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DRAZÍ PŘÁTELÉ
jako v jiných zemích i ve Švýcarsku je zvykem, pořádat masopustní průvody s maskami. Zdržen
liví, upjatí a nesdílní Švýcaři se jednou za rok zbaví své vlastní masky a nasadí si masku
někoho jiného - odreagují se - jak se říká.
Většina z nás nosí také masky. Možná, že ne na celé osobnosti, jen na některé části,* ale na
še masky nejsou pro pobavení druhých ani pro odreagování se. Naopak. Spíše se odreagujeme,
když tyto masky nebo části masek sundáme a ukážeme se takoví, jací skutečně jsme.
Nenasazujeme si pochopitelně masku s banbulovitým nosem, nýbrž s nosem ušlechtilým, ani ne
ukazujeme rozšklebenou tvář, nýbrž tvář vlídnou, laskavou, milou. Někdy jsme dokonce nuceni
hrát roli,která nám nesedí,protože nechceme být nezdvořilí,bojíme se nepochopení,posměchu...

V posledních letech se i ve Švýcarsku odbourává možnost, ukázat svou tvář pod maskou - totiž
osobní svátá zpověá. Proč? Těžko říci! Psychologové a psychiatři ji považují za vynikající
prostředek k udržení vyvážené osobnosti. Snad se několika málo kněžím zpovídat nechce, nebo
je to vliv modemisticko-progresistických proudů, které chtějí pojem hříchu, t.j. urážky,
vzpoury vůči Bohu, vymazat. Pak by se ovšem musely odstranit z kostelů kříže, kde visí náš
Spasitel, Ježíš Kristus. Tu a tam se o to i pokoušejí, místo krucifixu dají pokroucený drát
ve formě kříže - ale to jsou výjimky. AÍ je tomu jakkoliv, náš sv.Otec - tedy zástupce Kris
tův na zemi a hlava Církve bojující - k časté sv.zpovědi vyzývá, sám zpovídá a zpovídá se.
Nikdo dosud neodstranil církevní přikázání "aspoň jednou za rok se knězi vyzpovídat!"
Uklízet jednou za rok! Koupat se jednou za rok! Smrtelnému tělu věnovat větší péči než ne
smrtelné duši! Zpověň není totiž jen vyznání hříchů. Při zpovědi sundáváme před knězem nasku, kterou jsme někdy nuceni nosit, a ukážeme mu svou zanícenou duši. Už tím, že se k tváři
naší duše dostane svěží vzduch upřímné lítosti a dobrého předsevzetí, se řada vřídků zahojí.
Ostatní vyléčí Kristova rozhřešující ruka, která se ztotožňuje v tomto posvátném okamžiku
s rukou posvěceného kněze. Zpověň léčí vředy hříchů a zároveň potře naši duši léčivým balzá
mem, aby zůstala tvář duše i pod maskou co nejdéle zdravá, svěží. Čím častěji chodíme ke sv.
zpovědi, tím víc splývá maska s naší tváří a nakonec mohou být docela totožné.

Při Bussandacht se sice odpouštějí hříchy-ve Švýcarsku podle biskupského rozhodnutí i těžké
hříchy-ale nesundává se maska. Před kým také? Před sousedem? Před knězem u oltáře, který ne
ví, co nás pálí, souží, mučí, s čím bychom se chtěli svěřit, v čem si nevíme rady, kde po
třebujeme povzbuzení? Osobní zpověň je nesmírně vzácný dar Církve - tedy i dar Boží. Jsou
mezi námi lidé, kteří se zpovídají každý mesíc-a je to na nich poznat. Bussandacht je mi- nimum, častá sv. zpověň maximum. Kdo z nás v nemoci nedá přednost trpkému,
ale účinnějšímu léku před sladkým, ale méně účinným? Vyznat hříchy v
osobní sv.zpovědi znamená sundat dobrovolně masku před knězem, který
je přísně vázán zpovědním tajemstvím a ani si nepamatuje-což je u
sv. zpovědi zvláštnost-s čím se mu kdo svěřil. Po zpovědi vidí zase
jen masku, ne tvář duše, kterou Kristovým rozhřešením vyléčil.
Za masku se nemusíme vždycky stydět, někdy je i nutná, ale vředy
hříchů pod ní musíme odstranit dříve, než odstraní ony nás.
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taný v komunistických zemích Kirche in Not.
'Novým řecko-pravoslavným jeruzalémským patri
Na dosud nejdelší apoštolské cestě navští archou byl zvolen patriarcha Theodoros, nástup
vil sv.Otec Pákistán, Filipíny, ostrov
ce Benedikta I.,který koncem min.roku zemřel.
Guam-o těžkých začátcích hlásání víry na
Sv.Otec bude mít nedaleko tarnovské katedrály
tomto ostrově píšeme na str.5. - a Japon
v již.Polsku 4-5 m vysoký bronzový ponník, Diesko. Vrátil se domů přes severní pól.Zdržel cése svěřila práci Bronislavu Chromýmu. V Tarse 3 hodiny i na Aljašce, kde ho vítali hl. nově mluvil kardinál Wojtyla naposledy před od
Indiáni a Eskymáci; před 5000 věřícími slou jezdem do Říma, kde byl zvolen papežem.
žil mši sv. Během letu poslal telegram na Provinciál rakouské františkánské provincie na
šemu presidentovi K.Furglerovi, v němž zdra psal dopis čs.vyslanectví ve Vídni, kde prosí
ví švýcarský národ a těší se na návštěvu. jménem spolubratři úrády, aby propustily z vě
Jeho apoštolská cesta byla 33 tis.km dlouhá. zení P.Jana Bártu, který je poctivý a odvážný
Nový pařížský arcibiskup Jean Marie LUSTI- kněz a žádal jen náboženskou svobodu, zaručenou
GER mel předky v Polsku, odtud odešli do
ústavou.
Německa, odložili staré židovské jméno a
K zřízení eparchie pro řecko-katolické Slováky
přijali jméno Lustiger. Sám se narodil už v Kanadě; žije prý jich tam asi 20 tis. Nová
v Paříži, 17. září 1926., Rodiče zemřeli,
eparchie má 8 farností, 4 misie a 13 kněží.
matka v Osvětimi; chlapce vychovala zbožná V dubnu bude vysvěcen první kněz barmského domo
francouzská rodina, ve 14 ti letech se stál rodého kmenu Na, ták zv.lovců lebek. Kmenu zača
katolíkem. Po maturitě šel do semináře,ale li hlásat evangelium 1935 italští misionáři.
musel za války studiím přerušit, pracoval Kanadská biblická společnost ohlásila, že je
jako mnoho mladých v továrně. Po válce vy skončen překlad Starého a Nového zákona do
studoval filosofii na Sorbonně a vrátil se čínštiny.
do semináře. 1954 byl vysvěcen na kněze a Před 100 lety přišli do Španělska Saleziáni.
věnoval se duchovní péči o studenty. 1969
30.1. přijal sv.Otec zpovědníky římských basi
se stal farářem v Paříži a za 10 let byl
lik a kardinála penitenciáře Paupiniho; při té
jmenován biskupem v Orleansu. Má prý podob příležitosti zdůraznil opět nutnost osobní sva
né osobní kouzlo jako náš svátý Otec.
té zpovědi.
V kantonu Tessin budou prý v budoucnosti
Na Filipínách řídí komunistickou guerillu 4 ka
rozhodovat církevní úřady,t.j. ordinariát, toličtí kněží. Tato "lidová armáda" bojuje pro
je-li koncert dost duchovního rázu, aby se ti řádnému vojsku v provincii Abre v sev.Filipí
směl provozovat v kostele. V poslední době nách. Manilský arcibiskup kardinál Sin je prý
se totiž zneužívalo kostelů k provozování obhajoval tím, že chtějí pomáhat rodinám...Není
naprosto neduchovních koncertů a to vzbuzo divu, že takoví kněží-komunisté často doplatí
valo u věřících pochopitělně pohoršení.
na své poblouznění životem a uvádějí v nebezpe
0 příležitosti 50ovýročí Rádio Vaticana
čí i dobré kněze, kteří se snaží zlepšit-hmotné
koncelebroval sv.Otec 12.2.v Sixtinské kap podmínky života domorodců.
li mši sv.pro zaměstnance rozhlasu a 31.1. Na konci generální audience ve středu 4.2.před
otevřel kardinál - sekretář Casaroli v Pa- vedli v audienční síni sv.Otci své umění členo
lazzo Pio-sídle vysílačky-pamětní výstavu vé franč.cirkusu Médrano, který byl právě v Římě.
o vzniku a rozvoji tohoto rozhlasu. R. V. Vy Podle Amnesty Internacionál bylo v posledních
sílá přes 400 programů týdně do 170 zemí a
15 ti měsících odsouzeno sovětskými soudy k
v 34 řečech. Za Pavla VI.se zdůrazňoval
těžkým trestům 200 disidentů.
dialog s nekatolíky, s nekřesťany a s nevě Letos si připomínáme 1600 výročí cařihradského
řícími, dnes se věnuje pozornost hlavně ná sněmu.
boženské výchově, která je téměř ve všech
"Foi et Lumiére" - Víra a světlo - organizuje
zemích, až na nepatrné výjimky, zanedbaná. 16.-20.4.mezinárodní pouť do Lourd pro osoby du
Do tohoto nebo příštího čísla přiložíme le ševně postižené, jejich rodiny a přátele; čeká
táček českého vatik.vysílání o době a vlnáchlse 12.000 osob z 23 zemí.
vysílání, po českém následuje hned sloven Bývalý generální představený dominikánů, španěl
ské, a také dobu latinské mše sv. - V městě P.Aniceto Femandez, zemřel ve věku 86 let v
Čankve v provincii Hobei v Číně prý je sdru"Římě.
žení přátel vatikánského rozhlasu.
Podle zprávy budhistických mnichů z Japonska je
20.výročí slaví letos i postní obětí švýc„
v Kambodži pouze 700 budhistických mnichů; než
katolíků. Za tu dobu přidělila 158,4 mil.
převzal moc komunistiský Rudý Kmér, bylo jich
frš 4500 akcím v misiích a rozvoji v 116
80 tisíc. Z 2000 zničených chrámů bylo asi 400
zemích 3.světa a 80 mil na 1120 akcí ve
znovu částečně postaveno.
Švýcarsku. 0 2.svět se stará hlavně P.We- V Pákistánu žije 97 % mohamedánů.
renfried van Straaten svými akcemi pro křes-

i když filosof dnešního rána kleje po
tichu i nahlas
Krásné, dubnové ráno; slunce, vystupující
na nezdvořilého
na obzoru odstiňuje nejněžnějšími barvami
lehké obláčky, poletující vzduchem a roze- jezdce, neobviňuje
stírá na všechny strany své paprsky, zlaté ještě celé lidstvo.
jako plavé vlásky dítěte; probouzejí se ptá Zajde k příteli s jakous
ci a vítají zpěvem nový den. Všechno dýchá velmi důležitou věcí; ten
mírem a souladem, všechno hovoří o dobrotivéiho přijme chladně a vyhý
Prozřetelnosti. Člověk o tcmto obrazu uvažu bá se přímým odpovědím.
je a jeho duše se rozevírá sladkým a kouzel•Odejde od něho - nedůvě
ným dojirům; do duše jakoby vál příznivý vítr řivý a zarmoucený. Brzy se podezření mění v jis
a napínal její plachty; všichni, s nimiž se totu; dovídá se, že se lidé proti němu spikli a
setká jakoby si zakládali na tom, že se mu přítel ho zradil. - Každý ho lituje, každý radí
a napomíná, ale nikdo mu nepomůže. Ostatně, už
mohou zalíbit; v jeho srdci nebouří žádná
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prudká vášeň; jeho pokojnou dřímotu přeruši je stejně příliš pozdě.
Ztráta je nesmírná; náš hrdina je na mizině
la tato jitřní nálada, vplývající s ranní
Naděje je ta tam. Plný bolesti se vrací domů,
hvězdou do nebe.
a tam se ho zmocní zoufalství. Na stole leží
Otevře roztržitě knihu, po které namátkou
sáhl; je to novela, s častým námětem našich kniha, kterou ráno četl; pohled na ni mu připo
mene první dojrry dne. Jak jsem se mýlil, řekne
dnů. Neuznaný genius proklíná společnost,
která ho nepochopila. Proklíná zemi i nebe, si hořce, když jsem ve své naivitě obviňoval
klne minulosti, pří tamo st i i budoucnosti; jisté filosofy, že přehánějí, když tak černě
proklíná Boha, proklíná sebe, a znaven tím, malují svět! Ano - tito filosofové mají pravdu!
že vidí nad svou hlavou jen zasmušilé a le Společnost je zlá macecha! Poctivost, upřímnost,
dové slunce, potácí se v prachu vyprahlé a ctnost, vděčnost, přátelství - zvučná a prázdná
pusté země - až se nakonec rozhodne, že se slova, plná klamu. Sobectví, prohnanost, zrada,
svým životem skoncuje. Než se vrhne do pro lez - to jsou jediné ctnosti ženě. Proč vůbec
pasti, dívá se naposledy na krásy přírody, žijeme? Kde je Prozřetelnost? Kde Boží spra
na osudy lidí, na nespravedlnost společnos vedlnost?
Vidíme, že z příjemné a rozvážné filosofie naše
ti atd.
"Nesmyslné žvanění!" zvolá ranní hrdina na ho hrdiny nezbývá ani to, co by se za nehet ve
šeho vypravování. Ovšem, zlo na světě exis šlo; všechno se zachmuřilo, protože jeho blahobyt
tuje, ale je také něco jiného než zlo. Ne - a jeho naděje ztroskotaly. A přece se na světě
nic nezměnilo. Nemůže říci, že by lidstvo bylo
ctnost ze světa ještě nezmizela; je ještě
mnoho ušlechtilých srdcí - vím to! Díky Bo horší jen proto, že se mu přihodilo neštěstí! On
hu, velké zločiny jsou výjimkou!/Psáno v I. sám se změnil, necítí už stejně. Hořkost v srdci
pol.r.1800/. Většina našich onylů a zmatků zaplavila jeho rozum. Bolest a zoufalství ho nu
tí, aby se světu mstil, aby ho viděl v nejčemějsouvisí s naší slabostí - a ostatně tyto
chyby a vady škodí víc nám než bližním. Ne! ších barvách. Ale nemyslete si, že by byl ne
Štěstí není nemožné! Četná neštěstí nesmíme upřímný . Vidí věci tak, jak je líčí; i ráno je
přičítat jen zlobě člověka. To by bylo ne líčil podle toho, jak je viděl.
spravedlivé. Bídný stav věcí se dá vysvětlitNecháme ho v jeho zoufalém postavení, a€ se mučí
jejich povahou, a ostatně svízele našeho ži svými marnými otázkami, at se rouhá, ale náhle
vchází přítel, na kterého si ani nevzpomněl a
vota nejsou zdaleka tak zlé, jak se to v
knihách líčí. Tato literatura není pravdivá ten přerušuje jeho hořkou samomluvu.
at už to vezmeme tak či onak!-Zavře knihu,, "Věděl jsem, že vás chtějí zradit.."
zapuzuje smutné myšlenky a oddává se líbez "Ano, tak svět odplácí. Přátelství je na nic..!"
"Spěchám, abych vám pcmohl. Dostal jsem zprávu o
nému snění, které v něm vzbuzuje půvabná
vašem neštěstí právě, když jsem vyjednával důle
krajina.
Cas plyne. Už musí do úřadu, do obchodu! Den žitý obchod. Nechal jsem toho a peníze, které
jsem do obchodu chtěl vložit, vám dávám k dispo
nebude tak krásný, jak slibovalo ráno. Na
nebi se objevily mraky. Když náš filosof vy zici. A vidíte, příklady táhnou, dobro je nakaž
jde z domu, prší, jen se leje, a na úzké a livé jako zlo - moji přátele vám také nabízejí
blátivé silnici jezdec nedbá na to, že chod pomoc. Pospěšte si, zde jsou peníze. S Bohem!"
ce postříká blátem. Cože? Má náladu filosofa'Taška s bankovkami je vedle osudné knihy-situace
změnit taková maličkost? Ne! Ale život se už se mění. Ctnost, přátelství nejsou prázdná slova!
tak neusmívá; jeho filosofie se zakabonila V jediném dni se pohybovala filosofie člověka s
jako nebe. Přece však slunce navždy nezmi událostmi a jako jeho srdce opsala celý kruh.
zelo a i když má život své stinné stránky, J.BALMES: KRITERIO čili umění jak dospět k pravdě.
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SVOBODA ?

Když se sv.Augustina zeptali na
definici času, řekl:"Vím, co
je čas, teprve až se mě někdo
na něj zeptá." Podobně se dá od
povědět na otázku, co je svobo
da. Každý o ní mluví, každý si
ji přeje, ale málokdo ví, co
tento pojem znamená.
Jsou dva druhy svobody. První
je svoboda od něčeho, druhá svoooda k něčemu nebo pro něco.
První znamená mít svobodu volit
vůbec, druhá volit mezi dobrem
a zlem; je to svoboda, kterou
můžeme dosáhnout pravdu a dobro.
Příklady negativní svobody: něk
do je svobodný od nouze a stra
chu, neví však, jak má s touto
svobodou zacházet. Automobilis
ta má svobodu navštívit příbuzného, ale i svobodu jezdit po silnici jak se
mu chce. Pacient trpí léta tuberkulosou, ale když je od ní svobodný, neví,
co se životem dál počít.
0 druhém způsobu svobody mluví evangelium:"Pravdu vás osvobodí!"/Jan 14.6./
Znamená to, že nad původní volbou je ještě ušlechtilejší a vyšší svoboda k
volbě mezi zlem a dobrem. Až zná letec pravdu o letadle, může létat. Až zná
lékař zákony hygieny a umí léčit, smí provozovat lékařskou praxi. Zná-li
sedlák pravdu o krávě, může ji svobodně podojit.
A na mravním poli? Přemůže-li člověk nižší vášně a podrobí je rozumu a vyš
ším mravním zásadám, má pravou svobodu charakteru, došel k míru a ke štěstí.
Kdyby člověk neměl svobodu dělat zlo, stal by se automatem. Ale svoboda vo
lit zlo může být začátek ztráty svobody. Kdo si myslí, že je svobodný a může
si proto "loknout", brzo vidí, že protrhnul hráze kázně a rozumu a už není
svobodný, aby s alkoholem skončil. To je podstata opilství. Kdo však najde
v životě pravdu, nepodléhá nátlaku, který jako trest doprovází zneužití svo
bodné volby. Točí-li se naše svoboda od samého začátku jen a jen kolem naše
ho JÁ, hrozí nebezpečí tyranie a otroctví.
Vyšší svoboda vzniká, přijmeme-li pravdu. Ta ovšem může zůstat jen abstrakt
ní. Filosofie nějaký čas člověka uspokojí; ale je v ní málo prostoru pro lás
ku. Nikdo se nezamiluje do geometrie nebo matematiky, i kdyby byly výpočty
správné a pravdivé. Srdce najde klid jen v osobě.
Dosud však nežila na světě osoba, která by se s pravdou ztotožnila - kromě
Ježíše Krista. Mohl se ztotožnit, byl totiž Syn Boží, Bůh. Ostatní hlasatelé
náboženství tvrdili:"Mám pravdu!""Přináším nové mravní zásady.""Toto jsou
přikázání." Ale jen Kristus řekl:"Jd jsem Pravda. "/Jan 8,32/. V něm je jed
nota pravdy a osoby, ideálu a skutečnosti. Pravdu můžeme milovat proto, že
Bůh se zjevil v Ježíši Kristu.
Člověk se probíjí tímto životem jen s malým množstvím svobody; ta po něm
chce, aby volil mezi "pravým" a "levým". Omezení v horizontální rovině dělá
život tak pustý, že mnozí ochotně přepustili svou svobodu státu. Tak se zro
dil socialismus. Stát však může dělat chůvu jen tam,kde člověk nezná božskou
pravdu a lásku. Je únavné, stále se rozhodovat a nedosáhnout na tomto světě
dokonalost a mír. Proto předávají lidé své právo rozhodovat diktátorovi. Ko
munismus je tragedie svobody. Falešný liberalismus dává sice svobodu, ale ne
měřítko práva a bezpráví. Vede ke zmatku, a komunismus chce zmatek urovnat.
Dá novou definici svobody:"SVOBODA JE NUTNOST!" - Jsi svobodný, posloucháš-li
diktátora. Zmocnili se pravdy, která patří Bohu, ztotožnili se s Bohem. Svět
dnes stojí před volbou mezi tímto zotročením pod jedním systémem a mezi lás
kou k Tomu, který řekl:"<7/í JSEM PRAVDA!"
Fulton J. SHEEN
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mučedníci na "Rád, Otče superiore! Nechal jsem tu sice srdce,
P.Strobach je můj krajan - z Jihlavy!"
ostrovech ale
Za několik neděl se přátelé objali. "Naposledy

Po dobrodružné plavbě lodí
se dostal Vídeňák, jesuita
P.Karel de Borango koncem r.
1681 k cíli cesty, na ostrov
Guam na Mariánských ostrovech,
zvaných španěly Landrones - lupič
ské doupě. Přivítal ho srdečně vice
provinciál a superior sv. Ignáce de
Agna, P.Gerhard Bowens.
"Zde je kamenitá půda pro slovo Boží,"řekl
důrazně."Na ostrově je sice dost křesťanů,
ale jsou málo spolehliví a přístupni zlým
vlivům. Po začáteční horlivosti brzo odpada
jí a mění se v mstivé nepřátele. Musíte se
připravit na utrpení a hořká zklamání. I
pohlavár Matapant býval křesťanem, a před
9 léty ubil P.de San Vittore."
"U kolébky mi duněla děla švédského generá
la Torstensona. Jako mladý vojenský kurát
jsem se zúčastnil v Madarsku tažení proti
divoké soldatesce a zajal spoustu vzbouřen
ců. Na cestě přes velkou louží narazila lod
na skálu. Nedám se tak hned zastrašit!"
"Líbíte se mi, carissime!"zasmál se supe
rior. "Věřím, že zkrotíte i naše kávově zbarwné divochy!"
Brzo byl P.Borango v chudém ostrovním kláš
teře jako doma, zvlášť když se setkal s
přítelem Tyrolákem P .Antonínem Kerschbaumerem, který mu tak pomáhal při studiu řeči,
že za dva měsíce se odvážil poprvé kázat.
Vřelé přátelství cítil i k P.Emanuelovi de
Solorzano a několika starým misionářům,kte
ří se zachránili v bouřlivém roce 1676.
Zvlášť horlivě se věnoval mladým. Jako kdy
si sv.František Xaverský svolával zvonečkem
mladé divochy a učil je víře. Nahý nárůdek
pozorně naslouchal a brzo mohl Pater nej
horlivější chlapce pokřtít. Na znamení, že
jsou křesťané, opásali se zástěrkou z listí,
Viděl ovšem i jejich kolísavost a snahy po
hanů a odpadlíků, odvrátit je od víry. Tu a
tam odhodil pokřtěný zástěrku a vrátil se k
pohanské nahotě. Tedy zklamání zažil dost.
Nejnebezpečnější byl Antonín Juda; připomí
nal spíš Jidáše než sv.Judu apoštola.
"Bojím se zlých dob,"řekl jednou provinciálJ
když seděli všichni večer pospolu. Bylo lé
to 1683."Dej nám Bůh sílu, až přijde bouře!'
"Ani půl tuctu divochů se nebojím, "pohlédl
Tyrolák se smíchem na své pěsti.
"Raději spoléhejme na pcmoc Boží,"řekl P.
Bowens vážně. "Otče Borango, získal jste si
lásku misie v Guam, hlavně dětí. Ale Otec
August Strohbach na sousedním ostrově Rota
vás potřebuje. Jděte ho podpořit v těžké
práci!"

jsme se viděli v Janově. Chtěli jsme oba na
tyto ostrovy, ale v Cadixu jste onemocněl!"
"Ano, musel jsem čekat dva roky na další loS,"
přisvědčil Vídeňák.
"Tak se do toho pustíme společně. Rota je chudý
ostrov, země neplodná, ani rýže tu neroste. Je
diný potůček se za deštů změní ve veletok, v lé
tě úplně vyschne. Divoši mají k jídlu sotva pár
kořenů - a my s tím musíme vystačit také!"
"To mi nevadí,"smál se Borango.
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Horlivě, ale s obtížemi pracovali spolu rok. Rov
níkové slunce pálilo a misionáři se často s ná
mahou vlekli pískem a po skalinách. Jindy zase
řádil orkán tak, že poutníky srazil k zemi.
P.Borango obdivoval práci svého spolubratra. Za
krátký čas pokřtil skoro polovinu domorodců a v
neděli byly oba kostelíky plné. Nárůdek byl však
nestálý, pohanů a odpadlíků, kteří ztěžovali mi
sionářům život, bylo také dost.
Za parného dne 1684 vypukla dlouho očekávaná
vzpoura. Nejdříve na ostrově Guam. V neděli 23.
července přepadl odpadlík Antonín Juda s šedesá
ti spojenci misii. Nejdříve ubili klackem viceprovinciála P.Bowense. P.Salorzano mu spěchal na
pomoc, ale byl ubit také. Dobrý bratr Balthasar
du Boa byl tak strašně zraněn, že za několi ho
din skonal.
P.Kerschbaumer právě sloužil mši sv, když ho
upozornili domorodci na přepad v klášteře a pro
sili ho, aby utekl. Statečný Tyrolák dosloužil
mši svátou; právě podával sv.přijímání španěl
skému vojákovi, když divoká tlupa vpadla do kap
le. Pater šel s pozvednutým ciboriem klidně da
rebákům vstříc. Ti se náhle vyděsili, couvli a
utekli. Tyrolák uložil Nejsvétější svátost v sou
sedním domě. Byl jediný, který masakr přežil.
Za čtyři dny došla o tom zpráva na ostrov Rota.
"Podívám se, co se stalo!"řekl P.Strohbach roz
hodně, "zde je přece klid?"
"Jedte, a vratte se
zdráv zpět!"kýv
nul P.de Borango.
Když se Strohbach blížil k
ostrovu
Guam, viděl klášter a
pevnost v plamenech.
Přepadl ho strach
o vlastní sta
nici a rozhodl
se k návratu.
U ostrova Tinian zakotvil,
aby se vyspal.
Sotva vystoupil
na pevninu,
vrhnul se na něho,
iav nahých domorodců a s řevem
no vlekl do vesnice

Marpu, jejíž náčelník byl odpadlý křes
CO MY NATO
ťan a zloduch.
"Chytli jsme tě do sítě, čemokábátníku',' Četl jsem v nedělní příloze našich novin rozhovor
posmíval se,"postaráme se, jako dobří
S KARLEM RAHNEREM, JESUITOU, KTERÝ SE PŘIMLOUVÁ ZA
lidé, aby ses dostal do nebe, o kterém
ZRUŠENÍ CELIBÁTU V AFRICE, ZA SVĚCENÍ ŽEN NA KNĚZE,
tak často žvaníš!"
ZA MINISTRANTKY A ZA JINÉ VĚCI, 0 NICHŽ JSTE PSALI,
žíznivý kněz prosil o doušek vody, ale
ŽE JE SV. STOLICE, TEDY I SV. OTEC, ODMÍTLI.
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odpadlík odsekl:"Ten, jehož jméno nikdy
Karel Bahner/76 let/ je jesuita; složil zvláštní,
nevyslovím, žíznil na křížové cestě ta
specielně jesuitský slib věrnosti a poslušnosti
ké! Proč bys měl trpět méně?"
papeži. Tím, ze takovým článkem-který jsme také
"Děkuji ti, žes mi to připomenul."
četli-vrazil doslovně sv.Otci dýku do zad, se pro
"Tvá křížová cesta bude mít dost zasta
hřešuje proti svému čtvrtému slibu a proti církev
vení , "šklebil se náčelník.
ní kázni. Jestliže mu víc záleží na popularitě me
Řvoucí dav vlekl spoutaného misionáře
ve žhoucím slunci ostrovem. Když se sla zi progresivními, více méně prakticky nevěřícími
teology/aspoň ne katolicky věřícími/ je to jeho
bostí na písečných cestách potácel, je
věc. Ale měl by z toho vyvodit důsledky; vystupuho rty šeptaly modlitbu. Zuřící cháska
je-li proti sv.Otci, měl by vystoupit také z řádu,
se pásla na jeho utrpení. Pak přišla
kde složil slib svaté poslušnosti tomuto sv.Otci.
Golgota. V poslední vesnici ho přivedli
Lidem, kteří jednají jinak, než slíbili, říkáme
před náčelníka, nepřítele křesťanů.
pokrytci. A z Nového zákona víme, že Pán Ježíš,
"Co dělal rmich cestou?" ptal se pohan.
který odpouštěl i nejodpornější hřích, s pokrytci
"Mumlal své modlitby,"odvětil dav.
"Tak? Modlil se? Ted uvidíme, jestli mu neznal slitování.
jeho Bůh pomůže!" Pak srazil zesláblého V LISTĚ ŽId8m, 6,5-6 CTU, ŽE KDO ZAKUSIL KRÁSU BO
kněze k zemi kýjem. P.Strobach klesl k
ŽÍHO SLOVA...A PŘESTO POTOM ODPADL, TAKOVÉHO ČLOVĚ
zemi. Dvě další rány mu rozdrtily hlavu. KA JE NEMOŽNÉ POKÁNÍM ZNOVU UVÉST DO P0VODNÍHO STA
Zároveň zuřilo pronásledování na ostro
vě Rota. Ve vesnici Angusa našli vzbou
řenci, poslaní z Guamu, P.Karla de Bo
rango, jak se modlí růženec. Vstal a
odhodlaně šel katům vstříc, s rukama
rozpřaženýma jako Kristus na kříži. Hej
na kopí zranila kněze těžce na hlavě a
na krku. Zhroutil se k zemi a vrazi,
kteří se báli odplaty křesťanů, utekli.
Misionář žil ještě den. Marně se křesťa
né snažili ho zachránit. Uprostřed pla
čícího stádečka, s modlitbou za své ne
přátele, misionář skonal.
Po mučednících nastoupili jiní jesuité.
Když byl jejich řád zrušen, přišli tam
Augustiniáni a světští kněží ze soused
ních Filipín. Sémě evangelia, zavlažené
krví
mučedníků, nes
lo boha
tou žeň.
Dnes patří Ma
riánské
ostrovy
ke ka
tolic
kým
Izemím.

SV.OTEC SE CESTOU NA DÁLNÝ VÝCHOD
ZASTAVIL NA OSTROVĚ MUČEDNÍKŮ GUAM.

VU.

"Z těchto slov usuzovali někteří bludaři/montanisté a Tertulián, novaciáni/, že Církev nemá moc od
pustit jisté zvlášP těžké hříchy/cizoložství, vraž
du, odpad od víry/. Neprávem. Abychom pochopili
pravý smysl místa, stačí připomenout úryvek z evan
gelia Markova/10,23-27/. Kristus tam mluví o tom,
může-li bohatý ělověk vejít do Božího království a
dvakrát říká:"Bohatý jen nesnadno vejde.." A pak
připojuje přirovnání: je snadnější, aby prošel velbloud/někteří biblisté ětou"kamilos-provaz"místo
"kamelos-velbloud"/ uchem jehly, než aby bohatý
člověk vešel do Božího království. Učedníci byli
zaraženi z této Ježíšovy řeči, a proto Kristus vy
světlil onu nemožnost takto: "U lidí je to nemožné,
ale ne u Boha; vždyt u Boha je možné všechno."
A skutečně, krátce po této rozmluvě, se obrací bo
hatý celník Zacheus /Lk 19,1-10/, a tak to, co pod
le Ježíšovy řeči je nemožné/"velbloud uchem jehly"/t
stalo se zásahem Boží milosti možným. Stejně musí
me rozumět tomu vyjádření/"je nemožné"/ i tady; po
lidsku je to nemožné, aby se odpadlý křesťan zase
obrátil a dělal pokání, ale co je nemožné u lidí,
může způsobit Boží všemohoucnost."
KomínZA/t k 3.vydáni NOVÉHO ZÁKONA
akademi/ z K. 1976.
***************************************************

"Mejte se na pozoru, abyste se nenechali svést!
Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat:
"Ja to jsem"...Nechodte za nimi!" Lk 21, 8.
"Rekl/farizeům/: Vy ze sebe deláte před lidmi spra
vedlivé", ale Buh zna" vaše srdce. Neboť co je u li
dí vznesené, je před Bohem ohavnost."/Lk 16,15/.

JEŽÍŠ-SYN BOŽI ?
l.STARÝ ZÁKON
svému Otci a k vašemu Otci ."/Jan 20,17/. Tím
Proroctví St.zákona
zdůrazňoval svůj vztah k Otci jako"jednorozený
se nikdy nezmiňují o
Syn"/Jan 3,16/. Věděl o své nadřazenosti nad
lidském otci Vykupitele, MDjžíšem a Eliášem/Mt 17,13/, nad Šalomounem a
jen o lidské matce-Pan- Jonášem/Mt 12,41/, nad krály a proroky St.Záko
ně/Is 7,14;Jer 31,22; na, kteří si přáli ho vidět a slyšet./Lk 10,24/
Mich 5.3./ David řekl a nad všemi anděly/Mt 24.36/.
k o Spasiteli, že vy- V podobenství o vinařích/Mt 21.33/se Kristus
™ jde od Boha:"Zplodil představuje jako přirozený Syn Boha, pána vinisem tě jako rosu před
ce/Israele/. V podobenství o svatební hostině
svítáním."/Z 109,3/. Mi- /Mt 22.2./je synem nebeského krále-Boha. Když
cheáš praví:"V pradáv
se farizeové ptali na synovství Mesiášovo/Mt 22.
ných dnech věcných vý- 42; Mk 12.35; Lk 20.11./ naznačil, co znamená
chod jeho. "/Mich 5,1/.
mesiášské proroctví žalmu 109, totiž že nepochá
Daniel vidí lidskou postavu, zí jen z Davida, ale že existuje i vyšší synov
přicházejícím nebeskými ob ství, a tam je Davidovým Pánem. Důkaz božství
laky ."/Dan 7,73/. Tento výraz dává Ježíš Židům při uzdravení nemocného u ryb
znamená ve starozákonních symbolech božskou níka Bethesdy/Jan 5.2/. "..jako Otec křísí mrt
důstojnost a blízkost Jahveho k soudu./Ž 19, vé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce."
10; Is 19,1; 19,6; Nah 1,3; Hab 3.3./
/Jan 5,21/. Nebo že moc, dělat zázraky, je mu
V žalmu 44.7.se označuje Mesiáš jménem Elo- podstatně vlastní, ne propůjčená jako prorokům.
him"Bůh",sr.Žid 1.8. Dítě Mesiáše nazývá
"Kdo nectí Syna, nectí ani Otce.."/Jan 5,23/.
Isaiáš"silný Bůh" '.Ra to lest vyrazí z Jesseova Pak ho chtěli usmrtit "nejen, že rušil sobotu,
kmene a z jeho kořene vypučí květ.'.'Is 11.1. ale také, že nazýval Boha svým vlastním otcem
Kardinál Faulhaber píše:"Ještě nebyl žádný a stavěl se tak Bohu naroveň."/Jan 5.18/.
člověk ohlášen před svým narozením celá sta Podruhé potvrdil Ježíš své božství na slavnosti
letí jako dítě z Betléma předpověděli proro Stánků/Jan 7,29/, svůj původ od Otce a svoje
ci. Narození těch, které dějiny označují"ve- poslání od něho/Jan 7,29/. Na slavnosti posvě
liký”, neohlašoval ani hlas kohouta, ale dí cení chrámu židé obklopili Ježíše a ptali se ho:
tě z Betléma, největší z největších,už zdra "Jak dlouho nás chceš držet v napětí?Jsi-li Me
vila dávno před jeho narozením staletí, slá siáš, řekni nám to otevřeně."/Jan 10,24/.
va mesiášských předpovědí. Tento fakt je sám Jako podstatně Boží Syn má věčné bytí. Byl u
o sobě důkaz božství"Emmanuele", svědectví, že Otce "sestoupil s nebe, totiž Syn člověka."/Jan
Kristus je jediný nadčlověk dějin. Nadlidský, 3,13/. Ve své nejkrásnější velekněžské modlitbě
protože ani staletí po jeho smrti nemohla srna ■říká Ježíš, věčný Velekněz: "Otče..oslav svého
zat stopy jeho požehnání.Nadlidský,protože už Syna.."/Jan 17.1/. Nebo: "Viděl jsem satana pad
před jeho narozením vedl vyvolený národ Andě. nout jako blesk z nebe."/Lk 10,18/."Dříve než
Zákona."
Abrahám byl, já jsem."/Jan 8,58/. Z podstatného
2. SVĚDECTVÍ OTCOVO
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bytí vyplývá, že "já jsem v Otci a Otec že je
"..když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otec ■ve mně. "/Jan 14, 10/.
řelo se nebe, Duch sv.sestoupil na něj v tě Ježíš nežádal jen, aby věřili jeho slovu, ale i
lesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas. v jeho osobu. /Jan 3,19/. Připisoval si moc,kte
Ty jsi můj milovaný Syn.."/Lk 3, 21/. Ježíš je rá patří jen Bohu-totiž odpouštět hříchy./Mt 9.
tedy Syn toho, který mluvil z nebe,"Syn Nej- 6./ Tuto moc předal apoštolům?/Jan 20,23, sr.
vyššího"/Lk 1,32/.Na hoře Tábor své svědect Mt 16.19; 13,19/. Svým věrným slíbil věčnou od
ví Otec obnovil /Mt 17,l;Mk 9,1; Lk 9,28/.
měnu, nevěřícím pohrozil věčným třes tem - a tak
maže odměňovat či trestat jen Bůh/Mt 19,28;Mk.
3. SVĚDECTVÍ SAMÉHO JEŽÍŠE
10.29./ Všem, kdo ho odmítli, řekne: "Pryč ode
Ohled na víru Židů, kteří nevěděli o třech
mne,
všichni pachatelé nepravosti!"/Lk 13,27/.
Osobách v jednom Bohu, vyžadoval zdrženli
Sám přijde k poslednímu soudu "ve slávě svého
vost a pomalé zvěstování této pravdy. Dva
0tce"./Mt 16,27; Mk 8,38; Lk 9,26/.
náctiletý Ježíš řekl Marii a Josefovi:"Což
jste nevěděli, že já musím být v tom, co je Ježíš se prohlásil za jediný pramen spásy: "Nik
do nepřichází k Otci než skrze mne."/Jan 14,6/.
mého Otce?"/Lk 2,49/.Nikdy nemluvil o Bohu
Kaifáš
se ptá Ježíše slavnostně:"Beru tě pod
jako společném Otci s lidmi."Váš nebeský
Otec",ale ne "náš Otec." Otčenáš uvádí slovy: přísahu při živém Bohu, abys nám řekl, zdali jsi
"Vy se tedy modlete.."/Mt 6.9/."Vystupuji k Mesiáš, syn Boží?"/Mt 26.62/. I když Ježíš vě
děl, že za vyznání ho čeká trest smrti, řekl:

"Tys to řekl. Ale říkám vám: Od této chví 5. SVĚDECTVÍ JEŽÍŠOVÝCH SOUČASNÍKŮ
le uzříte Syna člověka, jak sedí po pravi Zprávy o synovství Božím byly napsány součásníci Všemohoucího a jak přichází v nebeských ky a pto současníky, kteří mohli slova a činy
oblacích."/Mt 26,64/. židé tato slova dobré Ježíšovy kontrolovat.
pochopili, obvinili z rouhání a bili ho.
Kromě Matouše, Marka, Lukáše a Jana/žil do kon
Nebo ho chtěli kamenovat, protože "ty jsi ce 90 let/ potvrzoval zprávy i sv.Pavel, který
jen člověk a děláš ze sebe Boha."/Jan 10
jako šavel pronásledoval křesťany a r.35 se na
cestě do Damašku obrátil. Krista označil jako
33/sr.Jan 5,13; 3,58;Mt 26,65/.
Ježíš přijal oslovení "Syn Boží"/Jan 9,38/, Boha, který "zahubí jediným svým slovem/bezbožslepý od narození, a úctu-Petr před ním
níka/',’/II Thes 2, 8./"Věrný obraz neviditelného
padl na kolena, když utišil bouři na moři: Boha.."/Kol 1,15/."Ježíš Kristus je stejný včera
"Jsi skutečně Boží syn."/Mt 14,33/řekli
i dnes i na věky. "/Žid 13,8/. "On je výblesk je
ho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty a
učedníci na lodi a klaněli se mu. Marta
zvolala: "Věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží', všechno udržuje svým mocným slovem."/Žid 1,3/.
/Jan 11,27/. Tomáš padl před zmrtvýchvsta 6. SVĚDECTVÍ CÍRKEVNÍCH DĚJIN
lým Kristem na kolena a řéklt"Můj Pán a
"Svědectví církevních dějin nejstarších dob ob
můj Bůh."/Jan 20,28/.
stojí před každou rozumnou kritikou."Bartmann.
Kristus řekl apoštolu Petrovi, který pro Pravost spisů nejstarších církevních Otců je ab
hlásil, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boha živésolutně jistá. Svědčí o živé víře prvních křes
ho/Mt 16,16/, že to Petrovi zjevil Otec a
ťanů v Ježíšovo Božství.
odměnil apoštola příslibem prvenství v je
SV.IGNÁC, žák sv.Jana/+ kolem 107/ jmenuje Ježí
ho Církvi. Jako Boží Syn, kterému "je dána
še "jediným Synem Otce.""Říkám vám žijte blaze
veškerá moc na nebi i na zemi" posílá apoš
v našem Bohu Ježíši Kristu."/Pólyc.8.3./
toly do světa s rozkazem: "Jdete tedy,získej
SV. KLEMENT z Říma píše: "Skrze Ježíše Krista vi
te za učedníky všechny národy, křtete je ve
díme neposkvrněnou, vznešenou tvář Boží. "
jménu Otce i Syna i Ducha svátého."/Mt 18,
SV .POLYKARP/také žák sv.Jana,+ 155/: "Kristus je
19-20/.
náš Bůh, který sedí ve slávě po pravici Otce,je
4.SVĚDECTVÍ Z JEŽÍŠOVA ŽIVOTA.
mu podrobeno všechno na nebi i na zemi. Je Syn
Božství Kristovo potvrzuje jedineč
Boží, jemuž budiž stejná sláva po všechny/věky
nost jeho života. Kristus je
jako Otci. "
bezúhonný a neposkvrněný/1.Petr
V Diogenově dopise se objevuje Kristus
1,19/, zná Boha/Jan 7,29; 10,15/.
jako "jednorozený Syn Boží, kterému
Zná tajné věci lidí: Nathanael
patří věčnost, nezměmost a svatost,
/Jan 1,48/,Samaritánka/Jan 4,17/, Jidáš,
který přijde zase jako soudce. " Stejně učí o
/Jan 13,27/, vidí vzdálené věci:"Tvůj syn
Božství Kristově sv.Ireneus, Melito a j.
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je živ. "/Jan 4,50/.
Vidí do budoucnosti: předpověděl své utrpe •7. SVĚDECTVÍ DĚJIN UMĚNÍ
Stačí navštívit nejproslulejší, největší hřbitov
ní/Mt 26,1; Lk 22,1/ své zmrtvýchvstání.
Ježíš je všemohoucí/Mt 28,18/. Nejjasněji světa-katakcnby v Římě. První křesťané se neodva
zjevil svou božskou moc ZÁZRAKY. Ty potvr žovali zobrazit Krista jako člověka, ale sesta
zují jeho slova o "živém chlebě"/rozmnože vili první písmena řeckého slova ryba-Ichthysní chlebů, "světlo světa"/uzdravení slepce jako zkratku slov:Jesous christos theou yos soVzkříšení Lazarovo. Proto řekl Ježíš Fili ter-JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ SYN, SPASITEL. Symbol
ryby byl tajeimým symbolem pronásledovaných.
povi: "Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec
že je ve mně. Věřte alespoň pro ty skutky. 'Dále obraz dobrého pastýře, později I, které pře
/Jan 14,11/.
tínalo X s olivovou větvičkou, naznačující věč
"JezíZ poaaííl bou/úi na moíl a boaíe vyzná nou odměnu u Krista. Později zemřelí před soud
ta-. Ty jzí Kulim, Syn Boží. JezZó vyhnat nou stolicí Kristovou. Na hrobě 10 ti leté diven
zlé dachy a podivili pAiznalo: Ty
hnil ky čteme: Severa, milovaná svými rodiči i známý
tm, Syn Boží. Ježíi ozdravoval nemocní a mi, vložila svou duši zpět do rukou stvořitelo
kíílll mrtvé a nimoc a Amrt uznaly-. Ty jit vých., toto tělo odpočívá v lůně země až k hodině
Kftiitm, Syn Boží. Ježíí zemřel na kříží, kdy ji znovu vzkřísí Pán.." Na hrobě 5 ti letého
ta ze zatmělo slunce, 4kály pukaly, chrámo Priscina:".. jeho duše pospíchala k Ježíši Kristu
vá opona 4e roztrhla a cele stvoření vyzná 0 mé dítě, ty žiješ v Bohu, .pros za mne!"
lo: Ty jéí Kriltut, Syn Boží."
Ježíšovým příchodem začíná nové období světa.
Koruna a pečeť jeho boholidského života je Ježíš je střed světových dějin,"živý kalendář
slavné Zmrtvýchvstání. Vzkříšení Těla je
všech dob."
dokonalý důkaz, že Ježíš byl pravý Syn Bož ivíra v Ježíše-Boha, spočívá ovšem i na dobré vůa na to poukazuje sv.Pavel jako na podstat ■li. Protivníci Kristovi viděli divy-a nevěřili.
"Blahoslavení, kdo neviděli, ale uvěřili!"
ný bod víry/l.Kor 15 14-19/.
P.KURT PALM

Edith rozhodla, zůstat v Holandsku. Tam
MUČEDNICE HVĚZDY A KŘÍŽE
je Gestapo odvleklo do Osvětimi. V srpnu
Jedna z miliónů obětí německého na
1942 prý obě sestry s tisíci jinými zem
cismu byla i Edith Steinová, velká
řely v plynové komoře, mrtvá těla politá
konvertitka ze židovství, jejíž pro
benzinem a zapálená.
ces blahořečení začal r.1962.
Jesafa Veffer, který přežil osvětimský
Narodila se 12.října 1891 ve Vra
tábor, napsal po válce knihu,,Edith Stein
tislavi v Polsku jako nejmladší ze
a Anně Frank, dvě ze statisíců? Pise:
sedmi dětí. Otec brzo zemřel. Stu
"Viděl jsem skupinu žen, které byly odě
dovala germanistiku a historii, ale
né do řeholních hábitů. Podivil jsem se, že je
protože měla větší zájem o filosofii, ode
vidím v židovském transportě. Všiml jsem si, že
šla do Gottingen. Tam se poprvé setkala s
ani
jedna žena nebyla v seznamu. Spoluvězni mi
křesťanstvím. Na tamní universitě vyučoval
vysvětlili, že byl vydán rozkaz, aby s nimi co
Edmund Husserl, který měl velký vliv na
mladé studenty. Nebyl věřící, ale křesťan nejdříve skoncovali. Viděl jsem je později jít
ke krematoriu. Nerozeznal jsem tváře, ale vzpomí
ství si vážil. Edita se od patnácti let
považovala za ateistku, si Husserlovu filo nám si, že jedna sestra byla vysoké postavy a
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sofii oblíbila. Stala se jeho asistentkou. druhá menší a zavalitější. .. "
R.1919 se vrátila do Vratislavi a začala sa Řeholní spolusestry vydaly o Edithě krásné svě
mostatně pracovat. Později se setkala s fi dectví: "Byla vždy hrdá na své židovské dědictví,
losofem Maxem Schelerem, který ji seznámil říká její spolunovicka Marie,"kdys se doslechla
o masakrech, kterých se dopustili Němci na ži
s křesťanstvím.
R.1921 začala číst Nový zákon. Na prázdni dech, její hrdost na židovský původ ještě vzrost
nách u přátel v Bergzabem dostala náhodou la. Řekla: Těch, kdo se dotknou židů, dotkne se
do ruky vlastní životopis sv.Terezie z Avi- Boží ruka. - Vzpomínám si, že měla malý sáček,
ly; četla ho celou noc, kniha na ni hluboce který nosila na srdci s papírkem, na němž byla
napsaná slova ze sv.Matouše: Když vás budou pro
zapůsobila. Když ji dočetla, řekla si:"To
je pravda, kterou tak dlouho hledám.."Pozdě-následovat v jednom městě, utečte do jiného.-Vě
ji si prostudovala misál a katechismus, za- děla, jaký osud ji čeká. "
čala chodit na mši a r.1922 přijala křest a Ve svém duchovním odkazu napsala: "Od této chvíle
přistoupila k sv.přijímání. Sourozenci tíM s radostí a ochotou přijímám smrt, jakou, mi při
byli rozrušeni, matka, pravověmá židovka, pravil Pán Bůh. Prosím Boha, aby přijal můj ži
byla zoufalá. Editha ji uklidňovala a cho vot a mou smrt..jako náhradu za nevěru židovské
ho lidu. . za spásu Německa a za mír ve světě."
dila s ní do synagogy.
Pak byla Editha zaměstnaná na dívčím lyceu Kolínský arcibiskup kardinál Frings zahájil roku
1962 informativní proces pro blahořečení Edith
sester dominikánek. Připravovala se už na
řeholní stav. R.1928 prožila Svatý týden v Steinové. Mezi 42 podpisy, které žádaly blahoře
čení, byl i osobní dopis Františka Gurka, býva
benediktinském klášteře v Beuronu. Pak se
lého presidenta krajské vlády severního Bádenska
pustila do překladu filosofických děl sv.
Tomáše Akvinského. 22.února 1933 přednášela "Věřím", psal president,"že Edith Steinová je
světicí našich dob. Ona zosobňuje pravou defini
ve škole naposled - Hitler zakázal Židům
vyučovat na školách.‘Tehdy - ve 42 letech - ci kultury Představuje se nám jako žena v pro
tikladu s emancipovanou ženou ve špatném slova
se rozhodla vstoupit do kláštera. Předtím
smyslu;
jako filosofka v protikladu se zbožňova
pomýšlela i na manželství, ale muž, kterého
nou vědou; jako katolička i jako Židovka. Jsem
milovala, se oženil s jinou, když měl dvě
přesvědčen, že v těchto bouřlivých dobách ji má
děti, rozvedl se a požádal Edithu o ruku.
me prosil o pomoc jak pro sebe, tak i pr náš
Odpověděla:"Už je pozdě." Muž padl za rok
lid. "
na frontě v Rusku.
Edith
Steinová po sobe zanechala rmoho rukopisů,
Editha zaklepala na dveře kláštera karmelitek v Kolíně. Přijali ji do noviciátu. Do plných hlubokých myšlenek. "Logické myšlení,"pí
stala řeholní jméno sestra Terezie Benedik še mj.,'7 ra ‘uje s jasnými pojmy, ale ji nese
ta od Kříže. Ale řeholní život nebyl dlouhý. né poehoi il Nepochopitelného; dokonce h( jaksi
Když se začalo chýlit k II.svět.vojně, ode odsouvá d' dálky. Víc než filosofické myšlení
.■p j ■
šla Editha-Benedikta před pronásledováním
" člověk y. .. ■ . ■.
. t
"védy ~ 'Gestapa do Echtu v Holandsku, s nadě
že",
■
řádně ■
.
jí, že tam Gestapu unikne. Sla s ní i
tom
■ i ; rvníi
■' .- u ’ ■
sestra Rosa, která rovněž po matčině
smrti konvertovala na katolickou víru
Když Němci obsadili Holandsko, chtěla
Editha odejet do Švýcar, ale tam ode
přeli dát visum její sestře, proto se
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To bylo napsáno na posledním lístku, který
poslala Editha řeholním sestrám z Osvětimi.

MMLÉKAŘKA V OTTAKRINGU
ALEXANDRA RACHMANOVÁ
3.srpna 1927.
Dopis od tatínka: "Moji drazí! Včera jsem vám poslal dlouhý dopis a dnes píši zase, protože
nevydržím, abych s Vámi každý den nemluvil. Psát vám je u mne skoro nemoc. Brzo ráno odchá
zím do lazaretu, pak k mamince na kliniku, večer přijdu domů a čtu pohádky z Tisíce a jedné
noci a pak se uložím ke spánku. Žiji jako v mlze, čas, místo a všechno ostatní už u mne ne
hrají sebe menší roli. Zaměstnává mě jen myšlenka na to, jak bude maminka moci zase sedět,
chodit..."
12. srpna 1927.
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První řádky, napsané maminčinou rukou: "Moje milé, drahé děti, Aljo, Otmare a Jurko.
Dnes jsem poprvé seděla, jen dvě minuty, ale pak jsem dostala závratě a hned jsem si muse
la zase lehnout. Jak jsem šťastná, jak nekonečně šťastná, že žiji. Líbá vás a objímá vaše
maminka."
16.srpna 1927.
Dopis od tatínka: "Už pět dní jsem od Vás nedostal dopis a to mě znepokojuje. Stalo se ně
co? Poslední měsíce dolehlo tolik neštěstí, že se bojím každého nového dne. Maminka je tak
slabá, tak bledá a vyhublá, že mě bolí srdce, jen když se na ni podívám. Začíná chodit,
ale dělá jí to ještě nesmírné obtíže. Ach, Aljo, kdybys tu jen byla! Irina a já jsme celý
den ve službě a ubohá maminka je docela sama."
20. srpna 1927.
Ted pro nás nastala doba mučivého čekání. Už uplynulo dost času od chvíle, kdy zaslal Otmar
do Salzburku žádost o místo - a stále žádná odpověd. Trocha peněz, která nám zůstala, se
den ze dne rozplývá, i když žijeme velmi šetrně - jak je to vůbec jen možné. Jak často li
tuji, že jsme už svůj obchod prodali! Ale nikdy o tam s Otmarem nemluvím, nechci ho tím
znepokojovat. On sám je úplně klidný, protože je přesvědčen, že místo určitě dostane.
22.srpna 1927.
Dopis od maminky: "Tatínka zatkli a je ve vězení. Nevíme proč. Doufám, že se jedná o ne
dorozumění. " všechno se mi zatočilo před očima. Nemohu uo venku vydržet, nemohu dýchat svě
ží, vonný vzduch, když vím, že tatínek je ve vězení. Nemohu jíst, vím, že ve vězení hlado
ví. Všechno, všechno mi rozdírá srdce. Když vidím žebráka, hned myslím na to, že ted je
ožebračen můj otec, když vidím bohatství, vzpomenu si, že otce zbavili všeho. Slunce,
vzduch, ba pouhý fakt, že žiji, mi působí bolest....
Můj ubohý tatínek! A není v mé moci mu pomáhat. Nemohu ho navštívit, nemohu za něho prosit.
A koho také? Kde? Rusko je široké, nekonečně širé, i když mě ze svých hranic navždy vypově
dělo. Nedovolí mi, prokázat mým rodičům v největší nouzi ani sebe menší službu lásky!
28.srpna 1927.
Ze Salzburku přišla úřední odpověd. Držím ji v ruce, která se chvěje a srdce mi buší. Cítím,
že je tam odmítavá odpověd na Otmarovu žádost. Otmar pomalu otevírá obálku, vesele se směje,
ale po přečtení zbledne.
"Moje žádost je odmítnutá, "říká bezbarvým hlasem.
Jsem zděšená. Jako by mě někdo udeřil do hlavy. Nemohu pronést ani slovíčko. Otmar se usa
dil u stolu a pustil se do psaní.
"Kanu píšeš?" ptám se.
"Píši bývalému profesorovi. Má velmi vlivné postavení, jistě mi může pomoci. Když to neudě
lá, nevím, co bude dál. .Ale jsem přesvědčen, že mi pomůže, je to velmi hodný člověk!"
Otmar zalepí obálku a společně neseme dopis na poštu. Celou cestu nepraníuvine ani slůvko.
3.září 1927.
Ze Salzburku žádná odpověd. Dny, které prožíváme, jsou ještě trýznivější,než když jsne běha
li po Vídni a hledali si práci. Hospodařím šetrně, víc šetřit nemohu. Chodím i daleko na
trh, jen abych ušetřila pár grošů. Otmar je klidný. Je jistý, že profesor mu ponůže.
7.září 1927.
Dopis ze Salzburku. Dříve, než Otmar něco řekne, vím, že místo dostal. Vrhnu se mu kolem
krku a rozpláču se radostí. Poprvé, co jsem v Rakousku, pláču..Jsme zachráněni!

Po snídaní mi přisunula manželka mé oblíbe
né cigarety, zrudla a zašeptala rozpačitě:
"Lidé se zajímají..o..o..prostě že nemáme
po deseti letech ještě děti."
"Co je jim po tom?!"zrudnul jsem hněvem.
"Jistě! Ale kdo zdědí dony po rodičích?"
Po tomto argumentu jsem se hluboce zamyslil
"...bydlí v domě, kde je můj holič,"odsunu
la náhle manželčina slova mé myšlenky,"asi
sociální pracovnice. Zajdeme k ní? Anička
má také adoptované dítě, roztomilého kluka'.'
Odfrknul jsem. Normální, zdraví manželé...
ale deset let...a pak ty dva domy!
"Dobrá,"řekl jsem stroze,"když chceš, zajde
me k ní." Blahovolně jsem ženu popleskal po
rameni a pak jsem jí dal pusu.

CHCEME JEDINÁČKA !
"Nejvýš rok..ne déle!" ujistila nás paní.

Za dva měsíce po této podivné návštěvě mi sděli
la manželka, že má dojem... Musím podotknout, že
naše vzájemné city od naší "objednávky"zvroucně
ly na bod varu. Zašli jsme k lékaři. Ten manžel
čin dojem potvrdil. Ta radost! Denně jsme kupo
vali kousky výbavičky, hned čepeček, hned dětské
mýdlo, i knihu o péči o novorozeňata..Protože
naši se také těšili na dědice svých domů, kupo
vali pilně..a když manželka, bledá, ale šřastná,
vycházela z porodnice, byla tu výbava nejméně
pro pět kloučků.
Pokřtili jsme Honzíka po mně a každý den podniká'
li zdravotní vycházky. Jednou jsme jeli slavnost
V neútulné pracovně nás přijala žena, připo -ně ulicí, když se manželka zastavila:"Honzo!
mina jící robota. Pečlivě za námi zavřela
Dodavatelka dětí! Musíme to odříci! Chceme přece
dvojité, vypolštářované dveře, usadila nás jen jedno!"
do křesel kolem kulatého stolku a tázavě na "Co? Ach, tu adopci, já hlupák, hned tamzajdem!'
nás upřela jiskřící, skoro pichlavý zrak.
Svěřili jsme kočárek holičovi a pádili po scho
"Něco k pití? Gin, vodku, koňak?"
dech, jakobych chtěli nahonit zanedbaný čas.
"Raději bychom přešli k věci,"potřásl jsem Znovu nás přivítala žena-robot.
hlavou.
"Tak už je tu klouček, že?" řekla s jistotou.
"Chcete dítě, že?" přešla tedy k řeči tak
"A..ano..a tak jsme to chtěli odvolat," řekl
náhle, že manželka úlekem upustila na zem
jsem neštastně.
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propocený kapesníček.
"Odvolat? To přece nejde?"
"Jsme tedy na správné adrese. Rádi bychom
"Když se nám ten chlapeček narodil. Honza!"
chlapečka, "řekl jsem se srdcem v žaludku.
"A co jiného jste chtěli?"
Vyňala klidně z kartotéky kartu, zapsala si "My. .my už o něho nemáme zájem... "
naše - i dosti důvěrná - daLa, pak požádala "Chcete, abych vám opalřila adoptivní rodiče?"
o naše "ctěné podpisy". Rozechvěle jsme se "Ne,ne, o svého chlapce máme zájem, ale dalšího
podepsali a chtěli vstát.
bychom už nechtěli. Totiž adoptovat!"
"Okamžik,"zarazila nás,"můžete mi nabídnout "Vždyí. vás nikdo k adopci nenutí,"svraštila žena
cigaretu?"
obočí. Pak se rozesmála. Měla krásné, bílé zuby
Váhavě jsem otevřel pouzdro. "Kdybyste mi ji a úsměv z ní náhle udělal člověka - a jak mladé
laskavě podal?" S úžasem jsem vyhověl. Sáhl ho.
jsem maně po zapalovači, ale paní zavrtěla "Asi jsme si nerozuměli," řekla vesele, když se
hlavou a položila cigaretu na formulář. Pak uklidnila,"slíbila jsem vám vlastního chlapečka,
zvedla manželčin kapesníček a místo aby jí ne cizího. Proto jsem chtěla tu cigaretu a ka
jej vrátila, řekla "s dovolením" a položila pesní ček. Už jsem takových případů měla mnoho,
jej vedle cigarety.
a zatím jsem svým zákazníkům vždycky vyhověla Manželka a já jsem zaryli vzrušením prsty
byli spokojeni. Jsem totiž hypnotizérka!"
do kožené pohovky. Snad jsme vešli do ne
Oba jsme vstali a pohlédli na sebe.
správných dveří? Ale ne! Na dveřích byla mo "Hypnotizérka? Proč jste nám to neřekla?"
sazná tabulka s nápisem:
"Je to přece na dveřích. Velké oko, znak hyp
ODBORNÁ PMDC VE VŠECH ZÁ notizérů. Dostanu sto dolarů a budete-li zase.."
LEŽITOSTECH a pod tím men "K čertu! Ne! "zařval jsem."Nechceme víc dětí!"
ším písmem: zejména manžel-1"Tatínku!"řekla manželka.Hypnotizérka pokračovala
ských, rodinných a právníchi!'Dobrá. Na smluvenou část honoráře nereflektuji.
"Dostanu sto dolarů a dal Poskytnu vám své služby zdarma!" Otevřela dveře.
ších sto, až se splní vaše
Hypnotizérka svůj slib splnila. Asi za měsíc po
přání."
Váhavě jsem vytáhnul stov narození šestého dítěte mi manželka při obědě
ku, přijal kvitanci a vstal sdělila, že tu dlužnou stovku přece jen zapla"Budeme...budeme dlouho če_tila a položila na stůl, kolem něhož se tísni
lo naše potomstvo - dědicové dvou malých rodin
kat? "zeptala se manželka
ných domků, přelomenou cigaretu a zmačkaný
mezi dveřmi nesměle.
hedvábný kapesníček.
Rolf von Hindenburg

DĚTI NA SCESTÍ
Katoličtí rodiče mají někdy pokušení lito
vat toho, Se věnovali život více dětem. To
lik obětí a úsilí, vychovat z nich dobré li
di a křes taný - a dnes jim svě t děti často
svádí,
jejich životů misí jedno přikázání
za druhým - především ta nejobtížnější, ktc
rým se pyšná, blahoby tná společnost potupně
vysmívá.
Někdy následuje po nevěře nemravnost, jindy
po nemravnosti nevěra. "NENÍ-LI BÍ/H, JE DO
VOLENO VŠECKO!" řekl Dostojevský. Pod zámin
kou svobody jde člověk cestou, kterou ON po
važuje za správnou. Filosof Hegel-otec nacit
mu i komunismu-to tušil:"Přijdou doby, kdy dobře. Péče rodičů ponese plody, i kdyby byli už
budou lidé uznávat jen t-y zákony, které si rodiče na věčnosti.
sami dali.1'
NA SMRTELNÉ POSTELI-POHLED NA DĚTSTVÍ
Zde několik rad roaičům, kteří mají starost Přicházím-li jako kněz k umírajícímu, který se
o své děti.
vzdálil od Krista a Božích přikázání, žije v ne
platném manželství nebo vystoupil z Církve, sna
VÝCHOVA MŮŽE BÝT KŘÍŽ
žím se dostat přes naplaveniny
Osud křestana je stejný
hříchů k jeho dětství. Měl-li
jako osud Kristův. U Hero
dobré mravní základy, vždy se mi
da mu oblékli šat blázna,
podaří smířit duši s Bohem! Ale
nasadili korunu posměchu,
neobjevím-li v duši křesťanskou
přehodili plášE potupy.
výchovu, odcházím často bez úspě
Sprostí lidé mu plivali
chu. Pak se ukáže, jak důležité
do tváře. Na co myslel
je, aby rodiče dali dětem dobrý
Pán? Jen na to, aby spl
křesťanský základ a jak škodli
nil vůli Otcovu. Proto
vé je víru v dětství zanedbávat
to tak ponižovali. A my
a nedat dítěti dost lásky.
čekáme něco jiného? Nevěr-

12

ci i lidé, kteří přizpůso
bili náboženství svým
choutkám se vyšším ideá
lům a zákonům Božím pyšně
vysmívají. My ale hledme
stále na Krista a ra jeto
osud.

ZÁKLAD PŘEŽIJE!
Při početí, v matčině lů
ně, do šesti let - se bu
dují základy člověka. I
děti, obklopené láskou ro
dičů se mohou dostat na
scestí, hlavně v dospívá
ní, kdy nedozrály ještě v
osobnost a už stojí ve
zmatku ideologií, proti
kladů, svodů. Jak těžké jc
někdy odolat! Člověk je
svou přirozeností nakloněn
ke zlému. Ale ten, jemuž
rodiče vybudovali výchovou
a láskou pevný záilad, má
větší naději, ze lednou
prorazí snětím, n (vrstve
ným na duši a začne zít

RODIČE NEVYCHOVÁVAJÍ VEČNĚ
Děti dorostou. Co dělat, když
se pak dostanou na scestí? Kázá
ní nepomůže, naopak, odpuzuje a
ničí důvěru, trhá poslední svaz
ky, mladí se rodičům vyhýbají.
Máme mlčet? Ne! Mladí musejí vě
dět, že rodiče o ně mají lásky
plnou starost a stále jim nabíze
jí příležitost - zvláště v době,
kdy mladé srdce je zkypřeno ci
tem a je přístupnější. Na svátek
matek, o vánocích, o narozeni
nách ap.si dá mladý člověk spíš
říci. Ale vhodně, nenásilně!

STAROST O DÍTĚ NEPŘESTÁVÁ
Skončí-li výchova, není naše po
vinnost u konce-jinak klameme
své svědomí. I za děti na scestí
se musíme neustále modlit. Člo
věk je draze zaplacen, jen se
podívejme na kříž! Tam platil
Pán, abychom ze z nicoty hříchu
dostali do života Božího!Rodiče
mají své děti spoluvykupovatcht< jí-li je odvrátit od zla a

Modlívala se za ni: "Bože, kdyby krása a nadání měly mé dítě
zkazit, raději je vezmi k sobě." V deseti letech dcerka zemře
la na zápal mozkových blan. Jak statečná matka! Znala stupnici
hodnot. "Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale svou
duši ztratil!" Kdo z nás je o tem pevně přesvědčen?
*
DŘÍVE BÝVALY DĚTI NA ZCESTÍ
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Jen vzpomeňte na sv.Augustina. Heretik, bez charakteru a mravů.
Matka Monika se léta marně modlila. Pak se setkal Augustin se
sv.Ambrožem, dotkla se ho milost Boží, poznal a zamiloval si
pravdu. Přepustil konkubínu, stal se později knězem, biskupem
a církevním učitelem. To mu vymodlila jeho matka sv.Monika.

PŘESTAŇ PLAKAT!!!
Matka oplakávala dlouho syna, nacistu, který padl ve válce bez
kněžského rozhřešení. Konečně řekl muž:"Přestaň už plakat! Den
ně jsme se spolu za něho modlili. Ježíš přece řekl: Kde jsou
dva nebo tři v mém jménu, jsem já s nimi!" Modlí-li se otec i
matka, modlí se s nimi za dítě Kristus - a jeho modlitbu Otec
vždy vyslyší.
POZDNÍ OBRÁCENÍ
Matka se vroucně modlila růženec za syna, důstojníka, který
vedl lehkovážný život a zpronevěřil peníce. Octnul se ve věze
přivést k Bohu. At přilnou k ní. Matčiným modlitbám se jen smál. Když matka umírala, dala
Pánu co nejpevněji a nepře mu poslat do vězení svůj růženec. Syn otevřel balíček, spatřil
stávají se modlit, i kdyby už růženec a poznal že ta, která se za něho modlila, už není na
léta měli dojem, že je Bůh ne osvětě. Tvrdé srdce změklo. Požádal o kněze, vyzpovídal se, a
slyší.
změnil svůj život. Za pár let zemřel také.
Pius XII.řekl:"Je otřesné pomyslit na to, jak málo uvažujeme o
STÁŘÍ MUSÍ BÝT TAKÉ PLODNÉ
V penzi je víc času k modlit tom, že osud mnohých závist na modlitbách a obětech clenu mysbě za děti. Bůh tuto modlitbu tického Těla Kristova, hlavně na modlitbách a obětech otců,
jistě vyslyší. Kristus sám se matek a kněžt. "
modlil za ty, kdo se mu vysmí
KŘESŤANSKÝ POSTOJ
K NEZDÁRNÝM DĚTEM
váli a ukřižovali ho:"Otče,
Modlitba a obě£ je naše víra. Starosti o nezdárné děti jsou
odpust jim!" Modlil se i za
velké oběti. Musí být plodné i pro děti. Hříšný člověk vytesal
největší hříšníky, a nemodlil
se mamě. Panna Maria nás v Kristu kříž a Kristus jej nesl dobrovolně a rád, takže kříž se
Lourdech i ve Fatimě vyzvala stal plodný i pro jeho nepřátele a pro hříšníky. Obět starostí
k modlitbě za hříšníky. Vidí a zármutku od vás přijme Pán při mši sv. a promění ji svým po
na věčnosti nejlepší prostřeč žehnáním ve výkupný kapitál pro vaše děti.
ky, jak ubožáky zachránit a "SLOŽ SVOU STAROST NA PÁNA!" /sv.Petr/.
dovést do náruče Boží. Mod Z otevřeného Srdce Páně proudí bohatství milostí; můžeme však
litbou přispíváme k záchraně do něj vložit i své utrpení, oběti, pochybnosti-ba i hříchy.
těch, které chce mít Bůh u
Do Srdce Páně vložte i své děti.
sebe. A obétmi také.
Daly-li se na scestí starší DĚTEM POMÁHÁME I DOBROVOLNÝMI OBĚTMI A POKÁNÍM
děti, musíte myslet na mladší Dobří lidé nás vyslechnou, ale málokdo může pomoci. Pán se
které svou nevinností ozařují svým otevřeným srdcem přijme vaše starosti-jeho láska je vševáš den a ještě spínají ruce mocná a jeho moc je láska. Miluje vaše děti víc, než je můžete
k modlitbě. Na osudu starších milovat vy. Zná tvrdost vašeho utrpení-vždyE ho zradil duchov
vidí mladší, jak moudré byly ní syn-vlastní apoštol. Přiložte k jeho obětem své vlastní.
Snad se můžete zdržet v adventě a postě manželského styku - jarady rodičů a tak se předej
_ko
obět za děti, které hřeší proti Božímu řádu v oblasti sexu.
de jejich pádu. Pán Ježíš pro
Méně
kouřit - obět za dítě, propadlé omamným jedům. Odříci si
sil Otce, aby nebral apošto
ly ze světa, ale aby je chrá alkohol - za dítě alkoholika. Méně mluvit - za dítě stržené
nil před zlem a uchoval je v komunistickými bandami s jejich svůdnými hesly. Nedívat se časpravdě. Dobrý vzor pro rodiče to na televizi - za dítě, které vidí cíl jen v zábavě.
když děti odcházejí z domova. "Mnozt jsou zavrženi jen proto, že se nikdo za ně nemodlil a
neobětoval," řekla Panna Maria ve Fatimě. Nepropásne ani jedi
SPÁSA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!
nou příležitost, formovat správně své děti. Peklo se snaží všeHluboce věřící matka měla na mi prostředky duše zničit. My se chopme zbraní Božích-jsou
danou a hezkou dcerušku.
silnější, jen jich použít!
Podle P.F.JETSCHGO, VOX FIDKI

ROZPAD ZÁPADNÍ KULTURY 14
Pro rozpadající se kulturu je příznačné, že Je to zásada měšEácké společnosti: zájmům světa,
tragedii rozpadu si lidé vůbec neuvědomí,ne státu a společnosti se poslouží nejlépe, když si
cítí vážnost situace a nechtějí věřit, že
každý upraví hospodářský život tak, jak považuje
jejich doba je zkažená; je to proto, že sami za nejlepší. Funkce státu je negativní-policajtmají pocit viny, ale hlavně jim chybí měřít ská. špatnost této zásady se projevila brzo; bo
ko, kterým by mohli dobu zhodnotit. Není-li hatství se soustředilo v rukách několika jednot
pevný pojem spravedlnosti, jak se pozná, že livců a většina klesla na úroveň otroků. Svět
je spravedlnost porušena? Jen věřící ví jas falešného hospodářského systému zdůraznil osobní
ně, co se děje ve světě; nevěřící masa si
právo na majetek a zapomněl na sociální užitek.
rozkladný proces uvědomuje stále méně; sma Totalitní ekonomie reagovala tím, že zdůraznila
zal se v ní obraz výšin, s kterých se zříti sociální užitek a na osobní práva zapoiměla. Ze
la. Známky stárnoucí kultury nejsou taková mřel homo economicus a zrodil se homo politicus.
tragedie jako to, že rozklad už nevnímáme.
2 . ZLIKVIDOVALO SE POJETÍ PŘIROZENÉ DOBRÉHO CLOReingold Niebur píše:"Je podivná ironie dě
VŠKA, který nepotřebuje Boha, aby mu propůj
jin, že obchodní a průmyslová civilisace,
čil práva, ani Spasitele, aby ho zachránil z
která má všechny důvody ke strachu o svou
životní sílu a přežití, je zvlášť optimis hříchů, poněvadž - díky výchově a vědě - je po
tická. " Důvod falešného optimismu vidí v tou, krok automatický a nezadržitelný. Kořeny této
falešné teorie zasadil Rousseau; nově vyložil
že naše civilisace je víc mechanická než
organická. K tomu, aby se člověk mýlil o sku křesťanskou tradici tím, že prohlásil člověka
tečném charakteru svého života se hodí právě za dobrého od přirozenosti; zákony a civilisace
ta civilisace, v níž se založí sociální spo mu škodí. Comte, Darwin a Spencer z toho vyvodi
lečenství jen na vztahu nabídky a poptávky. li důsledky a rozvinuli myšlenku zbožštění člo
V Písmě čteme, že před zničením Sodomy vy věka. Moderní dějiny pak dovedly tuto falešnou
filosofii o člověku do nesmyslná. Cím dál krat
šlo slunce; 120 let viděl národ přípravy
ší mezery mezi válkami dokazují, že člověk začí
Noemovy, ale nevěřil. Už dostali andělé roz
ná ztrácet i svou lidskost. Mezi Napoleonem a
kaz, ale blahobytné masy pokračovaly v navyk
něm.franč.válkou 53 let, k I.svět.válce 43 let,
lých hanebnostech. Jak řekl náš Pán-. "Jako to
k. II.svět.válce 21 let. Te3 zuří války či krve
tiž v době před potopou lidé jedli a pili,
prolití na nesčetných místech země. A to v době,
ženili se a vdávali, a to až do dne, kdy Noe
kdy má člověk všechny HMDINÉ předpoklady ke štěs
vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla
tí. Když ztratil moderní člověk smysl života,
potopa a všechny zachvátila, právě tak to
bude i při příchodu Syna člověka. "Mt 24, 38, 39 který nabízí náboženství, viděl, že jeho naděje
no zklamaly a zklamaný hedonismus se změnil v
Slova saduceům a farizeům platí i nám: "Proč
pesimismus. Člověka, který se sán vyloučil z názase vy přestupujete Boží přikázání pro svo
ooženského společenství, vssálo do sebe společen
je podání?"/Mt 2,4/.
Chápeme znamení předpověděných dob? Většina ství politické - a zoufalství je hlavní tón sou
se neodváží podívat se přímo na věci, které časné filosofie a literatury.
nemají větší positivní cíl, pro nějž by se 3 .LIKVIDUJE SE RACIONALISMUS, který vidí cíl človyplatilo bojovat. Sotva si ujasní, že bar- • izěka ne v ob jevení smyslu života, ale v technic
barstvínení jen kolem nás, ale i v našem
kém pokroku, aby se stal svět "městem člověka"a
středu, a že atomová bomba, dávající člověku zničilo se "město Boží". Racionalismus ve vlast
moc, nás odvádí od slabostí našich srdcí.
j ním slova smyslu je rozum, zabývající se prost
Znamení dneška ukazují, ze jsme dosáhli
ředky s jedním cílem; moderní racionalismus je
vrcholu porenesanční
rozum, zabývající se prost
doby, kdy se člověk ude.
ředky, ale ne cíly. Ospra
lal mírou všech věcí.
vedlňuje se tím, že stálý
Přesněji řečeno: před
pokrok znemožňuje definitiv
našima očima se rozplý
ní cíle. Důsledek je, že
vají tři základy moder
člověk, místo aby pracoval
ního světa:
pro jeden ideál, dal ideálu
název POKROK. Paul Tillich
1, LIKVIDUJE SE EKCNOpíše:"Rozhodujrez známka ob
MICKÝ ČLOVĚK,tj. po
dobí vítězného měšťanstva
jetí, že člověk je vy
je ztráta vlády rozumu nad
soce vyvinuté zvíře a
historickou existencí člově
jeho funkce je produko
ka. " Zpětná rána už dopadla
vat bohatství a pak po
jít.

Člověk, k vůli rozumu zradil rozum a zjiš
ťuje, že stát ho zakoval do plánujícího ro
zumu, takže existuje jen rozum státní, což
je fašismus, nebo třídní, což je komunismus,
nebo rasový, a to je nacismus. Jiné zjevy
iracionalismu jsou freudismus, pro nějž je
vládnoucí princip podvědomí, nebo marxismus,
který místo rozumu dosadil historický deter
minismus, nebo astrologismus, kde všechno
řídí hvězdy.

NAŠE PO ŠTA

"..tuba
zlobí, vZecko mé namáhá, nejen pianí.
Ale ležet nemuiím a na
ivoje knežiké povínnoití
při tom 4 tačím. /Rakovina
tlustého střeva, řada
operací!/ Jeztlí mažete
něco poitat, třeba itovenikého, budu rád. Svérázné
je Moraviké Exultet od P.
Dnes historický liberalismus končí. Je ne
bezpečné užívat tohoto slova, protože moder Koláčka..Oviem to rozebírá
ní duch nerozlišuje. Označuje-li 1 ibera li s- její život teoloQ, ne proitá venkoviká dívka,
mem systém, který věří, že pokrok je cesta i když nadaná a ovlivněná duitojným pánem Vr.
k svobodě člověka, který má právo dělat, co Htouchem. Ale pro Moravany je to dobrá vec..
.o.A což Edťth Steín, když jí chtějí Němci do
se mu líbí, pak je to liberalismus špatný.
V tomto smyslu je liberál protivník reakcio ptat na oltář, mají zájem o její ipíz y?/Převor—
ka kolínského Karmelu, kde žila Edith Steinová,
náře, i když oběma chybí synthesa trvání a
změny; reakcionář se drží trvání a vylučuje je stoupenkyně Kunga!!/ U nái bylo teď vzpome
nuto 40.výročí imrtí Alfréda FUCHSE, také kon
změnu, liberál se drží změny a vylučuje
vertity ze žídovitví, který zahynut v Váchou
trvání. Někdy je srozumitelnější, užijemeli dnes místo slova "liberál" slovo "progre jako mučedník 16.2.1941. Potácí už ivého Kotbesi sta. "Reakcionář chce, aby věci byly, jaké ho doitalí na oltář, Němci jiou na čerte, a náz
jsou, progresista chce změnu, ale nestará se, Alfréd Fuchz, ačkoliv jako laik by měl v Říme
kam vede. Reakcionář chce hodiny, ale ne čas, větzí iancí pro kanonizací než knězi a těhotní
progresista chce čas, ale ne hodiny. Reakcio cí, těch máme plný kalendář, žádoucí jiou vzo
ry pro laická povolání, pubticizty, ipízovatenář čeká spásu od toho, že stojí tam, kde
stojí, ale neptá se, má-li vůbec právo tam te a zejména novináře - ií azí počká deízí do
bu, jez tlí ie vůbec dočká. Ale obírají ie u
stát; progresista nikdy neví, kam jde, ale
má jistotu, že je na cestě. Označení reakcio náz podpízy pro jeho kanonizací..
ČSSR
nář a progresista je relativní. Progresistaliberál minulých generací chtěl pokrok, aby "..a na zájezdech po okolí, když jdeme do kos
osvobodil hospodářskou iniciativu od statní tela, jeden kněz ilouží mií ivatou po žlučníko
vém záchvatu, druhý o bertích, dalií v iedě,
kontroly; dnešní progresista-liberál chce
rozšířit státní kontrolu nad hospodářstvím. P.RabuŽíc - znát ho, ten jezuita - azpoň zpo
Starý liberál hájil kapitalismus, nový pro vídá /mezitím tento jesuita svátého života
ti němu bojuje a žádá nějakou formu kolekti- zemřel/. No, je to imutné, ale zároveň to Svěd
vismu a státní kontroly. Starý liberál žádal ci o úrovní. V brněniké diecézí neměli ježte
svobodu tisku, slova, svědomí - v rámci de nedávno ani jedinou přihláŽku do iemínaře. Ale
mokracie; nový liberál žádá tyto svobody mi nazí kneží umírají vito je, i rukou na pluhu.."
ČSSR
mo rámec, který svobodu chrání. Starý libe
rál se bouřil proti nezdůvodněným daním; no
itara ie o náz dp. farář, co ochuravět itavý liberál žádá daně bez zdůvodnění. Starý
řícký duchovní Otec dominíkán, ale dp.je po
liberál byl ve vědecké oblasti materialista. těžké mozkové mrtvicí, je mu 6S tet a my jime
Jeho pokrokový syn tvrdí, že véda je idealis -navíc k jeho třem farnoitem. Míváme mií iv.
tická. Francouzští liberálové protestovali
jednou odpoledne a pak druhý den ráno, aby neproti autoritě krále a oltáře; dnes je pova muzel jezdit 10 km, tak u nái přezpí. V nocí
žujeme za reakcionáře, protože nechtěli auto -mu veznická parta mladých vnikne na faru, roz
ritu pro proletariát. Mnozí liberálové psali, bije okna, vylomí mříže a nepříčetně řádí a ne
že věří v rovnost všech lidí a měli otroky. ní odvolání.. .Faru má ubohou, nehoitinnoa, míztČili: dnešní progresista protestuje proti
noití vlhké a jezte takový vandalíimuz..."
progresistovi minulých dob a nazývá ho reak
ČSSR
"..itudenti 5.ročníku ie připravují na jáheniké
cionářem. Často je liberál a reakcionář v
jedné osobě, např.Milton-žádal svobodu tisky ivěcení, bude jích aií 23. Styžel jiem neofi
protestoval proti cenzuře, a když mu nabídli ciální čízlo nových p^íhlářek do iemínáře dobrý plat, stal se cenzorem. Na světě jsou inad aií 50. Ať' Vám Suh žehná1
.
xQQV
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reakcionáři proti reakcionářům, revoluce pro "POSÍLÁM VÁS JAKO OVCE MEZI VLKY."/Lk 10.3/.
ti revolucím. Liberál či progresista dneška "KDO POHRDÁ VÁMI, POHRDÁ MOJ; KDO VŠAK
bude reakcionářem zítřka. Podle F,J.Sheena POHRDÁ MOJ, POHRDÁ TÍM, KTEŘÍ MĚ POSLAL."
/Lk 10, 16/.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
DUCHOVNÍ CVIČENÍ
V BETHANIEN S P.CYRILEM STAVÉLEM, emauzským benediktinem z rodistě sv.Benedikta, NORCE. Cena 126 frš, přihlášky
u P.Birky; pospěšte si, už máme hodně přihlášek,
stejně i na duchovní víkend v Quartenu!
26.-29.března
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. |p
BAEEN-kaple sv.Šebestiána/vedle far.kost./
25.1.,8.a 22.2.,8.a 22.3.,5.4.
11,15 h.
BERN-DreifaltigkcitskirchG,sobota 18,00 h
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.každou
neděli
9,30
V BADENU - každou 3.ned.v 11,15 slovenskáJ
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.(ne
děle
- česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu,Wblfbachstr.15.1.pat
ro, neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV,
9,30
PORTA TTJDD-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon,farní kosto1 sv.Petra
3.ned.v mesiaci
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, l.nedoV mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4.ned.v mesiaci
9,30
RŠTI-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/lostanete pozvánky P.šimčíka 10,00
SOLOTHURN, Spitalkirche, 18.1.,1.2.,
15.2.,1.3.,15.3.,29.3.,12.4.
St.GALT.EN,posl. sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pfarrheimu -Gallusstr.34,
WINTERIHUR-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 nes.9,30
OTCOVČ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KRTVÝ,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.VILĚM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

DUCHOVNÍ VÍKEND S P.MAXEM KANDLEREM Z KOLÍNA,
vydavatelem revue NA HLUBINU. Přihl.P.VONDRA,
P.ŠIMČÍK /adresy vedle dole/ 90 frs
3.dubna večer až 5.dubna odpoledne

SLOVENSKÉ EXERCICIE V MORSCHACHU povede P.Gorazd
ZVONIČKY z Rima. Informace a prihl.u slovenských
misi onar 8/P.Kri vý,P.Baník/
10.-12.4.
SETKÁNÍ MLADÝCH V EINSIEDELN povede P,Robert
KUNERT, jesuita z Klagenfurtu. Inf.a přihl.
P.Simčík, P.Birka,
23.-26.4.

JARNÍ OASA PRO MLADÉ OD 9-14 let v CASIES, Již.
Tyroly, Itálie, inf.a přihl.P.SIMČÍK
6.4.-25.4.

VELKÁ JARNÍ POUŤ,V EINSIEDELN, povede a slavnost
ní kázání bude nnt P.Msgr.Dr. Jaroslav ŠKARVADA
z Říma; začíná ve 12 hod.msi sv. v poutním
kostele, po ní oběd a zábava
24.května
OSVĚŽENÍ PRO RODINY V CASIES, v našem domě VELE
HRADU, Již.Tyroly, inf.P.Simčík, 28.-31.května
KURS MLÁDEŽE V CASIES, inf.a přihl.P.Šimčík
5.-8.června
SV.OTEC JAN PAVEL II. ve ŠVÝCARSKU. Jakmile,
zjistíme, kdy bude v einsiedelnskem opatství,
uspořádáme tam vlastní výpravu. Kroje žádoucí!
8.-11.června
JARNÍ POUŤ NA SCHWAGALPU POD SÁNTISEM - 14.6.

VÝLETNÍ POUŤ DO SCHNARZNALDU

28.6.

SYMPOSIUM MLADÝCH: BIBLE A VEDA - v Anziu
v Itálii
23.7.-8.8.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i*

SVAZ ČS. KŘESŤANSKÝCH ŤEN V ZAHRANIČÍ,
Postfach 711/8029 Zurich
zve všechny krajany a krajanky na KONCERT
ceských a slovenských umělců, pořádaný
v patek 27 ^března v 19 hod, v sále na Hottingerstr.c«36~/Mission catholique franc./ Stanice
elektriky č.3 a 8 - Hottingerplatz.
Účinkují: Daniela RAJMONOVÁ se svými mladými
koncertními kolegy a
Svatopluk KARÁSEK, nedávno přišlý člen
CHARTY 77 se svým spirituálním sborem.
VSTUPNÝ DOBROVOLNÝ. - Po koncertu přátelské po
sezení, osvěžení si přineste s sebou.

ROZHLAS
Dnes už ani nevnímáme, že rozhlas je umele vytvořené slovo, které
skoro vytlačilo cizí název rádio. Svědčí to o naší předchozí napadá
tosti-při druhém pokusu zdolat televizi jsme ztroskotali. Rozhlas
se vžil nejen jako název, stal se nám společníkem, vrbičkou i pavézou.
Vznikly obavy-sdílel jsem je také-že příchodem obrazovek do do
mácností bude zatlačen do pozadí, ale uhájil si své místo na
slunci; může totiž za námi všude-do auta, na koupaliště a bohu
žel i tam, kde bychom toužili být úplně sami; doma nás nepřikovává do fotelu a nedělá z nás otroky, jak má ve zvyku jeho mlad
ší sestra. Při poslechu rozhlasu se ještě mažeme zabývat několi
kanásobně"přidruženou výrobou", a to bez rizika, že si potmě polejeme kafem kravatu nebo
že se bodneme vidličkou do nosu. U rádia můžeme třeba zavřít oči a při dechovce se zasnít
o tom, že vám celý svět včetně té dechovky maže vlézt na záda. Znám dokonce lidi, kteří se
dokážou při poslechu učit a prý i přemýšlet. Ovšem kvalitu těchto myšlenek jsem blíže ne
prozkoumal.
Osobně mám rozhlas ze všech "vedlejších" hereckých profesí nejradějioZvykli jsme si s mik
rofonem na sebe a ačkoli je to už dosti letité manželství, nepodařilo se dosud zvyku pře
vážit onen základní citový vztah.
Rozhlas je rozlehlá-dnes už vlastně nepostačující a malá-budova na Vinohradské ulici. Dole
u vchodu jsou strážní v černých uniformách, takže musíme mít legitimaci ke vstupu, ale za
ta léta se už vzájemně známe a nebudeme tedy úřadovat.
Dole v hale je šatna a telefonní budka. Telefonovat se odtud nedá, protože je tam věčně
někdo z rozhlasového orchestru, který má sídlo hned vedle za rohem.
Abych vám poskytl sumární obraz, zavedu vás ihned mezi rozhlasový lid. Do mezipatra, kde je
kantina. vyznačuje se dlouhým čekáním a tuze špatným kafem, na jehož tradiční kvalitu nemá
vliv jakákoliv změna vedoucího kantiny, ani generálního ředitele rozhlasu. Obsluhují tu
nějaké moc hodné paní, jako Růženka, kterou mám nejradši. Dobré kafe se vaří na chodbách
před natáčecími prostorami, která se zovou studia. Na dveřích je to napsáno, ale nikdo tomu
tak neříká. Studia jsou totiž očíslována, takže se točí v "šestce", ve "dvojce" nebo v
"osmičce". "Jednička je největší, tam se vejde celý orchestr, sbory, zpěváci s dirigentem.
Jinak je rozhlas většinou kancelář na kancelář. V těch jsou uzavřeni lidé, kteří "to" děla
jí, připravují, řídí, brzdí, vorají, umějí nebo neumějí. Podle toho, kdo to je a také kdy
to je. Občas vylezou ze svých úkrytů a v kantýně docela obyčejně vidličkou a nožem jedí
svůj karbanátek nebo, jsou-li dietáři, nudle s tvarohem jen vidličkou, kterou si donesou
ze své kanceláře. Větší jedlíci a hedonisté si jdou občas polknout navíc párek nebo kousek
tlačenky. Tak třeba pan Fišer, co hlásí zprávy, tu popíjí své pivo, pan Malina, ve své
pracovní době reportuj ící tak vzrušeně z ledových a travnatých kolbišt, zde docela nevzru
šeně konzumuje buřty s cibulí a zapíjí je kofolou/sportovní to kombinace vhodná hlavně pro
sprintéry/, a u vychladlého čaje sedí v dýmu Lucky-Party pan režisér Henke a zasněné hlou
bá v papírech, pokrytých verši. V rohu siestu jí v bílých pláštích mužové a ženy od mikro
fonů a kabelů, mišpultů, relátek a hejblat, kteří umožňují, aby se ty zprávy, výzvy, repor
táže a pohádky dostaly k lidem. Vida, pohádky a divadelní hry! Tak ty se natáčejí v zad
ním traktu budovy, aby studia byla ušetřena zvuků z ulice. Proto se nad nimi a pod nimi
věčně něco přestavuje, bourá, zazdívá a přeorganizovává, aby si rozhlas obstaral kravál
z vlastních zdrojů.
Dneska je nám hej, protože se všechno točí dopředu, na pásek, tedy na magnetofonový záznam,
abych mluvil odborně. To je výhoda, protože můžete breptat, chrchlat, syčet i šumlovat odborný výraz pro nezřetelnou mluvu- a posluchač se to na vás nikdy nedoví. Pásek se přeto
čí zpět, to zvorané se "smaže"a natočí se znova,jako doma, když si přetáčíte Sonet big beat
a začne vám do toho sousedka luxovat. Tohle moc lidí neví, takže mi často u nás před bará
kem dotčeně říkají: "Jak to, že si mejete aulák, teč já vás teči slyšel povídat pohádku?!"
Dřív se všechno vysílalo "živě", to znamená, že to, co jste doma slyšeli, se v témže okam
žiku vysílalo. Jéjej, to bejvávaly věci! Ve studiu na zdi je červená žárovka. Když svítí,
znamená to:"Pozor, natáčíme!" a když zhasne, můžete soukromě kašlat a bavit se.Jednou se
takhle živě louskala pohádka a pan Sch.hrál vyprávěče. Pohádka skončila a pan Sch.měl po
slední slovo:"A zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Na zdi zhaslo červené světlo a pan Sch
si ještě řekl do mikrofonu: "Tak, a teči mi, milé dětičky, polibte p........u, a já si jdu pro
penízky!" Malér! Mikrofony zůstaly zapnuty a dětičky si vyslechly dodatek pana Sch. Celá
pohádka se tak nelíbila jako tohle, ale chudák pan Sch. nesměl tři roky do rozhlasu!

Hrozná švanda jsou podfuky se zvukem. Pan švihá - to je takový zvukový šéfpodvodník - točí
třeba naprázdno kafemlejnkem a skupina zoufalců v koutě křičí na mávnutí rukou, ze paní
kněžna už přijíždí ve zlatém kočáře; paní Hajská válí po sítě hrách a já jí do očí lžu, že
prší jen se leje, nebo si šplouchá rukou v lavóru s vodou a někdo k tomu z papíru předčítá,
že nás gondola veze k mostu Rialto v Benátkách. Prostě podvod na podvod! A to vám neprozra
dím, jak "dělá" pan švihá dusot koně, vítr a hrom! Ne, neřeknu, protože byste se při příští
hře smáli a nebrali to vůbec vážně.
Chtěl jsem se jen připojit k všeobecné chvále rozhlasu a také ješitně vyjádřit svou hrdost
nad tím, že jsem v té mašině jedním takovým docela malinkatým kolečkem...
Bohumil BEZOUŠKA
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Evropští biskupové se sejdou v Říme 11.-15. O TYCH, ČO HLADALI A NAŠLI BOHA. - Řada životo
10.a budou rokovat o tématu: Společná odpo pisu těch, kdo konvertovali ke katolické Církvi.
vědnost evropských biskupských konferencí a
L.Mendigal: CESTA K SLOBODĚ A VELKOSTI. - Velmi
evangelisace dnešní a zítřejší Evropy.
dobra' kniha o katolické' mravouce', moderní a
Luize Viola, 25 let, byla zbavena místa uči
telky na střední škole na Kube pro politic- pravoverna', s řadou fotografii. 446 str.
ko-mravní neschopnost. Chodila do kostela.
Vydali SLOVÁK JESUIT FATHERS, GALT P.O.
Adventista Sedmého dne Ilja Zvijagin/27 let/
Box 600, CAMBRIDGE, ONT.,CANADA, N1R 5W3
byl v Leningradě odsouzen na 2 roky do tábo
Můžete objednat i u nás nebo slovenských
ra, protože házel náboženské letáčky do poš
misionářů.
tovních schránek. Tato církev žije v podze Jaroslav POLÁČEK: CESTOU^SPASY. rozsáhlý a dů
mí, mimo kontrolu ateistického státu. Mají
kladný komentář k Prohlášení o křest.výchove.
několik"podzeimích" tiskáren.
Msgr Comelius Lucey, 78 let, 30 let bisku 250 str., i lustr.
V JEDNOM SPOLEČENSTVÍ. - Dlouho očeka'vané živo
pem irské diecése Cork a Rose, půjde jako
misionář do oblasti Turkane v severozápadní topisy svátých na každý den. Tenký papír,
Keni, nedaleko ugandské a sudánské hranice. 811 str. brož.
Tam se sejde-nebo už sešel - s knězem své
Vydala Krestanská akademie v Římě, objednat
diecéze, kterého kdysi zbavil místa profeso
můžeme u našich misionářů nebo v redakci
ra, protože nesouhlasil s encyklikou Humanae
/stejně i slovenské knihy Vám redakce ráda
Vitae. /Máme ji na skladě česky!/
opatři/.
Otec nového pařížského arcibiskupa byl rabín
kaptcínská brazilská náboženská televisní vy Doufejme, že na duchovnech cvičeních budeme mít
sílačka musela být prodána - z finančních
už dost exemplářů těchto i jiných knih, abyste
důvodů. Nový majitel ihned náboženský pro
jimi obohatili svou knihovnu nebo potěšili přá
gram zrušil, o vysílání mše sv.se diskutuje. tele a známé.
Námět k týdnu modliteb za jednotu křesíanů
00000000000000000000000000000000000000000000000
1982:"Pane a£ všichni žijí v tobě."
"Poslední soud", "Stvoření světa" a jiné fres Taiwanská rozhlasová stanice CBS vysílá posled
ky v Sixtinské kapli budou vyčištěny a zres ní neděli v měsíci čínskou mši sv.pro Číňany
taurovány. Práce může trvat i 10-12 let a
na Taiwanu i v Číně. Koncelebrující biskupové
koná se poprvé.
se velmi snaží o dobrou čínskou výslovnost, pro
Apošt.administrátorovi z Kantonu, Msgr Tan- tože Číňané nejsou na čínský jazyk při bohosluž
govi-72 let-který byl po 22 letech propuštěn bách zvyklí a mluví také řadou dialektů.
z vězení, znovu zamítly úřady udělit povole
ODPOVĚĎ NA OTÁZKU: Nesmí-li mít promluvu při
ní, aby směl veřejně sloužit mši svátou.
mši sv.laik, jak to udělat, když se při mši
K návštěvě sv.Otce ve Švýcarsku podotýkáme,
že biskupové sice sv.Otce pozvali, ale nej sbírá např.na Charitu a aby byl vetší výtěžek,
chce pan fara'ř, aby promluvil i pracovník Cha
dříve ho pozval Mezinárodní úřad práce.
rity? - Mezi pracovníky Charity jsou také kněMetropolita Nikodym, který zemřel v náručí
žu Kromě toho může pracovník Charity říci ně
JP I. 5.9.1978 napsal životopis Jana XXIII.
kolik slov předtím, než je kněz u oltáře nebo
V Anglii a Walesu se četlo v neděli 8.3. po
selství, kde vyzývají biskupové věřící, aby po skončení mše sv.
se modlili za národy východní Evropy.
Ke zprávě o porno fotografiích podotýkáme, že
U příležitosti 2.roku vlády JP II.vydává
Kodak musel pochopitelné nejdříve filmy vyvolat,
Vatikán novou sérii mincí„
aby zjistil, že se protiví jeho cti je kopíro- <
vat.

KLUBOVNÍ ÚSMĚVY
"Mařenko, nesmíš se rýpat v nose. To se. na
malé děvčátko nehodí!""Dobře. Tak počkám,
až budu velká."
Martin se vracel s hospody a zpíval z plna
hrdla:"Měsíčku na nebi tichij jsi..." Něja
ká paní otevřela okno:"Vezměte si z něj
příklad!"
Profesor v Anglii napomíná studenty:"Vy tam
vzadu, přestaňte si posílat obrázky!""To
nejsou obrázky, pane profesore, my hrajeme
bridž.""Ach tak, promiňte."
"Proč oddalujete stále svatbu vaši dcery?"
"Víte, manželka vyváří pro budoucího zetě
stále dobrá jídla - a pak by s tím byl ko
nec! "
"Má už tvůj bratr stavební povolení?"
"Nepotřebuje ho. Staví si jen
vzdušné zámky."
"Ne samým chlebem živ je člověk,
často i pochlebováním."
"Zájezd byl báječný, ale stále
se hrozně spěchalo. Abych věděl,
kde jsem vůbec byl, musel jsem
z každého místa poslat domů
pohled."
"Mami, smím si jít hrát ven?"
"S těmi dírami v kalhotech?"
"Ne, s Honzou Nováku."
"Jean, podejte mi klavír."
"Proč, mylorde?""Nechal
jsem na něm ležet lulku."
Paní ve frontě říká druhé:
"Dnes ráno jsem chytla rý
mu.'"^ jak dlouho jste na
ni stála?"
V americkém vězení se baví
dva vězňové:"Proč jsi tady?""Ale chodil
jsem po svatbách.""?""Po vlastních totiž."
0 půlnoci zvoní telefon: "Sahubert, váš sou
sed. Váš pes už štěká celou hodinu."Druhý
den volá majitel psa pana Schuberta - také
o půlnoci:"Chtěl jsem vám jen říci, že žád
ného psa nemám."
Host se ptá číšníka:"Je ta roštěnka čerst
vá? ""Ano - ale včera byla čerstvější."
"Včera jsem měl nádher
ný sen,"vypráví rybář,
"zdálo se mi, že sedím
v lod.ce s krásnou dív
kou."'^ jak to dopadlo?"
"Skvěle; chytil jsem
tříkilového kapra. "
Otec se na výletě vy
šplhá na vrchol hory.
Stojí nad propastí. Při
běhne synek: "Maminka ti
vzkazuje, a£ se vrátíš
nebo jí pošleš po rmě
peněženku."

"Váš synek hraje na hou
sle. Rád bych mu věno
val svoje.""Ale vždyt
nemají ani jednu stru
nu. ""Právě proto!"
Piká rybář rybáři:"Tak
se mi zdá, že ryby má
ji dovolenou ve stejnou
dobu jako my."
Manžel ukazuje ženě sa
ko: "Podive j se, má jen
jeden knoflík. Nevypa
dá to pěkně.""Máš prav
du. Raději jej utrhni.'
"Tati, jaký je rozdíl
mezi lakotou a šetrnos
ti. ""Začnu-li šetřit
na svých vydánich, je
to šetrnost, kdybych
ale šetřil na ma
minčiných vydánich, byla by to lakota."
Do obchodu vejde chlapec s velkou
taškou."Máte jed na myši?""Ano,
ale to chceš jedu plnou tašku?"
"Ne. Já jsem přinesl myši ssebou."
"Před hodinou jsem si u vás objed
nal teleci!""Trpělivost, hned vám
oběd donesu, ale už z toho bude
asi hovězi. "
"Proč nesmějí děti sedět vedle řidiče?"ptali se při řidičské zkouš
ce. "Aby se od něho nenaučili na
dávat. "
Do kanceláře vstoupi návštěvnik.
Z šéfovy kanceláře slyši řváni.
"Kdo to tam tak řve?" ptá se sek
retářky. "Ale to je náš tichý společnik!"
"Máte, prosím, láhve od vína?" ptá se chlapeček
paní."Vypadám na to, že bych pila víno.""To ne,
ale od octa jistě láhve máte?"
Na návštěvu přijde teta z venkova. Bohatá. Pro
to se podává i kaviár. "Báječné jídlo,"chválí
teta, "jen tahle ostružinová zavařenina chutná
po rybách."
"Prosím vás, co vlastně v parlamentě děláte?
Ještě jsem vás neviděl, že byste otevřel ústa."
"Omyl. Kdykoliv mluvíte, vždyc
ky zívám."
"Vážená redakce, četl jsem jed
nou ve Vašem časopise prima
vtip, ale nemohu si vzpomenout
v kterém roce to bylo ani v
kterém čísle. Byl bych Vám
vděčný, kdybyste mi to číslo
poslali. Vás věrný čtenář
Pepík. - P.S. Mám i telefon!"
U vedoucího poutě do Lourd zvoní
telefon. Je slyšet zoufalý pláč:
"Důstojný pane, nemohu jet s vá
mi, pes mi sežral jízdenku..!"
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MRKEV
KARJIKA PO POLSKU. - 2 svazky ka- KAROTKA VICHY.
rotky, sůl, 2 lžíce másla,'strou 3/4 kg karotky,
hanka. - Malé karotky ponecháme 5 dkg másla, lžičvcelku, delší překrojíme na špa ka cukru, sůl,
líčky. V kastrole zahřejeme men petrželka. - Větší množství masového vývaru ne ší karotku překrobo vody a vložíme do něho karot jíme, zalijeme v
ky. Uvaříme ne příliš do měkká. kastrole do roviny
Okapanou karotku poklademe kous vodou, přidáme más
ky másla a posypeme nasucho
lo, sůl, cukr a
oprášenou strouhankou.
přiklopenou na mírném ohni vaříme, az
se tekutina zredukuje na syrup. Změkne-li karotka
před vypařením voď/, vaříme ke konci bez poklice. Hotovou
posypeme usekanou petrželkou a lehce promícháme.

20

KAROTKA A LA MAITRE D'HOTEL. - 3/4 kg karotky, lžička cuk
ru, lžička másla, šálek bílé omáčky zalité drůbežím výva
rem, citrón, slepičí vývar. - Na kolečka nakrájenou karot
ku vaříme ve vývaru se solí a cukrem, šíávu necháme vypa
řit a přilijeme bílou omáčku, přidáme máslo a petrželovou
nat. Po odstavení z plotny zakapeme citrónovou šřávou.

KAROTKA A LA CREME. - 2 svazky
karotky, Ižtce másla, lžička
cukru, sůl, vývar z masa,1/16 l
smetany, žloutek. - Karotku na
krájíme na silnější kolečka a
s přísadami, zalitou vodou, dá
me na plotnu. Když se šťáva od
paří a karotka změkne, přidáme
v trošce smetany rozkvedlaný
žloutek a hned odstavíme, aby sí
žloutek nesrazil.
KAROTKA SE SMETANOU. - 3/4 kg
karotky, lžička másla, sůl,
lžička cukru, 1/4 l smetany,
petrželka. - Mrkev nakrájíme na
kolečka, osolíme, osladíme, při
dáme máslo a mírné pod pokličkoi
do poloměkka dusíme. Pak přili
jeme smetanu a dusíme, až se
smetana do mrkvě zavaří. Hotovou
posypeme sekanou petrželkou.

MRKVOVĚ LÍVANCE. - 1/2 l mléka, 2-3 vejce, dezertní talí
řek strouhané mrkve, 2 lžíce cukru, sůl, 2 dkg drozdí, pod
le potřeby polohrubou mouku, máslo na pečení. - Z odměře
ného vlahého mléka odebereme půl šálku, přidáme lžičku
cukru a rozdrobeného droždí. Necháme vzejít kvásek. Do zby
lého mléka přidáme cukr, sůl, mrkev, žloutky, kvásek, mou
ku a z bílků ušlehaný tuhý sníh. Těsto necháme kynout, mu
sí nabýt objemu nejméně o polovinu. Lívance pečeme obvyk
lým způsobem. Hotové potřeme marme
ládou a měkkým, oslazeným tvarohem.

KAROTKOVÝ SALÁT. 200 g karotky, med, citr.stává. Očištěné karotky na jermo nastrou
háme, promícháme medem a citrónovou
šřávou. Můžeme také vmíchat saláto
vou štávu z dvou dílků sladké smeta
ny a dílku citrónové šEávy. Na to
nastrouháme křen - podle chuti.
i
KAROTKA V MLĚCE. - 500 g karotky,
20 g másla, 20 g mouky, 1/8 l mléka,
sůl, cukr, petrželka. - Očištěnou a
nakrájenou karotku uvaříme. Z másla
a mouky uděláme jíšku, přilejeme
mléko, 10 min. povaříme, přidáme ka
rotku se solí, cukrem a sekanou
petrželkou.

DOBRÉ CHUTNÁNÍ!

