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když se Krista Pána zeptali, které je největší přikázání, odpověděl: "Miluj Hospodina, Boha
svého svým celým srdcem a celou svou duši a celou svou mysli. Druhé pak je podobné jemu: mi
luj blizniho jako sám sebe. " Nejsou tedy obě přikázání stejná, protože bližního se máme
snažit milovat jako sebe a Boha máme milovat nade všecko, víc než bližního, ba více
než sebe. Ale milovat bližního, t.j. každého člověka, přítele i nepřítele, jako sebe samého
je také velmi těžké. Rozhodně láska k člověku předpokládá lásku k Bohu, jinak není důvod,
proč bychom člověka - rozumného živočicha - milovali. Snad láskou živočišnou, láskou vypo
čítavou, předstíráním lásky - tedy láskou, která něco chce, obvykle něco hmotného.
Milovat - znamená přát druhému dobro, pomáhat mu k dobru. A protože nejvyšší dobro je Bůh,
pomáhat mu k Bohu. Abychom však druhému k Bohu pomáhali, musíme
nejdříve - jak praví Kristus - "milovat Boha celým svým srdcem,
celou svou duši a celou svou mysli. "
Tím je kruh uzavřen. Vypadne-li z něho láska k Bohu, všechno se
rozpadne. Láska k člověku bez lásky k Bohu je spíš nenávist než
láska, protože je nesmírně citlivá na bacily sobectví, urážek,
pokrytectví, nevěrnosti, zákeřnosti...na tisíce mikrobů, které
lidskou lásku bez penicilinu Boží lásky dokonale zničí a tím
mění v nenávist nebo v lhostejnost, která je vlastně formou
neaktivní nenávisti. Jestliže však něco pohne jejími stojatými
vodami, vydá takový zápach, až je člověku mdlo. Proto se říká
v Apokalypse: "Nejsi ani studený ani horký - protože jsi vlažný,
vyplivnu te z úst."/Zj 3,16/.
Nenávist se vybíjí sama. Lhostejnost ne. Může se změnit v lásku
jen dotekem s živou, silnou láskou k Bohu.
Jeden irský román vypravuje o zrádci hnutí pro svobodu Irska,
který způsobil smrt jednoho z členů hnutí. Tento "Štvanec" jak se román jmenuje - prchá před mstiteli. Už už jsou mu v
patách, utíká do kostela. Tam sedí matka člověka, jehož smrt
zavinil. Vrhá se k ní, skrývá svou tvář do jejího klína. A sta
řenka, s růžencem ovinutým kolem dlaně, chrání vraha svého sy
na před mstiteli.
To je křesťanská láska. Prostá, neponižující, připravená odpus
tit, kdykoliv ten, kdo spáchal zlo, uzná svou vinu - třebas
mlčky - a lituje jí. Pro rodiče, kterým děti - svedené špatnými
kamarády a jinými vlivy - utíkají z domova, je to zvlášť, poučné
Otec marnotratného syna mu také nebránil v odchodu, i když vě
děl, co vzpurného syna asi čeká. A když se syn zahanbeně vracel,
běžel mu vstříc, nečekal na prosbu za odpuštění, dal mu nový
oděv sebeúcty, vystrojil hostinu lásky - protože byl šťastný,
že syn, který byl ztracený, našel sám sebe a svého Otce, svou
rodinu - byť za cenu neslýchaného poníženi a vnitřní i vnější
bídy. Tím víc Otcovu lásku ocenil a opětoval.
Vaše
,
,
redakce

sv.Sergeje v Paříží a sv.Vladimíra v New Yorku.
Synod řecko-pravoslavné církve rozhodl 9.10.jed
nohlasné, že ekumenický rozhovor má pokračovat
K třetímu výročí zvolení JP II.papežem bez ústupků pravoslavných vůči kato
16.10.1978- se konal 17.10.v audienční síni
líkům. Uniate mají být nejen vyloučeni z dialo
Pavla VI. koncert orchestru národní akade
gu, ale Vatikán prý má tyto s Římem sjednocené
mie sv.Cecilie. Předvedl oratorium Nanebe
pravoslavné církve zrušit.Rozhodl, že nepodepívstoupení od Msgra Domenica Bartolucciho,
še žádný společný text s Římem. Diplomatické
který je ředitelem sixtinského sboru, slo
styky s Římem, navázané 1979 před opozicí athén
žil oratorium r.1953 a sám sbor řídil. Kon
ské církve, jsou jim trnem v oku. Zdá se, že
certu byl přítomen i sv.Otec.
nenávist vůči Církvi, od které se kdysi odlouči
Nedávné procesy s katoliky-kněžimi i laikyli, je u některých pravoslavných příliš velká,
v Lounech a v Olomouci vzbudily velkou po
než aby se dala odstranit v dohledné době; kato
zornost světové veřejnosti. Francouzskou ve
lické Církvi vytýkají ztrátu smyslu pro tajem
řejnost vyzvalo 6 organizaci na obranu lid
ství, protože ji posuzují podle progresistických
ských práv, zejm. náboženských, aby se při
hlučných a agresivních směrů uvnitř Církve.
dala k žádosti ve prospěch obviněných, za
2.10. byl v basilice sv.Petra zahájen rok sv“ 2
slané pres.Husákovi a min.spravedlnosti Něm
Františka - 800 let od jeho narození - za pří
covi. Někteři zahranicni pozorovatelé směli
tomnosti asi 20 tis.františkánů 4 řádových vět
do ČSSR, ale ne na procesy. Ve vlasti zahá
ví /františkáni, kapucíni, konventuálové a čili
jily skupiny věř-ícich modlitby a půst za
minoritě a františkánky /a 3000 mladých zAssisi,
obviněné. Odsouzeni i jini lidé byli při výaby modlitbou a nočním bděním zahájili oslavy.
slesich policii zbiti a mučeni přes 4 hodi
Heslo:"Za Církev a bratrství mezi národy."Slav
ny. Po připadu P.Coufala to neni nic divné
nost skončila po půlnoci slavnou mší sv.,sloužil
ho. P.Kordik, jesuita, měl za několik tajně
ji Casaroli. Přítomní vyslechli poselství sv.
odslouzených mši dostat dva roky, na pisemOtce. 3.10.oslavy pokračovaly, také v Assisi.
nou intervenci kardinála Tomáška, podle kte
Sv.František je patron Itálie.
ré jednal kněz v souladu s cirkevnim zákoCírkev zahájila i rok sv.Terezie z Avily, 400
nikem, dostal "jen" jeden rok.
let od její smrti připadá na r.1982. Při zahá
15.-15.10.se konala ve Frascati v Římě schů
jení v Alba de Tormes a v Avile zastupoval sv.
ze rady evropských konferencí, byl na ní i
Otce předseda italské bisk.konference, turinský
kard. Tomášek a poprvé i litevští zástupci,
arcibiskup kard. Bal estrádo -14.-15.10. Kardinál
chyběli však zástupci Belgie, Bulharska,
je bosý karmelitán a prý byl i generálem
Řecka, Rumunska a Turecka. Na schůzi se při
řádu. Sv.Otec mu v liste napsal, jak byl v mlá
pravila dvě důležitá setkání: 16.-19/20./II
dí oddán sv.Terezii, že chtěl vstoupit do III.
v Dánsku a společně s nimi, je organizuje i
karmelského řádu. V Itálii byly zahájeny osla
protestantská konference křesťanských církvy ve svatyni zasvěcené sv.Terezii, kde je geví/KEK/. Z každé strany bude 40 delegátů.
neralát bosých karmelitánů. Mši sv.sloužil Casa
Dále 5.symposium evropských biskupů v říj
roli pro karmelitány a karmelitánky a probral v
nu 1982 v Římě, kde bude 80 biskupů. Před
promluvě hlavní body učení sv.Terezie.Ve Francii
seda je wesminsterský arcib.kard.Hume, sek
byly zahájeny oslavy 18.10. a na příští rok je
retariát je v St.Gal lénu. Rada má nyní 25
svolán do Španělska I.mezinár.kongres o sv.Te
členských konferencí.
rezii na téma: Začátky španělské mystiky. Špa
Zdá se, ze bude zavřen seminář v Nicarague,
nělské rrrin.pro výchovu a vědu vypsalo zvláštní
pro spor mezi mexickými řeholniky, kteři na
soutěž na původní liter.práce o době a díle sv.
něm vyučuji/zřejmě v souladu s komunistic
Terezie, která je patronkou španělských spiso
kou vládou/ a biskupskou konferenci.
vatelů. Sv. František a sv.Terezie z Lisieux jsou
17.10.přijal JP II.poprvé v Castelgandolfu
světci, které po rozkolu uctívají i pravoslavní.
patriarchu habešské koptické církve Abuna
ZÁPADNÍ ŠVÝCARSKO DĚKUJE P.STEINEROVI Z NEPOMUTekle Haimanota s doprovodem.
CENA ZA JEHO ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY O NOVÉ ENCYKLICE 1
Časopis CVP Vaterland má velké financni po20.9.oslavil Erfurt/DDR/750.výr.sv.Alžběty Dutiže. Pro změnu jeho ideologické tváře zru
rynské, rodem z Madarska. Zemřela r.1231. Oslav
šilo předplatné tisice čtenářů. Rovněž jiné
se zúčastnil kard.Konig, Lékai a Macharski, záprogresistické a komunismu přiznivé časopi
padoněmeční biskupové a všichni východoněm.bis
sy jsou ve financnich nesnázich.
kupové. Kard.Konig byl v DDR poprvé a byla mu
Francouzské sdružení "Hlas pravoslaví"začlo
nápadná jednota mezi biskupy, kněžími a věřícími
4.10. s vysíláním náboženského programu v
a velká účast mladých. Pošta NSR vydá 12.11 dvě
ruštině, zatím 15 min.týdně. Vyučování je
serie známek s nábož.náměty, první k výročí té
určeno dětem i dospělým v SSSR, kteří nena
to velké světice, jejíž jméno nesou dvě řehole.
jí žádné nebo nepatrné vědomosti o víře.
JP II .přijal demisi řezenského biskupa Grabera.
Program vypracovali profesoři teol.ústavů
Je mu 78 let.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ZKAMEMĚLINA

Jel rychlíkem, pak osobním vlakem,
přesedl na autobus a konečně na ozu
"U zpovědnice Zkameněliny stojí
benou dráhu. Odtud už viděl obrovský
fronta,"zašeptal kostelník předklášter přilepený na skále.
stavenému. "Vyzpovídám je sám,"
"Bratr Walter! To je překvapení!" za
zamračil se trochu představen^.
slechl za sebou výkřik. Ohledl se.
U zpovědnice přešlapovalo asi
Byla to paní hraběnka s komornou,pla
patnáct osob. Paní hraběnka řek
chým, neduživým děvčetem. "Jedete ta
la ostře:"Cekáme na Patera Pia."
ké za P.Piem?"
"Přeložil jsem ho do hor. Zdra
"Ano,"odpověděl zdrženlivě,"přesvěd
votní důvody,"pohnul rukou před
čit se, jestli se mu daří dobře."
stavený. "Prohlédl jsem ho minu
"A jak! Sestry jsou Otci představené
lý týden. Je úplně zdráv,"namít
mu nesmírně vděčné, že jim poslal tak
nul nedůvěřivě doktor Siard. Me
svátého kněze. Představte si,"nakloni
zitím se vmísili kajícníci mezi
la se k němu s jiskrami zlomyslnosti
ostatní věřící, zůstaly jen dvě
v očích,"získal jim tři novicky!"
babičky. Kněz vklouznul do zpo
"No a?" zavrčel kysele Rarášek.
vědnice, roztržitě vyslechnul je
"Vždyť jsou ty dobré sestřičky na vy
jich vyznání, řekl pár ošoupaných
mření. Na tak obrovský komplex budov
slov, dal rozhřešení a šel se
je jich jen deset, tři jsou stále
obléci ke mši. Hraběnka seděla
upoutané na postel - jedna může plést,
nasupeně v první lavici. "Hněvá
dělá nádherné věci,"povystrčila kou
se,"myslel si představený, odříkávaje mecha sek svetru. "Ta, co vaří, má k ruce duševně chonicky začátek mše svaté,"a my potřebujeme
rou-po zánětu mozkových blan-další uklízí, před
její podporu." Poprvé mu bylo nepříjemné
stavená vede účetnictví, jedna zahradnicí a dvě
sloužit mši svátou tváří k lidem.
se stále modlí před vystavenou Nejsvětější..."
"Nač dvě kuchařky?"frknul nespokojeně Rarášek.
Za týden vstoupili do jeho pracovny tři z
"Mají hosty - tím se živí. Jen v létě, nenají,
pěti noviců a oznámili mu, že z řehole od
chuděry, ústřední topení. Jsou tam báječné teré
cházejí .
ny k lyžování. A za jak primitivních podmínek
"Tak tak,"zamžikal překvapeně,"nechcete 3
pracují - neuvěřitelné!"
sloužit lidem...?!"
"Paní hraběnka jim dá klášter zmodernizovat,
Nejnadějnější z nich rozpačitě vzhlédl:
"Přišli jsme sem, abychom sloužili Bohu.Ne- zaplatí dvě kuchařky a dvě číšnice. A budou mít
budeme-li mu sloužit, je naše služba lidem podzemní plovárnu..."vyhrkla komorná, začervena
la se a rozpačitě pohlédla na hraběnku.
zbytečná. Na to stačí zdatný sociální pra
"Těch pár set tisíc mě nezabije,"pokrčila hra
covník nebo psycholog."
běnka rameny a Rarášek se přidržel tyče. Už
Byla to odvážná slova, ale už stáli jednou
několik let odmítala ta stará držgrešle věnovat
nohou jinde. Když za nimi zaklaply dveře,
jeho klášteru pár tisícovek na misijní práci me
uvažoval představený, byla-li jejich pros
zi černochy. Tvrdila, že víc než černoši potře
ba o požehnání forma drzosti nebo pokory.
bují misie běloši.
Za pár měsíců poznal i optimista bratr Ba- Vagon se zakolébal a zastavil. Z druhého vozu
sil, že kostel se velmi vyprázdnil. "Asi
vystoupilo několik lidí, které vídal kdysi. v
neláká lidi náš moderní postoj k problémům jejich kostele. Živě hovořili a pospíchali za
dneška, jak jsme si namlouvali,"ušklíbl se
nedbanou cestou ke klášteru.
při obědě bratr Walter, zvaný Rarášek.
"Vyřidte Otci představenému, že jsem tu úplně
"Proč vlastně lidé odcházejí?""Nic se ne
spokojen. Zdraví se mi pomalu zlepšuje,"řekl
změnilo? ""Vycházíme jim vstříc, v neděli
vlídně Otec Pio bratru Raráškovi při obědě.
jsme uspořádali beatovou mši, ehm, eucharistickou slavnost, kázal pastor evangelic Obrovská jídelna šuměla hovorem hostí. Seděli u
ké farnosti odvedle a vybírali jsme na již dřevěných stolů bez ubrusů a trpělivě čekali,až
je obslouží dvě hubené sestřičky. Vyhlídka byla
ní Ameriku...!""Dávám lidem za pokání mod
nádherná, vzduch ryzí - a najednou Rarášek dovo
litbu za úspěch osvobozeneckých hnutí svě
lil, aby na povrch vědomí vystoupila skrytá my
ta," přišel se svou troškou pokroku P.Jan.
šlenka: Pater Pio nosil v sobě Krista. Byl pový
Za osm měsíců vyslal představený"Raráška"
šen na kříž opovržení a posměchu a ted přitaho
do hor, aby se poptal sestřiček, jak jsou
val zase všechno k sobě. Pro "zastaralé názory
se svým spirituálem P.Piem spokojené. Přes a metody"mu říkali Zkamenělina. Byl skutečně
ně řečeno, Rarášek se nabídnul sám. Narodil pevným kamenem, o který se opíralo a na němž sta
se v horách a rád šplhal do kopců.
vělo své bezpečné příbytky mnoho lidí.
A.B.

ČLOVĚK

NEBO

ZVÍŘE?

Před několika desítkami let byla mó Anatole France dokázal pozoruhodnou byst
da, zobrazovat jeskynního člověka, rost rozumu, a jeho mozek měl jen asi
jak vleče do jeskyně za vlasy ženu, 1100 cm^, tj.velikost mozku pekingského
kterou právě potloukl klackem do
člověka. Mozek lorda Byrona byl dvakrát
bezvědomí.
tak velký jako mozek A.France, ale nedá
Dnes už tyto obrazy vymizely; věda se dokázat, že by byl dvakrát tak chytrý.
se stala vědečtější. Současní vědci Myšlení, inteligenci nedělá velikost moz
mají víc znalostí a méně předsudků; ku, ale schopnost, poznávat vztahy mezi
odmítli proto teorii Lévy-Bruhla,že věcmi a to není v oblasti mozkových sil.
by předhistorický člověk neuměl lo Další důkaz, že síla logického myšlení
gicky myslit; sám Lévy-Bruhl o tom neodpovídá vždy velikosti mozku je srov
později pochyboval. Prof.Kraft na nání tělesné váhy s mozkem. Mozek je asi
psal studii o duševním obzoru člo
1/44 váhy těla. Ale v již.Americe jsou
věka z doby ledové; zkoumal totiž
trpasličí opice, u kterých je poměr 1/27;
nástroje, které si člověk vyrobil
vydávat noviny si přece nemohou. Kdyby
před půl milionem let. Domnívá se, byla velikost mozku měřítkem znalostí,
že se o "předlidských" nástrojích
museli by být chytřejší než velký průmysl
nedá mluvit.
nik.
Pokud se dají do minulosti sledovat Proto se stále víc vzdává člověk teorie,
nástroje, oheň a společenská práce, že by velikost mozku byla měřítkem pozná
existoval i člověk. Nemůžeme proto ní, inteligence, duševních schopností.
v tomto případě užívat slova "před- Přiznává se, že kulturní díla lépe vedou
lidský". Předmět je bud nástroj ne k životu duše a ducha.
bo nástroj není. Je-li nástroj, do Stejně už neplatí názor, že náboženství
kazuje vztah mezi příčinou a násled je poměrně pozdní zjev. Vždyť i tak sta-•
kem a je projevem lidského rozumu.
ré rasy, jako jsou arktičtí lovci sobů,
Známka inteligence není jen výroba Samojedi a Korjakové, pravidelně přináše
nástrojů, nýbrž i umění. Uměním ro jí Bohu jako děkovnou oběť lebky zvířat,
zumíme schopnost zobrazit hmotně
které ulovili.
ideály. Ale ideály, dávající látku Všimněme si následků obou tvrzení; čím
k vyjádření, má jen rozumná bytost. víc se člověk považuje za vrchol zvířete,
První stopy člověka jsou stopy uměl tím víc sestupuje na jeho úroveň. Dvě
ce. Homorně to vyjádřil Chesterton: světové války v rozmezí 21 let a vyhlídka
nemusí se hluboce kopat, aby se na na třetí jsou praktické následky toho, že
razilo na obraz člověka, který nama se člověk sám znehodnotil. Nyní už věda
loval obraz opice, ale nikdo dosud sama poznává, že neexistuje důkaz toho,
nekopal tak hluboko, aby našel svě že by lidský duch existoval v předlidském
dectví, že opice kreslí člověka.
stupni. Doufejme proto, že se chopí filo
Opice nedělají obrazy, které by li
sofové této myšlenky a vrátí člo
dé dokončovali; člověk doby ledové
věku jeho pravou důstojnost. Ži
maluje obrazy sobů primitivně, mo
vot je vyšší než hmota, vědomí
derní člověk je dělá dobře. Vyšší
vyšší než život a schopnost
zvířata nedělají lepší portréty než
poznávat příčiny vyšší než
nižší; pes nekreslí lépe než jeho před
smyslové poznání. Chceme-li
chůdce, šakal. Tvor člověk byl proto ji
dosáhnout míru, nevede
ný, protože byl jak tvor, tak tvůrce.
cesta ke zvířeti, od
Dříve se zdůrazňovala velikost lidské
něhož snad může po
ho mozku, aby se dokázalo, že
cházet naše tělo,
tak zv.primitivní člověk ne
ale k Bohu, od ně
uměl myslet. Dnes je doká
hož jsme
záno, že mezi velikostí
Idocela
mozku a inteligencí ne
jistě do
ní vnitřní souvis
stali duši.
lost .
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5
Sv.Antonín Maria CLARET byl největší pn^f-Avou Církve Španělska 19.stol. R.1861 o něm
napsal vedoucí anarchista:"Kdyby nebylo Pa
tera Clareta, byla by už Katalánie pochopi
la poselství revoluce. On, muž nepředstavi
telné výkonnosti, tisíci lidovými kázáními
Katalánii znovu pokřestanil. Když dokonale
změnil náboženskou tvář Katalánie, udělal
totéž na Kanárských ostrovech a brzo poté na
Kubě, kde zmíral katolicismus v posledním
tažení. 10 vsak nebylo to nejhorší: opravdo
vá katastrofa pro španělské revoluční hnutí
byl jeho pobyt v Madridu. "
Claret, revolucionář Boží, nepřítel revolu
ce bez Boha a proti Bohu, se narodil
r.1807 v Sallentu blízko Barcelony.
Už jako dospívající hoch se horlivě
modlil o milost svátého kněžství. "JE
TO BEZNADĚJNÉ, ALE bŮh JE VŠEMOHOUCÍ",
bylo jeho heslo v každé obtížné situa
ci .
Nejdříve musel pracovat v tkalcovně
svého otce. Když mu bylo 21 let, nabíd
li mu místo technického ředitele ve
větší tkalcovně. Odmítnul - chtěl slou
žit jen Bohu.
"Nejvíc mě podníti
la a rozohnila čet
ba Písma svátého,
které mám stále rád.
Určitá místa na mne udělala tak silný
dojem, že se mi zdávalo, jako by mi' je
nějaký hlas našeptával do uší. "
Ve vlastním životopise cituje řadu
míst, která na něho tak mocně zapůso
bila: "Ty, jejž jsem uchvátil od kon
čin země a jejž jsem povolal od nejzazších koutů, k tobě jsem pravil:Jsi
služebník můj. Tebe jsem zvolil. Ne
pohrdl tebou. "/Is 41,9/. "Duch Páně,
duch Jahvův,spočívá na mně, nebot Jah
ve mne pomazal, poslal mne ubohým zvě
stovat radost, uzdravovat srdce nalo
mená, provolat zajatým osvobození,
propuštění těm, kdo jsou uvězněni. "
/Is 61,1/. "Řeknu-li ničemovi:Umřeš,
a ty ho nebudeš varovat a nepromlu- '
víš, abys ho zachoval na živu, niče
ma zemře svou vinou, ale jeho krev si vy
žádám z tvé ruky ."/Ez. 3.18/. Také slova
evangelia: "Co plátno člověku, kdyby celý
svět získal a svou duši ztratil, " na ného
udělala velký dojem.
R.1835 ho vysvětil biskup z Vich na kněze.
Protože ve Španělsku bylo kněží dost, ode
šel do Říma a dal se k dispozici Propagan
dě víry. /Dnes kongregace pro šíření víry/

Po návratu do Španělska ho poslali "jako lehký
mrak, hnaný Duchem sv., aby přinesl požehnaný
dést Božího slova zprahlým a neplodným oblastem.'1
Kamkoliv přišel, začaly proti němu hned neslý
chané štvanice. Byl jedním z nej plodnějších a
nejčtenějších náboženských spisovatelů své doby.
Psal proto, aby rozmnožil plody svých kázání a
posílil ve víře náboženská bratrstva a spolky,
které sám založil. Za sedmiletého působení v
Katalánii "změnil Katalánii znovu v křestanskou
zemi." jak píše onen anarchista.
Podobné úspěchy měl i na Kanárských ostrovech,
kam ho biskup poslal, protože v Katalánii si
už nebyl Claret jist životem.
Jako blesk ho zasáhlo jmenování arcibisku
pem na Kubě v Santiagu. 16.února 1851 při
stál ve svém biskupském měsLě.
Okamžitě začal dávat dobré exercicie kněžím, kterých bylo jen 125, většinou špat
ných, oddaných všem možným neřestem a
zlhostejnělých. Ale nadšený arcibiskup do
dal malonyslným odvahu a nakonec byli rá
di, že se zase rozvinul život z víry.
Seminář byl už léta prázdný, ale brzo se
naplnil a protože byl dobře vedený, vy
chovával i dobré kněze. Biskup se ují
mal svého lidu. Vydával dobrý
tisk, založil solidní spořitel
nu. Vykořisťovatelé ho nenávi
děli, chtěli ho několikrát za
bít. Ale Claret se nebál, cítil odpověd
nost jen před Bohem!
Když byly štvanice nejzuřivější, povolala
ho královna Isabela II.do Madridu. Myslel
si, že ho chtějí sesadit. "Vezmou-li mi
mitru, vyskočím radostí do oblak!"
Ale královna ho prosila, aby převzal vede
ni její duše i duše její dcery, aby jí
otevřeně říkal pravdu, protože se rozhod
la dělat to, co chce Bůh. Claret převzal
tento úřad s podmínkou, že se nemusí sta
rat o politiku, že použije svého volného
času jak bude chtít a že ho nenechají če
kat. V královském paláci žít nechtěl.
Podle slov onoho anarchisty byl pobyt Clareta v Madridě pro revoluční hnutí kata
strofální - právě proto, že se Claret ne
míchal do politiky. Staral se hlavně o to,
aby byli jmenováni biskupy zbožní, horliví a
vzdělaní kněží.
Když vypukla ve Španělsku r.1868 revoluce, ode
šel s královskou rodinou do Francie. Za I.Va
tikánského sněmu - 24.října 1870 - zemřel v
cisterciáckém opatství Fontfroide. Když ho je
den z lékařů vybídnul, aby podporoval jejich
snahy ho zachránit, řekl: "CHCI UŽ BÝT SWBOHJÝ A ŽÍT S KRISTEM!"

rý nikdo nebude moci překročit. SSSR pracuje na
CO NOVÉHO VESVĚTĚ vývoji
biologických a chemických zbraní, z nichž

13.října se shromáždilo nespočetné množství
věřících ve Fatimě k oslavě 64.výr.posled jedna se jmenuje"zlatý déšt"a už ji použili v
ního zjevení Panny Marie. Oslavy vedl lisa- Afganistanu a v Indočíně. Následkem této zbraně
bonský patriarcha kardinál A.Ribeiro a byly bolestně zemřely tisíce lidí. Na Kubě - podle
vysílány novou katolickou vysílačkou Rádio svědectví uprchlého kubánského důstojníka - je
v zacházení s touto zbraní vycvičeno 400 mužů.
Renascenca.
Pří mši sv.v Germanicu-Hungaricu/pro němec Chemické zbraně se vyrábějí v SSSR a dodávají sa
ky a madarsky hovořící kandidáty kněžství/ telitním zemím. Zatím prý proti nim není ochra
na. Také jsou připravené kapsle s bakteriemi,
řekl 16.října sv.Otec, že "jen ve víře
bacily a hmyzem, které mají zamořit vody.
utvrzená Církev může být Církví pravého
Katolická a evangelická církev v Německu vydaly
dialogu. "
13.října přijal sv.Otec soukromě polského společnou výzvu, v níž poukazují na ničím nena
hraditelnou hodnotu křesťanského nanželství.
min.zahraničí, který měl porady se svým
V II.něm.programu se rozhodly vysílat od Všech
italským kolegou a min.předsedou v Římě.
Biskupové 22 zemí latinské Ameriky poděkova svátých řadu náboženských filmů, první bude o
sv.Františku z Assisi -Bruder Sonne,Schuester
li pomocnému německému dílu ADVENIAT za
Mond.
účinnou podporu misijní činnosti.
V misijních zemích pracuje 173851 kateche- Kardinál Roger Etchegaray z Marseille, předseda
francouzské biskupské konference, se na studij
tů-vyučují náboženství a pomáhají knězi.
Letos vstoupilo do rakouských semináři 100 ním zasedání svazu ministrantů postavil proti
bohoslovců, tedy mnohem více než dříve. Pod nařízení Říma, že dívky nesmějí ministrovat.
statná otázka je, jak jsou semináře kvalit Svého času nabízel mohamedánům mariánskou svaty
ni za mešitu, proti tomu se vzbouřili i nevěrci.
ní a jak kvalitní jsou bohoslovci.
Rakouští jesuité protestovali proti zatče IZVESTIA přinesla B.lO.douhý článek proti "módě"
ní dvou českých jesuitů P.Lízny a P.Kordíka dávat v SSSR křtít děti, církevním sňatkům, kříž
kům na krku a ikon v bytech. Prý to není nábožen
Jejich odsouzení považují za bezprávné.
Propagační tiskoviny BDKJ/Německá katolická ské obrození, ale snobismus.
mládež/ a Pax Christi vzbudily v BDR velký Od r.1982 prý budou v Polsku vycházet dva nové
jesuitské měsíčníky: Przeglad Powszechny ve Var
odpor pro svůj komunistický a prosovětský
postoj a jsou důkazem, že obě instituce už šavě a Poslanec Serca Jezusowego v Krakově. V
ovládají rudí. Vedoucí Pax Christi, biskup říjnu začal po 40 letech vycházet časopis P.Kolbeho Rytíř Neposkvrněné v nákladu 50 tis.výtisků.
Moser z Rottenburgu, se v listopadu vzdá
předsednictví, prý pro přepracovanost. Ten Bude však zrušen měsíčník polského hnutí koncilní obnovy Anccra, vydávaný anonymními nakladate
to biskup je také odpovědný za pověstnou
teol. fakultu v Túbingen, kde dosud vychová li, kteří jsou ve spojení se skupinami v záp.
Evropě. Tento měsíčník katolická Církev nepodpo
vá mladé teology řada heretiků a nevěreů
ruje - zřejmě je příliš progresistický.
/Haag, Greinacher/.
15. 10.měla v USA vyjít kniha Posudek o Turinském
Počet pravidelných návštěvníků bohoslužeb
plátnu-výsledek
vědeckých rozborů a zkoumání za.
v USA se zvýšil na 42 %.
Brazilský arcibiskup Camara obvinil zámožné poslední tři léta, kdy ho vědci probádali nejmodemějšími přístroji. Výsledky budou předloženy
země, že pod záminkou opatřit lidem práci
se vyčerpávají a plýtvají suroviny chudých na symposiu 10.11.-11.11.v Connecticut College.
zemí. Jak se vyčerpává víra z lidských duší, 20.10.se sešlo ve Vatikáně 75 znalců cirk.práva
o tom se arcipastýř, uctívaný levičáky, do a podalo papeži definitivní posudek o kodexu
cirk.práva. Právníkům byly předloženy poznámky
sud nikdy nezmínil.
biskupských synod celého světa. Nový zákoník má
Německé sdružení katol.mužů varuje před
vzbuzováním nenávisti vůči nepřátelům tím, 300 str., je rozdělen do 7 knih, redigovalo ho
že se poukazuje jen na zbrojení Západu, ale 40 kardinálů, 32 biskupů a 60 odborníků. Předchá
ne na výbojné zbrojení Východu - má požada zí mu základní zákon Církve, platný pro západní
vek zmocnit se celé země ve své ideologii - i východní katolíky. Tato myšlenka vzešla ke
a zmocňuje se jí nejen okupováním, ale i ni konci Il.Vaticana, převzal ji Pavel VI.,ale byla
ostře kritizována, kardinál Suenens r.1971 připo
čením mravní síly zejména mladých.
1959 zemřelý jasnovidec Alois Irlmeier, kte menul, že fundamentálním zákonem Církve je evan
rý svým jasnovidectvím pomáhal policii,před gelium. - Fundamentální zákon má část, týkající
pověděl před 30 ti lety třetí světovou vál se Církve a jejich struktur a druhou, týkající
se poslání Církve. Je v něm zmínka, že papež se
ku, kterou zahájí Sověti vpádem na třech
místech do NSR, a od Zlatého města/Prahy /po může svobodně vzdát úřadu a demise musí být podá
město v zálivu/?/ se potáhne žlutý pás, kte na náležitou formou.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

Cestou do knihovny jsem šla těsně za mužem v nové uniformě; zelená bunda, temně modré jez
decké kalhoty a lesklé, černě lakované holinky. Nevím, proč jsem si ho všimla - vždyť skoro
všichni dnes běhají v uniformě a elegantní mundury nejsou vůbec nic vzácného. Připadal mi
však povědomý, proto jsem ho předešla, abych mu viděla do tváře.
"Pavel Ivanovič!" zvolala jsen radostně
Byl to inženýr Bojaršinov; bývával u nás každý týden. Jeden z nejlepších přátel rodiny.
"Pavle Ivanoviči,"pokračovala jsem,"to jsem ráda, že jste tu! Co tu děláte? Kde bydlíte?"
Radost, kterou jsem očekávala, však neprojevil; naopak, ve tváři jsem viděla něco jako
obranu - ba skoro strach.
"Alexandra Lvovna,"řekl váhavě. "Vy - zde? Co tu děláte?"
"Nu, bydlíme ve vagónovém městě! Musíte jít hned se mnou. Uděláte všem radost!"
"Ne..já..já..k vám nemohu!" zakoktal rozpačitě Pavel Ivanovič.
"Proč? Co se vám stalo?"
"Ach, to by bylo dlouhé vyprávěni. Dal...dal jsem se rozvést se svou ženou."
"Cože? Rozvést? S Věrou Alexandrovnou. Žil jste s ní třicet let. To není možné!"
"Ano, nedávno jsem se dal rozvést. Nehodili jsme se už k sobě."
Můj údiv se ještě zvětšil. Zírala jsen na něho beze slova.
"A znovu jsem se oženil. Mé nynější paní je teprve osmnáct, ale je to hezounká dívka."
Chvilku jsme šli vedle sebe mlčky. Když jsme došli k parku, navrhl Pavel Ivanovič:"Pojdte,
sedneme si na lavičku v parku. Musím s vámi mluvit. Je to Boží trest, že jsme se setkali.
Projíždím jen, mám jen hodinu čas - a musel jsem potkat právě vás!"
Tázavě jsem na něho pohlédla.
"Nu, nebudu už lhát! Vím, že jste tu, v jaké jste situaci a včera jsem prodal vaše věci!"
"Naše věci?"
"Prodal jsem se, abych své Marusji mohl koupit paleto, módního"netopýra"; tolik si ho přá
la. A nové holinky. Můj Bože, můžete mi vůbec podat ruku? Kdybyste věděla, jaký jsem lump!
Často si namlouvám, že to není má vina, že to zavinila doba; ale čestný člověk má zůstat
stále čestný, i když jsou tak hrozné doby! Okradl jsem vás - chápete? Okradl jsem vás..
A k tomu ještě já - šlechtic!"
"Nás jste okradl?" ptala jsen se s úžasem; nechápala jsem z jeho zmateného povídání nic.
"Nu, řeknu vám to přesně. Bylo to takhle. Náš oddí ■ Echelon byl poslední, který opustil
město před rudými. Náhodou jsem se dověděl, že jste utekli a nemohli si nic vzít s sebou.
Váš dům není daleko od nádraží; vzal jsem několik dělníků, běželi jsme do vašeho bytu a po
dařilo se nám ještě naložit dost věcí do vozu. Máša nadávala, nechtěla nic dát, museli jsme
užít násilí. Naložili jsme na vůz klavír, koberce, několik beden se stříbrem a pak dali do
vagonu. Do Tjumy jsem se díval po vás každou stanici, pak jsem ztratil vaši stopu, vyprávě
li mi, že jste přišli při bojích o život; jiní tvrdili, že jste zemřeli na tyfus. Tak jsem
začal vaše věci prodávat. Má žena protestovala, ale v Tjumen jsem poznal svou nynější zenu.
Dal jsem se rozvést, bylo to docela prosté..Má nynější žena je komunistka a našla mi místo.
Zítra jedeme do Moskvy..A já prodal vaše knihy a skříňky s malířskými potřebami!"
"Ale Pavle Ivanoviči, to není pravda, to nemůže být pravda!" přerušila jsem ho.
"Je to pravda, Alexandro Lvovno! Promiňte, že vás tak nazývám. Jsem lump, docela sprostý
darebák. Chcete-li, plivněte mi do tváře, zasloužím si to! Ano, ale zavinila to doba, doba!
Ach, zvyky, způsob života, kultura, to byl povrchní nátěr, teč je dovoleno všechno, všech
no! Proč bych nesměl zahnat svou starou ženu? Proč bych nesměl prodat věci svých nejlepších
přátel? Všechno je jiné, všechno se změnilo!"
Pavel Ivanovič se tak rozohnil, že on, před minutou tak zkroušený, byl nadšený svobodou,
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které dosáhl. Nemohla jsem najít slova a zírala jsem na něho rozevřenýma očima; měla jsem po
cit, jako by se nebe srazilo se zení.
Jak nadšení rychle přišlo, tak rychle pominulo. Jeho tvář se propadla a jeho tváře, rudé nad
šením, byly odrazen beznadějného zoufalství.
"Všechno soudruzi zrušili, i Boha! Ale víte, jedno se jim nepodařilo zahnat: svědomí! Ale Bo
hu díky, i proti tomu je prostředek: láhev vodky - a už je všechno lepší. Ostatně, ne všichni
jsou takové svině jako já, jsou ještě čestní lidé. Když jsem chtěl prodat vaše pianino, nara
zil jsem na jednoho zámečníka, jistého Dvijaninova. Váš otec ho jednou ošetřoval. Udělal mi
takový skandál, že jsen se musel prodeje vzdát. Vzal pianino do svého bytu a tam je pro vás
schovává. Můžete si ho u něho v Tjumen vyzvednout!"
Pak řekl, že jeho vlak brzo odjede a odešel. Skoro s pláčem mě prosil o odpuštění a byl úplně
dojat, když jsem mu vzdor všemu podala na rozloučenou ruku.
Dona jsen vypravovala mamince, že jsen se setkala s Pavlem Ivanovičem a že naše piano je v
Tjumen; o prodaných věcech jsem se nezmínila, maminku by to jistě velice ranilo.

SEN
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klánějící se zdivo. Dlaněmi hladí trhliny a kde
ruka přejede, tam se spáry scelují, zdivo srůstá.
Inocenc III.se toho dne necítil dobře a
Obrovská ctihodná budova stojí mohutná, rovně a
vstal později než obvykle. V noci nemohl
pevně jako prve...
spát, a když konečně usnul, trápily ho zlé Oněmělými listy modlí se papež děkovnou modlitbu.
sny. Zdálo se mu, že stojí před lateránským Z očí mu tečou slzy radosti. A obr se krčí, zmen
chrámem, nejctihodnější svatyní, zvanou
šuje, až je malý jako dříve, nepatrný. .Obrací se
matkou a srdcem kostelů,a s úžasem vidí,
od budovy a papež poprvé vidí jeho tvář. Prohlíží
že se na hlavní stěně tvoří hluboká trh
si ho dychtivě, žehná ho očima. Prostý obličej,
lina. Zdivo se trhá. Inocenc s hrůzou
řídká bradka a vous, útlý krk, hřejivý, jasný po
spíná ruce, nebot vidí,že vedle m se
hled. A charakteristický pohyb: hlavu naklání
otvírají nové pukliny a trhliny. Podélně
mírně dozadu, bradka trčí kupředu - jako by stá
i napříč, černají se na stěnách jako sít.
le nakukoval do nebe.
Zdivo už začíná praskat a naklánět se...
Usměje se na papeže a odchází, vesele si poskaku
,rPomoc!Pomoc! "volá papež, ale z němých
je. Není v něm špetka vážnosti. A Laterán stojí,
úst nevychází hlas. Marně se namáhá kři
vznesený, nezničený, neporušený....
čet, ztuhlá ústa mlčí. Chce vyskočit, bě
Když se druhého dne objevil před papežským trůnem
žet, podepřít a zachraňovat a cítí, že mu
malý,
skromný, ošumělý, udiveně pozorující vlast
nohy přirostly k zemi, nemůže z místa.Mar
ně se namáhá, zmítá sebou..nemůže kupředu ní odraz v blýskavé podlaze paláce, vypadal jako
ani krok. Může se jen dívat, bezmocný,němý. šedivý ptáček, strnad nebo obyčejný vrabčák, kte
rý sem náhodou zabloudil. Bratři zůstali u vcho
A spáry se prohlubují každou vteřinu. Celá
budova je už sama puklina až do základů. .Už du a neklidně se rozhlíželi. Lekala je propast,
která jako by dělila majestát Petrův od tohoto
se třese, už se hroutí...
Pot stéká papeži po lících. Zuby mu cvakají žebráka. František šel dlouho, neboř přijímací
čál byl prostranný, byl čím dál nesmělejší a nejako v zimnici, na obličeji smrtelná bledos
'bhrabanější. Hleděli na něho zvědavě, soucitně, s
v duši zoufalství, v srdci hrůza..Laterán,
pohrdavou shovívavostí. Co tu chce ten ubožák? A
matka chrámů, padá...
Zvuk kroků dolehne k uším trpitele. Někdo jemu se myšlenky rozutekly, nemohl se ani modlit.
sem jde, někdo sem běží..Pleskání bosých no Byl přestrašený a připadal si nicotný.
hou. Už je tu. Drobný člověk, vyhublý, chu Došel k trůnu a pokorně políbil nohu Kristova ná
městka, pak vstal, prosebně pohlédl papeži do
dobně oblečený. Tmavý žebrácký hábit, prova.
"tváře - a nedostal ze sebe ani slovo. Bůh, na němísto opasku, kapuce a holá hlava.
Pospíchá k rozpukané stěně a rozpřahuje ruc< ýiož spoléhal, mu neseslal žádné vnuknutí.
'^Prosřáček! Ani supliku nedovede přednést.. "zabru
jako by chtěl kostel obejmout a přidržet..
A v Inocencových udivených očích počíná chu čel jeden kardinál.
.
das růst, růst, už "Ticho. .ticho..podívejte se na svátého otce!"
jileděli s údivem, neboř papež otevřel oči dokořán
není malý ani slab,
a téměř zděšeně vytřeštil zrak na člověka, stojí
velký jako stroi cího před ním. Kde ho viděl? Kde jenem ho viděl?
iako
hlMOU
dosahuje k hřebeni Kdy? Vždyt toho žebráka zná! To je on - co podpí
ral Laterán!
střechy..Už rameny
S výkřikem si zakrývá tvář:"Pro Kristovy rány!"
tarč
od
Ten pohyb a výkřik vidí a slyší všichni. Nastává
xmkiuula
hybem narovnává na ticho. Majestát Petrova nástupce a chudas v hrubé
'kutně stojí beze slova proti sobě.
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Papežovo srdce zalévá vlna tak velké rados
ti, že ztrácí hlas, je němý, jako prve z
bázně oněměl František. Bůh je tedy s ním!
Papežství zůstalo spojeno s Kristem! I když
jeho služebníci páchali hříchy a dopouštěli
se ohyb, Kristus nadále bdí nad Církví. Dá
vá viditelné, tajemné znamení..Jaká nesmír
ná, nevýslovná útěcha!
Před očima všech odkrývá papež tvář a vzta
huje ruce k Františkovi. A když ten, zmate
ný a šřastný, vystoupil po stupních trůnu,
Inocenc oběma rukama přivinul jeho hlavu k
prsům.
"Synu, můj synu,"šeptá téměř nepřítomně3
"žehnám tobě i tvému dílu. "
František vzlyká radostí, bratři u dveří pa
dají na kolena, kardinálové hledí pohoršené.
Nechápou, co se to děje.
"Hned mi přineste papír, inkoust a péro!"
Pak píše papež na pergamen:"Žehnáme a potvr
zujeme. Inocenc III., sluha sluhů Božích...'
Zofia KOSSAKOVÁ: BEZE ZBRANĚ.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Vedení jesuitského řádu se za těžce nemocné
ho generála ujal papežem jmenovaný delegát
Paolo Dezza, který řád povede až do zvolení
nového generála.
Arcibiskup z Baltimore Borders zřídil pasto
rační službu pro homosexuály v USA.
15.-19.10.se sešli bývalí saleziánští žáci z
celé Evropy v Luganu na schůzce Rurobosco.
První byla v Turíně 1972, druhá v Lovani
1975 a další v Madridu 1978. Mši sv. v kate
drále San Lorenco, kterou sloužil 7.nástupce
sv.Dona Bosca, generál.představený Don Egidio
Vigano. Mluvil o saleziánských misiích.
19.10.sloužil společně se švýcarskými saleziány mši sv. v Einsiedeln.
6.10.byl v Mendoze/Argentina/zahájen mezinár.
katol.kongres na téma: Sociální nauka Církve
a současná skutečnost. Byl organizován uni
versitou v Mendoze, zúčastnili se ho filoso
fové, politici a kněži Evropy i latinské Ame
riky . Předsedou byl Msgr A.Lopez Trujillo,
arcibiskup z Mendellinu v Kolumbii a. pravověrný kněz, předseda CELAMu, zúčastnil se ho
i nuncius v Argentině. Kongres kritizoval
tak zv."teologii osvobození", a Msgr. Trujil
lo prohlásil, že levičácké i pravické extré
my ukřižuji Církev latinské Ameriky. Tvrdí,
že "diky"těmto ideologiím se dostala Církev
Kristova do jakéhosi "stínu".
Kardinál Ottaviani, do své smrti 1979 pro
tektor NEPOMUCENA, odkázal NEPOMUCENU svou
osobní knihovnu.
V USA konči každé 2.manželství rozvodem. 5
diecézí Floridy vydalo řadu směrnic k upevně
ní manželství, mj.kursy přípravy na manžel
ství, trvající nejméně 4 měsíce.
R.1977 dal libyjský president Khadafi katol.
univ.v Georgetownu, USA, 600.000 dol.na pro
gram arabských studií. Universita nyní vrá
tila peníze i s úroky, protože nechce mít nic
společného s vládou, jejíž president je hlav
ní spolupracovník mezinárodního terorismu.
V Praze ukradli zloději soukromému majiteli
3 Picassovy obrazy - vyňali je z rámu.
R.1982 uplyne 100 let od narození největšího
katolického filosofa století, Jakuba Maritaina. Připravuje se souborné vydání jeho
děl i děl jeho paní Raisy.
Lékaři, kteří operovali sv.Otce na klinice
Gemelli, nežádali honorář s tím, že tato
služba sv.Otci je služba cti a lásky k němu.
Pobyt na klinice ovsem musí JP II.zaplatit.
Protestantský převor Roger Schutz podnikl v
říjnu smírnou pouť po USA.
JP II.dostal 2.10.zlatou medaili olympijské
ho řádu, jak rozhodl Mezinár.olympijský vý
bor na zasedání
Baden radonu. Dále ji do
stal lord Exerer, norků král Claf a gener.
ředitel UNESC.'.

NAŠI HRDINOVÉ
P.Duka byl vysvěcen 27.6.1970 a působil naposledy v duchov
ní správě v Nových Mitrovicích, kde mu vzali 1967 státní
souhlas, protože nosil veřejně řeholní roucho. Do svého zat
čení pracoval jako dělník v plzeňské škodovce. Ve volném ča
se studoval a navštěvoval věřící nebo je přijímal, což STB
velice přísně sledovala. Návštěva německých kněží byla zá
minka, jak mu znemožnit jeho působení. Zákon 218 - 223|49
§ b o hospodářském zabezpečení církví, se vztahuje na dozor
státu nad hospodařením církví a je tedy závazný jen pro du
chovní ve veřejné službě, t.j. kteří dostávají od státu plat?
velmi nepatrný. Státní orgány se snaží dohled rozšiřovat i
na soukromou činnost kněží, kterým veřejnou činnost znemož
nily, ačkoliv na ně se uvedené zákony vůbec nevztahují.
Po domovní prohlídce u P.Duky byl za dva dny zadržen Petr
Rakovský, u něhož byla rovněž domovní prohlídka, a 75 ti le
ty Dr.Artur Pavelka.

27.7.81 odvedli z pracoviště v Praze P.Františka LÍZNU/na
fotografii/, jesuitu, signatáře Charty 77, nar.11.8.1941,
Denní tisk uveřejnil zprávu, že bytem v Jevíčku. 29.7. byl převeden na rozkaz krajského
4.8.81 byli vyhoštěni z CSSR dva prokurátora v Ústí nad Labem do vazby v Litoměřicích. Také
občané BRD R.Englisch a R.Grill. obvinění z poškozování zájmů republiky v zahraničí/§ 8 u
§ 112 Tr.zák./ s odůvodněním, že se setkal s oběma německý
Shromaždovali materiály o pro
mi kněžími a předal jim určité písemnosti, které prý hanobí
následování katolíků v CSSR.
Jsou to katoličtí kněží; zadrže čs. společenské a státní zřízení a nepravdivě o něm informu
jí s úmyslem, poškodit pověst čs.republiky v zahraničí.
ni byli v sev.Cechách 24.7. a
dáni do vazby bez sdělení němec V souvislosti s jeho případem vykonali nadporučík Kadeřábek
a major Lukáš z STB v Praze 31.7.81 prohlídku v bytě Anny
kému velvyslanectví v Praze.
Schwarzové, Koulova 14, Praha 6., poněvadž prý jsou v bytě
Při svých cestách navštívili i
dominikána Jaroslava DUKU a je písemnosti související s trestní činností obviněného. Bylo
zabaveno 14 položek, většinou soukromé dopisy a pohlednice
suitu Františka LÍZNU. Se sou
od
Fr.Lízny. Domovní prohlídka se konala bez přítomnosti ma
hlasem prokurátora provedla v
Plzni STB prohlídku v bytě P.Ja jitelky bytu, přítoimá byla pouze její známá a nezúčastněná
roslava Duky, kněze bez státní Simone Volmová/?Vormová/zanéstnaná na ONV Praha 6. Anna
Schwarzová byla za války v koncentračním táboře, kde ztrati
ho souhlasu. Začali v 18 večer
la otce, její bratr sloužil u zahraničního vojska v Anglii.
a skončili ve 3 ráno. Zabavili
Později byla znovu uvězněna, tentokrát ne jako židovka, ale
mnoho teol.literatury cizí i
jako aktivní katolička a byla odsouzená na 15 let vězení.
české, např.knihy z Křesťanské
akademie, docházející přes cen- Nar.se r.1921 a podepsala také Chartu 77.
suru poštou, oficielní teologic P.František Lízna, vysvěcený r.1974, nikdy nedostal státní
ká skripta, samizdat s nábožen souhlas. Pracoval několik let ve fakultní nemocnici v Olo
mouci a poslední rok jako sanitář ve fakultní nemocnici v
skou tématikou, řeholi domini
kánského řádu ap. P.Duka byl na Praze na Karlově nám. R.1979 byl zatčen a obviněn ze spolu
práce na vydávání náboženského samizdatu. Po 4 měsících vaz
základě § 112 obviněn z poško
zování zájmů republiky v zahra by v Ostravě byl propuštěn, v červenci znovu zatčen a nyní
v Olomouci odsouzen, zároveň s třemi dalšími kněžími a čtyř
ničí a uvězněn v Plzni -Borech.
mi laiky, mezi nimiž je i tiskař v.v. pan Josef Adámek,
Nepodařilo se dokázat, že by
předal kněžím z BRD materiál ha 60200 Brno, Nám míru 2. Protože jeho manželka Marie Adámko
nobící republiku a socialistic  vá je po odsouzení manžela ve značné hmotné tísni, doporuču
jeme našim čtenářům, aby jí občas poslali menší balíček s
ké spojence, proto byl obviněn
vhodnými potravinami - sami jí také posíláme balík. Jak jsme
podle § 178 z maření státního
dozoru nad církvemi a nábož.
10kse už jednou zmínili, měli manželé dvanáct dětí, většina už
"je samostatná, ale nejmladší dvojčátka jsou ještě dona.
společnostmi-dovolil totiž
oběma německým kněžím sloužit
mši svátou a sám ji sloužil pro
více osob.

Údaje článku jsou převzaty z Londýnských Listů, které otisk
ly informace VONSu, Cs.ligy pro lidská práva z 27.8.1981.

MILOVANÝ

la hodit do spalovny mrtvola. Do jeho úvah zazněl
Manželka zavražděného seděla mlčky v poko telefon. Policejní ředitelství se informovalo u
ji. Když ji inspektor oslovil, ani nezved advokáta v Chicagu. Vyplatil peníze dědičce Doře
la hlavu:"Jak dlouho jste provdaná, paní Mitchellové, čtvrt miliónu. Jméno Favelí neuvedla,
Favellová?'"'Dnes jsou tomu přesně dva mě ale advokát si vzpoměl, že měl kdysi zaměstnance
síce.'"^ kdy přišel váš muž z práce?"
toho jména. Dělal nenáročnou práci, třídil poštu,
"Harry nemusel pracovat, Zdědila jsem to pochůzky - špatně placené, proto dal asi výpověd.
lik peněz, že stačily pro oba. Dvě stě ti Inspektor položil telefon a procházel se po míst
síc dolarů, po matčině bratru. Ani jsem ho nosti. "Harry se zřejmě z pošty dověděl o bohaté
neznala. Jeli jsne s mužem do Chicaga a
dědičce," pomyslil si. "A co udělá podnikavý a
advokát mi vyplatil peníze."
chudý mladík? Zajede do Scrantonu ve státě lowa,
Jmenovala adresu advokátní kanceláře,
ale předtím pošle závět na vymyšlenou adresu na
inspektor zašeptal asistentovi, aby údaje druhém konci světa. Než se dopis vrátí, seznámí
prověřil a znovu se obrátil na paní Favel- se s dívkou, udělá na ni dojem, rychlá svatba lovou:"A co bylo dál?"
a pak nutnost manželky se zbavit. Odpadová šach
"Harry chtěl bydlet v San Francisku. Před ta je dost široká, aby mrtvé tělo sklouzlo dolů.
patnácti dny najal tento byt...."
Dalo mu asi trochu práce, najít tenhle předpotop
"Okamžik, "vpadl inspektor, "máte ještě ten ní dům s prastarou šachtou, novější šachty jsou
dopis? Jak vypadala obálka od advokáta?" podstatně užší.
"Obálka? Myslíte vnější nebo vnitřní?"
Vrátil se do obývacího pokoje. "Paní Favellová,
"Ten dopis měl dvě obálky?"
asi jste s manželem výročí svatby oslavovali,že?"
Mladá žena přikývla. "Nejdřív šel omylem k "Ano, manžel nalil do sklenic sekt, byl ten den
někomu do jižní Ameriky. Vrátili ho jako
tak šťastný!"
NAŠE KRIMI
nedoručitelný, jinak bych ho byla dostala "A pak jste se napili?"
ještě jako svobodná, trvalo to přes měsíc. "Hned ne. Zvonil telefon, tak jen trochu upil.
Aby mi zdržení vysvětlil, připojil advokát Slyšela jsem, jak se hlásí v telefonu, ale byl
i obálku s mylnou adresou. Omluvil se."
to omyl."
Inspektor si odkašlal. Zřejmě byl středem Inspektor ostře vyaechl:"Zůstal u telefonu něja
života mladé ženy jen její muž Harry. A
kou tu minutu, že? A to stačilo, abyste vyměnila
ten byl otráven. Proč by to ale udělala?
sklenice, je to pravda?"
"Jak jste se se svým manželem seznámila?" "Ano, "vydechla mladá žena. "Ale jak to víte?"
"Náhodou, "odpověděla živěji, "před třemi mě"Proč jste vyměnila sklenice? Proč jste chtěla
síci jsem pracovala v bance, tam jsen ho
svého manžela připravit o život?"
spatřila poprvé. Vstoupil a mluvil s Jenny, Mladá žena vykřikla:"Já?! Připravit o život?!
Stále jsem na něho zírala a toužila, aby Když jsem ho tak milovala?! Nikdy!! Nikdy!!"
se i on na mne podíval. Ale odešel."
Inspektor si oddechl:"Za chvíli dostanu rozbor
Inspektor si všiml, jak se jí třesou ruce. vína. Je pravděpodobně otrávené."
"Druhý den zase mluvil s Jenny a pak náho "Cože? Otrávené?" Usoužená mladá žena hleděla
dou pohlédl na mne. Cekala jsem, že ke mně nevěřícím pohledem, na inspektora.
přistoupí, ale jen se ve dveřích na mě
Ten přikývl. "Ano, víno bylo otrávené. Ale zem
usmál. Byla jsem do něho hned zamilovaná." řít jste měla vlastně vy, paní Favellová, je to
"A venku na vás cekal,"řekl inspektor.
jasné? Jen proto, že jste vyměnila sklenice,
"Ne. Náhodou jsme se za pár dní setkali v jste unikla jisté smrti. Proč jste vlastně pila
bufetu, kde jedl. Sedla jsen si vedle něho. z Harryho sklenice a přisunula mu svou sklenku?"
Trochu jsme hovořili, pak mě pozval na
Mladá žena zrudla. Pak začala usedavě plakat.
vycházku. Za pár týdnů jsme se vzali'.'
"Ach, pane inspektore, to nemůžete pochopit,
"Řekla jste advokátovi v Chicagu.
jen žena by to pochopila. Měla jsem Harryho
že se už nejmenujete Mitcheltak ráda, že jsem chtěla pít ze
lová?""Ach ne. Harry myslel,že
sklenice, které se už dotkly jeho
to není nutné. Byly by s tím
rty. Řekla jsem, že trochu upil,
obtíže. Staré doklady stačily'.'
přiťuknout jsme si měli až po tom
Chvíli bylo ticho. "Tak dojem
telefonickém rozhovoru."Znovu se
ně se o mne staral. Nosil mě
rozplakala. Inspektor ji pohladil a
se smíchem po bytě, všechno byvyšel ven. Stál tam jeho asistent a
to tak senzační. A představte
podával mu zápis: Ve sklence velká
si, v kuchyni odpadová šachta,
dávka arzénu. Inspektor potřásl hlačlověk mohl házet odpadky pří
vou:"Vidíte, Miku, její láska ji za
mo do pece, kde se spalovaly."
chránila! A byl bych přísahal, že ho
Inspektor otevřel dveře odpado
zabila ona!" L.TUCKER
11
vé šachty. Jistě, tou by se da

JEZUITA V PARAGUAYI
P.Florián a nepřátelé odtáhli s potlučenými
Proudem neselo, kdvž slézal P.Florián Bauc- lebkami.12
ke no dlouhé cestě z vozu, taženého voly.
Když byl hotový kostel, klášter a škola, pustil.
Údy měl dolně ztuhlé a rozbolavělé. Z jesuit se P.Baucke do stavby dřevěných domků pro domo
ského klobouku se mu řinula voda. Představe rodce. Vyučoval chlapce a muže, představený pak
ný redukce sv.Františka Xaverského-Soaněldívky a ženy. Když pokřtil pohlavára Aletina,
P.Burges, ho vlídně ořivítal.
předal mu za jeho zásluhy o redukci vyřezávanou
"Poprvé mě ookřtili ořed třiceti letv,"zažer hůl a jmenoval ho náčelníkem. Brzo poté pokřtil
toval P.Florián,"oodruhé oři bouři na moři a jménem Dominik jeho bratrance, ten však hůl od
dnes voda nad redukcí."
mítnul: "Mám kopí; dej hůl mému švagrovi CithaaZkušený oředstavený ho vedl do chatrče, po linovi, který ji Aletinovi závidí."
tažené zvířecími kožemi. Stejně ubohý bvl
Jenže švagr byl pohan a opilec. Pitky končily
kostel a škola s dvěma zvonečky na trámech. krvavými rvačkami. Chodil však stále na stanici
"Zde začínáme. Původní redukci šest mil od a pošilhával po holi. "Kdo dostane tuto hůl?"
tud zničil oheň, pak povodeň. Převlečte se." ptal se. "Kazik, který bude žít křesťansky."
P.Baucke měl jen řeholní oděv. Představený
Cithaalin začal horlivě chodit do kostela a pil
mu půjčil svou ošoupanou kleriku a druhý den ně pracovat. Jednou zase hledal hůl, kterou je
se P.Florián pustil do práce na kostelíčku. suita schoval. "Dal jsi ji mému švagrovi NeveZhotovil oltář ze dřeva a kůže, do níž vy
dagnakovi?""Ne, ten byl teprve nedávno pokřtěn."
ryl posvátné symboly, podlepil pestrým papí "Kdy pokřtíš mne?""Až se staneš jiným člověkem
rem a přetřel klihem. Divocí Makobi žasli,
a propustíš jednu ze svých dvou žen. Také neumělecké dílo se jim líbilo. Pomáhali misio smíš vraždit, loupit, lhát."
náři, aby se naučil jejich řeči. Denně stu "Ale pití nechat nemohu. Kdyby opilství Boha urá
doval několik hodin, jenže deštěm se kůže
želo, nestvořil by med a svatojánský chléb, z
srazily, stáhly podpěry a otvory přibíhali
kterého ohnivou vodu vyrábíme. A víno pijete i
prašiví psi, na stole se mu usadily slepice, vy v kostele!"
večer bzučela kolem lampy mračna moskytů.
Misionář mu trpělivě vysvětlil, oč jde, a kazik
Rušil ho zpěv žen, vydupávajících v noci
povzdechl:"Nechám pití, ale ještě jednou se po
svatojánský chléb, bučení hmyzem trýzněného řádně opiju."
dobytka, tu a tam našel v posteli hada-a
Mám pro tebe lepší nápoj: čaj. Je zdravější
protože i Pán Bůh potřeboval lepší dům,chys než chicha."
tal se P.Florián pálit cihly. Houf mladých
Cithaalin čaj ochutnal:"Tvůj čaj je dobrý,Otče,
Indiánů přihlížel, chválil jeho práci, ale
nebolí po něm hlava. Budu-li ho mít každý den,
pomoci nechtěl - jsou prý moc lenošní,řekli. nechám pití."
Jesuita začal pracovat nešikovně. Když se
P.Florián dostal z Paraquaye pár pytlů čaje a
mu smáli, zeptal se, umějí-li to lépe.
kazikovi kumpáni pili čaj. Pak byli přístupněj"Jistě! "řekli hrdě. "Nevěřím. Ukažte mi to'.' ší. Kazik sám propustil jednu ženu a denně cho
Hoši se pustili do práce a brzo měli na stav-dil na náboženství. Za měsíc byl v novém koste
bu cihel dost. Pomáhali i při stolaření,ale le slavnostně nokřtěn iménem František.
při nejmenším napome
nutí zmizeli třebas i
na několik dní.
Druhý rok už ovládal
P.Baucke řeč domorod
ců a začal vyučovat
děti: čtení, psaní a
náboženství. Když by
ly hodné, zahrál jim
na housle. Několik
nadaných chlapců na
učil hrát na různé
hudební nástroje.
Indiáni museli být
stále na stráži před
divokými a loupeživými Payaguasi. Když
se jednou vynořili
na břehu Paraná, vy
pravil se proti nim
3 padesáti Makobi

Jeho žena dostala jméno Ignácie. Po křtu by nit proti nepřátelským kmenům a několikrát pomo
la hostina a za pár neděl dostal vytouženou ci obleženému Santa Fé či poskytnout ochranu
obchodníkům. Jednou zahnali divoké Abiponemy,
hůl s hodností pohlavára.
Když se stal P.Florián představeným, založil kteří přepadli stanici sv. Jeronýma a sebrali jim
pole a plantáže. Výjma neděle tam chodívali kořist. V divoké bitvě o jejich redukci Makobi
domorodci za zpěvu a zvuků hudby. Ročně by skvěle zvítězili. Padl jim jediný člověk, útoč
ly dvě žňové slavnosti, úroda se svážela ve nému kmenu padlo 72 osob.
1763 založil P.Florián v pralesích Gran Chaca
vyzdobených vozech a večer zasedli kolem
ohňů, zpívali, hráli a snědli neuvěřitelné stanici sv.Petra, po dvou letech se vrátil ke
množství jídla: třicet volů, dva metráky ča svým a sv.Petra předal spolubratřím. Druhý jesui
ta byl P.Raymund, syn holandského obchodníka.
je a k tomu metrák tabáku.
Nikdo
netušil, že se blíží strašný konec. 1767,
ženy naučil P.Baucke tkát a barvit látky.
Vlnu dodaly ovce. Za tři měsíce měli 73 po na svátek sv.Aloise, přiběhl k obědvajícím Otcům
krývek. Učil hochy dělat boty, nejšikovněj hoch a sdělil, že v Santa Fé odvlekli jesuity
ší tkali koberce pro kostel, ba zhotovili s do Buenos Aires. Když se to lidé v redukci dově
pomocí jesuity i varhany s 5 ti rejstříky. děli, začali naříkat. Dominik vpadl do kláštera:
Hlavní oltář zdobila socha sv.Františka Xa- "Je to pravda? Vyhnali Otce ze Santa Fé? To je
verského, vedlejší socha Panny Marie. Děvča.odměna španělů, že jsme jim tolikrát pomohli!
Ale vás si ochráníme!"
ta se vzdala stříbrných náhrdelníků a z
"Ne, Dominiku. Vzpomeň, co řekl Spasitel sv.Pet
těch udělali Matce Boží krásnou korunku.
Zvlášť horlivě se připravovali domorodci na rovi, když ho chtěl bránit mečen!"
sv.zpověd. Muži si vyrývali počet hříchů do "Zastrč svůj meč do pochvy. Ale máme nečinně
řemenů, ženy dělaly suky na vlněném vláknu. přihlížet takové nespravedlnosti?"
Později se naučili zpovídat i bez pomůcek. "Modlete se za nás!"13
Brzo se objevila komise s vedoucím, aby převza
Na svátek sv.Františka Xaverského jelo na
li inventář. Zabavili církevní potřeby, 24000
koni 16 oddílů po 25 mužích, ozdobených
chocholy z pestrého peří a štíty. Ověnčená kusů dobytka, 1600 mezků, 1500 koní, 1700 ovcí a
děvčata rozsévala květy, ministranti mávali 500 volů. Indiáni skřípali hněvem zuby, ale ne
bránili se. Kněží jim dali požehnání a Dominik
kadidelnicemi a kazik Cithaalin-František
byl jednou jmenován královským praporeční je doprovázel s 25 Indiány do Santa Fé. Tam na
kem. Jel v holinkách s ostruhami a v zlatém řídil velitel, aby se vrátili. Dominik zahřměl:
zářiči uniformě na koni s dvěma pobočníky. "Nemůže být pravda, že váš král nařídil, olou
pit nás o naše Otce. To jste si vymysleli. Ko
Slavný den zakončila hostina a zápasy.
Jednou přivlekl Indián ze Santa Fé do tábo likrát jsme vám pomohli, když jste byli obklíče
ra neštovice.. Onemocnělo na 80 Indiánů. P. ni. Naši Otcové si nás podrobili učením Ježíše
Florián a P.Petr Pole-Angličan, ošetřovali Krista, ale to neznamená, že jsme vaši otroci.
Pojedu, až budu chtít. Zkuste mi v tom bránit!"
dnem i nocí nemocné a připravovali je na
Velitel zděšeně zakoktal:"Ovšem, můžete jet, by
smrt. Dávali jím pít léčivý nápoj, Nejvíc
lo to jen nedorozumění."
pomáhal syn náčelníka Nevedagnaka Diego.
Když se ho kněz ptal, jestli se nebojí,řekl: 50 mil za Santa Fé se podařilo P.Floriánovi pře
"Ne, i když vím, že se mohu nakazit." A ta mluvit Indiány, aby se vrátili. Tvrdí muži pla
ké se nakazil. S dojennou vážností se při kali, jen Dominik měl oči suché: "Má bolest nezná
pravoval na smrt. "Máš bolesti, hochu?"ze slzy,"zasupěl vzrušeně, "nemohu uvěřit, že vás
ptal se ho kněz, když slyšel jeho sténání. španělský král od nás navždy odtrhnul. Až se
"Ne, Otče,"vzlykl hoch,"jen je mi líto, že vrátíš, dej mi vědět!"
při bolestech hlavy nemohu tolik myslet na V Buenos Aires drželi jesuity ze všech redukcí
v přísném vězení - ani mši sv.nesměli sloužit a
Pána Boha." Za několik okamžiků zemřel.
když dva jesuité zemřeli, nedovolili jim zvonit
Ušlechtilý Dominik, chlapcův otec, rozdal
umíráčkem. Skupina mladých řeholníků, kteří při
po jeho smrti šaty a daroval čtyři
jeli lodí, ani vystoupit z lodi nesměla.
měřice ječmene chudým.
Také Cithaalin-František ztratil syna.Když 1.dubna 1768 dopravili jesuity pod vojenským do
hoch cítil, že se blíží konec, řekl:"Chtěl zorem na lod. Za čtyři měsíce hrozného utrpení
je vylodili v Cadizu, odtud je odvezla lod do
bych zemřít v pátek, jako Pán Ježíš. Ale
Panna Maria mě zavolá až zítra." 0 půlnoci Puerto de Santa Maria. Jednali s nimi jako s velezrádci. Většinu převezli na Korsiku, německé
se ptal, jestli už kokrhal kohout. "Ne,"
jesuity do Holandska. Odtud se vrátil P.Baucke
řekl kněz. Když konečně kohout zakokrhal,
zvolal chlapec:"Začíná den. Zemřu a poběžím do své slezské domoviny a pak do Chebu. 21.červ
ke své nebeské Matce." Pak přestalo bít je na 1773 zrušil Klement XIV.na nátlak evropských
vlád jesuitský řád. Jen carevna Kateřina II. a
ho statečné srdce.
Za rok nákaza přestala. Museli se však brá pruský král jim dali asyl. P.Baucke zemřel
za 7 let v Jindřichově Hradci.

OPICE A ČLOVĚK

JSTE DOBRÁ MANŽELKA ?

V každém manželství jsou nesnáze, bez nich jsou
snad jen líbánky. Nesnáze se dají řešit, hádky
Sv. Řehoř z Nyssy,
mladší bratr sv. Baži nehnat na okraj propasti. Jak ovládáte vy své
la, se nar.v Kappado manželství? Jste bystrým stratégem, který se
poučí ze zkušenosti i od druhých a dokáže tiše
cii 335. Učil řeča obratné vést manželství k zralému stáří?
nictví, r.371 se
uchýlil do samoty a
1. Spoléháte se na pláč, když už jste u konci
přijal biskupské svě
se svými argumenty?
ano 0, ne 1
cení. Po čtyřech le 2. Jste-li v neprávu, dovoláváte se jeho sluš
tech ho ariánští bis
nosti a dvornosti?
ano 0, ne 1
kupové sesadili. Ne 3. Vzdáte se lehce posledního slova? ano O,ne 1
byl tuze obratným bis 4. Máte ve zvyku při hádkách vytahovat jeho
kupem, zato vynikají
staré chyby a hříchy?
ano 0, ne 1
cím autorem teologických děl. Nejvýznačněj 5. Jste-li rozzuřená, ponižujete svého
ší je VELKÁ KATECHETICKÁ ŘEC, řada asketic
muže?
ano 0, ne 1
kých knih a homilií. Uveřejňujeme jeho člá 6. Už jste někdy po něm něčím hodila? ano O,ne 1
nek, který je dnešnímu člověku stejně blíz 7. Uchýlíte se ke lži, abyste mu způsobila
ký jako křestanu jeho dob-také tak pohnutých
bezpráví?
ano 0, ne 1
a obtížných, jako je doba naše.
8. Cítíte vnitřní potřebu, po hádce říci
Vypravují, že kejklíř v Alexandrii vycvičil
první smířlivé a láskyplné slovo? ano l,ne 0
a vyučil opici, takže se vpravila v chování 9. Dokážete zapomenout?
ano 1, ne 0
tanečnice..Diváci byli nadšeni, ale byl tam 10. Hrozíte hned rozvodem?
ano 0, ne 1
kdosi chytrý, který chtěl divákům dokázat, 11. Jste naprosto jistá, že jste vybudovala pro
že opice je opice. Když všichni tleskali a
rodinu útulný domov?
ano 0, ne 1
vychvalovali obratnost opice, hodil na je 12. Máte jemnou povahu?
ano 1, ne 0
viště pochoutky, které vábí tato zvířata.
10-12 bodů: Máte dobrou vůli a snahu, uklidnit
Jakmile spatřila opice mandle, zapomněla na
potlesk a ozdobné šaty, a sbírala co našla. manželskou hádku. Snažíte se manžela nezranit
Strhla si masku z obličeje, aby jí nepřeká a neponížit. Je s vámi příjemný život.

žela, roztrhala lidské šaty a tak místo ob 7-9 bodů: Máte sice vrozený smysl pro správné
divu utržila jen smích, poněvadž ve zbytcíci ‘‘jednání, ale tu a tam ztratíte rozvahu - a li
masky byla na ni směšná a ošklivá podívaná. tujete toho. Protože jste však stále ochotna ke
Jako opici nestačila napodobená a přivlast smíru, netrvá vzájemné rozladění dlouho. Přece
něná podoba, aby ji lidé pokládali za člo však by neměly manželské bouřky trvat dlouho.
věka, neboť, podlehla své hltavosti při po
>.4-6 bodů: Vaše manželské hádky jsou ostré a,
hledu na pochoutky, tak i ti, kdo se přistrč
jili nepravdivě do své víry, snadno usvědčí nepoťínáte si při nich vždy slušně. Chcete mít
dábelský pokrm a hltavost, že jsou někým ji.totiž za všech okolností pravdu a goslední slo
ným, že v sobě skrývají něco jiného než oo vo. A při této snaze používáte i různých nečest
ných triku.
ukazují.
Místo fíků, mandlí a podobných věci je vy 0-3 body: Vaše manželství je velmi bouřlivé a
chloubání, ctižádost, touha po zisku a po
není-li váš muž "pan
rozkoši a jiná zla tohoto druhu, dáblova po
toflový hrdina", žene
trava, předložená nenasytným lidem jako po
te hádky do krajnosti.
choutky, a ty lidské duše, které jsou podob
Protože se nedokážete
né opicím, rychle se prozradí, že křesťan
ovládat, je manželství
ství jen napodobují a předstírají; pak
s vámi velmi těžké a
strhnou masku víry a v době neštěstí a po
budete mít neustále ob
hromy masku mírnosti, tichosti nebo jiné
tíže, ba je možné,
ctnosti odhazují.
iže se vaše manžel Přijme-li tedy někdo jméno Kristovo a to,co
| ství jednoho dne
se tím míní, životem nevyjádří a neukazuje,
úplně rozpadne.
ten jméno lživě předstírá, má jen masku, poZpytujte denně svě
dobnou křesťanské. Je-li Kristus spravedl
domí, napnete všechny
nost, čistota, pravda, dobro, musí mít i
síly, abyste se ovlád
křesťan tyto vlastnosti. Kdosi vyjádřil po
la. V sazce je také Štěsjem křesťanství tím, že křesťanství je jen
। tí vaš*ich dětí!
napodobení Boží přirozenosti.
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RODINA JE NENAHRADITELNÁ!
Christopher LASCH, prof.dějin na universitě v Rochestru,je
známý americký sociální kritik. Jeho nová kniha POCIT BEZ
PEČÍ / Geborgenheit, Steinhausen, 286 s.32 frs/, o ohrože
ní rodiny v moderním světě, jasně a bez ostychu dokazuje,
že právě dnes je pro jednotlivce i společnost rodina nena
hraditelná. Vypořádává se se všemi snahami, které se dnes
snaží rodinu cílevědomě zničit. Celá staletí byli otec a
matka pro děti naprostou autoritou. /Autorita:uznaný dozor.
V duševní oblasti: důvěryhodná osoba/. Pro mnoho lidí zů
stávali rodiče nebo aspoň jeden z nich autoritou celý život
Rodičovská nejistota-ať říkají ideologie cokoliv-nepovstala
z dneška na zítřek. Od začátku století se množily útoky pro
ti rodině, ale hlavní nápor začíná po II.svět.válce. Dnes
už tyto snahy prolomily mnoho hradeb, které rodinu chránily
Řada sociologů, psychologů, psychiatrů, antropologů, lékařů
ba i teologů se domnívá, že vinu na všech zlech světa má
jen a jen rodina v té formě, v jaké dosud existovala. Ne
správná výchova dětí - totiž pocit společenství, skromnost, jistá omezení a učí je, jak se
ohleduplnost - zavinila všechny války, hospodářské krize, vyrovnat s protichůdnými pocity,
vykořisťování, tyranství atd. Takové názory zní v posluchár které tyto zákazy vzbuzují. Kdo
nách universit a vysokých pedagogických škol. Jako zátopa je dnes slabý, ale má být jednou
zalévají z vychovatelské literatury zděšené rodiče, zapla silný, nesmí být příliš náročný'.'
vují je z televize a z rozhlasu. Pak přichází obchodní in- Vždyť rodiče také nedovolí dítě
serce, která chce získat děti a dospívající jako stále ná
ti jíst všechno jen proto, aby
ročnější odběratele. Do rodičů se vštěpuje, že autorita je mu "dopřáli svobodu", aby je
špatná, škodlivá - dozor nad dětmi zavrženíhodný.
nevychovávali "autoritářský."
A tak je "boj o správnou výchovu" v každé rodině na denním Kdo z rodičů by dítě denně krmil
pořádku. Který otec či matka by se ještě odvážili reagovat chlebem s hořčicí a polévkami
spontánně, citově? Stali se obětí své vlastní nekritické
z kostek jen proto, že si to
víry ve vědu. Matka často přesunuje odpovědnost na nepří
dítě přeje?
tomného otce. Otec se vymlouvá, že je velmi zaměstnán a ne
má na výchovu čas. Rady samozvaných pomocníků vůbec nepomá Čím má být křesťanská rodina a
k jaké důstojnosti je povolána,
hají.
Rodiče s vyčerpanými nervy a zbaveni odvahy se své výchovné říká text apoštolátu modlitby
role zříkají - a tím ztrácejí své děti. Pole, které dobro z října 1981 / Kloster Visitation, 4500 Solothurn/.
volně vyklidili, zaplaví síly rodině nepřátelské. Ideolo
gické spisy znetvořují postavy rodičů v jakýsi hrůzný horor '"Když se stal Bůh člověkem, žil
Děti a dospívající slabost rodičů brzo vycítí a mazaně toho v rodině. Rodina byla skořápka,
zneužijí. Není divu, když citový vztah rodičů k dítěti po která ho chránila, společenství,
malu uhasíná. Zde je "zakopaný pes". Podle Lasche:"[/ tomto které formovalo jeho lidskou
okamžiku nastává u dospívajících duševní krize, která se
bytost.
dnes projevuje ve stále rostoucím poctu sebevražd, požívání Maria počala z Ducha svátého.
omamných jedů a impotenci. "
Co říká Písmo o Panně Marii,
Děti i dospívající touží vědomě i podvědomě po rodičích,
platí i o Svaté Rodině, platí v
kteří stojí za nimi, dovedou jasně přeneseném smyslu o každé křesrozhodovat a zprostředkovat jim pra tanské rodině. Počíná ve svátosvidla, zásady života a své zkušenost Lti manželství z Ducha svátého a
"Pocitu bezpečí by se mohlo znovu do "tak tvoří prostor, v němž rodina
sáhnout, kdyby rodiče nedovolili,aby žije, z něhož čerpá svou důstojteoretikové výchovy a rodinně nepřá nost a velikost. Co je přiroze
telští ideologové fušovali rodičům nějšího, než když rodina neustá
do jejich úloh. Pocit bezpečí vznik le dýchá tímto Duchem, když se
ne, až budou mít rodiče odvahu, být společně modlí? I když je dnes
rodiči. S jasným postojem se zasta velký nápor na. čas v zaměstnání
nou záležitostí svých dětí. Pocit
i doma, je k tomu, aby se rodi
bezpečí potřebuje každé životní ob na zachovala, naprosto nutná ro
dobí. Každá společnost klade mladým dinná modlitba.
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podvratné živly. Poláci znají velmi
dobře způsoby komunistické práce,
proto je od papeže zvlášť moudré, že
nenechá kuriální kanceláře bez svě
PROČ JE TAK MÁLO KNĚŽSKÝCH POVOLANÍ ?
_______
Hlavní příčina je nedostatek křesťanů. Kněží jsou plo domitého a zkušeného dozoru. Časopis
jmenuje pouze tři kardinály: Silvia
dy křesťanské společnosti, žijící z evangelia. Při
klad: věřící Poláci mají kněží přebytek. Další příči Oddi, Pericle Felici a Pietro Palazzini. Bylo by dobré zjistit, kdo
na je málo dobrých saninářů a věřících profesorů. V
tyto kardinály ovlivňuje, jaké mají
semináři musí být ovzduší Kristovo, jinak je budoucí
sekretáře atd. I Pavel VI. mši mezi
kněz ochromen v kořeni duše a bez zvláštní milosti
osobními sekretáři komunistu!
Boží je určen k ztroskotání - i kdyby přímo neodpad
nul. Zabředne do organizování, do peněz, do lenošivého, lhostejného života a ztrácí věřící. Třetí příčina "JE TO BEZNADĚJNĚ', ALE B0H JE VSEMOjsou věřící bez zájmu o věci Boží. Čeká-li kněz marně BOUCI." Antonín Maria CLARET ve zpovědnici, vidí-li při kázání otrávené tváře,utíkají-li lidé z kostela, aniž by čekali, až kněz po
mši sv.zmizí v zákristii, přijímají-li Tělo Páně zvy
kově atd. - odčerpávají knězi část duchovní energie.
Švýc.skupina ČSL.SPOIFČNOSTI PRO
Zdá se mu pak - mylně ovšem - že jeho posvátné poslá
VĚDY A UMĚNÍ VYDALA DVĚ. 1.KRUM
ní nemá smysl a člověk je ochoten žít těžkým životem,
LOVSKÁ
MADONA z vídeňského uměl.ale ne životem beze smyslu. Dále - bázliví, slabí,
lehce manipulovatelní biskupové, resp.představení,kte hist.muzea - nejvýznamnejší a nejří se o problémy kněží nezajímají, nepomáhají jim je krásnéjší dílo českého gotického
řešit. Další příčina - poničení a okleštění katolické sochařství. 2. Ffeprodukce známé Duvíry. Pro to, co se dnes leckde vydává za učení Kris rerovy RŮŽENCOVÉ SLAVNOSTI z praž
tovo, není nikdo ochoten obětovat ani špendlík. Někdy ské Nár.galerie. - Výběr není náhod
ný; v Čechách se po světovém vypětí
v bohatých zemích "jdou na kněze" mladí muži
jen pro dobrý plat, a ještě raději na "laické teology! gotické malby přeneslo v posledních
často hodně laické a velmi málo teologické. Kdyby se letech vlády Karla IV.téžisko vý
tvarné tvorby do oblasti sochařství,
jim plat srazil na polovinu, značná část by odešla.
protože v evropském malířství kon
Proč by se měl mladý muž obětovat Bohu a lidem jako
kněz, žijící v celibátu, když dostane stejný, ba vyšší cem XIV. st.splynuly tendence italsko-byzantské s franč.-porýnskými,
plat a může žít pohodlně jako "laický teolog"? Kněz
aby vyústily v styl internacionál
i laický teolog, kteří se nesnaží o svatost, jsou pro
ní; ale tento další vývoj se už
věřící úplně bezcenní, ba škodliví i kdyby organizova
odehrával v záp.Evropě. V díle franc.
li jako diví a měli šest doktorátů.
flámské školy a tzv.flámských primi
MNICHOVSKÝ ORDINARIÁT VARUJE PŘED PŘÍSPĚVKY PRO DÍLA, tivů /bří Van Eyckové, Rogier Van
KDE SE NEDÁ KONTROLOVAT, KAM PENÍZE JDOU. VYVOLAL TO
der Weyden aj./pak přešel znenáhla
SKANDÁL S 66 LETÝM ŘEHOLNÍKEM, KTERÝ PRÝ BEZ VĚDOMI
z gotiky v severský typ renesanční.
PŘEDSTAVENÝCH VYBRAL OD ASI 13000 DÁRCE SKORO 3 mil.M V oblasti plastiky dosahovaly čes.
A POLOVINU PENĚZ UŽIL K NEKŘESŤANSKÝM ÚČELŮM._ _ _ _ _ _ _ _ zeme dlouho po smrti Karla IV.vyni
Že by řád nevěděl o tak obrovské akci svého člena, je ká jící úrovně, vyvrcholením tvůrčí
nepravděpodobné. Bučí je klášter spíš pension, kde si
ho úsilí bylo sochařské zpodobení
každý dělá, co chce, nebo představení lžou. Pro nás je Marie s Dítětem. Madony tohoto typu
to znovu povzbuzení,abychom podporovali naprosto zaru jsou dnes v dějinách umění běžné
čené akce, např.Kirche in Not/Luzem, konto 60-17200/, označovány jako"krásné Madony"/jež
pastora R.Wurmbranda:Stimme der Martyrer/Zůrich 80ovšem nalézáme tehdy - tj.kolem r.
4309/, NEPOMUCENUM /Luzern 60-41786/, Slovenský ústav 1400 - i v soudobém malířství/.Nej
sv.Cyrila a Metoda/P.Baník/. Čím dál víc vlků nevěry
větším mezi umělci této orientace
se skrývá pod ovčím kožichem farizejské víry. Nepře
byl Mistr Krumlovské Madony, jehož
svědčit se, komu dáváme peníze, je také hřích!
sloh navazuje přímo na dřívější vý
MILÁNSKÝ ČASOPIS L'ESPRESSO NAPSAL, ZE NĚKTEŘÍ KARDI voj české gotické tvorby. Krumlov
ská Madona/opuka/ je mistrovským veNÁLOVĚ JSOU NESPOKOJENI, ŽE V KAŽDĚ KANCELÁŘI PAPEŽledílem.
Je dnes umístěna ve vídeň
SKĚ KURIE JE POLÁK._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ském muzeu, v pražské Nár.galerii a
Měl-li italský papež většinu italských zaměstnanců,
v Muzeu v Salcburku lze vidět jen
nikdo neprotestoval. Proč se protestuje proti jedinémi
její více méně zdařile repliky, po
Polákovi v kancelářích kurie? Papež si vybírá osvědče
cházející pravděpodobně z umělcovy
né krajany a snaží se odstranit z papežských institucí
dílny.

VAŠE OTÁZKY
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NAŠE NOVOROČENKY

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

BOHOSLUŽBY

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA ve Wintherturu, po mši sv.ve všech
místnostech farního centra, tradiční ráz. Dobrou ná
ladu s sebou!
sobota
21.11. 81.

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-Dreifaltiqkeitskirche. sobota 18,00 h.
BASILEJ-kaple Lindenberg 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
COIZTAILLOD-IO km na juh od NeLK?hatel,srrer
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
ROTÍ-TANN-kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCEFM-St.Peterskapelle. neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra,St.Peterstr.ll.Herblingen,P.š.posílá pozvánky
SOLCTHURN-Spitalkirche.každou 2.ned. P.B.
ST.GALLEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v doně, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTERIHUR-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.
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OTCOVĚ
MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrustistr.26,
tel. 041-312635
P.Josef ŠIFCÍk-8004 ZtlRICH, 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
**

Za husitských válek byl pak umělecký
život u nás tragicky zastaven a kon
cem XV.st.bylo české umění jen odles
kem tvůrčích tendencí z Německa. I
tam však dlouho ulpívalo na pozdnégotických vzorech. S příchodem
Albrechta Diirera došlo kolem r.1500
v Norimberku-asi 150 km od našich
hranic-ke geniální syntéze pozdní go
tiky a flámskí i italské renesance.

MIKULÁSKÁ ZABAVA S TANCEM, rovněž ve farním centru
kostela sv.Ulricha ve Winterthuru/křižovatka Schaffhauserstr.a Seuzacherstr .-Eosenberg-výjezd na Schaffhausen. Parkoviště k disposici. Vstupné dobrovolné,
inf. od 15.11.po 20.hod.t.052/295923 a 254697,
od 20.00 - 2,00 hod. v soboru
5.12. 81.

MIKULÁŠKÁ NADÍLKA, tamtéž, 14.00 hod.
6.12./neděle/
Rodiče předají dárky označené jménem dítěte sv.Mikulá
ši k rozdílení. Dětí čs.školy z Curychu zazpívají jako
každý rok pásmo oblíbených vánočních koled za vedení
Otce J.Simčíka.

"KAM JEDEŠ?"
"NA MIKULÁŠSKOU DO
WINTERTHURU1 A ZÍT
RA JEDEME CELÁ RO
DINA NA MIKULÁŠSKOU

nadílxuí"
"PŘIVEDU SVÉ DĚTI
TAI<É"
SETKÁNÍ MLADÝCH S OTCEM JOSEFEM KOLÁČKEM V CASIES ST.MARTINU, Již.Tyroly, Itálie. Inf.a přihlášky P.J.
šimčík, P.J.Birka
26.12 - 2.1.1982
ZIMNÍ TÁBOR MLÁDEŽE V SAS ALMAGEL, přihl. a inf.P.Šimčík, P.Birka.
13. - 20.února 1982

PŘEDVELIKONOČNÍ JARNÍ VÍKEND V QUARTENU s Otcem Pav
lem KU&ROU z Noriirberka, inf.a přil.P.Vondra, 5 . - 7.3.

EXERCICIE V BEIHANIEN. Pozván je P. Jar .ŠKARVADA z Říma.
Cena víkendu cca 80-90 frs, exercicií asi 120 frs.
Na exercicie přihl.P.Birka
25. - 28.března
POUŤ DO
F A T I M Y ! Pravděpodobně v září 82.
Inf.a přihl.P.Š I M Č í K

Růžencová slavnost, jedno z vrcholných děl Durerových, je typickým symbolem tohoto procesu. Byla
dlouho majetkem premonstrátského opatství na Stra
hově, které ji ještě za první republiky prodalo
pražské Národní galerii.
DOPORUČUJEME VŘELE TYTO NOVOROČENKY. Bixlou 4 stránko
vé, na 2.str.české a něm.označení děl, na 3.str.čes.něm.franč.anglické přání nebo na Vaši žádost bude ta
to stránka čistá. Cena 1,50 frs.
m.V.

Inf.a objednávky u paní Dr.med. E.-M. BOSLEY, 66 Chemin du Devin,
1012 LAUSANNE, tel.021/32 02 90

jsou "Pastorkyňa", "Výlety pana Broučka", či
"Liška Bystrouška".Byl jem nedávno na "Kátě Ka
hanové" . Bylo to vizitkové představení světové
Asi namítnete, že to
úrovně od prvního taktu do poslední notičky. A
sen vůbec nepatří, a
poměrně dost navštívené. To u nás nebývá-na Ja
já vám budu muset dát
náčkovi. 0 přestávce jsem chodil po chodbách Ná
za pravdu, ale to já
rodního. Jako bychom nebyli v Praze, čeština vy
jenem tak, když už si
mizela. Tamhle hovoří hlouček německy a rozplývá
povídáme__
se v superlativech, skupina Číňanů, Rusů, Fran
Nedá se nic dělat,
couzů a početná výprava dlouhých Švédů, a podle
jsme jen malá ženě; neoblečení i angličtiny zřejmě několik Američanek
věříte-li, račte se podívat na nějaký globus a vyberte si raději s průvodci. Zastavuji se u skupinky Italů, ne
zdvořile se vměšuji do jejich rozhovoru a ptám
větší, abyste tu nepatrnou nudličku vůbec
našli. Je tedy směšné, abychom si hráli na se na jejich dojem. Jsou trochu vyvedeni z míry,
"pupek světa"tam, kde jím nejsme. A přítem opera bez belcantových árií a taková nádhera! A
okolo své skutečné světovosti často chodíme co ještě ten Janáček napsal a kde se to hraje?
s ohrnutým nosem, lhostejně a nevšímavě. V Kdo je sem doporučil, ptám se. Náhoda, chtěli vi
lecčems navzdory těm pár čtverečním milimet dět českou operu a Národní divadlo a dostali
rum jsme skutečně na světovém žebříčku-tu na[lístky, prostřednictvím cestovní kanceláře. Tam
desátém, tam na pátém, na třetím, někdy i nase div neomlouvali, že bohužel není na programu
druhém a výjimečně i na prvním místě. Mohl nějaká naše "národní" opera.
bych vás zdržovat a jmenovat: sport, umění, Podivné - svět si považuje právě Janáčka. Zeptej
te se kolegů z opery, jaký mají všude na zájez
nějaký ten výrobeček atd atd.
Bohužel to, co obdivujeme společně s celým dech úspěch právě s Janáčkem. Janáčkova světovost
světem je asi jen plzeňské pivo. Tak třeba je vidět i u nás, v hledišti. Jenže nad portálem
naši fotbalisté se dostanou mezi světový vý-vidí člověk heslo "Národ sobě!", v orchestru zná
bér, který má tu čest soutěžit o prvenství. mé tváře našich muzikantů, a že z jeviště zní ne
Prosím - naši pak prohrávají, zklamou nás, omylně český zpěv. Jinak byste si mohli myslet,
nožná, že si tam i trochu zalajdačili, vem že jste kdekoli v cizině na nějakém festivalu.
to čert, ale kolik větších a úplně velkých Je to tak: Janáček je skutečně světový.
Bohumil Bezouška: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
zemí při tom vůbec nebylo? V hokeji je to
ještě markantnější - mezi těmi prvními jsme
ŽE NA NĚ MYSLÍME
!!
tradičně každý rok a bereme to jaksi už sa
Odsouzení v procesu v Olomouci se odvolali,
mozřejmě. A zlobíme se na hráče, na trenéry
protože dokázal i,Qže se při rozmnožovaní
i funkcionáře, že jsme nebyli první mezi
náboženských textu neobohacovali. Jsou tedy
prvními. Popíší se metráky novinového papí
doma a čekají na výsledek odvolání.
ru, kde se znalci rozčilují nad "trestuhod
Paní Marie. Adámkova dostala náš balík, ale
nou lehkomyslností", "podceňováním repre
pošta nám sdělila, že velká krabi.ce Suchard e.
sentace" a lámou hůl nad těmi, které ještě
byla otevřena' a prášek vysypaný.Část se snad
včera vynášeli do nebes. Mezi námi: v kolika
dala zachránit. Jinak byla radost z pozornos
dalších odvětvích ještě patříme ke světové
ti v celé rodině nesmírná.
špičce? Řekl bych: nevděk a velké oči.
Hlavní odsouzený, pan Jan KRUMPHOLC, 78351
V oblasti umění je to ještě horší. Tady jsme
Radíkov 43, Olomouc, si vzal s manželkou za
marnotratní až Bůh brání. Díla, která jsou
vlastní dvě cikánečky, 6 ti lete, i jemu udě
v cizině středem zájmu, jsou u nás přehlíže
láte radost, když pošlete menší balíček s
na, jejich produkce se doma setkává u široké
potravinami: polévky, Čokoláda, sušené mléko,
veřejnosti se zájmem tak povýšeně vlažným,
kakao/dobré zabalené!/, bonbóny, čaj, káva,
že už ani ten zájem světa pomalu nechápeme.
tvrdý salám, makaróny ap.Plechovky se posílat
Je pravda, že u nás jako nikde na světě pla
prý nesmějí. - Je to od nás jen nepatrný pro
tí ono známé pořekadlo, že nikdo není proro
jev úcty a la'skv. abv věděli, že na ně někdo
kem ve své vlasti. Většinou teprve po světo
myslí.Budou
se za nás modlit!
vém úspěchu si dobylo dílo uznání i mezi svý
mi, v prostředí, kde vyrostlo, mezi lidmi,
pro které bylo stvořeno. /Mám na mysli
díla trvalé hodnoty, ne okamžité
sezónní jepicí nápady,
kterým se musí v potu
tváře popularita dělat./
Třebas Janáček! Opera
nemá imoho děl tak vy
nikajících, jako

JEN SVĚTOVÝ
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"No, takovou díru,"volá překvapeně
zubař," jsem v zubě ještě nikdy ne
viděl. Jsem v zubě ještě nikdy nevi
děl.""^ nemusíte říkat dvakrát.""Já
Ptá se novomanžel po svatbě své
nic neříkal. To byla ozvěna!"
ženy: "Dnes máme k obědu jen su
Pracovní přestávka na stavbě. Dělní
ché brambory?""Co dělat? Řízky
ci rozbalují svačinky. "Sýr! Zase
začaly hořet, tak jsem je mu
sýr! Včera sýr, předevčírem sýr a
sela uhasit polévkou."
předtím zase sýr!""Řekni své paní,
Jean Sibelius šel se známým,
at ti připraví na svačinku něco jiné
velmi obávaným hudebním kriti
ho. ""No dovol! Jsem starý mládenec
kem na procházku. Všude zpíva
'a připravuji si svačinky sám. "
lo ptactvo: "To jsou nejlepší
Paní Míčková je na návštěvě u paní
hudebníci na světě, "řekl kritik. Vtom letěl
havran a zakrákoral. Sibelius řekl:"A to je Sýčkové. Ta ji pobízí:"Jen si vezměte ještě mali
novou dortu. Vím, že ji máte ráda. ""Ale to nejde,
asi jejich nej lepší kritik. "
Dirigent upozornil Franze von Suppé na to, už jsem snědla čtyři kusy.""Snědla jste sice
že jistý motiv jeho operety "Mistrová"je už šest kusů, ale přesto si můžete vzít sedmý."
Milan tanci se svůdnou blondýnkou. Šeptá jí zami
v Beethovenovi. "Ano a?Není vám Beethoven
lované :"Je to divné, ale každý další tanec se mi
dost dobrý?"
Od roku 1884 žil malíř Max Liebermann v Ber zdá kratší než předchozí. ""Není divu,"suše odpo
vídá kráska, "dirigent je totiž můj manžel. "
líně. Měl byt plný nádherných
Tulák má jít na operaci. Než ho položí
obrazů, které poměrně levně kou
na operační stůl, svléknou ho, dají do
pil. "A své obrazy to nemáte?"ze
vany a umývají. "To je báječné,"libuje
ptal se jeden host. "Ne,"odpověděl
si tulák,"představoval jsem si operaci
malíř, "ty jsou pro mne moc drahé?
mnohem horší."
Ke konci života měl Lessing hos
"Tenhle dopis jsem mel dostat už před
podyni, která nebyla spokojena s
třemi dny,"rozčiluje se host v hotelu.
jeho životem, povoláním a nepo
"Nezlobte se, je to zbytečné. Vždyt
řádkem. Po jeho smrti se jí pta
vaše přítelkyně stejně hlásí, že při
li, jaký Lessing byl:"No - nic ne
jede až zítra," odpovídá hostinská.
dělal, k ničemu se nehodil a moc
"Prosila bych antibabypillen,"žádá
kouřil."
malá Mánička v lékárně. "Holčičko, nač
Na výstavě se hádali před abst
bys je potřebovala.""Ale mám dostat
raktním obrazem dva diváci. Pan
dvě panenky a já je nechci."
A tvrdil, že je to potopa světa a pan B, že
je to Dáma s kaméliemi. Pan A prohrál a měl Srazí se dvě auta. Řidička jednoho z nich vysko
zaplatit 200 frs. "Jen nic neplatte, "radil čí a rozčiluje se:"Proč jste nerozsvítil světla?""No dovolete! Ve své garáži si mohu dělat
mu kustod, "žádná instance na světě nemůže
co chci!"
dokázat, že jste se mýlil!"
Malý bratříček se ptá nápadníka své sestry: Do restaurace přijde kontrola. "Máte nového číš
níka, že?""Ano. Jak jste to poznali?""Tento
"Proč chodíš za nou sestrou? Copak nemáš
otisk palce ještě neznáme."
dona svou vlastní sestru?"
"Ty se nebojíš létět letadlem?""No,
"Už zase zdražili pivo, paní No
poprvé jsem se bál. ""A podruhé?"
váková. ""To mi nevadí, paní Ve
"Podruhé jsem ještě neletěl!"
selá. Jsem přece vdova."
Lékař se ptá starého námořníka:
"Já bych se vdala jen z čisté
"Prosím vás, kde jste se tak opil,
lásky,"tvrdí mladá dívka. "A co
že sotva jdete?""Ve Frisku - když
kdyby přišel starý a ošklivý mi
mi bylo čtrnáct!"
lionář?" "Tak bych se do něho za
"Ty jsi přestala hrát na piáno?"
milovala ."
"Soused mi půjčil dvě tisícovky,ale
Pan Klička váží 130 kg, jeho pa
jako zástavu jsem mu musela dát
ní 110 kg. Přijdou do kanceláře
klíč od piána."
architekta, který se jich ptá,
"Co stojí tento pes?""Dvě stovky."
co by chtěli:"Prosili bychom,
"A ten nenší?""Tři sta.""A ten do
abyste nám vzal míru na chatu!"
cela maličký?""Pět set."Pro Boha,
"Kde máte vedoucího?"ptá se re
kolik musím pak platit, když nekouvizor. "Ale viděl vás oknem, tak
pím vůbec žádného psa?"
odešel zadním vchodem, rozlou
čit se s rodinou."

PODZIMNÍ’SMÍCH
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SPECIALITKY
SMAŽENÝ SÝR

vé marmelády nebo kompotu, na to půlky okapaných

2 plátky Tilsiter ne' meruněk otvorem dolů, na ně dáme kousky sýra

bo Eidam/po 125 g/, a na nejvyšším stupni v troubě 10 min.opékáme.
J/2 lžičky pepře,
Smícháme hořčici se smetanou ochutíme solí a
1/2 lžičky muškátové “cukrem a přelejeme tím chlebíčky, když je vyjme
ho oříšku, 3 lžíce me z trouhy. Zdobíme třešněmi v likéru a hned
hl. mouky, 100 g
servírujeme.
strouhanky, -1 lžice
COCKTAIL Z HUMRŮ - Dosa hunwového masa/140 g/
oleje.
Plátky sýra posypeme 2 lžíce citr.šiávy, 100 g hrášku, salát. Pro
pepřem a muškátovým marinádu: 4 lžíce smetany, 4 lžíce majonézy,
oříškem, obalíme mou.2 lžičky koňaku, 3 lžičky rajského protlaku,
lžička strouhaného křenu/ sůl, bílý pepř, slad
kou, rozkvedlaným
vejcem a strouhankou kou papriku, 3 kapky Tobasco. - Humrové maso dát
okapat, odstranit obaly, rozkrájet na kousky a
několikrát, až se
pokapat citr.šřávou. Salát rozřezat v tenší pás
utvoří pevný obal,
ky.
Lehce vyšlehat smetanu, spojit v míse s ma
aby nemohl sýr vyté
jonézou, koňakem, kečupem a křenem, ochutit solí,
ci. 2 min.opékat ve vřelém oleji po obou
pepřem, paprikou a 3 kapkami Tobasca, přidat oka
stranách, dát na kuchyňský papír, aby se
paný hrášek. Vše smíchat a položit na salátové
sýr zbavil tuku. Na teplé míse upravit,
přidat trochu petrželky, míchanou zavaře listy na dně misky, nejdříve humrové maso, na to
nou zeleninu/Mixed Pickles/ a zavařené ci marinádovou směs.
bulky.
MÍCHANÁ VEJCE S KRABY - 150 g krabů/dosa/, cibu
PLNĚNÉ CELEROVĚ STONKY. - Asi 4 celerové
le, 20 g másla nebo margarinu, 4 vejce, 4 lžíce
stonky/eca 200 g/, 50 g sýra s houbami,
vody, paprika, sůl, bílý pepř, 2 krajíčky chle
50 g smetanového sýra, lžíci majonézy,
bíčků, salátové listy, petrželka. - Kraby dáme
2 lžíce sherry, sůl, pepř, tymián. - Vy
okapat. Na jemno nakrájenou cibulku osmažíme,
brat z celerových stonků vnitřní, křehkou až je skelná, přidáme kraby a krátce podusíme.
část, rozdrtit vidličkou oba sýry, majoné- Vejce spojíme s vodou, ochutíme kořením, přele
su a sherry a dobře promíchat. Okořenit
jeme přes kraby a už dál nemícháme. Hotové roz
solí, pepřem a tymiánem. Emo tu dát do pyt dělíme na osmažené chlebíčky, pokryté salátovým
líku s hrubší plnící špičkou a vložit do
listem a ozdobíme petrželkou.
celerových stonků. Podáváme s celozmným
chlebem.
DOBROU
LÍSTKOVÉ TĚSTO SE SÝREM. - Máme-li doma
jen hotové lístkové těsto, rozválíme je,
vykrajujeme šátečky nebo pásky, do kterých CHUŤ!
vložíme kousek sýra a upečeme v troubě.
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PIKANTNÍ OBLOŽENĚ CHLEBÍČKY. - 2 plátky
chlebíčků, 20 g másla, 4 plátky pevnějšího
salámu/300 g/, 2 lžičky brusinkového kompo
tu, 2 půlky zavařených meruněk, 2 plátky
Goudy/sýra/, lžičku hořčice, lžičku smeta
ny, sůl, špetka cukjru, 6 koktailových
třešní. - Předehřejeme troubu. Potřeme
chlebíčky máslem, na každý vložíme dva
plátky salámu, doprostřed lžičku brusinko-

