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kořenem dnešních zmatků a z toho vyplývajících krutostí je zmatení hodnot. Ve středověku,
v tom" temném", "zpátecnickém" středověku, byly hodnoty seřazeny podle zdravého rozumu a podle
Kristova učení: "CO PLÁTNO ČLOVĚKU, KDYBY CELÝ SVĚT ZÍSKAL A NA DUŠI UTRPĚL ŠKODU?" Je prav
da, že ne vždy se lidé podle Kristových zásad ve středověku řídili - ještě na nich lpěly
barbarské zvyky - ale každý je znal a mohl podle nich žít.
Dnes už značná část lidí tuto stupnici hodnot nezná a ti, kdo ji znají nebo jsou povinni
znát, podle ní vždy nežijí. Víme např. že za každou nesnrtelnou lidskou duši položil život
sám vtělený Syn Boží Ježíš Kristus. Přesto se cení v praxi mnohem víc zdraví těla než zdra
ví duše. Studium lékařů je nesrovnatelně náročnější než studium kněží,zkoušky podstatně těžší
A kdyby některý lékař vědomě jen jediný den nechal běhat mezi zdravými nakaženého morem,
stát by mu sebral lékařský diplom a odsoudil by ho do vězení.
Dnes se leckde veřejně z kazatelny, v tisku, na teologických učilištích učí lži víry, herese, zabíjejí se lidské duše - a nic se nestane. "Dávali jsme mu řadu let možnost, aby od
svých omylů upustil, "řekne ušlechtile biskup o takovém vlkovi v rouše beránčím. Vůbec mu
nenapadne, že za tu řadu let zničil ten, kterého měl dávno vyloučit z Církve, desetitisíce
nesmrtelných duší a vychoval desítky a stovky bezcenných kněží-vlků. S jedním svůdcem měl
soucit, ne s těmi, které tento svůdce zničil. Jaký paradox!
Nu - my nebudeme souzeni za slabost či naivitu představených, nýbrž z toho, jak jsme se sna
žili poznat stupnici hodnot a jak jsme podle nich žili sami. Možná, že pečlivě zpytujeme
své svědcmí a s lítostí uznáváme své chyby, že se snažíme polepšit.
Je jistě dobré uznat, že jsme nevěnovali láskyplnou pozornost ani Bohu, ani bližnímu.
Avšak jak se dál vzděláváme ve své víře? Jak se snažíme zapálit svá srdce od ohně lásky,
kterým plane srdce našeho Pána Ježíše Krista? Jak jsme přísní k sobě a laskaví k druhým?
Rozlišujeme laskavost od nutnosti říci pravdu nebo aspoň nepřisvědčit lži? Známe stupnici
hodnot? Žijeme s vědomím, že středem naší lásky a vůbec života je Bůh, Kristus, a že od
lásky k Bohu se odráží láska k bližnímu tím víc, čím víc milujeme Boha?
Vidíme, že i posvěcené osoby často víc a víc postrkují do středu péči o člověka - o jeho
tělesné blaho, a na duši nemyslí vůbec nebo nepatrně. Středem všeho je Bůh! Nemilujeme-li
Boha v Kristu Ježíši, nemilujeme ani člověka. Aspoň ho nemilujeme ve správných rozměrech,
totiž jako vykoupenou bytost s nesmrtelnou ^uší!
Příští rok slavíme výročí
dvou velkých světců-sv. <
Františka z Assisi a sv.
Terezie z Avily. Oba zna
li přesně stupnici hodnot,
ustanovenou naším Pánem,
a důsledně podle ní žili.
Proto mohl Bůh skrze ně
působit a obnovit rozpa
dající se Církev.
Uvolněme Bohu střed své
ho srdce, rozumu a vůle!
Pak dostane všechno smysl,
utrpení i radost, zklamá___
__
ní i milá překvapení. Všechno 15udé na~s]5ravném nústTé, ponese plody a ty~vyléčí a oživí
nemocná a vyprahlá srdce kolem nás.
Vaše redakce

Madona/, 1945-59/Amsterdam-Paní všech národů, 60
zjevení/, 1947/Tre fontáne v Římě/, 1954/EisenSv.Otec se už vrátil z Castel Gandolfa,kde berg/, 1958 TURZOVKA, 1961 Garabandal, 1961 San
se zotavoval po svých těžkých operacích. Damiano, Niscima/Sicilie/P.M.roní krvavé slzy.
Bezpečnostní opatření jsou nyní velmi zost .Všechna zjevení nejsou ještě církevně uznaná,
jen některá, jiná se zkoumají.
řená. Sv.Otci bylo milejší, stýkat se s
věřícími bezprostředně, ale jeho strážci Na filmovém bienále v Benátkách udělila porota
mezinár.katol. film.organisace zvláštní uznání
by pak nemohli nést odpovědnost za jeho
filmu Poláka Krysztofa Zanussiho Z DALEKÉ ZEME,
život. 0 nové encyklice viz str.16.
V Olomouci se konal proces s katolickými o Polsku a Karolu Wojtylovi do jeho zvolení pa
laiky a 4 kněžími, obviněnými z tajné edičpežem.
ní činnosti, na které"vydělávali". Byli od USA odmítly udělit vizum Msgr.Capuccimu.
souzeni k trestům vězení od 3 měs.do 3 let Švýc.gardisté se učí zacházet slznými granáty a
Je mezi nimi i P. Fr. Lízna, jesuita a skoro cvičí se v judo.
68 ti lety tiskař v.v.J. Adámek, úplně hlu 4.října prohlásí sv.Otec za blahořečené
3 kněze a 2 řeholnice: Riccardo Pampini, Luigi
chý, otec dvanácti dětí.
Vzdor protestům apošt. administrátora z
2 Scrosotti, Alain de Solminihac, Claudine
Thevenet a Maria Repetto.
Trnavy vysvětil biskup Feranec z Báňské
Bystrice, zřejmě pod silným nátlakem STB, V září se konal ve Veroně třináctý kanonicko-pas
na kněze teologa Lomparta, člena STB, kte torační kongres na téma Právní stav osob v cirk,
rého znal seminář jako udavače a člověka zákonodárství - se zvláštním přihlédnutím k po
nemravného života. Věřící se bránili, aby stavení laiků.
Nová encyklika byla původně napsána polský.Němec
v jejich obci sloužil tento "kněz"první
mši sv.-primici. Kde ji sloužil, není zná ký překlad je v 38.č.Osservatore Romano.
mo. Protože je - jako aktivní komunista - 7.září předvedla Compagnia delta Commedia v
vyloučen z Církve, je jeho svěcení neplat Castel Gandolfu sv.Otci hru Raffaela Lavagna o
né. /V zemích vých.bloku jsou z Církve vy sv.Kateřině, spolupratronce Itálie a církevní
loučeni pouze aktivní komunisté,ne pasiv učitelce. Autor ji napsal k 600 tému výročí od
ní. Mimo tento blok jsou vyloučení z Círk smrti velké mystičky středověku.
ve všichni komunisté./ V bratislavském se Od 9.-12.září se konalo v Brixenu symposium o
Janu Husovi. Mezi četnými přednášejícími byl i
mináři zavládla větší přísnost, prefekt
P.Kučera, známý svým slušným jednáním, byl rektor basilejské university Milic Lochman.
několikrát církevním tajemníkem napomenut, Přednášky i diskuse měly vysokou úroveň a osvět
potrestán a pak propuštěn. Nahradil ho ne lily ze všech stran Husovu postavu a dobu, v níž
hodný kněz, úzký spolupracovník STB, prof. žil.
Za exercitátora pro naše studenty teologie v
cirk.práva Dr.teol.Josef Krajčí.
V Múnsteru byla odňata kanonická misse,tj. Nepomucenu vybrali tentokrát představení P. Pavla
Kučeru z Norimberka, který povede příští rok
právo vyučovat náboženství ? kněžím.
ŠTIMME DER MÁRTYRER referují o komunistic i náš jarní víkend v Quartenu.
ké činnosti kněží a pastorů. Zmiňují se mj Soud, který odsoudil Turka Mehmeta AI i Agca,
o katolické kongregaci Mary-Knoll a Světo atentátníka na sv.Otce, došel po delším zkoumání
vé radě/nekatolických/církví, ale i o ji k závěru, že za pokusem o vraždu stála "dosud
ných "církevních institucích a sbírkách", nezjištěná skupina osob". "Byl to výsledek pečli
které podporují komunistickou podvratnou vě připraveného spiknuti s cílem,způsobit meziná
činnost. Pastor Wurmbrand v článku dokazu rodní nejistotu podle strategie, která už nezná
je, že tito "farizeové" připravují ujařme hranice."
ní církví a pronásledování věřících a udá Brasilská bisk.konference napsala presidentovi
vá, že komunistické režimy v SSSR, Číně a země komuniké, v němž se staví za dva francouzKambodži si dosud vyžádaly 128 mil.obětí. ké misionáře, kteří podněcovali malorolníky k
V polské armádě je 35 katol.kněží v hod násilnostem proti velkostatkářům.
nosti kapitána až plukovníka a 1 pastor, 15.-24.9.se konal v Římě 14.mezinárodní festival
kteří pečují o duchovní život vojáků. Pol varhanní hudby pod záštitou římského hudebního
sko je také první země, kde je uzákoněno, sdružení.
3.10.přijal sv.Otec ve večerní audienci františ
že děti se musejí starat o nemocné nebo
kánské poutníky z celého světa. 4.10.je zahájení
přestárlé rodiče.
Cd r.1830 se zjevila na zeni Panna Maria františkánského roku, oslav 800. výročí narazení
190 x. 1830/Kateřině Labouré/,1846/La Sal- patrona Itálie sv.Františka z Assisi za přítom
leta/, 1858 /Lurdy/, 1871/Pontain,Francie/, nosti italského presidenta Pertiniho a snad i
1917/Fatima/, 1932/Beaurain, Belgie/,1937 francouzského Mitteranda. Matka sv.Františka
/Heeda v sev.Něm.,1953/Syrakusy, plačící Jana byla ze vznešené francouzské rodiny.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Jezdím nesmírně ráda vlakem. Usadím se u okna
vytáhnu pletení, jedním okem sleduji jehlici, „TO JSME SI HEZKY POPOVÍDALY!”
druhým krajinu a střídavě si prohlížím cestující,
^0 rozvodu nechtěl muž ani slyšet. Je pobož
uši zachycují úryvky rozhovoru, tón hlasu, pros
tě jízda vlakem je velké dobrodružství, aspoň nůstkář.." Tázavě jsem na ni pohlédla. "Vě
ří, že manželství je nerozlučné,"odfrkla,
pro mne.
Nedávno mrknul muž na kalendář:"Bude patnáctého "taková hloupost! Mamá říkávala - když to ne
Tetinka Rézinka čeká na návštěvu a gratulaci." bude klapat, jděte od sebe!"
"Vím; s kávou, klasickou bábovkou, novým vzor životní názor jejího muže se shodoval s mým.
Ale opatrně jsem mlčela.
kem na pletení a frontou klepů."
Sedím tedy ve vlaku, pode mnou tiše zpívají ko "Našla jsan si přítele. .Rozvod byl z mé vila svou melodii, vagon je z poloviny plný cestu ny, ale co na tom! Nový nuž byl bohatý...!"
jících, hlavně žen. Lavička proti mně je prázd Položila jsen upletený kousek pečlivě na
ná,ale za přehrádkou vidím načesané, černě obar střih. Ach! Centimetr musím ubrat. Začla
vené vlasy, bokem se při štěbetání pohybuje ba jsem párat.
culatá ručka se spoustou prstenů a cinkajících "Nový manžel nebyl výjimka. Na začátku líbez
náramků. Za mnou vrčí mužský bas. Hladí ho ti nost sama, pak mu byli milejší pacienti na
chý, smířlivý alt. Uličkou pobíhá klučík s ob jeho klinice než já, ubohá, osamělá žena.
Vydržela jsem to dva roky. Chvála Bohu, dítě
rovským růžovým medvědem. Občas dítě zavolá
nebylo, muž nebyl zpátečník, shodli jsme se
slibující nebo vyhrožující mateřský soprán.
Vlak letí jako šipka, na stráni se pasou ušmud na rozvodu. Dostala jsem slušnou rentu a
lané ovce, mihne se maličká, pestrá zahrádka, dům ve městě. Ale zůstat sám - to bolí!"
Zvedla jsem zrak.
stromy, z nichž s pronikavým křikán odlétají
ptáci, stříbrná hladina rybníka, několik krav, "Našla jsem třetího muže. Milý člověk. Samá
legra..samý humor, vtip, šarmantní člověk.
pozorujících vlak hnědýma, trpělivým očima.
Jenže
byl šarmantní i k jiným ženám. Jednou
S mírným drcnutím vlak zastavil. Do vagonu se
vhmulo dost lidí. Proti mně se uhnízdila na jsem se předčasně vrátila z léčení svých
strojená panička s dosti vyžilou tváří, silně ubohých nervů a našla jsen je...v prekérní
situaci... Ta ženská nepodala ani žalobu
nalíčená a ověšená zlatými šperky.
pro
ublížení na těle. Měla jsem totiž na
"Mohla byste si se mnou vyměnit místo, "řekla
poněkud nakřáplým hlasem. "Nesnáším místo proti nočním stolku velkou láhev kolínské vody a
trefila jsem přesně!"
směru vlaku. Je mi VE-LI-CE špatně! "dodala.
Mlčky jsem sebrala klubka i kabelku a usadila "Ach?" zvolala jsem překvapeně.
"Můj otec trval kdysi na sportovní výchově,"
se na druhé straně.
"Jsem velice nervózní, "pokračovala dáma, když vysvětlila mi panička."Měl pravdu. No," pokr
pečlivě uložila nad hlavou zelený kufřík. "Mamin čila rameny, "tentokrát tyl rozvod z jeho
viny. Dostala jsen hromadu akcií a exklusiv
ka říkávala, že jsem pro všední život příliš
ní
chatu v Tessinu. Jenže být sám, ach, na
citlivé stvoření."
to nejsen zvyklá. Chápete!"
Kývla jsem s pochopením hlavou.
"Snad jsem se ani vdávat neměla, "vzdychla dáma, Jistě že jsem chápala.
"Ale sama-v hrubém světě..? Ovšem",dodala rych "Napsala jsem svému prvnímu muži. Byl přece
jen ze všech nejlepší. Představte si, že
le, "všichni hrubí nejsou, ale uznejte, že be
zůstal svobodný a okamžitě byl ochotný mě
zohledných lidí je dost!"
přijmout! Tak jsme se domluvili, vracím se
Rázně jsem znovu kývla hlavou a sebrala očko,
bohatší na majetku a na zkušenostech. U ně
které mi uklouzlo z jehlice.
"Hlavně muži. Můj první muž byl před svatbou a ho je moje místo."Odmlčela se a dodala:"Pře
pár měsíců po svatbě laskavost sama. Pak se vě ce jen má to náboženství něco do sebe! Asi
noval jen fabrice. Co je to za život? Dítě bylo začnu věřit a chodit do kostela."
většinou u babičky, nesnáším vřískání dětí.." Několikrát jsan horlivě zakývala hlavou.
skoro štítivě odvrátila hlavu od chlapce s růžo Vtom se vlak zastavil. Panička sebrala kuf
řík, obrátila se ke mně a řekla vděčně:"To
vým medvědem, který zavýskl u naší lavičkv.
jsme si ale hezky popovídaly, co?" Na perone
čekal zavalitý muž s chlapcem. Panička mu
padla do náruče a dokonce pohladila své dítě.
Muž vzal kufřík a vedl ji k autu - tedy! Ta
kové auto!1
S povzdechem jsem se pustila zase do pletení,
vlak uháněl mezi travnatými břehy a najednou
jsem si uvědomila, že při tem hezkém popoví
dání jsem řekla jen jediné slovíčko: "Ach!"
AB
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BOMBA V RUCE SV.FRANTIŠKA
Americká vláda se usnesla, že se bude bránit hrů
ze z vodíkové bomby./Psáno před r.1960/.Někteří
vědci tvrdí, že tato bomba může dokonale zničit
život na zemi. Jiní sice nevidí tak černě, při
znávají však, že USA musí v atomové válce počítat
se ztrátou nejméně 50,mil.lidí.
Ptáme se: proč se chce vlastně člověk proti sebe
vraždě našeho světa bránit? Vnitřní souvislost me
zi silou a zničením neexistuje, existuje však me
zi lidským duchem a zničením. Kdyby se položila
atomová bomba do ruky sv.Františka z Assisi, nemu
sel by se atomové hrozby bát ani vrabec. Oheň v rukou žháře není stejný jako
v rukou kováře. Rozdíl mezi člověkem, který se chce ve vodě utopit a který
si v ní chce zaplavat nespočívá ve vodě, ale v úmyslu člověka, v jeho duchu.
V čem je tedy vnitřní spojitost mezi moderním myšlením a hrozbou sebevraždy
světa? Nietzsche předvídal v prorockém šílenství 20.st. jako"století válek".
Hlásal začátek tragických dob..; musíme se připravit na dlouhé období ničení,
pustošení a vzpour..; budou války, jaké svět dosud neviděl; Evropa se brzo
zahalí v temnotu a zaplaví ji temná moc. Vlivem této moci je katastrofa blíz
ko; Nietzsche zná jméno této moci, ale nechce je vyslovit. Celá země se bude
svíjet v křečích.
Nietzsche říká, že tyto hrůzy budou následek bezbožectví, které hájil. Jeho
ateismus nebyl stejný jako ateismus studenta, odvar neúplné vědy, G.H.Wellse, Shawa a špetka Russella - ale bojovný ateismus, nová forma, v níž chce
člověk smrt Boha. Není to pouhé pochybování o existenci Boží; je to vůle, Bo
ha odstranit. Proto řekl, že se musíme přičinit o smrt Boha tím, že se ho
zřekneme. Je to bojovný ateismus komunistů.
Avšak následek ateismu je zničení. Nechce-li mít člověk nad sebou Boha, musí
něco podniknout, aby svou osamělost překonal. Nový svět bojovného ateismu se
podle Nietzscheho stane začátkem nihilismu. Ze "smrti Boha", jak předvídá,
vyplynou příslušné důsledky; Bohu nepřátelské lidstvo se zničí samo.
Nietzscheovy myšlenky vyslovil ruský myslitel Mikuláš Berdajev větou:"Měni
li Bůh, není ani člověk." Tím chce říci: Není-li člověk obraz Boží, je-li
sám absolutno, svůj zdánlivý bůh, bůžek, už se jeho nitro rozpadá; jeho duch
se začíná štěpit. Je rozdrcen v tisíce neladných kousků, které chtějí psycho
logové slepit ve Freudův hliněný hrnec - jeho nitro je pak připraveno, roz
bít celý svět na kusy. Tento člověk je hříčka diktátorů, figurka na šachovni
ci tyranů, nemyslící objekt propagandy, protiklad, připravený k roztavení.
Pak už vlastně člověk neexistuje, protože nemá nic, co by mu dodávalo důstoj
nosti.
Ateismus, který chce smrt Boha, se musí nutně snažit zahubit také člověka.
Tuto logiku vyznávají všichni jeho representanti, člověk, oloupený o Boží
magnet, který ho zvedá k výšinám, se stává hříčkou osudu nebo páček, rozbí
jejících atomy; kultura se mění ve hru, při které atomoví hráči hrají kost
kami na štěpení atomů. Člověk, který se vnitřně nenávidí, bude také nenávi
dět své bližní a uvažovat o tom, jak je zničit. Ateismus je nihilismus
snaha po nicotě.4
Atomové síly se nemusíme bát, jako se nebojíme slunce; Bůh sluncem ozařuje a
zahřívá svět. Musíme se však bát duchovního postoje těch, kdo atomovou bombu
používají. Ta je problém zápalky v nesmírných rozměrech. Ani v té není skry
ta nová hodnota. Žena jí zapálí oheň, žhář dům.
V rukách člověka, který se bojí Boha a miluje ho, bude atomová síla dobrý
zdroj energie pro průmysl; v rukách těch, kdo nenávidí dobro, znamená atomo
vá bomba zničení. Bojme se falešných mocností, bojme se zlých sil. Atomové
bomby
„ lton J.SHEEN
r
a se bát nemusíme, ale musíme se bát bezbožného člověka. Fu

Ano, když to začalo. Opravdu není ani dnes snad
né si to všechno srovnat v hlavě. Jen si roze
stavme v mysli ty protichůdné póly, které ovlá
V posledních dnech se často mluvilo o Lur daly tehdejší situaci. Na jedné straně Cachot a
dech, místě Mezinárodního eucharistického Café Francais. Nuzný domov Bemadettin a poměrně
kongresu. My jsme na něm zastoupeni neby luxusní kavárna. V tem Cachotu prosté, nevzděla
né a ke všemu ještě neduživé děvče. V té kavár
li, ale začátkem května tam putovala 71
členná skupina českých poutníků, žijících ně městská honorace: starosta, soudce, ředitel
lycea, lékař, berní správce. To jsou bezprostřed
ponejvíce ve Švýcarsku, k níž jsem se
ní póly, přímo ve městě. A vzdálenější póly? Na
přidal i já. /P.Dr. Jaroslav šKARVADA/.
jedné straně opuštěná jeskyně na břehu Gávy, na
Cesta z Říma do Lurd mi trvala vlakem
druhé mocná Paříž s osvícenskou ideologií. Ve
skoro 24 hodin, a tak jsem měl dost času
středu tohoto silového pole je Bemadettina PANÍ,
si zase jednou pročíst historický román
která se zjevuje u jeskyně, volá k pokání a vy
našeho pražského rodáka Franze Werfela
"Píseň o Bernadettě", který líčí událos bízí k modlitbě růžence. Něco mimořádného, neu
ti, jež učinily toto poutní místo tak slav věřitelného, co se stane pro všechny velkou
zkouškou. Bemadetta v ní ukáže svou ryzost a
ným. A protože jsme pak měli v Lurdech
věrnost. Pokroková společnost v^-—Café
dost času, měl jsem i příležitost si tam
Francais to přijme s povýše
ověřit všechna místa, o kterých jsem se
ností, pak s bezradností a
v románě dočetl.
Především Bemadettin domov zvaný Cachot, nakonec propadne panice.
Pan starosta si sko
bývalou městskou šatlavu.člověk opravdu
ro zoufá, že mu
žasne, jak se tam ta početná rodina
směstnala. Werfel o tem píše: "V místnosti Bemadetta zničí
jeho sen, udělat z
je šest osob. On a Luisa, Bernadettini
Lurd letovisko pro
rodiče, si bud jak bud ponechali dobrou
svatební postel, toho svědka nadějného za stovky hostí. Je
čátku. Ale obě nedospělé dcery, Bernadet- diný, kdo si zacho
vá jakž takž tvář,
ta a Marie, musí spát na velmi tvrdém
loži. Nejmladší dva. Jana Mariu a Justina je rázný a pocti
vý farář Peyramauložila matka na slamník, který se každé
le a snad i měst
ráno uklízí." Něco chudšího si věru nelze představit. - Pár kroků odtamtud je
5 ský lékař Dr.Dopak Café Francais, kavárna, kde se v Ber- zous. Ten dá nakonec přednost faktům před poža
nadettině době scházela městská honorace. davky světového názoru, který se právě tehdy
Bylo to před nějakými 123 léty, tedy v do ukáže velmi nevědeckým. - A pak ty vzdálené pó
ly. Na jedné straně jeskyně, kde vytryskne pra
bě, kdy byl právě v módě tak zv.vědecký
men a dává denně 122.000 1 vody. Na druhé Paříž,
světový názor. Werfel o tom píše:"Pan
Duran, kavárník, se nespokojuje jen s hmot nucená mobilizovat státní bezpečnost.
Jak to dopadlo, víme. Dočtete se to v mezinárod
ným světlem. Snaží se šířit i světlo du
ním vlakovém či leteckém jízdním řádu, udávají
chovní. Proto visí na věšácích v pěkných
rámcích řada velkých pařížských listů, je cím cestovní možnosti asi 2 mil.poutníků, kteří
tam každý rok přicházejí. Do Cachotu je lépe ne
jichž předplatné majitele Café Francais
chodit, ztratí se mnoho času v dlouhé frontě.
neodrazuje. " Pro lurdskou smetánku byla
tehdejší Paříž majákem vzdělanosti, záru Café Francais je jedna z desítek nynějších kavá
kou pokroku. Vzdálit se od toho, co napsa ren a na její návštěvníky si ztěží kdo vzpomene.
ly pařížské noviny, znamenalo být tmářem. Pokrok, obhajovaný lurdskými osvícenci, šel na
Nejít s jejím světovým názorem se rovnalo prosto opačným směrem. Jejich vědecký názor na
zpátečnictví. A maloměšťákům odjakživa zá svět selhal. Jen nebožtíkovi purkmistrovi se
leží na tem, aby byli považováni za pokro splnil jeho sen, že bude do Lurd jezdit mnoho
lidí. Byl by nepřipustil, že to bude kvůli té
kové.
Na druhán břehu řeky Gávy leží pak jesky Bemadettině Paní, kterou nebral na vědomí.
ně. Ta požehnaná jeskyně, na kterou každý, V Lurdech najdeme potvrzení slov sv.Pavla:"Ty,
kdo jednou v Lurdech byl, vzpemíná s lás které svět pokládá za nevzdělané, ty si Bůh vy
kou a touhou se tam vrátit. V Bernadetti- volil, aby zahanbil moudré. Ty, kteří jsou ve
ně době to byla opuštěná sluj, u které se světě bezmocní, si Bůh vyvolil, aby zahanbil ty,
kdo mají moc. A ty, které má svět za neurozené
pálily odpadky. V deštivém počasí, které
2 méněcenné, ba i ty, kteří nejsou vůbec nic,ty
mě v Lurdech uvítalo, bylo docela snadné
si Bůh vyvolil, aby zlomil moc těch, kdo jsou
si představit ten chladný únorový den r.
něco./l Kor 1,2?-28/. Cachot zvítězil nad Café
1858, kdy to všechno začalo.

KDYŽ TO ZAČALO..!

Francais. Bezmocná Bemadetta se uká
zala silnější než francouzská minis
terstva. A Lurdy se prosadily proti
Pařížiť"Ty, kteří nejsou vůbec nic,si
Bůh vyvolil, aby zlomil moc těch,kdo
jsou něco."
Ale zaměřme svou pozornost i na pomě
ry v Církvi. Franz Werfel, i když se
nedal pokřtít, líčí s křesťanskou
citlivostí konflikt mezi Bernadettou
a její učitelkou, pyšnou řeholnicí
Marií Terezií Vauzousovou. Vzdělaná,
asketická, táněř dokonalá řeholnice.
Její sebejistá dokonalost jí však brá
nila, aby postřehla vanutí Ducha sv.
Nemohla připustit, že primitivní
Bemadetta mohla dostat větší Boží da
ry než ona, horlivá řeholnice. Domní
vala se, že tyto dary závisejí na
asketické disciplině, že je možné si
je vynutit. Patřila k těm, kdo si mys
lí, že jsou víc než ostatní:"Pane, dě
kuji ti, že nejsem jako ostatní..nebo
i jako tamhleten celník. "/Lk 18,11/.
že nejsem jako tamhleta Bemadetta!
Chudák Bemadetta neměla ve srovnání
se sestrou Marií Terezií zhola nic.
Jenže právě v tom spočívalo její bo
hatství! Neuměla nic jiného, než při
kyvovat Božímu volání. Říkat ANO, i
když šlo třebas o věci, které byly
nad její síly. "Neslibuji ti, že tě
učiním slastnou na této zemi,"řekla
jí Paní. A ona přikývla i k tomu. V
pokoře, v prostotě a s tak naprostou
samozřejmostí, že si toho sestra Ma
rie Terezie, která nosila svůj nosík
příliš vysoko, nemohla ani všimnout.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Světová rada církví/nekatolických/,
stahuje peníze ze švýc.bank
Schweizerischer Bankverein a Schwei;
zerische Bankgesellschaft a němec
ké banky Dresdner Bank, protože
podporují Již.Afriku. Světová
rada církví zase podporuje růz
ná komunistická povstání a bo
jůvky v třetím světě.
28.9.začal ve vlasti proces s
katol.osobnostmi, zatčenými pro podzemní činnost ap.
Mj.jesuita P.Lízna a Josef Adámek.
Skupina 20 ti Indů chce na pouť do Tibetu, dnes ob
sazeném rudou Čínou, poprvé od r.1959, také 2 čle
nové indického parlamentu. Tibetští uprchlíci v
Indii chtějí proti pouti protestovat.
Na papežské universitě Gregoriáně byla
založena katedra sdělovacích prostředků. Gregoriánu
založil sv.Ignác a vedou ji už 428 let jesuité.
V Belgii se konaly v září oslavy vlámského mystika
Jana van Ruysbrocka. Zemřel 2.12.1381.
Lékárníkovi v obci Seivi ve Finsku bylo odňato povo
lení k výkonu povolání, protože 5 let odmítal z ná
boženských důvodů prodávat antikoncepční pilulky.
Arcidiecéze Paříž má svůj místní rozhlas Notre Dáme
de Paris na modulované frekvenci 102 megaherzů.
Letos si připomínáme 450 let od zjevení Panny Marie
v Quadalupě v již.Americe. Zjevila se Indiánovi sice
r.1525, ale zjevení bylo potvrzeno r.1531 Pavlem III
V Austrálii byla 17.9. na svátek Stigmat sv.Františ
ka úředně založena nová kapucínská provincie. Slav
nosti se zúčastnil generální představený, Švýcar
Rywalski/zřejmě má polské předky/a představení těch
provincií, které se o zřízení nové provincie zaslou
žily, dále Američané, Poláci, Čechoslováci aj. Kapu
cíny povolal do Austrálie 1946 biskup z Brisbane,
aby se starali o přistěhovalce.
Nazpět z Lurd mi to trvalo zase sko
Arcibiskup z Manily kard.Sin, který dosud bojoval
ro 24 hodin. Ale vracel jsem se spo
proti vládě presidenta Marcose musí nyní bojovat
kojen. Nejen proto, že jsem se tam
proti komunistickému nebezpečí na Filipínách. Komu
mohl zas jednou pomodlit s prostotou nistická armáda má 4-6 tisíc ozbrojených mužů, roz
dítěte. Nejen pro ten požitek Boží
troušených po celé zemi a lid je podporuje.
blízkosti, který tam na každého čeká. Něm.president Carstens udělil záslužný velký spolko
Ale i proto, že mi bylo dáno pocho
vý kříž metropolitovi Lambardakisovi, řecko-pravopit zas trochu hlouběji Mariino mini- slavnému biskupovi v NSR, za jeho přispění k rozřeše
evangelium, vyjádřené v jejím Magniní problému cizinců v NSR a ekumenickou činnost.Ten
to kříž dal i lékařce Else Mues za pomoc ohrožené
ficat:"Rozprašuje ty, kdo jsou ve
svém srdci pyšní. Sesazuje s trůnu
mládeži a sestře lise Vermeehren, která přispěla k
mocné a povyšuje ponížené. Hladové sy výstavbě veřejné i církevní školské organizace.
tí dobrými věcmi, zatímco bohaté po
Ochrana klášterů na hoře Athos je nyní svěřena 11 ti
sílá pryč s prázdnou."/Lk 1,51-53/.
osobnostem, jímž předsedá gener. tajemník min.pro
Přivezl jsem si s sebou obrázek Ber- sev.Řecko. Sídlit budou v Soluni a mají moc zpraco
nadetty - vlastně svaté Bemadetty - vávat a nařizovat různé akce pro ochranu posvátné
hory. Řecké úřady na to uvolnily pro dobu 2 let
s tajnou touhou, aby mi pomáhala,
300 mil.drachem. Min. kultury zdůrazňuje, že je nutno
být jako ona.
opravit základy některých starých klášterů, které
P.Jaroslav šKARVADA
poškodila různá zemětřesení.
Letos uplynulo 250 let od smrti sv.Alžběty Durynské,
pohřbené v Marburgu.

M ANŽ E LST V Í

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

Dnes jsem musela celý den prát. Neradostné zaměstnání. Vodu musím nosit ze vzdálenosti
čtvrt hodiny. Necky nemáme, jen malou mísu, která je plná, když dám do ní jediné prostě
radlo. Mýdlo také není, pereme tedy louhem, který si vyrábíme sami z popela. Louh ovšem
rozežírá kůži, ruce mám plné ran. Jako vždy, je ve vagoně, stojícím těsně vedle vysoké
budovy, skoro tma.
Neustále však myslím na svého Němce. Je mi smutno a bezútěšno; jsem totiž pevně přesvěd
čena, že nakonec přece jen odjede danů a já zůstanu sama, samotinká...
Po chvíli si začnu tiše zpívat smutnou ruskou národní píseň.
Náhle cítím, jak mě někdo objal. 7
"Můj Bože!" vykřiknu a hned poté vidím tvář svého Němce, která se nade mnou sklání. Ruce
mi bezmocně klesnou, voda z nich kape na zem. Avšak on mě prostě a pevně přitiskne k sobě.
Poprvé v mém životě se někdo odvážil mně tak obejmout. Ano, poprvé, i když mě už mnozí
milovali. Dokonce ani Vadim to neudělal. A také poprvé v životě cítím štěstí, blaženost
ze své bezmoci, tichosti a oddanosti... Němec pevně přitiskl své rty na moje, já zavřela
oči. Polibek se mi zdá nekonečný a prolíná mnou jediná myšlenka: ať je to tak stále,
navždy, ať to neskončí...
Náhle slyšíme hlasy maminky a sester u okna. Němec mě pouští ze své náruče...
Celý večer jsem se neodvážila k němu pozvednout zrak a úplně jsem se oddala praní. Tak
pilná jsem v životě málokdy.
Večer nám hraje Němec na housle. Ale ne - už mu nebudu říkat "Němec"! Ted je mi blízký,
docela blízký, nejbližší člověk na světě. Otmar hrál na housle! Odkud ho vlastně tak
dobře znám, jako by žil celý život vedle mne? Vždyť jsme dosud spolu tak málo mluvili.
Vím ztěží, kdo jsou jeho rodiče, kde žil, kde studoval. A přece ho znám, poněvadž znám
jeho hudbu. Vím, že je statečný a silný, ale že by nikdy neponížil člověka, kterého milu
je. To všechno mi řekla jeho hudba
Když hrál, shromáždili se před naším vagonem uprchlíci, smutní, beznadějní lidé s vystra
šenými tvářeni, lidé, do kterých celý den a celou noc zatíná své drápy strach z ČEKY.
Mnozí pláčou, neboť už řadu měsíců neslyšeli hudbu, která mluví od srdce k srdci, hudbu,
bez které my, Rusové, nemůžeme žít.
Když Otmar hrál, pochopila jsem, proč ho miluji, velmi přesně jsem to pochopila, i když
nej sen schopná vtělit všechno do pojmů, do slov! Z jeho hudby ke mně hovořil on! Jeho
hudba odhalovala jeho nitro, které jako by prosvítalo skleněnou záclonou; že je člověk
citu, ducha a kultury. Ne, bylo toho víc, co zůstalo, když jsem si odmyslila všechny tyto
věci. Tím, čím byl jen CN, tím, čím byl jen pro MNE, jsem pochopila jen já sama, docela
sama na světě.
Ale co to vlastně je?...Miluji ho! Avšak nemilovala jsem dříve Vadima, nemyslela jsem teh
dy, když ho bolševici zavraždili, že už nebudu milovat nikoho na světě? Nebyla jsem pevně
přesvědčena, že tak může milovat člověk v životě jen jednou? Pronikají mnou zároveň hlubo
ká muka a kruté zklamání nad sebou.
Sedím na prahu našeho vagonu a píši při skromném světle, které mi věnují hvězdy; neboť
uvnitř je - jako velmi často - světlo vypnuté. Je zima. Ale musím psát, s kým bych o tem
mohla hovořit, kde bych se mohla vymluvit? Myslím na něho, na Otmara. Jak mi bylo těžko,
když večer odcházel, těsně před bouří; bydlí daleko, v domečku u jednoho židovského obchod
nika. Nestane se mu nic? Dnes jsem slyšela, jak s ním dlouho hovořil jeho kolega a nepo
chybuji o tem, že se jednalo o mne. Jistě radil Otmarovi, aby se vzdal plánu, zůstat
zde a aby se vrátil do vlasti. A má pravdu, tisíckrát pravdu. Otmar se musí vrátit, nesmím
přijmout jeho oběť, musí pryč z tohoto pekla. V temnotě se matou písmenka, řádka se klade
na řádku. A k tomu taková bouře!

Tak se tam misionáři nastěhovali, jeden sál změ
nili v kapli a nadšeně se učili velmi těžké
mu dialektu Nahuatl. Princ jim radil,aby
Z Věra Cruz se vydali tři františ
zatím v řeholním rouchu nechodili, ale
káni do Mexika, hlavního města
toho se bratři nechtěli za žádnou cenu
Aztéků. Srdce je bolelo při po
vzdát. Když šli v hnědých kutnách ulice
hledu na vypálené vesnice a zpus
mi, setkávali se s nevraživými pohledy.
tošená pole. Ve městě zase hromaTezcuoco byla bašta pohanství a vzdor
dy trosek. Ohlásili se u dobyvatele
přísným zákazům proudila lidská krev z ol
Mexika, Dona Femando Corteze.
"Jsem šťasten, že vás mohu pozdravit v No tářů bůžka války Uitzilopochtliho a jiných.
"To jsou jatky, ne chrámy Boží, "pohoršil se bratr
vém Španělsku," řekl přátelsky.
"Moře bylo bouřlivé,"řekl P.Jan z Gentu, Petr."Měly by se spálit."
kdysi učitel na Sorboně a zpovědník císaře "Trpělivost, bratře,"napomínal ho vlámský krajan
Karla V.','ale nedá se to porovnat s hrůzami, P.Jan."Národ se obrátí a zničí chrámy sám!"
"Do té doby poteče mnoho nevinné krve ke cti dé
které jsme viděli, když jsme sem šli."
"Míníte lidské oběti v chrámech Aztéků?" monů, " vzdychl bratr Petr.
"A krvavou cestu španělských vojsk," řekl Misie vypadala beznadějně. Obyvatelstvo je nená
vidělo. Ale když svěřil učenému bratru z Gentu
skotský šlechtic, P.Jan de Aora.
Mocný muž svraštil čelo:"Není země, která syny sám princ, brzo ho následovaly i ostatní
vznešené rodiny města.
by se dobyla bez krveprolití a slz."
"pán prolil za svou říši vlastní krev. Ne Bratr Petr sestavil z obrázkového písma Aztéků
chce vztyčit svůj kříž na cizí krvi."
8 katechismus. Příští rok pokřtil první žáky; i
princ přijal křesťanskou víru.
Bledá tvář dobyvatelova zrudla.
"Jen v "noci smutku"jsem ztratil při vzpou Františkáni se v paláci necítili dobře; vystavě
ře Mexikánů 850 nejlepších vojáků."žíly mu li si skromný klášteřík a při něm školu.
naběhly hněvem při této vzpomínce. Ovládl R.1524 nařídil Cortez, aby kazikové dali vyučit
však své vzrušení a dodal klidně:"Věřte mi, své syny křesťanské víře. Mladí Indiáni seděli
vzdorovitě v lavicích a zachmuřeně odpovídali na
Otcové, snažil jsem se, neprolévat krev
zbytečně; nyní je země dobyta a budu ji buotázky, nebo neodpovídali vůbec. Bratr Petr už
dovat v míru." Zastavil se před vybledlou ovládal jejich řeč a pomalu roztávala ledová
vlajkou, něžně pohladil rudý kříž na mod srdce hrdých Aztéků. Změnili se v nadšené žáky
rých a bílých pruzích a četl hedvábím vy a šiřitele křesťanství ve vlastních rodinách.
Po ulicích zpívali písně, které je Petr naučil;
šitá slova:PŘÁTELÉ, JDĚME ZA KŘÍŽEM! V
TOMTO ZNAMENÍ ZVÍTĚZÍME, BUDEME-LI VĚŘIT!" i pohané si je pobručovali. Nejdříve viděli
"To je vlajka z naší lodi. Pomozte mi, důs.chlapci nenávistné tváře, pak začal lid bůžkům,
tojní Otcové,vztyčit kříž nad Novým ŠpanělKteří je neochránili před bělochy, nedůvěřovat.
skem, učte domorodce, aby před ním sklonili Zdálo se, že se splňují stará proroctví, prasta
rá píseň Mayů:"Koncem 13.století, kdy města Itza
kolena, místo před zakrvavenými oltáři
a Tancah ještě kvetou, objeví se znamení Pána
svých bůžků."
V pozadí stál skromně bratr, jehož prostý nebes, světlo stmívání osvítí zemi, a lidské po
šat neprozrazoval vznešený původ. Byl to kolení spatří kříž. Bude vám Otcem, Itzalanos,
Petr de Můra z Gentu, bratranec císaře Karváš bratr, obyvatelé Tancah. Přijměte vlídně vou
la V. Opustil jeho dvůr a oblékl oděv svá saté hosty, kteří přijdou a přinesou znamení Pá
tého žebráka Františka. Bylo mu asi 40 let, na svítání, Pána moře, milostivého a mocného."
nenápadný, hubený, ale hluboké oči zářily Aztékové věděli o potopě, uctívali zrození boha
nadšením. Studoval v Lovani, byl mistrem Quetzalconatl z panny, znali křest-postříkali
mnoha umění, ale neměl se za hodného přij prsa a rty novorozeňat vodou, která omývá hříchy
a čistí srdce, vyznávali hříchy knězi, znali
mout svátost svěcení kněžstva.
zpovědní tajemství. Při slavnosti
"Jděte nejdříve do města Tezke cti Uitzilopachtlis mísili kněží
cuoco," skončil Cortez řeč.
kukuřičnou mouku s krví obětovaných
"Pověřil jsem prince Ixtilxodětí, formovali ji v koláč a podáva
chitla, aby vám dal k dispo
li věřícím."Teocualo, Bůh, který je
zici bývalý císařský palác."
požíván,"nazývali tento chléb.
"Milejší by nám byla skromná
Františkáni obratně navázali na před
chýše,"namítnul P.Jan.
stavy a bohoslužebné obřady a tak
"Otevřete si brzo školu pro
rostl počet uchazečů o křest, ale
chlapce, v paláci je řada
i hněv a odpor pohanských kněží, kte
sálů. Přemozte tedy svou
ří štvali lid proti hlasatelům víry.
skromnost."

UČITEL AZTÉKŮ

Jednou se loudali kláštěmí žáci trhem. Tu Italský bratr Daniel Care učil vyšívat bohoslu
se objevil pohanský kněz Cmetochli. Různý žebná roucha. Jinde se tkal atlas, taft a len.
mi kousky se snažil upoutat pozornost; vy Daly se vyučit tisíce Indiánů a brzo bylo dost
hazoval nože a obratně je chytal, vyklou pláteníků, valchářů, kožešníků, kloboučníků, mydbil si údy, kroutil se jako had, trhal tě lářů, krejčích a zámečníků tak dobrých, jako v
Segovii nebo v Gentu. Bratři učili dokonce zlatlem a z úst mu tekla hustá pěna.
"Objevil se bůh Ometochli!"volali lidé. Jak nictví a lití zvonů.9
Pro Indiány měli nemocnici s 500 lůžkyJz města
spatřil kněz chlapce, zuřivě vykřiknul:
"Proč jste opustili naše bohy a sloužíte Mexika šla spousta františkánů na venkov, kázala
evangelium v nejzapadlejších vískách, navštěvova
Bohu cizinců? Za svou zradu zemřete!"
"Nebojíme se bůžků ani tvé dábelské tváře," la baráky španělských zlatých dolů. Jejich práce
odpověděl princův syn. Lidé se tlačili k nesla nádherné plody už proto, že vytekla i první
chlapcům, kteří se odvážili odporovat kně mučednická krev; blízko Tlascaly upálil velkokazi. V žácích se probudila divokost a bojov zik pro víru zaživa vlastního syna.
nost jejich rasy. Jan vykřikl:"Uvidíme, ja Misie měly těžkosti. Cortcz musel do Španělska,
ký jsi bůh, "a hodil po něm kámen. "Pusťme se bránit se proti závistivcům a vládu převzala
do toho dábla,"volal na kamarády. A už lé tak zv.Nová Audenzia s předsedou Nuňezem de Guzman, který odíral Indiány do krve, vynucoval po
talo kamení, laťky z rozbitých bu
platky, otročili v dolech na zlato a stříbro,
dek, nádobí, až ležel modloslužeb
konali těžkou robotu na stavbě jeho paláce,okrá
ník nehybně na zemi.
dal je o nejkrásnější ženy a dcery kaziků.
V knězově smrti viděli ostatní Bo
Nešťastníci utekli do hor, vylidnily se celé ves
ží soud. Chlapci se vrátili za zpě
nice, pole neobdělaná, v zemi hlad, nouze,nemoci.
vu zbožných písní do kláštera.
Františkáni s arcibiskupem se postavili neohrože
P.de Murou hrozný čin otřásl; dlou
ně proti mocným, ale předseda je pomluvil u špa
ho trvalo, než vysvětlil chlapcům,
nělského dvora. Arcibiskupovy dopisy do španěl
že se dopustili těžkého hříchu.
dal zabavit.
Když Cortez odtáhnul proti Hondura
Konečně se bratru Petrovi podařilo sdělit císař
su, vzbouřilo se pohanstvo a krev
skému bratranci/jaké krutosti se páchají v jeho
tekla v pohanských chrámech ještě
jménu a ochránit pomlouvaného arcibiskupa. Pla
víc. Pazourkem rozřízli kněží hrud
menně popsal utrpení domorodců a dosáhl toho, že
novorozeněte, dodaného vlastními
rodiči, vyňali chvějící se srdce a položili první Audienzia byla rozpuštěna a nahrazena ji
nou s vicekrálen Donem Antoniem de Mendoza. Situa
je na oltář.
"To musí skončit','vzrušil se P.Petr. Na Nový ce se zlepšila, ale nouze byla stále velká. V
dalších dopisech zapřísahal bratr Petr císaře,
rok vtrhnul s žáky do chrámu a zapálil
dřevěné obložení. Indiáni viděli svatyni v aby pomohl.
plamenech a nečinně přihlíželi, jak se roz R.1533 vydal císař Karel edikt, kterým zakazoval
pod trestem smrti otroctví, zabavování majetku a
padá chrám i s bůžky v popel.
posílání
Indiánů na nucenou práci do dolů, španě"Bůh křesťanů je mocnější, "bručeli zklamaně
Také v okolí zničily děti chrámy a rozbi lé byli nuceni se podrobit, ale nenáviděli fran
tiškány ještě víc. Avšak Indiáni v nich viděli
ly oltáře, páchnoucí krví.
své ochránce a pomocníky.
"Neudělal bych to, kdyby chrámy
Příštích 11 let poničily zemi neštovice,
sloužily modlitbě,"vysvětloval Petr
po nich r.1544 mor. Františkáni se ze
spolubratrovi. "Nemohl jsem se už
všech sil snažili nouzi zmírnit, ošetřovadívat na mučení nevinných dětí."
li v přeplněných nemocnicích choré, stara
Za tři roky založil školu v Tlascala,
li se o důstojný pohřeb zesnulých. Bratr
před jejímiž branami svedl kdysi Cortéz
první velkou bitvu. R.1527 vystavěl školu Petr vymohl od císaře pomoc a zachránil stovky
v městě Mexiku. Podporoval ho nový františ Indiánů před smrtí hladem.
kánský arcibiskup Juan de Zumarraga. Tam Když zemřel arcibiskup Juan de Zumarraga, chtěl
vyškolil mnoho katechistů a ti obraceli na Karel V., aby se dal bratr Petr vysvětit na kně
ze a převzal jeho úřad. Pokorný bratr však svého
víru své krajany.
Ve školách se pěstovalo různé umění; za ve bratrance od tohoto úmyslu odvrátil.
dení Flámů se učili mladí Indiáni hrát na Když se císař Karel V.vzdal r.1556 koruny a uchý
různé nástroje a brzo zněl v šestilodní ka lil se do kláštera San Yuste, kde za dva roky ze
tedrále mešní orchestr. Petr de Můra ujis mřel, obrátil se bratr Petr se svými prosbami na
til hrdě císařského bratrance, že ani dvor jeho nástupce Filipa II.a ten mu věnoval na ne
ní kapela nemá lepší hudebníky. Jiná třída mocnici 3000 dukátů a roční příspěvek 400 dukátů.
se věnovala malířství a sochařství a záso Padesát let učil Petr de Můra Indiány, byl je
bovala víc než sto kostelů, které založil jich přítelem, až 20. dubna 1572 jako 92 letý
zemřel. Byl pohřben v kostele sv.Josefa.
v místě i okolí bratr Petr.

ČLOVĚK

BOŽÍ

Ctu zrovna Zeyerův příběh "Alexej, člověk Boži."
V Zeyerově próze jej vypravuje slepý stařec,
plavící se lodi poQDněpru. Tento starý muž pat
řil k oněm poutníkům, kteří putovali předrevoluční Rusí, žil i "z ruky Boží",tj.vyprošoval i si<
od lidí denní chleb, modlili se, navštěvovali
chrámy v poutních místech, znali staré duchovní
písně a dovedli vypra'vět legendární příběhy. Ve
své próze mluví Zeyer o cestujícím na lůdi/kterymoje vlastně autor sám/,popisuje život pout
níku a kreslí malý portrét slepého starce.
"Nevěděl sám, jak se stalo, ale pojednou seděl
mezi poutníky, shromážděnými nedaleko kormidla
lodi, mluvil s nimi, podával jim ruku a poslou Meditoval vsak jako oni a jako oni navštěvo
val i kostely a kláštery. Zil vsak způsobem
chal ja^o očarován jejich rozmluvu. Jeden z
méně nápadným.
poutníku, slepec, starý muž s bílými vlasy a
vousy, sahajícími mu až po pás, byl jako hlavou Život ubíhá a ťlovek se vrací ve svých
všech. Promluvil-1 i, mlčeli ostatní v hluboké"
vzpomínkách k lidem, s nimiž se seznámil a
úctě. Prosili jej, aby jim vypravoval a vyho
z nichž většina už se nachází na druhém
věl jejich přání. Mluvil o kyjevské lavře, od břehu. Seznámil jsem se a stýkal s řadou
kud se s nimi vracel, o svatojirském klášteře
lidí vpravdě vzdělaných a známého jména. Ve
na Krymu, kag putoval, a pak jim lícil sny a
vzpomínkách se vsak vracím spíše k prostým
vidiny starců prorockých, jež byl někdy znal,
lidem hluboké" víry, které jsem poznal v le
a často zmiňoval se o osobách divných, legen
tech svého dětství a mládí. K nim patří i
dárních, známých všem posluchačům, neznámým
onen chudý člověk staré Prahy.
vsak světskému onomu člověku, kjerý nyní tak
VLADIMÍR NEUWIRTH
zaujat těm vzrušujícím rozhovorům naslouchal.
Byly plny prostoty a přece mnohdy plny hloubky
a vzletu."
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Při četbě Zeyerova Alexeje vybavila se mi v
mysli vzpomínka na jednoho chudého člověka v
Praze. Poznal jsem ho za války. Chodil do kole
je Arnošta z Pardubic, kde jsem bydlel, dokud
ji nezabralo Moravcovo ministerstvo. Sestry,
které" v koleji vařily, dávaly mu každý den
oběd. Vidím ho, jak stojí na schodech přede
dveřmi do dvora a vyprazdňuje lžící svou misku.
Byl menší, rozložité postavy a od podzimu do
pozdního jara míval na sobe černý obnošený
svrchník. Dlouhé vlasy měl scesány dozadu. Na
ulici nosil vždy tmavý klobouk se širokou stře
chou. Jeho hlava byla typicky ušiechti1áQhlava
starce. Právě pro ni býval modelem malířům.
Chodil do ateliéru a dokonce i na umělegko-prumyslovou školu, kde sedával modelem žákům, kte
ří se učili portrétovat^ Byl to jeden ze zdro
jů jeho skromných příjmu. Když jsem ho viděl v
koleji nebo když jsme se setkali na ulici, po
zdravili jsme se a případně prohodili pár vět.
Jednou jsme šli spolu V jirchárích a Spálenou
ulicí. Rozhovořil se o modlitbě a vykládal mi
smysl řady invokací litanie k jménu Ježíš.Přek
vapila mne hloubka vnitřního života tohoto člo
věka žijícího z dlaně Boží. Nechodil po okres
ních silnicích či polních cestách Cech jako
chodili Širými rovinami ruští poutníci. Chodí
val Či šinul se pouze ulicemi staré" Prahy.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

V září proběhl v Brazílii jedenáctý biblic
ký měsíc na téma Písmo sv.a spása. Koná se
od r.1971 pod záštitou biskupské konferen
ce. Brazílie je jediným státem, který věnu
je Písmu sv.celý měsíc. Nyní tam existuje
už asi .100 tisíc biblických kroužků a skupin
Dcera franc.kalvínského pastora Paula Sabatiera paní Luisa Sabatier, přes 80 let, vě
novala universitě Urbino korespondenci své
ho otce s význačnými osobnostmi kulturního
světa a evropské politiky, např.Tolstoje,
A.Gida, H.Bergsona a j. Její otec byl vel
kým znalcem dějin františkánského hnutí.
V srpnu byla světová premiéra ve španělském
Bílbao hudební básně pro klavír"Sv.Terezie",
od José Luise Ituralde. Provedení bylo při
jato velmi pozitivně kritikou i posluchači.
Kard.Konig dostal tento rok cenu Sdružení
franč.věřících spisovatelů za svou knihu
VÍRA JE SVOBODA.
Na světě je 5801 Oblátů neposkvrněné Panny
Maríe/OMl/ se sliby, z nich 4595 biskupů a
kněží, 874 bratří a 332 skolastiků se sli
by. 1980 měli 120 noviců, r.1978 jen 106.
R.1980 bylo 56 věčných slibů, o 20 proč.víc
než r.1979. Patří k nim i náš jihoafrický
misionář P. Zdeněk čížkovský.

TEREZIE
Z AVILY

NA HRANICI VĚČNOSTI

zabalili do plátna, bratr Lorenzo měl u ní noční službu; usnul,
svícen se převrhnul, záclony lože se vzňaly - tak tak, že neživé
tělo neuhořelo.
Čtvrtý den: řeholnice kláštera Vtělení přišly odnést tělo neživé
spolusestry. Chtěly ji pohřbít v zemi Karmelu. Don Alonzo nedovo
lil, aby ji odnesly. Domnívaly se, že se pomátl, protože neustá
le opakoval:"Má dcera do země ještě nepatří!" Tvrdil, že cítil
její tep prsten na Tereziině zápěstí.
Tu otevřela náhle mrtvá namáhavě víčka, ztěžklá ještě voskem z
hromničky. Viděla přípravy na pohřeb, spatřila spolusestry, čeka
jící na její tělesnou schránku, ohmatávala lněná plátna.
Nejdříve prosila o svátosti. Pak mluvila dál; zdálo se, jako by
její vyhaslý hlas přicházel z dáli. Žila, ale dosud se úplně ne
Don Alonso přivezl rychle vrátila na zen. Ptala se:"Proč jste mě volali zpět?" Vypravovala,
svou dceru do Avily, kde že má na zemi ještě mnoho práce, jak jí řekli tam, kde byla, to
tiž v nebi. Avšak viděla i peklo. Ze zmatených vět, přerušova
ji lékaři v hospiců div
nezahubili. Nyní se z vě ných slzami, které vlhčily postel - slyseli:"Klášter..zakládání..
ci vykroutili tím, že vy zachraňovat duše.." Konečně řekla:"Nepovažujte mě za mrtvou, do
slovili rozsudek smrti. K kud nebude mé tělo pokryto zlatou přikrývkou. "
první nesprávné diagnose Pak znovu vypukly bolesti, silněji než předtím, a ty ji vytrhly
přidali druhou:tuberkulosa. z jejich snů. Don Alonzo chtěl dceru, vytrženou nebi i peklu, se
Tak ležela Terezie zase ve vřít do náruče; prudce vykřikla. Nesměli se jí dotknout, jinak
svém dětském pokoji; o ně dostala silné křeče:"Jen Pán sám ví, jak nesnesitelná byla tato
muka." Mlčení, zděšené tváře okolestojících, jí nahnaly strach.
kolik dveří dál jí dala
před léty život Doňa Bea- Chtěla jim i sobě dokázat, že není ochrnulá, ale nemohla "pohnout
triz. Terezie trpěla ne ani rukou, ani nohou, ani paží, ani hlavou. "Jediný prst pravé ru
smírnou slabostí. Neztrá ky se pohyboval a tím hladila prostěradlo. Hrdlo jako sešněrova
cela však odvahu a opako né, jazyk zakrvavený, jak se do něj kousala a když se pokusili
vlít jí do úst trochu vody, div se neudusila.
vala si slova sv.Řehoře:
"Dobré skutky z ruky Páně "Tento stav trval do Květné neděle,"skoro devět měsíců. Ale zdá
se, že byla šťastná, protože bolesti pominuly-pokud se k ní nik
přijímáme; proč také ne
zkoušky?" Její ubohé tělo do nepřiblížil. Denně prosila otce, aby ji odvezl zpět do kláš
se však už nedokázalo brá tera. Protože jí nic nepomáhalo, splnili její přání.
Tělo, které chtěly pohřbít, spolusestry přijaly-ale bylo horší
nit. 15.srpna prosila o
svátosti nemocných. Otec než mrtvé-kost a kůže, nesmírně slabé-duše je však oživovala.
jí to vymlouval, doufal, V pokoji pro nemocné žila úplně ochrnulá Doňa Tereza de Ahumada
že ji tak uklidní: "Můžeš tři roky; sestry se přely o to, která bude o ni pečovat, tak jí
se vyzpovídat, až se zota chtěly prokázat svou lásku.
Její trpělivost vzbudila obdiv; dokonce i stížnostmi chválila
víš. Vždyt tvůj stav se
Boha:"4c/i, Pane, tolik jsem nechtěla!" Ujišťovala, že své utrpe
zlepšuje."
ní by nevyměnila za žádný poklad na světě. Konečně ohlásila ne
V noci ztratila vědomí.
Kněz, který jí měl udělit patrné zlepšení:"Když jsem se mohla plazit po čtyřech, chválila
sv.pomazání,ji považoval za jsem Boha. "
Ztratila pocit viny? Měla pocit vítězství, domnívala se, že je
mrtvou. Don Alonzo byl
zoufalý, že jí včas nedo hodná přijmout"skrytou mannu”, "bílý šat","jitřenku"? Nikdy neby
volil sv. přijímání; po ce la svobodnější než v hospiců pro nemocné. Ve zkoušce, které byla
lém domě se rozléhal jeho podrobena, změřila své síly a ted znala jejich hranice; přiznala,
že její tvrdé srdce bylo poraženo. Už nebylo tvrdé vůči jiným,
pláč a modlitby.
Druhý den nedávala Terezie ale k sobě samé.
známky života. Další den Jednou ráno slyšela, jak jdou sestry do kaple zpívat primy; pocí
jí přidrželi u úst zrcad tila vroucí touhu, jít s nimi, uzdravit se. .Zatoužila po své ce
lo; neorosilo se. Když se le, v pokoji pro nemocné se těžce soustřeďovala. Chtěla žít, aby
mohla víc Bohu sloužit. Přání splývalo s chtěním. Ale lékaři ji
nad ní sklonil otec se
svíčkou, padla kapka žha odsoudili. Začala tedy vzývat lékaře nebes a vybrala si sv.Jose
vého vosku na její víčko- fa: "Tento slavný světec stojí při nás v každé potřebě; Pán nám
ukazuje, že ho v nebi poslouchá stejně, jako mu byl poddán na
a neprobudila ji.
Třetí den kopali v klášte zemi a nazýval ho svým otcem." Sv.Josef ukázal, co zmůže.
ře Vtělení hrob. Umyli ji,
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Když se jednou Terezie vlekla po čtyřech, pocítila náhle, že může vstát. Opřela se o cho
didla, našla rovnováhu, vztyčila se a začala lehce chodit, jako by vůbec nebyla nemocná.
Zřejmě jí bylo odpuštěno vše, co nazývala svými hříchy.
Celý klášter zajásal nad tímto zázrakem.
________________________ Kapitola, z knihy Marcelle Auclair: Terezie z Avily__________

ODVAHA BÝT KONSERVATIVNÍ!
Je pochybné používat vyrazů"levice"a"pravice";vznikly při znovuzřízení francouzské mo
JSTE
narchie, kdy stoupenci franč.revoluce seděli
v parlamentě nalevo a napravo stoupenci mo
narchie. Dnes se ovšem jisté kruhy snaží na
CITOVÍ?
mluvit světu, že "levice"je pokroková,"pra
vice" zpátecnická.
Není divu, že Mikuláš LOBKOVIC, rektor mni
chovské university, mluvil nedávno o odvaze
být "konservativní". Staví se proti masovému
šílenství, které tvrdí, že duch a svědomí jsou
"nalevo"; kritizuje slepou materialistickou
O ženách se právem říká, že jsou citovější než víru, že dějiny stoupají jako výtah, do kte
muži. Mnohé jsou spíš sentimentální, a s tím v rého musíme včas vskočit, abychom neprorreškali spojení.
živote těžko vyjdou. Vyzkoušejte se samy:
Konservativní myšlení nevidí záchranu v spole
1. Upoutá vás román tak, že se s některou oso čensko polit, změnách, ale v odpovědném chová
bou ztotožníte? ano 2, ne O
ní občanů, kteří mají z bohatého dědictví mi
2. Dojme vás film či divadlo k slzám,ano 2, ne 1 nulých generací budovat spravedlivější svět.
3. Schováváte i bezcenné památky? ano 2, ne 1
"Konservativní"pochází z"conservare"-uchová4. Vadí vám, když film, divadlo nebo kniha
váti. Konservativec je pro zavedení nového,
nemají štastný konec? ano 2, ne O
je-li to nutné a lepší než to, co dosud bylo.
5. Dojmou vás smutná doznání? ano 2, ne 1
Je proti násilné revoluci; obětem neodpovídá
6. Máte lásku za životně důležitou? ano 2, ne 1 výsledek - spodní vrstva se dostane nahoru a
7. Vzpomínáte si přesně na první lásku?
vznikají nové nespravedlnosti. Konservativec
ano 2, ne O se hlásí k evoluci, k organickému zdokonalová
8. Jste snadno zklamaná? ano 2, ne O
ní toho, co je, pokud to míří k lepšímu.
9. Je vám obtížné hrát si s dětmi? ano O, ne 2 Základ polit.jednání u konservativců není
10. Je pro vás rozhodující první dojem, který
ideologie, ale etika; ta má hlubší kořeny než
na vás druhý udělá? ano 2, ne 1
politické programy.
11. Máte ráda květiny? ano 2, ne O
Její hodnoty určují bytí a jednání konserva12. Máte domácí zvíře či chcete je mít?
tivce. Dnes je nutné mít odvahu hlásit se k
ano 2, ne O
tonuto pravému pokroku, který slibuje a zaru
13. Ovlivňuje vaši náladu počasí?ano 2, ne 1
čuje konservativní jednání tohoto druhu. Kdo
14. čtete horoskopy? ano 2, ne 1
zná dějiny a má přehled o světovém dění, sot
13. Je vám jedno, jestli vás po smrti spálí
va popře, že by tento postoj k životu nebyl
nebo pohrbí? ano O, ne 2
dnes víc než kdy jindy nutný.
16. Vzpomínáte často na minulost? ano 2, ne O
17. Máte hranaté, ostré písmo? ano O, ne 2
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30-34 bodů: jste tak citová", že se dá mluvit o
sentimentalitě. Lehce jste zklamaná a nárazy
života na vás těžce doléhají. Mela byste se
dát víc ovlivnit rozumem.
20-29 bodu:máte cit, jaký se od ženy očekává
14-19 bodů: převažuje u vás rozum. City považu
jete za klamavé" a nebezpečne'. Muži se domníva
jí, že jste chladná.
5-13 bodů: príroda si s vámi dovolila malý žer
tík tím, že vás udělala ženou a ne mužem.

NEZAPOMEŇ, ZE I ZAHADNE MÁ SVOU JASNOST,
TAJEMSTVÍ ZÁŘÍ.
PAUL LA COUR

CHTĚJÍ SI JEN

HRÁT....!

"Zítra máme volno!""Za měsíc jsou prázdni Jak nespravedlivá a falešná je častá poznámka
ny!" Kouzelná slova, přivolávající nádher rodičů: "Kdyby šlo o práci, to by ses s tím tak
né dny, kdy bude dítě konečně žít po svém, nenamáhal!"
dělat, co je zajímá, snít, dívat se na
Naopak - měli bychom své děti povzbuzovat, aby
svět očima svého věku - prostě
využívaly všech možností, které jim hra dává.
HRÁT SI!
HRÁT SI ZNAMENÁ PŘEKONAT SAMA SEBE.
HRÁT SI ZNAMENÁ DĚLAT NĚCO BEZ
Znamená to užívat a zlepšovat své
OHLEDU NA TO, ZDA JE TO UŽI
fysické schopnosti, využít pře
TEČNĚ. - My, dospělí, klade
bytku energie, nahromaděné během
me na užitečnost velký důraz
školního vyučování. Hrou se
Každá naše snaha má přesný
děti naučí používat vlast
cíl: slouží určitému, uži
ních rukou, nohou, celého
tečnému účelu. O dítěti,kte
těla - hbitě, zručně, vyré si hraje, jsme v pokuše
"trvale. Přemáháním obtíží
ní říkat, že nic nedělá-proa únavy získají duševní rov
tože si -neprávem- myslíme,
nováhu; naučí se v podsta
že hra je neužitečná a k ni
tě totéž, co přináší dospí
vajícím a dospělým sport.
čemu nevede.
"Ty myslíš jen na zábavu.. ""Udělal bys lip, Hrou se rozvíjí inteligence: hra vyžaduje pře
kdyby sis zopakoval úlohy místo toho ská mýšlení, vynalézavost, pozorovací schopnosti,
kání se švihadlem". Dokážeme ještě vůbec úsudek. Holčička, která si hraje na prodavačku
uznat a ocenit jako hodnotnou a osvobozuj í--se starou váhou, se naučí lépe než v hodině poč
tů rozeznávat hodnotu různých závaží a zásadám
cí činnost, při které výsledek nehraje
vážení. Neříkejme jim proto, že jsou "kazisvěti"
velkou roli?
HRÁT SI, ZNAMENÁ ROZVÍJET SVĚ SCHOPNOSTI přistihneme-li je, jak rozmontovávají budík ne
bo jiné věci; chtějí vidět, jak to vypadá uvnitř.
Batolátko si hraje se slabikami a neustále Vysvětleme jim raději - na jejich úrovni ovšem opakuje nová slova; chlapec se zabere do
opravy starého elektrického motoru; holčič jak ta či ona věc funguje a dejme jim hračky,
které si mohou rozebrat a znovu sestavit podle
ka kolébá panenku. Všichni tři se hrou při
svého přání.
pravují na život. Napodobují dospělé.
Jejich poznání i jejich zručnost se hrou Hrou se konečně rozvíjí i vůle a upevňuje se
charakter. Dítě si při hře uvědomí své schopnos
rozvíjí.
Rozvine se také u Moniky smysl pro rytmus ti, bude se snažit překonat překážky, dostat se
a hudbu,, když ji nedovolíme popěvovat a
dál, naučit se víc. Myslíte, že z vašeho Jeníč
tančit kolem kuchyňského stolu pod zámin ka vyroste odvážný a samostatný chlapec, budemekou, že nás to rozčiluje? Bude mít pozdě li mu neustále opakovat: "Bud zticha, tvůj brat
ji zájem o šití, když jí dnes nedáme had říček spí!" Nebo: "Zůstaň na cestě a nelez do
říky a jehlu pod záminkou, že je toho ško toho houští. " "Nešplhej na ten strom, spadneš
a ublížíš si..Nebo se budeme smát jeho námaze
da, že ještě šít neumí?
překonat překážky, jeho radosti, jestliže se mu
to povede?
Berme vážně hru svých dětí; je v ní veliké bo
hatství . Dítě se hrot Modliti se znamená:
připravuje na životní
překážky zítřka: stá
Předkládali
vá se silné a rozvíjí Bohu Otci rány
své možnosti.
Jeho Syna.
Budme celým srdcem
které prosbys našimi dětmi při
dovolávající se těchto
jejich hrách!
Přel.S.J.

ran Beránka
zabitého pro naše
vykoupení-
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by mohly
zůstat nesplněny

NEŽIJEŠ NAPLNO!

nájdeš ho, a potom ti bude svietiť v srdci navždy.
Ked mi srdce ostávalo ešte aj nadalej zatvorené a
S-LcveníM jesuite/?.0.600, Cambnidge, Ont prázdné, připomínal mi:”Budem čakať na teba, lebo
Canada N1R 5W3/vyda£á. a.1980 knátké žjvoto 'ešte nepřišla tvoja hodina. "
pay 0 TýCH, ČO HLAOALI A NAŠLI BOHA. Nyní Po osemročnom pobyte v Taliansku možem povědat,že
vybet If.bv.CESTA ZA SVĚTLOU. Obe dopohu&i -v Taliansku je málo skutečných krestanov, hádám
jeme, můžete objednat přáno nebo u nařčch pre systém, ktorý sa používá pri vysluhovaní
nLČóLonáuL. - Uveřejňujeme ukázku, o konven- •sviatostí. Okrem toho sa mi zdá, že skutečná ná
bt ztav ne japonbké zpěvačky TAKASIUA U1EK0, boženská výchova v rodině nejestvuje. Dokonca aj
"Ako dlho trvalo, kým nadišla táto chviía! medzi kňazmi a rehoíníkmi našla som málo takých,
Teraz už jasné cítim Kristovu lásku vo svo- ktorí by bolí oduševnení za svoje náboženstvo.
jom srdci: to je světlo, ktoré sem hladala Ale to ma vobec nepohoršuje.
ve trne.. Mala som 16 rokov. Ako mnohí mladí Dějiny Církvi ukazujú, akí sne slabí. Ked som v
Japonci aj ja sem cítila pokušenie spáchat Miláne oznámila svojim priatelem-umelcom, že sa
samovraždu. Nemala som ni jakéj radosti zo stanem křesťankou, dali sa do smiechu: "čože na
života. Bola sem plná nenávisti voči sebe tom záleží? Ved sa možeš spasiť aj tak, ak sa ne
staneš křesťankou!"Iba jeden moj priatel z Česko
i voči svojej rodině. Zvlášť moje
slovenska porozuměl významu chvíle, ktorú
vztahy s otcom sa stali neznesitelsom přežívala.
nými; cítila sem, že bol hrozne da
í Prečo sem tak dlho oddalovala rozhodný
leko odo mňa; zdál sa mi sta nějaký
krok? Rozhodla sem sa objektivně študovat
autoři tatívny šéf.
křesťanstvo. Zvlášť ma upútali dějiny ži
Musím uznat, že čítanie Nietzscheho,Kaf
dovského národa. Pýtala som sa: "Aká to bola sí
ku a Sartra ma ponořilo do nihilistickej
la, čo udržovala pospolu tento Zud, i ked neopuštěnosti. Pokúšala sem sa činné za
mal svoju vlastnil krajinu? - Keby Boh nebol
pojit do študentského života. Ale to ma.
neuspokojovalo. Ani filozofia, ani politika ~býval medz.i týmto Zudom, nebol by býval schopný
ma nemohli vytiahnut z mojho pesimizmu. V znášať všetky tie utrpenia, ktoré naň dotáhli."
tom čase som študovala muzikológiu na to Myslela sem si:"7o všetkých náboženstvách je Boh,
kijskéj universitě pod vedením dvoch talián .ktorý vládne nad ťudom vyhrůžkami a slubami.Boh
skych učiteiov-Rudolfa Ricciho a Nicolu Lu- nestvořil člověka, ale člověk si vytvořil Boha
cciho. Tito moji učitelia spozorovali, že podťa vlastněj potřeby. "
moj hlas má latinské zafarbenie. Hoci som Heci mi spevácky život prinášal velké uspokojenáruživo milovala hudbu, cítila som sa bez nie, jednako z času na čas sem cítila hlbokú ne
spokojenost a podivné nutkanie myslieť na Ježíša
cennou bytosťou.
Začala sem sa zaujímat o katoličku Církev, Krista. Prichádzali mi na um šlová Otca Augusta:
ale nie kvoli náboženstvu. Viac ma zaujímal "Budeme čakať na teba. Ešte nežiješ naplno, mugregoriánsky spev, ktorý posobil na mňa mys ,síš sa modliť, rozprávať s Bohom v rozjímaní.. "
Pozorné sem študovala katechizmus. Rozuměla sem
tickým dojmom. Preto sem sa raz rozhodla
hlavou,
ale ešte som ho nepřijala srdoom.
íst s priatelom na omšu. Pri tejto příleži
tosti som sa střetla s Otcom Karmelom,misio V takovom duševnem rozpoloženi som otvorila
nárem z Ber gama. Mal hrozný hlas, ale osob Kierkegaardovu knihu JEŽÍŠOVA VÝZVA. Uznávala
né bol velmi sympatický. Spýtal sa ma,prečo sem, že som sa mýlila, že som ešte nebola dost
sem přišla._Potem mi povedal:"Všetci Taliá zrelá, že sem bola tvrdohlavá, že sem sa uzatváni majú krásné hlasy okrem mňa!"Ará neviem, rala do seba, že som bola vázňom filozofie: to
ako sa to stalo, ale naraz sem sa našla v bol dovod, prečo som nerozuměla. Len čo sem za
skupině piatich osob, ktoré sa schádzavali čala otvárať srdce, objavila som, že Kristus ne
bol iba filozof, ale čosi oveia viac..Začala som
raz v týždni na vyučovánie náboženstva.
Otec Karmel hlboko na mňa zaposobil svojou chodievať do kostola, lebo som cítila potřebu
láskavostou a trpezlivosťou. Před návratem sústrediť sa,aby sem našla v sebe spomenuté svět
do Talianska zveril ma Otcovi Augustovi, ja lo. - V októbri r.1977 som bola v milánskej ka
ponskému kňazovi a býv.budhistickéniu mnicho tedrále. Dojali ma šlová kazatela:"Veriť v Kris
vi hnutia"2en",ktorý mal doktorát z filozo ta neznamená iba chodit na omšu; třeba mať k ně
fie. Voči mne bol velmi přísný. Zdálo sa mi, mu osobný vztah! "Otec August mi to isté povedal
že mám před sebou svátého Pavla. Velmi čas v súvislosti s modlitbou: ale vtedy som to nechá
to sme mávali filozofické diskusie. Povzbu pala, pretože som mala chladné srdce. Nenachádzoval ma, aby som sa naučila rozjímat podlá zala som v sebe světlo, nechcela som počúvat
sposobu"2en". Často mi opakoval slova: "To, čo Krista a osobné s nim obcovat.
je v budhizme čierne, ostává čierne, ale v 7 ten deň, v šeře katedrály, cítila sem sa naraz
šťastnou a slobodnou. Konečne sem sa rozhodla,
křesťanstvo to, čo je čierne, má v sebe
stať sa křesťankou...."
světlo. Ak budeš hZadať v sebe to světlo,
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DOKONALÁLÁSKA
nulovaná věta muže vyjit i z ženských ust.
Skutečná láska se realizuje tam, kde je
den partner dává v náležité formě druhé
mu přednost před sebou.
A přece dochází i v životním svazku, v
němž se v podstatě uskutečňuje druhý
prvek, k disharmonii. K lásce vpravdě do
konalé je proto potřeba třetího prvku,
totiž jednoty v poznání a chtění. Každý
partner přichází z jiného prostředí, na
rodil se z jiných rodičů, vyrůstal v okru
hu jiného příbuzenstva a jiných známých.
Přináší si proto do životního svazku jiný
pohled na věci drobné a někdy i na věci
důležité. Jednota v poznávání a chtění,
jednota vůlí, to je ovšem úkol na celý
život. Realizuje se v ustavičném dialogu
mezi partnery.
Stává se dnes často, že se spojují k ži
votnímu svazku lidé různých národností,
dějinami, kulturou a zvyky velmi odliš
ných. I takový životní svazek může být
šťastný. Jestliže však přece v takových
případech je ztroskotání svazku častější,
je tomu tak proto, že lidé ze vzdálených
kulturních okruhů k realizaci třetího
prvku, k jednotě poznání a vůle, potřebu
jí mnohem většího úsilí než partneři z
okruhů kulturně blízkých či příbuzných.
To, co jsme zde řekli o dokonalé lásce,
Lidé zpravidla touží po velké lásce. Toto přání vztahuje se nejen na lásku mezi mužem a
bývá předmětem mladistvé touhy. Skrývá se však na ženou. Tento výklad můžeme aplikovat i na
dně duše i v letech pozdějších. Nechci zde mluvit lásku přátelskou a na lásku k Bohu. Koneč
o velké lásce, ale o lásce dokonalé. Dokonalá lásně všechny naše vztahy v konkrétním denka se skládá - jak praví Lacordaire - ze tří prvků ním životě musí mít svým způsobem TEN
První prvek je svobodná volba. Pravá láska nemůže DENCI K DOKONALÉ LÁSCE.
být tam, kde nebylo svobodného výběru. Milující Vzpomeňme na slovo Pavlovo o jeho úsilí
člověk měl tisíc možností. Zvolil si však jednu. být všechno všem. A vzpomeňme na Matku
Někdo však může přijít s námitkou: Jsou případy, Terezu a její každodenní drobnou práci.
kdy rodiče či jiní příbuzní nebo známí podstatně
Vladimír Neuwirth
ovlivnili volbu partnera, životní svazek, který za
tohoto zásahu vznikl, byl však přece trvalý a
NOVÉ KNIHY PRO V Á S |
osvědčil se. Na tuto námitku je možno odpovědět, CTĚNÉ ZE STARÉHO ZÁKONA, vydala Křesť.
že prvek svobodné volby se přece uskutečnil. Usku akademie, 909 str.na biblovém papíře.
tečnil se později, dodatečně. Ačkoliv spojení
Obsahuje všechna čtení ze SZ v Misále
ovlivnil či určil někdo zvenku, našli partneři v a breviáři. Barev.fotogr.Obj.u našich
sobě později přece zalíbení.
misionářů. - Váz.
30 frs
U kolika lidí se uskutečňuje tento první prvek; Antonín KRATOCHVÍL: ABENDGESPRÁCHE MIT
našli v sobě zalíbení a rozhodli se svobodně uza LUIS TRENKER. - Zajímavé rozhovory se
vřít životní svazek; jejich svazek však přesto
slavným hercem, Alpinistou a autorem
ztroskotal. První prvek sám o sobě netvoří dokona četných knih, které jsou nyní oblíbené
lost lásky. Aby láska byla dokonalá, je třeba,aby zvláště u mládeže. 96 s.Váz.Ilustr.
milující dával milovanému přednost před sebou.
Vydal Athos-Verlag, Můnchen. Dodá každé
Svobodná volba může přikrývat v podstatě sobectví. knilikupectví, udáte-li nakladatele
Každý z nás už snad slyšel vyslovenou větu:"Bud
L.Trenker je věřící člověk.Cena cca 15 f
ráda, že jsem si tě vzal!" Podobna, jen jinak tor-
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TŘETÍ ENCYKLIKA
13.září t.r.vydal sv.Otec okružní list/encykliku/o duchovní podstatě prá
ce LABOREM EXERCENS. Měla vyjít 14.5. k 90 tánu výročí encykliky Lva XIII.
RERUM NOVARUM/Nové věci/, ale 13.5. zasáhly žehnajícího papeže vrahovy
kulky. - Už v třicátých letech min.století začala vycházet v různých for
mách napomenutí tehdejších papežů, týkající se etiky práce; snahy papežů
vyvrcholily sociální encyklikou RERUM NOVARUM r.1890. Před 50 ti lety vy
šla další sociální encyklika QUADEAGESIMD ANNO Pia XI., dále Mater et
magistra Jana XXIII. a Populorum progresi© Pavla VI.
KŘESŤANSKÉ UČENÍ O PRÁCI se opírá jednak o slova Stvořitelova prvním lidem po stvoření:
"PODMAŇTE SI ZEMI! "/Gen 1,28/, dále o fakt, že Kristus před veřejným vystoupením pracoval
se svým pěstounem sv. Josefem jako tesař a konečně o učení Krista a jeho apoštolů o práci,
tělesné i duševní. Práce a modlitba jsou prostředky k posvěcení člověka - to bylo heslo
sv.Benedikta a jeho řádu: Modli se a pracuj!
16
Nová encyklika je spíš filosoficko-teologická esej, zdůrazňující, že člověk není nástroj
či otrok práce - ani v liberálně-kapitalistickám ani v marxisticko-kornunistickém systému.
Encyklika nechává řadu otázek otevřených-časy se mění a přesné návody by mohly být už
v příští generaci nečasové.
Jak jsme se zmínili, nezdůrazňuje práci jako trest, ale spíš nutnost, aby lidé udělali ze
mi obyvatelnou. Ani v tem však nevidí sv.Otec konečný cíl práce, nýbrž prostředek k cíli,
k Bohu. Vzdor všem systémům vidí napětí mezi kapitálem a prací, ať v západním kapitalismu
tak ve státním kapitalismu, který podrobuje člověka ve jménu proletariátu.
Pracovní etika hlásá, že člověk je první - před věcmi. Soukromý majetek tedy není svátý a
nedotknutelný, jak mínil ještě Lev XIII. Výrobní prostředky se nevlastní jen k vůli nim samým, ale mají sloužit lidem, proto se nedá vyloučit solidarizace jistých výrobních prostřed
ků. Neznamená to pouhé zestátnění, nýbrž každý se má považovat na základě své práce za
spolumajitele ve velké dílně, ve které s ostatními pracuje. Sv.Otec mluví o "zprostředkují
cích orgánech" mezi prací a kapitálem, o odborech, které mají být nepolitické a nemají zá
viset na státu.
Otevřeně hlásá sv.Otec také základní změnu u velkcmajitelů kapitálu v řadě rozvojových ze
mí. Povzbuzuje k solidaritě mezi zaměstnanci, což mnozí komentují tím, že obrazem svobodné
práce je polská SOLIDARITA.
Sv.Otec nevychází jen z evropských poměrů. Dívá se skepticky na technicko-průmyslový svět
současnosti, který skrývá "možnost světové atomové válečné katastrofy".
Řada otázek je v encyklice - jak jsme se zmínili - otevřená nebo se dá vyložit různě. Pro
to je možné, že si nepřátelé víry vyberou to, co se jim hodí k podpoře svých nezdravých ná
zorů - což se děje a dělo vždycky i s Písmem svátým.
Věřící člověk však obohatí svůj vnitřní život správným vztahem k práci - ne "k matce pokro
ku", ale k prostředku ke svatosti, k cestě do náruče Boží.
.

JEDEME NA PODZIMNÍ VÍKEND
Jezdíváme tam každé jaro a každý podzim, do domu
nad jezerem Walensee, moderním, útulném, s přívě
tivými sestrami. Chceme si odpočinout, pohovořit
si přátelsky s krajany, povzbudit se při promlu
vách a poradit se se zkušeným knězem ve svých
obtížích.
Tentokrát vybrali naši misionáři představeného
jesuitů v Klagenfurtu P. ROBERTA K U N E R T A.
Jeho velké kvality oceníte sami, jako je už řa
du let oceňuje naše mládež při setkáních s ním.
Cena pobytu od pátku večer 31.10.-do neděle od
poledne 1.11. jednolůžkový pokoj 90,- dvoulůžko
vý za osobu 82,-.
Kdo chce vyslechnout jen přednášky a na noc se
vrátit domů, resp.přijet až v sobotu, ať to ohlásí také na přihlašovací adrese: P.V.Vondra, 8735 St.Gallenkappel
tel.055-88-14-60. Přihlášení dostanou plánek a další pokyny.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

BOHOSLUŽBY

AARAU - u sv.Petra a Pavla-u nadrazi- 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.
BASTTEJ-kaple Lindenberq Č.12.ned. 9,30 h.
BADEN-každou 3.ned.slovenská
11,15 h.
CURYCH-Herz Jesu Kirche, Aemtlerstr.46.
neděle - česká 19,00
CURYCH-St.Josefsheim, Hirschengraben 64.,
Slovenské bohoslužby, neděle
9,30
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,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 Grancy 29.1.patro,
4.ned .v mesiaci/P.M./
9,30
RÚTI-TANN-kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCEFEJ-St.Peterskapelle, neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra,St.Peterstr.11.Herblingen,P.š.posílá pozvánky
SOLCTHURN-Spitalkirche, každou 2.ned. P.B.
ST.GALLEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr .34.
WINTERTHUR-St.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.
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OTCOVÉ MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrustistr.26,
tel. 041-312635
P.Josef SlFCÍK-8004 ZÚRICH, Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.Anton BANÍK,01-2414455
P. Martin MAZÁK, 1110 M0RGES,La Longeraie,
tel.021-717713
P,Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-redakce a administrace KLUBU

SCHŮZKA DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE VE7WINTERTHURU v naší klubovně v St.UlrichkircheRosenberg/pod kostelem, v prostoře proti
leteckého krytu/. JZóZě chceZe, aby z vabích détí vynobtty pevné obobnobti, chanaktenní Lidé, aby bi zachovaly vínu a ži
ty podře ní. Využijte pnoto každé možnobti, ktenou vám nabízejí nabi mibionáňi,aby
be vabe děti a dobpívajžeí mladí dobtaLi
do dobné bpotecnobti. Mnozí jbte to už pochopiti, pnoto bývají tábony pno mLadé obvykte okamžité ápine obbazeny. - 30. října
pátek
DUCHOVNÍ PODZIMNÍ VÍKEND V QUARTENU S
P. ROBERTEM KUNERTEM, představeným jesuit
ského kláštera v Klagenfurtu. Přihl.P.Vondra,
viz protější stranu
30.10.-1.11.
SETKÁNÍ MLADÝCH S OTCEM JOSEFEM KOLÁČKEM,

vedoucím českého vysílání vatikánského rozhla
su. St.Martin, Casies, Jižní Tyroly/Itálie.
Knome poutavých a hlubokých, pnomLuv obLíbeného knéze bí užijí mtadí nad 16 tet Lyžování,
nekneace, navazují be nová pnáteLbtví a
utvnzují be btaná, zpívá be, hnu je a mLadí
Lidé mají možnobt bi vynežit bvé obobní pnobLémy b pomocí zkubeného a zbožného kneze.
Cena cca 100 frs. Přihl.P.Simčík, P.Birka
26.12. - 2.1.1982.
ZIMNÍ TÁBOR MLÁDEŽE V SAAS ALMAGEL, přihl. a
inf.P.šimčík, P.Birka
13.-20.února 82.
PŘEDVELIKONOČNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU

povede P.Pavel KUČERA z Norimberka 5.-7.3.82.
TŘÍDENNÍ EXERCICIE V BETHANIEN - naši misio
náři pozvali P.Jaroslava Skarvadu z Říma
Cena víkendu cca 80-90 frs, exercicií asi
120 frs. Na víkend přihlášky P.Vondrovi,
na exercicie P.Birkovi.
25. - 28.března
POUŤ DO FATIMY. - Po letních vedrech uspo
řádají naši misionáři v čele s hlavním orga
nisátorem P.Simčíkem pouť do Fatimy. Pozvali
jsme i P.Skarvadu, který byl s námi v Lurdech
Do Portugalska poletíme letadlem a zdržíme se
asi týden. Prohlédneme si nejen Fatimu, kde
se zjevila r.1917 Panna Maria třem dětem, ale
i okolní krásné a starobylé kostely a památná
místa. Cena bude asi 1300 frs, přesně ji udá
me později. Setřte si už ted, abyste se za se
be, své drahé, za vlast, Církev a za papeže
mohli pomodlit na posvátných místech a povzbu
dili se tak, jak jsme se povzbudili na letoš
ní pouti do Lurd. Předběžné přihl.P.Simčík a
naši misionáři.____________________________
K článku ZÁNIK NEBO PULSOVÁNÍ nás upozornil
náš čtenář, že v USA je bilioh/milión milió
nů/ naše miliarda/tisíc miliónů/. Děkujeme
za upozornění-článek je z USA časopisu.

VRŮSTÁME DO OPERY
Kdybych do toho operákům směl mluvit a měl na jejich odbočku klubu
Dobráků nějaký vliv, kandidoval bych na předsedu barytonistu Josefa
Heribana. Zasloužil by si to plným právem, neboť docela správně po
chopil, že má-li počtem menší operní odbočka vykazovat důstojné vý
sledky, musí její jednotliví příslušníci náležitě zabrat. A to Heri
ban umí.
Ve Smetanově divadle hráli Dona Car lose. Titulní roli zpíval onen
večer tenorista N., jinak znamenitý představitel Jeníka v Prodané
nevěstě. Byl "vyfešákovaný" jako ze žurnálu, měl překrásný bílý
atlasový kostým se španělským okružím, na hlavě černou, do modra
přecházející paruku. Orchestr zahrál několik taktů před Carlosovou árií, a aby se v té dusné
atmosféře španělského královského dvora poněkud lépe dýchalo, naklonil se Heriban k připra
venému a nadechnutému tenoroví a zazpíval mu potichu: "Vy jste zajisté ženich Krušinový Ma
řenky. .."
I potěšit vlídným slovem dovede Josef. Tenorista M.zpíval v silné indispozici Dalibora. Měl
z toho trochu výčitky svědomí, ale hned druhý den ho Heriban utěšoval:"Tak prý jsi měl vče
ra při Daliboru aplaus na otevřené scéně?""Ale prosím tě, vždyť jsem to jen taktak dozpíval"
omlouval se tenor. "No právě, když prý král Vladislav zazpíval "ať mečem zhyne Dalibor", tak
mohli lidi zbourat divadlo!"
Ale nejvíc Heribanových vtipů snad vzniklo na účet tenoristy Bohumíra Vícha, kterého Pán Bůh
vytvořil, jak praví také jeden Heribanův vtip, z ušetřeného materiálu a ke konci se mu zača
lo nedostávat. V Heribanově opraveném přísloví "v malém těle velký hlas" je obsaženo všech
no, a bude-li se vám zdát, že vtipy jsou příliš na tělo, zůstaňte klidní. Tady padla kosa na
kámen a Josefova "oběť" dovede sakramentsky oplácet. Inu, taky Dobrák!
Na repertoáru běžela "Madame Butterfly" a roli Pinkertona zpívali už dva tenoři. Vích se ve
slabší chvilce svěřil kamarádovi Jožkovi, že by si Pinkertona rád zazpíval. A ten mu poradil,
aby si na správě opery o tu roli řekl. Po čase se oba kamarádi potkali a Heriban se Vícha
zeptal, jak na správě pochodil:"Ale, člověče,"zlobil se Vích,"víš, co mi řekli? že to nejde,
že by se musel šít nový kostým a to že by už krejčovna nemohla. 0 hlas jim nejde! Je jim lí
to pár metrů kalika a jde jim o blbou čepici s kotvičkou!""Nevadí, Mirku,"povídá Heriban,"já
mám známé v divadle Spejbla a Hurvínka, oni by si tam nějakého toho námořníčka mohli půjčit,
a kdyby ti to bylo větší, tak ti to naše krejčovna založí."
Probíhala generálka na Borise Godunova. Dirigoval Zdeněk Chalabala, na scéně všichni sólis
té, sbor, a dokonce živý kůň. Pořád to nešlo a nešlo, dirigent se zlobil, že je to rozlezlé,
všem už to lezlo na nervy, a tak se připravoval takový obligátní generálkový výbuch. Za té
to hrozivé situace vystoupil na rampu Heriban a s vážnou tváří řekl Chalabalovi:"Pane šéfe,
to je těžké. My vám tady přes toho koně nevidíme na ruce, a proto je to rozlezlé. Jedině
Vích zpívá správně, on se na vás totiž kouká pod koněm!" A bylo po kraválu.
Jindy radil Heriban Víchovi: "Když se chodíš děkovat před oponu s paní Podvalovou, nebučí k
tomu publiku tak devotní a neklekej si !"
Nebo ho kritizoval:"Zpíváš to dobře,
ale trochu to unavuje, ne hlas, ten
zní příjemně, ale to věčné hledání,
odkud ten hlas vlastně jde!"
Byl konec září, ale dny byly pořád
jako malované, obloha modrá, rtuť
stále přes dvacet. Po schodech správ
ní budovy se belhal chudák Vích,vlně
nou šálu kolem krku, kapesník na nose,
co krok, to frknutí nebo kýchnutí a
přímo do ordinace našeho krčaře Dra
Laciny."Co je ti, člověče?"je zděšen
Heriban. "Ale rýma, kašel, chrapoty
chřipka nějaká, "sípá Vích a koulí
uslzenýma očima. "Ted ? V tomhle krás
ném počasí?"namítá Josef, ale v zápětí
přeměří Mirkovu postavu a dodá:"Ačkolino jó, voní už jsou ted po ránu pří
zemní mrazíky." B.Bezouška.

18

TROCHU ÚSMĚVU

Na nádraží žádá cestující jízden
ku "Buchs-retour". "Který Buchs?"
ptá se úředník. "To je jedno. Můj
bratr mě stejně vyzvedne na nádra
ží. "
"Pane doktore, čím to je, že mě
při pití kávy bolí pravé oko?"Lé
kař pacientku vyšetří a pak jí po
radí:"Při pití kávy musíte nejdří
ve z kávy vytáhnout lžičku. "
Jednoho schopného sedláka se ptali
proč dosud není v obecní radě."Je
mi milejší, když se mě lidé ptají,
proč nejsen v obecní radě, než
kdyby se ptali, proč v ní jsem."
"Jak jsi spokojená v manželství s
tím moderním malířem?""Báječně!
On maluje, já vařím a pak se jeden
druhého ptáme, co on namaloval a
co jsem já uvařila. "
"Proč sedíš celý večer v hospodě,
Francku?""Ale nemohu se na to dí
vat, jak se moje žena stále dře."
První parník na Curyšském jezeře
se měl vlastně jmenovat"Gottfriea
Keller". Ale pak to změnili, pro
tože by lidé říkali:"Koukej, Gottfried Keller má zase plně nalože
no."/Keller miloval lihoviny/.
Zur Silberhochzeit fáhrt das Jubel
paar aus dem Schongau endlich ins
Zúrcher Stadtteather. Die Frau an
der Hauptkasse: "Móchten sie vielleicht ein Opernglas?"Vater Schachenmann gelassen:"Nein, danke,

wir trinken am liebsten aus der Flasche!"
Teta Frída hořekuje:"Zase taková strašná kolona aut me
zi Flumsem a Weesenem!"Neteř se jí ptá:"Nemohlas, tetic
ko, předjet?""Ne. Byla jsem na začátku kolony!"
Jdova hořekuje nad hrobem zemřelého manžela. Pak si osuší
slzy a obrátí se k přítelkyni:"Jediná má útěcha je, že
vím, kde je Gustav v noci."
"Vsad se, že poznám se zavázanýma očima, co piji. " Hned
se pustí do zkoušky: "Fuj, to je benzin!""Ale jaká značka?'
Pro dva ruské vojáky ministan. Pro sto vojáků maxistan.
Pro tisíce sovětských vojáků Afganistan.
Co je snobismus v CSSR? Když si někdo v Tuzexu předplatí
i Rudé právo.
Sovětský turista se dívá do pračky v Bílé labuti, kde se
ukázkově pere prádlo. Po chvilce vzdechne:"Krásné barvy,
ale program je jako u nás - nestojí za nic."
Jaký je rozdíl mezi komunistou v rodině a TRABANTEM? Žád
ný: všichni se za něj sty
dí ale jsou rádi, že ho
mají.
Heslo v naučném slovníku z
r.2000. Dr.Husák - bezvýz
namný politik v éře Karla
Gotta.
Brežněv se probudí, zpocený
hrůzou a říká manželce:
"Měl jsem strašlivý sen:
zdálo se mi, že v celém
světě byl komunismus."
"To je přece dobré, to
chceme.""Ano, ale kde by
chom pák kupovali pšenici?"
Ve vodárenském podniku zvoní telefon:"Prasklo nám hlavní
vodovodní potrubí. Co máme dělat?""Rychle se vykoupejte,
vyperte a umyjte nádobí, protože voda aspoň 14 dní nepo
teče! "
Manželka se zlobí:"Všichni muži d.oma pomáhají, jen ty nic
neděláš!""Ale drahoušku, vždyť jsi chtěla, abych byl jiný
než ti ostatní. "
"V téhle roli ses smál kdysi mnohem přirozeněji než dnes,'
říká jeden herec druhému."No jo, tehdy jsem byl svobodný.'
"Copak stojí tenhle papoušek?""Domluvte si s ním cenu sám!
"Máte knihu Muž, hlava rodiny?""Zeptejte se v oddělení
pohádek."
Rozhlasový hlasatel po půl
noci. "Pro ty, kdo ještě ne
pomýšlejí na spánek - což
nedovedu pochopiv - zahraje
me ještě pár vánočních melo
dií! "
Dva muži před hospodou se
perou. Jeden muž zálibně
přihlíží a pak se zeptá:
"Promiňte, je to soukromá
rvačka nebo se smím také
přidat?"

/Tilsiter/. Maso oko
řeníme paprikou a pep
MAĎARSKÉ ŘÍZKY. - 125 g vepřového,bez řem, chlém pokapeme
tuku, osmažit jako řízek v 5 g másla trochu vinen, pokry
jeme směsí tel.masa
nebo oleje, půl cibule v kroužcích,
dále na kostky nakrájené: půl pepero- a nahoru dáme plátky
ni, 100 g cuketty, rajské, 100 g bak sýra. Upečeme v más
lem vymazané pánvi,
lažánu, 2 karotky, přidat, podusit,
rozředit pak 1 dl červeného vína nebo posypeme paprikou nepřidal troóhu vody,až je směs pokrytá ,bo osmaženými kroužky
podle chuti okořenit solí, pepřem a cibule. K tomu salát
s troškou jogurtu a citronu.320 k
hodně papriky. 30-45 m lehce vařit.
K tomu krajíček chleba/plnozrnného/, HOVĚZÍ RULÁDA. - 115 g hovězího říz
salát s trochou jogurtu a octa.320 k. ku, libového, posypeme pepřem a paprikou, potřeme
TELECÍ LEDVINKY PO MILÁNSKU. - 100 g kečupem, obložíme kroužky cibule, smotáme a převáže
tel. ledvinek odblanit, na jemné plát me. V lžičkou oleje vymazané pánvi po všech stranách
ky nakrájet, podusit v lžičce oleje, osmažíme do hnědá, zalijeme vínem nebo vodou, přidáme
k tomu trochu cibule a bujónu, přikry-rajské a dodusíme. Ochutíme kořením. K tomu vařené
té asi 5 min.dusit a ochutit trochou nudle, trochu strouhaného sýra, salát s jogurtem a
octem/citrónem/. 320 kal.
citrónu, muškátu a pepře. - Rajská,
baklažány,, cuketty, peperoni nebo ji RUŠTÍ MASOVÍ PTÁCCI. - 125 g sekaného libového hově
nou zeleninu -asi 200 g- nakrájet na
zího, 200 g kapusty, lžička oleje. Jednotlivé listy
tenké proužky nebo kostky, udusit na kapusty
asi 5-10 min.povařit v osolené vodě. Rychle
lžíci oleje cibuli, přidat zeleninu, osmažit cibuli s masem v horkém oleji,
je-li třeba trochu bujónu nebo vody a okořenit-pepř, sůl, muškát, basica 30 min.zakryté nechat lehce vařit. likum. Položit na sebe 2-3 lis
Podle potřeby okořenit. 320 kal.
ty kapusty, na to trochu nesa
POLÉVKA PAVESE. - Na 5 g másla do hně-a zavinout. Závitky vložit do
dá osmažit tenký krajíček chleba a po-ohnivzdorné pánvičky, mezi ně
ložit na vyhřátý polévkový talíř. Na dát kostečky brambor. Polít
1 dl bujónu a 45 min.dusit.240 k.
stejné pánvi udělat z vejce"volské
oko", opatrně položit na krajíček, poCURYŠSKÉ TELECÍ ZÁVITKY. - 100 g
sypat lžící ustrouhaného sýra a polít telecího/2 tenké řízky/, 25 g
polévkou nebo bujónem bez tuku.180 k. libové šunky, zavinout, svázat
a v 5 g oleje/polovina lžíce/
ST.GALLENSKÉ SÝROVĚ ŘEZY. - 2 tenké
krajíčky chleba, 50 g telecího usmažit, přilít trochu bujó
jemně nastrouhané
nu a nechat pomalu dosmažit.
ho, libového, 2
tenké plátky sýra
RAMEQUIN/4 porce/.
8 plátků ementalu a
_
8 krajíčků chleba stří
davě naskládat do máslem vymaštěné ohni
vzdorné formy. Smíchat 2 vejce s 1/4 1 podmáslí, oko
řenit solí a muškátem a přelít přes chleby se sýrem.
V dobře předehřáté troubě ne příliš horké péci asi
30 min. Podle chuti posypat paprikou. K tomu salát
s jogurtem a citronem nebo octem. 400 kalorií.

ODTUČŇOVACÍ

DOBRÉ CHUTNÁNÍ
MÉ SRDCE JE STROM PLNÉ OVOCE, KTERÉ
TRHÁM, ABYCH JE ROZDÁVAL.- Kahlil Gibran

