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dnešní svět hledá víc bezpečí než lásku. Sami cítíme v duchov
ním ovzduší občas něco ohrožujícího, i člověk si zachoval trochu
instinktu a větří..Konečně, máme i objektivní důkazy: vzrůst nové
ho "náboženství "-komunismu pod různými nápisy a maskami: teologie
osvobození, alternativní nebo basis skupiny, sandinisté ap. Vzrůst
poživačů omamných jedů zvláště mezi mladými, neboř, duchovní ovzdu
ší světa drtí jejich křehké duše, vzrůst sebevražd, rozvacení se
xuálního řádu, odpad od víry-vnitřně či přímo.Člověk je oslabený,
vyděšený a hledá úkryt, bezpečí...
Duchovní situace světa už není normální, zuří na něm mimořádně ne
lítostný boj - s neviditelným nepřítelem a neviditelnými nálety
na základní, životní hodnoty člověka. Lenin kdysi řekl, že jednou
zůstane jen komunismus a katolická Církev. Ale jako kdysi věnovali
Řekové nepřátelským Trojanům umělého koně, z něhož v noci vystoupili nepřátelé a zničili
město, tak i dnes se bojuje uvnitř Církve. Ničí se jedna pevnost za druhou, Kristovu čest
hájí často prostí věřící, vymizely katolické časopisy, spisovatelé, a kolik, je fil
mů, které by hájily a hlavně ukazovaly křesťanské hodnoty? Zato pornografických filmů je
dost. V takovém ohrožení je pochopitelné, že člověk hledá spíš bezpečí než lásku. Za nále
tu simladík nenamlouvá dívku ani matka nehýčká dítě - všichni hledají kryt.
Je někde na světě takový kryt? Ne! Že ne? Že by Bůh opustil svět, který stvořil, vykoupil
svým utrpením, kterému dal přesný návod ke štěstí? Syn Boží řekl:"BUŠTE ZMUŽILÍ, JÁ JSEM
PŘEMOHL SVET!"/Jan 16,33/. Apoštoly napomenul: "VAŠE SRDCE AT SE NECHVĚJE! "/Jan 24,1/.
Kristus je pravda, která v nás žije, dokud ji nevypudíme. Namítnete: Pravda se prosadí sama!
Ano, ale nebudeme-li jí pomáhat, prosadí se revolucemi, válkami,
terorem, vládou luzy a lži - a po dvou či třech generacích zač
ne rašit na hnojivu zničených lidských duší travička pravdy a
víry. Pán však nechtěl prosadit pravdu tímto"morovým"způsobem.
Řekl apoštolům: "JDŠTE DO CELŠHO SVĚTA, UŠTE. .KŘTĚTE,'J/Mt 28.19/.
Co se mi může v náručí Božím stát? Před kým se budu s Bohem v
srdci třást? Židé kdysi pochopili, že pro ně, nepatrný nárůdek
pastevců je jediná záchrana Bůh. I my jsme nepatrný nárůdek v
moři zloby, hlouposti, zrady a lhostejnosti. Ale máme Boha - a
toho ta druhá strana nemá a odmítá. Proto ho chce i v na
šich srdcích zničit, všemi prostředky, rafinovaně i hrubě.
Tento nátlak nás zavaluje jako vlny na jezeře zavalovaly
lodičku, na které spal Kristus.
Ale zničit nás nemůže-pokud sami nechceme-právě proto,
že Bůh je mezi námi. Ano - Stvořitel přirozeného i nad
přirozeného světa čeká stále s otevřenou náručí na ty,
kdo zabloudili. Ceká..až se konečně rozhodneme, přestat
drkotat zuby a vrhneme se mu s důvěrou kolem krku.
Vaše
redakce

Palazzinim četbou breve"Sanctus AntoCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
nius". Naposled byla rakev otevřena
Od 8.do 11.června bude sv.Otec
15.2.1350.
ve Švýcarsku. Naše biskupská
Ve Francii byly 8.1.za bílého dne
ukradeny ostatky sv.Terezie z Likonference se radí s německou
sieux - čéška v ozdobné schránce.
o organizačních otázkách. Je
Šéfredaktor rakouské katol.tisk.kan
zvláštní, že sv.Otce nepozvali
biskupové, ale laický Meziná
celáře KATPRESS,Richard Bar ta šel 31.
12.mr.do penze, bude však dál spolupra
rodní úřad práce v Ženevě.
covat jako redaktor pro mezinárodní sty
9.1.přijel do Říma Otec biskup
Otčenášek, apošt.administrátor
ky. Novým redaktorem je Erich Leitenberger, dosavadní šéf kanceláře sdělova
"sede vacante"Hradecké diecéze. 14.1.se
zúčastnil gener.audience, kde s papežem a
cích prostředků vídeňské arcidiecéze.
jinými biskupy požehnal poutníkům. 15.1.mel V Japonsku byla začátkem ledna otevřena výslava
soukromou audienci a sv.Otec mu předal jako vatikánských pokladů; poprvé si může veřejnost
výraz osobní úcty za věrnost Církvi a Petro prohlédnout 120 předmětů, mezi nimi i tiaru
vu Stolci kalich. Týž den se Otec biskup
Pia XI.a ostatky sv.Františka Xaverského, apoš
setkal s kard.Casarolim, Msgrem Silvestrinim tola Japonska. Z Tokia poputuje výstava do ji
a Msgrem Poggim-nunciem se zvláštním poslá ných měst. Je to "předehra"k návštěvě sv.Otce.
ním, který objíždí východní zeme. Byl příto Na Gregoriánské universitě v Římě, zal.1553 sv.
men slovenský Verbista P.Bukovský. Ve válce Ignácem a sv.Františkem Borgiášem a vedené je
byl Otec biskup v Říme, umí tedy jisté ješte suity, studuje 2029 studentů z celého světa. Nej
italsky. Má snad nastoupit v Praze? Kdo ví? víc na teologické fakultě, dále na filosofické,
Bratislavská PRAVDA přiznává, že "klerika- na institutu pro spiritualitu a pro náboženskou
lismus"na Slovensku je na postupu. Na Marián-vědu.
skou horu u Levoče připutovalo v červnu na President USA R.Reagan patří k 3 mil.amerických
150.000 poutníků. Studenti teol.fakulty hla presbyteriánů, zastávajících linii Kalvínovu.
dovkou protestovali proti Pacem in Terris. Tito Kalvinisté přišli ze Skotska. President
Rozšiřují se "ilegální struktury", t.j. pod chce upevnění a ozdravení rodiny, je proti por
zemní Církev, s biskupy, kněžími, řády atd. nografii a potratům a chce zavést znovu do škol
Tuto podzemní Církev prý podporují 4 zahra ranní modlitbu a mravně očistit Ameriku.
niční slovenští biskupové. Konají se tajné Kněz Rafail Ogorodnikov byl metropolitou Joannem
exercicie, katechese a kurzy. Pravda hořeku z Pskova/SSSR suspendován proto, že se obrátil
je nad "škodlivým zásahem do záležitostí
během procesu proti jeho bratrovi Alexandrovi
CSSR a kompetence čs církevní hierarchie"
na presidenta soudu s prosbou, že by bratra rád
posledního dopisu sv.Otce polskému episkopá- vyzpovídal a podal mu Nejsv.Svátost. Alexander,
tu, kde sv.Otec píše, aby tento episkopát
dříve vedoucí moskevského nábož.semináře/viz
převzal odpovědnost za věřící v sousedních KLUB 12/80/ byl odsouzen na 11 let vězení.
slovanských zemích.
Při promluvě k účastníkům Kolokvia Romana meziSv.Otci předal jeho krajan, Lech Walesa, ve národ.hnutí Nova spes 8.12.mr.varoval sv.Otec
doucí svobodných polských odborů Solidarita, před nebezpečím pasivity.
mj.model pomníku padlých v Gdaňsku.
V č.4.Osservatore Romana zjišťuje Georg Siegmmd,
POZOR! II.program německé televize/ZDF/ že skutečný dialog s ateismem není možný. Tím
vysílá k 400.narozeninám sv.Vincence z Pauly se shoduje s Leninem, který absolutně odmítal
26.4. vynikající franč.film Monsieur Vincent.•úvahy o ateismu. Pro něho a pro prvního ruského
V postním týdnu opakuje film Zeffirelliho
nositele Nobelovy ceny I.P.Pavlova byla víra
Jesus von Nazareth a na Velký pátek film poc-část stoletím vybudované nádstavby, která se mu
těný r.1978 velkou mezinár.cenou a ekumenic sí vhodným, ale energickým způsobem z člověka
kou komisí"Holzschubaum".V říjnu, k 800.naro-odstranit a nahradit revolučním ateis.smýšlením.
zeninám sv.Františka z Assisi Zeffirelliho Rada svobodného CS varuje krajany v USA před
filmBruder Sonne,Schwester Mond a k 100 .na snahou čsl.úřadů dosáhnout zvýšení cestovního
rozeninám Jana XXIII.v listopadu film Ermana ruchu, infiltrovat naši společnost agenty a roz
Olmise Und es kam ein Mensch.
vracet sdružení krajanů tím, že nabízí členům
6.1.byla po více než 600 letech otevřena
spolku či klubu pro pěstování přátelských styků
hrobka sv.Antonína Paduánského/1195-1231/Le- s vlastí zaručené udelení viza.
tos je ?50 let od jeho smrti. Prof.Virgil
V SSSR vyšel omezený počet výtisků životopisu
Meneghelli, anatom z padovské university,byl sv.Otce od metropolity Nikodyma, který zemřel
pověřen prozkoumáním pozůstatků mrtvého, vel-5,září 1979 v náručí Pavla VI. Podle zprávy je
mi dobře Zachovalé mrtvoly. Hrob byl otevřen to životopis JP.II. - ještě jako kardinála.
pod dozorem papežské komise, vedené kard.
Po vánocích navštívil JP.II čističe silnic města Říma a obdivoval jejich tradiční jesličky.

LOURDY
"Už jdou!" Zástup desetitisíců ztich
ne, jako by každý jednotlivec žata- <
jil dech. Po rampě v čele všech ostat
ních kráčí malý mužíček s korouhví Ma
dony.
"Vidíte toho křivonohého chlapíka?"ptá se'
šeptem doktor Dozous Lafita."Nosí korouhev
a má dokonce přednost i před mlynářem Nicolauem, protože je, abychom tam řekli, prvorozenec zázraku. Říkáme mu pořád ještě dítě
Bouhouhortsovo, přestože mu bude co nevidět
25 let. Jistě si pamatujete na onen vzrušu
jící případ v prvních dnech, kdy žena jedno
ho dělníka vnořila své umírající dítě do
pramene?.." Hyacinthe de Lafite se nepamatu
je. Pod brokátovými nebesy se blíží biskup.
Ruděfialové roucho se leskne v slunečním
světle uprostřed přečetných bílých komží.
Ted povy stupuje zpod baldachýnu. Oběma ruka
ma drží třpytící se monstranci a kráčí k
půlkruhu vozíků s nemocnými. Na vteřinu zvo
ny utichnou. Jen mešní zvonek se slabě rozklinká, když biskup dojde k pravému konci
oblouku a žehná monstrancí první nemocné
znamením kříže. Všichni padnou na kolena, i
Estrádě a Dozous. Lafite je zvědav, co udě
lá ten cizí pán vedle něho. Pán chvíli váhá,
potom se také spustí na jedno koleno. Lafi
te od nejranějšího mládí před nikým neklečel. Protiví se mu splývat s možstvím, s
davem. Což ho nepozval Bůh do dvorní lóže?
Ted se stydí sám před sebou i před ostatní
mi, stydí se klečet, a stydí se nekleknout.
Proto se jen hluboko sklání a tak setrvává.
Žehnaje, přechází biskup od nemocného k ne
mocnému. Má dlouhou cestu. Náhle odkudsi z
tisícového davu vyrazí pronikavý výkřik:
"Pane, dej, at vidí!"
"Pane, dej, at chodí!"
Zástup na všech stranách opakuje tuto střel
nou modlitbu, tuto magickou zaklinači formu
li. Se všech stran hučí k nebi tato prosba,
usilujíc donutit nebe, aby sestoupilo na
zem. člověku připadá, že není v Evropě počtářských a vynalézavých mozků, nýbrž v prakrajině lidstva, kde lidové masy nepozbyly
dosud síly rozpoutávat čarovně mohutné cito
vé proudy a spoutávat jimi nadpřirozené sí
ly. Lafite cítí, jak i jeho tyto proudy spi
rálovitě ovíjejí. Pranic se nediví, když ci
zí pán vedle něho se náhle uhodí do prsou a
vpadne do té velkolepé, divoké modlitby
vlastní variantou:
"Pane, dej at vidíme!"
"Pane, dej, a£ chodíme!"
Biskup obešel už zvolna celý půlkruh a nyní
kráčí slavnostně doprostřed rampy.
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Nevýslovné melodickým pohybem zdvíhá vy
soko nad hlavu zlatou monstranci a žeh
ná znamením kříže veškeren lid. Tenounce
klinká zvonek v nesmírném prostoru. Hned
poté znovu vpadnou velké zvony. Požehnání
je u konce, aniž se, jak se zdá, cokoli
mimořádného přihodilo.
Biskup mizí s kněžstvem v basilice. Dav, pro
cítající z kouzla, jež ho spájelo, pozbývá
své jednoty a začne se všemi směry vlnit a
rozpadat v hloučky. Brancardieří přistupují k
vozíkům a čekají, až se vyprázdní ranpa, aby
rozvezli své chráněnce do jednotlivých špitálů.
"Pojdme,"řekne doktor Dozous.
Lafite váhá. Stalo se něco? Ano, cosi se stalo.
Z počátku to pocitují jen nejasně. Ale za chvíli
se na druhém konci řady vozíků zvedne ostrá
vlna hlasů. Množství napřažených rukou ukazuje
na jeden bod. Utvoří se vír. Lafite i jeho oba
průvodci jsou strženi proudem. Dozous se ener
gicky prodírá vpřed a táhne své průvodce za sebou. Už jsou u kočárku, ke kterému brancardieři,
zkušení v podobných scénách, zabraňují přistou
pit. - A kousek dál, na volném, širém prostran
ství mezi rampou a řadou kočárků, kráčí osamělá
žena..Žena ta je neohrabaný tukový a masitý ko
los. Nadzdvihla si maličko sukni, jakoby se měla
probrouzdat špinavými kalužemi. Její nohy se po
dobají nečlánkovaným, opuchlým válcům, chodidla
pod nimi vypadají jako malé pařezy. A na těch
malých, ubohých pařezech kráčí krok za krokem a
velmi pomalu, jako loutka, ta ženská věž tuku,
oddávajíc se práci této chůze nerušeně a se
stejnoměrně ztrnulým, neúchylným rytmem. Hlavu
má zvrácenu nazad, směšný, květinami zdobený
klobouček se jí sesmekl do týla. Sukni si už za
se spustila, paže má ted rozpaženy a balancuje
jimi, jako by nešla po pevné zemi, nýbrž po pro
vaze. Brancardier jde za ní, aby ji v případě
potřeby zachytil. Druhý za ní tlačí vozíček.
Žena jde a jde, jako v neviditelné kouli, výříz
nuté z času a z prostoru, v kouli, která se po
hybuje zároveň s ní. Se zatajeným dechem hledí
lidé za ní. Lefite zaslechne šepot:
"Znám ji dobře. Deset let už nechodila, neudě
lala jediného kroku...."
"Kdypak se zhroutí?" myslí si Lafite. Ale žena
se k tomu nemá, načpak, pokračuje v té taneční
a jakoby zvnitřka odsekávané chůzi na oteklých
nohou, až konečně mizí v bráně basiliky, jevíc
se očím lidí už jen jako malý bod. Teprve ted
se protrhne hrobové ticho. Jakýsi človíček, kte
rému se po tvářích řinou slzy, zanotuje vysokým
třaslavým hlasem Magnificat:
"Magnificat anima mea Dominům."
"Et exulvit spiritus meus,"vpadne do zpěvu hlou
ček kněží, kteří stojí mezi diváky. A přes celé
prostranství se rozlévá hyímus, v němž se praví
o Bohu, že"sesadil mocné z trůnu a povýšil níz
ké"...
Franz WerfeltPÍSEN 0 BERNADETTE

PSYCHOLOGIE A SRDCE
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Kdo pročetl hromadu knih o moderní psychologii, povšiml si, že skoro všech
ny tvrdí o člověku, že neví, co se v něm, v jeho duši, děje. Proto má jít
k psychiatrovi nebo psychoanalytikovi, aby zjistil, co si myslí.
Něco jiného je, jde-li člověk k lékaři s nemocným žaludkem, žaludek nemá
sklo, abychom se sami podívali, co je v něm v nepořádku a ruší naše zažívá
ní. Náš duch však toto sklo má, totiž schopnost, dívat se sám na sebe a tak
poznat, jaké má pohnutky a důvody k jednání. Játra to udělat nemohou, ne
jsou duchovní a nemají schopnost reflexe. Na obtíže s játry potřebujeme
vždycky lékaře, nepotřebujeme však vždycky psychoanalytika - za předpokla
du, že jsme duševně normální.
Žijí-li v domě blázniví lidé, obvykle to sousedé poznají, ale blázni sotva.
Tak může psychiatr poznat nenormálního ducha lépe, než se tento duch pozná
sám. V normálních domácnostech však vědí členové rodiny lépe než sousedé,
co se v rodině děje, jak se v ní projevuje láska a jak se mírní hádky a
napětí.
Pán nám dal zdravé psychologické pravidlo:"Kde je tvůj poklad, tam je i tvé
srdce." Pohlédne-li člověk do zrcadla svého srdce, pozná příčiny svých obtí
ží. Rozhodující je fakt, co srdce za svůj poklad
považuje. Tím ovšem nemyslíme jen peníze, zlato,
cenné papíry a pod. Je to prostě to, v čem
vidí člověk největší, nejcennější hodnotu
svého života, za co vášnivě bojuje a nemá-li
to, je smutný.
Známe úsloví: VLOŽ DO TOHO SVÉ SRDCE...Chce
se tím říci, že máme něco považovat za vel
kou hodnotu, které obětujeme všechno.
Můžeme rozebírat sny, studovat vliv rodičů na
dítě, zkoumat Oidipův nebo Elektřin komplex,
slídit v podzemních hlubinách vlastního JÁ,
kopat ve sklepě podvědomí a přece nenajdeme
vysvětlení, proč je člověk takový, jaký je.
Najdeme to však v hlubinách vlastního srdce,
když si upřímně přiznáme, co nás dělá šťastný
mi, když toho dosáhneme a co v nás vzbudí
smutek a žal, když toho dosáhnout nemůžeme.
Pak poznáme našeho boha a náš poklad!
V každém srdci je tisíce malých přání, jako ti
síce lístku na stromku. Stromek táhne jedním
směrem drát - t.j.sociální nátlak, strach a ji
né zábrany. Přetneme-li tento drát, poznáme, k čemu tíhne naše srdce. V zá
sadě jsou to tři falešné poklady: pýcha či prosazení vlastní vůle, rozkoš
či nespořádaný pohlavní život a lakomství či nesprávné tíhnutí k majetku.
Většina našich obtíží vyrůstá z toho, že naše srdce visí na některém z těchto"pokladů'.' Normální člověk obvykle najde, má-li srdce u falešného štěstí.
Blahoslavení ti, jejichž pokladem je věčně blažený Bůh; k němu se obrací
jejich srdce, hledají ho na všech cestách. Ať se nám pak stane v atomovém
věku cokoliv, naše srdce bude stejně nesmrtelně blažené jako je náš pokladBůh. Ale jak má dávat radu ten, jehož srdce samo není klidné? Kdyby byli
psychoanalytikové tak obratní, znamenalo by to, že jsou všichni šťastní.
Jen ten může vést druhého k vnitřnímu klidu, má-li sám vnitřní klid v srdci.
Ať psychoanalytik nebo kněz nebo otec a matka nebo přítel...Pán sám nám
prozradil tajemství šťastného života a tak normálním lidem umožnil,že nejen
ušetří peníze za psychoanalytika, ale lehce vypátrají, kde je jejich poklad.
Je-li někdo skutečně abnormální a všechny dráty v něm jsou pomíchány, ať
jde k psychiatrovi. Většina lidí je však normální - i když si to o sobě ne
myslí. Přivěsili své srdce na falešný poklad. Odpoutájí-li srdce od faleš
ného pokladu a přivěsí ho na Boha - nesmrtelného a blaženého - dostanou od
něho jako odměnu nesmrtelnou blaženost.
Půltón J.SHEEN

DVA SVĚTY

J.Robert Oppenheimer vynalezl atomovou bombu.
První, svržená v Japonsku, měla sílu jako 20
tisíc tun dynamitu. 20.října 1961 vyzkoušeli
Rusové na Nové Zemi ji superboirbu se silou
MIKROSKOPICKÝ SVĚT
57 miliónů tun. Lidstvo dnes může vyhodit
Ňejmenší částka hmoty, oddělitelná
svou vlastní zeměkouli do povětří!
mechanickou cestou je MOLEKULA/latinsky
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malá hmota/. Chemickou cestou se dá mole
SVĚT MAK ROK OS MU
kula rozštěpit v atomy.
"Chceš-li vidět stopy Boží, podívej se do příro
Dlouho se myslelo, že atom je nejmenší sta dy!" Třebas na oblohu. Vesmír je tak obrovský,
vební část světa. Až zjistili atanoví fysi že se nám hlava zatočí. Jupiter je 1.279 x vět
kové, že i atom se dá rozložit. V molekule ší než země, slunce 1.3 mil.větší, Sirius je
vody jsou 2 atomy vodíku a atcm kyslíku.
12x větší než slunce! Největší hvězda Epsilon
Matematice se podařilo přesně vypočítat
Aurigae B ntí průměr 4.000 mil.km. Vešel by se
průměr této molekuly:0,000 000 046 on. Kdy do ní náš sluneční systém včetně Saturna.
bychom rozdělili centimetr na milion částí, Nebo mléčná dráha! Dalekohled nám ji ukazuje ja
v jedné částici by bylo místo pro 20 molekul ko sněhovou záplavu. Jsou v ní milióny hvězd.
Podařilo se molekulu vodíku i zvážit:
A co je vesmír proti Bohu! Nic!
0,000 000 000 000 000 000 000 0298 gramu.
Velikost vesmíru se nedá měřit v kilometrech34 trilionů molekul vody by vážilo mili
v astronomii se počítají světelné roky, t.j.
gram. Atony molekuly vody mají průměr
dráha, kterou uletí světlo za rok. Od slunce
0,000 000 0 135 cm, t.j.na milióntý dílek
letí paprsek k zemi 8 minut.
cm se vejde 75 vodíkových atomů. "Hmota"
Chvějící se hvězdy na obloze jsou stálice. Nejatomu se dá vyjádřit nulou, čárkou a za ní bližší, Alfa Centaury, vzdálená skoro 4,5 svět,
23 nul a pak 16736.
let, Polárka 40 svět.let, mléčná dráha 20.000
Průměr atomu kyslíku je desetimilióntina
svět.let, nejvzdálenější spirálovitá mlhovina
milimetru a váží qvadrilion gramu.
je od nás vzdálená 6.000 miliónů světelných let.
První foto atomu uranu zhotovil fysik Dr.A. V údolí státu Virginia má armáda USA radioastroCrewe z chigagské university. Použil elekt nomickou badatelskou stanici. Její radio-teleronkového mikroskopu s napětím 25.000 V,
skop může proniknout do vzdálenosti 38 miliard
jenž zvětší předmět pětimiliónkrát. Průměr svět.let. Jsou vůbec ještě hvězdy tak daleko?
atomu uranu je několik desetimilióntin mi
limetru. Atcm je vlastně prázdný prostor s SVĚT NADPŘIROZENÁ
Největším zázrakem přírody je člověk, který má
atomovým jádrem, stotisíckrát menším než
atom sám. Atomové jádro se skládá z proto duši. Co platí o přirozeném, ale pochopitelném
nů a elektronů. Kolem atomového jádra krou platí o nepochopítelném-totiž o náboženství.
Prostý věřící člověk nemívá náboženské pochyb
ží elektrony. Trilion elektronů váží jen
nosti. Zdá-li se mu tajemství příliš těžké, řek
milióntinu miligramu.
Badatelé zjistili, že elektrony se pohybu ne si: u Boha není nic nemožného. Věřím tomu co
jí kolem atomového jádra nepředstavitelnou učí Církev, na kterou mě Bůh odkázal.
Vzdělaný se s tím nesmíří. "Mám rozum!" řekne.
rychlosti, asi 600 bilionkrát za vteřinu.
Ale tento rozum mu říká: Z ničeho nic nepovsta
Obraz tohoto planetového kroužení mátl
ne! Odkud je tedy hmota? Nic se samo od sebe ne
badatele, až pomocí velkého urychlovače,
akcelerátoru, se ukazovalo stále víc tako pohybuje! Odkud je pohyb? Život nepovstane ná
vých částic, i když za miliardinu nebo bi hodou! Odkud je tedy život?
liontinu vteřiny. Jejich počet zvolna stoup Samo od sebe už vůbec nepovstane duchovní: Babič
nul na 200 základních částic.
ka Boženy Němcové není jen náhodný shluk písme
Negativně nabité elektrony a positivně na nek. Písmo odpovídá:"Že by neslyšel ten, kdo
bité protony skrývají v sobě nesmírnou
stvořil ucho, že by neviděl ten, kdo vsadil oko?
elektrickou sílu. 1939 se podařilo německé /I 93,9/.Kdo dal rozum, by sám nemyslel? Kdo
mu chemikovi Otto Hahnovi a fysikovi Fritzu nás stvořil jako osoby by sám nebyl osoba?
Strassmannovi rozštěpit atomové jádro ura "špatně skrýváš, zázraku přírody, Mistra mlčení,
nu. Poznalo se, že při štěpení uranového
který tě stvořil!"/Guardini/. "Boha, začátek a
jádra se uvolňuje obrovská energie. Tato
cíl všeho, můžeme s jistotou poznat přirozeným
energie může stoupnout v urychlovači na
světlem rozumu ze stvoření."/Vatikánský sněm/.
300 miliard a konečně až na 1000 miliard
K tomu přistupuje NADPŘIROZENÉ POZNÁNÍ, ZJEVENÍ
elektrovoltů.
BOŽÍ, hlavně skrze jeho Syna/Žid 1,1/.Vede nás
Rozbitím atomu nastala atomová doba.
k nejhlubším tajemstvím Boha, které nemůžeme ob
Největší štěpič atomů je na Long Island,
jevit přirozeným způsobem - Nejsv.Trojice, Vtě-J
USA. V něm vybudovaný synchroton stál 31
lení, přítemnost Kristova v Nejsv.svátosti, tol
mil.dol. Dosahuje se tam zrychlení až 99 % lidský rozum ani nepochopí, ani na to nepřijde.
světla - 1,078 miliónů km za hodinu
Je to pravda, protože to zjevil SYN BOŽÍ.

Tato nepochopitelná tajemství Boží jsou v jeho přirozenosti. Bůh, kterého by lidský rozum
pochopil, by byl bůžek. Ani tu Bůh není proto, abychom ho pochopili, nýbrž abychcm v něho
věřili, ho milovali a jednou s ním byli blaženi - "na konci bez konce "jak říká sv.Augustin.
Jako dobrodruh Kolurrbus objevil Ameriku, tak jednou "na druhé straně" prožijeme nepředstavi
telné dobrodružství; objevíme Boha ,v jeho blaženém, vnitřním, trojjediném životě a potřebu
jeme věčnost, abychom ho "prozkoumali" - a přece ho nikdy úplně nepochopíme.
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Proto je víra v Boha a jeho nepochopitelný svět středem našeho života, útěcha našeho umírání
a nevýslovné blaho nekonečné věčnosti.
P.KURT PALM
Který prorok řekl:Já jsem světlo světa!""Já jsem
PODLE OVOCE JE POZNÁTE. . .
Právě o vánocích sv člověk uvědomí grotesk- vzkříšení a život, kdo ve mne věří, i kdyby zem
nost naší situace. Slavíme vánoce-stromeček. řel, nezahyne, ale má věcný život. ""Kdo mě vidí,
Betlém, Ježíšek atd. - a při tom zapomínáme, vidí Otce..""Já a Otec jsme jedno.""Nikdo nepři
že dítě vyrostlo v muže, který dokonal své chází k Otci jen skrze mne."?
spasitelské dílo na kříži, vstal z mrtvých Třetí námitka stoupenců orientálních směrů jsou
zlořády v misiích třetího světa. Ale otočme jed
a vyzval každého z nás:"Následuj mě!”
Děláme to? Otázka je tím naléhavější, když nou tuto otázku.
Jak to vypadá v Indii, kdy už staletí, snad tisí
vidíme, jak je naše křesťanská
ciletí velké procento obyvatelstva
kultura zaplavena východními
medituje, kde běhají tucty "svá
filosofiemi, teoriemi a prak
tých"? - Každý misionář, který pra
tikami. Mnozí namítnou: Církev
cuje v Indii, vám dosvědčí, že tam
selhala! - Ne, my, křesťané,
ssají lidé křesťanství jako suchá
jsme selhali. Nepřijali jsme
houba vodu.
radostné poselství a když ano,
Kdo pomáhá nejchudším z nej chud
nežijeme podle něho - a pak
ších v zemi, kde se žije nejbídně
jsme pokrytci. Protože jsme jen polovičatí
ji
na
světě?
Jen
a jen křesťané - ať zahraniční
křesťané, uchytila se tato mylná učení i v
křesťanství. Je to políček Kristu domnívá- nebo místní. Kdyby některý domorodec sám od seme-li se, že musíme zhodnotit naše křesťan be přišel na myšlenku, udělat pro tyto ubožáky
ství přijetím východních náboženství či mé něco dobrého, byl by proklet vedoucí indickou
di tačních technik, které bez výjimky spočí kněžskou kastou - brahmány - a prohlášen za ne
vají na východních náboženských tradicích. přítele. - A právě v těchto zemích bídy se
Měli bychom se vážně zeptat:"Proč jsem se nejvíc medituje a tyto "plodné"meditace se přená
asi narodil v této zemi, v této kultuře? Ja šejí do křesťanských tradic. Můžeme skrze ně do
sáhnout štěstí, když v zemi původu těchto mediké mám povinnosti, jaké poslání?
Každý křesťan má vědět, jak svůdně a obrat tačních technik se žije tak bídně, uboze, že ne
ně pracují mocnosti zla. Vnikají i do naše být nás, křesťanů, zahynulo by mnohem víc ubožá
ho myšlenkového života. Zacneme-li pochybo ků, kolem kterých chodí "meditující" s nevidou
címa očima - ba nesmí jim pomáhat!
vat o Písmu svátém, bučíme jisti, že tyto
Nedejme se ošálit. Nám platí Kristova
pochybnosti nejsou božského původu.
slova:"Jděte do celého světa a hlásejte
I kdyby byla pravda, že to či ono
evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a
není přesné, nemění to nic na skudá se pokřtít, bude spasen.."/Mk 16, 16/
tečnosti, že by to na světě a v
My, křesťané, se můžeme radovat, i když
nás samých vypadalo jinak, kdy
se zdá, jakoby to šlo s křesťanstvím s
bychom se řídili tím, co je v
kopce. Kdyby bída a nouze v malém i vel
Písmě svátém.
kém nebrala konce, můžeme se utěšit,
Každý, kdo se pustí do studia Pís-I
patří to k porodním bolestem nové doby.
ma svátého pozná, že má dost prá
ce na celý život, áby uskutečnil to, co v Nejkrásnější znamení času však většina z nás
přehlíží, protože to nepatří k našemu zaměstnání.,
něm stojí. Ale to nestačí.
Je
to vanutí Ducha svátého, jeho dech kolem celé
Všimněme si druhé námitky přívrženců východ
zeměkoule. Kdekoliv se začne hlásat evangelium,
nich praktik, východní tradice:"Ježíš je
dávají tisíce svůj život pro Krista a Kristu.
prorok jako např.Krišna, Budha ap." Tato
námitka spočívá zase na nevědomosti - nevě Dnes - podle slov Božích - panuje na světě tako
vý duchovní hlad, jaký dosud nebyl. Pod heslem:
dí, co mluví. Chce-li člověk provozovat
určité zaměstnání, musí se vyučit, ba do JEŽÍS-NADEjE OSMDESÁTÝCH LET - se sejdou na Sva
konce specializovat. Jen v náboženských vě todušní svátky 1981 na Olympijském stadionu v
cech si dovolují do toho mluvit lidé, kte Berlíně křesťané všech vyznání ke společné mod
litbě, k duchovnímu obrození a posílení Těla
ří vůbec neotevřeli Písmo svaté.
Kristova na celém světě, S.Lengacher-Biesler
BŮH, KTERÉHO VYHNALI ZE ZENÉ I Z NEBE, SE SKRYL VE SVÉM POSLEDNÍM ÚTULKU, V SAMÉM SRDCI
ČLOVĚKA.
Maxence van der MEERSCH: T E L A A DUŠE

nad málem věrný....
"iMnozí si představují, že
život misionáře je roman
tický, "psal P.Felix
Westerwoudt r.1886 otci do
Amsterodamu."že cestuje s
křížen v ruce a káže zbožně 7
naslouchajícím pohanům.
Ale když promoklý na kůži,
s hladovým žaludkem, spá
lený sluncem dojde k divo
chům, často se mu vysmějí.
"To je dobré pro bílého
muže. Dajakové mají jiné
zvyky."
Už čtvrt roku žil misionář
na pohoří Singhi,západní
Bomeo, sám mezi Dajaky.
Z okénka chaty na kůlech
viděl špinavé chatrče z
bambusu a palmových listí
rovněž na kůlech. Jediná
místnost mu sloužila jako
kuchyně, pracovna, ložnice
a kaple. Pár rohoží, dvě lavice, tři kufry
stůl, kamenný hrnec na rýži-to bylo vše.
Když pršelo, prosakoval déšť střechou a
měl co dělat, aby uchránil papír před
mokrem. Ale Spasitel sdílel jeho bídu a
tak byl misionář spokojen. Zatím domorodci
před ním zavírali dveře a děti prchaly.
Pro Krista nezískal jedinou dušičku. Nemít
útěchu Kristovu, byl by si zoufal.
A z čeho žít?!Dokud nenabídl dvojnásobnou
cenu, divoši mu nic neprodali. Pak dostal
zhnilé maso, zkažená vejce, ztuchlou rýži.
Protože to jedli jeho Dajakové a on chtěl
být mezi nimi Dajakém, jedl to také. Ten
zápach! Jedl i hady, co dělat?
Měsíčně putoval džunglí čtyři hodiny za
bratry do Kuchinu - při 40°C. Klestil si
nožem cestu houštinou lián a ostnatého
křoví. Vlhké horko vytáhlo z pór? posled
ní kapku potu, hejna moskytů a vos mu pů
sobila muka - a musel dávat pozor i na ha
dy, škorpiony a obrovské jedovaté pavouky.
Při průtrži mračen se změnila džungle v
močál a potůčky v mocné proudy. Noha, kte
rá uvízla v bahně, byla okamžitě obalena
tisíci pijavic. K cíli došel často Pater
úplně vyčerpaný, pobodaný, umazaný....
Na jeho bolest odpověděl biskup Dunn:
"Jen trpělivost, milý příteli, Boha nemů
žeme vázat na čas," Ale jak je těžká trpě
livost, když srdce hoří nadšením a rozsé
vač se nemůže dočkat sklizně! P.Felix ješ
tě nevyryl jedinou brázdu, nezasadil jedi
né zméčko. Hodiny proklečel před svato
stánkem a modlil se za své stádečko.

Stále s ním jednali jako s
obtížným vetřelcem.
Jednou spadl chlapec s palmy
na močálovitou půdu, ale pora
nil se vážně nožem. P.Felix
mu nohu vyčistil a obvázal,
ale hoch hned utekl ke kouzel
níkovi, který mu dal na ránu
rozkousaný tabák a betelovou
šťávu. Rána se zanítila a hdyž
zavolali Patera, byla noha
strašně oteklá. Nedalo se už
nic dělat. Pater poučil hocha
o pravdách víry a pokřtil ho.
Poté chlapec zemřel.
Později ošetřil víc lidí a ti
vytušili, že to s nimi bílý
muž inyslí dobře. První se odvá
žily do jeho chatrče zvědavé
děti. Otvíraly údivem ústa,
když kněz škrtnul zápalkou ne
bo jim pod lupou ukázal brouč
ka jako obrovskou nestvůru.
Nakreslil jednoho z chlapců
tak dobře, že ho druzí hned po
znali. V zrcadle viděli své
tváře jasněji než ve vodě. Pak už si na samotu
misionář nenaříkal. Denně chodily houfy chlapců
a chtěly vidět jeho "divý". Vrchol kouzla byla
četba z knihy, v níž byly jen drobounké značky.
Kladly knihu k uchu, aby sama promluvila. Ponalu začaly chundelaté hlavy tušit, co je čtení
a psaní. Když jjjn kněz nabídnul, že je to naučí,
nadšeně souhlasili, ale pak ztratili trpělivost
a utekli. Zůstalo jich jen šest. Nejvytrvalejší
byl Kottir, štíhlý, chytrý hoch a Nyagon a malý
Fagiang. Nevydrželi sice sedět celou hodinu,ale
přece se naučili trochu číst, psát a počítat.
Pozorně poslouchali, co vyprávěl Pater o Bohu a
o jeho svátých. Za odměnu si mohli vystřelit z
dětské pistolky. Ale brzo došly patrony a pistol
ka se rozpadla.
"Napíšeš dopis mému otci do Holandska,"utěšil
misionář zklamaného Kottira,"pošle ti novou."
Hoch se rozpačitě poškrabal za ušima. Pak mu
touha po pistolce nedala a napsal dopis:
"Mijnheer, viděl jsem dítě od pušky misionáře v
Singhi,tvého syna. Hrál s ním, zlomilo se. V
Kuchingu není, v zemi bílého muže mnoho. Pošli
jedno a patron na deset let. Nevolej zpět syna
z Singhi. Jinak není služby Bohu, chodí tři v
neděli. Matky a otcové zlobí, ale nic nevadí.
Ráno a večer se modlím. Učzm se psát. Pošli obrá
zek,jak Gabriel chodí do domu Marie, obrázek krá
li tři modlí v domě JežíSka, obraz Josef a dítě,
všechno hezké obrázky, jméno mé Kottir. "
V dubnu psaní odešlo, k vánocům přišla pistolka
a obrázky. Jak je dobré umět psát. Všichni se da
li pilně do práce. První prosil o křest Kottir.
Rodiče byli proti, pak povolili. 15.srpna 1888
byl chlapec slavnostně pokřtěn a přijat do Církve

Dostal jméno Josef. Aby nezáporně1 ani jeden hřích
při zpovědi, svědomitě si je zapisoval na papírek.
Tělo Páně přijal poprvé o velikonocích. Týž rok,
1889, se dali pokřtít i Nyagong a Dagian. Proč si
vybral jméno Gabriel? "Protože je nádherné mít kříd
la a létat," řekl.
Pomocí chlapců vystavěl Pater kapličku s vížkou.
8
Jeho otec věnoval zvony. Byli tu chlapci - ale chy
běla děvčata. Musela se ženami pracovat na poli a
u dobytka. Misionář pozval sestry františkánky a
domorodci poslali do jejich "školy" čtyři slaboun
ká děvčátka. Na velikonoce 1893 pokřtil P,Felix
dvě na jména Marie a Kateřina.
Počet žáků stoupnul na 12. Josef pracoval pro sest
ry. Misionář založil malé hospodářství - pole rýže
a kávovou plantáž. Pak se dalo pokřtít několik do
spělých a k oltáři přistoupili první snoubenci:
Josef Kottir a malá obchodnice Hunpy. Jejich první
děti pokřtil P.Felix sám.
Za 10 let neúnavné práce získal 20 křesťanů, často
putoval džunglí od chatrče k chatrči - ale žeň byla
nepatrná. Založil se spolubratrem P.Reijffertem fi
liálku, ale dva chlapci odešli, dva si vzal do
Singhi.
Rovníkové slunce a námaha ničily síly kněze. Čím
dál častěji měl těžké horečky, rány od hmyzu se ně
ho jily. Chřadnul. Miloval svůj kříž, odmítnul na
bídku na lehčí místo, chtěl se obětovat pro své
OBRAŤTE OBRÁZEK! - Malá pozornost od
stádečko.
našich doma. Humor zřejmé neztrácejí 22.března 1898 se dovlekl do Páku dávat exercicie. aspoň ne ti, kdo věří.
Ulehl - ale večer měl přece promluvu; bylo ho sotva
slyšet. S hrůzou zírali bratři na jeho smrtelné
bledou tvář, vpadlý zrak, namáhavě se pohybující
CO MY NATO
hrud. Chtěli přivést lékaře, ale P.Felix nechtěl:
"Ach co! Brzo pojedeme do Singhy, ukáži vám svou Viděl jsem v televizi skupinu žen, které
stanici!" Byl tak slabý, že by byl džunglí nepro zvedaly chléb se slovy; "Toto je mé tělo.'
šel. Dopravili ho na člunu do Kuchánu. Když se do Co si o tom myslit?
vlekl do kláštera, bratři mysleli, že vidí ducha. Totéž, co byste si mysleli o dětech, kte
4.dubna přijal svátost nemocných. V Singhu se křesré si hrají na "pana doktora".
ťané modlili za jeho uzdravení. Někteří přijeli a
vyzdobili pokoj růžemi a liliemi. Josef vzlykal u Někdy slyším, že je lépe mnoho o nábožen
ství nevědět, pak nemá člověk hříchy, pro
postele. "Neplač, Josefe," utěšoval ho misionář,
tože "nevědomost hříchu nečiní".
"už na mě čeká Panna Maria!"
Úmyslná
náboženská nevědomost je stejně
13.dubna 1898 ráno rozepjal ruce jako Kristus na
hříšná,
jako
si někdo řekne, že bude
kříži a jeho srdce dotlouklo. Do hrobu vedle koste vesele hřešitkdyž
a "pak se z toho vyzpoví
la nasypaly děti ze Singhi bílé květy.
dám! " Katolík je povinen svou víru pozná
Wilhelm Hunermann
vat, pokud má možnost. Zdrojem poznání je
Slyšel jsem kázání, že se máme učit žít se svými jednak zdravý rozum, pak Písmo sv.-hl.No
vý zákon, dobrý katechismus a SOLIDNÁ kahříchy.
Kdyby kazatele bolel zub, jistě by se nesnažil žít tolické knihy, životy svátých a pod.
s bolavým zubem, ale vyhledal by včas lékaře. Kdo má dědičný sklon např.k srdeční chorobě,
vyhne se tomu, co by chorobu vyvolalo, resp,zvětšilo, chodí pravidelně na kontrolu k lékaři.
Stejně kdo má sklon k hněvu, vyhne se příležitosti k hněvivému výbuchu a kontroluje své pře
stupky zpytováním svědomí, lítostí, snahou, udržet klid, zpovědí. Se sklonem k určitým hří
chům žít musíme, ale ne s hříchy samými - proč by jinak zemřel Kristus na kříži? Už sv.Pavel
píše, že člověk musí cvičit duši jako se cvičí tělo. I sebe větší pokušení, vyplývající z
naší povahy, můžeme a musíme se snažit udržet na uzdě - prostředků máme dost: modlitbu, cvik,
svátosti, dobrovolné oběti. Uklouzneme-li přece, nedejme se znervóznit, zmalomyslnět, ale
klidně přehlédněme situaci, litujme hříchu a vyzpovídejme se DOBRÁMU a ZKUŠENÉMU knězi.

ze zdí vězení. Chtějí,"a tím míní státní úřady
a policii, "chtějí umlčet všechny kritické hlasy
"Co mu udělali? Jak a kým 9 uvnitř církve a dělají to, je to smutné říci,s
mohl být k něčemu podobnému pomocí církevní hierarchie. Zvoňte na poplach!
donucen?" Tak se ptali s mra ■Mlčení a kompromis nejsou taktickým manévrem,ale
živým údivem ti, kdo v Rus zradou. 0 tom je nyní přesvědčeno mnoho těch,kdo
ku a v zahraničí znali pra Církev milují a kteří to dříve nechápali."
voslavného kněze DIMITRIJE DUDKA, když ho Takové byly názory Otce Dudka před jeho zatče
viděli a slyšeli 30.června mr.v sovětské
ním. 0 tom, jak smýšlel, jak se díval na událos
televizi, kde se podle všech smutně známých ti, jak povzbuzoval ty, kteří u něho hledali
pravidel ponižující sebekritiky doznal ke světlo, se dovídáme především z dopisů přátelům.
svým omylům. Tento kněz, známý po léta jako Psal je týdně a věřící je rozmnožovali a roze
nebojácný hlasatel víry v kázáních, která sílali. V dopise z 31.1.1979 píše:"Zázračné zjepřitahovala zástupy lidí, věřících i nevěří■vení Matky Boží ve Fatimě nám říká, že osud ce
cích, prohlásil po pěti měsících vyšetřova lého světa závisí na osudu Ruska. Jestliže v
cí vazby, že to, co považoval za boj proti Rusku rozkvete víra, bude to požehnání pro celý
ateismu byl vlastně boj proti sovětskému
svět. Co se stalo v Rusku, jeho strašná katastro
státu a proti ruské pravoslavné církvi. A fa, není vina Ruska, ale celého světa; celý svět
že se dal svést zahraniční podvratnou propa vnesl do Ruska učení, které mu přineslo zkázu a
gandou. Zkrátka, sebekritika podle známých Rusko, jako slabý žák, se nechalo svést. Spása
klišé. - Jak a čím byla zlomena vůle kněze, Ruska a celého světa závisí na úsilí Ruska a na
jehož slova sytila víru a jehož nebojácnost úsilí celého světa. Kalvárie Ruska není pouze
vlévala důvěru a odvahu?
pro Rusy. Dívat se netečně na kalvárii Ruska
Když byl 15.I.mr.Otec Dudko zatčen, hned po znamená nezajímat se o vlastní spásu. Máme všich
mšisv., obrátili se pravoslavní věřící té ni zapotřebí odvahy a lásky. Rusko se probouzí.
hož dne na představené všech křesťanských Rusko se obnovuje." A v dopise z -3.11. upozor
církví s výzvou, aby intervenovali za jeho ňuje výmluvně na význam a sílu svědectví:
propuštění. Dopis, podepsaný 50 ti věřícími, "Chtějí nás zavřít do blázinců a do vězení. Vodí
k nimž se pak připojili další dopisy, nej nás před vladaře a soudce, obklopují nás ostna
prve připomíná, že tímto případem pokračuje tým drátem a kopají kolem nás příkopy. Chtějí
vlna zatýkání kněží a laiků pravoslavné
nás umlčet. Avšak nemluvíme my, nýbrž naši ruš
církve; byli zatčeni Vladimír Boreš, Ale tí svati. Duch sv.nám vnuká, co máme říkat.Mlčí
xander Ogorodnikov a kněží Gleb Jakunin a me jako ti, co byli trýzněni, jako nás Mistr Je
Lev Regerson, a pak mluví o tom, co Otec
žíš Kristus, ale i toto mlčení mluví. Ucpávají
Dudko znamenal pro náboženskou obrodu Ruska. nám ústa, ale i to mluví. Moderními metodami,
Otec Dimitrij je ústřední postava této ob které zbavují svobody, nás nutí řici, co nechce
rody, je pokračovatelem a dědicem velkých me, avšak i tyto metody mluví jasně. Všechno
vyznavačů pravoslavné církve. Kouzlo, které mluví, protože mlčení je už zlomeno!" V témže
vyzařuje z osoby Otce Dimitrije a přitahuje dopise prosí Boha, aby posílil víru mladých,těch,
tolik lidí, vyplývá z toho, že život a ví kteří se v nevěreckém prostředí k víře probojo
ra nejsou pro něho pouze dvě sblížené slož vali. "Pane, pomáhej našim mladým lidem, kteří
ky, ale hluboká jednota. Právě proto se ne Vyrostli v ateistických rodinách a kteří se vzep
mohl ve své duchovní správě omezovat jen na řeli ateistické lži. Pomáhej jim, až budou trpět
liturgické pole. V jeho kázáních zaznívala za pravdu, aby mohli vyznat: I my jsme křesťané!
neustále bolest nad smutnou situací součas Osvěť je ranním světlem vzkříšení a dej, ať v
ného světa. Nejbolestnější rány našeho živo této záři se i oni stanou světlem."
ta, pronásledování církve, rozvrat rodin, V těchto řádcích se odráží jedno z nejhlubších
alkoholismus, potraty, byly v kázáních Otce přesvědčení Otce Dudka, jeho životní krédo ve
Dimitrije odrazem boje dobra se zlem, tmí zkratce: "Z utrpení, přes proměnění, do světla
na cestě Božího království.
vzkříšení!"
Co se stalo s neohroženým vyznavačem víry v V prosinci 1979-měsíc před svým zatčením, se
době mezi zatčením a ponižující sebekriti zmiňuje v dopise věřícím o zatčení Gleba Jakunikou? Byl zpracován drogami? Podlehl násilí na a Ogorodnikova a o prohlídkách v bytech a za
či hrozbám? Nevíme. Můžeme však vrhnout ně strašování těch, kteří s nimi byli ve styku. S
kolik paprsků světla z jeho vlastních slov pohledem obráceným na nepřátele a pronásledova
a těch, kteří ho znali.
tele církve jim staví před oči poslední, rozho
Krátce před zatčením napsal příteli:"Někteří dující okamžik života:"Myslíte snad, že se vaše
už byli zatčeni. Já jsem byl předvolán jako svědomí nikdy neprobudí? Až se váš život bude
svědek k výslechům, ale brzy budu obžalován rozpadat v křečích smrti a za zlořečení vám vysnad i já sám. Kdyby se mi mělo něco stát, \ )stane všechno v paměti. Pak se budete chtít mod
tak je tento dopis poselství, které přichází \ lit, ale Bůh nebude stále jen Spasitelem.

moderní mučedník

Byl pro nás sice ukři
žován, ale bude také
strašným soudcem!"
K citátům z dopisů Otce
Dudka svědectví těch,
kdo ho znají: "Otec
Dudko nebojoval nikdy
proti osobám ani pro
ti státu, ale dával Bo
hu, co je božiho a cí
saři, co je císařovo.
Bojoval proti ateismu,
proti nedostatku lásky,
proti nenávisti, proti
všemu, co rozděluje li
di a dělá ze života
peklo."
Jeden jeho moskevský
přítel řekl po vystou
pení Otce Dudka v te
levizi, po oné nepocho
pitelné autokritice:
"Nevím přesně, co se
stalo, avšak nemůžeme
zapomenout, že Otec
Dudko přinesl Boží
světlo tisícům lidí.
Všechno, co Otec Dudko
vykonal za posledních
20 let, není možno ta
kovou komedií v televi
zi vymazat."
Čoóí pnomíavy ví VaVikánókím nozhíaKí
od P.Vn.JoKí^a Benácka.
Po^toachíjmí čukí a
AÍovíMkí vyóííání v 19,45 / tuké. /
v 20,00 / híovmtkí/
A Vlídný víny 196,
knáíkí víny 31-41
/Opakovaní, 5,15 a
5,30 - jín knáíkí víny/,
že se situace mění vi
díme z toho, že Otce
Dudka po nesmyslné se
bekritice propustili na
svobodu, zatím co kdysi
musela po stejně manipulovaných"proslovech" v
rozhlase řada vynikají
cích kněží u nás do vě
zení. Enes víme, že jak
Otec Dudko, tak tito
dobří kněží byli několil
měsíců zpracováváni,aby
opakovali hloupá sebeobvinění.

boh jestvuje......
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Popis duchovního zážitku André FroSsarda, o kte
rém jsme se zmínili v minulém čísle.
"Len čo sa posledná slabika tohto šeptaného prelú
dia dotkla břehu mojho vedomia, pohla sa dohora
lavina. Nevravím, že sa otvára nebo. Nebo sa neotvára, ale sa vymrštuje, zrazu sa dvíha do výš
ky ako tichá blýskavica z tejto netušenej kaplnky, v ktorej bolo tajomne uzavřeté. Ako to mám
opísat chabými slovami, ktoré sa zdráhajú pomá
hat mi, hrozia zadržat moje myšlienky a zaniest
ich do skladu preludov? Čím by maliar namaloval
neznáme farby, ktoré by mu bolo dopriate z^zriet?
Je to čosi ako nezničitelný kryštál, nekonečne
priehladný, až neznesitelne žiarivý /ak by bol
o stupeň žiarivejší, zahubil by ma/ a SKÓR BELASÝ. Je to svět, iný svět, takého jasu a takej
hutnosti, ktorá zatlačuje tento náš svět medzi
křehké tiene nedokončených snov. A tento svět
je skutečný, pravdivý. Pozeram sa naň s tmavého
břehu, na ktorom sa ešte nachádzam. Vo vesmíre
vládne poriadok a na samom jeho vrchole, za týmto závojem žiarivého oblaku, je eviděntnost
jestvovania Boha, evidentnost sprítoimená, evi
dentnost, ktorá sa stala osobou toho istého,
ktorého by sem bol chvílu predtým popieral, ku
ktorému sa krestania obracajú slovami OTČE NÁS.
Dozvedám sa, že je dobrotivý a jeho dobrota
sa líši od každéj inej dobroty, lebo u něho to
nie je pasívna vlastnost, čo sa neraz označuje
týmto slovom, ale dobrota činná, drvivá, prevyšujúca všetku živelnost, takže pod jej účin
kem puká aj najtvrdší kameň, ba neodolá jej ani
to, co je tvrdšie ako kameň, ludské srdce.
Jeho mohutný, totálny vpád je sprevádzaný radostou, ktorá je plesáním člověka zachráněného,
radostou stroskotanca, čo ho zavčasu vytiahli
z vody. Ale s tým rozdielom, že v tej istej
chvíli, čo som vytiahnutý a zachráněný, poznávám
bahno, v ktorom som bol nevědomky pohrúžený.
A vidiac, že napolo v ňcm ešte vážím, kladiem si
otázku, ako som tam len rnohol žit a dýchat. Zá
roveň sám dostal novů rodinu. Církev, ktorej
úlohou je viest na ta, kam sa mám uberat. Lebo
napriek všetkému zdaniu mal som pred sebou značnú vzdialenost, ktorá sa dala překonat len změ
nou gravitácie.
Všetky tieto zážitky, ktoré nevládznem vyjádřit
nedostačuj úcou rečou myšlienok a cbrazov, sú
súčasné, navzájem sa prenikajú, a ani po mnohých
rokoch sa mi nepodařilo vyčerpat ich obsah. A
nad všetkým tým sa vznáša přítomnost toho, ktoré
ho měno nikdy nebudem moct napísat bez obavy, že
urazím jeho láskavost. Som šťastný, že pred ním
stojím ako dieta, ktoré obsiahlo odpustenie a
prebúdza sa k poznaniu, že VŠETKO JE DAR.
BOH JESTVUJE/ JA SOM SA S NIM STRETOL

VydaLL

jUaÉtÁ v Kanadě.

se neschválených liturgických modliteb, zneužívání
liturgických textů k sociálně politickým cílům /.
V těchto případech jde o skutečné falšování katolic
ké liturgie. "Dopouští se falšování, kdo ze strany
Církve přináší Bohu kult, protivící se způsobu,kte
rý božskou autoritou ustanovila Církev a který se
stal v Církvi běžným."/Sv.Tomáš, Summa teologická/.
To vše nemůže přinést dobré ovoce. Důsledky toho
jsou-a nemohou nebýt-porušení víry a obřadů v
Církvi, nejistota učení, pohoršení a pochybnosti
Božího lidu a takřka nevyhnutelné násilné reakce.
Věřící mají právo na pravou liturgii, která je jí
tehdy, když se koná takovým způsobem, jaký určila
a chtěla Církev, která též stanovila případné mož
nosti přizpůsobení, když si to vyžádají pastorační
požadavky na různých místech nebo různé skupiny
osob. Kromě toho používání neschválených textů vede
k tomu, že se ztrácí nutná souvislost mezi lex orandi a lex credendi. Tu je třeba připomenout upozorně
ní II ,Vatik.sněmu: "Proto vůbec nikdo jiný, ANI KNĚZ,
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nesmí nic na vlastní pěst v liturgii přidat, vyne
chat nebo pozměnit." A ..Pavel VI.připomenul:"Kdo
zneužívá/liturgické/ obnovy, aby dělal svévolné po
NEOCENITELNÝ DAR kusy, tříští síly a uráží církevní smysl."
Čtenáři se nás občas ptají na to, je-li A. O MŠI SVATÉ
např.dovoleno laikům podávat sv.při jímá 1 . "Dvě části, z kterých se určitým způsobem skládá
ní nebo číst epištolu a p. Zde několik mše sv.,t.j.liturgie Božího slova a liturgie Eucha
úryvků z pokynů Posvátné kongregace pro ristie, jsou navzájem tak úzce spojené, že tvoří je
svátostí a bohoslužbu NEOCENITELNÁ DAR. diný bohoslužebný úkon." K stolu Pánova chleba se
Tato Posvátná Kongregace s radostí kon má přistoupit jen po zastavení se u stolu jeho slo
statuje mnohé pozitivní výsledky litur va. Tedy Písmo sv.je velmi důležité při slavení mše
gické obnovy, jako je aktivnější a uvě Proto se nesmí zanedbávat, co ustanovila Církev:
domělejší účast věřících na liturgických "Ať se při posvátných úkonech zavede hojnější, roz
tajemstvích, naukové a katechetické obo manitější a vhodnější čtení Písma sv. ""Ať se zachohacení prostřednictvím lidové řeči a hoj-vávají předpisy určené v Lekcionáři ať už jde o po
ných biblických čtení, vzrůst smyslu pro čet čtení, nebo o úpravy, vztahující se na zvláštní
okolnosti . Bylo by vážným zneužíváním nahradit SLO
společenský ráz liturgického života,
úspěšné úsilí o odstranění rozdílů mezi VO BOZI SLOVEM ČLOVĚKA, ať je to kdokoliv."
2 Ctění evangelní perikopy je vyhrazeno řádnému
životem a kultem, mezi liturgickou a
osobní zbožností, mezi liturgií a lido přisluhovateli, t.j.knězi nebo jáhnovi. Ostatní čte
ní, jak je možné, ať se svěří ustanovenému lektoro
vou zbožností.
Ale tyto pozitivní a povzbuzující prvky vi nebo jiným laikům, kteří jsou na to duchovně a
nám nedovolují mlčet o starosti, s kte technicky připraveni. Po prvním čtení následuje rerou pozorujeme rozličné a ČASTÉ PŘESTUP sponzorium-žalm, který doplňuje liturgii slova.
KY, o kterých přicházejí zprávy z různýc q3. Cílem KÁZÁNÍ je vysvětlit věřícím Boží slovo,hlá
sané ve čteních a přizpůsobit jeho poselství dneš
částí katolického světa: ZMATEK ÚLOH,
nímu myšlení. Toto KÁZÁNÍ JE ÚLOHA KNĚZE Cl JÁHNA.
zejm. pokud jde o služebné kněžstvo a
úlohy laiků/nerozlišené a společně reci 4 .Přednes eucharistické modlitby, která je svou po
vahou jakoby vrcholem celého slavení, je vyhrazena
tovaní eucharistické modlitby, KÁZÁNÍ
LAIK0, rozdělování sv.přijímání laiky, knězi z titulu jeho vysvěcení. Proto je zneužitím
zatím co kněží, kteří by to měli dělat, dát přednést některé části eucharistické modlitby
se od toho dispensují/; vzrůstající ztrá -jáhnovi, nižšímu přisluhovateli nebo věřícím. Shrota pro posvátnost/odložení eucharistické-máždění však nezůstává trpné a nečinné. Spojuje se
ho roucha, sloužení Eucharistie mimo kos -s knězem vírou a v tichosti projevuje svůj souhlas
při eucharistické modlitbě různým stanoveným způso
tel bez skutečné nutnosti, nedostatek
úcty a ohledu vůči Nejsvětější Svátosti bem, jako jsou: odpovědi v úvodu k prefaci, Oslava
atd/; zanedbávání církevního charakteru Nejsv.Trojice, zvolání po proměňování a poslední
liturgie/používání SOUKROMÍCH TEX16 Amen... je též VYHRAŽENO KNĚZI. Zejména toto Amen
někdy i komunistických autorů, Brechta, je třeba zdůraznit zpevem, protože je to nejdůleži
tější AMEN celé mše sv.
Cardenala ap.-pozn. red.KLUBu/,množení

5. Ať se používají jen ty liturgické modlitby,
SBLÍŽENÍ
které jsou v Římském misále nebo schválené
Apoštolským Stolcem, a to zodpovědným způ
sobem a v mezích jí stanovených. Je velmi
Za ochránce Evropy prohlá
vážným zneužitím měnit Církví schválené
sil Pavel VI. sv.BENEDIKTA.
eucharistické modlitby nebo zavádět jiné,
Nyní se stali slavnostním
které složily soukromé osoby.
prohlášením z 31.12.1980
6. ..během eucharistické modlitby se nemají
apoštoly
Evropy také sv.Cy
konat jiné modlitby nebo zpěvy. Když kněz
ril a sv.Metoděj. Apoštol
pronáší eucharistickou modlitbu, ať vyslovu
ský dopis Jana Pavla II.
je slova tak jasně, aby je věřící co nejlépe
najdeme
v 4,č.t.r. Osservapochopili a aby se vytvořilo opravdové shrotore Romano.
máždění, úplně se věnující slavení památky
Nynější sv.Otec chtěl upozornit slavnostním pro
Páně.
7. KONCELEBRACE. .. znova uvedená do západní hlášením na velký význam apoštolátu svátých brat
liturgie, jedinečným způsobem projevuje jed ří mezi slovanskými národy. Jak víme, pokřtili
notu kněžstva. Proto ať dbají koncelebranti knížete Bořivoje a jeho manželku, sv.Ludmilu,
na znaky, které zdůrazňují tuto jednotu, na dědečka a babičku našeho hlavního patrona sv.
př.ať jsou přítouni od začátku koncelebrace, Václava. Apoštolským působením mezi Slovany
vtiskli rodící se Evropě nejen duchovní a kultur
ať si obléknou předepsané posvátné roucho,
ní profil latinsko-římské civilizace a duchov
ať zaujmou místo, které jim patří..a věrně
tradicí Západu, ale i klasickou řeckou kul
zachovávají ostatní předpisy, aby se obřady ních
turu
a
byzantsko-slovanské dědictví.
konaly důstojně.
působení - jak zdůraznil kardinál Hoffner
8. PŘEDMĚT EUCHARISTIE. - Církev, věrná Kris Jejíoh
v Kolíně - je pro slovanskou část Evropy stejně
tovu příkladu, stále používala chléb a víno důležité
jako působení sv.Benedikta pro západní
s vodou ke slavení večeře Páně. Chléb..má
být pšeničný a.. .nekvašený. Pro povahu znaku část Evropy. I když oba apoštolově Slovanů byli
věrni nástupci sv.Petra a zástupci Kristovu na
předmět slavení Eucharistie "musí skutečně
papežském
stolci, toto prohlášení sv.Otce je
vypadat jako pokrm."To se vztahuje na sou
držnost chleba a ne na formu, která má zůstat jedním ze schůdků, kterým se ještě víc sblíží
tradiční. Do pšeničné mouky a vody se nesmě katolická a pravoslavná Církev, jejíž učení se
jí přidávat jiné přísady... Víno ..musí po- liší od základů katolické nauky jen nepatrně.
cházet"z plodu vinné révy"/Lk 22,18/ a má
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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být přirozené a čisté, tj.nesmíšené s jinými
látkami.
USA pornografický časopis Penthouse zaslal firmě
9. EUCHARISTICKÉ PŘIJÍMÁNÍ. Přijímání je dar KODAK asi 500 filmů k vyvolání; firma odmítla,
Páně, který se rozdává věřícím skrze přislu- filmy vyvolat. Soud rozhodl ve prospěch KODAKu.
Msgr Tomko prohlásil, že volba nových patronů
hovatele ustanoveného k této službě. Není
přípustné, aby si věřící sami brali proměně Evropy, sv,Cyrila a Metoda - Egregiae Virtutis ný chléb a posvátný kalich a tím méně, aby název prohlášení JP II. - je prorocké znamení
velké naděje pro budoucnost Evropy, gesto ekume
si ho podávali z ruky do ruky.
10. Řeholník nebo věřící laik...může rozdá nické důvěry, JP.II vyzývá Evropu, aby znovu na
vat přijímání jen tehdy, chybí-li kněz nebo lezla kořeny svého kulturního dědictví a spiri
jáhen nebo akolyta, nemůže-li kněz pro sla tuality.
bost nebo stáří nebo je relký počet věřících Brazilský ministr zdravotnictví dementoval v led
..a mše sv.by se proloužila. Proto je třeba nu zprávy, že je vláda ochotná povolit sterilizavrhnout počínání kněží, kteří jsou při mši saci k omezení porodnosti. Vládá dává přednost
přirozeným metodám a sterilizace by byla dovole
a ..svěřují tuto úlohu laikům.
11....věřící mohou přijímat kleče nebo sto na jen ve výjimečných případech. Gener.tajemník
je., "když věřící přijímají kleče, nežádá se biskupské konference oznámil tisku, že Církev
od nich jiný znak úcty k Nejsvětější svátos propagandu anti-natality zamítá; tato propagan
ti, protože samo klečení vyjadřuje klanění da zdůrazňuje hospodářské problémy.
se. Když přistupují stoje, velmi se doporu Mohučský biskup Herman kardinál Volk oslavil
čuje, aby..se před přijetím Svátosti poklo 27,12,mr.své 77.narozeniny . Papež ho v dopise
prosí, aby zůstal v čele diecéze. Tím zdůrazňuje
nili. . "
Slovo AMEN, které vysloví věřící, přistupu svou úctu k víc než nadprůměrného biskupa Volka.
jící k sv.přijímání, je projev jejich víry Vatik.rozhlas oslaví"zlaté"jubileum. U kolébky
stál 12.2.1931 známý Marconi. Ten den zahájil
v Kristovu přítomnost.
provoz a posvětil ho Pius XI. Vatikánské pošty
....18.Ženy však nesmějí vykonávat úlohu
vydají při této příležitosti zvláštní známky.
akolyty/ministranta/, tedy přisluhujícího
u oltáře.

MLÉKAŘKA V OTTAKRINGU
ALEXANDRA RACHMANOVÁ
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Jsme v Salzburku. Otmar tu musí leccos zařídit, aby dostal místo. Přes rok jsem jen stála
v obchodě a nemela z přírody než kousek nebe, které svítilo mezi lahvemi mléka - a to jen
v poledne. Ted jsem v Salzburku! Všechno je tak nepravděpodobně krásné, srdce se mi štěstím
div ne rozskočí při myšlence, že budeme v tomto nádherném městě bydlet.
Stáli jsme na mostě a pozorovali pohádkové obrysy pevnosti. "Otmare, lidé v Salzburku jsou
jistě nejšťastnější na světě, protože krásnější místo si nedovedu představit..."
Několikrát jsem zavřela oči. "Je mi příliš dobře,"řekla jsem pak."Nevím, jestli to pochopíš,
ale bolí mě, že všechno je tak krásné. Jakoby to byly jen kulisy, které ráno zničí."
Otmar se zasmál. Miluje Salzburk, město svého mládí, kde žili a zemřeli jeho rodiče.
Posadili jsme se v parku na lavičku, uprostřed kvetoucích růží.
"Otmare,"řekla jsem se zavřenýma očima, "v Rusku jsem celý poslední rok neviděla opravdu nic
krásného. Bud šedý, všední den města nebo divokou přírodu Uralu. Zde se příroda podobá mé
domovině, Uralu, ale všechno je zde projasněno poezií slunné kultury." Otevřela jsem oči;
moře slunce! Přede mnou voněly štíhlé růže, temně rudé, růžové, žluté, pyšně se vypínající
vedle štíhlých hůlek, které je podpíraly. Zelené záhony tak husté, přistřižené trávy, že
se podobala měkkému koberci. Ve vodní nádržce ve středu se zvedá zelenou patinou pokrytá
soška Pegasa. Jurka okouzleně pozoruje zlaté rybky ve vodě. Lidé, jakoby přistrojeni k
slavnosti, chodí pomalu kolem nás. Jak se liší jejich oděvy od našich, v Rusku. Ale i od
oděvů mých zákaznic ve Vídni. Ženy nosí malebné dirndly světlých, veselých barev, pestré zá
stěry a bílé halenky, ve kterých se tak dobře uplatní jejich temné, hnědé vlasy. Muži mají
zelené nebo modré kalhoty nad kolena, na hlavách sedí švihácký zelené kloboučky s dlouhými
štětkami. Líbí se mi tyto kroje, líbí se mi tváře těchto lidí, líbí se mi všechno, co jsem
za několik hodin v Salzburku viděla. Vnímám lidi, květiny, zelené kupole koste
lů, modrou řeku, široké, azurově modré dálavy, hrdý řetěz hradeb, temné ticho domů, hroby
a katakomby, Mozartův pormík a všechnu tu hudbu, která jakoby zněla nad dony, snad proto,
že v mém srdci zní všechno, co jsem do sebe nassála a co mi ted bude patřit.
Ne - je to skutečně možné, že tu budu žít, dýchat tento svěží vzduch a každý den vidět lidi,
kteří se tak přátelsky usmívají?
Obědvali jsme ve "Sternu". Podivuhodná, hustá polévka, jakou v Rusku neznáme, mi velice
chutnala, pak"selská hostina" a salzburské nočky. Dítě je celé bez sebe nadšením a ptá se:
"Budeme každý den tak dobře jíst, jako jíme dnes, až budeme bydlet v Salzburku?"
Pak jdeme zase do města na procházku. Vyšplháme se po zvláštních schodech k pevnosti, dívá
me se na Salzburk shora, a zase se mi zdá všechno jako fata morgana, jako přelud, který mě
klame a který vyčaroval nádhernou krajinu místo zdí mého obchodu.
Večer jdeme do augustiniánské zahrady. A zase jsem u vytržení. Zapadající slunce, které
polévá vrcholky hor žhavou červení, spousta lamp, visících mezi starými kaštany, zvláštní
obrovské džbány s pěnícím se pivem, tence nakrájená ředkev, salát z volského jazyka - tohle
označení mě samo o sobě přivedlo do lepší nálady, a především veselé, spokojené, šťastné
tváře lidí, kterých tu sedí kolem kulatých stolů na stovky. Tyto společnosti otců a matek
a dětí, tito vlídní lidé, tato radost ze života a při tom i zdrženlivost a klid, prostě to
všechno, čemu se německy říká "Gemutlichkeit" - to na mě udělalo nejhlubší dojem a neustále
to srovnávám s Ruskem.... Cosi mě k tomu nutí!
V noci se vracíme do Vídně. Smutně opouštím město, které se v jednom dni změnilo v nůj do
mov. Byly to hory, které mi připomněly mé mládí a které ve Vídni postrádám? Nebo řeka, podo
bající se průzračné horské vodě mé vlasti? Nebo prostě celá krajina i s lidmi, slunný den a
pocit radosti a uspokojení, které naplnily moje srdce?
Zase s děsem myslím, že by to mohl být jen sen. Co když Otmar místo nedostane? Vždyť nenaše]
v Salzburku všechny, s nimiž chtěl mluvit - je dovolená. Co když budeme na jiném mí stě, snad
na venkově? Ne - chci žít v Salzburku, tam se cítím doma. A co je krásnějšího, než když se
člověk někde cítí doma?

Haig je vynikající stratég a geopolitik. Nemůže
se mu stát to, co se dnes vypráví jako vtip, že
MINISTR ZAHRANIČÍ USA totiž
americká delegace ve Versailles r.1919
Nový ministr zahraničí USA,býv.pětihvězdič- chtěla přivtělit Gdaňsk k Itálii a Terst k Polsku
kový generál ALEXANDER HAIG, je bojovný ka Haig je přímočarý, žádá změnu nejisté politiky
tolík, a s bratrem-jesuitou solidního raže Carterovy. Státy, které se přidají k Západu, i
ní -ho spojuje hluboké přátelství. U jesuitů když nesplní požadavky perfektní demokracie, do
studoval, maturoval, na jesuitské universi stanou od USA podporu. Hlavním cílem Haigovým je
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tě v Georgetownu absolvoval dějiny a psycho . nepodléhat agresivní politice SSSR.
logii a teprve v 25 letech vstoupil do armá . Ostře odmítnul Castrovu naději na "normální
dy. Jeho kariéra byla rychlá, už jako mladý vztahy" k Washingtonu. General Haig ví, že ten
plukovník patřil ke štábu geniálního gene to revolucionář s obrovským doutníkem a dobře
rála McArthura. Za války v Korei se zhostil vycvičenými vojenskými jednotkami rozbouřil bo
rozvážně a skvěle úlohy, referovat vynika je, terorismus a neklid ve 14 ti zemích latin
ské Ameriky a Afriky.
jícímu, ale nevypočitatelnému generálovi
každý den, jaká je situace. Sílu a diploma El Salvador se nestane druhou Nicaraguou - kde
cii osvědčil Haig i při zkomírání Nixonovy pomohli, mimochodem, četní katoličtí kněží s
vlády. Jako šéf štábu Bílého domu udržel v Cardenalem a jeho bratrem jesuitou komunistům
hroutícím se pořádku celou vládu. NATO dal k moci, jak komunisté vděčně přiznávají. Není
jako velitel řadu podnětů. Každý rok velel divu, že ostatní jihoamerické vlády se proti
manévrům. Před senátem dokázal, že je vyni revolucionářům v kněžských sutanách brání.
kající velitel i politik, který myslí na bu Komunistickým"vzbouřencům"v El Salvadoru dodává
doučí vývoj. NATO bylo 4 roky pod jeho vele .sovětské zbraně Castro.
Slovem a duchem zákona z r.1973 o nasazení ame
ním; zabýval se pozorováním nástupu moci
rických bojových sil v zámoří nechce generál
SSSR.
Jako ministr zahraničí chce udržet jednotu Alexander Haig manipulovat. Žádá však nové zhod
politiky a strategie. Nemíní přezírat kon nocení situace. Nesmí se čekat, až se sovětským
leteckým divizím podaří obsadit strategická mís
flikt mezi severem a jihem, ani problémy
Třetího světa, ale vidí v jiném pořadí než ta na světě a vybudovat tam pevně komunistickou
baštu.
jeho předchůdci, důležitost problémů.
Jasně pro něho stojí v popředí vzrůstající Na atomové zbraně se v budoucnosti nebude tolik
vojenská moc SSSR, imperialismus Kremlu na spoléhat. Důležitější pro generála Haiga je,
zemi, ve vzduchu i ve vodě. Senátorům, kte aby Sověti už nerozšiřovali strategická území
ří se ještě nevzpamatovali po Vietnamu, vy v třetím světě. Zřejmě má na mysli africkou ze
světlil jasně, že se Západ politicky zhrou mi Čad, na kterou si brousí zuby její severní,
tí, nepředstihne-li vojensky Moskvu. Ostat prosovětský soused.
Informovaný a dynamický ministr zahraničí USA
ní úvahy jsou méněcenné. Slovo "uvolnění"
očekává, že se po nastoupe
generál vůbec nevyslovil.
ní presidenta Reagana při
Haig argumentoval před se
hlásí k Americe spojenci.
nátem chladné a zdrženli
Pro německého ministra za
vě. Přesto nasadil zahra
hraničí Genschera má jen po
niční a vojenské politi
hrdání. Také proti kancléři
ce Carterovy vlády ránu
Schmidtovi né své výhrady.
z milosti. Nemluvil o
Vidí v nem symbol nebezpeč
idealismu, ale o zajiště
né neutralizace Západní
ni zájmů Západu. Jedno
Evropy.
je jisté: druhá Angola,
Po nejistotách Carterova ob
v níž vyhnala kubánská
dobí je Alexander Haig záru
vojska armádu osvoboze
kou jasné linie. Pro ty
neckého, prozápadního hnu
Evropany, kteří se klanějí
ti UNITA a FNLA z velkých
frázi"politika uvolnění"ne
měst a pomohla komunistům
bude tato střízlivá linie
k moci, se opakovat nebu
tuze příjemná. Ale Alexander
de. Stačilo r.1976 dodat
Haig nechce hrát policistu
prozápadnímu vojsku zbra
světa. Chce vybudovat důvěry
ně za sto tisíc dolarů, a
hodnou ochrannou moc, která
Angola by stála na straně
se nedá Moskvou zastrašit!
Západu. Nyní může tato
Má všechny předpoklady k to
armáda doufat v pomoc,
mu, aby se mu to podařilo.
aby osvobodila zemi od
komunistů.
"U nás nezaměstnanost neznáme!"&

p řepad
Snažil jsem se na ty dva nemyslet a poslou Kitty postávala
chal jsem jednotvárné tyky taky uhánějících před výkladem. Kitty vůbec ráda po- kol. Pak jsem začal dřímat.
Náhle jsem v polospánku zaslechl cvaknutí. stávala před výkla
Chtěl jsem odhrnout kabát a podívat se, co dy. Ne před nudnými výklady knihkupců, ne
se děje. Tu slyším právě proti sobě hro
před užitečnými domácí
bový hlas:"Nehýbejte se, nebo střelím!"
Na čele mi vyrazil pot. A hlas pokračoval: mi potřebami ani před
elektrospotřebiči - ani nápad! To vidí Kitty
"Stačí jeden neuvážený pohyb a pošlu vás
jen šedou stěnu a vůbec by nepostřehla, kdyby
do pekla!"
Cítil jsem, jak mi pot stéká za košilí. Za výkladní skříň zazdili. Zato když přijde před
kabátem jsem se dusil, ale neodvážil jsem módní obchod, kožišnictví, brašnářství nebo
se pohnout. Co kdyby to ten člověk myslel obchod klobouky, zůstává stát jako přimražená.
doopravdy! Jak jsem byl naivní! Ti dva na Dnes postávala před kožišnictvím. Ve výkladu
chodbě nebyli milenci, ale prohnaní lupiči. mezi stříbřitou kabelou a stříbrošedým hedváb
Čekali jen, až usnu. Za okamžik mě okradou. ným šátkem ležel kožich ze stříbrného norka.
Mám v peněžence tři tisíce a v kufru cestov "Jane!"
Byli svoji teprve pár roků. Kitty si začala
ní spořitelní knížku. Bezmocně jsem se
třít tvář o flauš jeho pláště. Měl to rád.
opřel o stěnu kupé.
NAŠE KRIMI
"Anny, drž ho na mušce, já se podívám, co "Ten jemný stříbrný tón!"
ten ptáček veze,"řekl mužský hlas ironicky. "Nádherný!" odpověděl.
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Už je to tady. Všechny mé úspory za tři ro Znovu vzdychla; plášť jí učaroval.
ky jsou ty tam. Ruce se mi třásly. A ta
"Chtěla bys ho?"
ostuda. Míří na mě ženská. Kdo by si pcmys- "Strašně ráda bych ho měla, Jane! Co může stát?"
lil, že se něžné pohlaví dokáže tak přetva "Nevím. Je to drahý obchod.Snad jinde.... "
"Jinde ho nedostaneš, je to model!"
řovat. Z nešťastně provdané paničky - za
slechl jsem kus jejich rozhovoru - se vy Ach tak. Model.
klube prohnaná gangstěrka, která má méně
"Přesto ti ho koupím, Kitty!"
citu než spoušť revolveru. To cvaknutí,
"K narozeninám?"
HUMOR
které jsem zaslechl, bylo jistě odjištěním "Ne. Hned, teá."
zbraně. Už nikdy si ve vlaku nesednu k za Kitty div nepadla do mdlob. Vždyť nejsou vánoce!
Muž jí chce v obyčejný, všední den koupit norka.
milované dvojici, zapřísahal jsem se.
Potom cosi bouchlo. To asi muž otvíral můj "Nedělej vtipy, Jane. "
kufr. Konec, úplný
"To není vtip. Po já do obchodu."
"Chceš mi ho koupit? Bez důvodu, bez příčiny?"
konec! Jsem žebrák.
"Mám tě strašně rád,"prohlásil manžel. Řekl to
Cmdléval jsem.
"Ted vás opustíme,"
vážně. Jejich manželství bylo krásné, ale tohle
řekl mužský hlas.
se i v nejkrásnějších manželstvích stává zřídka.
"Ale deset minut mu
Vstoupili do obchodu.
síte zůstat na svém
"Můj muž by mi rád koupil ten krásný, stříbrný.!
místě. Jinak je s
''Doufám, že prodáváte věci z výlohy?"řekl Jan.
vámi amen!"
"Ovšem, pane."
"Ano,"vykoktal jsem,
Jan vytáhl náprsní tašku. "Nezlobte se, že vám
ale kdosi jiný to opa
vydrancuji výlohu, ale moje žena by to měla ták
koval po mně. Udiveně
strašně ráda..."
jsem poodhrnul cíp pláště
"Ten norkový plášť?"zeptala se prodavačka.
a vytřeštil oči. Na protějším sedadle stál "Co vás napadá. Ten stříbrný šál vedle..."
zapnutý transistor.
Jo Hanns Rósler
A ti dva na chodbě se právě líbali.
AB.
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České Slovo uveřejňuje rozsáhlý nekrolog o novináři
Prohlášení us biskupů o zachování kultur Jaromíru NETÍKOVI; zemřel v USA-59 let-doma, za přímanželky a českého benediktina P.Víta, do
ních rozdílů a bohatství etnických skupin tonnosti
jehož chigagského časopisu HLAS NÁRODA psal velmi
usnadní práci i našim knéžím v USA, která dobrá
hodnocení politických událostí. R.I.P.
byla dosud považována za méně žádoucí.
r.l£70 se v USA zdvojnásobil počet žen, které se
6.1.vysvětil JP II.v dámě sv.Petra 11 no Od
vých biskupů. Mluvil na téma:Musíte být samy musejí starat o dítě - nemanželské nebo z roz
vedeného manželství. Je jich 8 miliónů.
muži víry!"

CO N OVÉHO VB SVĚTĚ
AngbzcK.y progresivní týdeník Tne Universe
Vysílání Vatikánského rozhlasu je slyšet i na
zjistil dotazníkem že z 14.614 čtenářů je
dalekém Východě. Za rok dostal rozhlas jen z
10.620 pro tridentskou mši sv.v latine. V
Japonska 6500 dopisů posluchačů. Japonské vysí
NSR je z praktikujících katolíků 57 proč,
lání vede řeholnice Ignazia Micko Ishino/49 let/
pro tuto starou mši sv. Stoupenci tridentské konvertitka z budhismu.
mše hlavně namítají, že při nové mši nemají Sv.Otec varoval před liberálními zásadami při
skoro vůbec prostor pro osobní rozhovor s
prohlašování manželství za neplatné. Biskupské
Bohem, že nemají misál na každý den, že mu soudy nesmějí zavádět novoty, které nesouhlasí
sejí stále stoupat, sedat, klekat s davem,
s prací nejvyssího církevního soudu-Svaté roty.
že si nemohou při přijímání Těla Kristova
Zlatou pochodeň dostal taivanský film "Dobré
uctivě kleknout ap. Uznávají však, že nová jitro, Taipeh", který povzbuzuje rodiče, aby
mše je obohacena novými texty Písma svátého. dětem dopřáli svobodu při volbě povolání a nenu
V některých oblastech Anglie - a také v jed tili je ke studiím, ke kterým nemají nadání.
nom kostele v Curychu - se slouží trident- Náš švýcarský ZPRAVODAJ se zmiňuje o dopisu,který
ská mše svátá.
napsal P.Dr.Josef Zvěřina kardinálu Tomáškovi
Biskupové Čile žádají vládu, aby se do vlas a kopii tohoto dopisu poslal sv.Otci s listem,
ti směli vrátit r.1974 uprchlí bojovní ko uveřejněným Ve ZPRAVODAJI:"Svatý Otče, slyšel
munisté. 34 čilských biskupů zřejmě nemá tu jsem včera Vaši promluvu o kněžském společenství
šení, že kdyby se zásady těch, za které se kterou jste adresoval africkým kněžím. Proto
přimlouvají, dostaly k moci, okamžitě by
jsem se rozhodl zaslat Vám opis svého protestu
své přímluvce-biskupy uvěznili či popravili. proti maření společenství a vnitřních práv círk
Italský katolický časopis Famiglia Christia ve u nás. - Kromě toho Vás upozorňuji, že náš
na slaví 50 let trvání. Vyšlo zvláštní čís nový školský řád silně omezuje práva děkanů a
lo o 200 str. Začínal nákladem 12 tisíc, ny sborů fakult, což bude mít důsledky i pro CMBF
ní má náklad 1,5 mil.
/Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu - red./
Rádio Veritas v Manile začalo vysílat nábo v Litoměřicích. - Reholnicím je nadále zabraňo
ženské programy pro katolické a pravoslavné váno ve studiu i na středních školách, resp.se
křesťany na Sibiři.
jim povoluje, když vystoupí z řádu. Chystá se i
9.1.měla pohřeb s.Ludmila, 74 let, která by "zdravotní školení", což ovšem nenese řádnou
la u Aničky Zelíkové, hrdinky životopisného kvalifikaci. - Mužským a ženským řádům stát do
románu P.Koláčka: Moravské exultet.
sud, jak jistě víte, dorost nepovolil. Horší je
Na zasedání komise pro dialog mezi katolic však skutečnost, že v litoměřickém semináři
kou a pravoslavnou církví od 28.-30-12.m.r. představení proti řádům útočí. Dokonce brněnský
byl vypracován dokument:Tajemství Církve a kapit.vikář Horký varoval bohoslovce před vstu
eucharistie ve světle tajemství Nejsvětější pem do řádu s odůvodněním, že jako řeholníci ne
Trojice. Dosud nebyl dokument předán veřej dostanou souhlas a proto"zabírají v semináři
nosti .
místo druhým" a tak škodí církvi - což je otáz
K 2000.narozeninám římského básníka Vergila ka svědomí! - Svatý Otče, velice prosíme, neboj
vydají vatikánské pošty sérii známek, stej te se pevné linie. Rádi něco vezmem na svá bed
ně k 600.výr.smrti vlámského mystika Jeana ra. Kompromisy jen kompromituji církev. Mladí
Ruysbrooka a k 42.eucharistickému kongresu
lidé, jak dobře víte, chtějí vidět věrnost, sí
v Lourdech. Sérii vydají i k mezinárodnímu
lu ducha a velkou formu lásky. Na druhé straně
roku tělesně a duševně nenormálních dětí.
právě tito lidé, kteří dobře čtou "znamení doby"
Počet křesťanů v Africe stoupnul v posled působí nám velikou radost. Nejsou "církví pod
ních letech z 143 mil. na 203 mil. část no zemní", milují slunce; nejsou "církví mlčící",
vě pokřtěné děti, část konvertité.
protože jejich společenství, modlitby a apošto
Apoštolský administrátor v San Salvadoru
lát jsou velmi výmluvným svědectvím. - Osobně
Arturo Rivera Dama se nabízí za zprostředko Vám, Svatý Otče, děkuji za odpověd na můj dopis
vatele mezi vládou a povstalci. Biskup Rive- o některých západních bohoslovcích. Velmi nás
ra prohlásil, že jak vedoucí rudých revolu- posílil a povzbudil k nové teologii."
cionářů tak president země jsou jeho "osob- Je možné, že právě tato akce způsobila, že Dr.
ní přátelé". Positivně hodnotí jmenování
Zvěřina je opět pod policejním dozorem.
Dr.Ungo vedoucím povstalců. President Duarte Vedoucí Charity v San Salvadoru-32 létá Carmen
je člověk dobré vůle, který zdědil zkorvmpo- Gonzalez-byla zatčena, protože převážela povstal
vanou tradici. Církev- podle biskupa - se
cům mezi potravinami zbraně. Není to první pří
nesmí "snoubit"ani s povstalci, ani s vlá- pad, kdy se katolické příspěvky používají k pod
dou. Apoštolský nuncius prohlásil, že situa- poře komunistů. Nejlépe kontrolované jsou podce je výbuch nahromaděné nespravedlnosti za porv P.Werenfrieda van Straatena - Spekpatera.
50 let.

Švýcarský plÁN
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
S P.CYRILEM
STAVĚLEM
BENEDIKTINEM Z NORCE V ITALU

B E T H A N I E N
AARAU, u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v 17
kryptě-24.1.,7.a 21.2.,7.a 21.3.
4.4. - v sobotu v 18,15 hod.
BACEN-kaple sv.šebestiána/uedle far.kost./
25.1.,8.a 22.2.,8.a 22.3.,5.4. 11,15 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 .pat
ro, neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV,
9,30
CORTATT.TCD-IQ km na juh od Ne ucha tel,
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, sobota před I.nedělí
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.ned.v mesiaci
9,30
RÚTI-TANN-kaple u katol.kostela,
dostanete pozvánky od P.Simčíka
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.GALTEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pfarrheimu -Gallusstr.34.
WINIERTHUR-S t. 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
OTCOVĚ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Linden
berg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZURICH,Brauerstr.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.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

26.- 29.3.

CEhJA 126,-FRS. PŘIHLÁŠKY U ČESKÝCH MISIO
NÁŘŮ, ZEJM.P,BIRKY, LUCERN /ADRESA VEDLE/
#*********************************»******
duchovni' víkend v quartenu zacína' večer

3,DUBNA A KONČÍ ODPOLEDNE 5.DUBNA
POVEDE PROFESOR P.MAX K A N D L E R
VYDAVATEL REVUE "NA HLUBINU" Z KOLÍNA

CENA CCA 90 FRŠ. - PŘIHLÁŠKY P.VONDRA,
P.ŠIMČÍK - ADRESY VE VEDLEJŠÍM SLOUPCI.
SETKÁNÍ MLADÝCH V EINSIEDELN POVEDE
P.ROBERT KUNERT, JESUITA Z RAKOUSKA
0D 23. DO 26.DUBNA. INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
OTCOVÉ MISIONÁŘI, ZEJM.P.ŠIMČíK A P.BIRKA
*****************************************
POSLEDNÍ

PŘÍLEŽITOST

K MATCE BOŽÍ DO LOURD !
Pod vedením P.Dr.Msgr.ŠKARVADY z Říma
Cena se vsím všudy z nástupní stanice
je 415 frs. Podrobné údaje pošleme kaž
dému zájemci.
Přihlášky jen do 20.února! Je nás uŽ
přes padesat! Jedme si vyprosit přímluvu
Matky Boží na miste, které bylo svedkem
tolika podivuhodných událostí a za'zraku!
2.-8.května

****************************************
slovenské" exercicie v morschachu povede

P.GORAZD ZVONICKÝ Z ŘÍMA. INFORMACE A
PŘIHLÁŠKY U SLOVENSKÝCH MI SIONÁRU 11.-12.4.
*******************************************

VELKÁ MARIÁNSKÁ POUT V EINSIEDELNz SLAV
NOSTNÍ KAZATEL P.DR.ŠKARVADA 24.KVĚTNA
************«***************************i

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR V CASIES, TYROLY^ ITÁ
LIE/ PRO DĚTI, INF.A PŘIHL.P.ŠIMČIK
28. - 31.KVĚTNA
************ ít-********************#*#***#*
SYMPOSIUM MLÁDEŽE NA TÉMA "BIBLE A VEDA"
TAMTÉŽ - PŘIHL.P.ŠIMČÍK 23 7 -8 8

HUMOR V PEKLE

VYCHOVÁVÁTE SPRÁVNĚ SVÉ DĚTI ???????????7

/Dokončení z minulého čísla/.
18 1 . Domníváte se, že dítě nesmí mít před rodicí
Mnohdy přiváděl Hilar svými provokujícími po
žádné tajemství?
ano O - ne 1
známkami herce až k záchvatům, ale zpravidla 2 .Považujete odmlouvání dítěte za zlozvyk, ktedosahoval i výsledků: zkoušel např.SV.VÁCLAVA rý se musí za každou cenu potlačit?
s Bedřichem Karenem v titulní roli. Karen na
ano 0 - ne 1
jedné z posledních zkoušek, už oblečený do
3 .Je pro vás dobré chování dítěte při stole
zlatého brnění, vběhl na scénu. Hilar ho pře
důležité?
ano 1 - ne 0
rušil: "Pane, pane, to nic není! Vy sem lezete 4 .Nutíte dítě hrozbami nebo tresty, aby jedlo
jako stará Vajtyngrová! Ještě jednou, pane!"
jídlo, které mu nechutná? ano 0 - ne 1
Karen se vrátil za kulisy a vyběhl znovu na 5 .Dáváte dítěti kapesné, ať si s ním dělá, co
jeviště."Pane, pane!"zastavil ho Hilar,"máte,
chce?
ano 1 - ne 0
prosím, zlatý brnění, jste chlap a ne nějakej 6 .Vysvětlíte dítěti, proč mu něco zakazujete?
podágrista. Prosím, zpátky, pane!" Tak to šlo
ano 1 - ne 0
sem tam, až se Karen úplně propocený vrátil
7 .Odpovídáte čas to .-Tornu ještě nerozumíš! Dej
na své stanoviště k inspicientovi a vynervo
pokoj s hloupými otázkami?ano 0 - ne 1
ván povídá spoluhercům: "Já tam ted vletím a 8 .Myslíte, že se dítě dá vychovat bez trestů?
toho idiota už zabiju!" A ven a rovnou na
ano 0 - ne 1
rampu proti Hilarovi. Ale ten ho hned uvítal 9 .Potrestáte nezpůsobné či neposlušné dítě?
pokřikem: "Výborně, to je vono, pane, to je
ano 0 - ne 1
svatej Václav, prosím! Takhle, pane!"
10 .Čtete články a knihy o výchově?
Když už jsme v těch režisérech - rád bych se
ano 1 - ne 0
k něčemu přiznal. Snad nám to František
11 .Považujete za správné, aby dítě pomáhalo v
Salzer po letech odpustí. Kdysi se chystal na
domácnosti, i když jeho pomoc není příliš
léčení do Vráže na léčbu nervů. V divadle jsme
užitečná?
ano 1 - ne 0
hráli v jeho režii Drdovy "Hrutky s čertem" a 12 .Zajímáte se o to, má-li dítě dost přátel a
Salzer se díval na jednu z repríz. Přišel
kamarádů ke hraní?
ano 1 - ne 0
obraz v pekle, kde čerti čekají na čerta
13 .Považujete za nesprávné, kárat dítě v pří
Karborunda / hrál ho tehdy František Filipovtomnosti cizí osoby?
ano 1 - ne 0
ský/, který na zádech přinese do pekla provi 14 .Nechcete, aby si dítě vodilo kamarády do
nilou Káču. čerti v našem pekle nebyli jen
bytu?
ano 0 - ne 1
tak ledajací. Byla to vzácná sbírka divadel 15 .Věnujete svému dítěti každý den trochu
ních kvítek: Mirek Horníček, Miloš Nesvaťba a
času?
ano 1 - ne 0
samozřejmě já. My tři jsme se poctivě snažili 16 .Snažíte se, aby děti nepotřehly vaše man
vyvést chudáka Filipovského z míry, protože,
želské těžkosti?
ano 1 - ne 0
budiž k jeho cti řečeno, on nám také nikdy
nic dobrého neudělal. A tak jsme mu onoho ve 14-16 bodu: vychováváte Kvé déti veýmý dobáe.
NeuŠkodžýo by občas tnochu páÍKčera zpívali potichu trojhlasně známý ever
no A ti.
green" Zelení hájové". František se začal kuc
10-13 bodu-, beaete vážné Kvé vychovateCské pokat smíchy a několikrát k naší radosti zavtnnoKti, aýe jednáte občas pnoti
škobrtal v textu, což bylo pobídkou k pokračo
výaKtním zásadám.
vání ve zmíněném chodském chorálu.
Míníte to 4 výchovou dobáe, aýe
Když jsme se v šatně začali svlékat, přiřítil 6-9 bodu.:
vynucená kázeň není vychová
se Salzer: "Poslouchejte, kluci, tam v tom
0-5 bodu-.
nezajímáte Ke o duševní vývoj dítě
pekle někdo zpíval!"
te a to Ke bude Knaž-it, domov co
Obrátil se na chudáka Nesvadbu, který byl do
nejdÓíve opustit.
konce asistentem režie: "Slyšels něco, Miloši?'
Miloš nasadil nevinný obličej: "Já neslyšel
vůbec nic" a otočil se rošťák ke mně a ptal
se:"Ty jsi něco slyšel?" Jako Jidáš jsem všec
ko zatloukl. "A co ty, Horňas?" vybafl Salzer
na Horníčka. Nevinnost sama Horníček pronesl
svůj osobitý názor. "Něco slyšet bylo, ale já
bych řekl, že to byli možná dole v ulici po
chodující vojáci.""Ale ne,"dušoval se režisér,
"bylo to ze scény, já to slyšel zřetelně! Frar
to!"zaútočil na Filipovského,"musels to slyšet
I ten to popřel. Nešťastný Salzer se chytl za
hlavu a zaúpěl:"Zaplať pánbu, že už příští tý
den jedu na to léčení do Vráže!"
NAJDĚTE 10 rozdílů mezi obéma obrázky!
B.BEZOUŠKA

SMÍCH NA KAŽDÝ DEN
"Nejsem taková, za jakou mě pokládáte! ""škoda, měl jsem o vás docela
dobré mínění!"
"Kolik stojí los?""Deset franků." "A jaká je hlavní výhra?""Sto ti
síc!'"^ kdy je tah?""V pátek.""Škoda. Potřebuji peníze už ve čtvrtek."
Skladník přiběhne k řediteli:"Právě nám ukradli ze skladu tři tuny
čokolády!""Hrůza! Odkud to víte?""Z novin, prosím."
Skot u lékaře. "Každou hodinu vezmete jednu pilulku, "nařizuje lékař.
"A nemohl byste mi na pokladnu předepsat také hodinky, pane doktore?"
"Co říkáte mému poslednímu obrazu?" "Je na něm
vidět dobrá technika. ""Prodal jsem ho za tři19
cet tisíc!""No, to už je tedy umění!"
"Kolikrát jsem ti říkala, aby sis umyl ruce,
než začneš hrát na piáno! ""Ale maminko, budu hrát na černých kláve
sách! "
"Mami, já se uhodil ve sklepě do nohy!""Do které?""Nevím, byla oam
tma."
"Nasel jsem patronu v bochníku chleba. Jak se tam asi dostala?"
"Asi hodil někdo flintu do žita."
"Byl jsem u dvou lékařů. Jeden mi radí pobyt u moře, druhý dlouhé procházky. Co mám dělat?"
"Běž pěšky k moři."
"Proč jsi nebyl včera ve škole?""Bolel mě zub!""Už nebolí?""Nevím, pan doktor si ho nechal."
"Pane vrchní, je to čaj nebo káva? Páchne to petrolejem.""Tak je to čaj. U nás páchne ká
va terpentýnem."
"Vy jste přece abstinent, že? A včera jsem vás viděl pít slivovici'.""Nemožné! To jsem mu
sel mít tedy pořádně v hlavě!"
Jedna žena říká druhé: "Nebudu vám vyprávět podrobnosti.
Řekla jsem vám už víc, než jsem sama slyšela."
Zeptali se jednou Charlie Chaplina:"Kdybyste si mohl vy
brat, kam byste sel po smrti nejraději?""Tedy, podle kli
matických podmínek bych žel nejraději do ráje, ale kdybych
měl volit podle toho, kde mám víc známých.... "
Jednou poprosil mladý autor Chaplina, aby mu posoudil
scénář. Chaplin mu pak řekl:"Milý hochu, takové scénáře
můžete psát, až budete tak slavný jako já. Zatím však mu
síte psát jen dobré scénáře."
Kdysi se v hollywoodských atelierech bavili tím, že napodo
bovali různé lidi. Chaplin zazpíval něco z italské opery
a ku podivu, vybral i ty nejtěžší pasáže.""Netužili jsme, že umíte tak báječně zpívat, "di
vili se kolegové."Já vůbec neumím zpívat, ale snažil jsem se napodobit Carusa."
Jednou se sjeli do Los Angeles imitátoři Charlie Chaplina. Inkognito se přidal i Chaplin.
Už mu bylo 60 let. Když se vrátil domů, zeptala se
ho dcerka:"Tak co, tati, umístil ses?""Ano, ale
až na třetím místě, "řekl smutně Chaplin.
Einstein napsal k šedesátinám Chaplinovi:"Stále
mě uchvacuje světový charakter vašeho umění. Ce
lý svět vám rozumí, proto je vámi okouzlen. "
Chaplin odepsal:"Také vaše sláva je podivuhodná
pane profesore. Celý svět je vámi okouz
len, přestože vám nikdo nerozumí. "
Rod Charlie Chaplina byl podivuhodný:
jeho dědeček byl přištipkář, věčně ne
mocný. Babička byla cikánka. Rodiče-herci z povolání: otec byl
francouzský žid matka měla Španěl
sko irskou krev. "Chtít měřit mo
rálku naší rodiny obvyklými mě
řítky by bylo stejné, jako pono
řit teploměr do vroucí vody,"řekl
jednou Chaplin.
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ČOČKA
ČOČKOVÝ SALÁT SE ŠUNKOU. - 250 g čočky, 200 g šunky, 1/2 skleničky kapie
v sladkokyselém nálevu s olejem, 2 lžíce cibulek ve sladkokyselém nálevu,
sůl, pepř, lžička hořčice, 4 lžíce oleje, lžíce octa, pažitka. - Čočku
uvaříme doměkka. Ocedíme, přidáme na nudličky nakrájenou
šunku, kapie/nepálivá paprika/ a cibulky. Z octa, oleje
a soli a koření umícháme zálivku a přidáme do salátu.
Opatrně promícháme a necháme proležet. Při podávání
sypeme pažitkou a přiložíme černý chléb.
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PESTRÝ ČOČKOVÝ SALÁT. - 350 g čočky, 1-2 cibule, natvr
do uvařená vejce/2/, jablko, kapie, sladkokyselé okur
ky, sůl, cukr, pepř, ocet, 3-4 lžíce oleje, - Čočku
uvaříme doměkka, ocedíme, ochutíme pepřem, solí, octem
a cukrem a promastíme. Necháme vychladnout a do studené
vmícháme lehce nadrobno nakrájenou cibuli, na plátky nakrájené oloupané jablko, na nudličky
nakrájenou kapii a okurky a na kostky nakrájená vejce. Necháme proležet a podáváme s opeče
ným salámem, karbenátky, se sekanou a pod.
ČOČKOVÝ SALÁT SE ZELENINOU. - 250 g čočky, 2 mrkve, silnější plátek celeru, 4 lžíce sterilo
vaného hrášku, 3 sladkokyselé okurky, cibule, sůl, pepř, ocet, 2-3 lžíce oleje. - čočku uva
říme doměkka spolu se zeleninou. Měkkou čočku ocedíme, zeleni
nu nakrájíme na kostičky, přidáme okapaný hrášek, na kostičky
nakrájené okurky, lehce promícháme, ochutíme solí, pepřem a
octem, omastíme olejeme a necháme proležet. Podáváme s vaře
nými vejci.
ČOČKOVÉ KARBENÁTKY. - 350 g čočky, 50 g slaniny, cibule,
vejce, žloutek, 100 g vařeného uzeného, pepř
sůl, strouhanka, bílek na obalení a tuk na
smažení. - čočku uvaříme doměkka a ještě hor
kou prolisujeme. Na rozškvařené slanině
osmahneme cibulí, přidáme k čočce současně
s masem nakrájeným na kostičky, osolíme,
okorenrme pep
řem a utřeným česnekem a spojíme vejcem a žloutkem. Propracujeme, podle
potřeby zahustíme strouhankou a tvoříme menší karbenátky, obalujeme v
bílku a strouhance a po obou stranách osmažíme. S bramborovou kaší.
ZAPEČENÁ ČOČKA S RÝŽÍ. - 250 g čočky, 150 g rýže, pepř, sůl, cibule 100 g slaniny, 250 g va
řeného uzeného, tuk. - Zvlášť uvaříme čočku, zvlášť rýži, potom obojí smícháme a ochutíme
pepřem. Slaninu nadrobno nakrájíme, rozškraříme, zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli a opeče
me na kostičky nakrájené maso. Vmícháme do čočky s rýží, podle potřeby přisolíme a dáme do
vymazané zapékací misky. Zapečeme a podáváme s okurkou nebo s červenou řepou.
ČOČKA S UZENÝM B^KEM PO ŠPANĚLSKÉM ZpQsOBU. - 350 g čočky, 300 g vařeného uzeného bůčku, 2
cibule, 5 rajčat, 2 stroužky česneku, 50 g oleje, paprika, pepř, sůl. -Předem namgčenou čoč
ku uvaříme doměkka. Na oleji zpěníme cibuli, přidáme oloupaná, na^-j kousky na- MWurájená
rajčata a na kostičky nakrájený bůček. Dusíme, až se
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rajčata rozdusí. Ke směsi přidáme ocezenou čočku, oso
líme, opepříme a cpaprikujeme.
Podáváme samotné nebo s krají
cem chleba.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ!

