, PO
JEDEME SPOLEČNÝM VAGONEM OD ST.GALLENU,
PŘES WINTERTHUR, BERN, ŽENEVU. HLASTE SE
BRZO, POSLEDNÍ TERMÍN K PŘIHLÁŠCE,JE
20.2.!!
1981. MUSÍ-LI SE NĚKDO V POSLEDNÍ CHVÍLI
ODHLÁSIT, PENÍZE SE MU PO SKONČENÍ POUTI

VRA'tÍ, - JEĎME SI VYPROSIT POŽEHNANÍ A
OCHRANU PANNY MARIE PRO NÁS,
NAŠI VLASTJ\*NASl*CÍRKE\H*

NAŠE RODINY,
’^^,1981 j

SLOVENSKÉ EXERCICIE V MORSCHACHU - přihl.a informa
ce slovenští misionáři, P.Krivý, P.Baník.

VELKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN-slavnostní kaza
tel P.Dr.Jar.SKARVADA Z ŘÍMA
24.5.1981.
KURS MLÁDEŽE-VEI.řHRAD, Již.Tyroly,inf.P.šimčík
5.-8.6.1981
JEŠTĚ HRST ZPRÁV........
Několik chlapců z ekumen.skupiny mladých z Taizé,
kteří měli v Římě setkání, bydlelo v Nepomucenu.
(/ Befgíí
konala 12.-18.11. toutéž pio mtadé v
lámcí mezínái.tvuičí cínnottí na téma Mt 19,16-22
lo bohatém mtadém muži, hteiý te Kitita ptat, co
détat, aby dotéht věcného životal. Toto terna mívedt to.Otec na cettě ve Fiancíí v Poníží pio mtadě
Ve vánočním poselství přál 25.12.sv.Otec veselé vá
noce v 42 řečech. - Pii genen.audienci 10.12.zahá
jit tv.Otec nové téma-.Číttota tidce. - Na přání
apošt.admin.arcidiecéze San Salvador River Dana by
lo přes 100 nahrávek kázání arcib.Romera přeneseno
do sídla biskupské konference USA. - Ztiacený obiaz
Andiea det Saito-1486-1530-tv.Jan hítitet, byt ob
jeven pled 3 tety pit aukcí ve ^oicetteiu-USA,ate
tepive dnet te podaítto tkoncit odbome pníce a
piohtátit obiaz za piávý.

REŽIE
František Roland říkával:"Režisér - to je kuriozita, vyučuje druhé
tomu, co sám neumí." Nekladu tato slova do čela kapitoly o režisé
rech, že bych s nimi beze zbytku souhlasil, nebo že bych chtěl,
aby zazněla jako motto. Rolandovou ironií prostupovala určitá
trpkost, kterou pocituje mnohý herec, slyší-li: film režiséra
Pelliniho, představení Petera Brooka, jako by nebylo herců a hereček
typu Mastroianiho, Anny Magnaniové, Scofielda a jiných, kteří
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také a leckdy především jsou tvůrci nebo přinejmenším rovno
cenní spolutvůrci toho kterého filmu či představení.
Není naší starostí, abychom rozhodli, kdo je v divadle složkou významnější a dominantnější. V každé divadelní estetice
stojí, že divadlo je uměním kolektivním a dalo by se to na nnoha příkladech dokázat. Žád
ný režisér neobstojí bez herců a že ani ti nejlepší herci se daleko nedostanou bez dobré
ho režiséra. Někdy je strůjcem divadelního vítězství výtvarník, jindy dirigent s orchestrem
a někdy také - nedivte se - autor.
Na toto téma existují samozřejmě vtipy. Myslím, že autorem těchto dvou byl Sáša Rašilovtvrdí se to alespoň. Rašilov se prý díval jednou na malého chlapce, který pobíhal kolem
divadla, a řekl: "Vidíte toho kluka? Už třikrát oběhl divadlo! Vsadím se, že zítra bude re
žírovat!" Protějšek k němu: režisér sedí za svým stolkem a herci přicházejí do zkoušky.
"Bože," vzdychne si režisér,"zase mi to jdou ti blbci kazit."
Mnohá vzájeimá nedorozumění něla a mají svůj původ v různých slovnících. Operní režisér
Ing.Ferdinand Pujman poučoval basistu Emila Pollerta: "Prosím vás, panáčku, kdybyste měl na
zřeteli především první plán scény, končil spíš v diagonále zadní vertikály a v misanscéně jaksi jen participoval."Mement,"přerušil ho Pollert, "to jako chcete, abych stál o
tři kroky dál, že jó?"
Nevěřil bych tomu, kdyby to nebyla má osobní zkušenost: jako posluchače konservatoře mě
pozval pan režisér Pujman, abych se podíval na závěrečné zkoušky operního oddělení. Přišel
jsem tedy do "mimičámy", jak nazývají operní adepti učebnu mimiky. Líbilo se mi to, hezky
hráli i zpívali, jen jsem se divil, že pořád zpívají "já JSEM", a "měla JSEM'.' Řekl jsem
to panu režisérovi, že my činoherci říkáme ve shodě s jevištní češtinou"byl'sem, ty'si"
atd. Pan inženýr Pujman, o kterém jsme říkávali, že je chodícím naučným slovníkem, mě
poučil: "Ne, ne, panáčku! Kdybychom říkali ,já 'sem, ty 'si,' museli bychom říkat analogic
ky ve třetí osobě 'on, ona, ono 'e!"
I dost často mnohým nesrozumitelný Jiří Frejka si dělával z Pujmanova slovníku legraci
a na zkoušce říkával: "Tak, to bychom měli jen tak na hrubo, a ted si to pěkně vypujmanujeme!"
Absurdní příměry mel K.H,Hilar: požadoval od osvětlovačů "černé světlo", chtěl od herců
"na jedna skočit nahoru, na dvě, prosím, zůstat stát v luftě a na tři zase dolů." Dal si
tohle dokonce předvádět a hrozně se divil, když si jeden z elévů zlomil nohu. Hilar byl
vůbec divadelník tělem i duší. Zkoušel-li, neexistovalo pro něho nic včetně jídla, pití,
spánku. Jeho žena, Zdeňka Baldová, mu nesla během zkoušky do hlediště sáček s buchtami a
nutila ho, aby aspoň kousek snědl. Rukama ji odháněl tak dlouho, až se urazila a svůj vý
tvor věnovala cponářovi. Hilar šel v pauze kolem oponáře, který se právě krmil darovanými
buchtami."Co to máte dobrýho, pane?" zajímal se Hilar."Ale buchtu, pane šéfe. Jestli chce
te, poslužte si!"Hilar si vzal, ukousl kus buchty a uznale povídá:"Fajn, pane. A vidíte,
ta moje mi nikdy nic takového neudělá!"
Tenhle příběh mám od paní Iblové: ve slavný den 28.října 1918 zkoušel Hilar na jevišti Vi
nohradského divadla Husity. Někdo přinesl z ulice zprávu, že lidé venku strhávají symboly
rakouské monarchie, že se vyvěšují naše prapory a že lidé zamalovávají německé nápisy.
Herci se ze zkoušky začali vytrácet, osazenstvo řídlo, ale Hilar, který v hledišti nic ne
věděl, zkoušel klidně dál. Pak udělal pauzu, vylezl na jeviště a sedl si tam, sám se svými
divadelními starostmi. Paní Iblová vběhla na opuštěné jeviště a křičela na Hilara:"Pane
šéfe, co tu děláte, pojíte ven, máme svobodu, republiku!" Hilar seděl ve žlutavém pracov
ním světle a odpověděl:"Prosím, to mě nezajímá, račte, milostpaní, budeme zkoušet třetí
jednání."
Brahms poslouchal ;jednou zpěvačku, méně než prostředni. Když zadala piseň:"Kdybych byla
ptáčkem.."zabručel Brahms :"A já bych mel kocoura, poslal bych ho na tebe,,

TROCHU

POLITIKY

"Která je nejsvobodnější země Evropy?""Švýcarsko. Už staletí tam
nebyla cizí vojska,"odpovídá žák."Ne, Sovětský svaz. Tam nejsou
kapitalisté.""Prosím, Československo. Bylo dvakrát osvobozeno so
větským vojskem!"
"Jak je prima, může-li člověk vyměnit večer boty za pantofle a
cizí politické názory za své vlastné. "
"Drahoušku, co si naplánujeme na příští rok? auto nebo dítě?"
/Vtip z varšavského humoristického časopisu. Je to vůbec vtip?/
"Nechápu vase názory,"rozčiluje se ředitel loděnic v Gdansku,
když se dělnici bráni proti zvýšeni pracovních norem, "pro mne je
práce zábava.""Ale člověk se nemůže přece neustale bavit!"
Proč se ráno slunce směje? Protože ví, že večer bude na západě.
"UŽ j^em "vČ-tmné" Leckdy
Proč je slunce večer rudé? Vztekem, když pomyslí na východ....
Zvýšeni cen potravin. Dva nepřátelé se zdraví:"Dobré chutnání!" do-htata, ate nikdo jeŽStranický funkcionář v Polsku zjišťuje politické přesvědčení děl Ž nebýt tak dazý, aby
níků v továrně. "Asi 20 % synpatizuje se Západem, "oznamuje ředi mt peníze takat do
tel, "30 % jsou vlastenci, asi 40 % jsou věřící a zbytek titovci. nunŽochu'.
_ "
"A kde jsou praví komunisté?"- "všichni dělníci jsou samozřejmě ve straně."
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Polák z USA píše příbuzným domů: "Doufám, ze můj dopis dostanete. Jistě není cenzura ták kru
tá, jak se tu říká. " Za pár neděl dostane dopis zpět:"Nedoručitelné pro pomlouvání. "
Dvě ženy v Polsku jdou nakupovat. Na všech obchodech jsou nápi
sy: "Cnes zavřeno.""Mléko nemáme.""Maso nedovezli.""Ryby nejsou."
"Tak konečně už nemusíme stát frontu, "oddechne si jedna.
Sovětský státník ták tak ušel atentátu. Pachatele našli a radí
se o trestu."Smrt!" navrhuje Kossygin."Celoživotí na Sibiři,"
prohlašuje Podgomy. "Ne, Přejmenujeme ho na Abraham Abrahamovič
a pošleme do Moskvy, aby si tam hledal místo!"
Člen kolchozu má jet do města. Ale je zima, "Zde, půjčím ti
svůj kabát,"nabízí předseda kolchozu. Sedlák si jej oblékne.
"Sedí ti jako ulitý,"chválí předseda, "Však je také udělaný z
mé kůže," bručí sedlák.,
Dva soudruzi se baví:"Proč sis koupil tu malou Čajku/auto/„
"Ča.j nerve, kávovar. je po-íd- Vždy i do ní se tvá rodina nevejde a za hranice s ní táké nesmíš'.'
ma.ný, kuchal stávkuje., do- "Co tě napadá! Za hranice jezdím jen v tanku!"
ponu^ovceí bych vám zmrzlinu. Předseda ukrajinské stanice je tak dojat výzvou k rychlejší
práci při přednášce soudruha z Moskvy, že se rozhodne odbavit všech
ny vlaky o hodinu dřív.
Sovětští sportovci si kupují v Mexiku památkové předměty. Prodavači jsou velmi milí. "Tedy
máte k Sovětskému svazu sympatie?"ptá se jeden sportovec."Ovšem! K nám přece nemůže přijet
v tancích!"
Cesta od kapitalismu ke komunismu je jako jízda s mnoha nebezpečími, je na ní i několik za
stávek, ale nakonec se tato jízda vyplatí vždycky...""Jistě? A jak se jede zpět?"
"Jaký je rozdíl mezi západními Němci a východními Němci?" ptá se učitel v ČSSR škole. "Vý
chodní Němce MUSÍME milovat, " odpovídá žáček.
Co je auto podle marxisticko-leninské nauky? Auto je dopravní prostředek na čtyřech kolech,
kterým jezdí dělnická třída prostřednictvím svých zástupců.
Soudruh Marinko má manželku, která telefonuje do divadla a chce
si zamluvit místa."Jsou to lístky pro Madame Butter
fly? ""Ne, pro madam Marinko,"
Heslo "osvoboditelů": Národy celého světa, nevěřte v
jinou svobodu, jen v naši,!
"Slečno, napiště Khonovi, že s ním už nebudu uzavírat
obchody." Slečna napíše. "Dopis je trochu drsný. Napiš'
te trochu jemněji." Slečna napíše. "Nu, je to lepší.
Ale přece jen si musíme nechat otevřená dvířka, kdyby
zlevnil zboží. Ještě jemněji. " Slečna napíše."Tak ted
už by to bylo dobré, jenže ten pravopis! Idiod se pí
"A zde modeZ 4 e zvtaÁť ľie.pat/inou
še s "t" na konci a "šuvt" se píše s "f".
Apotfeboa proudu,"
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OMÁČKY
KOŘENĚNÁ OMÁČKA. - 10 zrnek pepře, 10 zrnek nového koření,
a cibule se dusí na másle, pak se zalije polévkou. Udělá
se středně hnědá jíška, zalije se polévkou s kořením,
procedí a osolí. Přidá se do ní tolik žloutků, pro ko
lik osob je polévka určena-žloutky musejí zůstat celé.
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BÍLÁ KŘENOVÁ OMÁČKA. - Podle toho, kolik chceme mít
omáčky, dáme vařit množství mléka, když se dá do
varu, zahustíme sladkou smetanou, ve které je rozmí
chaná mouka a dobře povaríme. Dle chuti přidáme cukr,
sůl a krájené loupané mandle; než se dává na stůl,
přidá se strouhaný křen.
CITRÓNOVÁ OMÁČKA. - Udělá se světlá máslová jíška, za
lije polévkou a nechá se dobře povařit. Procedí se,
přidá se citrónová šíáva i postrouhaná kůra, kostka
cukru a na nudle krájené mandle.

"Dovede spojit praktické s uži
ŘÍZNÁ OMÁČKA. - Rozkrájí se 7 dkg uzeného masa na kous
tečným! "
ky, dá se do hrnku a přidá několik bobkových listů, 8 zrnek pepře, 2 zrnka hřebíčku, koflík
vinného octa a vše se vaří. Mozitím se udělá červená jíška, zalije polévkou, nechá povařit
a podle chuti přidá vařený ocet. Nakonec se procedí.
ANGLICKÁ OMÁČKA. - Na kastrol se dá kousek másla, všechna zelenina, trochu kostí příp.kou
sek masa a nechá vše do hnědá dusit, pak se zalije polévkou a povarí. Poté vše zahustíme
jíškou, přidáme šípková povidla, hořčici, všechno procedíme a necháme prochladnout. Pro chut
se přidá pomerančová nebo citrónová šíáva, cukr i ocet. Podává se studená ke zvěřině.
POLSKÁ OMÁČKA, - Na kastrol se dá kousek másla a udělá růžová jíška, zalije se polévkou a
nechá dobře povařit. Pak se omáčka procedí, přidá se do ní lžička páleného cukru, něco citr.
kůry, vína, spařené a na nudličky pokrájené mandle a hrozinky; vše se nechá povařit.

BRAMBOROVÁ OMÁČKA. - Brambory se oloupou, nakrájejí na kostky, přidají se k nim kořenové
zeleniny, několik zrnek pepře, bobkový list, vše se osolí a vaří. Udělá se růžová jíška, za
lije se vodou z brambor, nechá se povařit, procedí a vloží se do ní procezené brambory bez
zeleniny a dle chuti se přilije ocet.
KAPAROVÁ OMÁČKA. - Na sádle se zapění cibulka, udělá se růžová jíška, zalije se polévkou a
nechá povařit. Pak se procedí, přidá 5 dkg posekaných kaparů/kaprlat/,osolí, přidá ocet a
nechá ještě povařit.

ŠPENÁTOVĚ ŘEZY. - Očištěný špenát se uvaří a prolisuje. V míse se umíchá 6 dkg másla, 6
žloutků, špenát, 5 lžic mouky, sůl, cibule, pepř, z bílků tuhý sníh, 4 lží
ce bílé strouhanky. Kastrol se vymastí máslem, vysype houskou, na to se
nalije hmota asi 3 cm vysoko a peče se. Vychladlé se krájí na řezy.
ŠPENÁTOVĚ PUDING, - Umíchá se 10 dkg másla, přidá 8 žloutků, sůl,
3 obstrouhané, za vlhka prolisované housky, z bílků sníh, vařený
prolisovaný špenát a 3 dkg mouky. Dle libosti se přidá do těs
ta parmezánský sýr nebo prolisované sardelky. Pudingová for-;
ma se vymaže máslem, vysype moukou a hmota se vaří v páře
čtvrt hodiny.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ
"Kdo ví, co budou vařit na dovoPromiňte, že dostáváte KLUB se zpožděním. Zavinila to nemoc. lenés raději se najím pořádně
doma. "

