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odborníci tvrdí, že Sahara byla kdysi pokryta pralesem. Jak se změnila v pouští? Těžko ří
ci. Víme však, jak se změnila v skalnatou, málo úrodnou zemi Jugoslávie. Stromy se vykáce
ly, půda obnažila, vítr a deští smetly úrodnou zemi a zůstaly jen neplodné skály.
Podobné je to s pouštěmi v lidských srdcích. Dokud v nich rostou pevné stromy víry, nadě
je a lásky, je půda duše plodná, když se pravdy víry vykácejí, obnaží se půda duše, smete
ji společenský nátlak - špatné filmy, knihy, školy, televize, rozhlas, společnost ap. a duše vyprahne jako Sahara, je neúrodná, pustá - a cítí to!
Jak posázet pouští a skály stromy víry? Víra je přece dar Boží - milost. Sami ji pustinám
duší, ztuhlým ve své nepřirozené obnaženosti a neplodnosti, dát nemůžeme, ale můžeme ji
vymodlit a vyobětovat. Kristus často odcházel stranou a modlil se. Pak obětoval svůj ži
vot, ne proto, že to bylo nutné, bylo by stačilo jediné slůvko z úst Syna Božího a celé
lidstvo by bylo vykoupeno. Chtěl nám však ukázat svou nesmírnou lásku, která necouvla ani
před křížem, potupou, posměchem.. Neseme-li své kříže trpělivě a s láskou k Bohu, můžeme
osázet pouště lidských duší kolem nás. Naše kříže můžeme nechat také neplodně ztrouchnivět.
Každý z nás má, měl nebo bude mít obtíže, nejen tělesnou bolest, někdy i krutější bo
lest duše Děti na scestí, nesnáze v manželství, opuštěnost, zklamání, pomluvy...jehel,
které bodají naši duši bývá někdy víc než dost. Každou z nich přivtělme ke stromu života,
j<e kříži Kristovu. Žádné utrpení není tak
malé, aby nevyrazilo jako větvička na stro
mu kříže. Připravujeme se na svátky Kristo
va utrpení a oslavení. Což když si něco do
voleného v té době odřekneme? Jídlo, tele
vizi, zábavu a pod. Plodnější je sice trá
pení, které přinese život sám, ale Pán přij.
me i den postu jednou týdně, růženec, čet
bu z Nového zákona, dobrovolné mlčení, půst
od kouření a jiné duchovní dary a přemění
je v měnu, kterou můžeme spoluvykupovat
své děti, známé, přátele, i ty nešťastné
svedené "randalisty", lidi, kteří neznájísnad vlivem předsudků - pravou tvář Krista.
Zakryjme svou modlitbou a obětí pohoršení
špatných služebníků Božích, tak je spíš vymažeme, než hněvem. Kolen nás je plno pus
tých duší, které potřebují naše oběti.
A chraňme své duše, aby se nezměnily v
pouščj před velikonocemi jsou troje exercicie, na nich můžeme zbavit duše cizopasníků a osázet mýtiny. Pevnou vírou, stateč
nou láskou pomáháme druhým, zúrodnit je
jich vlastní pouště v duši. Život z víry
je jediný náklad pravého apoštolátu.
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ vení "dokonalého člověka" v duši, aby se podo

bal Kristu. Každý katolík má právo na osobní
10.3.potvrdil kard.Etchegaray ve vatik.roz zpověd a kněz ho nesmí-bez velmi vážného důvohlase, že sv.Otec bude 3 dny na světovém
du-odmítnout.
O
euchar.kongresu v Lurdech. Mši sv.bude slou V Innsbrucku byl 25.1.vysvěcen nový biskup A
žit na letišti v blízkém městě Tarbes.
Dr.Reinhold Stecher. V krátkém proslovu načrtl
Vlastnoručním dopisem poděkoval sv.Otec
nový biskup svůj program:humanismus a soustře
kard<,Konigovi za pozvání do Rakouska a pro dění se na podstatné. Také Trier má nového bis
jevil naději, že r.1983 zemi navštíví.
kupa P.Hermanna Josefa Spitala/55 let/.
Tradiční týdenní postní exercicie pro sv.
Německá Charita vyzvala k podpoře nouzí trpí
Otce a kurii/ministerstva Církve/skončily
cích rodin v komunistickém Polsku. Polští bis
14.března. Exercicie dával polský biskup
kupové prosí hlavně o potraviny, které budou sa
Jerzy Ablewicz z Tamova na námět: "BUDETE
mi rozdělovat. Na oběti zemětřesení v již.Itálii
MÝMI SVĚDKY." Také kard.Wojtyla dával r.
vybrali skauti NSR skoro půl mil.marek.
1976 exercicie Pavlu VI. a kurii.
Psychologové v NSR předvedli dětem film, ve
Kongregace víry potvrdila znovu exkomunika- kterém muž kladivem rozbil panenky a rozdupal
ci/vyloučení z Církve/katolíků, kteří jsou je. Poté zavedli děti do pokoje s hračkami a s
Sieny zednářských lóží a jiných tajných
kladivy. Všechny děti se bez váhání vrhly na
protináboženských spoleSností - tedy i ko kladiva a panenky rozbily. Takový je vliv špat
munistů, at vystupují pod jakoukoli maskou. ných filmů a televize na děti!
Rok 1981 je věnován lidem duševně a těles Hradecký biskup/Rakousko/ Neber vidí-jako pa
ně postiženým. V Evropském společenství je pež, nedostatek kněží ne tak v poctu, ale v
jich asi 23 mil.,tedy desetina obyvatelstva. tom, že kněží "ztrácejí smysl pro evangelické
Sv.Otec navštívil oceláře v Terni-na svátek rady/chudoba, poslušnost a čistota/a pro kněž
patrona Církve a dělníků, sv.Josefa, a po ské bezženství/celibát/." Zrušení celibátu ne
jedl s nimi v tovární kantině^ Poděkoval
považuje za výhodné, nebot kněžský život má ve
jim za to, že s ním "lámali chléb".
všech dimenzích napodobovat život Kristův."Kněz
U příležitosti očekávané návštěvy sv.Otce
nemá jen vést věřící, ale být jejich srdcem.
bude urychleně dostavěna dráha mezi Biber- Všechno ostatní vede k zmčštáčtění Církve. Otáz
bruggem a Einsiedeln.V Einsiedeln se očeká ka je, jsou-li dnešní farnosti vždy místem Bo
vá přes 100 tisíc věřících.
žího tepla, tiché útěchy, zbožnosti, duchovní
Nový pařížský arcibiskup P^Lustiger mel ve síly, obětavého bratrství a úrodnou půdou sva
franc.televizi rozhovor o svém živote. Nej tosti." Biskup se vyslovil proti volbě kněze far
větší vliv na jeho obrácení mel nápis na
nostmi, nebot by tím Církev ztratila část své
kříži:Ježíš Nazaretský, král židovský. Na svobody. Jisté skupiny/progresisté nebo marxis
vštívil také kameníky, kteří pracují na
té/ by mohly vykonávat účinný nátlak na bezrad
"jeho"kostele Notre Dáme v Paříži.
né nebo lhostejné věřící a prosadit špatného
Na popeleční středu sloužil oběE mše sv.
nebo neschopného kněze.
JP II. v basilice sv.Sabiny. Podle staré tra "Hnutí pro život"protestovalo proti udělení
dice šel v čele postního průvodu k basilice Karlovy ceny Simone Veil, předsedkyni Evropské
pěšky. Po svěcení udělil přítemným sám po ho parlamentu, protože jako ministryně zdravot
pelec. V kázání zdůraznil význam a nutnost nictví ve Francii propagovala potrat; s uděle
postu, ke kterému nás přivádí láska k
ním ceny je podle statutu spojena podmínka, že
ukřižovanému Kristu.
ten, komu se uděluje, se musí zasloužit o mrav^
Kongregace pro katolické vzdělání chce zor ní obrodu.
ganizovat 10.-16.května v synodální aule
Sv.Otec svěřil kněžím Opus Dei farnost sv.Evže
Vatikánu kongres: Rozvoj pastoračních snah na v římské diecézi. V Římě-a po celém světěo duchovní povolání v církevních obcích:
pracují tito Kněží, dobře vzdělaní a hluboce
zkušenosti a programy.-Podobný kongres na
zbožní, např, v městské čtvrti Říma Tiburtino
národní úrovni různých zemí byl r.1973.
mají středisko pro mladé dělníky
16.2.byl synodou řecko-pravosl.patrarchátu
z prostředků věnovaných Janem
zvolen novým jerusalemským patriarchou arci
XXIII.,hotelovou školu v Safi a j.
biskup Diodoros Karivalis. Nastolen byl 1.3.
Kněží Opus Dci studují teologii až po
30^ 1.promluvil sv Otec ke zpovědníkům
dosažení akademického titulu v jiném
římských basilik o zpovědi-naoboru, všichni nosí kolárky a pořádají
bídce ke smíření. Sv.Otec
i ve Švýcarsku kvalitní exercicie.
zdůraznil, že zpověd je nejen
R.1931 zal.kongregace sester naší milé
zničení hříchů, ale i cenné
paní z Kilimandžara v Tanzanii má 50
cvicení ve ctnosti a nenahra
novicek a 33 čekatelek. Byla posvě
ditelná škola ducnonního živo
cena nová budova pro řehol.dorostta, positivní nástroj k obno

PŮST V NAŠÍ RODINĚ

Když se vrátím sveže nakadeřená, vylévá Máry
poslední kbelík špíny do záchodu:"Koukej, mami,
V naší rodině je zvyk, připravo
jak jsem se obětovala! Místo, abych si hrála,"
vat se dobře na svátky a slav
význanně se odmlčí,"perfektně jsem umyla kuchy
nostně je oslavit. Např.veliko
ni. Můžete to - VŠICHNI - zkontrolovat!" Ani me
noce: v době postní čistíme ne
se nepodaří tak "perfektně"uklidit přeplněnou
jen byt, ale i duši, umýváme ne
kuchyňku. Při večeři všichni obdivují můj účes,
jen okna ke slunci, ale i k Bohu,
jen Máry mlčí. Její oběti si mimo mne nikdo ne
►je nás šest-pardón-sedm, s ba
všimnul. K čemu se obětovala? Je na řadě s ve
bičkou. Tatínek, já a čtyři vý černí modlitbou a to jí dodává vzpruhy. Neopome
honky, dva chlapci, dvě děvčata.
ne připomenout Pánu Bohu svou oběE. Jitka rudne,
Modlitby před jídlem i večer
přikládám na ústa prst, až se Jitka uklidní a
směřují k utrpení a zmrtvýchvstání Páně.
dokonce pošeptá po modlitbě Máry svůj obdiv.
Příklad: k obědu máme hustou zeleninovou po
U nás se po večerní modlitbě jen šeptá.
lévku s chlebem-ušetřené peníze dáme do pra
Ach-naše Máry přináší mnoho obétí. Po celý půst
sátka pro P.Werenfrieda-Spekpatera. Jitka
ani očkem nezavadí o televizi, pilně se učí,
se předroodlívá např.takto:"Pane Ježíši,když
uklízí, pomáhá starým dámám s těžkými taškami,
ses před svým působením 40 dní postil, neměl
věší prádlo, čistí všem boty, denně se zastaví
jsi ani tuto polévku jako my. Myslel jsi na
v kostele na Otčenáš a jako bych slyšela její
nás..""od věčnosti.."pomáhá tatínek."Od věč
modlitbu:" Podívej se, Pane Ježíši, jak jsem se
nosti jsi věděl, co budeš trpět za naše hří
pro tebe obětovala!" Nezapomene na žádnou obět.
chy. Chceme se k tvému velkému utrpení při
My-obyčejný prach-přinášíme ovšem oběti také,
pojit malým postem a máme radost, .""že se
ale nemluvíme o nich, tak nejsou vidět. Jsme
připojit smíme.""Ano. Amen!"
mimořádně laskaví, pilní, pečliví, modlíme se,
Začnou cinkat lžíce. Vytáhlý Honzík se ptá,
čteme zbožné knížky..Že Jitka věnovala oblíbe
je-li to proti postu, přidat si polévky.
nou panenku sestřenici? Či se Honzík denně mod
"Ale já přináším oběti, já si nepřidám,"dů
lí s babičkou růženec? Tatínek chodí pěšky do
razně hlásí naše Máry a hrdě se rozhlédne po
práce a za benzin ušetřené peníze dá do prasát
nás, nedokonalých hříšnících, kteří si při
ka? Že si odřeknu nové šaty a spravím staré?
dávají, dokud se neobjeví dno hrnce.
Co je to proti obětem naší Máry! už i papoušek
"To je toho! Když nemáš polívku ráda,"ušklíb
se naučil:"Podívejte se, jakou jsem přinesla
ne se Jitka. "Ale hlad mám jako ty! "odsekne
dnes obět!"
Máry a svrhlo by se to v ostrý souboj jazýč
Na Hod Boží obdarovala babička děti obrovskými
ků, kdyby babička nezarazila hádku:"Pozor!
čokoládovými vejci. Děti byly nadšením bez sebe.
Pán Ježíš poslouchá!" Děvčata se změří pohr
Otvírají je a hle: každé vajíčko je plné bon
davým zrakem a začnou uklízet ze stolu.
bónků. Jen Máry má vajíčko prázdné . "Babičko,
"Nemusíš se namáhat,"slyším z kuchyně Máry,
ošidili tě. Nejsou tu bon
"já to umyju a utřu. I uklidím. Chci se obě
bónky !"
Q
tovat." V zrcadle vidím, jak na sebe naše
"Kdepak by ošidili. Každý
děvy vyplázly jazyk a Jitka mizí z kuchyně.
bonbónek je za jednu oběE,
"Mami! "hlásí jindy Máry hlasitě, "všem jsem
za jeden dobrý skutek! Ty jsi
perfektně očistila boty. Jako oběí!"Musím ji
za své oběti už odměnu dosta
pochválit a ostatní mají ovšem radost.
la, každý tě pochválil..tak
Chodívám brzo ráno pro housky-to víte, ma
proč
bonbónky? Nebyla pochva
minka! Všichni nají ještě čumáčky v podhlav
la dost sladká?"
níku a já klušu s taškou na nákup. Tuhle
Máry se odplížila do svého
jsem se probudila a o nos mi zavadila - ba
udeřila, vůně čerstvého pečivá a kávy. Chyt pokoje s prázdným vajíčkem a
la jsem župan, mrkla na hodiny a přistihla v večer s námi vůbec nemluvila.
Urazila se? Bylo mi jí líto.
kuchyňce Máry, jak navršuje čerstvé housky
Ale kdepak naše Máry! Je na
do proutěného košíku: "Vidíš mami! Tak jsem
řadě s večerní modlitbou:
se obětovala! K vůli Pánu Ježíši,"dodává
"Pane Ježíši, děkuji ti, že
ctnostné a balancuje hromadou housek do jí
jsi všem poslal vajíčka plná
delny. Mezitím se objevil tatínek v županu
a perfektně oblečená babička. Do kuchyně sly bonbónků. Já si to nezaslou
žím a lituji, že jsem se svými
ším pronikavý hlásek naší Máry: "To je obeE,
obětmi tak vytahovala! Ty jsi o
co? Vstávat v pět!""Koupíme ti k svátku sva
svém kříži vůbec nemluvil.
tozář, "bručí babička.
Odpust mi to!"
Ve čtvrtek odpoledne mají děti prázdno. Tři
Cliromeně jsem poslouchala. Chtě
se rozběhnou na hříště, hrdinně snášet po
la jsem ji pochválit, ale zarazila jsem se.
rážky a vyplazené jazyky. Já si odskočím
Máry objevila něco tak cenného, ze by to má
k holiči.
chvála jen pokazila.
A.B.

VELKÝ

NOVRCJT

Od r.1917 trpělo pro své náboženství
víc lidí než za první tři století
našeho letopočtu. Žijeme v dobách
velkého mučednictví. Až jednou v Rus
ku pozbyde komunismus svou moc, pak
se teprve dovíme, kolik miliónů tam
trpělo. K tomu přidejme 22 mil.oby
vatel baltických států, 92 mil. lidí
v sedmi evropských národech, kde
vládne rudá diktatura. A na druhém
konci světa Čínu, Vietnam, Koreu,
Kubu, Nicaraguu...
Kladivo a srp vynalezly nový těžký
zločin - totiž víru v Boha. Ale co
bude, až přestanou bít a sekat? Po
dívejme se na sv.Pavla a jeho druhy,
kteří došli na svých apoštolských
cestách do Antiochie. Tam začalo
proti nim pronásledování a byli nu
ceni, odejít do Ikonia. Ale i zde
vypuklo pronásledování a Pavel i je
ho přátelé měli být kamenováni.
Uprchli do Lystry, věrni příkazu
svého Mistra: Budou-li vás pronásle
dovat v jednom méstě, odejděte do
druhého. Nešli tam, aby měli klid,
ale aby hlásali evangelium. Latin
ský básník Ovidius nám popsal Lystru, obklopenou pahorky; na zdech
A
města se zvedal malý chrám a před *
ním rostly lípa a dub. K tomuto
zvláštnímu městu přišli pronásledo
vatelé z Antiochie a Ikonia, popudi
li lid tak, že kamenoval Pavla i je
ho průvodce. Zůstali ležet zdánlivě
mrtví. Pavel si jistě vzpomél na
svištění kamenů, létajících na sv.
Štěpána, zatím co on sám hlídal vra
hům oděvy„ Jak často se stává, že
hříchy, kterými jsme se kdysi provi
nili, v nás zůstanou skryté a když
se trestají v stáří, vidíme, jaký
měly vztah k našemu mládí.
Co dělali Pavel a jeho společníci
při tomto utrpení? Myslíme se, že
odešli daleko od svých pronásle
dovatelů. Ve skutečnosti se
ale vrátili znovu na místa,
kde trpěli - do Lystry, Iko
nia, Antiochie a konečně do
Pisidie, z níž předtím utekli
Roztrhaní, ubití a zlomení šli
do stejného města, jako se za
starých dob válečná loá se zlo
meným stožárem a přeraženými
žebry, ale s vlajkou znovu vrhá
do boje a je připravená se po
týkat.

Jednou přijde
doba, kdy se vrá
tí do země, kde trpě
lo pro svou víru, půl
miliónů Vietnamců, aby
tam šířili víru. Jednou
začnou proudit lidé ze
solných dolů a ze Sibiře
a vracet se do Moskvy a
do Kijeva. Ti, kdo prch
li do Ameriky, aby ušli
pronásledování pro víru
ve slovanských zemích,
se vrátí - aspoň na
návštěvu do své sta
ré vlasti. Tisíce
misionářů, zavře
ných v Číně a pak vy
hnaných, obejdou znovu
staré nemocnice a domovy pro malomoc
né a dostanou zpět jako Job mnohoná
sobně vráceno to, co tam obětovali.
Kámen, který stavitelé odhodili, se
stal kamenem základním. Nevrátí se ja
ko vítězové, ale jako nepoddajný duch,
aby dokázali, že ani pronásledování,
ani mučení, minulé či budoucí, ani kla
divo a srp je nemůže odloučit od vrou
cí lásky k právu a k pravdě.
Vrátí se ke svým pronásledovatelům, aby
dokázali, že láska je silnější než pro
následování. Bez zloby v srdci nabídnou
požehnání za kletbu, stejně, jako kdy
si byli ochotni odpustit za bití a muče
ní. Někde v Korei zavřeli rudí 13 mi
sionářů. šest hned zabili, šest zemřelo
ve vězení. Jeden .se z toho po velkém
mučení dostal - a vrátil se zpět do
Koree. Je to začátek velkého návratu.
V návratu na stejné místo je něco ta-iemného. Čínský komunista pronásledoval
tři roky amerického misionáře, až
ten na své rány zahynul. Když
se pronásledovatel dověděl o
jeho smrti, šel do pokoje,
kde kdysi misionář bydlel, pře
hodil provaz kolem trámu a
oběsil se.
Nejde nám tak o trest za zlo,
mnohem víc nám jde o dobro.
Všichni, kdo se zúčastnili po
chodů smrti a přežili je, jed
nou se vrátí jako sv.Pavel do
Antiochie a tak dosvědčí, že
LÁSKA JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT

Fulton J. SHEEN

POTOMCI MRTVÝCH

slaví v prosinci Dokonce věděli, kdy je
půst a kdy "Pán Yaso vstal z mrtvých".
19.únor 1865 byl pro fran
"Ale napřed byl přibit na kříž a kat mu vrazil
couzského Otce Bemharda
kopí do srdce, jako naším Otcům, kteří zahynuli
Thaddée Petitjeana z paříž
na svaté hoře Nagasaki."
ského semináře pro zahranič
Na nic nezapomněli. Nastávají nové velikonoce,
ní misie dnem hrdé radosti. V
kdy japonští katolíci vstávají z hrobu; svátý
Nagasaki byl po dvou stoletích
_plamen, který dřímal pod popelem, vzplanul znovu.
posvěcen první křesEanský ko
stel. Z palub evropských lo Náhle vstoupilo do kostela několik lidí; Japonci
se vyděsili, ale pak se uklidnili. Byli to lidé
dí zaduněla slavnostní střel
z jejich vsi. Radostně je obklopili a řekli jim,
ba. Z věže domu Božího vlály
že našli pravého služebníka svátého náboženství,
vlajky všech v Japonsku za
který žije bez ženy.
stoupených národností.
Kněz měl od té chvíle stále hosty. Ve svátém týd
Shogun byl nucen uvolnit
nu přišlo 1500 japonských katolíků do kostela.
"závěrečné nařízení" z roku
Mnozí chtěli kněze vidět. P.Petitjean zjistil,
±638 a otevřít přístavy i trhy USA, Anglii,
že v okolí Nagasaki žije asi 2500 katolíků. 15.
Holandsku, Rusku, Francii a Prusku. Pro Fran
května poznal první katechisty; lidé je podle
cii se rozhodly přístavy v Yokohamě, Kobe,
prastarého zvyku volili ze svého středu. Ti pak
Nagasaki, Hakodate a Niigata, města Tokio a
učili náboženství.
Osaka. Zároveň se směly stavět kostely, ovšar
"Jsem pokřtěn Petr, sám jsem mnohé pokřtil."
jen pro Evropany.
"Jak jsi to udělal?"
P.Petitjean žil už pět let v Japonsku a věno
"Naučili mě to katechisté, už dávno mrtví. Nalil
val duchovní péči Evropanům; učil se však
jsem vodu na čelo a říkal: "Já tě křtím ve jménu
pilně japonsky. Za několik dní po otevření
Otce i Syna i Ducha svátého.Správné?"
kostela se šel pomodlit k Pánu ve svatostán
Kněz ho pochválil a ptal se, kolik je v Japonsku
ku. Kostel byl zasvěcen mučedníkům z Nagasa
katolíků. Dověděl se, že imoho, v zemi i na
ki. Sotva se domodlil Otčenáš, spatřil sku
ostrovech. Katechista se ho zeptal na jméno"vel
pinku japonských sedláků, zírajících zářící
kého Otce v království římském."
ma očima na svatostánek. Skláněli se a křižo
"Papež Pius IX., náměstek Kristův na zemi. Bude
vali před svatostánkem i obrazy svátých.Kněz
šťastný, až se doví o japonských katolících."
k nim s úžasem přistoupil: "Hledáte něco?"
"Napiš mu, že ho milujeme a věrně chráníme svou
Jedna babička se uklonila a řekla:"Naše
víru,"řekl katechista šťastně.
5
srdce je jako tvoje srdce."
Do Nagasaki přicházeli stále noví katolíci a
Ptal se jich, odkud jsou. Jmenovali Urakami,
místo nedaleko přístavu a dodali, že ve vsi prosili, aby kněz navštívil jejich obec. Brzo
jsou všichni stejní jako oni. Totiž křesEané, poznal kněz dvacet křesťanských obcí a sedm katechistů. Křesťané museli často 20-30 mil pěšky
"I naši otcové a otcové našich otců byli
na
mši sv. Prosili o obrázky, kříže a medailky.
křesEané. Od pradávných dob poslouchali ne
beské učení." Misionář nemohl dojetím promlu Při tom riskovali život. Japoncům byla katolic
ká víra pod trestem smrti zakázaná. Většinu
vit. Před dvěma sty lety zahynuli kněží ve
návštěv přijímal misionář v noci, za zavřenými
vězeních - a ti lidé si zachovali víru v
dveřmi. Odvážil se překročit 35 km zónu, vymeze
Krista jako nejdražší dědictví.
nou Evropanům, aby navštívil rodiny, které víru
"Jsi zbožný muž ze západu, o kterém nám pra
svých předků opatrovaly 200 let, zpovídal, křtil,
rodiče vyprávěli?"ptal se jeden muž.
podával sv.přijímání, zaopatřoval, oddával..
"Ano, jsem kněz Kristův."
Katechisté putovali v přestrojení obchodníků po
Chvíli váhali, pak se další zeptal váhavě:
"Máš děti?" "Vy a vaši křesEanští bratři v celé zemi, jeho horlivost jim dodala ohně.
P.Petitjean oznámil papeži podivuhod
Japonsku jste děti, které mi Bůh dal. Jako
né
obrození
Církve
v
Japonsku.
kněz nežiji v manželství."
Pius
XI.se
nad
jeho
d
o
p
i
s
e
m
Muž se poklonil až k zemi a zvolal:"aE žije
rozplakal a jmenoval
neposkvrněný! (5 díky! Díky! To je služebník
to
apoštolským viká
pravého náboženství, které vyznávali naši
předkové! Zachránce, po kterém staletí tou řem pro Japonsko.
žíme!" Zahrnuli kněze otázkami. Ukazoval jim 21.října 1866 přijal
svaté a sochy na oltáři, ale sami je poznali: kněz v Hongkongu bis
"0 Deus sama! 0 Yasu sama! Santa Maria sama! kupské svěcení. V úno
ru udělil v noci 80
0 Yose samano yo fou!"
ti křesťanům sv.biř
Před obrazem Panny Marie s Ježíškem zvolali
mování. Později po
vzrušeně:"Vánoce, vánoce!" Když se kněz ze
světil před kostela
ptal, znají-li tyto svátky, řekli mu, že je sochu Panny Marie a

zasvětil jí Japonsko. Další slavnost
se konala při blahořečení mučedníků,
upálených 25.srpna 1634 u Omury.
Za slávou následovalo utrpení. Když
křesťanská rodina v Nagasaki odmítla
bonzy při pohřbu, nenávist vzplanula
znovu.
Japonsko právě prožívalo obrodu stát
ního zřízení. Staletý, prohnilý sy
stém Shogunatů se zhroutil. 1867 od
stoupil Yoshinobu a přepustil moc
císaři Komeimu, po němž nastoupil r.
1868 šestnáctiletý princ íiutsuhitozměnil jméno na Meiji-Tenno.
Převrat podnítil novou nenávist pro
ti cizincům. V Tokiu zapálila luza
americké a anglické lodi, cizí lodi
se odstřelovaly. V dubnu vydal guver
nér v Nagasaki edikt proti křesťanům:
"Poněvadž opovrženíhodné náboženství
kře stanů je přísně zakázáno, je kaž
dý povinen, podezřelou osobu za vyso
kou odměnu hlásit úřadům."
8.června následovalo zatýkání japon
ských katolíků. Jen v údolí Urakami
a na sousedních ostrovech jich bylo
zatčeno a uvězněno 4500. Mnozí po ne
slýchaném utrpení ve vězení zemřeli.
S těžkým srdce opustil biskup své
stádo, jel na I.vatikánský sněm.
Pius IX.ho přijal s otcovskou láskou:
"To je muž, který našel znovu moje
děti, které se zdály být ztracené!"
zvolal pohnutě.
Bouři pronásledování zastavil Tenno
ediktem z 14.března 1873. Žaláře se
otevřely, vyznavači, kteří tolik pro
víru trpěli, se vraceli domů. V kos
tele v Nagasaki zpíval biskup Petitjean slavné Tedeum.
Nyní se podivuhodně rozvinul křesťan
ský život. Koncem století už bylo 15
tisíc pokřtěných, 29 misionářů, 6 ře
holních sester a 250 katechistů.
R.1876 mělo Japonsko dva apoštolské
vlkariáty, jeden v Tokiu, jeden v
Nagasaki. Biskup Petitjean vyškolil
domorodý klérus, školy pro něj byly
v Nagasaki a v Osace. V lednu 1885
vysvětil prvního japonského kněze.
Po dvou stoletích mlčení japonská
Církev rozkvetla. Přicházeli noví mi
sionáři z Evropy, sestry z různých
řádů sloužily nemocným a dětem v si
rotčincích, které biskup v řadě měst
založil.
Ale dny neúnavného misionáře se chý
lily ke konci. V létě 1884 se vrátil
z apoštolské cesty smrtelně nemocný.
21.8.ho ranila mrtvice a 7.října, v
55 letech odevzdal duši Stvořiteli.

JAK SE ZAJISTITI PROTI NÁSTRAHÁM KOMUNISMU! |
57. Touto věcí jsme se důkladné obírali již ve sve
promluvě 12.května m.r. avšak pokládáme za nutné,
ctihodní bratři, abychom zvlášť důrazně znova obrá
tili na ni vaši pozornost. Na počátku se komunis
mus projevil, jak byl, v celé své zlotřilosti;
brzo však zpozoroval, že takovým způsobem si od
sebe odpuzuje národy a proto změnil taktiku a usi
loval přilákat davy rozmanitými nástrahami, utaju
je své vlastní plány za myšlenky, které samy v
sobě jsou dobré a vábné.
Tak např.vidouce všeobecnou touhu po míru, vůdcové
komunismu předstírají, že jsou nejhorlivějšími stou
penci a šiřiteli obecného hnutí pro světový mír;
ale současně štvou do občanské a třídní války, kte
rá prolévá řeky krve; a cítíce, že jejich mír je
na velmi slabém základě, uchylují se k neobmezenému
zbrojení. Podobně pod různými jmény, která ani tro
chu neupomínají na komunismus /Kře stane pro socia
lismus, Teologie osvobození, sandinisté a pod./
zakládají spolky a časopisy, které slouží jedině k
tomu, aby se svými ideály pronikly do prostředí, do
kterých by se jinak nedostaly, ba snaží se imohdy s
nasazením všech sil a věrolomně pronikati i do sdru
žení katolických a náboženských. Rovněž se někdy stá
vá, že nevzdávajíce se ani tečky svého programu, zvou
katolíky, aby s nimi spolupracovali na poli tak z v.
humanitním a charitativním, navrhujíce mnohdy i plá
ny, které jsou zcela ve shodě s křesťanským duchem a
naukou Církve. Jinde dále zacházejí v přetvářce až
tak daleko, že namlouvají národům, že v zemích, kde
křesťanství zapustilo více kořeny, nebo kde je vyšší
vzdělání, bude komunismus mít ráz jiný, umírněnější,
že nebude brániti náboženskému ctění Boha a bude
dbát svobody svědomí. Jsou dokonce i lidé, kteří, do
volávajíce se jistých změn, v poslední době zavede
ných v sovětském zákonodárství, vyvozují z toho, že
komunimus začíná poněkud opouštěti svůj programový
boj proti Bohu.
58. Nuže, ctihodní bratři, pracujte usilovně, ať se
věřící nedají oklamat!! Komunismus je svou vnitřní
podstatou zvrácený, a nelze připustit, aby někdo, je
muž záleží na záchraně křesťanské a světské kultury,
mu pomáhal v jakékoli věci. A kdyby někteří zbloudil
ci pracovali na vítězství komunismu ve svém státě,
padnou mezi prvními jako oběti svého bludu a čím více
vynikají starobylostí a velkolepostí své křesťanské
kultury ty státy, do nichž se podařilo komunismu pro
niknout!, tím hroznějším ničitelem se tam ukáže ne
návist "bezbožníků".
Parte ž Pius XI., Dl VINI REDEMPTORIS, 19.3.1937.
POZOR -POZOR-

POZOR!

P.Popelka,S.J. - z misie v Los Angeles - chce vydat
fotokopii Svatojánské bible-Starý i Nový zákon. Vy
šla před 60 ti lety, češtinově je na výši a "je to
snad nejdůkladnější a nejvědečtější vydání bible na
světě". Kdo by měl o tuto fotokopii bible zájem, ať
nám to sdělí, objednali bychom ji spolecne. Cena
snad nebude pro nás neúnosná, vzhledem k vzácnosti.

EKUMENISMUS
NAPŘED SJEDNOCENÍ-PAK JEDNOTA
Návštěva sv.Otce v "zemi reforma
ce" a jeho rozhovor se zástupci
německého protestantismu posunu
ly do popředí vztah křesťanských
církví mezi sebou a význam sjed
nocení ve víře. Zachovat, resp.
obnovit jednotu křesťanů je stá
lá úloha Církve-nezačíná teprve
reformací. Už na začátku křes
ťanství se vyskytly bludné nauky
ohrožující jednotu víry, hl.arianismus, který popíral božství Je
žíšovo a jeho jednotu s Otcem.

války, spory, mučili a vraždili se lidé.
Dnes cítíme víc než jindy jak je to
bolestné a hledáme cesty k porozumění,
k sjednocení. Mluví se o ekumenismu,
ale ne každý má jasnou představu, co
se tím myslí a co může skutečně vést k
jednotě křesťanů.
EKUMENISMUS NENÍ KOMPROMIS
Tím se odstraní snad problémy v politi
ce, ale ne ve víře. II.Vatik.sněm udal
v dekretu o ekumenismu základní linii
pro ekumenickou práci:"Je třeba se va
rovat každé lehkomyslnosti a každého
neopatrného rozhorleni, které mohou
pravému pokroku jen uškodíte Každá
účast na ekumenické práci musi být do
konale a opravdu katolická, tj.musime
zůstat věrni pravdě, kterou jsme přija
li od apoštolů a Otců a v souhlase s virou, kte
rou vždy katolická Cirkev hlásala.”/24/.

VÝCHODNÍ CÍRKEV SE DRŽÍ TRADICE!
Ve středověku se Církev rozpoltila-r.1054
papežovi vyslanci přerušili společenství s
patriarchy východu a ti vyhlásili nad pape
7
žem klatbu. Rozkol mezi apoštolskými sester CO JE EKUMENISMUS?
Po sněmu se usilovné pokračovalo ve sjednocení
skými církvemi není dosud odstraněn, zatím
ve víře. Konaly se ekumenické bohoslužby/ale ne
co arianismus vymizel úplně.
mše sv!/a ekumenické oddavky. Odborníci vydali
REFORMACE NAPADÁ TRADICI
jednotnou bibli, která ovšem nebyla jednotně
"Reformaci "vyvolal Martin Luther a tak zavi uvítána, a evangelíci ji přijali k oficielnímu
nil bolestnou roztržku od západní Církve. Má používání při bohoslužbách. Vědělo se totiž, že
horší následky než roztržka východní, proto vzdáním se tradičního Lutherova textu ztrácí
že odmítá apoštolskou tradici. Tím zasahuje protestantismus část své identity. Vypracovalo
samu podstatu křesťanské víry.
se ekumenické znění Otčenáše, apoštolské vyzná
Je pro ně závazné jen slovo Boží v Pí smě sv., ní víry a další liturg.modlitby i cirk.písně.
ne "apoštolské učeni"/Sk 2,42/,jak se hlása Ze své strany se protestanté skoro vůbec nesna
lo ústně v prvotní Církvi a je částečně za
žili vyjít vstříc katolíkům, kteří se namáhali
psáno v Novém zákoně, částečně je neporušené odstranit přehrady a postavit mosty. Jak jsou
učili církevní Otcové. Nový zákon je vlastně tato pouta slabá se ukázalo při návštěvě sv.
napsaná tradice.
Otce v NSR, hlavně při neodůvodněné reakci na
Východní a západní Církev se časem odlišily kritické a pravdivé prohlášení o Lutherovi.
formami, ale základ víry je stejný. /Proto
je v případě nutnosti přijetí svátosti z ru CESTA K JEDNOTĚ S PRAVOSLAVNÝMI
ky pravoslavného kněze platné, ne však z ru K jednotě křesťanů je daleko. Dorozumění, snad
i sjednocení, je v dohledné době možné jen s
ky pastora, který knězem není/.
pravoslavnými. Věroučně nejsou mezi námi rozdí
ROZPAD
REFORMACE
ly, obě církve vycházejí z apoštolské tradice.
"Reformátoři" se vzdali apoštolské posloup
Dlouho asi zůstanou rozdělujícím prvkem nově
nosti, tj. jejich biskupové jsou pouze vedoucí formulované články víry, především o tak z v. pa
cirk.obcí, nemají však biskupskou pravomoc,
pežské neomylnosti. Pavel VI.prý snad řekl, že
která se přenáší na biskupy vkládáním ruky
největší překážkou ekumenismu je papež.
jiného biskupa a není od apoštolských dob
I když se k jednotě s východními církvemi rych
přerušena.
le nedojde, přece se stále víc vyměňují duchov
Protestantská společenství se brzo roztříš
ní hodnoty mezi oběma sesterskými církvemi. Po
tila - luteráni, kalvinci, zwingliáni-pozdě- třebují se: východní církev prožívá víru v bo
ji baptisté, metodisté - je nespočet církvi hoslužbách mysticky, západní se snaží pronik
ček a sekt. Nedivme se! Bibli si může vyklá nout bohoslužbu rozumem.
dat každý jak chce.
VĚRNOST TRADICI
JEDEN KRISTUS - JEDNO SPOLEČENSTVÍ
Pravoslavní zachovávají společné dědictví ve
Vlivem odloučení krvácí tajemné tělo Kristo- formách kultu a zbožnosti věrněji než římská
vo-Církev-z mnoha ran. Pán prosil v předve
Církev. Ta byla vždy přístupnější novinkám.
čer svého utrpení Otce:"ABY VŠICHNI JEDNO BY Brzo po papeži Řehořovi/+6O4/ zavedla při mši
LI !" Této prosby a příkazu si křesťané málo např-nekvašený chléb místo kvašeného.
všímají. Pro náboženské přesvědčení se vedly

"REFORMÁTOŘI"LPĚLI NA ČASOVĚ PODMÍNĚNÉM OBRAZU
CÍRKVE. - "Reformace"byl vlastně protest vůči

8než protestanté.

Co na tom, že je u nás má
lo zastoupená? Nejdříve se musíme sjednotí
podobě západní katolické Církve v pozdním stře s vlastní sestrou, pak s nevlastním bratrei
dověku. Ve skutečnosti protest proti církvi,ja
ROZLIČNOST NEBO JEDNOTA?
ko zprostředkovatelce milostí Kristových skrze
Jednota křesťanů neznamená uniformitu ani
svátosti a jako strážkyni pravdy. Protestant
tuhý centralismus, nýbrž jednu mysl mezi
nechce uznat prostředníka mezi sebou a Kristem.
církvemi stejné víry, i když snad různých
Tragedie je, že Luther a ostatní"reformátoři"
obřadů a forem zbožnosti. Úloha papeže je
byli fixovaní na římskou Církev se středověkými
hlavně posilovat věřící ve víře - jako ná
formami zbožnosti a zneužívání těchto forem např.zneužívání odpustků. Tradice prvotní Círk městek Kristův, nejvyšší pastýř./Lk 22,32/
ve jim byla cizí a pravoslavnou vůbec neznali. Církve jako instituce jsou hluboce zakoře
něné a proto i plná jednota není lehká. Mu
V ní by našli, co hledali: život z ducha Nového
síme však začít budovat tuto jednotu už
zákona, správně pochopenou teologii sv.Jana a
sv.Pavla a spiritualitu prvních Otců a mnichů. dnes, i když se jí dočkají snad až vnuci
našich vnuků, musíme vydávat svědectví o
PODSTATOU KŘESŤANSTVÍ JE I DNES PRVOTNÍ CÍRKEV radostné zvěsti Ježíše Krista, bojovat pro
Aspoň několik málo "reformátorů"nehledalo uvol ti nevěře , zlobě a hlouposti a snažit se
nění mravů, ale obnovu církve. Zůstali však vě o mír a křesťanskou lásku, která by zmírni
zet v subjektivních doměnkách a nikdo jim ne la utrpení člověka.
ukázal to podstatné, totiž apoštolské podání a
Podle Dr.K.GAMBLERA
proč není možné se ho vzdát. Je nepochopitelné,
proč se vlastně protestanté při snaze o obnove
NAŠE POŠTA
ní ryzosti nevrátili k prvotní Církvi. Kdyby se "Priktádám obrázek toho starého jesuity,
byli stýkali s pravoslavnými, snad by byli po
P. Jakuba Rabušíce. Byt už dtouho nemocen,
chopili, že sedm svátosti, obéť mše sv. a apoš ate zpovídat, pokud moht. Ministranti ho
tolská posloupnost patří k dědictví apoštolů.
museli nést do zpovědnice.. Byt to jeden
S tím vlastně úzce souvisí podstata Církve. A
z nejtepŠích kněz/, které jsem znata. Ta
v tom jsou propastné rozdíly mezi katolicismem
ké P.J.je už na tom moc zte, vid čta jsem
a všemi formami protestantismu.
na pohřbu, jak ho museti vésti. A přece
jostí na Křenové zpov/dá, ate mystím, že
Luther vlastně odtrhnul část věřících od prvot
ního křesťanství západní i východní Církve. Ne i on brzo zemře. Ted"' je u nás v kostete
pomůže návrat ke Confessio Augustana-ale zamyš moc /patný kněz, spotupracuje a žit velení nad zděděným pokladem víry od samého začát ttce pohoršivě, snad z Jthtavy nebo z
Tepte...."
ČSSR
ku.
KŘESŤANÉ BY MHLI MÍT ŘADU VĚCÍ SPOLEČNÝCH
Styset jsem ve vatik.ro z htase o tom
Než začne řada úvah o křesťanství, musí projít
odpadtém jesuitovi Tondim. Nedivím se,
i katolická Církev vnitřní změnou, zhostit se
že se vrátit, kdo by ze o 72 tetého
středověkého obalu a odstranit znovu pronikají dědu starat, když mu ta jeho zemreta?
cího ducha osvícenství/progresismus/. Pokusme
Ate udivuje me, že má drzost vzst do
se aspoň o sjednocování křesťanů, když jednota
ruky Teto našeho Pána, kterého tvou
není ještě možná. Varujme se prohlubování pro
spoluprací s komunisty a pohoršením
pastí, sjednocování ve víře musí být správné.
v to tiká duších ukřižovat. Odpadtíci v
Vydávejme už tečí svědectví o radostné zvěsti Je prvních dobách křestanství - co se
žíše Krista, o jeho smrti, vzkříšení a slavném
tektí hrozných muk mučedníku - nesme
příchodu. Dá se spolupracovat i v sociální ob
tá teta na mši Svatou a dŽtati
lasti - a také se to dělá.
ostré' pokání. .Nernoht pokorně požádat,
aby mu dovotiti aspoň Škrabat brambo
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY NEMAJÍ VELKÝ VÝZNAM
Je v nich nebezpečí lhostejnosti, někdy vyvolá ry v kuchyni - že není hoden’. Pak by
byto jeho pokání hodnověrné'..
NSR
vají dojem, jakoby všechna křesťanská vyznání
byla stejně hodnotná-proč se tedy snažit o ná
"Dekuji za všechno, Čím mí pomáháte vy
vrat k původní víře? Varujme se zbytečných dis
trvat na ce^tě - a také růst. Cesta k
kusí a nelaskavostí, které dříve tak otravovaly
'Bohu vede různými krajinami, těžkostmi
ovzduší mezi vyznáními. Je urážlivé, tvrdí-li
a radostmi, všechno muže pomoci naší du
protestanté, že katolíci zbožňují Pannu Marii.
ší. Je-ti Buh s námi, i kdyby se všechno
Vždyť i oni si váží Matky Boží a prosí ji o po
postavito proti nám, nepřemuže nas'."
moc.
CSSR
NEJDŘÍVE SJEDNOCENÍ S PRAVOSLAVNÝMI!
P.Jakub Rabusíc se nar.27.1.1905, do řa
Nemůžeme mluvit o "dvou velkých křesťanských ná
du vstoupit 7.9./922, na kněze vysvěcen
boženstvích, resp.církvích"a zapomínat na pravo 26.7.1933 a zemřeš 13.2.1981. BYL SOLÍ
slavné, věrné strážce tradice. Jsou nám bližší
ZEMĚ..BYL LAMPOU HOŘÍCÍ...

JINDY A JINDE !

ďiahousku, ate neděláte
vždy dobrou reklamu své
mu světovému názoru.
Milá BČtusko,
Pak byty přednášky. Vše
byla. Jsem, jak sis přála,
mu jsem nerozuměla, ^což
na duchovní obnově, i když se dalo očekávat. Běhen
jsem napal pohanka. Přesto, přednášek vběhla ženská
šla jsem. Ted"Čekáš1' nadše postava, slavnostně pro
ná slova: konečně mír duse,
sba uličkou a významné
nejkrásnejŠi dny mého živo
zůstala stát vpředu. Po
ta, bloudící duse našla
té na ni kněz významné
cestu, řeholní poslání atd.
pohlédl a rekt, aby se
Bohužel ne'. Ale vylíčím ti posadila. Odpověděla, že
to podrobné.
Špatné stysí a musí se
Klášter, kde se to koná,
dět vpředu. Přesahám,
znáš": světlé místností,
kněz nemluvit hlasité a
velké pokoje, Široké^chodpřece
mu rozuměla. A ne-^
' by a malá umyvadla. Řeholmohla přijít přesne?Kdyz
nice ve vrátnicí na mě vykulila ocí.
už pozdě, proč nepočkat
/ Později mí došlo, že to zavinilo mé
na přestávku?
válečné zmalování. Docela jsem zapomně Pri poslední přednášce
la, že jsem přišla za zbožným účelem.Snad
jsem sedela vedle nc.
se jí nelíbil muj klobouk, je trochu vý Chtěla jsem si kněze z
střední. Ukázalí mi roztomilý pokoj. My
ženské zvědavosti pro
slela jsem, že v něm budu sama, ale ná hlédnout. Tu vytáhla
/
hle vstoupila starší dáma, vrhla na mě sousedka růženec ověšeny
zamračený pohled a hodila své věcí na medailkamí a stále jimi
druhou postel. Proto jsem nepovažovala za nutné být k ní roztomilá. řinčela.
Ostatný-hned odešla. Sla jsem za ní, zřejmě měla určitý cíl, asi
Jste někdy opravdu komič
něco důležitého. Zmizela za vysokými dveřmi. Chvílí jsem váhala,ale tí'. Promiň, nechci té
pak jsem vstoupila a byla to kaple. Našla jsem tam svou přítelkyní
urazit. Tedy-jsou mezi
v malém sporu s jinou. Obě sí vybraly stejné místo vpředu, i když vámi komičtí lidé.
kaple byla prostorná. Jako chytrá dívka jsem se poučila a obsadila Napadlo mi, pohovořit sí
místo vzadu. Na znamení, že místo je obsazeno, jsem tam položila
s knězem. VÍs, že je to
šálku. Později jsem jí našla pečlivě složenou na harmoniu a na mém
první kněz, s kterým jsen
místě seděla jiná. Nevyvolala jsem skandál-obdívuj me'-ale sedla 9
mluvila? Řekl, ze sí s
sí proste jinam.
o
ním můžeme pohovořit a
Na spolubydlící svrhla konečně druhou z trunu a rozčepýřená, s jisk v chodbě stálo pořad ně
Šicím zrakem, seděla na vybojovaném místě. Protože se nic nedělo, kolik zen. Také řekl, že
vrátila jsem se do pokoje a život se mí zdál nudný, ýla chodbě zatím
máme zachovávat mlčení,
cvrlikalo mnoho hlasu a stále se otvíraly dveře a někdo se chtěl
ate zeny bezstarostně^
usadit v mém pokojí. Nevěděla jsem, Čím si tato přitažlivost vy
žvanily. To se mí zdálo *
světlit, až zahlaholil na chodbě svěží tenor. Aha, napadlo mí, to
beztaktní a pohoršilo me
je exercítátor. Zvědavě jsem pootevřela dveře, ale zahlédla jsem
to. V tom vídáš první na
jak mizel v pokojí naproti černý, pomačkaný oblek. Tedu jsem pocho znak zbožnosti-že se Člo
pila, proč byl muj pokoj tak žádoucí a proč se na mě všechny tak
věk pohoršuje. Když jsem
zle dívaly. Řekni, jste vy, zbožní lidé, tak žárliví? Když jste do
po odchodu jedné slyšela
konalí? Ve válce by to mělo smysl. Žádná lvice sí nenechá' vyrvat ko nenávistný hlastTa tam
řist. Ale kdo je zde lvice, kdo kořist'
byta zase hodínu-byta
Pak zvučné zahlaholil zvonek, všechno se hrnulo ke kaplí. Když jsem bych odešla. - Zato jsem
vstoupila, byla už dost plná a já sí vzpomněla na lidožrouta z po mela dobrý start v poko
hádky a jeho slova: Cíchám, čichám člověčinu. Několik milovnic
jí. Hned jsem vyhrkla:
vzduchu se vrhlo k oknům, aby je otevrelo-byl pěkný dubnový den-ale Důstojný pane, představo
na protest se ozvalo zuřivé syčení. Proč máte strach z čerstvého 11
vata jsem sí exercicie^
vzduchu', Dány s vatou v uších zvítězily a já uvažovala, mám-lí na jinak. Myslela jsem, ze,
protest předstírat mdloba. Koncem bohoslužeb jsem málem omdlela.
lidé budou tisx a vázne,
Pak byla snídané. Prohlížela jsem své spoluexercítantky. O hrůza, a jednat Spolu s krestan
byly to-obrazne řečeno-několik jiných hadu. Pak mí napadlo, že z
skou láskou. Pro mnohé jí
jejich tváří zírá osamělost, jsou odtržené od života. Napadlo mí,
zřejmě duchovní obnova
že. jsou zamotané do svých myšlenek a komplexu. Neřešitelné'. Jak je
povyražení, zábava.
to možné? Je-li to z vaší viry, pak děkují, nepřijímán'. Nezlob se,

Je mí. odporné, když Ae doApete ženy ehovajá LITANIE VLASTNÍCH POTŘEB
poAetite. Mcún tada z/tačé zeny, Aama taková
ne jAem, oZe tohle chichtáná a žvaněná a -óep- NEZNÁMÝ MLADÝ KŘESŤAN Z DACHAU
taná nit jde. na nervy. A jak. roztržité, a ne- Pane, smiluj se nade mnou, Ježíši, smiluj se
vtádně jednajá A druhými. Nebo to Ataté po
zorovaná’. Každý Ae má Atarat o Ae.be a ApaAu
Ayě duře. A v kapli byt Apatný vzduch.’."
Rekta jAem toho vác. Odpovědět mi:"AAÍ nejAte čaAtejt na takových podnicách?""Ne.
Proč?""Jinak byAte Ai až zvykla." Pak rekt
mirne, že cena Člověka nezávlAŽ na tom, jak
Ae chová, leptal Ae me, co dělám. Rekta
jAem, ze Atuduji hudbu a on Ae ptat, mám-tt
ráda Brucknera a já rekta, ze ho zbožňuji a
on podotknul:"No, a kdybyAte Brucknera vi
děla a četla jeho zamotaná doptá y, jiAtě
byAte nevěděla, jaký je to vtaAtnŽ člověk."
Na to jAem neznala odpověď; obratné toho
využil a hájil znova Ave ovečky:"Podávejte
Ae, co říkáte, je pravda. Ate tyto zeny
jAou zrejme proto takové, protože jAou duA^evně oAametej Když Ae na někoho moc dotárá,
zahrabe Ae tehce Aam do Aebe a už nemá ohled
na oAtatná. A pak Ae na něho dotááa.yjátě'
vác a on zaleze jeáté htoubějt. Pomůže mu
jen mnoho upřámné a Ardečné laiky. Ate kdo
mátuje takovou pomatenou oAobu? Máte naproAto pravdu, když AmeAné zpaAoby někte
rých odAuzujete. Ate nemoha doApěté Žádá
Atáte napománat jako mate děti, aby přepta
li žvanit. A pokud jde o beztaktnoAt a ne^ormátnoAt; jÍAtě, pravá lidé Avěta, která
Avet dobré znajá, budou jiAte poddajnější
a obratnější. Ate budou také ceAtnějAi?
Vždyťtádé, jejichž tezŽAte je na onom Avátě, budou Aotva brát tuze vazně viditelný
Avet A jeho pAanými i nepAanými zákony.
Ctovek nemaže A toužit dvěma pánům. Snad Ae
to podaří velmi nadaným tádem, ate koták
je tak větrná nadaných lidi? OAtatne: radě
ji byAte na exercácle nemeta chodit, chybá.
vám předpoklady. Ate když už přijdete, tak
bjjAte Ae meta vnitřně A nažit, aby vám vnej-^
aI věcá tolik nevadily. Lidež jAou už taková,
a kdo Ae k vátá tomu žtob^., muAŽ Ae převy
chovat k moudréjArm názorům, jinak Ae uztobá k Amrtá."
S tám me propuAtát a Ata jAem od něho doAt
mata, neboť někde met pravdu, l když přiro
zeně ne celou. Ate abych tl udělala radoAt:
prát té pojedu na e^ercácle zate. A protože
jAem Ae uz vychovala k moudré AhovávavoAtá,
neubtázá mi ani kyAete tváře a zavřenáookna
v kapli a vrátím Ae značné poučená domu.

Srdečný pozdrav Tva Hetga
Michael Horatczuk, SXJ._

Tedy - naše exercicie tak nevypadají, ale
i na nich se můžeme mnohým věcem přiučit.

nade mnou!
Nekonečnou lásku k Tobě a ke všem lidem světa dej mi Pane!
Ducha poslušnosti a podřízenosti Ducha pokory, chudoby a rozdávání sebe Ducha přesnosti v slově i v čase Ducha bdělosti v Tvé stálé přítomnosti Ducha radosti a teple osobní blízkosti Apoštolskou horlivost, vyzařující do světa Laskavou odvahu a nebojácnost v davové psychoseLaskavou odvahu a statečnost i v izolaci,
útoku světa a výsměchu kamarádů Laskavou odvahu, neohroženost a humor i při
únavě, věznění, mučení a popravě Lásku a soucit se všemi, které denně potkávám
a hlavně k "ztraceným lidem" Trpělivost s neapoštolujícími křestany Pevnost, spravedlivý hněv a otevřený postoj
vůči z lemy siným lidem Stálou myšlenku na smrt a soud Stálý úžas a vděčnost za tolik milostí Lásku ke každodennímu sebezáporu Ochotu k bdění, k nočnímu i rannímu vstávání Pohotovost k putování a cestování dO
Pohotovost k loučení a opouštění všeho Zbožnou soustředěnost při Tvé svaté oběti a je
jí pokračování po celý den Lásku k samotě a k mlčení, k duchovní četbě,
zpytování svědomí a k rozjímání Lásku k svému povolání a ke studiu Lásku k vytrvalosti a k čistotě Nečistých pokušení - zbav mne Pane!
Domýšlivosti, nesprávné nedůvěry a pocitu doko
nalosti Od touhy, imponovat lidem - vysvoboč mne Pane
Od touhy klamat, přehánět a vytáčet se Od lenosti a malátnosti Od otroctví jídla, spánku, pohodlí a civilisaceNelidské pedanterie - zbav mne Pane!
Urážlivosti, vnitřní roztrpčenosti a vnitřního
hněvu Od strachu před vyšetřováním, zatčením, vězením
a mučením - vysvoboč mne Pane !
JEŽÍŠI - SMILUJ SE NADE MNOU !
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i:**

NA
OKRAJ!- NapíŠeme-li u různých pod
niků, že je třeba přihlásit se brzo, myslíme
to vážně. Řadu zájemců o pouť do Lourd jsme mu
seli odmítnout. Organizují ji Švýcaři, rozdělu
jí místa ve spacích vagónech i v hotelu a na
nás je - ukázněně se jim podřídit. Program si
určíme Částečně sami. Rovněž ng exercicie se
přihlásilo mnohem víc účastníku, pořadatele-* se
pokusí je umístit - máme u sestřiček dobré očko!
Tedy příště - raději hned! Pak máte jistotu*

CÍRKEVNÍ
Budoucnost Církve přij
de a může vyjít jen ze
síly těch, kdo mají hlu
boké kořeny a žijí z
čisté plnosti své víry.
Nepřijde z těch, kdo
jen dělají recepty. Ani
z těch,, kteří se pros
tě vždy přizpůsobí pří
tomnému okamžiku. Ne
přijde skrze ty, kdo
druhé jen kritizují a
sebe považují za vzor
bez chyby. Ani skrzy tyl
kdo volí nejpohodlnější
cestu, vyhýbají se utrpením víry a považují
za "zákonictví",faleš, přežitek a tyranství
vše, co vyžaduje člověka, co člověka bolí a
nutí, aby vydal sám sebe. Pozitivně: Budouc
nost Církve bude jako vždy vytvořena světci,
tedy lidmi, kteří vnímají víc než pouhé frá
ze, které jsou právě v módě. Lidmi, kteří mo
hou vidět víc než ostatní, protože jejich ži
vot objiná širší prostory. Nesobeckosti,kte
rá člověka osvobozuje, se dosáhne jen trpěli
vostí drobných denních odříkání se sebe Sa
mých. V tomto denním utrpení, v němž člověk
vidí, jak na imoha místech je vázán k vlast
nímu já, v tomto denní utrpení a jen v něm
se člověk kousek po kousku otevírá. Vidí jen
tolik, kolik prožil a protrpěl. Jestliže
dnes tak těžko postřehneme Boha, je to proto,
že je tak lehké vyhnout se sobě samému,
1
hloubce své existence a prchat do přeludu
jakékoliv pohodlnosti. A tak zůstávají zavře
né naše vlastní hlubiny. Je-li pravda, že je
srdcem vidíme dobře, jsme všichni slepí.
Co to znamená v našem případě? Že velká slo
va těch, kdo prorokují Církev bez Boha a bez
víry jsou slova prázdná. Nepotřebujeme Círke
která by pěstovala jen kult činnosti, ta je
úplně zbytečná. Na to by sama zanikla. Zůsta
ne jen Církev Ježíše Krista, věřící v Boha,
který se stal člověkem a slíbil nám život po
smrti. Kněz, který by byl jen sociálním funk
cionářem, se dá nahradit psychoterapeutem ne
bo jiným specialistou. Ale kněz, který není
specialista, který se nezapírá ani při úřado
vání, ale dává se kvůli Bohu lidem k dispozi
ci, je pro ně stále v jejich bolestech, ra
dostech, nadějích i úzkostech, ten bude pro
lidi stále nezbytný.
Postupme dál. Z dnešní krize vyjde i tento
krát Církev s velkými ztrátami. Zmenší se a
bude znova začínat. Nenaplní četné budovy,
vystavené v minulosti, v příznivé době. S
počtem vyznavačů ztrácí mnoho svých výsad ve
společnosti. Bude to spíše společenství

dobrovolníků, do něhož se vstupuje pouze na
základě osobního rozhodnutí. Jako malá spo
lečnost bude mít větší nároky na iniciativu
svých členů. Jisté bude mít i nové formy du
chovního úřadu a osvědčené křesťany, žijící
ve světském povolání, posvětí na kněze. V
nnoha menších obcích resp.v sourodých spole
čenských skupinách bude tato duchovní správa
běžná. Jako dříve bude však nepostradatelný
i kněz, plně pracující v duchovní správě.Ale
při všech těchto změnách, které se snad dají
předvídat, najde Církev znovu a jistě svou
podstatu v tom, co bylo vždy jejím středem;
ve víře v trojjediného Boha, v Ježíše Krista,
vtěleného Syna Božího, v pomoc Ducha svátého,
a tato víra potrvá až do konce. Ve víře a v
modlitbě bude poznávat svůj vlastní střed a
prožívat svátosti opět jako bohoslužbu a ne
jako "problém liturgického ztvárnění".
Bude to Církev zduchovnělá, nebude se opírat
o politický nandát. Jistě-bude to mít těžké
a namáhavé. Krystalizační a projasňující pro
ces ji připraví o mnohou dobrou sílu. Ochudí
ji, udělá z ní Církev malých. Proces bude o
to těžší, že se musí vyloučit sektářská
úzkoprsost stejně jako drzost plná velkých
slov.
Ano, předpovídáme, bude to potřebovat čas.
Proces bude dlouhý a namáhavý, tak jako cesta
od falešných progresi sinů v předvečer Fran
couzské revoluce - kdy k bontonu biskupa pa
třilo vysmívat se dogmatům, pravdám víry, a
dokonce tu a tam naznačit, že ani existenci
Boží nepovažuje za docela jistou, - až k obno
vě v 19.století - a tato cesta byla velmi
dlouhá. Avšak po zkouškách vytryskne z této
zvnitřnělé a zjednodušené Církve veliká síla.
Vždyť lidé dokonale zplánovaného světa se
budou cítit také dokonale osamělí. Zmizí-li
jim Bůh úplně, zakusí úplnou a strašlivou
vnitřní chudobu.
Pak objeví malé společenství věřících lidí
,jako něco docela nového, jako naději, která
je i pro ně, a jako odpověčí na otázku, kterou
si stále v nitru dávali.
Kardinál Josef

RATZINGER

MLÉKAŘKA
V OTTAKRINGU
ALEXANDRA
RACHMANOVÁ

2.srpna 1930.
Jsme na Untersbergu. Celý den jsme leželi na slunci. Je večer, sedíme na lávce vedle stráž
ní budky a zíráme na město pod námi. Snad proto, že jsme nad vším tím hemžením, snad proto,
že máme za sebou den plný slunce, nebo že jsme všichni pohromadě, Otmar, Jurka a já - se
cítím šťastná a klidná. Nemohla bych si ted přát něco lepšího a krásnějšího, než poslou
chat chlapcovo povídání, cítit Otmarovu blízkost a zírat na město, ponořené v temnotě,
v níž se rozsvěcuje jedno světélko za druhým...
Zase se mi zdá, jakobych pochopila moudrost života, dosáhla vrcholu, nad nímž už není stou
pání. Pochopila jsem, v čem spočívá štěstí života a toho štěstí jsem dosáhla. Je těžké vy
jádřit myšlenky, které se míhají jako plameny, jako jasná záře, jako jiskřičky pod námi.
Kolik jich je! Dívám se dolů a nemohu si vzpomenout, co mi světla, rozsetá po temné hlubi
ně, připomínají. Ano - něco jako pochodňový průvod, dlouhé procesí lidí s planoucími pochod
němi, které vcházejí do tmy, jako by tam něco hledaly. Blíží se k úpatí hory, na jejímž
vrcholku sedím. Asi hledají pravdu - kterou jsem já našla - prostou pravdu života....
Můj Bože, znovu ti děkuji, že jsi mi daroval radost, žít v této zemi, vidět krásu, vidět
tyto hory a světla, a že jsi mi dal štěstí.. .lásku!
Je mi jasné jako nikdy jindy, že život je jen okamžik. Jsme jako světla, která se chvějí v
hlubině, jdou někam, hledají, nevědí co - pak jedno po druhém zhasne a po zmizelém nastou
pí nové světlo. Tato myšlenka mě nebolí. Naopak, život se mi zdá ještě krásnější a ještě
víc hodný milování, protože je tak krátký.
Jak nevýslovně hezký je tento život! Jak je nádherný! Cítím své zdravé, opálené tělo a uvě
domuji si, že zítra zase vyjde slunce. Je mi teplo u srdce, když vidím dítě pobíhat sem.
a tam, trhat květiny a bavit se neustále s brouky a s motýly.
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Tak, jako je dnes, bude i zítra. Slunce pálilo, nad námi se klenula blankytná obloha a dole
se prostíralo na zemi plno vesniček a samot, modré rybníky a řeky, stříbrné stužky silnic..
Jak jsi nádherné, Rakousko! Šťastná země, která má tolik krásy ve svých údolích a horách,
a je plná čistých, ozdobných tabulek, které každému přesně ukazují, kam má zamířit, chce-li
klid, vyhlídku či pohodlí. Vedou ke vší té kráse a ke klidu, k pocitu jasu a jistoty, kte
ré v Rusku nikdo nezná; zní to divně, ale ty tabulky ještě zvětšují mou radost z krásy .

Je mi nesmírně dobře. Tělo si odpočinulo - a odpočinula si i duše. Maně obracím pohled na
životní cestu za sebou. Zdá se mi, jako by se Někdo, neviditelně a nepozorovaně, o mne sta
ral, aby mě dovedl k nynějšímu štěstí. Někdo veliký, nekonečné moudrý a nekonečně láskyplný.
Srdce mi ještě víc přetéká vděčností. Děkuji ti, velký Bože, za slunce, za přírodu, za kaž
dou květinu, která mi dává radost, za to, že se smím dívat do nekonečné, široké dálky, děku
ji za štěstí, které jsem našla a za nový domov v této nádherné zemi, domov, ve kterém budu
tiše a pokojně žít se svými drahými...
Můj Bože, jak je život krásný! Jak jsem šřastná z toho, co jsem dosáhla! Konečně má duše na
šla klid, neboř mám lásku, mateřství a možnost, věnovat ducha pravidelné práci. Vzpomínám
si, že před imoha léty jsem viděla smysl života v tom, být ženou a člověkem. Tehdy jsem o
tem jen snila; nyní mohu upříímě říci, že jsem dosáhla po čem jsem toužila: jsem žena a člo
věk. Udělala jsem vše, co bylo v mých silách-ba i nad mé síly-abych si vybojovala klid!
Kdybych našla slova, modlila bych se jako dítě, s rukama něžně sepnutýma...
Přijmi, o Bože, můj vděk za vše, co jsi mi v životě daroval, za hořké utrpení, které mě na
učilo milovat radost a za radost, která osvítila-a zocelila mou duši. Nejvíc děkuji za štěs
tí velké lásky, v níž jsem zapomněla, že člověk může být osaměly, která ze mne udělala to,
co jsem. A na štěstí matky - že smím znovu žít ve svém dítěti...

Je úplná tma. Počet světel dole roste a roste. Na silnicích se míhají světélka. Zdá se, ja
ko by něco hledala...
A já jsem všechno, všechno nalezla!

KONEC

slyšel. Slepí nabývali zraku, hluší sluchu,
chromí a pokroucení začali opět zpříma cho
dit. Vědci se nad tím nejprve rozhořčovali,
pak žasli a nakonec se přesvědčili, že
16.dubna
Jmenovala se Ma zázraky, které filosofové positivisté tak
rie Bernarda a na rozhodně popírali, jsou skutečně něčím po
rodila se r.1844 sitivním. - Citlivá Bemadetta vstoupila
v Lurdech, které do kláštera} kde nesmime trpěla3 hlavně
byly tehdy nezná záduchou. Je ji životopis a řadu jiných ži
mou vesnicí v již. votů svátých, blahoslavených a zasloužilých
Francii. Byla dce mužů a žen Cirkve najdete v nové knize
rou mlynáře, ale Křest o akademie:V JEDNOM SPOLEČENSTVÍ.
ten musel brzy
mlýn opustit a žil VĚŘÍCÍ RODINA -PEVNÝ HRAD !
pak jak se dalo. Maminka volá k večeři, když v televizi hlá
11. února 1858 bylo ráno chladno a rodina Soubirous sí, ze se stal v cirkuse úraz. Jitka, kte
neměla už doma ani kousek dřeva k zatopeni. Ber- rá je na řade s modlitbou před Jídlem, do
nardettu poslali proto se sestrou Toničkou a ješ dává po modlitbě:"Bože, smiluj se nad ro
tě jednou přítelkyní za vesnici posbírat suché
dinou artisty a zachraň ho!"
větve. Tři děvčátka se při hledání větví dostala Tatínek má radost:"Ano., naše víra má oživo
až blízko ke skále Massabielle, která tvořila na vat celý nás den." Hovoří^se o tom, jak
úpatí, ze strany kudy tekla řeka, jeskyni. A v
prožívat v rodině víru. Někdo připomene ta
jeskyni ležel pěkný kus dřeva. Kdo se k němu chtěl tínkovo oblíbené' úsloví:"Bez Božího požeh
dostat, musil však přejít malý kanál s vodou ve nání, marné' naše namáhání." Nebo:"Buh je
doucí od mlýna do řeky.
stále s námi."
Tonička s přítelkyní zuly dřeváky, aby se přebro Také si vzpomenou na maminčina s^ova:"Jak
dily studenou vodou. Punčochy neměly. Bernadetta Buh chce!"a "Panna Maria nám pomůže!"
je však měla, poněvadž nebyla příliš zdravá a
František podotýká:"Drive jsge měli v krotrpěla záduchou. Požádala přítelkyni, aby ji pře pence svěcenou vodu. UŽ je pul roku suchá’.1
nesla na zádech, ale ta odmítla a začala s Tonič "Aspoň jeden si toho všimnul,"volají^ostatni."Proc nepřineseš vodu z kostela sám?"
kou sestupovat k řece.
Bernardetta zůstala sama. Nakonec se rozhodla, že Monice se nejvíc líbí, že maminka před nai ona se zuje a sundá si punčochy. Zatím co se k krojením udělá na bochníku křížek - i když
tomu chystala, uslyšela náhle velký hluk. Pozved krájí chléb strojkem.
la oči a spatřila, jak dub blízko ní se rozšuměl, Mamince se zase 1 íb^, když se tatínek kaž
dý měsíc ptá:"Kdo půjde se mnou ke svate'
třebaže nebylo cítit žádný závan větru. Jeskyně
byla znenadání zcela zaplněna zlatým oblakem a na zpovědi?" Takovou otázku bychom si měli
kameni v jeskyni stanula překrásná paní.
dávat jeden druhému.
Bemardetta samovolně poklekla a vytáhla růženec. Tatínek podotýká:"Ty, maminko, jsi zase
Paní se dívala, jak se modlí a pozorovala její
přišla na myšlenku, každému, kdo vstupuje
prsty probírající zrnka růžence. I ona ho držela do auta, dát na čelo křížek."
v ruce, ale nešeptala Zdrávas jako Bernadetta.
A tak
^—0^**‘**J[ uvažuji, podle če
Až na konci desátku se k ní připojila a společně
ho všeho mohou lise pomodlily "Sláva Otci..."
de' na nich poznat,
Po skončení růžencové modlitby krásná paní zmize
že jsou křesťané,
la a s ní i zlatý oblak. Jeskyně byla po oslňují
že se snaží žít
cí záři zase temná. Zjevení se později třikrát
podle Kristovy ví
opakovalo a Bernadetta si nikdy neprotiřečila,
ry. - Před soškou
když popisovala nádhernou paní: "Byla bíle oděna
Panny Marie mají,
a měla blankytný pás, jehož konce jí sahaly
být stále čerstvé
skoro až k nohám."
květiny. Při
Podivné však bylo, že dívka se třikrát ptala
různých příleži
krásné paní, kdo je a ta ji třikrát odpově
tostech mohou da
děla: "JSEM NEPOSKVRNĚNI? POČETÍ". "Taková od
rovat náboženské
pověď nemá žádný význam,"namítali ti, kdo
knihy. Kromě neděle
byli pověřeni výslechem chudé pasačky. Ale
mohou jít v jeden vsed
Bernadetta trvala na svém:"Tak to řekla," a
ni den na msi sv.
ani jednou to neodvolala.
"Když prožíváme spo
K jeskyni se mezitím chodili modlit i jiní věřící
lečně svou víru, máme
věřící a z úpatí hory vytryskl tak hojný proud
z ní mnohem vetší ra
dost.“
zázraků, že nikdo o ničem podobném nikdy ne

DĚVČÁTKO

ROZEZNÁVÁNÍ DUCHŮ

stavení, povolaní,zdraví..

6. Božský Duch vlévá duši
stále myšlenky pokory
a skromnosti. Je pravda,,
že Buh svým světlem náš
rozum zušlechťuje a po
zvedá ho k poznání,něk
dy i nad jeho pří*'- enost, tu a tag dokonce
mimořádným způsobem.Ale
A.Podněcuje a ridi nas rozum Buh?
zároveň dává pokorné' my
Podotýkáme, ge k posouzeni našich či
šlenky, aby duse pozna
cizích skutku nestačí jediná znamka
la svou nicotu, nicot
Č^li - jediná nesprávná známka není
nost a chudobu a došla
důvod k negativnímu posudku.
k poznání, že tyto zna
1 .Známka Božího duchg vzhledem k rozumu: Boži duch učí losti, plné' světla, nemá sama od sevždy správně a nemůže nás uvést v omyl. Sám Kristus
be a tak se uprostřed povzne
ho nazval Duchem pravdy/Jan 14,26; 16,13./- Tedy sení hluboce ponížila. - Čím je
žádná myšlenka či mimořádné zjevení, kteréQodporuje
božské poznání a sdělení mimořádněj
Písmu svátému, rozhodnutí všeobecných sněmu a víře
ší, tím je člověk pokornější a chápe,
katolické Církve - nemůže být od Bohaže si tyto dary nezasloužil.
2 .Boží duch nevnukne našemu rozumu nikdy zbytečné a ne
plodné', marnivé" a nepatřičné' věci. "Co jest zrnu do

Nemá to nic společného se spiritismem,
Sv*Ignác z Loyoly vypočítává známkyspod
le kterých se každý může přesvědčit,
ovlivňuje-li jeho jednáni dobrý nebo
zlý duch, vycházi-li pokušeni z našich
slabosti nebo od zlého ducha* Položme
si upřimně ruku na srdce a zkoumejme
své nitro*
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plev?,pravi Jahve, Neni mé slovo jak oheň, di Jahve,
jako kladivo, které drti skálu?"/Jer 23, 28/. Boží

slova jsou velmi závažná a nutná. Napadají-lí duši
při modlitbě poznatky, které nemají význam pro ni
agi pro duše druhých, nepřicházejí od Boha, protože
Buh nejedná bezdůvodně.

3 .Boží rozum náš rozum osvětluje. "A to světlo sviti v
temnotě a temnota ho nepostihla."/Jan 1,5/*Všimněme
si, co říká sv.Jan o Ježíši, jako o světlu světa.
/Jan h9: 3,19: 8,12: 9,5: 12,36/. Jistě, Buh často
dopouští, aby jemu milé a drahé duše upadly do hlubo
ké temnoty a sice často na určitou dobu; taková tem
nota však zasghuje jen obrazotvornost; té se světlo
neukazuje a zůstává omezeno jen na rozum. I když toto
světlo je občas tak duchovní a ryzí, že i ten, kdo je
má, ho nepoznává, nepřestává toto světlo řídit rozum
a zaměřovat ho k Bohu. Zkušenost ukazuje, že se to
děje takto: duše, i když ponořená v hlubokou temnotu,
pokračuje jako dříve v dokonalém živote, poněvadž ji
určitě vede božské světlo. Tak pozná vedoucí-duchovní
rádce-je-li rozumová schopnost jeho žáka podnícená
Bohem; zjigtí-li, že jeho myšlení a snahy jsou dobré
a svaté, muže právem být jist, že tu panuje Otec Svět
la.

CO MY NA TO
Farář Urs Hostetter pronesl 28.12.
mr.nad hrobem Sylvie, oddané omam
ným jedům, která se v Curychu sama
upálila, řeč, v niž schvaluje prá
vo člověka na sebevraždu, je-li pro
něho život přilis těžký. Odůvodňuje
to tim, že se nás nikdo neptal,
chceme-li žit.

Odborníci, zkoumající vědecky za
čátky posmrtného života,t.j. dobu
těsně po smrti, tvrdí, že sebevrazi
prožívají největší hrůzu ze své vi
ny. - Život nám dal Bůh a je jeho
pánem. Bude žádat jednou vyúčtová
ní. Nezná-li někdo cenu vzácného
daru života, neznamená to, že jej
smí odhodit. Nenormálních je mezi
sebevrahy 10-20%, ostatní mají vět
ší nebo menší vinu.
Katolická víra sebevraždu rozhodně
odmítá. Člověk má v sobě uskuteč
nit obraz Boží a tak oslavit Stvo
řitele. Sebevrah odmítá sloužit
4 . Boží duch dává rozumu učenlivos^, pružnost, poddaj společnosti, bližním. Kromě dušev
ně chorých nesmí kněz sebevraha
nost a jemnost v gřijímání názoru^druhých, které je
ho vlastním názorům odporují, zvlášť když se jedna" o církevně pohřbít; jedná se zřejmě
úmysly představených. "Pán uši mi otvirá* ,"/Is 50,5/. o nekatolického pastora, kněze by
Jakmile vniknul do Saulovy duše paprsek božského svět za tento čin i slova musel biskup
potrestat. Sylvie byla obětí nevěla, ptal se Krista;"Pane, kdo jsi?"/Sk 9, 5/.
reckého, bezútěšného a sterilního
5 . Božský duch dává našemu rozumu chytrost, vede k správ'prostředí.

Snažme se vytvořit kolem
nému usudku o tom, co je dovolené a co ne, o okolnos sebe tak milé prostředí, aby se na
tech, které prozrazuji, má-li se o něco snažit nebo
nás mohly zachytit a vnitřně oži
ne, o prostředcích, které použit, o zvláštních vzta vit všechny osoby, které marně la
zích osob, na ně/ je třeba ora"t ohled, např.vek, po- pají po vzduchu Boží lásky.

"magdaleny"

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
leme i si natočili 16 mm film
o návštěvě sv.Otce v NSR.
Trvá 70 min. Dá se vypůjčit
v Medienzentrale der Bistu■ner, Kaiserstr.163,5300 Bonn.

UŽ n^kotilvtát jime te v KLUBa zmóuZí o
mimoŽádných. zputobech péče o netmtáeiné
dáte: Maže' tet &ty, bydžici na todce v
amtte/iodamtkych k^achtech, knez-hottintky,
kteAij joccaje óe tvými pomocníky & tpodina Paveze, Žehointei ci žehotnice v cžvZZfwn oděvu, kteŽé te utadí v činžá
ku. a tnaží te obyvatele poznat, po
máhat jim a včti k Bohu. ap. Vnet o
veikomětte X, o tettíickách X, ve
vykvičené Čtvrti X, od kněze-^epo^itéxa X„

Od 1.ledna t.r. byla v SSSR
snížena všem duchovním daň
ze mzdy o 15 % a tím byli za
řazeni do stejné kategorie
jako umělci a tvůrčí pracovi níci.

"Nedaleko kláštera se potloukají bib
lické postavy, Marie Magdaleny,"vypra
vuje sestřička."Dělají to, poněvadž jim
chyběla a chybí pravá láska. Nemají už
sílu nechat svého smutného řemesla."
Vypravuje o skoro sedmdesátileté nevěst-njjp* ce, Která se
vydala o půlnoci na silnici a chtěla se vrhnout pod auto.
Ale nabídku sester, že jí opatří byt a pomoc, nepřijala.
"Jak je dobré, že vás máme,"přiznává majitel jednoho z ne
sčetných sexlokálů. A jiný:"Už pohled na vás nám připome
ne Boha." "Skoda, že svou fantazii využíváte jen k vyko
řisťování lidského sexu,"odpovídá sestra. "Na štěstí dětivětšinou sezónních dělníků-si fotografií nahotin už nevší
mají." Jednu ze sester, spěchajících na návštěvu k rodině
v nesnázích, zastavil číšník z baru a rozvinula se dlouhá
duchovní rozmluva."Prosím, zastavte se jednou zase,"popro
sil na konci rozhovoru.
Tento případ považují statečné sestry za výjimku. Potřebují-li peníze pro své chudáky, jdou po dvou mezi lidi a za
hodinu vyberou i 500 marek.
Jiná sestra je šťastná, když se jí konečně podaří přimět
padlou ženu, aby se odloučila od svého "páska"; najde jí
byt, místo, opatří papíry. Sestry musejí spolupracovat i
s jinými církvemi, zejména armádou spásy, většinou tajně,
protože ti, kdo žijí z výdělku nevěstek, neznají slitování.
Důležitý je rozhovor.
"Cením si slov sestřiček víc než chleba s máslem,"říká jed
na stará žena.
Sestry oslovují nevěstky příjmením a vykají jim, aby v
nich zachovaly zbytek jejich důstojnosti. "Prodávám své tě
lo",říká jedna z nešťastnic,"sama sebe však neprodávám."
Něco jako rozštěp vědomí - a jejich drzost je spíš obrana.
"Nejkrásnější práce je vyučování konvertitů, "vypravuje ji
ná sestra,"dovedete si představit, že z tohoto prostředí
se lidé vracejí k Bohu a k Církvi? A přece - je jich dost!'
Přichází pomocník; roznáší mrznoucím nevěstkám večer horký
čaj. Jedna sestra přidává krabici pralinek. "Každé dejte
jednu a řekněte, že je to pozdrav od sestřiček!" Když něk
dy "ta komická jeptiška"roznáší horký čaj sama, poslouchá
udivená "Magdalena" to, co se dá takové ženě ještě říci.
Tyto ženy se řeholnicím nikdy nevysmívají. "Opilci jsou
hrubší, a přece - nedávno zvedl jeden na druhé straně sil
nice sklenici a volal:"V Církvi jsme spolu spojeni!"
Kněz - reportér odchází bezútěšnou ulicí a napadá mu staré
h»řekadlo; NEEXISTUJE NIC, S ČÍM BY SI KRISTUS NEVĚDĚL RA
DY! - Takových sestřiček bychom potřebovali víc!
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fPocet studentů v kněžských
seminářích v NSR roste.
R.1973 vstoupilo do seminá
řů jen 312 kandidátů, 1979
už 620 kandidátů,. Proti poc
tu polských seminaristů je
to ovsem minimum.

Muhamed Ali, americký boxer,
prý se rozhodl věnovat svůj
majetek Matce Tereze z Kalkuty. Filmová herečka Greta
Garbo prohlásila, že její
největší touha je vytvořit
na filmovém plátně postavu
Matky Terezy.
IV.kongres konfederace latin
ské Ameriky vyzval na konci
čtyřdenního zasedání v Buenos
Aires vlády již.Ameriky, aby
vypověděly ze země všechny
marxistické a neokolonialistické jesuity.

Ve Vatikáne je kromě nedělí
stále 29 svátků - v Itálii
jen 10. Svatá Stolice uvažu
je o snížení počtu svátků,
hlavně proto, že některá
musea se ve svátek zavírají.
V NSR se ze sta manželství
třetina rozvede., Jen 60 ze
100 katolických párů přijímá
svátost manželství. Čtvrtina
manželských párů nechce mít
v mládí děti. Ještě smutněj
ší je statistika o názorech
mladých katolíků na předman
želské sexuální styky. Není
divu, trpí-li biskupové ta
kové vedoucí mládeže, jako
byla Barbara Engl.

Arcin.Martini, Milán, požá
dal sv.Stolec o blahořečení
Dr.0.Brettové,40 let. Matka
3 chlapců ošetřila zdarma
tisíce děti. Při 4.těhoten
ství odepřela operaci,která
by zabila dítě. Po narození
zdravého dítěte zemřela.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
DUCHOVNÍ VÍKEND
S P.MAXIM KANDLEREM
Z KOLÍNA, vydavatelem
revue NA HLUBINU. Přihl.P.Vondra,
P.šimčík/adresy ve vedlejším sloupci dole/
cena cca 90 frs - v Quartenu od_3.dubna večer do 5.dubna odpoledne
pove
de P.Gorazd ZVONICKÝ z Říma. Inf.a přihlášky
u slovenských misionářů - P.Baník, P.Křivý na Květnou neděli__________ od 10. - 12.4._____
SLOVENSKÉ EXERCICLE V MORSCHACHU/SCHWYZ,

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.
BAEEN-kaple sv.Šebestiána/vedle 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.neS.v 11,15 slovenská 1
CURYCH-Herz Jesu Kirche,Aemtlerstr.46.pe
dele
- česká
19,00
Kaplnka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.1.pat
ro, neděle - SLOVENSKÁ MŽE SV,
9,30
C0RTAIT.L0D-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon,farní kostol sv.Petra
3.ned.v nesiaci
10,00
FRIBQURG-v kaplnke Marianistov, Rue oe
Faucigny, l.ned^v mesiaci
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro
4 .ned.v mesiaci
9,30
RÚT!-TANN-kaple u katol.kostěla, každou
dostanete pozvánky od P.šinčíka
9,30
LUZERN-St.Peterskapelle,neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
St.Peterstr.ll.Herblingen, parkoviště pro
ti kaplifíostanete pozvánky P.Simčíkal0,00
SOLOTHURN, Spitalkirche, 18.1.,1.2.,
15.2.,1.3.,15.3.,29.3.,12.4.
St.GALLEN,pos1.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši beseda v Pfarrheimu -Gallusstr.34,
WINTERTHUR-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.Tterezie
14,avenue Peschier, 2 neděle v nes.9,30
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QTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN,Schadrutistr.26.
tel. 041-312635
P.JÁN PIUS KŘIVÝ,O.P.-4058 BASEL, Lincenberg 21., tel.061-321944
P.JOSEF ŠIMČÍK-8OO4 ZČRICH,Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P .ANTON BANÍK,t.01-2414455
P.MARTIN MAZÁK, 1110 MORffiS, La Longeraie
t.021-717713.
P. VILÉM VONDRA, 8735 St.GALLENKAPPEL,
t.055-881460 - redakce a admin. KLUBu

SETKÁNÍ NAŠICH MLADÝCH V EINSIEDELN, povede
P.Robert KUNERT, jesuita z Klagenfurtu. Inf.
a přihlášky P.šimčík, P.Birka__ 23^26^4^_____
JARNÍ OÁSA PRO MLADÉ OD 9-14 let v CASIES,
již. Tyroly, Itálie, v našem domě VELEHRAD
přihl.a informace P.Šimčík
6.4.-25.4±_

TRADIČNÍ SETKÁNÍ V REFORMIERTE HEIMSTÁTIE GWAT
am Thurnersee - pořádají naši evangeličtí
bratři. Podrobné informace a přihlášky:
Farář š.M.PAVLINEC, Blumenbergstr.50.,
3013 BERN, tel.031/42 13 88 2.až 3.května
VELKÁ JARNÍ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSIEDELN, pove
de a slavnostní kázání má P.Msgr Dr.Jaroslav
ŠKARVADA z Říma; mše sv.v hlavním poutním
chrámu ve 12 hod., po ní oběd a rekreace
_
__
_____ _24.května
OSVĚŽENÍ PRO RODINY V CASIES, již.Tyroly, v
našem daně VELEHRAD, inf.P.Žimčík 28.-31.5^. _

KURS MLÁDEŽE V CASIES, inf.a přihlášky
Ihšimcík__________________________
SV.OTEC VE ŠVÝCARSKU. Sejdeme se 2.června
v Einsiedeln. Protože bude asi nedostatek par
kovacích možností, je lépe zaparkovat v někte
ré stanici před Einsiedeln a do poutního místa
dojet vlakem. _Kroje žádoucí
2.června____
JARNÍ POUŤ NA SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM - 14.6.

VÝLETNÍ POUŤ DO SCHWARZWALDU, podrobnosti přineseme později, jinak inf.P.šimčík 28.6._____

SYMPOSIUM MLADÝCH: BIBLE A VĚDA, se nebude po
řádat v Anziu, ale v Casies v našem domě VELE
HRAD, bližší inf.přineseme později 23.7.-8±8._
**********************************************

SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS •
Náš milý misionář Otec Jan MED, salezian, Kte
rý pracuje už přes 35 let mezi chudými v Indii
a kterého jsme loni poznali, potřebuje naši ,
pomoc - modlitbu i finance. Dáme-li jemu, víme,
komu dáváme Příspěvky můžete poslat Otci
ŠIMČÍKOVI, 8004 Ztirich, Brauerstr.99. , i v
obálce s poznámkou: Pro P.MEDA, INDIE.
20 frs stačí na výživu dítěte na mesic!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Kolping Korala školí nezaměstnanou mládež.
Kolpingovy rodiny je dělnická katol.organisace, zal.6,5.1849 kolínským knězem A.
Kolpingem.

V radě novin uveřejnili protesty proti
akcím, které chystá organisace Aktion
fúr Menschenrechte in der Kirche proti
V katedrále v Kantonu-Čína, se slouží
sv.Otci při jeho návštěvě ve Švýcarsku.
mše sv. ještě latinsky a v tridentském
Chce snad tato organisace odepřít katol
obřadu.
kům právo, aby vyjádřili úctu a vděčnost sta V NSR se mají skolit syrští vojáci, ačkoliv
tečnému sv.Otci? Představení švýc.evangel.sva Sýrie obsadila velkou část Libanonu a v posled
zu prý požádali o oficielní setkání s JP.II. cích letech zničila 300 křest, kostelů. Ročně
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Solidní švýc.tisk kritizuje film ze serie
Die sieben Todsiinden "Zoru oder Mannersache'/ který svádí osobní vinu na "systém"
/t.j. kapitalistický-jakoby v komunistic
kém systému žili sami svati!/ a protestuje
proti pedagogice Neuen Linken, t.j. marxis
tů většinou v protestantských církvích.

St^Hedivigsblatt z DDR zdůrazňuje, že kříž
má být v kostele dobře viditelný a s tělem
Páně. "Kříž je signál křestana-a signál mu
sí být zdálky viditelný!"

Polský biskup Bednorz z Katovic měl na kněž
ském studijním dni v St.Poltenu-Rakouskopřednášku o posledních událostech v Polsku
a o významu a důležitosti dělníků v Církvi.
Na zpáteční cestě prohlížely celní orgány
CSSR hodinu a půl jeho zavazadla, pak chtě
ly i tělesnou prohlídku, kterou biskup od
mítnul a vrátil se zpět, aby odejel do Pol
ska letadlem. Jeho sekretář odvezl auto
přes švédsko zpět do Polska.

připraví o život 1800 Libanonců.

Sbírka Polen in Not 80/81 ve Švýcarsku vynesla
asi půl.mil.-větší část v naturaliích. Věci by
ly odvezeny do Polska 18.2.ve 4 vagonech. To
co věnovala vláda a 2 velké firmy/zdá se, že
Migros/ nejsou v tom započítány.
Kardinál-sekretář Casoroli přijal poprvé vedou
cího clena palestinské organisace PLO, proti
které se brání pronásledovaní křestáné na ji
hu Palestiny.

President katol.akce v Rakousku Eduard Ploier
vyzval krajany k solidaritě s potlačeným náro
dem v El Salvadoru, aby se tam "bez násilí" roz
vinula sociální a demokratická společnost jako
v Nicaraguy. V Nicaraguy vládnou komunisté,to
asi panu Ploierovi ušlo. Nebo přece jen neušlo
a z posice vedoucího katolické akce chce pod
porovat vznik nového komunistického státu?

V NSR se přestala Církev zmenšovat. Lidé už
skoro nevystupují z Církve a co ubyde úmrtími,
vystěhováním a pod.se nahradí konversemi,naroze
Nejmladší matka v NSR je 8 a půl létá dívka, ním, přistěhováním a jinak.
nejmladší otec má 10 let. Je to následek
Poprvé prosí komunistická Čína kapitalistický
sexuální výchovy ve škole-vhodné spíš pro
Západ o finanční pomoc. Ve dvou provinciích pa
nevěstky-a děti "opičátka jsou"jak řekl už
nuje následkem sucha/a komunistického hospoda
náš slavný Komenský a chtějí vyzkoušet to,
ření/ krutý hlad. Od zemí EG dostanou 6,2 mi
co jim učitelé promítají na plátno nebo
liardy dolarů. /Prý!/
čtou v porno-učebnicích.
V polské vsi Paškevicích u Vratislavi zmizelo

Ze Slovenska hlásí, že STB zneužívá ke
špiclování po podzeimí síti náboženských
skupin párky milenců, sestavených ze za
městnanců STB, resp.rekrutovaných z řad
vysokoškoláků - ovšem za nemalou odměnu.

Pravoslavný spisovatel Levitin-Krasnov se
chce vydat sovětským úřadům, budou-li pro
puštěni z vězení kněz Gleb Jakunin, Vladi
mír Poreš a Alexander Ogorodnikov. Litevec
Viktoras Petkus sedí ve vězení skoro nepře
tržitě od svých 16 ti let a má sedět do r.
1993. 10 čtenářů Neue Bildpost se nabídlo,
že za něho 10 let odpracují, ale sovětské
úřady zatím na nabídku neodpověděly.

Na otázku, proč se stal v 30 ti letech Gra
ham Green katolíkem, odpověděl 79 letý spi
sovatel, že ho k víře přivedla naděje, že
vlastní hříchy nejsou neodvolatelné a vědo
mí tajemství v Církvi.

v několika dnech 25 psů. Slowo Polskie tvrdí,
že se jejich maso dostalo na černý trh jako
telecí.

Policie v Birmě zničila 3800 hektarů makových
polí, zdroje ilegální výroby opia. Plantáže,
které jsou pod kontrolou komunistických vzbou
řenců, zničeny nebyly.
TIMOR DOMINI uveřejňuje debatu prof.lucemského teolog.učiliště Niedekehra s pro f.Pavlem
Hackerem o mši sv. Prof .Hacker považuje názory
prof.Wiederkehra/kapucína/na mešní obět za ne
katolické a také to dokazuje. Podle názoru
llrse von Balthasara a jiných teologů už dávno
není lucemské teol.učiliště duchovní pramen
katolické víry, jak dokazuje i demonstrace studenů a některých profesorů ve prospěch Kunga.

Farnost ALLERHEILIGEN, Wehntalerstr.224,Zurich,
vydala skripta:Medizinisch-ethnische Aspekte
der Geburtregelung-pojednávající o křesťansky
V indickém státě Kerala a v Sagaru ve stř.
přípustných přirozených metodách regulace po
Indii bylo r.1980 založeno 28 nových Kolpingových rodin. V Alooru je indický ústřed rodnosti.
ní svaz. Kolping-Bombay pomáhá hl, rybářům,

vmalovával do něho všelijaká ta "nádraží", nalepil
si vousy, vzal brýle, ale nic naplat, mládí prorá
želo ven a ne a ne se dát zakrýt. Kolegáčkové, to
"Život má velké zákruty
se ví, si dělali z nešťastného Peška legraci, vše
18
říkával František Kreuzlijak se po něm opičili, ale vrchol všeho byl na
mann a něco na tom je.
scéně: smáli se i spoluherci a publikum, když Pe
Ladislav Pešek byl herec
šek spustil"stařeckým"hlasem: "Samou radost mi ten
mého dětství, pak byl mým
chlapec dělá, samou radost!"
třídním profesorem, po
Na filmování exteriérů k filmu"Komedianti", ve kte
čase jsme se sešli v di
rém se opět v hlavních rolích sešli Ladislav Pešek
vadle a zůstali jsme po celý ten cas přá a Jaroslav Vojta, sídlil štáb filmu v hotelu v
telé. Panu Peškovi říkají jeho přátelé Lá Semilech. Jaroslavu Vojtovi se tam strašně líbila
la. To jméno, pokud vím, se s ním táhne oD Sjedná mladá maskérka, jménem Mařenka, platonicky
dětství z Brna a jeho autorkou je určitě samozřejmě, a při každé příležitosti říkal:"Ta Ma
jeho maminka, slavný brněnská herečka Ema řenka, chlapci, to je kousek! Jak jsem starej,hned
Pechová. Výjimkou v oslovování Ladislava bych si dal říct!" A tak to šlo pořád. "Mařenka,
Peška byl Jaroušek Vojta, který mu říkal to je krasavice, děvucha krev a mlíko! Já bych vám
krátce po moravsku"Ládo". Pan Pešek o so
to ještě ukázal!" Jednou v noci se Lála Pešek
bě příliš nemluví a tak se o něm dohromady
vplížil za dveře Vojtova pokoje a tiše, decentně
ví málo. Ale nedejte se mýlit zdáním! Pan
zaklepal. Ve Vojtové pokoji bylo naprosté ticho.
Pešek není jenom ten seriózní prošedivělý
Ještě jedno zaklepání, pak zapraskala postel a
pán, kterého občas potkáváte v pražských
ozval se Vojta:"Co je? Kdo je?" A Pešek jako ten
ulicích. Pan Pešek je totiž také členem
vlk z pohádky o kůzlátkách výtečně napodobil roz
klubu Dobráků a dovede mu dělat čest.
toužený dívčí hlásek a šepotem se klíčovou dírkou
Při filmování exteriérů v jižních Čechách
doprošoval:"To jsem já, Mistře, Mařenka, otevřte,
řádila toho roku hejna komárů. Otravovali
Mistře!" Pauza a nové zapraskání postele:"Kdože
i v pokojích hotelu, kam vlétali otevřený
je to?" A Pešek znova: "Já, Mistře, Mařenka! Otevř
mi okny a v noci trápili nocležníky. Pešek
te, Mistře, jen na chvilenku, rmě je tak strašně
aby měl klidnou a bezbolestnou noc, zabí
smutno, Mistře.." Dlouhé ticho. "Mistře..!"ozval
jel před odchodem do postele po zdích korná
se ještě jednou roztoužený Pešek. Pak Vojta zakaš
ry trepkou a do noci znělo tichem hotelu: lal a povídá:"To jseš ty, Mařenko? Nech ně být,
klap, klap, klap. Druhý den ráno se mu svě čevče, jsem už stařec."
řoval Jaroslav Vojta:"Poslouchej, Ládo, u
Bohumil BEZOUSKA:TAJNOSTI ZÁKULISÍ
mne v pokoji každou noc straší. Jen si vle
zu do postele, začne takové strašidelné
klepání, jako když někdo pomalu chodí."
"Ale,Vojto, prosím tě, kdo by tady v hote
lu kromě nás dvou strašil?"vymlouval to
Vojtovi Pešek. "Ne, ne,"bránil svou teorii
Vojta,"až to zase večer začne, já tě vzbu
dím, aby sis to poslechl sám." Večer začal
Pešek znovu vyvraždovat komáří plemene a
najednou mu na dveře bouchá Vojta:"Ty, Lá
do, ted to zrovna začalo, pojd poslouchat.
Někdo tu chodí!" A už táhl Peška k sobě do
pokoje. V pokoji ticho-nic. Vojta:"Zvlášt
ní, člověče! Ted nic, ale kdybys tu byl
před chvilkou, taks to slyšel docela na
hlas." Čekali ještě chvilku-samozřejmé nic
Pešek tedy odešel a pokračoval ve svém po
koji v katanské práci. "Pojd, Ládo,"hned tu
byl Vojta,"začalo to nanovo!" Ale ve Vojto
vě pokoji bylo ticho jako v hrobě. "Jak
přijdeš, chlapče, jako když utne,"povídá
zklamaně Vojta. Pešek utekl se smíchem z
Vojtova pokoje a dlouho ho ještě strašil...
Pan režisér Hilar obsazoval někdy herce pra
zvláštně. Zralý Václav Vydra st.hrál titul
ní roli v "Edisonovi"a mladičký Pešek,který
nedávno opustil brněnskou konservatoř "ProČ uz neužíváte starých kladlveček,
hrál jeho otce. Mučil si všelijak obličej,
pane Reagane1"

MŮJ TŘÍDNÍ

Pán si v Hračkářském obchode zkouší vláčku,
Konečně jeden vybere."To bude mít
" Znám jedno báječné řešení. Mám ti je ří váš synek radost,"podotkne pro
ci? ""Napřed řekni, kolik to bude stát!"
davačka, ""Dobře, že jste mi
"Tohle je škeble z ostrova Fidži, zde otisk
připomněla. Zabalte ještě
mamuti stopy ze Sibiře, tohle zkamenělina."
jeden!"
"A co tohle? Jak krásné to zvoni?""To je
Úmorné vedro. Pán si ulehče
úlomek koláče, který upekla manželka po
né sedne na lavičku. Přispě
svatbě.„"

!!
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Starý filosof dostal otázku, není-li mu lí
to, že se neoženil. "Naopak, jsem šíasten.
Pomyslete si, že na světě žije žena, která
je také šíastná jen proto, že jsem si ji
nevzal!"
Pani domu se ptá hosta, neni-li pověrčivý,
bude totiž u stolu třináctý."Nevadi. Jen
když nebude jidlo uvařeno pro 12 osob!"

Dva přátelé se baví o že
nách a jeden tvrdí, že bru
nety jsou milejší a mírnějši povahy než blondýnky.
"Nesmysl! Má žena je stří
davě blondýnka a bruneta a
žádný rozdíl nepozoruji!"

chá muž v pracovním a říká:
"Vstaňte. Musím tam dát ce
dulku: Čerstvě natřeno."

Jeník stopuje u silnice. Za
staví auto a Jeník prosí ,
aby ho odvezl řidič do školy.
"Ale já přece jedu opačným směrem! ""Tím lip!"

Matka se ptá dcery:"Už se Jenda vyjádřil?""Mami,
ten je tak do sebe zamilovaný, že v případě
svatby by si bral své druhé já."
Nejnamáhavějším sportem je box. Po každém zápa
se je vítěz tak unaven, že mu rozhodci musí
sám zvednout ruku,"

"Pane vrchní, chtěl bych trochu vody.""Prosím.
Má to být čaj, limonáda, káva nebo polévka?"

"Už jsi zase rozbila talíř?""Ano, ale měla jsem
"Když jsem dozpival, sál za
štěstí. Rozbila jsem ho před umytím, "
duněl.. "chlubi se zpěvák "Pro další premiéru budu potřebovat aspoň tisíc
amatér."Nent divu. Když tři
statistů,"vykládá jeden režisér druhému. "V his
sta leti opoušti sál..."

Fanouškové se hádají při
fotbale:"Člověče, vy byste
měl platit jen poloviční
vstupné. Vidíte jen a jen své mužstvo!"
"Kolik dáváš manželce měsičně z výplaty?"
"Když ti to řeknu, neprozradis, jaký mám
plat?"

torických kostýmech?""Kde
pak. Aby zaplnili hle
diště."
"V laboratoři zjistili,
že máte chronickou otra
vu nikotinem.""Ale já
přece nekouřím.""Skoda,
to znesnadňuje diagnosu'.'

"Musíme, kolegové, stavět kvalitně. Hlavně
"Hrome, tu moderní hudbytové jednotky kolegy Vomáčky, Holého a
,bu, kterou si vedle
Kučery. "/Nejedná se o P.Kučeru z Norimberka
pouští dcera, už nevydr
tířednik v penzi potká svého pensionovaného
žím. ""Ale tatínku, to
šéfa."Bez práce nemohu žit. Koupil jsem ve
myje služebná nádobí."

sběru pár kilo spisů a zpracovávám je.""Bud
Šéf:"Znáš naši stenote tak hodný, až je zpracujete, přineste mi
grafku Anču?""Znám."
je k podpisu! "
"Měl jsi s ní někdy
"Mám dojem, že mě
schůzku? Psal jsi jí mi
můj muž nemiluje."
"Z čeho tak soudíš?" lostné dopisy? Telefonoval jsi jí?""Ne, nikdy."
"Prima. Tak jedině ty jí můžeš dát výpovědi"

"Už se dva roky do
ma neukázal."

"Vaše dceruška by měla pěstovat atletiku.""Proč
myslíte?""Všimněte si, jak daleko umí vrhat-tv
své pohledy."

"Drahoušku, dnes už
jdeš potře ti do hos
"Dnes jsme si hráli na bělopody pro pivo. Co si
„chy a na černochy,""A to si
lidé o tobě pomysli?
černoši očernili tváře?"
"Nicídikám, že je to
"Ne, běloši si je umyly, "
pro tebe."

Skot rozlil jodovou
tinkturu."Rychle se
někdo řízněte, a£
tinktura nepřijde
nazmar!"
Povidá šachista začátečnikovi:"Táhněte?"
"No dobře. Ale s kým budete hrát?"

"Naše maminka neumí vůbec
zacházet s dětmi; když jsem
večer svěží, dává mě do po
stele, a když se mi ráno
chce spát, tak mě budí!"

Skot žádá u poštovní pře
pážky jednu pestrou dvoušilinkovou známku. "Cenu z ní odstraňte, je to dar'.'
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cháme vykynout kvásek. V míse utřeme
změklé máslo s žloutkem, přimícháme
KYNUTÉ TĚSTO NA BUCHTY A KOLÁČE
kvásek, přidáme mouku, sůl a vypracu
Základní předpis: 7/2 kg polojeme tužší těsto, které necháme půl
hrubé mouky, 3 dkg droždí,
hodiny kynout. Pak z těsta vyvá
8 dkg cukru, 5-8 dkg tuku,
líme dlouhý váleček, nakrájíme na
7-2 žloutky, 7/2 lžičky
kousky větší než na švestkové
soli, 1/4 l až 3/8 l mlé
knedlíky. Nakrájené dílky rozválí
ka, tuk na pomaštení.
me na oválné placičky, poklademe
Z mléka odebereme asi
kousky ořechové nebo oříškové ná
1/2 šálku a ohřejeme je,
divky, okraje těsta potřeme bílaby bylo vlahé. Přidáme
kem, stáčíme rohlíčky a dáme je
lžičku cukr u a rozdrobené
na plech vykynout. Zatím upražíme
droždí; kvásek necháme v tep
lžičku cukru na karamel, zalijeme
le vykynout-nesmí se spařit!
trochou vody a povalíme. Vychlad
Do mísy dáme osolenou, ohřátou
lý karamel přimícháme k rozšlehameuku, přidáme cukr, vzešlý
nému druhému žloutku, potřeme jím
kvásek, tekutý, vychladlý tuk,
vykynuté rozhlíčky a upečeme ve
žloutky a zaděláme vláčné těs
středně teplé troubě. Během peče
to. Dobře je vypracujeme vařečkou nebo stro
ní můžeme rohlíčky ještě jednou potřít žloutkem,
jem, zakryjeme ubrouskem a necháme na teple
poleva bude výraznější. Vlažné upečené rohlíčky
kynout. Z vykynutého těsta nabíráme lžící
potřeme ještě slabě vodou, aby se víc leskly.
stejně velké kousky těsta, klademe je na poOŘECHOVÁ' NÁDIVKA: 10 dkg vlašských jader, 2 lží
moučený vál, zploštíme, poklademe nádivkou
ce cukru, vanilka, citr.kůra, 2 lžíce bílé
a sbalíme buchty. Dáme je do vymaštěného pe
strouhanky, 1/2 lžičky rumu, trochu mléka. Cukr
káče a každou potřeme tukem. Necháme je vypokropíme 2 lžícemi vody a svaříme na nit. Při
kynout a pečeme ve středně teplé troubě asi
dáme mleté ořechy, asi 3 lžíce mléka a odsto.ví20-30 min. Upečené necháme chvíli v pekáči,
me z ohně. Přimícháme příchutě, zahustíme a ne
pak je opatrně vyklopíme na prkénko, které
cháme vychladnout.
na pekáč přiložíme a pekáč obrátíme.
OŘÍŠKOVÁ NÁDIVKA. - Připravujeme jako předchozí,
Obměny těsta: přidáme šálek vařených strou
vynecháme však rum a ořtšky před mletím trochu
haných brantoor, nebo šálek strouhané syrové
opražíme nasucho. V suché utěrce odtrhneme slup
mrkve.
ky a oříšky rozstrouháme.
Koláče tvarujeme tak, že z kousků těsta
DROBENKA NA KOLÁŘE. - 3 lžíce polohrubé mouky,
utvoříme kuličky, klademe je na pomaštěný
2 lžíce moučkového cukru, 2 lžíce másla/6 dkg/,
plech - ne těsně k sobě - a necháme vykynout
Po vykynutí vytlačíme dnem sklenky, omotané VELIKONOČNÍ MAZANEC.-2/2 kg polohr mouky,12 dkg
plátýnkem, díry, okraje koláčů potřeme roz- másla,10 dkg cukru, 3 žloutky,3 1/2 dkg droždí,
šlehaným bílkem nebo vejcem a přidáme trochu 3/16 l mléka,sůl,3 dkg mandlí,! dkg hrozinek,
karamelového cukru. Pak klademe nádivku, na vanilka, citr.kůra, trochu
tvarohovou a povidlovou dáváme sekané loupa rumu,mandle.-Uděláme kvá
né mandle nebo máslovou drobenku, Na tvaro sek, utřeme máslo,cukr,
hovou dáváme hrozinky nebo vyschlou marmelá žloutky,vanilku, citr.
du či kousky ovocné pasty.
kůru, sůl, rum, kvásek
ROHLÍČKY S OŘECHOVOU NÁPLNÍ. - 22 dkg hlad a vlahé zbylé mléko.Po
cástech přimícháme mou
ké mouky, 8 dkg másla, rovná lžíce moučkové
ku, mandle a hrozinky.
ho cukru, trochu mléka, 2 dkg droždí, na
Vypracované těsto hně
špičku nože soli, 2 vejce. - Do vlahého mlé
teme
na vále. Z vykynutéJ
ka přimícháme cukr, rozdrobené droždí a neho vytvoříme 2 mazance, po t
dalším kynutí potřeme vejcem,
křížem nařízneme a posypeme se
DOBRÉ
CHUTNÁNÍ
kanými mandlemi. Střední oheň!
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