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DRAZÍ PŘÁTELÉ.

5.1981.

při velikonočním úklidu oprašujeme i drobné památky, které cizímu nic neříkají, ale nám při
pomene rokoková panenka babičku, obrovská šiška pobyt v Itálii, několik stébel Svatou zemi,
vázička milou návštěvu z vlasti. Jen se rozhlédněte, jak se Váš byt hemží vzpomínkami, kte
ré Vás hřejí u srdce.
Ještě víc nás zahřívají drobné vzpomínky. I z dětství. Obchodnice, která dala špuntíkovi kus
čokolády. Pán, který nás vysadil z vlaku, když jsme zděšeně zírali na hloubku schodů k ná
stupišti. Nebo učitel, jenž nás povzbudil. V těch letech se zasévá víra, vztah k Bohu.
V Brně učil nešikovný, koktavý katecheta. Děti si při jeho hodinách hrály, jen jeden žáček
mu občas věnoval pozornost. Když slyšel potom řeči proti Církvi, řekl si: VždyE nás pan
katecheta učil jen dobré věci? Později zaplatila řeholní představená studentovi exercicie.
Nadchnul ho P.Pelikán, jesuita, u něho složil své mladé viny. Od té doby, vzdor škobrtání,
víru už neopustil.
Jak moudré rady jsme my dostali od našich Otců-exercitátorů! Jak nás potěšili v těžkostech,
povzbudili k tomu, abychom nesli dál své skoro neunesitelné břemeno. Na každé životní kři
žovatce stojí Bůh a volá nás, často v podobě dobrého člověka, na správnou cestu. Avšak i
když si zacpeme uši a dáme se širokou cestou hříchu, Otec-Bůh nás neopustí. Jeho hlas slyší
me však stále slaběji, když odbočíme od jeho cesty a dáme se pohodlnou, širokou - moderně
se tomu říká "sebeuskutečnění" nebo "vyžití se".. Někdy je cesta k správnému cíli už skoro
nemožná - a přece, Bůh námi silné zatřese, snad utrpením, ztrátou milované osoby - a polo
viční mrtvola naší duše oživne a padne Otci radostně do náručí.
Někdy pomůže k návratu právě vzpomínka na dobrou bytost v našem životě. Snad na zbožnou ba
bičku-jako u Boženy Němcové-na obětavou sestru, na svátého
kněze, a náhle vidíme, do jakého sobectví
jsme zabředli-a£ má ta špína sebe krásněj
ší jméno. V naší duši svitne světlo, a to
je začátek. Dlouhá léta ochrnulý člověk ne
začne hned běhat, ale posadí se, začne jíst
dostane chuř. k životu - k životu s Kristem!
Náš exercitátor nám doporučil, abychom ráno
i večer věnovali 12 min .modlitbě, duchovní
četbě. .Je to minimum, Pak však nezbloudíme
a staneme se pro mnohé lidi takovým malič
kým Otcem Cyrilem, pomůžeme druhým z nesná
zí, zmatků, utišíme bolesti..To je "kněž
ství věřících". Nemáme moc posvěceného kněze-druhého Krista-ale svým příkladem a do
brotou povedeme také duše k Bohu.
Naším vzorem je Kristus,"v kterém žijeme,
hýbáme se a jsme "a. svati, jeho nejlepší
přátelé a následovníci. Čerpejme z Krista
a rozdávejme ho všem kolem sebe.

Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Byv. madridský kněz Francisco Garda Salvo ris
Tiskový šéf niezidiecezálního Pastorálního kuje vyloučení z komunistické strany, pro svůj
fóra P.Walter Ludin uveřejnil sdělení bis "pro-sovětismus". Pracoval už za Franca v pod
kupa M&dera, že prvního zasedání fóra se zemním hnutí komunistů pod jmenem Cura Paco.
Katolický biskup z Malagy Ramon Buxarrais poslal
zúčastní sv.Otec, ale skutečné zasedání,
kterého se chtěl sv.Otec zúčastnit, se bu cca 4.700 šfr protestantské církvi k stavbě
de konat až 29.října do 1.listopadu, švý společenského a konferenčtního střediska v Los
Rubios u Malagy. Počet katolíků ve Španěslku
carská policie učinila pro návštěvu sv.
klesl od r.1960 z 99,3 % na 82% - podporuje-li
Otce velmi přísná opatření.2
sám biskup nekatolickou církev, není divu.
Na tirolském pastor.zasedání žádal novy
biskup z Innsbrucku, Reinhodl Steiner,aby Na pozvání biskupů oblasti Emilia-Romagna na
se knězi odivali tak, aby každý poznal,že vštíví sv.Otec v neděli 27.9.Bolognu; posledně
ji navštívil Pius IX.
jsou kněžimi. Kněží hnuti Opus Dei nosi
10.-16.5.se koná v Římě za přítemnosti JP II,
všichni kolárky, jiní aspoň křížky.
Novým ofic.představitelem Vatikánu v USA .mezinárodní kongres o kněžských a řeholních
jjovoláních. Jistě se bude jednat i o reformě
je arcib.Pio Langhi/58 let/.Nastoupil v
úřad stejný den jako Reagan do úřadu pre seminářů.
sidenta. Jeho předchůdce Jadot se přičinil V Madarsku vysel nový překlad žalmů. 3000 bude
o jmenování 174 mladých progresistických dodáno farnostem - zdá se, že protestantským.
biskupů v USA, zvaných "jadotovci".P.Laghii 27.3.přijal sv.Otec nového papežského arcibisku
řekl, že tímto směrem pokračovat nebude. pa Msgra Lustigera a poté s ním poobědval.
Katolický týdeník Hedwigsblatt v NDR na Sv.Otec vydal apoštolský list k 1600 výročí
vrhnul, aby se uvažovalo o možnosti blaho.1.cařihradského sněmu a 1550 výročí efezského
sněmu "A concilio Constantinopolitano I." Chce
řečení mučedníků z končentr.táborů II.
svět.války. Zejm.biskupa Kozala a kaplana výročí oslavit a zve všechny biskupské konferen
ce, patriarcháty a metropolity větších území
Frelichcwského z Polska, karmelitána
Braudema z Holandska, pracovníka s mládeži na 7.června do Říma. Dopoledne bude vzpomínka u
Calla z Francie, Edit Steinovou, probošta sv. Petra, odpoledne u Panny Marie Větší.
Růženec, který se modlil sv.Otec první dubnovou
Lichtenberga z NDR - a my můžeme dodat
Dr.Alfreda Fuchse, pro jehož blahořečení sobotu 4.4.se s ním modlili i naši bohoslovci
z Neporoučena.
se už sbírají podpisy.
Vatikánské nakladatelství vydalo knihu JP II. z
Švýcarské německé televizi vyčítají- už
velmi ostré i solidni noviny, že manipu doby, kdy byl krakovským arcibiskupem:Ke prame
ni obnov". Je to úvod ke koncilním dokumentům
luje vysíláni, zejm.zprávy, ve prospěch
a napsal ji vlastně pro pastorační synodu své
komunistů - pod různými jmény. Velký
hněv vzbudilo vysíláni v den atentátu na arcidiecéze. Zahájil synodu jako arcibiskup,
ukončil jako papež v červnu 1979.
presidenta USA Reagana, vysílal se oby
čejný film. Při vysiláni o letu Columbie 6,-8.4 se v Londýně sešli tajemníci evropských
se zdůrazňovalo přiliš prvenství Gagari- biskupských konferencí.
Jan Pavel II.přijal v dubnu delegaci vatikán
na -ale opomenuli podotknout, že Gagaských laických zaměstnanců a pohovořil si s ni
rin na následky svého letu zemřel.
mi
o zvýšení platů a pracovních podmínek aj.
Sestry sv.Kříže v Ingenbohlu mají nyní
Došlo prý k uspokojivým výsledkům.
6.160 sester. Největší provincie je ve
Vatikánské úřady prý dali souhlas k ternu, aby
švýcarsku-1697 sester, nejmenší v USA 69 sester. Moravská provincie byla zalo byla zfilmována divadelní hra K.Wojtyly-pseudo
nym Andrzej Jawien- Zlatníkova dílna.
žena r.1872, slovenská 1927.
Podle Europa Press navštíví sv.Otec Španělsko
Generál jesuitů P.Arrupe poslal provin
letos v říjnu a příští rok - zřejmě ve výročí
ciálním představeným v latinské Americe
dopis, že křesťané mohou při své práci ve 400 let od smrti sv.Terezie z Avily. Po svém
návratu z audience u papeže prohlásil předseda
prospěch sociální spravedlnosti použit
také určitých marxistických metod sociál špaň. bisk. konference, že papež chce poznat
ní analyzy, nebudou-li tuto analýzu pova všechny oblasti Španělska.
žovat za jediný prostředek při posuzová Při vykopávkách v kostele, který dříve patřil
jesuitům v mésté Jesus y Trinidad v Paraquai
ní skutečnosti. Je to zásadně v rozporu
s encyklikou Pia XI. Divini redemptoris, bylo nalezeno přes 800 náboženských předmětů z
18.st.a katakomby, kde byli tehdejší zemřelí
jejíž část jsme v min.čísle uveřejnili.
jesuité pohřbíváni.
JP II.přijal P.Arrupeho v dubnu znovu,
pozorovatelé se domnívají, že opět hovo Nejnižší životní úroveň mají prý obyvatelé
Sovětského svazu.
řili o jeho demisi.

VZORNÝ MUŽ

nekoupila nový, nepamatuji kdy. Zmínila
se i o kožichu naší sousedky, ale ne
říkala, že by chtěla také. Jako ozvěna
Před velikonocemi jsem zpytoval
mých myšlenek se ozvalo: "Když mužovi
svědomí, ale nenašel jsem ani je
neřekne, že chce kožich, jak si to má
dinou podstatnou chybičku.
domyslit? Muži na to nejsou!"
Jsem vzorný manžel-jednou jsem
"On určité ne! Při tom obdivuje ko
se vzdal i svých manželských
žich na Evě, ale koupit jej manželce
práv - celé tri měsíce. Jsem
mu nenapadne. A šest dětí! Je jí málo
vzorný otec, učím se s dětmi,
přes třicet, vypadá sice jako děvče,
chodím s nimi na procházky,
ale všimla sis, jak je od nošení dětí
sleduji jejich rozvoj a pro
přihrblá. Mohl by jí vzít chůvu."
větší se snažím být Starším ka
"Prý má jeho paní děti tuze ráda."
marádem, ke kterému by měli důvé
Nepřátelský hlas nespokojeně posmrknul.
ru. K podřízeným jsem spravedli
'Přesto - vykořisťuje ji, Div se nezmrzavý, nedávám přednost ani sexbombě
čila při umývání oken. Tři měsíce byla v
EvČ, která chce vyhodit ze sedla mou
starou sekretářku. Paní Sofková je spole nemocnici!"
hlivá, na stole má tužky a ne tyčinky na To byly ty tři měsíce, kdy jsem nežádal plnění
rty. Proti rozkazům představených nebro- manželských povinností. Ale chůvu a služebnou
jsem tehdy najal. Proč jsem si je nenechal, když
jím, jako kolega ze sousedního oddělení.
Prostudoval jsem zpovědní zrcadlo, šel do se žena zotavila? Vždyť vydělám dost, bydlíme
konce na Bussandacht, ale krčmě drobných ve vlastním domě...
"Všimni si, jak chodí kolem Evy. Nos nahoru3
slabůstek jsem na sobě nenašel chybičku.
V pondělí před rodinnou zpovědí jsem v po. chladný hlas, ale tak to s ním cuká."
ledne snědl oběd v kanceláři a pak zjistil Namýšlíš si to, protože nedoporučil, aby ti
že vzorná paní Sofková zapomněla připravil . zvýšili plat," ozval se "můj" hlas vítězně.
nějakou dokumentaci - snad jsem jí to ani "A proč nedoporučil? Ani mě nezná, neví, jak
nenařídil. V místnosti s dokumentací bylo pracuji. Ten zloduch Jenda mu namluvil, že má
práce je podprůměrná, protože jsem dala přednost
temno, vedoucí odešel na oběd, a já hma
tal po vypínači, když jsem zaslechl mezi Jirkovi. Pomsta! A šéf se měl přesvědčit!"
"Měl. Uvaž ale, kolik má starostí. Proč jsi za
regály pochichtávání a tlumený hovor, že
by si praktikant vybral toto místo pro své ním nešla a nevysvětlila mu to?"
"Copak mě ta ježibaba k němu pustí? Co jsem?
milostné rejdy? To mu překazíme!
Plížil jsem se temnými uličkami až ke zdrc -Prach!" Hlas byl zahořklý, na krajíčku pláč,
"Mohlas k němu přisednout v jídelně. Lehce se
ji hovoru a smíchu. Hlasy jsem nepoznal,
asi to byli nejnižší zaměstnanci, s který ti do něho píchá zezadu, ale jsi sama zbabělec!"
mi jsem vůbec nepřišel do styku.
Chvíli bylo ticho.
"Můj šéf není směšný,"řekl uražený ženský "Kdo z nás nemá chyby?" pokračoval "můj" hlas.
"Do vysokých stromů bije blesk. Mám šéfa ráda,
hlas."Je solidní!"
"Cha! Solidní! Protože musí, aby nepřišel když ho přirovnám k řediteli Haagovi, který stří
o své postavení. Má teta bydlí vedle nich. dá sekretářky - a víme proč - je náš šéf úplný
To bys koukala, jak sekýruje své děti. Ne světec, Žádné skandálky, vzorná rodina,..Cha!"
dá jim ani trochu volného prostoru pro roz -Odplížil jsem se tiše nahoru. Dodnes nevím, kdo
voj - říká má teta. V sobotu musejí pomáhá se tam dole o mně bavil. Ale přezkoumal jsem
uklízet, udělají si úlohy - a spát. Ani na všechny platy, přesazení, propuštění, každého
jsem zavolal k sobě na "pohovor". U jedné dívky
pohádku v televizi se nesmejí dívat! A v
se mi zdálo, že je v rozpacích. Vlastně u dvou.
neděli ráno je žene do kostela,.."
"Co je na tom špatného?" přerušil ji výboj -Nebo u tří? Která z nich mi zpytovala svědomí?
Ve svých očích jsem klesl z vzorného člověka,
ný hlas mé neznámé podřízené.
ha skoro světce, na docela obyčejného chybují
"Snad nic! Ale když jdou všichni v řadě
jako vojáci, je to směšné..A jeho manželka cího smrtelníka.
V sobotu trvala má zpovéd dvakrát tak dlouho ja
už nosí tři roky stejný plast..!"
ko zpověd mé manželky. To už měla na sobě nový
"Snad sama chce!"
"Teta říkala, že obdivovala tetin nový ko jarní plášť a ve skříni krásný norkový kožich.
Jemně jsem jí naznačil - ale opravdu velmi jem
žich a prý jí bylo jeho ubohé ženy líto.
ně - že by bylo lépe, kdyby se se sousedkou ba
On je jako ze škatulky, nejméně tři nové
obleky ročně - a manželka tři roky stejný vila méně - a po velikonocích u nás nastoupí
pomocnice v domácnosti,
AB
plášt! Sobec, jako všichni muži!"
Polknul jsem. Snad se to netýká mne? Sku
Jdi domu ke óvé aodině a vijp-Mvuj jun, jali vetečně si kupuji tři obleky ročně a žena si ůíke dobrodiní. ti Pán jMotázať a jak. ót nad ti
bou ómtíovat." /Mk 5, 19/.

„TO JE MÉ PRÁVO ! ”
Nikoho nemusíme poučovat o jeho právech. Každý
občas řekne:"To je mé právo!""Nedám se odstr
čit!" Vzácněji slýcháme:"To je má povinnost!"
"Jeho právo nesmím porušit!" Své právo zná
každý, práva druhého málokdo.
Jaký je vztah mezi těmito pojmy? Právo osob
nost rozvíjí a zdokonaluje. Proto má člověk
právo na život. Proto má také právo modlit se
k Bohu. První potřebuje k rozvoji života, druné pro štěstí duše, pro věčný život.
Povinnosti a práva jsou jako vypouklá a prohloujená strana talíře. Mám-li právo na to, co je
nutné k plnému rozvoji mého charakteru, musím respektovat stejná práva u jiných. Nikdy není právo bez
povinností, jako neexistuje talíř bez vypouklé a prohlou
bené části.
Práva a povinnosti jsou jako kořeny stromu. Strom má "prá
vo" podle své přirozenosti kvést, rodit ovoce a růst. Toto "právo" se může nárokovat a vykonávat jen tehdy, vykonává-li své povinnosti: koření v zemi, dá se obklopit vzdu
chem a světlem. Všechna práva jsou sociálně podmíněna urči
tými povinnostmi a oddělí-li se právo od povinnosti, na
stává rozklad.
Příklad z mechaniky: kyvadlo hodin má"právo"či"svobodu" se kývat jen tehdy, uználi svou "povinnost"viset na hodinách. Chceli se"pokrokově"této povinnosti bránit, brzo
zjistí, že nemá svobodu se kývat.
čínské přísloví říká:"Nejlepší prostředek k za
chování čistoty ve méste je zametá-li každý před
svým prahem!"
Dnes se bohužel v těchto věcech nerozlišuje. Tragická for
ma je rozvod, kde muž a žena omezí svůj slib věrnosti a
lásky - který má trvat do smrti - na určitou dobu, nebo kněz
zruší svůj slib Bohu, že bude hlásat slovo Boží a udělovat
věřícím svaté svátosti.
Liberál zdůrazňuje svobodu, ale zapomíná na
povinnost a odpovědnost. Chce plody bez kořenů,
právo, být kyvadlem, ale neviset na hodinách,
chce svobodu od něčeho, ale nechce svobodu k ně
čemu. Chce právo stát oběma nohama pevně ve vzdu
chu. Reakcionář zdůrazňuje povinnosti bez práv;
chce, aby se člověk tak podřídil společenství, že mu nezbude žádné nebo jen
nepatrné osobní právo. Podle reakcionáře by se nemělo kyvadlo vůbec pohybovat,
strom by musel kořenit, ale nesměl měnit listí. Redakcionář má obé nohy zali
té v cementu.
Naše demokracie by byla zdravější, kdyby se občané ptali, jdou-li "nahoru" ne
bo "dolů", k dokonalejšímu životu, k pravdě a lásce - t.j. k Bohu, nebo od
něho, či proti němu. Každá buňka má právo, aby ji živilo krevní plasma, ale
jen s podmínkou, že uzná svou povinnost zůstat v těle. Stejné jsou osobní prá
va spojená se společenskou odpovědností. Práva jsou neoddělitelná od závazku
milovat ty, na nichž jsme závislí, a plné rozvinutí naší osobnosti je odvislé
na spoluobčanech a společenství. Kdo povinnosti vůči společnosti popírá, vzdá
vá se také svých práv. Kdyby se vládní komité zeptalo občana, je-li členem
akciové společnosti Vražda, neřekl by:"Je to mé zákonné právo." Komunista to
řekne, ačkoliv nemá právo existovat v demokracii, kterou chce zničit. Neplnit
povinnosti znamená vzdávat se práv. Není vědění bez studia, mzda bez práce a
bez lásky k vlasti ji nebudeme chránit. Kdo lituje, bude Boha milovat.Tragic
ké je, že lidé,kteří nemilují Boha,nemilují obvykle ani svou vlast. F.J.SHEEN
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TŘICET LET ČEKÁNÍ..... !

Jsem P.Josef Vaz z oratoria sv.Filipa z Neri."
Zlatník padl knězi s pláčem k nohám: "Jak je
Jasný letní den 1687. Uliceni Jaffy na severu Bůh dobrý,"vzlykal,"už dávno jsme ztratili na
"zářícího ostrova"Ceylonu putuje vyhublý muž s ději, že spatříme kdy kněze, a tečí..."
přepadlou tváří, ostříhanou hlavou, v zapláto- "Skrze tebe najdu cestu k ostatním."
vaném a zaprášeném oděvu. Mušle, Lucerna, hli "Shromažďujeme se v jedné prádelně, modlíme
něná trubka - ano, je to žebrák, jeden z těch, se a posilujeme evangeliem. Příští noc máme...
kteří sami nebo ve skupinách táhnou zemí.
půjdeš se mnou? Odpustíš nám hříchy a dáš nám
Pozorně sleduje v hlučné ulici hrdé brahmány, Chléb Života? Ale - vydáváš se v nebezpečí.."
handlíře,vychvalující pronikavým hlasem zboží, "Mám se bát víc než vy, moji dobří křesEané?"
řemeslníky před darem, kajícníky na schodech
Starý muž náhle odešel a vrátil se s kalichem.
templu, obrovskými břemeny obtížené kuli, i
"Zhotovil jsem jej před léty, doufal jsem, že
parie, kteří se plaše plíží kolem donu, aby se přijde kněz. Můžeš ho potřebovat k slavení
nepřipletli do cesty vyšším kastám. Mezi tlače tajemství naší víry?"
nicí se loudají páni země, Holanďané. Kolem jde "Netušil jsem, že první oběE tu budu sloužit
náboženský průvod, kněží nesou obraz bůžka do s tak drahocenným kalichem. Mám sice povolení,
tenplu a obětují mu ovoce a betelové ořechy.
použít i skleničky, ale tak dostane Pán důs
Na náměstí stoupá k nebi páchnoucí, temný kouř. tojnou nádobu na svou krev!"
Žebrák ví, že tam spalují mrtvolu a pospíchá
V noci byla radost věřících v prádelně nepo
do skromné uličky. Troubí, putuje od dveří ke psatelná. Byli to většinou nižší kasty, zlat
dveřím a prosí; v jedné ruce má hořící lucernu, níci, hrnčíři,sběrači kokosů, holiči a pod.
v druhé misku na trochu rýže.
Napjatě naslouchali knězi, vyzpovídali se a
Proti zvyku žebráků, kteří nemluví a neusmějí kněz sloužil v prádelně oběE mše svaté.
se, snaží se navázat s dárcem hovor. Hrnčíř za Nesměl ovšem zůstat ve městě, bylo by to nestaví svůj kruh a dychtivě naslouchá podivuhod bezpečné. Odvezli ho do vesnice Sillalai.
né příběhy, které vypravuje cizinec z Goa. Ho Tak chodil P.Vaz čtyři roky jako žebrák po
lič nechá zaschnout pěnu na zákazníkově bradě, ostrově, hledal křesEany, slavil svátou oběE,
aby mu neušlo slůvko o dobrodružné cestě podél těšil nemocné a připravoval je na smrt.
Malabarského pobřeží. Žebrák se zeptá na zdrav?' R.1692 slavili v Jaffě vánoce. V prádelně se
a pozorně naslouchá vypravování o jeho nesná tísnilo na půlnoční asi 350 věřících, s nes
zích. Zná prostředek proti každé nemoci.
četnými lampami a svíčkami na počest Novoroze
Všude nadávají na nové pány země, kteří vytla ného Spasitele. P.Josef právě kázal, když se
čili před desítiletími Portugalce. Zejména zlat otevřely dveře a vpadla tam policie .Bídný uda
nik Tulasi hubuje:"Kdyby nám nechali aspoň na vač křesEany zradil-za pěníze-jako Jidáš. Ma
še náboženství,"bručí do šedého vousu.
jitel prádelny včas strhnul kněze do úkrytu,
"Záleží vám tak na tenplu?"
ale ostatní putovali do vězení.
"Ne, tam uctívají bůžky, modly!"
"Přívrženci Budhovi mají také pokoj!"
"Ano-ale jiní pokoj nemají/'vzdychá zlatník.
"Myslíš na křesňany? Vždyí Holanňané sami vy
znávají ukřižovaného."
"Jejich víra je jiná než víra bílých Otců,kte
ří kdysi přišli z Portugalska. Pochmurná,chlade
ná, netrpělivá-jiná než katolická."Hryzne se
do rtu. Řekl moc?"Svým žvaněním vás nudím!"
"Jsou ve městě katolíci?"
"Moc ne. Utekli do džungle. Holanďané je bičo
vali, stavěli na pranýř, školy nám zavřeli, ko-H
stély a kláštery spálili, Bílé Otce, Františ
kány, Jesuity a Dominikány vyhnali nebo umuči
li k smrti. Ano, ani nocleh nesmíme knězi po
skytnout, jinak nás umučí. Tak prchli naši do
džungle, než aby zradili svou víru. Kromě sta
rých - ti tu zůstali."
"Jsi tedy katolík?"
"Proč bych to zapíral? Už to stejně víš! Kněze
jsme neviděli třicet let. To by byla pro nás
útěcha. Ach.,můj Bože!"
Žebrák mu ukázal listinu:"Umíš číst?" Zlatník
zíral na rudou pečeí, pak se začal chvět:"Ty.."
"Ano, jsem kněz. List je od arcibiskupa z Goy.
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Konečně je propustil až na osn lidí z vyš
ších kast. Na jednoho-Petra-si zvlášť za
sednul: "Zapři svou víru-nebo zemřeš!"
"Ano, zemřu. Ale víru nezapřu, "řekl mla
dý muž bez váhání.
"Neznáš mučení!"vykřikl kalvínec a zvedl
bič s olověnými kuličkami.
"Mé tělo můžeš mít, ale mou duši nikdy!"
"Jak tedy chceš!"zasyčel velitel. Muka
mladého muže byla hrozná. Za půl hodiny
ho odvlekli zakrváceného do vězení, kde
večer vypustil svou statečnou duši. Do po
sledního okamžiku povzbuzoval ostatní ke
statečnosti. Druhý den byli umučeni i oni.
P.Vaz šel do ceyloňské džungle, aby po
skytl ukrytým katolíkům útěchu víry. V
království Kandy, které nepatřilo Holanďa
nům, našel bezpečný útulek. S třemi nový
šli městem a zpívali vánoční písně.
mi kněžími stále navštěvoval katolíky na
Druhý den vyslýchal zatčené mijnheer van Theejaff-území Holanďanů, tisíckrát riskoval život,
ský guvernér. Mel vztek, že mu kněz unikl. Mamě až 16.ledna 1711 podlehl těžké chorobě.
se snažil odstrašit ženy a děti hrozbou, že budou V jeho díle pokračovali jiní, hl.P.Jakub
Golzalves, skladatel pašiových her, které
umučeni. Mamě dal muže bičovat. Nikdo víru
dosud ceylonští katolíci na velikonoce
nezradil.
WILHELM HÜNERMANN
provozují.
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DOPIS TELEVIZI

Uazenx, panové,
komunikační prostředky májá v naši společnosti velmi důležitou
roli. Stežl existuji prostředky silnější nez je rádio a tele
vize k Zn^oAjnovanZ ve^e/no-óZZ, k aZvažtenZ názoru a poučeni ši
rokých vrstev obyvatelstva. Odbornici-programátoři odpovídají
za to, jak tyto prostředky společnost ovlivňuj l. Špatné a zmate
né názory mohou zvZáóZe méně vzdělaně diváky nebo ty, kteřc si
nemohou informace ověřit, uvést do omytu. To pak je nebezpečné
zvláště u sexuální výchovy mladých, tak důležité. nejen pro jed
notlivce, ale pro četou společnost.
Vaše vylétané ÁGOPA z 25C2.S7 jis^é vyvolalo velký zájem ° Bytě
jsme však zklamáni, protože tak důležité téma bylo zpracováno
vešmi lehko mys tnei Ptali jste se mladých na názory, ačkoliv
jejich znalosti v těchto oblastech jsou jisté minimální. Také
většina odpovědi dokázala, že $omu nerozumí.
,
Napadlo by Vás, ptát se školáku na matematické, literární ap.
názory? Jistě ne'.Obrátili byste se na zkušené učitele.
Spatné chápaná demokracie dává bohužel ve vašich pořadech čas
to slovo nevědomým lidem, napr.ptáte se detá/14 tet! jak mají
prožívat sexualitu, rozvedených, jak úspěšně žát v manželství,
těch, kdo dělají potraty, jak milovat a vychovávat děti a osob,
které jsou otroky Svých pudu, jak žát svobodné.
Společnost nepovažuje za zletile mladé'pod 1S tet, nesmeji řá
dit auto, hlasovat ap. Me povazuje je za zralé k sexuálnímu
Životu, který žádá daleko vyšsá psychický a citový rozvoj.
Předčasné sexuální zážitky mladým lid^m škodá a často zaviní
usmrcená nenarozené lidské bytostá Muže někdo délat to, za co
nechce zodpovídat a nemůže nést ani. citové", ani psychické, mo
rální a materiální nástedkyiTak zv."sexuální vychovatelé"povzbuzuji mladé k předčasným sexuálním stykům - a asi i výrobci antikoncepčních prostředku; místo
toho by se měli mladí vychovávat k zdrženlivosti-uŠetrl si tak bolestné a neužitečné zkuše
nosti, Čas a energii k přípravě na budoucí povolaná. Jak mohou být tito mladistvá, kterážsi
zvykli na časté sexuální styky, nazývané"svobodné", být připraveni na manželskou věrnost, zá
klad rodinné soudržnosti a stability celé společnosti? Současný rozpad rodin je problém všech.

Všeobecná tendence k
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
požitku nozktádá naši
Letos vzpomínáme na to, jak
spotečnost - důkazy
sv.Mikuláš z Flůe tak zv.
jsou jasné.
Stanskou smlouvou před 400
Udětáte tépe, nebudete?
lety zachránil švýcarské spo
ti Vaše tetevizní di
lečenství před rozpadem. Ved
váky uvádět do omytu.
le uveřejňujeme jeho rozjíma
Chcete-ti se zabývat
cí tabuli, vyplněnou tím, o
podobnými náměty, jako
čem rozjímal. Středem jeho ži
je sexuatita, vybente
vota byl Kristus, druhá bož
tidi, jejichž vědomosti
ská osoba. Byla to jeho mod
a život jsou po tidské
litební kniha, podle které se
stnánce úspěšné a mo
modlil 20 let jako poustev^
hou být pnoto dnuhým
nik. Byl svatořečen r.1947,
p-níktadem. Nepodaní-ti
Přenosné varhany, které kan
se Vám to, mějte odva
cléř Schmidt slíbil JP II,r,
hu ponad odvotat.
1979, posvětil sv.Otec na
Sdítovací pnostnedky a
Květnou neděli za přítomnosti
tetevize mohou hnát
místopředsedy parlamentu, lu
vetkou noti v ozdnaveterána Georfa Lebera, který
nx. spotecnostc; ukazo
který
zastupoval kancléře
vat dobno, usměnnovat
a německou vládu. Přenosných
extnémní. názony, svě
varhan se bude používat při
domitě pnipnavovat pnogener.audiencích na nám.sv.
gnamy a snažit se pnedPetra.
vídat, jakou odezvu vyBylo zjištěno, že skoro půl.
votajá.
Domníváme se, ze TV 7 mil.kolumbijských Indiánů je decimováno tuberkulosou, bahenní zimnicí
a špatnou výživou; situace se zhoršila, když jim byla vzata půda.
ROMANDE dtuží nyní
svým tetevizním divákům Proti knihovníkovi diecéze Cuenca ve Španělsku má být kanonický pro
ces, ukradl prý za 20 let mnoho knih. Tvrd.í, že k tomu měl povolení.
nové vysítání na těma
sexuatita, Meta by jí Místní biskup je proti procesu, Knihovník je kněz, ne laik!
V roce tělesně a duševně postižených chce Charita v římské diecézi
dat pnavou hodnotu a
ukázat na nebezpečí je umístit v kostelích zábradlí, dveře a lavice pro tělesně postižené.
Proces s P.Líznou, jesuitou mimořádné inteligence a statečnosti, pro
jí pochybné pnaxe. A
"nedovolené podnikání"t.j. opisování encyklik a pod. byl vzhledem k
meto by se také' mtavit
nesčetným protestům proti procesu odložen.
o "svobodě odníkání".
K jubileu 400 let od smrti sv.Terezie z Avily, církevní učitelky, r.
Vou^ame, že pnijmete
1982, prý zamýšlí sv.Otec zajet na týden do Španělska.
těchto někotik knitickych pňipomínek, ktené V Jerusalemě se opravuje via Dolorosa. Byly uvolněny obrovské dlaždi
ce, některé váží až 2 t, které tam podle archeologů byly položeny za
mají Vosi diváci nuz
ných. povotánx. a nuzného čátkem I.st.po Kr.-snad po nich i Pán Ježíš chodil. Bylo opraveno ně
kolik míst na Bolestné cestě a místa u každého zastavení křížové ces
veku.
ty upravena tak, aby na nich mohli poutníci rozjímat,
Vovotte, pánové, aby
9d r.1969-1978 odpadlo 88.101 řeholníků a řeholnic: 72.057 řeholnic
chom Vám postati svůj
a 16.044 řeholníků, někteří s posvátnými věčnými sliby Bohu.
sndecny pozdnav.
Zloděj, který ukradl v katedrále Bayeux u Lisieux kovový relikviář s
Skupinka dvaceti ^nan- cstatky sv.Terezicky byl zatčen; v relikviáři byly také šperky v cecouzsky mtuvících obča iě asi 40.000 frs. Ty byly nalezeny, ale kam schoval ostatky si zloiěj už nepamatoval,
nu z hon.Wattisu a je
Apoštolský vikariát v Monroii/Liberia, Afrika/ má od 8.3.svou kato
jich podpisy.
********************** lickou vysílačku;přináší večer hudbu, vzdělávací a nábož programy.
Klidně, vecne, logicky Ísí 200 katolických kněží, jáhnů a řeholnic se postavilo proti nové
ístavě v Čile - na 8 let - za vlády presidenta generála Pinocheta,
pišme televizi - a zá
roveň tento dopis uve- ‘ lení divu, že jihoamerické vlády kněze a řeholnice vypovídají - ko
řejneme v nějakých no- ' munisté by je v podobném případě zavřeli.
1 Ugandě zemřela ve věku 94 let sestra Camilla Uberti z Verony. R.
vinách, aby si lide",
kteří se dívají na tele 1910, jakmile složila věčné sliby, odešla do misií v Egyptě, Sudanu i
vizi bezmyšlenkovité,
’ xi r.1918 v Ugandě. Misionářkou byla 70 let a jen jednou r.1935 v
uvědomili, jaké'" nesmys- rodné Itálii.
ly-ba špatnosti a haneb-J Werenfried van Straaten-Spekpater, prosí o podporu pro utlačenou
nosti někdy TV předkládá Církev na Ukrajině a na dopravu potravin do Polska,

naučí obdivovat, chápat, zajímat se.
PŘIPRAVUJME DĚTI NA ŽIVOT !
'Naučí se lásce tím, že se zastaví a
VatXl kapitolky o výchově detL od 8-10 tl tet~ze zkaóepozoruje živé bytosti, že naslouchá..
noAtí ^ancoaz^kého kněze P.UIMÚRTA.
To, co my, stále chvátající, už ani
Rodiče často tvrdí, že dnešní děti jsou příliš vyspělé. nedovedeme.
"Já byl v jejich veku mnohem naivnější! Dnes toho děti Dítě-a my také-by mělo mít před sena svůj věk vědí příliš mnoho."
bou stále něco, co nůže objevit.
A opravdu! Dnešní děti jednají často jako dospělí, opi Prostota je milost dětství. Ducha dí
čí se po velkých, diskutují o vážných věcech. Jejich
těte nesmíme přetěžovat; potřebuje
řeči a jednání jsou pouhé pozlátko, zní falešně.
žít svým rytmem. Jednoduše a s málo
V 8-10 letech diskutují o politických problémech. Čtou věcmi; ale musí mít dost času, aby
noviny, časopisy a knihy pro dospělé..Příliš brzo cho se plně vyžilo, poznalo a milovalo..
dí do kina nebo se dívají v televizi na filmy, které
Dítě objeví vše - ale krok za krokem.
se zabývají problémy dospělých; i když snad nejsou ty I volby i rozvod sousedky. Tak se do
to filmy nemorální/a jak často jsou!/ zatahují je pří ví vše, nebot bude vidět pohledem
liš brzo do světa dospělých, na který nejsou připrave svých rodičů a chápat skrze jejich
ny; mluví o tom, co viděly, prožívají to znovu, aby vy srdce..Krok za krokem objeví svět a
padaly chytré, ale ve skutečnosti nechápou, nerozumí... svou rodinu. Tentokrát to bude obraz
Déti jsou při hovorech dospělých; pak znají klepy z ce pravdivý. Prostřednictvím rodičů do
lé čtvrti, z domu, potíže té či oné rodiny..Jsou infor stane dítě vše, přizpůsobené jeho
movány o všem, ale příliš brzy a špatně.
stáří, jako věrná ozvěna světa, ve
kterém bude jednou žít.
VÝSLEDEK?
Bučí děti se zablokovanými problémy, příliš vážné - ne Taková příprava na život je velice
bo ještě spíš děti nervózní a ustrašené. Když si hrají, důležitá. Není dobré, aby dítě bez
vymýšlejí si často krutosti, násilí; jsou nestálé, ne pomoci a bez přípravy bylo vystaveno
pohledu na smrt, hřích, podvod; je to
umějí si správně hrát...
pro dětskou duši příliš surové!
Je tedy lépe nechat je v nevědomosti a vychovávat je
jako v bavlnce? Ne! K tomu však, aby opravdu pochopily PROČ JE DOBRÁ DĚTSKÁ FANTAZIE? 8
problémy, s kterými se setkají, je nutné splnit dvě
Hry, úchvatné, nádherné pohádky a po
podmínky:
vídky? POZOR! Dítě je bere vážně-po1. Potřebují dost času ke hře, ke snění, ke sbírání
třebuje je jako vzduch, který dýchá.
známek, motýlů a p., k četbě knih, vnodných pro je Při hře nebo snění, že je středověký
jich stáří, čas k delšímu pozorování atd. Tak si
princ a ochraňuje slabé a chudé se
připravují srdce a rozvíjejí ducha; jen tak budou
dítě připravuje na život. __
schopné pochopit věci a lidi kolem...
2. Rodiče si musí udělat čas a seznamovat děti s okol
ním světem. Naučit je dívat se. Odpovídat na jejich
otázky. Používat slov, které dítě chápe. A tak se
s podporou svých rodičů naučí dítě chápat svět kolen
sebe.

ŽIVOT V DĚTSTVÍ POZNAMENÁVÁ CELÝ NÁS ŽIVOT!
Zamysleme se na chvilku. Jestliže Bůh ustanovil dětst
ví a dospívání, měl k tomu své důvody. Něco se připra
vuje, dozrává, nelze přeskakovat etapy. Je těžký být
dospělým pro toho, kdo neuměl být dítětem.
I sám Syn Boží byl napřed dítětem a mladíkem. Čekal do
30 ti let, pak začal se svým posláním.

DÍTĚ POTŘEBUJE OCHRANU.
Není třeba, aby dítě vědělo všechno o tvrdosti lidské
ho života. I ve škole je program často příliš přeplně
ný a nerespektuje dítě.
Dopřejme dítěti čas k pozorování, k obdivu, nechrne je,
aby se pomalu otevřelo k pravému poznání věcí a lidí.
Dítě musí mít čas ke sbírání kamenů, známek, brouků,
čas ke kreslení, k malování, k výrobě předmětů z papíru
a ze dřeva; je důležité, aby malá holčička oblékala a
milovala svou panenku, aby si hrála se psem, s kočkou;
dopřejme jim čas k pozorování ptáka, lodě..Jen tak se

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Jeho srdce si dělá
Za nepřítomnosti sv.Otce, který byl na Dálném ~
zásoby odvahy, od
Východě, se utkali švýcarští gardisté v kopané
hodlanosti k hrdin
ství, k velikosti.. s papežskými Setníky a zvítězili 5:3.
Čtrnáctideník HCNGOI/Rudý prapor/,teoretický
Když se stará děv
orgán čínské komunistické strany, uveřejnil ka
čátko o panenku,
tegorický zákaz, aby čínské náboženské organi
shromažďuje si v
srdci poklad něžnos zace přijímaly finanční podporu ze zahraničí.
Komunistické úřady Jugoslávie nejsou spokojeny ;
ti, sebedání; mladí
chorvatskými katolíky; začaly je kritizovat po
a dospělí budou bo
dvou kázáních záhřebského arcibiskupa Kuharičejovat se stejnou
_který mel být jmenován kardinálem, V jedné kriodvahou pro spravedl
’ tizoval, jak se zachází s trestanci v jugosl,
nost ve světě, milo
věznicích, a 10.2. žádal rehabilitaci nespraved
vat stejnou láskou.
livě odsouzeného kard.Stepinace a revizi procesu
Dítě potřebuje čet
1.3.vysvětil kard.Slipij v římském ukrajinském
bu krásných povídek,
kostele sv.Žofie dva nové biskupy; nového phidobrých knih.
ladelphského metropolitu Štěpána Sulíka/56 let/
Pomalu pochopí, že velikost a láska, o
a nového eparchu sv.Mikuláše v Chicagu, Inocen
které sní, existuje i ve světě; vždy?,
ce Hilariona Lotockiho/65 let/, oba z Haliče.
uprostřed světa, ve kterém budou žít, na
V "Orientierung"-vedeném jesuity v Curychu, pro
jí uskutečňovat Boží království. Ztratí
hlásil P.Edgar Paviades, nicaragujský ministr
snad své dětské iluze? Ano - nebo spíše
sociálních věcí a odpovědný za farnost/!!/,
je změní "v naději v nový svět."
ze Církev spolupracuje se sandinistickou,
K tomu, aby si náruživě
/t.j. komunistickou/ vládou. Spolupra
uskutečnění Božího krá
cují s ní tří knězi ve vládě, a sedm dalších
lovství přály, je tře
má jiné funkce. Hierarchie prý jim v tom pomá
ba srdoe plné velkých
hala, 120 britských poslanců chce navrhnout P,
ideálů. Takové srdce
Fernanda Cardenala, jesuitu, pro Nobelovu cenu
se připravuje v dětství
míru 1981, protože omezil analfabetismus z 50
a v mládí. Takové srdce
na 22 proč., a tato kampaň už dostala Cenu analdnešnímu blazeovanému,
fabetisace 1980, kterou uděluje UNESCO. Protože
zklamanému a pochybu
vláda v Nicaraguy je komunistická, jsou všichni
jícímu člověku chybí.
kněží i laici, kteří s ní spolupracují, vylou
Chraňme své děti a snaž
čeni z Církve, Především básník Cardenal!!
me se je pochopit. Na
Otec nového pařížského arcibiskupa nebyl rabín,
jdeme při tom i pro
nýbrž pracoval v textilním průmyslu a prý ještě
sebe nové mládí.
žije. Matka přišla o život v Osvětimi-jako ži
Kristus sám řekl^Webudovka. Arcibiskup už navštívil presidenta re
dete-li jako detž, ne
publiky a chce navštívit v neděli vždy některou
vejdete do Boziho krdz 98 farností. Zůstává dále apoštolským admini
lovstvi!"
strátorem Orleansu, až se najde nástupce.
Litevská kolej v Římě oslavila 35.výročí. Sv,
Snažme se tedy, "být" jako děti.
Otec tam sloužil mši svátou,
9
iniciativy
Unie ateistů ve Francii byla vytvoře
HUDEBNÍ
JARO
na společnost pro odnáboženštění republikánských
Prosím Te, veliký Mistře,
institucí-na protest proti četným tajným úmlu
nalaďme srdce
vám mezi vládou a různými náboženstvími,
ať hraje ti stě
V Litvě existuje výbor pro obhajobu litevských
bez falešných tónu
katolíků, zal.r,1978 a kněžstvo v něm je velmi
činné. 1978 podepsalo 522 kněží - z 708 - otev
Teď pianissimo...
řený dopis Nej vyšŠímu Sovětu, aby odsoudil zása
a pak hy státu do záležitostí Církve. Také existuje
pak fortessimo!
podzemní"Kronika
litevské katol.Církve",75 proč,
Až přijde domu
Litevců jsou katolíci a věří stále. Před válkou
tam bylo 15,000 kněží, dnes jen 708,Pro 2,5 mil.
katolíků je jen seminář' v Kaunasu, katedrálu ve
Vilně změnili komunisté v obrazárnu,
Polští kněží smějí zase pracovat ve stát.ne
mocnicí ch ,starobincích,káznicích,polepšovnách,

APOŠTOLOVÉ MEZI NÁMI

se toho ujala žena? Proč se
o to stará ona a ne pan farář?
S humorem se otázky hravě roz
Je mezi námi nemálo ro
řeší - ale tím se nepřivolá
din i jednotlivců, kteří
kněz.
nejen přijímají slovo Bo
Datum bylo určeno - ale kněz
zi - at při exerciciích,
nikde. Vypadalo to beznadějně.
poutích a jiných duchov
Náhle
nám napadlo, zavolat ješ
ních podnicích, ale sna
tě jednomu knězi - a tu zasáhla
ží se podle svých možnos
Prozřetelnost sama. "Máte štěs
tí je předávat ostatním.
tí, že voláte. Za deset minut
Uveřejňujeme napínavý
odjíždím na pohřeb iratky jedno
příběh mladé apoštolské
ho z nás, bude nás tam asi sto
rodiny, která. ..ale to
padesát. Snad někoho seženu!"
se dočtete v článku.
Za tři hodiny zvoní telefon.
Byli jsme mile překvape
Jeden představený nám půjčí
ni, když jsme se sem
svého spolubratra! Oddechli
přistěhovali a na vlast
jsme si a hned večer mu zavola
ní oči viděli kostely
li. Projevil o náš "podnik" ne
plné lidí. Pro nás něco
smírný zájem, slíbil, že rád
neuvěřitelného, téměř
přijde a bude k dispozici všem,
jsme ternu odvykli. Časem
kdo s ním budou chtít mluvit.
očarování opadlo, lépe
Pocházel z Francie, kde není
jsme poznávali skuteč
náboženská situace právě růžová.
nost a dospívali k méně
S chutí jsme začali psát dopisy
nadšeným závěrům.
i těm vlažným, kteří dříve choV rmoha případech se ne
10 dili na francouzskou mši svátou.
dalo mluvit o nábožen
Byli nesmírně překvapeni, vzá
ském přesvědčení, spíš o jeho formálních po jemně si telefonovali, zvědavost a napětí rost
dobách. To bylo pro nás bolestné. Náhodou
ly. Pan farář nám důvěřoval, nechtěli jsme ho
jsme se dověděli, že kromě německých boho
zklamat, tak jsme pilně pokračovali v organizo
služeb se můžeme zúčastnit i francouzských. vání duchovních cvičení.
Jednou týdně přijížděl starší kněz. Lidé se Mnozí nás zrazovali:"Nic nedělejte, nestojí to
při bohoslužbě rozsadili v kostele a po mši za to zklamání." Měli sami špatné zkušenosti.
prchali domů. Kněz zůstal sám. Každý hájil
Postavili jsme se k ternu jinak: vybídli jsme li
jinak svůj postoj, slyšeli jsme různé kriti di, aby přemýšleli o svých problémech, psali
ky, připomínky, představy a přání, jak by
si otázky z duchovního života atd. Ještě nás
měl úspěšný kněz vypadat: být zábavný, umět nechápali:"Děláte si iluze, bude to jako jiná
dobře zpívat, pořádat výlety, dělat piekni- léta,' nebol(už je nám 70, my problémy nemáme.
ky, chodit s věřícími lyžovat, vykládat vti Jste mladí, plní elánu, za pár let vás to přej
py.
de a pod."
Náš kněz bohužel tyto vlastnosti neměl a
Chtěli jsme, aby si lidé sami složili přímluvy
těžko navazoval s lidmi kontakty. Tak soudrž ke mši sv. a hlavně do nich vložili to, co se
nost slábla, až zmizela úplně. To byl asi dů týká přímo jich samých. Nejdříve se vytáčeli,
vod, proč kněz duševně onemocněl. Jeho ná
ale nakonec včas přímluvy donesli. Na konci pě
stupci časem přestali také dojíždět a fran tidenní obnovy bylo plánované setkání ve far
couzské bohošlužby byly zrušeny. Měl vinu
ním sále. Mnozí slíbili spolupráci, dámy napek
kněz nebo věřící? Těžko říci. Jedno bylo
ly pochoutky.
jisté - totiž KONEC. Nejdříve se tomu
Blížil se den setkání, ale kam s lidmi? Na faru;
lidé divili, pak si zvykli.
Ale když laici něco začnou, ač se postarají o
Náhodou jsme se dostali do hovoru s panem
stravování i ubytování. Exercitátor měl bydlet
farářem, který o té věci přemýšlel a ptal se v jedné rodině, jiná nabídla k dispozici prázd
jak by se francouzský mluvícím občanům lí
ný byt. Zbývalo zorganizovat pozvánky do jiných
bila duchovní cvičení, aspoň před velikono
rodin a skupin v době volna. Napřed na dané tel.
cemi. Souhlasili jsme s ním, bylo by to vý číslo nikdo nevolal, ale po první mši sv.a prv
borné. Pan farář však nenašel kněze, který
ní promluvě přibývalo rychle zájemců.
by cvičení dával. Ujali jsme se tedy hledá Kněz si všechny získal svou prostotou, pokorou
ní sami - zdálo se nám to prosté a spoléhali a hlavně velkou láskou a vnitřní energií, která
jsme na známé a známé našich známých.
z něho vyzařovala a druhé uchvacovala; po
Zahájili jsme telefonický lov. Prostá věc
malu, ale jistě přetvářela jejich srdce.
byla stále komplikovanější, zvláště protože

Získal si tedy vlastnostmi správného kněze
všechny! Mnozí žádali svátou zpověč, což
se - bohužel - v naší zemi pilně odbourá
vá a považuje se za "buržoazní přežitek",
ačkoliv k tomu sv.Otec vyzývá.
Večery končily o půlnoci, někdy i časně
ráno. Prožili jsme společně týden a za tu
dobu se imoho změnilo - ani jsme tomu ne
věřili. Jeden k druhému jsme se přibližo
vali, pomáhali, a byli plni ochoty. Otevře
ly se široce i peněženky a s nimi zároveň
i lidská srdce.
I když nám pan farář slíbil, že po finanč
ní stránce se můžeme na něho spolehnout,
ba lidé si schovávali účtenky a chtěli mu
je posílat, postavili jsme se proti tomu.
Byla by to ostuda pro naši menšinovou sku
pinu, kdybychom si nedokázali uhradit vý
lohy sami. Vždyč musíme umět také něco
obětovat! Tak jsme se dohodli, že podporu
žádat nebudeme a zaplatíme vše sami. Ale
lidé nechtili připustit, aby to platila
jen naše rodina a začali štědře přispívat.
Brzo se sešlo tolik peněz, že jsme museli
další příspěvky odmítat. Mnozí se ptali,
jestli na to nebudeme sami doplácet.
Do konce nás vydrželo padesát a třicet z
nich se zavázalo, že budou dál pokračovat
v prohlubování duchovního života. Ze všech
tváří zářil mír, pokoj, štěstí, shovíva
vost, nadšení a elán. Jak dlouho to vydrží:
Uvidíme. Snad se nás časem ujme duchovní
Otec, který dává ještě přednost péči o du
še a ne funkcím, které se zdají v očích
světa - ne však v očích Božích - důležité.
Ke konci exercicií dostal každý obrázek.
Ne takový, jak bývá zvykem. Vypadal všedně
ale nutil k hlubšímu přemýšlení nad tím,
jaké dvě podoby v nás každý skrývá a pro
jednu z nich se může rozhodnout. / Tato po
můcka byla uveřejněna v 2^č.KLUBU t.r./.
Tato slova doprovázela tuto nepatrnou upo
mínku. Doufejme, že jednou to lepší v nás
bude proměněno i po stránce duchovní.
Za zmínku stojí, že mezi přítomnými bylo i
několik osob, trpících depresemi a zde si
uvědomili, jak často ve svém životě volili
ten méně vábivý výraz; zde si umínili, že
v budoucnosti budou volit opačně.
Věříme, že spolupráce, i když pozvolná,ale
vytrvalá, nás přivede k větší vzájemné lás
ce. Účastníci duchovní obnovy děkují všem,
kdo pomohli radami, modlitbami, myšlenkami
neviditelně těm, kdo se zúčastnili viditel
ně - nejvíc ovšem Pánu Bohu, bez něhož je
každá snaha mamá a který často dopouští,
ale nikdy neopouští.
Nejen tato naše rodina, ale i jiné české
a jisté i slovenské rodiny apoštoluji ve
svém okolí.. Mnoho jsme dostali,mnoho dáme!

Máte

strach ze života?

Lékaři a vědci tvrdí, že strach ze života v
moderní době nesmírně vzrostl, Jak je to s ná
mi? Vyzkoušejme sami sebe.
1. Probudíte se někdy v noci a nemůžete usnout
při myšlence na povinnosti a závazky druhexho dne? ano - ne - někdy

2. Chcete-li jít na úřad, na policii, k před
stavenému, máte pocit, že vás dusí v krku
knedlík? ano - ne - někdy
3. Přepočítáváte před nákupem cestou ješte
rychle peníze, abyste se přesvědčili, že
máte dost peněz na nákup? ano - ne - někdy

4. Mate tre^u, když musíte zpaměti mluvit před
více lidmi? ano - ne - někdy
5. Podíváte se při přechodu jednosměrky také
na druhou stranu? ano - ne - někdy
6. Mate pocit, že váš život nemá smysl?
ano - ne - někdy

7, Mate nervová obtíže jakéhokoliv druhu?
ano - ne - někdy
8. Považujete většinu lidí za méněcennou a bez
charakterní? ano - ne - někdy

9, Mate tísnivé sny, v nichž se znovu a znovu
ocitáte v beznadějných situacích? ano - ne
někdy
10. Považujete úředníky za závideníhodné lidi?
ano - ne - někdy
11. Dokážete lehce říci "ne", když
vás někdo prosí o nějakou las
kavost? ano - ne - někdy

Pro "ano"si napište 4 body,
pro "někdy" 2 body, pro "ne"
žádný bod.

32-44 body - máte T>elký
strach ze života. Musíte pro
ti tomu něco nutně udělat!
24-30 bodů - patříte k bázli
vějším povahám. Při katastrofě
se vás strach jasně projeví.
8-14 bodů - jste silnější povaha,
která už nějakou tu. zkoušku snese a vždycky se
znovu vzchopí.
Máte-li méně než 8 bodů - ba dokonce jen 4-0
bodů, pak si ani v bezvýchodných situacích ne
zoufáte. Ovládáte dokonale svůj život, at se
octnete před jakoukoliv zkouškou.

11

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i:

HABEŠSKÁ
PŘÍSLOVÍ
Když dnž^. pně ^obě, mohoa i>e synové postavět i
pnotE íva,
Jednota v nodine je opona pnoté Každému neáteá-

RUDÉ ZOUFALSTVÍ
V degíku The Washington Post vysel pro Američany
/a vůbec Západ/ velmi poučný Článek, který jim"otevrel oči "před sovětskou skutečností. Autor, Kevin
KLOSE, procestoval doněckou hornickou oblast SSSR
a zjistil, že^sovetští horníci-důchodci žijí v ne
smírné chudobě. ^Jejich zadosti o zlepčení životní
úrovně zůstávají bez odpovědi. Obsah Článku krátce;

12

Na Doněcku žije milion sovětských občanu. Mezi
horníky panuje hněv a pocit marnosti. Důvod? Hos
podářské zlořády a stále' nezdary při toužebné oce
kývaném zlepčení životní úrovně, která' podle mě
řítek civilizovaného světa patří k nejnižším na
světě./Komunistická strana slibovala v Šedesa'tých letech občanům blahobyt do r.1980^ Pozn.red.
Klose se odvážil navštívit byty horníku na penzi.
Octl se ve světě hluboké' chudoby a zbídačení, mez
lidmi na pokraji zoufalství. Sledovala ho stále
KGB, ale přesto se mu podařilo hovořit s horníky,
ať pracujícími nebo na odpočinku.
Penzistu je v SSSR pges 31 mil. a minim.měsíční ducho>
podle zakona-45 rublu. Před 6 let^ prohlásil SSSR za
hranici chudoby příjem 50 ti rublu na osobu. Hranice
je nezměněna', i když se od té doby několikrát zvýšily ceny zboží. V doněcke Čtvrti Nova' ko
lonie hovořil Klose se 70ti letou stařenou, která má jen 24 ruble důchodů, 13 utratí za otop
v kuchyňce, v které Žije a spí. Pak nezbydou peníze na jídlo. Tato ubožačka mela za muže
horníka, oddaného celý život straně. Po jeho smrti dala strana vdově na vědomí, že na něj
nikdy nezapomene: "My jsme tva' rodina; budeš-li něco potřebovat, obrať se na nás." Před něko
lika měsíci stařenka navštívila vedoucího stranické' organisace v doněckém odd.Butovka devět
a požádala ho o příděl uhlí zdarma. Ukázala mu pracovní knížku, že i ona celý život dobře a
tvrdě pracovala. Jakmile vsak prosila o pomoc, aby mohla přežít, vedoucí funkcionář strany
ji poslal pryč. Oblastní vedoucí^strany jí řekl, když žádala o nový byt:"Kuchyně je pro tebe
dost dobrá. Vypadni! 11
Její penze je stejná', jako když odešla do důchodu. Lékařskou pé
či má zdarma, ale 24 rubly nestačí na otop a jídlo. "Nemám ani
na mléko, a maso jsem už Igta ani neviděla!"
V prodejnách potravin v důlní oblasti Butovka viděl redaktor
mléko na prodej jen do 10 ti hodin. Odpoledne nejsou v obchode
ani vejce, ani tvaroh. Čerstvé maso se skoro vůbec nedostane.
Jeden horník ukázal novináři plastikový pytlík s kostmi, ktere'
koulil za necelý rubl."Je to pro psa, ale ja to koupil, abych si
uvařil borsč," řekl. /Borsc je polévka/.
Lide' z Nové kolonie ve středu Donecka - Čtvrtého největšího měs
ta Ukrajiny, čerpají vodu ze spoleČne' studně. Americký novinář
něco takového jeste nikdy neviděl, a navíc ho šokovalo, když
zjistil, že mnozí důchodci nemají v byte ani tekoucí vodu,
ústřední topení, koupelnu, záchod, a že musejí chodit v zimě
ven do řady dřevených, páchnoucích latgin. Většina lidí chodí
oblečena' do starých, zaplátovaných šatů, nový svrghník je pro
ně příliš drahý. Na Donecku Žijí mnozí horničtí důchodci na po
kraji zoufalství. Někteří říkají, že by nepřežili, kdyby jim
nepomohli přátele' a příbuzní.
Velmi poučné je pro Američany i to, jak korespondent v Moskvě
"pochodil", když jeho článek v USA vyšel. Kevin Glose byl před
volán na sovětské ministerstvo zahraničí, kde ho obvinili z po
mluv a z útoků na organy sovětské komunistické strany. Redaktor
hájil svou novinářskou činnost v donécke oblasti jako poctivou,
přesnou a objektivní. /Záminku k jeho vyhoštění jisté SSSR úřa
dy najdou, asi při žádosti o prodloužení viza - podotýká re
dakce chicagského Hlasu národa, z něhož Článek přetiskujeme/
P.H.

KATOLICKÝ FILOSOF

4. Slabé důkazy pro důležitou pravdu nahradíme
přesvědčivějšími. Cnes je to zvlášť důležité,
neboť nnozí se domnívají, že velké názory jsou
Protože Boží Zjevení předpokládá jisté zá
nesprávné, protože už neplatí argumenty, které
kladní, přirozené pravdy, musíme se ptát:
je doprovázely.
jaký má mít katolický filosof postoj dnes,
5. Odhalíme zásadní omyly, které v déjinách
kdy se tomismus neuznává jako jediná filo
filosofie stály v cestě pravdě, často i tím,
sofie, přiměřená Božímu Zjevení?
že dokážeme dvojznačné použití pojmu. Husserl
Nejdříve si ujasníme organický vývoj filo
např.odhalil dvojznačnost v pojmu "úsudek')
sofie. Základní požadavek všech význaimých
kterým označujeme jak osobní čin, tak větu,sklá
filosofických názorů je fakt všehomíra; kaž
dající se z podmětu, předmětu a spojky.
dý filosofický objev začíná pravým úžasem a
Tyto krátké pokyny stačí k objasnění, že růst
otázkami a předpokládá ochotu naslouchat
filosofické pravdy není ani automatický, ani
hlasu jsoucna ve všech jeho poznatelných
ho neovládá rytmus tése, antitése a syntéze.
podstatných rysech. Tam, kde zvítězil tento
V dějinách ovšem najdeme rytmus tése a antitése,
bezprostřední styk s jsoucnem, projevuje se
ale následující syntésa k dosažení pravdy vůbec
v dějinách filosofie. Např.Platonův objev
nepomáhá. Syntésa nemusí být pravdivá jako dvě
dvou různých druhů poznání, nebo Aristote
předcházející stadia, naopak, může být od prav
lův objev logiky či rozlišení sv.Augustina
dy velmi vzdálená.
mezi uti a frui/užívat a zrát-do Boha/.
Na pozadí tohoto rozboru objevíme otázku, jaký
Z bezprostředního, intuitivního spojení s
postoj má dnes zaujmout katolický filosof. Ne
jsoucnem neustále obnovovaného dotazováním
správné bylo, být v zajetí přísného tomismu a bo
po skutečnosti, prýští také onen skrormý
jovat proti všemu, co se do tohoto systému neho
předchůdce pravého růstu ve filosofickém
dí, ale stejně nesprávné je věřit, že tomismus
poznání, který se uskuteční, najde-li nedo
už odpověděl na všechny otázky. Ještě horší je
konalá pravda své zdokonalení. Věta, že
však postoj katolických progresistických filoso
mravní dobro je hodnota a ne pouhé subjek
fů různých typů.
tivní uspokojení je absolutně pravdivá, i
1. Filosofové, jejichž víra v tomismus jako v
když nedokonalá, protože v ní ještě není
poslední slovo ve filosofii byla otřesena. Z
specifický charakter mravní hodnoty na roz
těch se stávají relativisté, Rozčarování tomisdíl od estetické, intelektuální a pod. Ne
mem podkope jejich víru ve filosofickou pravdu
dokonalých pravd můžeme jmenovat nesčetné
vůbec. Místo, aby velké názory sv.Tontíše osvobo
rmožství; i když jsou nedokonalé, jsou abso
dili od omylů, aby svou filosofii konfrontovali
lutně pravdivé.
s plností bytí a tak doplnili pravdy, které ob
Zdokonalení nedokonalé pravdy maže mít růz
jevil sv.Tomáš, novými rozhledy, stávají se his
né formy o
torickými relativisty. Je to opak pokroku a ko
1. Další rozlišování objevením nových roz
nec větší duchovní šíře a otevřenosti. Podobají
dílů v rámci poznané pravdy. Zdokonalení
se člověku, jehož žena podvedla a pak nevěří, že
objevením nových pohledů na jsoucno. Tím-—
by vůbec mohla existovat věrná žena.
se poznání obohatí.
2. Další typ katolických filosofů opouští hrad
2. Hlubší vniknutí do jsoucna, pokrok, kte
tomismu,aby padl za oběť nějaké moderní filosofii
rý spočívá na dřívějších názorech, ale zmoc
Neptají se skutečnosti, neotevřou se v úžasu
ňuje se nových rozměrů jsoucna a tak dochá
Jsoucnu, ale vymění naprosté přijetí tomismu za
zí k novým rozlišením a vztahům. Tento způ
stejně naprosté a nekritické přijetí Heideggera
sob rozvoje nacházíme jak v životním díle
nebo Hegela, Kanta, či dokonce Freuda. Nepochy
filosofů, tak i v dějinách filosofie.
bují o možnosti, dosáhnout filosofické pravdy,
3. Poznaná pravda se dá osvobodit od omylů,
ale poddávají se jiné filosofii stejně nekritic
které s ní byly kdysi spojeny. Např.\elký
ky, jako dříve tomismu, s tím rozdílem, že nová
teoretický objev Platonův byl spojen s omy
filosofie není neúplné poznání pravdy, nýbrž
ly , jako je učení o preexis tenči duše. Osvo
hora dokonalých omylů a v samých základech není
bodíme-li tuto velkou pravdu od omylu doká
slučitelná s křesťanským Zjevením, protože nut
žeme, že omyl není nutně spojen s objevem;
ně popírá božským zjevením obklíčené pravdy.
to je pokrok ve filosofii. Velmi význaimý
Místo aby spočívali na velkých katolických mysli
byl Kantův objev rozdílu mezi doiměnkou a
telích a uskutečňovali myšlení z druhé ruky,nryskategorickým závazkem a jeho výslovné zdů
lí nyní také z druhé ruky, ale na základech svět
raznění kategorického charakteru mravního
ské, ba protikřesťanské filosofie. Pak se v je
závazku. Ale tím, že mravnost chtěl odtrh
jich životě ovšem odehrává hluboký převrat, du
nout od jednoty s objektivní stránkou, spo
chovní život vyprchává. Ve svém smýšlení hledají
jil ho s nešťastným etickým formalismem
útulek, podstatně neslučitelný s křesťanským
mravního imperativu. Zde přijímá osvobození
zjevením a proto mají pokušení,pravdám božího
pravdy od omylu jiný, složitý charakter.

CO MY NA TO

Zjevení odporovat, poc CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
le slov Písma:"..a po
JAK SE STAVÍ CÍRKEV KE
slední skutky toho clo 7 březnu byl hostem
ZBROJENÍ NEBO ODZBROJENÍ?
veka jsou horší než
evangelické a katolic
Tento probleg není vec ví
první. H/Lk 11^26/.
ké postní oběti italry nebo mravu, stejšne, ja
3. Moderní katol.filo ský pastor Vinay,
ko Církev, resp.knez, nebu
sof věří, že může pře- 72 let, který je ta
de nařizovat Či zakazovat
konat těsný tomismus
ké senátorem za KOMU
někomu, aby si opatřil re
tím, že udělá směs z
NISTICKOU STRANU!
volver, když v ^eho blíz
Kanta, sv.Tomáše a He- JP.II.přijal v sobotu
kosti bydlí a muže ho ohro
gela nebo jiných vliv- 21.3.v audienčním sále Pavla VI. velkou
zit lupič. Je to vec zdravé
ných myslitelů. Takový pout Charvátů a Slovinců, kteří přijeli
ho rozumu a ochrany obyva
filosof si neuvědomí, do Říma k zakončení benediktinského ro
že dřívější "těsnost" ku a hlavně aby papeži poděkovali za jme- telstva, Stát, který ví ne
bo se oprávněně domnívá, ze
nepochází z obsahu to- nování sv.Cyrila a Metoda spolupratrony
mismu, ale z jejich
Evropy. Týž den k uzavření roku sv.Bene násil nicky stát ohrožuje
vlastního názoru, že
dikta sloužil sv.Otec mši sv. u sv.Petra jeho svobodu, je povinen
v pevném, uzavřeným
za Hradbami, kde je benediktinské opatství se ozbrojit natolik, aby
systému najdou odpověd Benediktinské opatství Maredsous v Belgii mohl sve' občany účinně brá
na vše. Zkoumání sku organizovalo mezinárod. kolokvium na téma nit, jakmile je nepřítel
tečnosti bylo často
"benediktinská pedagogika a opatské školy’. napadne. Dokud existují
nahraženo pouhou obra Bylo to u příležitosti nejen roku sv.Be násilnické státy - dříve
nou systému. Poněvadž nedikta, ale i 100 let od založeni opat nacismus, nyní komunismus je nutné bohužel vydávat
necháme skutečnou pří ské školy Maredsous.
činu bývalé "těsnosti," V Bruselu se otevírá středisko setkání s peníze i za zbraně, Jestli
má i tento typ sklon
asijskými kulturami a náboženstvími "Ces že se někdo odvažuje tvrdit
jménem Církve, ze zbrojení
k přehánění. Místo,
ty východu".
aby se vrátili ke sku Berlínská Charita slaví 80 ti leté výročí je spatné/slovo "hřích" už
vymazal i'Progresi sté ze své
tečnosti a ponořili se svého založeni.
ho slovníku/, můžeme s jis
bezvýhradně v jsoucno, Gener.představený Milosrdných bratří z
doimívají se, že se
Gentu dostal na saleziánské universitě v totou mít za to, žejnluví^
přiblížili pravdě tím, Římě titul doktora pedagogických a pasto bud“hlupák, nebo jeste spíš
že smíchali tomismus s račních věd - cum laude. Jeho francouzská Člověk, který je ve skuteč
jiným systémem. Nezříd disertace se jmenuje:"Pastorační orienta nosti nepřítelem Krista ka přehlédnou absolut ce pro duševně postižené dospělé žijící । "vlk v rouše beránčím",
ní nesrovnalost mnoha v psychiatrických klinikách." Také dostal CO JE "FILIOQUE"? OPRAVDU
0 TOM KATOLÍCI NECHTĚJÍ
těchto nově objevených medaili university za nejlepší práci v
SLYŠET?__________ ,
myšlenek s Božskými
tomto oboru za poslední léta.
Toto slovo znamená, Že
Zjevením.
14 U J.A.Stargardta v Marburgu/NSR/ byla
Duch sv.vychází z Otce i
Pravá odpověd katolic aukce. Vlastnoruční požehnáni kardinála
ze Syna - je to třetí bož
kého filosofa dneška
Wojtyly stouplo z 400 DM na 1900 DM. 0 20
ská osoba, zosobněná vzá
vyžaduje organické
dopisů jiných papežů nebyl takový zájem.
jemná láska Otce i Syna.
spojení s velkými ná Ve Španělsku prý je dnes 96.000 řeholnic,
Není možné, aby Otec mi
zory tradičních filo t.j.31,3% celkového počtu řeholnic na svěJ
loval Syna a Syn nemilo
sofů, hluboké a plné
tě, ovšem r.1966. Přibývá prý klášterů a
val Otce. Modlíme se to
úcty, spojeně s neustá náboženských domů.
lými dotazy na jsoucno Mezi ostatky falckrabské/palatinské/kaple při každé nedělní m£iwsy.
ve Vyznání víry - "VĚŘÍM
samé a tak se snažit v Palermu na Sicílii byla objevena, mezopoV DUCHA SVATÉHO. .KTERÝ' Z
velké pravdy, které
támská válcovitá pečeí z III. st. Pečet
OTCE I SYNA VYCHÁZÍ.."^
byly filosofy v minu byla Ve vzácné skříňce uprostřed kamenů
Zdravé- spojení je možné
losti vydobyty, zdoko a ostatků z křižáckých dob.
jen v gravdě, a pravda
nalit dalšími pravdivý KIPA přinesla zprávu, že bývalý klášter
se nemůže zamlčovat jen
mi poznatky, rozliše premonstrátů v Praze na Strahově se bortí.
proto, aby bylo spojení s
ním a novými vhledy.
Knihovna chová neocenitelné poklady, např. jinou církví snadnější.
evangeliář z IX.st., prý je ale prožraný 1
Podle Dietricha von
5POLUŽÁK-KOMUNISTA, CHCE
roly.
HILDEBRANDA: DAS
BYT KNĚZEM. JE TO MOŽNÉ'?
Po návštěvě sv.Otce stoupnul v Polsku po
TROJANISCHE PFERD
K podstatě komunismu patčet
kněžských
povoláni,
na
kněze
se
připra
IN DER STADT GOTTES
ateismus. Neverec nevuje 7000 mladých, 4627 světských, 2169
, nuže platné přijímat svá
řehoInlch.
tosti-ani svěcení kněžstva.

VRAŽDA O PŮLNOCI

ale měl pevné alibi.
"Pozdě večer jsem byl
Komisař Brandt dojel s asistentem k bílému ve městě, auto jsem dal
domu. Cestičky byly ještě vlhké deštěm.
na parkoviště, zde mám :
Celou noc pršelo, den byl ošklivý, a ještě parkovací lístek. Pěšky
ošklivější byl, když našli Ellěn Wrangelo- bych přece na místo vraždy
vou zadušenou polštářem. Objevil ji ráno nedoběhnul, je to 18 km.Pak
její muž Dieter, který prý spal v zadním se spustil liják, šel jsem
pokoji, aby ženu nerušil chrápáním.
do restaurace Na zámečku a
Hospodyně ovšem vyprávěla něco jiného. Die -tam jsem povečeřel. Kolem jed
ter byl playboy, rozhazoval peníze své - né jsem se vrátil, ještě prše
o dvanáct let starší ženy-se svou milenkou lo."
Christel Rehder. Ta prý ho v poslední době "Bavil jste se s někým?"
opustila a zasnoubila se s mladým Norber "Ani ne. Nepamatuji si. Ale hos
tem Sandem.
tinský si mě jistě všimnul. Ostat
Podle lékařova odhadu zemřela paní asi tak ně, nám parkovací lístek..."
o půlnoci.
"Mohl jste jet na místo vraždy a
Brandt se vrátil k Wrangelovi a požádal ho zpět autobusem, že?"
'Pan Sand však popřel, že by se byl z restaurace
aby mu řekl, co dělal v noci.
"Odešel jsem kolem šesté. Když jsem vyjíž vzdálil a zavraždil paní Wrangelovou. Komisař
s povzdechem zastrčil parkovací lístek a rozlou
děl z garáže, stál u dveří soused Jansen.
čil
se.
Ptal jsem se ho, co tu chce. Zašklebil se:
"Přát dobrou noc. Co jiného?" Myslím, že V hospůdce potvrdili, že tam pan Sand večeřel.
chodil za mou ženou. Slyšel zřejmě přivře Byl-li tam celou dobu se zjistit nedalo; poněvadž
nými okny naši nedávnou hádku."
ten večer pršelo, byla restaurace plná. Konečně,
"Proč jste se pohádali?"
komisař nic jiného nečekal. Když vyšel do deště,
"K vůli jedné dívce, Christel Rehder. Žena vrazil mu někdo do ruky reklamní leták na zubní
hrozila, že mě vydědí. Snad ji šel Jansen pastu.
potěšit a když se bránila, zavraždil ji." "Te3 mám jiné starosti,"zabručel komisař."Podívá"0 půlnoci? Trochu dlouhá útěcha," pomysli;Ime se na zoubek té podařené slečně Kristině."
si Brandt a nahlas řekl: "Přesvědčíme se,
Ani u ní neměli štěstí. Sebevědomá, atraktivní
jestli vaše paní skutečně poslední vůli
dívka sice přiznala, že jí paní Wrangelová něko
změnila. Co jste dělal ve městě?"
likrát psala vyčítavé dopisy a prosila ji, aby
"Byl jsem v kině Rio, pak jsem šel do baru
jejího
muže nechala na pokoji, že to jinak vydě
u Zlaté kočky, ono totiž hrozně lilo. Zůs
dí. Ukázala poslední dopis, dostala ho ranní poš
tal jsem tam do dvou. Barman to porvrdí,
tou. Paní Wrangelová oznamovala, že svého muže
viděl mě. Jel jsem hned domů a ráno jsem
už vydědila. Ale alibi měla slečna pevné. Odjela
našel Ellen mrtvou."
Komisař se rozloučil a zašel k Jansenovi. večer k rodičům a ranním vlakem se vrátila.
"Rodiče ovšem dosvědčí všechno, "myslel si komisař.
Ten sice rozhovor potvrdil, ale rozhodně
popřel, že by byl šel za paní Wrangelovou Když vyšli, komisař chvíli uvažoval, pak se ude
nebo s ní dokonce chtěl navázat poměr.
řil do hlavy, ,rNo ovšem! Já hlupák. VždyE je to
"Vždyt by mohla být mou dcerou! "řekl pohor-tak jednoduché. Pan Sand na něco zapomněl."
šené.
Mladý muž se podivil, když se u něho znovu obje
Ale alibi neměl. Usnul prý u televize.
vila policie. Už tam našli slečnu Kristínku,
"Co teči, pane komisaři?" zeptal se Weber, "Přišel jsem vás zatknout, pane Sande,"řekl komi
sař skoro vesele.
když seděli ve voze.
"Máte od hospodyně adresu slečny Rehder a "Jaký nápad! Norbert by nikdy.."protestovala sleč
na.
pana Sanda?"
"Ano. Zná je. Paní Wrangelová prý oběma ně_''Ale ano! Už jste tu dlouho nebyla, že? Ale když
ztratil Wrangel dědictví a navíc mu hrozil krimi
kolikrát psala."
nál pro vraždu, řekla jste si, lepší vrabec v
"Zaječme nejdříve k mladému muži."
IR
lirsti než holub na střeše. Jenže ani vrabce nedo
"Proč?" podivil se Weber.
"Snad zavraždil paní Wrangelovou, aby po stanete. Pane Sand, když jste přišel na parkoviš
tě, lilo jako z konve. Měl jste strach o alibi,
dezření padlo na manžela. A Kristínka by
proto jste vzal parkovací lístek s setou, aby nebyla volná pro něho!"
promokl. Klidně jste se navečeřel, zajel zavražNorbert Sand se návštěvě policistů podivil. dít paní Wrangelovou - podezření by padlo na je
Přiznal, že paní Wrangelovou povrchně znal jího muže - a Kristínka by byla volná pro vás!"
Sand svěsil resignovaně hlavu.
K.L.

NAŠE POŠTA

"Uce/ui jsem si opotit nuku; napted jsem na to koukat ó Letos ti,
ate pak jsem byt nád, ze mé také
něco jiného a jinak botě než tedvžny. LetoŽni pust moc toho sebezáponu nedetám. Jednak na to
fysicky nestáném. Jen vetenm
modLitba/pnávě pnoto, že se mi*
až z tepta nechce/ se chodám modLit do kos teta pňed svato
stánek. Postedné Zdnávas kaž
dého dne je za Vos. Vždyť mám
za co být Vám vděčný’." /léky/
v ČSSR
"Teď pnávě vydati v Rámě xománový životopis
sv.Ignáce z Loyoty ZLATA NIT s dostovem-životem
Sv.Ignáce, od P.Rcbenta Kunenta. Když si čtovek
uvédomé, že v stoteté vetkých odpada - Luthen,
Zwingti, Catvtn, Jindnich VIII - henezé, vátek,
vzpoun, zničené, stabych papežů, spatných bisku
pu a knežé, knutě dobyvateLské činnosti v Nově
Indii atd. - žiti tak vetcé svaté, jako sv.Ignác,
sv.Terezie z Avity, a v.Jan z Knáže, sv.Vincenc
z Pouty, sv .Faantisek Boagiás, sv.Petn. z Atkantany, sv. Kanet Bonomejsky' a jiné - tak má vetkoa
naději, že i v hnoji dnes'né nozvnacené doby až
ktéčť - ba možná už vynostta ze semének únoda no
DETEKTIV
ČMUCHÁLEK
vých Svatých - tu a tam je čtověk i potká a zataPozdě večer přiběhl na policejní stanici jé 4e ma dech - zejména těch z Východu, ate i na
vilového předměstí udýchaný občan. Když Západe“ jsou. A co jsou staťsice thoótejných a
šel podle jedné vily, slyšel volání o po-nevěanych kněitana a špatných knězá pn.oti jednoma
moc. Policie se hned vydala k oné vile, hoňáctmu ótoapu Světce, že?"
Svýcauko
a našla v obývacím pokoji majitele, spou
"Na duchovném vékendu, hten.ý met P.Max. Kandten.
taného na rukách, na nohách, s ucpanými
z Kotána, i,e daktadne paocvtěity naďe mozkové
ústy. Osvobodili ho z pout a on jim vy
pravoval, že po osmé hodině zaklepal na buňky. P.Kandten je novotomťta a umě to podat,
paotože uc-e na evangetčekem gymnáótu. Snažtt i>e
jeho dveře neznámý člověk, že se potře
ukázat, jak káeótamká duŽe vn.uztá do Boha - na
buje informovat o důležité věci."Sotva
/^ttoio facko-náboženském záktadě - a tecktená mysjsem zavřel dveře, spoutal ne a ucpal mi
t^nka
na mne větrná sttne zapusobáta a "vyhodtta"
ústa a ukradl mi vkladní knížky, hlavně
ztvot - doufám t žtvoty dnuhych - o pán. stup
však peníze a šperky, zdálo se mi, že se muj
ňů náhonu..."
NSR
příliš dobře vyzná v mém bytě, ačkoliv
jsem ho nikdy neviděl. Pak utekl a nechalJ’Vnzs jsem byta za H. Ma to tam tmavé, mtná-ku
dveře otevřené." Přesne popsal lupiče.
chyňka, ate asá já to vyhovuje, pnotože každý
Pojištovna si zavolala detektiva Cmuchál--knok já stnasně namáhá a je botestný. Kuchyňka je
ka, aby věc přešetřil a lupiče našel, by■bez vŽtnáné. Pnuto nese své utnpené statečně a
la by musela platit velké odškodné, Čmu- ještě pomáhá 90 ti tetéma stnýct Likvidovat byť.
chálek si přečetl protokoly, prohlédnul
ČSSR
si místo a okamžité poznal, že přepadení "V tetadte mám vždycky vetky' poett zbožnosti. Tobylo fingované. Jak na to přišel?
Lik součástek v napnosté hanmonti dodá v nekotika
hodinách úžasný'výkon. Tato hanmonie byta od veka
jnpavad frpai
"lyotusu 300
ptánovaná a mně je dovoteno vstoaptt do ni, aby
r r>3sri puodon '[dtu za ‘'[as-iad 03 vu
mné svou ne^mánnoa šitou pnenesta do jiného světa,
zftpy ‘aoidnq o pupa? as 02 c'l§P2a S3U
kam mne postat nás Pán. Je to zceta jiný svět,
‘0a1.jp §3SdC ooiuod o
fiuapvdaad
kteny nená možno popsat. Dekuji Bohu, že mi dopnut
zít v obou, a srovnávat. Nyní budu, mnohé věci te'pe chápat a doufám tahá, objektivnejá
posuzovat. Moudáe se ptat sv.Otec páč návštěvě Baasíáie:"Kam jdeť, Baasítáe?" VádČt
ta haoznou aeatitu nebo pod vtávem Vacha sv. cítit vetke nebezpečí, kam se to áítí\ Ve
det, ze musí s pastonátní moudaestí mtuvit větrná taktně a jemně a páece aspoň naznaěát sve' obavy, aby tento nedobay vejvoj ještě neuspíšit?"
Baasítáe

16.

BOHOSLUŽBY

Švýcarsky

plán

SVÁTEK MATEK VE
WINTERTHURU - boho
služba za maminky, zpívají
děti, po ní beseda v klubovně

9.5.

BIBLICKÉ VEČERY V CURYCHU, Brauerstr.99,
v 19 hod. - 12.a 26.5., 9.a 23.6.

AARAU - u sv.Petra a Pavla-u nádraží- v
kryptě, každou druhou sobotu/P.B./ 18,15 h.
BADEN-kaple sv.Šebestiána/vedle far.koste
la, každou druhou neděli/P.B./
11,15 h.
BERN-Dreifaltigkeitskirche, sobota 18,00 h.
BASILEJ-kaple Lindenberg č,12.ned. 9,30 h.
BADEN-každou 3.ned.slovenská/P.K./ 11,15 h.
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
neděle - česká 19,00
CURYCH-kaplnka Kolpinghausu,Wolfbachstr.15.
I.p.neděle - SLOVENSKÁ MŠE SV.
9,30
CORTATT.TDD-IO km na juh od Ne ucha tel, směr
Yverdon,far.kostol sv,Petra,3.ned. v
mesiaci/P.M./
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de Faucigny, I.ned.v mesiaci/P.M./
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy29.1.patro,
4 .ned.v mesiaci/P.M./
9,30
RpTI-TANN-kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCEM^-St.Peterskapelle, neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra,St.Peterstr.ll.Herblingen,P.Š.posílá pozvánky
SOLOTHURN-Spitalkirche,každou 2.ned. P.B.
ST.GALLEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v dóme, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv .beseda v Pfarrheimu-Gallusstr .J34 .
WINTERTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu
19,00
St.Urbankirche, slov./B.Baník/1.sob.18,45
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv,Terezie 14,
avenue Peschier, 2 ned.v mes./P.M. 9,30

Oznámení přesných dat nepravidelných mší
sv.posílají misionáři, jejichž zkratky jmen
jsou uvedeny v závorce, všem věřícím oblas
ti, v které působí. Sdělí i telefonicky.

OTCOVÉ
MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrijstistr.26,
tel. 041-312635
P.ján Pius KŘIVÝ, O.P. - 4058 BASEL,
Lindenberg 21.,tel.061-321944
P.Josef ŠIMŠÍK-8OO4 ZÚRICH, Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.Anton BANÍK,01-2414455
P. Martin Rg\ZÁK, 1110 M0RGES,La Longeraie,
tel.021-717713
P.Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.055-881460-redakce a administrace KLUBU

Česká katol.misie v Basileji, má v nedě
li v 9,30, 16.května v kostele Marienkirche, Holbeinstr.28.,mši sv. k uctění
památky sv.Jana Nepomuckého, který je i
ve Švýcarsku populární. Mši sv.bude slou
žit Otec Jan Birka s kněžími z Marienkirche. Těšíme se na hojnou účast našich
přátel z Basileje i z celého Švýcarska!
SCHŮZKA MLÁDEŽE V CURYCHU, promítá se:
jarní zájezd do Říma, Brauerstr.99. 22.5.

VELKÁ JARNÍ MARIÁNSKÁ POUŤ V EINSTEDEFN,
slavnostní kázání-P.Msgr Dr.Jar .šKARVADA
z Říma; mše sv.v hlavním poutním chrámu
ve 12 hodin; pak oběd a rekreace
24 .5.
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ RODIN, výlet do
sv.Martina-Casies, inf.P.šimčík 28.-31.5.
SV.OTEC VE ŠVÝCARSKU-zúčastníme se papež
ské mše sv.v EINSIEEELN,asi v 16 h. 2.6.
Inf. - čeští knéží

JARNÍ POUŤ NA SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM-14,6
KURS ASISTENl6 VE SV.MARTINU V ITÁLII,
inf.P.šimčík, jede se VW busem
5.- 8.6.
VÝLETNÍ NEDĚLE DO SCHWARZWALDU-se mší sv.
v Bonndorfu. Piknik v přírodě.
28.6.

SYMPOSIUM MLADÝCH:BIBLE A VÉDA, v St.Martinu v Casies-Itálie, přihl.P.šinčík
17
23.7.-8.8
VOLANÍ

I v čase unaveném
-ať" jak chce ubíjí,
Ježíš" nás vola" jme'nem
jak tenkrát Marii
OnQznovu láme - stále
svůj chléb všem hladovým.
Je živ. Má slávu krále.
JE S NÁMI. A MY S NÍM!

Dekujeme vřele naším exercitátorům P .Cyrilo
vi a P.Maxu Kandlerovi za bohatství duchov
ní potravy a povzbuzení, které nám dali k
dispozici při svých pečlivě připravených a
kvalitních duchovních cvičení. Pán Buh
jim to zaplatí
K tomuto číslu přikládáme žádané složenky.

PAMFLET NA AUTORA
ČILI U NÁS V KOCOURKOVĚ.
"Za okupace jsem ho neznal, poměr k lidovědemokratickému zřízení má kladný, je tc
dobrý pracovník, člen ROH, na pracovišti
je oblíben.-No, a je to. Chyby a čárky,
to si už uděláš sám, jó?"
"Co dál?"
"Já nevím, co dál. Slyšel jsem, že se o
cikánech, kteří se trvale usadili, už
psát nemá, že to už není společenský pro
blém. Ty přece už nekočuješ, bydlíš trva
le, alimenty platíš, ani se nebojíme tě
nechávat samotného v šatně, tak co chceš;
"Ostudy a příběhy?""Obojího dost. Třebas
tenhle: Autor knížky je znám tím, že do
vede napodobovat hlasy lidí, nejen kole
gů, i různých státníků. Bezouška působil
před lety na Slovensku a seznámil se s
lékaři, inženýry a také architekty, kteřu
pracovali v místním Stavoprojektu. Před
váděl jim své výkony a jednou mu jeden
inženýr řekl:"Poslyš, máme tu na Stavo
projektu akci Z, z popudu Zápotockého,
stavba jednopatrových domků pro zeměděl
ce. Náš starej se k tomu pořád nemá. Teď
budou oslavy Slovenského národního po
vstání, udělej si z něho legraci!"
Místním telefonem zavolal Bezouška Stavoprojekt a telefon vzal s ním domluvený
inženýr. Předstíral meziměstský hovor:
"Kto volá? Nepočujem dobré! Áno, tu je
Stavoprojekt...Praha?..a kto volá? Úřad
předsedu vlády? Áno, súdruh vedůci je
přítomný..." a otočil se na šéfa:"Gustik,
volá Praha, předsednictvo vlády..."
"Tady je osobní tajemník soudruha Zápo
tockého, Benda."
"Tu je Stavoprojekt, čo si prosim prajete? ""Soudruh Zápotocký přijede v sobotu
na oslavy Povstání a chtěl by být inforrrován o průběhu akce Z..Přepojím vás.."
"Zápotocký. Cest práci!"
"Cest práci, súdruh předseda!"
"Soudruhu inženýre, rád bych se k vám
podíval a hlavně bych chtěl vidět, jak
daleko jste pokročili v akci Z."
"Ale samozřejmé, nech sa len páči prist,
súdruh předseda, bude nás velmi těšit."
"Nu, a jak jste pokročili?"
"Nuž teda, ako by som teda, však voíačo
sa už robí, pravda, teraz presne povedat
neviem, naozaj, ale keď prídete, pozriete si to už sám!""Děkuji, na shledanou!"
"Do videnia!" - A konec. Po půlhodině se Bezouška odebral na Sta
voprojekt navštívit jakoby náhodou své
kamarády. Za stolem seděl bezvládně ve
doucí inženýr S."Nazdar Gusto,"povídá mu
Bezouška.

"Servus, Božko, sadni
si." Inženýr vytáhl z
psacího stolu láhev
slivovice a třikrát za
sebou mlčky nalil.
"Co je ti, Gusto?"
"Ale nič. Vieš, s kým
som sa teraz vyprával?
So Zápotockým!"
"On tady byl?"
"Po telefone, človeče!18
Máme tu hriešok v akcii Z, málo sa to už ronit a
my sme sa k ternu žiaí ešte nedostali..."
"Proč se s tebou bavil osobné? Má přece úředníky!'
"Prisámbohu, on to bol, ved ja ten hlas dobré po
znám z rádia, kebysi bol o chvílu skoréj prišiel,
mohol si sám počut.." Náhle dostal záchvat:"Mariena, dajte mi šanon Z!" Zalistoval v něm:"Aha, tu
je to,už v apríli som tým blbcom na kraji písal,
aby v tej věci niečo urobili a ako obyčajne nič
nespravili! Chlapci," prorokoval,"niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem!" A vytrhl ze šanonu
příslušnou kopii a schoval si ji do kapsy.
"Ffero!" křičel na tajemníka,"zavolaj mi hned Debnárovú!"/*To byla předsedkyně WV/. Vzal aparát a
spustil:"Marta, po obede zvoláj mimoriadne zasadnutie CNV. Musíme vyvlastnit tie pozemky, u Kríža'.'
/Následovaly nesrozumitelné Martiny protesty./
"ked ti hovořím, že to zasadnutie bude, tak aj bu
de. Ako chceš, ale ja sa zatvorit nedám, moja!"
/Zase nějaké námitky/."Urob si ako chceš, ale ja
ti hovořím, že tá vec musí byt najneskoršie do ve
čera vybavená!"/ Dvě, tři slova opozice/."Boha
tvojho!" řve Gustík, jako by telefonoval do Rio
de Janeira,"hovorímti, že do večera!!!!"
Položil a začal plánovat další záchranné práce.
"Pálko, zavolaj si letisko a zarezervuj si leten
ku. Ideš po obede do Prahy, donesieš tie plánky
v stotinkách, zatial sa to tu pekne vyvlastní a
v pondelok sa začne s výkopom. Mariena, dajte mi
súme Bratislavu, poverenictvo stavebnictva!"
A mašina se rozjela, už se to nedalo zastavit. V
pondělí ráno proudily kolony nákladních aut za měs
to ke Kříži, písek, pytle s cementem, cihly, po
staveništi běhali ještě geometři a pod rukama se
jim už kopalo. Když tohle Bezouška viděl, šel ve
čer za inženýrem S.do bytu a povídá mu: "Gusto, aby
nebyl nějaký malér. Ten telefon s tím Zápotockým,
to jsem byl já,"
"To vieš," smál se Gustík,"tak toto ti, kamarát,
nezožeriem! Chceš ma dostat do maléru, ale nie
sem taký somár." Teprve když mu Bezouška slovo od
slova zopakoval onen telefon, uvěřil.
"A čo myslíš,"povídá mu inženýr vesele,"že sa idem
zbláznit? Keá sme začali, tak aj v Pánu Bohu do
končíme! "
3elé město se pochopitelné o historce dozvědělo a
jřátelé na ulici na ného volali:
'Gustík, máš v kancelárii telefon, Zápotocký chce
5 tebou hovořit!"
MILOŠ NESVADBA

ještě máme."
Dva rivalové se chtěli potýkat. Na nádraží
si jeden koupil zpáteční lístek a zeptal
se druhého ironicky:"Nedoufáte, že se vrá
títe, co?""Ale ano. Jenže jsem zvyklý jez
dit na zpáteční lístek soupeře."
Dědeček se nerad holt. K den osmdesátých
narozenin prohlásí, ze si nechá růst plno
vous . "Zbláznil ses?''
zlobí se babička.
"Copak je ti dvacet?
"Samotné peníze ne
jsou všechno, Mařenko.""Já vím,
mami, hlavní je, kolik jich je'.'
"To nechápu. Novákovi nemají ani
vlastní byt, ani auto, ani chatu,ani "Vyznáte se v dámské módě?"ptá
barevnou televizi..."
se novomanžel starého zenáce.
"Tak mají asi peníze ve spořitelně." "Ani ne. Znám jen ceny."
"Bereš si Věru z lásky?" "Ano, ale je "Místo papouška mi nabídli dat
la."'^ umí také mluvit?""To ne,
jž sestru bych si vzal z ješte vet
ší lásky."
ovládá však morseovku."
"Když jsem začínal, byl jsem praktic "Tati, zde čtu: Viktor Hugo,osm
ky odkázán jen na svou inteligenci!" náct nula dvě, ležatá částka, n
osmdesát pět. Co je to?""To je
"Tak si vlastně začínal z ničeho."
"V Sem má váš podnik nejlepší výsled- přece jeho telefonní číslo."
ky?""Řekl bych, v podnikovém fotbalu" Otec uděluje synáčkovi výprask.
Dívka z francouzské oblasti si uděla "Věř mi, hochu, bolí mě to víc
la kurs němčiny v německé oblasti.
než tebe.""Tak už přestaň, tati.
Napsala děkovný dopis svým učitelkám Ty přece za nic nemůžeš."
a nakonec připsala:"Promiňte špatnou "Jak se ti líbí moje nová, čepiněmčinu, kterou jsem se u vás naučila ",ce?""Hezká, ale měl bys ji jinak
Ušitel v Sarnen chce, aby někdo pře nosit. ""Jak?""V kapse."
Lékař:"Jak často vás postihují
ložil do dialektu vetu:"Joseph ging
triumphierend nach Hause^ " Jeden špun tyto záchvaty?""Každých deset
tík to přeložil do švýcarštiny:"Der
minut.""A jak dlouho trvají?"
Joosef isch am dri und am vieri
"Půl hodiny!"
heicho!"
"Jaká je vaše nová sousedka?"
"Kdo mi řekne minulý čas slov: pro
"Spatná hospodyně!""??""Byl jsem
bouzím se?""Prosím, spal jsem."
si u ní už několikrát vypůjčit
Gerhart Hauptmann šel jednou na pro -různé věci, ale nikdy je neměla'.
cházku a omylem vkročil na trávník
Když byl zvolen benátský patri
parku."He!"volal hlídač, "zůstaňte la archa Sarto papežem Piem X.,psa
skavé na cestičce,""No dovolte, víte, ly německé noviny, že se jmenu
kdo jsem?""Jisteže. Jsme Goethe, ale je :Siegfried, Anton, Richard,
to neznamená, že smíte dupat po trávě' ,'Theodor, Otto Sarto. Jak k tak
"Dnes jsem měla překrásný sen,"vypra dlouhému jménu přišel? Aby se
vuje manželka ráno."Jaký?""Zdálo se
zamezilo omylu, telefonicky hlá
mi, že jsem tvá sekretářka!"
sili z Říma jeho jméno hlásko
Host si prohlíží jídelní lístek."Pane váním: "S jako Siegfried, A ja
vrchní, vždyt ten lístek je týden
ko Anton..." A nakonec otiskly
starý!""To nevadí, všechna jídla
noviny všechna jména.
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Z U R I C H

OLEJOVÁ BÁBOVKA. - Šálek hladké mouky, Šálek hrubé mouky, šá
lek práškového cukru, 1/8 l oleje, 3 celá Vejce, 1/4 mléka,
práSek do pečivá, citr.kůra a wnil. cukr/eventuelně kakao
2 lžíce, pro mramorovanou/. Vše smíchat a péct.
PRAVIDLA PRÁCE S PRÁŽKEM DO PEČIVA.
1. Aby těsto dobře vykynulo, musí být prášek
do pečivá stejnoměrně promíchán s moukou,
kterou pak prošijeme na vál. NIKDY nesypeme
prášek do pečivá do mléka či jiné tekutiny!
2. Jakmile přijde prášek do pečivá ve styk s tekutino
začíná vyvíjet bublinky. Proto nenecháváme práškové
těsto odpočívat, rychle je zpracujeme a IHNED pečeme.
3. Nikdy nevkládáme práškové těsto do chladné trouby, přede
hřejeme ji. Povrch připraveného pečivá zvlhčujeme vejcem ne
bo oslazeným mlékem, u dortů zajistíme povrch před popraskáním
tím, že jej propícháme jehlicí.
4. Troubu zbytečně neotvíráme, zejména na začátku, pak jen velnu, krát
ce.

Ušetříme jedno ze tří vajec, když utřeme místo tří žloutkS jen dva a třetí
nahradíme lžící teplé vody, kterou přidáme do směsi 2 žloutků a cukru.
U sněhu nahradíme třetí bílek lžící STUDENÍ vody.
BRAMBOROVÝ DORT. - 25 dkg hladké mouky, 10 dkg tuku, vejce 10 dkg cukru,
1/2 bal.práš.do pečivá.NÁDIVKA: 25 dkg den před pečením vařených a strou
haných brambor, vejce, 10 dkg cukru, lžíce rumu, citr.kůra a Stává a vanil.cukr. - Mouku a prášek do pečivá dobře rozmícháme a prošijeme. Pak
tuk, vejce a cukr utřeme a nakonec s moukou uhnětené na vále v těsto, vy
válíme v kulatou placku, vlozíne do dortové formy a potřeme nádivkou.
NÁDIVKA: žloutek utřeme s cukrem a ostatními přípravami, pak zamícháme
scrounane vařené orambory a nakonec sníh. - Můžeme také udělat 2 placky a nádivku doprostřed.

LEVNÝ ZÁVIN. - 40 dkg polohr.mouky, prášek na puding s mandlovou příchutí a prášek do peči
vá. -Dobré promícháme, prošijeme na vál, přidáme 20 dkg den předtím uvařených brambor-strouhaných. Uděláme důlek, do kterého dáme 10 dkg rozdrobeného tuku, 8 dkg cukru a vejce a vše
spojíme 3 lžícemi mléka. Vypracujeme vláčné těsto, které vyválíme na 2 placky, potřeme mako
vou nádivkou, zavařeninou nebo povidly. Těsto sbalíme, dáme na pcmaštěný plech, povrch potře
me oslazeným mlékem a pečeme do růžová. MAKOVÁ NÁDIVKA: 20-25 dkg máku, 5 dkg cukru, prášek
na puding s mandl, příchutí, půl bal.skořicového cukru-nebo na špičku nože skořice-zamícháme do 1/4 l mléka a za stálého míchání vaříme asi 10 min.
šÁTEČKOVĚ KOLÁČE KE KÁVĚ. - 30 dkg hl.mouky, prášek do pečivá smícháme a proši
jeme na vál. Přidáme 20 dkg den předtím vařených strouhaných brambor, 7 dkg
tuku, 7-10 dkg cukru, vejce a vypracujeme těsto. Vyválíme plát, krájíne
čtverečky, plníme tvarohem, povidly nebo zavařeninou. Rohy do středu slo
žíme, koláčky dáme na pcmaštěný plech, potřeme vajíčkem neno oslazeným
mlékem a v mírné troubě pečeme do růžová.

Pečivo z práškem je lépe nechat vychladnout a studené podávat, u někte
rých prášků zůstává mírná pachuE, která chladnutím zmizí.
DOBRÉ

CHUTNÁNÍ

