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když se díváme na Děťátko v jeslích, na Matku a pěstouna, slyšíme dojemné vánoční zpěvy, na
víc padá sníh nebo se třpytí hvězdy jako úlomky křišťálu, máme srdce plné optimismu; nemohou
být zlí, dábelští lidé, kteří utloukají Církev, ničí duše - ne - všichni musejí milovat Bo
ha, který z lásky k nám sestoupil na střepinku vesmíru a pomáhá nám, věčně padajícím a
ušmudlaným duším. Na optimismu spočívá duše plná blaženosti, dokud pravda optimismus nopropíchne a nespadneme na tvrdou skutečnost.
Optimismus, nálada, vyrostlá ze shluku citových zážitků, touhy a zavřených očí je jako nafu
kovací matrace. Postel je pevné lože, kde jsou suky a třísky, které se snažíme odstranit.
Optimismus, kterým překypují některá hnutí, kázání, knihy ap. je zakořeněn ve lží či oirylu.
Pozorujeme-li objektivně situaci ve světě a v Církvi, v sobě a kolem sebe, musíme přiznat,
že svět nepospíchá automaticky k dokonalému bodu Omega Teilharda de Chardina, nýbrž na
spíš rozpadá, hnije a bortí. V každém případě je těžce nemocen a krvácí z nesčetných ran.
"Jděte k šípku s takovým obrazem světa - na vánoce!" řeknete si v duchu. Mali byste pravdu,
kdyby se nad nemocným světem neklenula křesťanská naděje. Bůh nespí! Je stále ochoten spolu
pracovat, ale jsme i my ochotni? Nebo raději sníme v příjemném optimismu?
Židé na tom nebyli právě dobře, když se narodil Vykupitel. Pod těžkou nohou pohanských Říma
nů - jaké ponížení pro vyvolený národ! Roztříštěni vnitřními spory, nevěrou saduceů a pokry
tectvím farizeů - co zmohla zbožná vdova Anna či stařec Simeon, modlící se neustále v chrá
ně, co starý kněz Zachariáš a jeho neplodná žena Alžběta, co děťátko v křehkých jeslích?
Židovský národ ani netušil, že slíbený Mesiáš už žije mezi nimi.
Kristus nás nespasí automaticky. Říkat - "taková už je doba!" je nesrrysl. Kdyby byl vývoj
společnosti automatický, nesměli bychom odsuzovat komunisty a soudit nacisty - proč trestat
kolo, které se automaticky kutálí s kopce?
S Kristem musíme spolupracovat tím, že z něho čerpáme sílu a všechny ctnosti. Čím pevněji
jsme v něm vkloubeni, tím účinněji můžeme působit druhým směrem - v rodině, společenství,
farnosti - všude. Je-li useknutá cesta ke Kristu nebo cesta k člověku - je křesťan mrzák vlastně není už vůbec křesťan. I světci uzavřených řádů, např.sv.Terezie-zdůrazňovali lásku
k člověku, dobré skutky. Svět
ci činných řádů, sv. Frantů šek,
sv.Ignác, zdůrazňovali duchov
ní život. Jako Kristus!
Syn Boží přišel vykoupit všech
ny časy a dal nám naději, kte
rá nezmizí se sněhem a s po
sledním tónem vánoční písně.
Křesťanská naděje je pevná,pro
tože koření v Kristu, vládci
věků. Člověk zůstává člověkem,
září-li v něm odlesk Boha. 0
vánocích se nám Bůh nabízí nejněžnějším způsobem a s láskou
čeká na naše důvěryplné ANO.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Sv.Otec jmenoval vedoucím kongregace víry
kard.Josefa Ratzingera z Mnichova. Nastoupí
po kard.Seperovi, který odchází na odpoči
nek. Jmenovaní hluboce věřícího a vzdělané
ho kněze na nejduležitější kongregaci je
další krok k očistě a ozdravení Církve.,
Na výiocním zasedání Kííche Zn Not v ŘZme
14,. -16.11. zvotíto 60 detegátu z 13 ti zemí
nástupcem P.Meien^/iíeda van Stiaatena-Spekpate/ia - kteuj odchází na odpočinek, BeigíČana Msgaa Henaí Lemaítia, 60 tet, vysvěcen
1946, odborníka pio kanonické. piávo, Izteiý
je od 1.1952 ve stuzbách Sv.stotíce. Byt
nunciem v Ugandé, předtím v Beyiutu, Jeiusatéme, Madagaskaru, Teneit^u a Haagu.
25.listopadu uplynulo 100 let od narození
Jana XXIII. Nedaýno zemřel poslední z jeho
bratří, 87 lety Roncali. Mel 10 dětí a 25
vnoučat.
Do náruče Boží odešet také pan Karet Meyrích, který dtouhá teta vedt Poutní dum2
kard.Berana v Rxmé. Mnozí SÍ jisté na
skromného, státe se usmívajícího a míteho
pána pamatují. Vénu jme mu aspoň' Otčenáš'.
V Jugoslávii byli v Mostaru na pět let od
souzeni dva františkáni, redaktoři nábožen
ské revue, prý pro státu nepřátelskou čin
nost.
Lech Matesa vyzvat dětníky a odbory západní.
Evropy, aby pornohtí Potsku, v němž díky
špatnému komunistickému hospodářství nastat
htad. Od SSSR nemohou pomoc očekávat, i
tam stojí tídé v nekonečných frontách na
potraviny.
Mnichovský ordinariát ostře protestoval
proti filmu Volkera Schlóndorffa Die
Fálschung, který prakticky podporuje pales
tinskou podvratnou organizaci PLO. Křesťa
ny, které tato organizace soustavné vybíjí,
nazýva"hromádkou fašistických zločinců".
Při tom by si Často mohli křesťane' zachrá
nit život, kdyby přestoupili k islámu, ale
raději zemrou. Pro řeholní sestry, které se
obětavě starají o válečné sirotky, má film
jen lživé- pomluvy. Film byl natočen s pod
porou PLO a mohamedánského sektoru a na
filmu spolupracovali arabští žurnalisté,
stoupenci libyjského presidenta Gaddafiho.
V Římě vyšta seriózní kniha o atentátu na
sv.Otce a a jeho utrpení.
Sv.Otec chce navštívit Koreu, Sri Lanku,
Vietnam, Nepal, Maroko, Rakousko, San Mari
no a Austrálii. Arafat žádá^ aby sv.Otec
navštívil i tábor Palestinců.
Gener.představeny Oominikánu má podat od
borný posudek o postední knize hotandského,
sitne progresistíckého domini kána Schittebeeckxa.

Jedním ze tři Letošní Nobetovoa cenou vyzname
naných je 68 Letý pro fa.psycho Logic na KaLí^omskéin technoLogickém ástavŠ USA, Roger WaLcott
Sperry - od dubna 1978 Čten papežské akademie
ved.
Misijní skupina Radostna' zvěst upozornila v NSR
na to, že na Silvestra 1980 se za několik minut
vystřílelo raket a pod. za 100 mil marek. Tato
částka by stačila, aby 1,5 mil.hladovějících
dětí dostávalo celý rok výživnou stravu.
Křesťané Sicítie se chtějí zasadit o zastavení
bitek mezi dvěma Mariemi, které si jen tento
rok vyžádaty 15o -Lidských životu.
Katolické vlastenecké sdružení knězi v Cíne zvo
lilo novým biskupem pro sev.Čínu Zheng Xina.
Biskup musel odpřisáhnout, Že se bude řídit na
řízeními komunistické" strany a vlády, respekto
vat ústavu a pracovat ne podle Kristova evange
lia, nýbrž podle zásad sociali srnu.QBiskup se
přimlouvá za úplné přerušení vztahu k Vatikánu.
Biskup Tuti ze severního Kamerunu odpovědět na
tvrzení mohamedánu, že. křesťanská víra ie věc
beLochu, ze Kristus byt také kameranec a vor a
je TAKÉ věcí bětochu.^
Vědecké zkoumání ve Sve'dsku a v USA dokázalo,ze
film a televize mění chování dítěte. Vidí-li
násilnicke" filmy, Častěji se snaží řešit konf
likty při hře násilím.
Litevec Viktoras Pětku, 51 Let, sedí od svého
16 tého roku skoro státe ve vezení. Ted^musí se
dět. až do r.1993, protože vyučovat mLádež cír
kevním dějinám. Přede dvěma tety předato deset
Němců sovětskému vetvystanci v Bonnu žádost,aby
byt Pětku propuštěn. Na odpovéd cekají dodnes.
Protože v Saudské Arábii panuje vel ke' sucho, dal
král Chalid mužum den volno, aby se mohli v meŠitách modlit vytrvale o dést.
Pastor Murmbrand posÍLá a^gánskym bojovníkům za
svobodu křesťanskou Literaturu v jejich reci.
Nekotik křesťanu, kteří páíovaLi bibte. do rudé
CÍny, byto zavražděno. Stejně dva adventistictí
misionáři Anna a Vonatd Latě v Zimbabioe. V ru
munském vězení zemřeti dva pravosLavoc - 1.Vuscha a V.Backu na nástedky mučení. Museti jíst
vLastní výkaty. Pro^.G.Manu v rumunském vezení
Aiud dostane nutné Léky, podepíse-Li prolit osení,
v němž se zříká víry. Procesor to odmítá.
Začátkem listopadu zemřel byv.ministr a odpadlý
kněz Josef Plojhar, povolná a odporná' komunistie
ka' reklama pro naivní křesťany na^Zapadě. Jakmi
le přestal být ministrem, okamžite^se oženil.
Jeho "kvality" zhodnotili Paxteriéri při osla
vách 10 výročí své kolaborantské organizace.
Biskupové USA a Kanady se staví proti závodům ve
zbrojení. Ate dotehne jejich htas az do středis
ka zbrojení, do Moskvy? Při větším reatismu by
se méně zesmésniti.
9.11.přijat sv.Otec indickou min.preds .Indiru
Ghandi, která zahájita 21 .gen.shromážděni UN0organizace pro výživu a zemédeLství.

PRÁZDNÁ ZPOVĚDNICE

Proč to všechno - bzučelo jí v hlavě;
přecházení kolem oltáře, naučené poMáša opatrně našlápla do hlubo
.hyby, herecky dokonalá slova - a co
kého sněhu. Lehce se zapotá
je za tím? Před očima se jí náhle
cela, pak se nerozhodně za
objevila postava dávno zemřeléstavila a konečně se brodila
ho pana katechety. Brblal svá
závějemi ke kostelu. Zář
kázání pod nos, opakoval se,
štíhlých oken dopadla na
pletl, červenal - a přece vy
její zachumlanou postavu,
cházeli z kostela povzneseni,
podobnou sirce, obalené
plni radosti, odvahy. V čem je
hnědou vatou. Máša blýskla
rozdíl? Ano - zářila z něho
očima napravc, nalevo a
hluboká víra! Už při pohledu
vklouzla do chrámu.
na něho mizely z duše stíny, hojily se rány.
Bylo tam mnohem méně lidí než
očekávala. Machem méně. Od hlavního oltáře Seděl ve zpovědnici jako rybář od večera do půl
se linula vůně jehličí, u bočního stálo pá: noční, od půlnoční do jitřní. Kdyby ještě žil!
maminek s dětmi; nad jejich hlavami se hou Máše vyklouzla z oka slza a šinula se po tváří,
až se rozplynula v chlupaté šále.
pala stříbrná hvězda s dlouhým ocasem.
Mášenka se ukryla za sloup. Od země zahří Náhle se celý kostel pohnul. Od druhé lavice valo zkřehlé nohy příjenné teplo, pravda, v první seděly dvě docela malé děti - se všechno
před pěti lety vybírali na ústřední topení hrnulo ke knězi, který s kalichem v ruce před
Pět let! Máša zaváhala, pak se odlepila od stoupil před oltář. Vedle něho se postavila nama
sloupu a postavila se k vyřezávané zpověd lovaná, nemladá žena s odbarvenými vlasy a rudý
mi nehty - také s kalichem v ruce.
nici se zelenými sametovými záclonkami.
Nervózně mrkla na hodinky - ještě deset mi Máše se udělalo nanic.
nut! Ale kde je zpovědník? Kde je,pro Boha Někdo do ní šťouchnul. Pustila sousedky z laviZa deset minut se náhle v kostele rozsvítí _oe. Když zvedla zrak, právě nastavoval dlaň na
la všechna světla a s kůru zaduněly varha "bílé kolečko" mladík v džínsách, kterého včera,
ny. Máša s nespokojeným povzdechem vstoupí úplně zpitého, vyhodili z hospody. Namalovaná že
la do lavice a zpívala koledy do šály kte na na něho mrkla a vložila mu "kolečko"na dlaň.
Zbytek mše zírala Máša upřeně na obraz nad býva
rou si omotala spodní část tváře.
lým oltářem. Byl obrovský a zmítal se na něm
"A nejde, zpovědník nejde," dunělo jí v
hlavě v souladu s melodií koled. "Kde je? Kristus v předsmrtných mukách na kříži.
Konečně udělal kněz kříž, řekl "Jděte v pokoji"a
Kde je? Aspoň ten starý pán! Copak už
zemřel? Ten by mě pochopil, poradil. Ach!" lidé se okamžitě začali hrnout k východům.
Kostel zašuměl, lidé vstali. Máša byla tak "Snad přijde teči! "chopila se křehké nitky naděje
zahloubaná do své úzkosti, že vůbec nevní Máša. Ale sotva opustil poslední člověk chrám,
shasla světla-jen vpředu se třepotala rudá jisk
mala, co se děje u oltáře. O pultík se
opřel vysoký, černovlasý kněz, udělal roz řička.
máchle tři křížky a přečetl dunivým hlasem Máša se venku unaveně opřela o sloup. Nikdo jí
neporadil. Musí svůj problém vyřešit sama. Sama!
evangelium.
"Ten krásně káže!" šeptl hlas za ní. SlabiNechce zůstat sama a nechce, aby někdo trpěl k
ky a slova z jeho úst plynula jako po olejj vůli ní. Její ješitností? Byla to ješitnost? Kdo
Byla to vznešená slova, povzbuzující myš jí to řekne? Zpovědnice je prázdná.
lenky, ale ochromené něčím, co si Máša ne Náhle si všimla chromé stařenky, sedící napůl na
dovedla vysvětlit. Po zpěvníku se začala zasněženém soklu. Upírala zrak na hůlku, zapad
procházet moucha. Hubená, vyhladovělá, ma lou ve sněhu. Máša hůlku zvedla, podala jí staré
látná. Máša ji sledovala zrakem a zdálo se paní, poodhrnula si šálu a zadrhlým hlasem se
jí, že je jako ta moucha. Rozepnula si hor zeptala:"Prosím vás, kdy zde bude kněz zpovídat?"
Stařenka na ni udiveně pohlédla a řekla smutně:
ní knoflík u kožichu a načechrala šátek.
"Děvenko, zde se už dávno nezpovídá." A odcupitaPot jí tekl po zádech.
Při obětování hodila peníz do pokladničky, la po chřupajícím sněhu ke hřbitovu.
která kolovala lavicemi, sledovaná přísným Máša vešla do bytu. Ucítila vůni kávy. Pootevře
nými dveřmi zahlédla, jak Honza velkýma, upraco
zrakem kostelníka. "Proč jim něco dávám,
když tu nikdo nezpovídá?" řekla si hořce. vanýma rukama rovná na talíř vánočku. Býčí rame
na, rozplesklý nos, mírné, modré oči - najednou
Sanktus. Proměňování. Pozdvihování.
Máša tupě hleděla na bílé kolečko, které se v ní vzdula láska, o které tolik pochybovala.
Odhodila kožich na truhlu, vběhla do kuchyně a
držely masité prsty nad oltářem.
"To je Kristus Pán! Pomoz mi..pomoz! Ať se vrhla se mu kolem krku:"Honzo, vezmeme se, když
správně rozhodnu!" Přitikla si dlaň na oči. chceš! Půjdeme spolu k oltáři. Ale ne zde! Ne
zde! Zde se už nezpovídá!"

Pán sám je z tohoto světa zla
přenesl
do světla, t.j. do
BOJ O SVOBODU
vlády Božích zásad a milosti.
Jako křesťané nemůžeme v
Proto také svět Kristovy
žádném případě souhlasit
učedníky nenávidí, nemůže je
s tím, aby někdo měnil
ani
pochopit, ani snést svět
Božského Spasitele v so
lo pravdy, které z nich září.
ciálního reformátora,
Kristus přišel nejen vykoupit
prvního socialistu, první
svým utrpením svět, ale uká
ho komunistu a pod. - ať
zat mu zdravé zásady, které
přímo nebo nepřímo.
mu
chybí a proto je svět ne
Někteří z nás jsou ovšem
mocný. Také přinesl světu lás
nakloněni k názoru, že
ku k Bohu.
křesťanství se má odvrátit od všeho pozem
ského, od sociálního, politického a hospo Pochopíme to ze závěrečných slov I.listu sv.Ja
dářského života a uvádějí jako důkaz slova na: "Jestliže kdo miluje svět, není v něm Otcovy
lásky. Vzdyt všechno, co je ve světě: zadost tě
Páně o polních liliích, nebeském ptactvu,
la,
zadost ocí a honosný způsob života je niko- v
o blahoslavených chudých a pod.
Jsou to dvě krajnosti. Pán nechtěl, aby se liv z Otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s
náboženské zásady zneužívaly jako politická ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh,
zůstává na věky. "/I.Jan 2,15-17/.
hesla, ale nechtěl také změnit společnost
ve zbožné poustevníky. Jeho zásada by se da Co je živé, musí nést plody, mít původce, Otce.
la vyjádřit slovy:"Ve světe, ale ne se svě Je-li v nás živý vnitřní život - to, co z nás
ta. " Sv.Pavel sám říká o křesťanech: "Mají, opravdu dělá ČLOVĚKA, tento živý člověk má Otce,
proto přináší i plody. Avšak o této závislosti
jako by neměli,. "
Oba krajní názory dokazují, že už nechápeme musíme vědět, toužit po ní, chtít ji, přijímat
moudrost Božího Syna o jeho království a o ji - jako ochranu, lásku, pravdu - jinak duše
světě, v němě se má Boží království uskuteč vadne.4
ňovat. V evangeliu sv.Jana je dokonale roz Svatí jsou výkvět kultury duše. Každá duše, kte
rá má stejné podmínky, jako mají a měli svati,
vinutá myšlenka, kterou Kristus naznačil.
Obvykle se rozumí světem pozemské stvoření, nepřinese květ, který přinesli oni.
především člověk pod vládou hříchu, svět ne "Tento svět", o kterém mluví Pán, není schopen
jen Bohu odcizený, ale nepřátelský. "Tento pochopit ani nejzákladnější životní pravidlo,
svět", jak říká důsledně sv.Jan, je stvoření totiž že se musí dostal nad svou úroveň, aby se
po mravním pádu. Jeho postavení je sice ne dostat ze své bídy - jinak zahyne. A dostat se
nad vlastní úroveň dokázali svati. Svým hrdin
správné, ale vzdor tomu je nutně podroben
mravnímu řádu, který ustanovila Boží - nad stvím nám ukazují, jak je možné přesáhnout hra
nice tohoto života a čerpat z života milosti.
lidská autorita.
Jsou tu ovšem tři podmínky:
Tuto myšlenku zdůrazňovali svati slovy i
skutky; převyšuje nejmodemější filosofické, 1. Neustrnout na jedné věci. Život - jako člověkje složitá věc. Musíme ho přijmout celý, ne
etické a nábožensko-védecké teorie a objevy.
pouhé části. Část života je mrtvý život.
V ní je totiž nejhlubší problém dnešní doby;
všichni pozorujeme, jak se dnešní život vy 2. Správně hodnotit to, co děláme, aby
chom ne vyčerpávali své síly na nepodstatných,
myká etickým, mravním zákonům. Proto lidská
druhotných věcech.
společnost hyne. Nejlepší osobnosti hledají
usilovně cestu ke kořenům, které mohou svět 3. Svoboda ducha, ne ovšem zvůle, nýbrž ta svo
boda, která uvolňuje ducha k rozletu k tomu
vyléčit, aby cítil, že bez Božích mravních
co je nad ním - k Bohu.
zákonů nemůže dál žít - může se jen rozpa
Svatí se probojovali všemi vrstvami kultury du
dat.
Jsou tedy životní zásady světců - kteří je cha dokonale a úplně. Probojovali se jimi ze své
ovšem stále uváděli do života - nejmjdeměj- zemské posice - laika i kněze, ženy i muže, dítě
te a dospělého, vzdělaného i prostého, chudého i
ší a stále časové řešení - jak všeobecně,
nohatého, mocného i podrobeného. Základny nejsou
tak v podrobnostech.
podstatné, podstatný je boj a cíl! Jsme Církev
Svět, který se vymknul ze závislosti na
mravních zásadách, popisuje Janovo evange bojující!
lium tak, jako kdyby popisovalo dnešní dobu. I moderní věda musela připustit, že člověk se
Je to svět, který přepadl soudu a smrti, je rozvíjí tím dokonaleji, čím víc se osvobozuje od
ho skutky jsou špatné, štítí se světla, vů hmoty. Jakmile se duše začne oprošťovat od pozem
ského, směřuje k nadpřirozenu a tímto nadpřiroze
či Bohu je nepřátelský.
Co tohoto světa Ježíšovi učedníci nepatří. ném posvěcuje pozemské. Svatí jsou nejsvobodnější
lidé na světě. Vzbuzují až pohoršení, jako ho
vzbuzoval Kristus.
Podle P.E. Soukupa, O.P.

NEBEZPEČÍ ISLÁMU

Mohamedáni jsou pevně odhodláni, dobýt křesťanského světa, školy
koránu se objevují jako houby po dešti,islámské rozhlasové vysílač
ky ovlivňují svými programy oelé světadíly, tisíce islámských misio
nářů se připravuje na misijní činnost v celém světě. Na otázku,
proč se islám tak náhle rozrůstá, odpověděl sekretář Vatikánského
sekretariátu pro nekřesťany: "Pro mohamedány je dnešní svět -rozdělen
na dvě ideologie: ideologii marxistickou, která je materialistická,
a na ideologii konzumně-kapitalistickou, která je rovněž hmotařská
a vedla ke všem známým katastrofám. Obě ideologie jsou pro vyznava
če islámu překonané a nyní udeřila hodina i slámu. Muslimové věří, že
jen tehdy, až se bude všude hlásat víra v Boha-Alláha, respektovat
jeho vůle, múze být vytvořena štastná společnost s vyšší morálkou
a spravedlností. A to se podařilo v Iránu islámskému vůdci Chomejnímu, jenž prosadil islámskou ústavu, podle níž cizoložství se trestá
smrtí, krádež utnutím ruky, alkohol je zakázán, ženy musí opět no
sit závoj, neplnění postu se stihá vězením, pod trestem je přikázá
no modlit se pětkrát za den obrácený tváří k Mekce. "
který volá na minaretu:
Co vlastně hlásá muslimská víra, kdo ji založil?
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"Vyznávám, že není Boha
kromě Alláha a Mohamed
mohamedŮv ŽIVOT
Mohamed je nejmladší ze zakladatelů světových náboženství. Nejlep je jeho prorok. Hoj, <
ším životopisem arabského proroka je KORÁN, v němž sice mluví stále modlitbě!" V mešitě řídí
Alláh-Bůh ke svému vyslanci, ale ve skutečnosti jsou to vlastní z je- .tmám modlitbu poutníků,
vení Mohamedova. Mohamed se narodil kolem r.57O po Kr.v Mekce jako kteří napodobují jeho po
nejmladší syn Abdalláha z rodu Koraišitů. Brzo osiřel a ujal se ho hyby. Dále je povinností
strýc. Oženil se s bohatou, o 15 let starší vdovou Chadidžou, s níž muslima almužna a půst v
mel dva syny a čtyři dcery - nejmilejší byla Fatima. Na obchodních měsíci ramadanu. Jednou
cestách se hloubavý duch Mohamedův seznámil s židy, křesťany a sa- za život má vykonat pout
beovci-něco mezi křesťanstvím a perským náboženstvím. Kolem r.610 do Mekky, prorokova ro
prý měl snílek na hoře Hirach vidění, kde ho Alláh žádal, aby hlá diště.
sal jeho nauku. První forma Mohamedova učení obsahovala vyznání ví Islám má nepatrné mravní
ry v jediného Boha Alláha a v Mohameda, jeho proroka, dále v posmrt.požadavky, proto ho leh
ný soud a věčné odměny či třesty. Ve svém městě prorok neuspěl,pro ce přijaly národy primi
to se 15.července 622 uchýlil s vyznavači do Jathribu, které se od tivních kultur, zejména
té doby - hedžry - nazývá Medinat. Mekka byla dlouho prorokovým ne nyní v Africe.
Křesťany považují za po
přítelem, avšak Mohamedově diplonacii se podařilo i toto město
hany, protože ctí Nejsvězískat pro islám. Když Mohamed umírá 7.července 632 v náručí své
tější Trojici.
oblíbené ženy Alši, je už celá Arábie sjednocená pod islámem.
Korán
řídí nejen nábožen
Islám znamená odevzdání se do moci Boha a jeho vyznavači se nazýva
ský, ale i politický ži
jí muslimové, t.j. sluhové Boží.
vot. O vztahu k "nevěří
UČENÍ ISLÁMU
cím" praví: "Neuza ví rej te
Prameny, z nichž dodnes islám čerpá, jsou korán a sunna. Výraz Al- přátelství s těmi, kdo
Koran zprvu znamenal každé zjevení Mohamedovo, později se tak nazý nepatří k vašemu nábožen
vá celá sbírka těchto zjevení, které prý dostal prorok od archandě ství. Chtějí vás jen svá
la Gabriela. Má 114 sur - hlav. Druhým pramen - sunna - obsahuje
dět a přejí si jen vaši
sdělení a řeči prorokovy zvané hadith. Obě knihy se doplňují. Kdo zkázu." V suře 24 je od
nepřijímá sunnu, je ši'a čili sektář. Tedy Alláh je spojen se svou suzuje do pekla.
obcí koránem a Mohamed svou sunnou.
Islám je náboženství zá
Mohamed zdůrazňoval tři věci: víru v jednoho Boha, svůj prorocký
kona ne náboženstvím lás
úřad, ve kterém předkládá věřícím zjevení Alláhova, a poslední soud, ky-jako křesťanství. ChoIslámský monoteismus je nekompromisní. Odmítá křesťanskou Trojici, me j ni prohlás i 1: "llěko l i k
vidí v ní trojbožství. Alláh posílá lidstvu vyslance; čtyři Hebrej- miliónů '"rte.-.-o nehraje
ce-Noema, Abraháme, Mojžíše a Ježíše. Největší a poslední je arab žádnou roli!" Vláda islá
ský prorok Mohamed. Na konci světa bude Boží soud a dobří půjdou do mu je vláda"Boží" a ne
nebe, zlí do pekla. Nebe si představuje velmi smyslně.
připouští demokracii. Zá
MRAVOUKA ISLÁMU
vazné je to, co je v ko
Věřící muslim mé pět povinností: vyznání víry, modlitbu, almužnu,
ránu, ne co si přeje vět
půst a pouť do Mekky. Stručné vyznání víry je
volání muezina
šina lidí.

Mohamedán musí odpovídat na zákon Boží neochvějnou vírou a naprostou poslušností. Alláh je
jediný pán, který vše předurčil - tedy ne dobrotivý Otec. Islámský právní řád "šaria"obsahu
je souhrn povinností ve všech oblastech lidského života. Velký imám na univerzitě Al-Ahzar
v Káhiře Moneim al-Nimr prohlašuje: "Náboženství islámu je náboženství všestranné pro celý
život, nikoli jen pro postranní kobky piety. " U muslimů nenají "nevěřící"žádná práva. Chceli pracovat u muslima, musí se stát muslimem. Chce-li se oženit křesťan s mohamedánkou, mu
sí přestoupit k náboženství Mohamedovu. Korán však dovoluje, aby si muslim vzal křesťanku,
protože ta se brzo vlivem prostředí stane mohamedánkou. Tisíce mladých Afričanů dostávají
stipendia pro studium na islámských školách, kde se povinně vyučuje korán a tak jsou studu
jící přinuceni nátlakem přijmout mohamedánskou víru.
MOHAMEDÁNSKÉ MISIE
Mohamedánský svět disponuje obrovskými finančními prostředky - z nafty. Proto se na celém
světě staví nejen islámské školy, ale i mešity, rozhlasové stanice atd. V NSR je dnes
1,699.000 mohamedánů, z toho třetina dětí. V senegalském hlavním městě Dakaru je přes 200
mešit. V hlavním městě Rwandy Kigali, kde je jen málo mohamedánů, vystavěli obrovskou meši
tu a hypermoderní muslimské středisko. Všude je plno rozhlasových a televizních stanic,
propagujících islám. Jejich programy jsou bohatší a působivější než křesťanské, protože
si mohou zaplatit lepší umělce. Univerzita v Káhiře je duchovní středisko mohamedánských
misií - v nichž je na prvním místě Afrika. Primitivové nízkých kultur snadněji přijímají
islám než kulturní země. Ale i v Evropě a v Americe se pilně šíří islám - a někdy mu
křesťanští hodnostáři i pomáhají, jak jsme se zmínili, nabídnul jim svého času kardinál
Etchegaray mariánskou svatyni za mešitu!! šíření křesťanské víry je v mohamedánských zemích
přísně zakázáno, stavět kostely se tam nesmějí, nejslavnější svatyně Afriky v Kartagu je
zpustošená a klášter Bílých Otců změněný v museum.
Budoucí islámští misionáři studují západní mentalitu, učí se jazykům, při misijní práci
dovedně zatajují barbarské stránky islámu a zdůrazňují pozitivní stránky. Vyslanectví moha
medánských států těmto misionářům pomáhají. Korán - ačkoliv původně se nesměl překládat je nyní přeložen snad do všech jazyků.
Protože Evropa už není prakticky křesťanská, nečerpá z křesťanské víry sílu a nadšení,
nýbrž rozpadá se v hnilobě materialismu, nebude mít mohamedánské náboženství těžkou práci,
získat lidi, jejichž kulturní úroveň klesá čím dál víc. Musulmani jsou až fanaticky horliví,
nekompromisní, křesťané jsou povrchní, katolickou víru rozhlodává nesprávně chápaný ekume
nismus, komunistické kádry, progresistické "odkristování" křesťanské víry, zmatek hodnot,
nedostatek správných informací, duchovního života z víry - prostě lhostejnost. Kde se jed
nou octne islám u vesla, začne surově provádět své zásady: žena je snížená na pouhý předmět
mužovy rozkoše a vychovatelku dětí, nemá ani náboženská, ani politická práva, odpůrci islámu
se nemilosrdně a veřejně popravují za jásotu mohamedánů a pod.
Mohamedáni mají jediného nepřítele - komunisty - kteří stejně fanaticky prosazují své zása
dy. Rozdrtí jeden druhého? Který z nich zvítězí? A kde je síla křesťanské, Kristovy pravdy?
Podle Josefa KUBALÍKA 6

VAŠE OTÁZKY

ČETL JSEM V ČASOPISE DER SPIEGEL ROZHOVOR S ODPADLÝM KNĚZEM, KTE
RÝ PŘEDNÁŠEL NA TEOLOGICKÁ FAKULTĚ, ŽE JE MU CÍRKEV "VUŘT" A KE
ĚTESTÍ MU STAČÍ PANIČKA, BYT, PES A PAPOUĚEK. JAK JE MOŽNĚ, ŽE PO
17 TI LETECH KNĚZ TAK HLUBOKO KLESL?

Člověk má nesmírný prostor k rozvíjení, resp.k pádu. Může vystou
pit k vrcholkům svatosti nebo klesnout na úroveň zvířete, kterému
stačí k spokojenosti chlév, samice, žrádlo a trochu hraní. Může
dokonce klesnout pod úroveň zvířete, ten totiž, kdo miluje zlo a
dobrovolně, vědomě zlu pomáhá, spolupracuje se Zlým duchem.
Vzestup a pád není věc jednoho dne či roku, nýbrž dlouhotrvající
proces, v němž hraje podstatnou roli lidská vůle - zvlášť u člově
ka zasvěceného Bohu. Bůh se neustále snaží vočkovat svou posilují
cí milost, nadpřirozený dar, ale když člověk uhýbá, duše chřadne,
až klesne na úroveň zvířete nebo ještě níž. Vedlejší vlivy-špatná společnost, špatný biskup,
špatné knihy a zábava, nemravná nebo hloupá ženština, špatný seminář, nedostatek další forma
ce v duchovních cvičeních, zpovědi, školení. V duchovním životě - na rozdíl od tělesného nemusí člověk uvadat s věkem, nýbrž může zrát, nést plody, dávat duchovní úrodu druhým.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

Večer. Déšť, bubnuje na střechu. Ledový vítr se vtírá skulinami do vagonu. Matka leží přikry
tá v posteli a sténá; je zase nemocná. Irina a Nataša šly na návštěvu v Tanji. Světlo opět
nesvítí, v místnosti je teimo a pochmurno. Má duše je však plná světla. Brzo ráno jsem šla
do knihovny. Vzala jsem si své deníky, které jsem už jednou Otmarovi předala a které mi vrá
til. Jsem přesvědčena, že tentokrát navždy. První člověk, kterého jsem v knihovně zastihla,
byl Otmar. Zdá se mi, že už na mne čekal. "Přišla jsem, abych se s vámi rozloučila,"říkám.
"Půjdeme se trochu projít,"odpověděl,"slečna Ljuba převezme mou službu."
Vyšli jsme na ulici a Otmar mě vzal pod paždí.
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"Kdy odjíždí váš oddíl?"zeptala jsem se tichnounce.
"Neodjedu od vás. Nechci," odpověděl rozhodně.
"To nesmíte udělat. Odjedte!" naléhala jsem, ale cítila jsem, že nůj hlas zní tupě a bez
barvě, že přiznává opak toho, co říkají slova. Když mi Otmar stisknul ruku, už jsem nemlu
vila. šli jsme dlouho bez plánu a cíle ulicemi, které jsem neznala. Mlčeli jsme. Ale jak
plné, ba překypující bylo toto mlčení! Došli jsme k široké, špinavé ulici, vroubené zpust
lými domečky, kde bydleli jen Tataři. Tu se Otmar zastavil a něžně mi pohlédl do očí.
"Ty, AI jo!" řekl. V té chvíli jsem zaporměla na utrpení posledních let, na strasti a ponižo
vání a hlad a strach. Neuvědomila jsem si, že vlastně na něho nemám právo, že by se měl
vrátit domů. Byla jsem tak šťastná. Krátký, zasmušilý podzimí den se schyloval ke konci;
s nebe padal jeimý, smutný deštík. Ale pro mne to byl nejkrásnější jarní den. Šli jsme ko
lem katolického kostela a Otmar mě požádal, abych s ním šla dovnitř. Nebylo tu ani človíč
ka. Poklekli jsme do poslední lavice, těsně u sebe a klečeli jsme dlouho. Nevím, jestli se
Otmar modlil. Za celou tu dobu jsem na něho nepohlédla. Avšak věděla jsem, že mi nyní daro
val celý svůj život. Vzhlédla jsem k rudé lanpičce vpředu, v domě Božím, který mi byl tehdy
tak cizí, a vroucně jsem se modlila. A při vřelých slovech modlitby mi hlavou bouřila spous
ta myšlenek, srrysl mých modliteb byl však jediný: "Můj Bože, pomoz mi, abych ho udělala
štastným a žila celý svůj život jen pro něho. "
Když jsme vyšli z kostela, bylo už teimo. Z okének baráčků blikala světla, daleko široko
nebylo nikoho. Zastavili jsme se. Otmar mě k sobě pevně přitiskl a políbil.
Pak mě doprovodil do našeho vagonu; když ně opustil, uchýlila jsem se do svého koutku,
opojená, ba skoro šílená štěstím.
Je zde - zázrak lásky! Patřím jen tobě, mé drahé slunce!
22.října 1920
U oběda nám sdělila Nataša, že se seznámila s jedním malířem, ruským knížetem: "Zřejmě se do
ime na první pohled zamiloval. Prosil, smí-li nás navštívit. Slíbila jsem mu to.Lhes přijde1.'
Nataša mluvila lehkým, skoro opovržlivým tónem. Tu někdo zaklepal na dveře. Otevřely se.
Stál tu mladý muž v otrhané vojenské uniformě, tatarskou čepici měl v ruce; pouliční tulák,
řeklo by se, kdyby tohle nebyl oblek většiny počestných lidí.
"Igor Vladimirovič Lvov,"představil se a lehce se uklonil. Jaký protiklad k jeho oděvu!
Uvedla jsem ho dovnitř, ani jsem neměla čas si všimnout jeho tváře. Ale způsob, jakým po
zdravil sestry a políbil matce ruku prozrazoval, že pochází z kruhů "bývalých". Nataša mu
milostivě podala ruku; aniž promluvila, šla k divanu, zabalila se do deky a lehla si.
"Není vám dobře?" zeptal se host s dojemnou něžností.
"Ach ne! Ležím tu stále; co jiného mám dělat? Odsloužím si svůj čas v knihovně a pak si
lehnu," odpověděla Nataša podrážděně. Host rozpačitě pohlížel střídavě na ni a na nás.
"Ostatně, co vy děláte pro veřejnost? Já aspoň sloužím v knihovně. A co vy?" zeptala se.
"Já..já jsem nalíř. Před revolucí jsem byl ve sboru pážat, pak na umělecké akademii, ale ne
dlouho, a pak jsem seděl celý rok v samotce__ " Říkal to tichým, příjeimým, skoro pokorným
hlasem. Bylo mi nápadné, jak je podobný Nataše. Stejné modré oči, stejný šlechtický nos,
stejně jemně formovaný šlechtický obličej. Kdyby přišel do vagonu cizí člověk, myslel by si
jistě, že je to bratr a sestra. Oba byli rozené "bílé ruce" - myslela jsem si.

"Žijí ještě vaši rodiče?" zeptala se Nataša.
"Maminka žije, nedávno byla propuštěna z vězení. Otce zastřelili." I to říkal tak jenným
hlasem, jako mluvil dřív a zastřelení otoe znělo jako samozřejmost. Nataše blýsklo v očích.
"Proč stále stojíte?"zeptala se ho. Host se bezradně rozhlížel, nebylo tu nic, na co by se
posadil.
"Nu, posadte se sem ke mě, zde není salón, abyste se musel řídit společenskými formalita
mi," řekla Nataša pichlavě.
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Chvilku se s ním bavila, pak náhle prohlásila, že chce mít klid a otočila se ke zdi. Tak
jsme musely bavit návštěvu my. Když vypil šálek čaje, rozloučil se. Nataša si ho vůbec nevšimla.________________________________________

Církve vydaly brožurku Damit wir uns besser verCO NOVÉHO VE SVĚTĚ stehen,
pro adaptací mohamedánů na zdejší kultu

Quatemalské úřady vyšetřují v několika ná
ru. Ta má pomoci si 530 Svýcarkám, které se pro
boženských školách, nevyučuje-li se tam
vdaly za Turky a tem, kdo se vrátí do Turecka.
marxismus. Podezření vzbudilo prohlášení
jesuity P.Pelleciera v quatemálské televizi. "Mamma Rosa", vlastním jménem Rosa Buzzini
Quattrini, která zemřela v St.Damianu ve věku
Tvrdil, že jesuité v Quatenale, Nicaragui
72 let, odkázala celý svůj majetek, budovy, ho
a Salvadoru přímo spolupracují s komunis
tely, hospice aj. vybudované z darů poutníků,
tickou guerillou. Poté vystoupil z řádu.
sv.Otci. Zatím je její majetek blokován, r.1978
Protestoval proti tvrzení, že by někdo na
byl proti ní a její rodině zahájen proces pro
něho konal nátlak, aby hovořil o spojení
"nezákonné použití darů".
různých řádů s komunistickými bojůvkami.
Sám prý patřil 17 měsíců ke "guerillové ar- Na teheranské letiště už nesmějí vstoupit neza
mádě chudých". Vzdor jeho prohlášení tvrdí halené ženy, aby se zachovaly islámské předpisy.
Nařízení se týká i žen jiných vyznání a platí
dál provinciál v hfexiku, že Pellerier byl
pod vlivem omaimých prostředků. Že členové jak pro cestující ženy, tak pro doprovod a p.
různých řádů s komunisty pilně spolupracu P.Lufti-Al Laham, 48 let, člen basiliánského
jí, je všeobecně známo. Nejen v Quatemale. řádu, byl jmenován jerusalémským melchitským
Hlavním tématem 16. dne hromadných sdělova /řecko-katolickým/biskupem, jako nástupce ne
cích prostředků 23.5.1982 bude podle přání slavně proslulého Msgra Capucciho, vyhoštěného
JP II "Sdělovací prostředky a problémy osob z Israele r.1977. P.Lufti dosud vykonával jeho
funkce bez biskupského svěcení či jiného titulu.
třetího věku". Sdělovacím prostředkům má
V
Transjordánsku, Jerusalemě a Izraeli je asi
být podle vyhlášení OSN věnován rok 1982.
5000 melchitských věřících. Patriarchou této ka
7.11.-12.12. se koná v Nswam-Ghana, asi
50 km severně od Accry, mezinárodní seminář tolické církve s vých. obřadem je Maximos V.
Nový farář farnosti Merces v Lisabonu, je konver
o sdělovacích prostředcích a katechezi.
Zúčastní se ho katecheté z Nigerie, Gambie, tita z protestantismu. Narodil se jako katolík,
Sierra Leone, Liberie a Ghany. Seminář or- když mu bylo 7 let, rodina přestoupila k protes
ganisuje Sonolux, michovská služba audio- tantismu, on sám se stal pastorem reformované
církve, oženil se a měl 3 děti. Brzo po jmenová
visuálních technik.
Podle bývalého clena KGB Stanislava Levcen- ní pastorem požádal o přijetí do katolické Círk
ka, který uprchnul r. 1979 do USA, financuje ve, doplnil si studia a byl vysvěcen na kněze.
Je mu 58 let. Sv.Stolice mu udělila dispens od
SSSR téměř všechny výdaje tak zv. mírových
celibátu, jak je to při konversích pastorů běžné
výborů, hnutí a jiných osvobozeneckých a
mírových akcí, ovšem bez vědomí velké masy Západoněmecká Charita udělila své největší vyzná
pacifistů a demonstrantů. Vedoucí jsou pro menání, stříbrnou ošatku, sestrám franti škánkám,
které se už 100 let starají o tělesně postižené
fesionálové, dobře vyškolení např. v býv.
děti v Reute u Bad Wallsee.
jesuitském klášteře v Doupově u Kadaně, v
Františkáni sev. Itálie zřídili na své teol. fa
Karlových Varech, na Kubě a jinde, kteří
tato hnutí organizují - i na náboženské pů kultě ve Veroně Ústav pro ekumenická studia. Po
dě - viz Pax Christi, silně prokomunistic- dvouletém studiu má dostat absolvent akademický
titul.
ký, a za to jsou také dobře placeni.
Ve Fatimě se konalo valné shromáždění me- Na podnět EGLISI, tiskové služby umlčené Církve,
zinár.sdružení katolických mužů a rokovalo podalo 20 belgických poslanců a senátorů rumun
se o tématu Úloha otce v dnešií křesťanské skému velvyslanectví v Belgii petici, v níž žá
dají propuštění baptistů z vězení. Měli částeč
rodině.
ný
úspěch, byla vyhlášená amnestie, ale ta se
Ve Švýcarsku je asi 70 tis.mohamedánů, z
toho 60 tis.v německé části. 40 tis.Turků, patme netýkala pravoslavného kněze Calciu-Du20 tis.Jugoslávců a 10 tis. z arabských zemí. mitrea.

CHÓR ZLOČINCŮ

"Ale nestudoval si u
gangsterů, starý vejre.
Meyer znovu křižoval Krista. Křižoval ho do jJinak by to s tebou do
vlhkého písku na březích zátoky Rudé lišky, padlo jinak. Měl jsi
pár mil od Chicaga. I kdyby byl věděl, že dělat své sochy jinde..
"Zde je tak čistý pí
je to jeho poslední dílo, slavnostní vy
vrcholení života, spletité směsi snů a so sek.. Nikdo se na mou
chaření a whisky, nemohl by vložit do své sochu Ukřižováni nepřijde podívat, ale to je
práce víc něžnosti a obratnosti.
Pracovalo se mu dobře-s rezavým kbelíkem a jedno." Jeho úzká rame
na se zachvěla pod špipytlem soli, která zpevňovala směs, a s
hůlkami a lopatkami, jimiž vyvolával na pís- i-navou, ošumělou košilí.
čitém břehu úzkost a krásu. Pracoval od ro . "To je blb,"řekl Pete,
"Podívejte se, co tu
zednění do pozdního odpoledne.
Právě tvořil cheruby-žasnoucí tváře v ži vyryl: Věnujte niklák
chudému umělci. - A da
votní velikosti, s i křídly, když se v
roklině zastavilo modré auto a vystoupili leko široko není člověk - leda šneci...Cha!"
Shertzova pistole sklouzla zpět."Máš pravdu, je
čtyři mladí muži s golfovými vaky.
Jejich ruce byly potřísněny krví, ale Meyei to trouba. Ale až rozdělíme knedlíky._ "
to nevěděl. Viděl jen, že mají tvrdé tváře Trvalo to chvilku, museli dávat pozor. Ale na
a jsou nervózní, že irají rozhalenky a fla opuštěné cestě nezahučel jediný vůz, jen Meyer,
schoulený nad svým dílem, pozoroval a pracoval.
nelové kalhoty hráčů z nedalekého hřiště.
Zasvištěly zipy na kožených vacích. Muži z Bál se jich, ale ještě víc měl zlost, že mu
poškodili sochu a mluvili neuctivě. Opravil so
nich vyňali krátké pušky a peníze.
chu a pokračoval k modelování chóru nebeských
Ty Meyera nezajímaly. Pokračoval v práci
obdivovatelů. Doufal, že ti mladíci budou po
pokojně jako ponrava.9
trestáni za to, že poškodili věc, kterou tvořil
"Borelli vyčistil kasu první,"řekl Augue.
a
o které věděl, že je krásná.
"K čertu,"zavrčel Borelli,"byl to Pete!"
Pete přisvědčil. "Dal jsem to do tohoto va Když byly peníze spočítány a rozděleny - opus
ku. Dobrých dvacet tisíc."
tili čtyři mladí muži ukradený vůz, prošli osa
Vytáhli hromadu třepotájících se bankovek; mělou houštinou keřů a lesa a vmísili se do da
některé byly přehnuté, jiné pomačkané.
vu velkoměsta jako hráči golfu, kteří strávili
"Jste vůdce,"zavrčel Shertz na Borelliho,
příjemné odpoledne na veřejném hřišti blízko
"hrome, proč jste stříknul tu starou dámu?" Červené Lišky. Než odešli, zabili Meyera. Uděla
"Chtěla vyběhnout ze dveří!"
li to rychle, ale sochař měl ještě dost času,
"Nehrňte se za vůdcovstvím, když to neumí
aby své dílo dokončil.
NAŠE KRIMI
te. Jednoho dne budete sedět."
"Honem!" pobízel Pete,"je to společná lou Druhý den kolem jedné vpadly do restaurace Chez
pež. Vasey oddělal pokladníka a bankéře." Vienna tři skupiny detektivů a zatkly Caseye
Shertz odhadoval prohnaným zrakem peníze. Wilchinskeho, Augie Shertze a Peteho Skolnita.
Byli by zatkly i Nicka Borelliho, ale ten se
"Je to snad sedmdesát tisíc. .Neměli jsme
tak vylekal, když mu pod nos někdo strčil blýs
nechávat stříbro v prvním voze!"
"Poženou se za ním. Změnili jsme auto tři kavý odznak, že sáhl po pistoli. Než dopadl na
podlahu, měl v sobě tři kulky.
krát. Na kraji města se každý sám rozej
Ti, co přežili, vyli a koktali, když je policie
deme do města. Proč se bojíte, Borelli?
Nikomu kapesník z tváře nesklouznul, měli cpala do hranatého vozu.
"Nenajdete na nás nic! Za hodinu nás pustíte!"
jsme rukavice.." V té chvíli zahlédli so
chaře. Casey sáhl po pistoli a řekl tlume "Včera v poledne byla vyloupena banka na Milwauně pár slov. Pak našli Meyera s jeho Ukři kee Avenue,"řekl seržant Kahn."Byli zastřeleni
žovaným, s částečně vymodelovanými cheru- tři lidé."
Darebáci řvali do ječení sirén: ,rNemůžete nás po
bínky, zvedajícími tváře pod obratnými
věsit! Máme alibi."
umělcovými prsty. Muži přiložili ocelová
"Včera byl také zabit starý tulák,"pokračoval
ústí pistolí k Meyerově hlavě.
"Pokračuj v dlabání písku a nekřič. Jinak seržant."Podivínský, trochu pomatený děda. A v
jeho blízkosti se našly papírové pásky na pení
jsi mrtev, rozumíš!"
ze z banky na Milwaukee Avenui. Poslyšte, vy
"Pošlapali jste mi sochu!"zvolal Meyer.
krysy! Starý Wilky tvořil Ukřižováni už řadu
"Bouchněte do něho a hodte ho do křoví!"
let. Udělal k tomu vždy čtyři cheruby. Ale ten
"Nejdříve se podělíme, pak to uděláme!"
tokrát nepřišli s nebe. Byly to vaše tváře, kte
"Studoval jsem v Římě," oznamoval Meyer,
ré stařec vytvořil v písku dříve, než zemřel."
"v Paříži, v Miláně a ještě jinde...."

LEDOVÉ

VÁNOCE
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Honzík Pépin, svižný, sotva čtrnáctiletý míšenec, si váží své
důstojnosti biskupského sluhy. Uklízí, vaří, ministruje, řídí sa
ně - dělá všechno možné. Avšak v biskupském "paláci" na západním
břehu Jezera otroků nemá mnoho práce. Je to ubohoučké, v rychlos
ti slepené stavení, kde nejsou stoly, židle, ani postele. Dá se
bydlet jen v zásobárně, tam spí biskup ze sv.Bonifáce se svým
sluhou pod hromadou kožešin. Neboť noci jsou mrazivé, ledové.
Obstarat potraviny je těžké. Často stojí kuchařík Honzík bezrad
ně nad prázdnými hrnci. Co vařit? Zásoba sušeného buvolího masa
a uzených ryb došla, na udici, hozenou do vytesaného ledu na je
zeře se chytla jen stará holinka. Kuchtík si ví přesto rady;
jednou uvaří naso z churavého psa, jindy starého havrana nebo
kunu. Biskup stejně nevěnuje pozornost tomu, co jí. Je skroimý. hledat ochranu? Jak odolají
Honzík se ještě stará o smečku psů; bez nich se v zimě nedá ces bílému peklu, které se blí
tovat. Ovšem když zvířata se značnou dávkou vlčí krve nenají co ží? Najednou je bouře zde a
vrhá se zuřivě na cestující.
žrát, kňučí, vrčí a jsou nebezpečná.
Hlavně však doprovází Honzík svého pána, který ve své obrovské Sněhový vítr je tak hustý,
diecézi káze, zpovídá, křtí a biřmuje. Nebezpečných dobrodružst že není vidět ruku před oči
ma. Psi vyjí a skučí, divo
ví je dost. V létě plují na člunku, kterým prosakuje voda, po
rybnících, jezerech a říčkách, vyhýbají se hnijícím kmenům a ne ce tahají řemeny.
bezpečným proudům. Když se bárka převrhne, přijdou nejen o draho -Musíme proti větru!"volá
biskup na chlapce.
cenné zásoby, deky a stany, ale kůži jim proděravějí milióny
Vší silou se vrhají proti
krvelačného hmyzu - a to není žádný požitek.
A co když narazí na divoké Indiány!? Psí žebra, Zaječí kůže, šil bouři, lidé i psi vycítili,
havce, Bobry, Žluté nože, Čemonožce a jak se všichni jmenují!? že jim jde o život. Ale va
Přijmou vlídně biskupa a jeho sluhu, nebo se rozhodnou, rozimo- ne vítr skutečně od výcho
du? Nezměnil svůj směr? V
žit o dva kusy svou zásobu skalpů?
Mnohem horší jsou jízdy v zimě. Putují přes zamrzlou Mackenzii, zuřícím pekle se není možné
strašlivou směsicí nahroiraděného ledu - a hrozí jim víc než na- orientovat. Biskup se spo
léhá na instinkt zvířat.Ale
mrzlý nos.
Mladý míšenec myslí na všechno. R.1863 se situace zlepšila, už Laika, vedoucí pes, mění
stále směr. Biskupovi se
mají dost zásob, hladu je odzvoněno. Proto si Honzík vesele
hvízdá a sní o budoucích blahobytných týdnech a sladkém odpočin zdá, že se vzdalují od cíle,
ku. Vtom vchází Msgr Vítal Justin Grandin, vysoký, hubený Fran Rozhodne se vybudovat na le
dě stan. Rychle vypínají
couz z řehole Oblátů Neposkvrněné Panny Marie, setřepe sníh z
oděvu a řekne: "Připrav všechno na cestu, Honzíku. Ráno jedeme na saně, ruce jim při rozvazo
vání suků div neumrznou. Ko
saních k Fort Resolution na východním břehu jezera."
nečně! Cba padají vyčerpaně
"V tom mrazu?" koktá mladík, jehož sny se rázem rozpadají.
"Co na tom?" směje se biskup."Kožešin máme dost, a je to jen dvě na led, zahalují se do dek,
stě kilometrů. Jezero je jako zrcadlo, pojedem ve stopách poštov které jim bouře strhává z
nich saní. Za osm dní jsme u cíle. Nezapomeň na lyže, stany, bo těla, opírají se zády o sa
ty do sněhu a zásobu - a také kožešinové boty pro psy. Však víš! ně. Psi, kňučící strachem,
Ráno ve čtyři slouží biskup mši sv. a pak zapřáhnou psy do saní, se tisknou ke svým pánům.
plných kožešin, stanů z buvolí kůže, sušeného masa, uzených ryb, Mráz je nesnesitelný, pro
chleba z jiker, svíček a všeho ostatního, takže pro jezdce moc niká celým tělem a ochromuje ho. Biskup cítí, že mu
místa nezbývá. Jdou tedy pěšky, vzdor tomu, že je zebou nohy.
Grandin má na flanelové košili další ze sobí kůže, kalhoty a ka namrzají paty, chlapec ta
bát z losí kožešiny, čepici z bobra, přes to silnou vlněnou šá ké. Je to konec? Zdá se, že
lu, chránící krk, uši a tvář. Ruce má v rukávníku. Prsten s kří není záchrany. Honzík se
žem si přivázal na šňůrku. Chlapec je zachumlaný stejně jako pán biskupovi vyzpovídá, oba se
Zpočátku jedou rychle ve stopách poštovních saní. Po dvou dnech připravují na smrt.
si dopřejí odpočinek na ostrově. Pak rychle dál, zima je horší, "Musíme dál, jinak zmrzne
40° pod nulou. Sedmý den jsou skoro u cíle. "Ještě čtvrt míle, me, "rozhoduje se za dvě ho
diny biskup.
co by kamenem dohodil, "podotýká biskup. "To těžko, "šklebí se
hoch, ale těší se na teplá kamna. Náhle mu ztuhne úsměv na rtech .Ale zapřáhnout psy je nemož
"Hledte, důstojnosti!"ukazuje na východ, kde se k ním ve světle né. Nechají všechno na mís
dohasínajícího slunce blíží temná stěna."Sněhová bouře! Co teS?" tě, i zásoby. Jen pár dek,
jimiž se chrání proti větru
I biskup se vyděsil. Daleko široko jen zamrzlé jezero, kde

Zoufale klopýtají proti bouři, každý krok
MATČINO PROROCTVÍ
je nesmírně namáhavý. Vzdor mrazu proudí pc 30.května 1920 byla prohlášena za blahoslavenou
těle pot a mění se v ledový pancíř. Chlapec ANNA MARIA T A I G I, matka sedmi dětí. Od své
se potácí, při cestě usíná a stále padá k ho obrácení viděla v tajemném slunci nad sebou
zemi. Tak to dál nejde. Musejí si odpočinou každé tajemství, ke kterému se obrátily její my
i bez saní. Biskup našel vysoký sněhový ná šlenky - jak nejbližsí, ták nejvzdálenější, obo
syp, dlabe do něj díru, dno vyloží dekami jí zároveň. Její blahořečení znamená, že Církev
a přespí tam i s chlapcem. Psi se vplíží do potvrdila svaty a ctnostný život - po dlouhém
díry také. Biskup zacpe díru sněhem a kles a velmi důkladném zkoumání - ne však její zjeve
ne vyčerpaně vedle chlapce; ale neusíná. Bo ní, kterým lidé mohou věřit, ale nemusejí. V
jí se, že spánek by znamenal smrt. Neustále aktech tak zv.kanonisacního procesu je zaznamená
tře zkřehlé údy sobě i chlapci. Pak se vzmu no její vidění z r.1818:
ží, zvedne Honzíka a potácejí se dál hučící
tennotou. Obolavělé nohy už nesnášejí boty "Buh. uvatí na zemí dva tresty:
do sněhu. Odkládají je a spěchají dále.
1. PRVNÍ l/VJPE ZE ZEMĚ, totiž války, revotuce a
Když jsou se silami u konce, začne se ro
jiná zta.
,
zední vat a vidí břeh jezera. S nesmírným
2, DRUHÝ SOUP WCHÁZI Z NEBE. Nad četou zemíse
vypětím se dopotácejí na pevnou zem a kle rozprostře hustá temnota, která bude trvat tří
sají k zemi.
dny a tři nocí.
Ale MUSEJÍ se vzmužit. Najdou pár větví,aby V této temnotě bude nemožné něco vidět. Temnota
rozdělali oheň. Větw jsou provlhlé, nechtě bude dáte doprovázena zkaženým vzduchem, který
jí hořet. Zdá se, že jsou ztraceni.
sice ne výhradně, ate litavně znící nepřáteíe ná
"Bud vůle tvá, Pane,"modlí se biskup.
boženství. Pokud bude trvat temnota, bude nemož
"Není už naděje, Otče?"koktá chlapec.
né' udětat svetto. Pájí se zapotit jen posvěcené
"Je naděje - v zázrak!"
svíce a budou svítit.
"Ten se stane! Buh nechce, aby jeho sluha Kdo během temnoty ze zvědavostí otevře okno a
tak bídně zahynul!"s důvěrou říká Honzík.
vyhtédne nebo vyjde z domu, bude na místě mrtev.
A zázrak se stal. Na jezeře je vidět saně. V těchto třech dnech ať tídé zastanou doma, modBiskup a chlapec volají, potácejí se jim
tí se růženec a prosí Boha o slitování.”
vstříc, zdá se však, že je nikdo nevidí. V "Všichni veřejní a skrytí nepráteíe' Církve bekem
posledním okamžiku je přece postřehli. Jsou temnoty zahynou. Jen někteří, ktere' bude chtít
zachráněni!
Buh obrátit, zastanou naživu. Vzduch bude zkaže
Dva muži je objínají - otec a děd Honzíkův, ny démony, kteří se budou objevovat v Ivroznych
kteří se vydali hledat ztracené. Ustlali
podobách. Svěcené svíce zachrání před smrtí,
jim na saních a brzo dojeli
stejně jako modtitby k Panně Marií a
k stanici sv.Josefa. Je
Svatým andětum...
docela blizoučko.
Po skončení temnot sestoupá na zem
S radostným pláčem víta
archanděl. Míchaet a spoutá dábta až
jí misionáři bisku
po příchod Antikristův.
pa i Honzíka. OšetV těch dobách se všude rozšíří víra
řují je. Také Indiáni
a bude, jen jeden pastýř, unus pastor.
projevují biskupovi
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RUSOVÉ'SE OBRÁTÍ, stejně Angíie a Čína
svou lásku.
a všechno bude jásat nad vítězstvím Církve."
"Za sněhové bouře jsme neustále stříleli a
mávali lucernami,"říká P.Gascon, který sám "Než bude mocí přijít toto vítězství Církve,"
už tolikrát zíral na apoštolských cestách tak praví Pán,"musí být i s kořeny vykopáno pet
smrti do tváře. "Ale ani výstřely z děl by stromu." A víděta velký tes a v něm pět stromu;
tyto, tak jí pravit Pán, mají úptne otrávené ko
nepřehlušily takovou bouři."
"My, misionáři, máme zvláštní anděle stráž řeny a otravují ostatní rostliny. Pet vetkých
herezí novověku musí byt upine odstraněno, nez
né, jinak by byl sotva kdo z nás žil."
muže přijít vítězství Církve.
"Už jsme se chystali k mši za mrtvé, ale
ted poděkujeme Bohu za zázračnou záchranu." Po třídenní temnotě se vrátí nesprávné věřící do
"Dobrá,"souhlasí biskup,"ale napřed se mu katotícké Církve a katotíci budou žít povznásej-ccrm životem.
síme trochu vyspat.
Ukázalo se, že oba cestující se vrátili bez Bylo jí zjeveno, jak se po temnotě cetá národy
polurony, ale ti, co je hledali, mají těžké vrátí do katolické Církve._____________________
omrzliny, které jim ošetřili až v nemocnici •Pět velkých herezi novověku jsou:komunismus, svo
Biskup a Honzík oslavili s misionáři vánoce bodné zt dnářstvř, progresismus, islám,/permisia na Tři krále už byli zase dona.
vismus? Materialismus? Touha po moci? ? ?/

Černoch v
SETBA A ŽEN

evropě
DOGMATA

Mitý Otče,
Často se setkávám s Lidmi,
má bytná je dobrá křestanka. RÍkává kteří mají s Církví těžkos
však:"Od Boha není spravedlivé', Že se ti. Nedávno mi rekt kotega:
dobrým Lidem daří Špatně a Špatným
"Nechápu, proč se Církev
dobře."
tak tvrdošíjné drzí dogmat;
Vypravovat jsem jí proto o tom, co
napr.víry v Nej svítej ší Tro
rekt jednou, náčetník naší vesnice Bi jici. Vždyť tomu nikdo ne
tému Otci:"SLyste, Bitý Otce, Buh,
rozume. "
kterého jste nám přinést, jpro nás moc Odpovědět jsem:"Je mnoho vě
neudétat; bytí jsme pokřtění a přes cí, které nechápeme a přece
to nebyta úroda stadkých brambor váž jsou pravdivé. To bývato
ná a ještě nám krokodítové sežratí
vždycky. U nas byt jednou
Čtyři krávy."
vetice chytrý muž a říkat:
Bitý Otec vŠak rekt:" Vždyťjsem vás "Věřím, že stunce je mnohem
přece učit, že až po smrti přijdete větší než země." Druzí se mu
do řise věcného krátě, kde je radost smáti, prý jestli nemá oči.
a štěstí a nejsou tam krokodítové.
Ate on namítnut:"Kdyby byto
Po smrtí budete sktízet, co jste za stunce matické, nemohto by
seti. Kdo dobrými skutky zasévat ra dát víc horka než štěpní po
dost, bude radost sktízet, kdo ztými žár. Věci, které jsou od nás
skutky zasévat botest, sktidí botest dateko vypadají mate, ston
Odkdy se ate zároveň seje a žne?Když je v dátce menší než srnka.
sázíte stadké brambory, musíte často Stunce je asi dateko, jinak
ohýbat hřbety a nesmíte brambory hnea by každý pták spadnut s ne
sníst, nýbrž cekat, až bude Žen - a be upečený .""To byt génius,"
do tě doby budou vaše břicha doceža rekt muj kotega."VeriLi mu?"
mata a budou křičet htadem. Za pár
"Ne. RÍkati: Dívat ses tak
měsíců bude čas brambory sktízet, bu dtouho na stunce, že se ti
dou mít mnoho htíz, takže budete mít SpářiL mozek.-A zahnaři ho
vetkou radost a budete mít břicha ja do protesá, kde zahynut.ko vetký had, když pohttí prasátko. Pak přešti BÍLÍ Otcové a ríNěco jiného je setba, něco jiného je kaři nám totéž. Pak všichni
žeň. Jen btázen by chtet prí setbě Létovaři, že zahubiti chytrého ctovéka. Církev zná véd
hned sktízet. Proto musíte cetý ži nad zemí tepe než my, kteří se vyznáme jen na této zeni
vot zasévat, po smrtí pak budou Žně. a to ještě ne moc dobře. Máme popírat pravdy, které ne
Budete-tí ted^skLÍzet radostí, acko- chápeme? Kdyby si každý vetký muž nechat vědomosti pro
Liv jste zasetí jen máto dobrých
sebe jen proto, že to druzí nepochoyí, žiti bychom ješ
skutku, zkus u brambor hned jíst,
tě dnes jako divoši, kteJCÍ nic nevedí. Pravda zastane
sotva zaseješ'. Pak přijdte a deLejte pravdou, aťse nám to Líbí nebo ne!"
mi výcítky."
"Jistě. Ate dogma o Nejsvetějsi Trojid nikdy nepocho
Tu r^kt náčetník:"Bitý Otce, vidím, píme, to říká i církev."
Že muj mozek je matický' a má huba
"Jednou to pochopíme - totiž po smrti."
vetka'. Mář pravdu, setba je těžký
"Ze je Život po smrti, to se Lehce říká."
12
cas . Poněvadž náš' život je doba set "Stejne Lehce, jako že život po smrti není. Přijde na
by, musejí v nem být také těžké a
to, kdo má pro svůj názor Lep
smutné věci, i když detáme mnoho dob , Kdykoliv iíme
ši důkazy. Jeden kněz říkat:
rých skutku; ty ještěnevzesty, pro
Máme mnoho důvodů věřit v ži
tento chléb a
tože byty právě zasety. Ted*'chápu,
vot po smrti; všichni nevěrd
proč nám krokodít vzdor dobrým skut kdykoliv pijeme
však mají důvod - většinou ne
kům sežrat ctyrí krávy a Buh mu ne
patrný
- aby věríti, Že život
i tohoto kalicha,
zasít huba, i když nás mituje."
po smrti nenc.
,
V tom se od sebe tisime."
To jsem té paní vypravovat, ate ta
smrt Pane
rekta, ze je to btbost. Zvtaštna.:po
OBObUNGME
zvěstujeme,
hané to pochopítí a křesťane to ne
chápou. Budu Se snažit jim to vyjeho vzkříšení
svéttit a jsem hrdý na to, že čer
vyznáváme..."
P.Michael Horatczuk.
noch muže dávat misie bČtochum.

skoro každý rok v zahraničí.
7.března 1927 ho papež Pius XI. jmenoval
světícím biskupem a Pius XII.dne 11.květ
19.čer^nce 1960, dva dny po
na 1940 sídelním biskupem v Prešo
svých 72 narozeninách zemřel v
vě. I jako biskup zůstal neobyčejně
Leopoldově řecko-katolický
skronným, laskavým a obětavým člově
kem. Kdo se s ním setkal, toho okouz
biskup Pavol GOJDIČ.
lila jeimost jeho povahy. Svým zje
Narodil se 17.července 1888 ve
vem trochu připomínal slavného
východoslovenské vesničce Rus
ké Peklany jako syn řeckokato
anglického učence a konvertitu kard.
Newmana. Ještě než z něho udělali
lického kněze /ti se smějí
před svěcením oženit/ a na
komunisté mučedníka, považovali ho
křtu dostal jméno Petr. Vyrů
lidé za světce. A skutečně - po je
stal v prostředí katolíků vý
ho smrti byla řada lidí podivuhod
chodního obřadu, jejichž před
ným způsobem vyslyšena. Navíc si za
kové se v 16.st.zřekli rozkolu
choval klidnou rozvahu mezi proudy
a přešli z pravoslavné církve
vásiivého nacionalismu.
k církevní jednotě s nástupcem sv.Petra pa Za II.svět.války nebylo jeho postavení lehké.
pežem, ale ponechali si bohoslužebný jazyk Musel hájit svébytnost svého kmene. Když ustou
i obřady a zároveň kázeň východního práva. pila r.1941 Rudá armáda ze západní Ukrajiny, by
Celibátem se zavazuje jen řeholník - mají
lo jeho povinností pomoci taimí řeckokatolické
jedinou řeholi - sv.Basila, resp.kněz,kte duchovní správě, zdecimované komunistickým mezirý aspiruje na vyšší hodnosti, např.biskup vládím, a to pod nepříjemným dozorem nacistic
skou.
kých úřadů, které kolísaly mezi nevraživostí k
Řeckokatolíci na východním Slovensku, na
Církvi a občasnými pokusy zneužít církevních či
Podkarpadské Rusi a v Haliči byli velmi
nitelů k vlastnímu prospěchu.
aktivní a zbožní, zvláště kněžské rodiny
Avšak biskup Gojdič si zachoval svou čest. Komu
vynikaly hlubokou vírou, a v takovém pro
nističtí žalobci a soudci na něho roku 1951 na
středí se rodila další kněžská povolání.
hrnuli spoustu všeobecných řečí o kolaboraci s
Hlavním ohniskem zbožnosti však byly kláš nacismem, ale kroně jmen několika německých
tery sv.Basila Velikého, které přivedl k
úředníků, s kterými se tehdy biskup setkat musel,
novému rozkvětu v 17.st.sv.Jozafat Kuncenemohli uvést ani jediný konkrétní fakt.
vič, apoštol a pak i mučedník církevní jed Osvobození naší vlasti r.1945 biskup Gojdič
noty na Ukrajině a na Bílé Rusi. Jak hlubo upříímě uvítal už proto, že v prvních letech,
ká je víra řeckokatolíků - uniatů - mažeme před komunistickým pučem, chránila vláda jejich
usoudit i z toho, že podzermí Církev kvete práva a zamezila, aby je potkal osud uniatů na
a komunisté se irarně namáhají do ní vnik
Podkarpatské Rusi, násilím okupované SSSR, kde
nout a zničit ji.
se opakovala inperialistická politika ruských
I mladý Petr dostal na faře dobrou výchovu carů, kteří byli ochotni tolerovat všechna nábo
a on, i jeho dva bratři se rozhodli pro
ženství, s výjiirkou řecko-katolíků. Že i komu
kněžské poslání. Studoval v Prešově - sídle nisté ně li před katolicismem východního obřadu
uniatského biskupa, kde býval i seminář jakýsi hysterický strach - a mají dodnes - svěd
pak v Budapešti a 27.srpna 1911 - tedy před čí o tom, jak tato sjednocená Církev ohrožovala
70 lety - byl vysvěcen na kněze. Z lásky
vadnoucí pravoslaví, jak nebyla ochotna se pod
k Bohu a k lidem zůstal svobodný, aby
robit rudému režimu. Komunistické úřady použily
mohl - bez starostí o rodinu - ještě víc
všech prostředků, aby tuto Církev zničily, nepečovat o věřící a prohlubovat svůj duchov štítily se podvodů, násilí, vydírání, úplatků a
ní život s Bohem. Za několik let vstoupil
lží.Protože mladí "východňárští"kněží měli ženy
k basiliánům nedaleko Mukačeva. I později, a děti, k vůli rodinám se naoko přidali k pra
jako biskup, nosíval jejich hábit, černý
voslavné církvi. Ne všichni. Měli na vybranou
s bílým límečkem.
vězení, deportaci do Čech k nejhorším práčem,
Za I.republiky prožívali uniaté náboženský v chlévě a jinde - tam zemřel mučednickou smrtí
a kulturní rozkvět, i když museli čelit no P.Kapišinský - dále útěk za hranice nebo smrt.
vým vlivům, které prudce otřásaly patriar Těm, kdo nechtěli přestoupit, poskytoval svátý
chálními poměry jejich krajů.
biskup přístřeší a pomáhal jim k cestě na Zá
Otec Gojdič-přijal řeholní jméno Pavel pad. To mu slouží jen ke cti.
byl muž světového rozhledu, věnoval se hor Při volbách 1946 doporučoval demokratickou
livě duchovní práci a křesEanské výchove
stranu, jedinou možnost proti komunistům. Po
lidu. Mnoho cestoval, proto mu při soudu
únoru sváděl s ostatními biskupy statečný boj
komunisté vytkli, že byl za I.republiky
Ega práva Církve a svobodu svědomí, boj, který
zůstane navždy slávou našeho katolicismu. Při
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tom nikdy neztratil nervy, i když věděl, jaké
nebezpečí hrozí jak jemu, tak řecko-katolické
Církvi.
Očekávaný útok nastal r.1950. Komunisté a pra
voslavní kolaboranti se vrhli i na řecko-katolickou Církev na východním Slovensku, v Gojdičově prešovské diecézi. Biskup Gojdič by se
byl nohl zachránit odpadem, mohl udělat karié
ru v sovětské pravoslavné církvi. Odmítl však
rázně jakékoliv diskuse a zdráhal se vydat ko
munistům a ruským popům klíče od své katedrály.
Byl proto na místě zatčen.

MODLITBA Z TICHA

V lednu 1951 byl biskup Gojdič se spišským bis
kupem Vojtaššákem a trnavským světícím bisku
pem Buzalkou postaven před státní soud v Bra
tislavě a odehrálo se trapné soudní předsta
vení, jeden z nejhanebnějších činů čs.komunis
tů. Nemohli mu v rámci platných zákonů doká
zat nic, ani nic konkrétního vytknout, ba ani
odpor k čs.státu, ke kterému měl ze všech sou
zených nejvřelejší postoj, dostal nejpřísnější
trest - 15.ledna 1951 ho odsoudili na doživotí.
Probíráme-li znovu neuvěřitelnou záplavu lží,
nenávisti a pomluv komunistického soudu, najde
me hned na začátku slova:" biskup BÝVALÉ řec
ko-katolické Církve."
Od spoluvězňů biskupa Gojdiče víme, že i v ža
láři mnoho trpěl, ale nepřestal projevovat
křesťanskou lásku a oběti pro druhé. Dělil se
se spoluvězni o skrormé jídlo, a některým tak
zachránil život. Později ho většinou drželi v
samovazbě, měl na vězně příliš velký vliv.
Na slavnou Novotného aimestii propuštěn nebyl.
Říkalo se, že prý byl obdařen od Boha stigmaty,
tajeimými ranami na rukou, nohou a v boku jako
měl Kristus. Proto prý byl v samovazbě a proto
bylo jeho tělo hned po smrti spáleno, aniž je 14
kdo z příbuzných viděl.
Po r.1968 byla řeckokatol.Církev na vých.Slovensku obnovena, ale biskupa nemá dodnes. AH
PŘÁNÍJULIA ZEYRA ZDENCE BRAUNEROVE K VÁNOCŮM

Na Štédný den obutiná vtait to nejk/iábnejll kouzlo
a ^antabie otvlxá vlem hladkým -itubvn dvéáe dekolán.
Pamatuji, be, jak jednou pl Baunget>ová vyplavovala,
jak jóte bi co díti na ten den v -boumsiaku na Blanic
ké aytáňe haáli, očekávajíce tu záJvivou btávu uzbvlčeného btaomku.
Nevím, puč. mí to btovo •."Butli, je už čaó!" dneb
poáad v btuchu zni a tak hmotní bl poáád odpovídám:
"Bože, jebte ne'." A dávám tomu tak zoufale blanický
význam. Je to bpvb puto, že vlbl temné muky nad.
ku.jinou, že všechna pod bněhem dávná, i ty ce^ne
teby. Beu to za botebtný výuz tvááe neblahé té
zeme, kteu už tak dlouho a tak žatobtive k nebi hle
dí vé&ié b toa otázkou-."Ježte nepaiŽet čab?" A ně
mota nebeb odpovídá věcní:" Jebte ne'."
Pleji vám k vánocům i k Novému toku tolik dobaého,
jak bych vám tak úd bám užtedlil, kdyby to bylo v
moci mé:"BŮH VÁM ŽEHNEJ A OPATRUJ VAS A OEJ VÁM
KLIDU A ZDARU K PRÁCI VAŠÍ.”

MLČET BYCH CHTĚL, PANE z
A ČEKAT NA TEBE,

MLČET BYCH CHTĚL,
ABYCH POROZUMĚL,
CO SE V TVÉM SVĚTĚ DĚJE.

MLČET BYCH CHTĚL,

ABYCH BYL BLÍZKO VĚCEM
VŠEM TVÝM STVOŘENÍM,
A SLYŠEL JEJICH HLAS.
MLČET BYCH CHTĚL,

ABYCH SE NAUČIT ROZEZNAVA1
TVÉ A SVÉ SLOVO.

CHTĚL BYCH MLČET,

ABYCH MEZI TĚMI MNOHA HLAS
ROZEZNAL TEN TV0J.
CHTĚL BYCH MLČET A ŽASNOUT
ŽE PRO MNE NACHÁZÍŠ SLOVO.

PANE, NEJSEM HODEN,
ABYS PŘIŠEL KE MNE,

ALE ŘEKNI JEN SLOVO
A MÁ DUŠE BUDE UZDRAVENA.

Jong Z7NK, p/Lztozlt DAVID

ZAMYŠLENÍ zCESTY
Kolik bývalo u nás v Cechách dřív kapli
ček a křížů u cest a na rozcestích. Ko
lik bylo u nás i klášterů. Zmizely. Vi
ditelná znamení víry ustoupila strachu,
shonu, nejistotě, nevíře. Skoda!

Jsou stále ještě země, kde tato viditel
ná znamení dosud stojí. Jsou ještě lidé,
kteří jsou ochotni žít v klášteře a je
jich povoláním - a asi nej těžším zaměst
náním na světě - je modlit se. Zaplač
Pán Bůh za tato posvátná místa, která
ještě drží svět před úplným rozkladem a
zkázou.
Navštívili jsme jedno takové místo. Je
to český klášter uprostřed Itálie. Mož
ná, že dík duchu, síle a upřímnosti tam
ních modliteb český národ ještě žije.
Čeští Benediktini z pražských Emauz v
Norci, rodišti sv.Benedikta, spolupatrona Evropy, se usilovně modlí za nás, za
náš národ, za Evropu, za lidstvo. Žijí
tam v pokoře a víře a naději v Boží
za svátého Otce, nositele nej těžší
království. Jejich modlitby vyzařují
ho kříže, svědomí lidstva. A neboj
lásku, pravdu, moudrost a sílu. Uvědo
me se sami udělat kříž.
mili jsme si pravdu staré české písně:
VE JMÉNU OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.
Vždyč. jenom svátá víra,
ač jí svět pohrdá,
Vlana a Bowk v listopadu 1981.
zdroj štěstí otvírá
Adresa v NorČi je: P . Ci ri 11 o Stavěl,
lék choré duši dá.
Monastero Benedettino Madonna delle
Zvlášč Otec Cyril, kterého tak dobře
1-06046 Norcia /Pg/ Italia.
známe z exercicií v Bethanien, nám žeh Grácie,
***********************************^
ná a všechny nás prosí:
Modleme se. Jen vírou, nadějí a láskou HRST" KRÁSNÝCH MYSLIENŮK
Hovoří Ježí Š: "Pnavdlvo vám hovonúm,
můžeme přemoci soptícího Ďábla. Mějme
že základem v.íeZki/c./i o mylov, ktoné sa kona
důvěru k Panně Marii. Ona nás vede ke
jí
na zemí je ktíeck, ktoný odlučuje člověka
Kristu. Ona nás chce seznámit s tajem
stvím Svaté Trojice. V modlitbě sv.Rů od milosti. Zííe v milosti, ak nechcete upažence je síla. Rozjímejme denně s Bohem. dať do omyto v. .láska /láska k Bohu/ je tým,
co zjemňuje i úly ducha do takej výšky, že
Byli jsme v Assisi a klečeli jsme s
účinné pnivádza k dokonalosti v každéj ob
Otcem Cyrilem ve svatyni sv.Rity v Cas- lasti, .láska ho uČl chápat1'a vedle ho k po
cie. Uvědomili jsme si výjimečnost a
slušnosti, láska ho chnánl od zla, láska ho
sílu světců. Oni jsou reflektory ozařu uschopňuje letúeť na ceste Vobna..Boh sa nející Krista. Jsou živými příklady i pro odlucuje od toho, kto ho miluje. Teda, ked^
naši cestu do Božího království. Pius
je vo vát Boh, je vo vát sama Intellgencúa,
XI. kdysi řekl: Světce lze srovnávat s a tá vám dává tvoje světlo..Boh je plamenem,
teleskopy astronomů. Skrze teleskopy
ktoný žije vo vás, keď ho milujete. Vata ludvidíme hvězdy, které by pouhým okem
ska pnúnodzenosťsa zbožsžúje týmto kontak
dnes nikdo z nás nezahlédl. Skrze svět tům. Člověk, živočich obdařený noz umom, us tu
ce se vsak uěíme jasněji poznávat věcné pl ako kukla lanvy motýla a vynonú sa sku
pravdy, které našim slabým očím zastírá tečný nadčlověk, ktoný už nle je Iba tým,ako
všednost.
ho vidi svět, .ale je bytím, nle sice este
anjelským,
no nle už Iba lúdským, má este
Blíží se Vánoce, svátky pokoje a míru.
ludske boje, ktone mu pnlnásajú zásluhy, ma
Promítněme si v nich náš život na turinské plátno s ranami Kristova kříže. vsak slobodu dochov nad zmyslaml, ztánu a
jasné vldenle, pneto sa mu odkuýva Pnavda a
JAK NESEME NÁŠ KŘÍŽ MY? Modleme se za
Poláky, Polsko, náš národ a především zjavuje Boh-Otec a Pán-vo Svojej nadbytostnej Knáse.
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níkovi.
Zamotal se do červeného šátku, oblékl
Byl štědrý večer. Marja už dávno chrá
se a vyšel na ulici. Padal drobný,
pala na peci, v lanpičce dohoříval
ostrý sníh a bodal do tváře jako
petrolej, ale Fjodor Nilov stále
jehly. Bylo zima, kluzko a tma,
ještě seděl a pracoval. Dávno by
i plynové lampy hořely mdle a na
už nechal práce a vyšel si na uli
ulici podivně zapáchal petrolej,
ci, ale zákazník ze Zvonařské uli
takže Fjodor se začal dusit a
ce, který si u hěho asi před dvě
kašlat. Po dlážděné ulici projíž
ma týdny objednal boty, byl tu
děli sem tam boháči, z nichž
včera, nadával a poručil, že boty
každý držel v ruce kus šunky a
musí být dnes do jitřní hotovy.
láhev vodky. Z kočárů a ze
"To je život pro vraha! "vrčel
saní hleděly na Fjodora
Fjodor při práci."Někdo už
^bohaté slečny, vyplazova
dávno spí nebo se veselí, a
ly na něho jazyk a smě
ty abys tu seděl jako nějaký
jíce se křičely:
Kain a čert ví pro koho šil'.'
"Hleěte, žebrák!"
Aby najednou neusnul, každou
Za Fjodoiem šli studenti,
chvíli vytahoval láhev,kte
důstojníci,kupci a generálové a vysmívali
rou měl pod stolem, přihýbal
Tnu: "Ožralec, ožralec! Švec-ne\ěrec, dušinkasi a za každým hltem kroutil
nolinka! Žebrák!"
hlavou a hlasitě rozumoval:
Uráželo ho to, ale mlčel, jen si odplivoval.Když
"Řekněte mi, prosím, jak to
však se mu namanul do cesty ševcovský mistr Kuzpřijde, že zákazníci se ve
ma Lebedkin z Varšavy a řekl: "Vzal jsem si boha
selí, a já na ně musím šít?
tou, u mne pracují tovaryši, ty však jsi žebrák,
Či jen proto, že oni mají pe
nemáš co do huby strčit", Fjodor se už neopanoval
níze a já jsem žebrák?"
a rozehnal se za ním. Hnal se tak dlouho, až se
Nenáviděl všechny zákazníky,
octl ve Zvonařské ulici. Jeho zákazník bydlil ve
zvláště toho ze Zvonařské ulice. Eýl to pán čtvrtém domě od kraje a byt měl v nej vyšším po
zasmušilého vzezření, měl dlouhé vlasy, žluschodí. Šlo se k němu přes dlouhý, tmavý dvůr a
tý obličej, velké modré brýle a sýpavý hlas. potom nahoru po strašně vysokých kluzkých schoJméno měl německé, že je člověk ani vyslovit'dech, které se viklaly pod nohama. Když k němu
nemohl. Čím vlastně byl a co dělal, těžko Fjodor vstoupil, zákazník seděl jako před dvěma
bylo uhodnout. Když si k němu Fjodor před
týdny na zemi a tloukl cosi v moždíři.
dvěma týdny přišel pro míru, seděl zákazník 'Boty jsem vám přinesl, Vaše Výsokoblahorodí,"
na zemi a tloukl cosi v moždíři. Fjodor ješ řekl Fjodor nevrle.
tě ani nepozdravil, když se obsah moždíře
Zákazník se zvedl a mlčky si začal boty zkoušet.
naráz vzňal a začal hořet jasným červeným Fjodor mu chtěl pomoci, poklekl na jedno koleno a
plamenem, začalo tam páchnout po síře a spá stáhl mu starou botu, ale hned vyskočil a zděšeaě
leném peří a místnost byla plná hustého rů couval ke dveřím. Zákazník měl místo nohy koňské
žového kouře, takže Fjodor asi pětkrát kýchlkopyto.
Cestou domů si potom říkal:"Kdo se Boha bo "Aha,"řekl si Fjodor,"to je pěkné nadělení!"
jí, ten se takovými věcmi nezabývá."
Měl se nejdříve pokřižovat, potom vším praštit a
Když už v láhvi nezbyla ani kapka, Fjodor pádit dolů, ale hned mu blesklo hlavou, že mu po
postavil boty na stůl a zamyslil se. Těžkou prvé a možná v životě naposledy přichází zlý duch
hlavu si podepřel pěstí a začal uvažovat o do cesty a že by bylo hloupé nevyužít jeho služeb.
své chudobě, o svém těžkém, bezútěšném živo Ovládl se a rozhodl se, že zkusí štěstí. Aby se
tě, potom o boháčích, o jejich velkých do- nepokřižoval, založil ruce za záda, uctivě si
mech, kočárech a storublovkách. Co by za to odkašlal a začal:"Říká se, že prý na světě není
dal, kdyby se těm zpropadeným boháčům domy nic ohyzdnějšího a špatnějšího než zlý duch, ale
rozpadly, koně pozdechali, kožichy a sobolí já vidím, Vaše výsokoblahorodí, že zlý duch je
beranice vypelichali! Přál si, aby se bohá velmi vzdělaný. Čert, promiňte, má sice kopyta a
či pomalu proměnili v žebráky, kteří nenají vzadu ocas, ale zato v hlavě víc rozumu než mno
co do huby strčit, aby se z chudého ševoe
hý student."
stal boháčem a sám se na štědrý den naparo "Z tvé řeči mám radost,"řekl polichocený zákaz
val nad ubohým ševcem. Co tak Fjodor snil, ník. "Díky, ševče! Jaké máš přání?"
najednou si vzporměl na svou práci a otevřelyA švec si začal bez meškání stěžovat na svůj osud.
oči:"To je pěkné!"ponyslil si, přehlížeje (Už od dětství prý závidí boháčům. Vždycky ho urá
boty. "Boty jsou už dávno hotovy, a já si ;želo, že všichni lidé nebydlí ve velkých domech
tu pořád sedím. Musím je přece zanést zákazya nejezdí s pěknými koňmi. Proč má třít bídu?
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Oč je horší než Kuzira Lebedkin z Varšavy, kte "Kuzna Lebedkin, "odpověděl sluha.17
rý má vlastní dům a jehož žena chodí v klo "Zavolej toho hlupáka."
Kuzma Lebedkin se brzy dostavil. Zůstal stát v
bouku? Má přece zrovna takový nos, zrovna
takové ruce, nohy, hlavu, záda jako boháči, uctivé póze u dveří a ptal se:"Co poroučíte,Va
proč tedy musí pracovat, zatím co jiní se -vo še Vysokoblahorodí?" "Mlč! "zakřičel Fjodor a dupl.
se lí? Proč si vzal Marju a ne nějakou navo "Ne abys tu mudroval, pamatuj, že jsi pouhý š\ec.
něnou dámu? V domech bohatých zákazníků čas Vždyt ty, trdlo, neumíš ani boty pořádně ušít.
Zasloužil bys po tlamě! Co tu vlastně chceš?"
to vídává krásné ženy, ale ty si ho vůbec
nevšímají a jen někdy se mu smějí a šeptají "Přišel jsem si pro peníze, prosím!"
"Já ti dám peníze! VenlAž v sobotulVraz mu jed
si:'"Iten švec má ale červený nos!" Pravda,
Marja je ženská hodná, dobrá, pracovitá, ale nu!" Ale vtom si vzpomněl, jak si z něho samého
dělali zákazníci šašky, bylo mu z toho u srdce
je nevzdělaná, má těžkou ruku a její rány
těžko, a proto, aby se povyrazil, vytáhl z kap
bolí, a když si chce někdy člověk před ní
sy bachratou tobolku a začal počítat peníze. By
promluvit o politice nebo o něčem učeném,
lo jich mnoho, ale Fjodor chtěl mít ještě víc.
plete se do toho a plácá hrozné nesmysly.
Ďábel v modrých brýlích mu přinesl další tobolky,
"Co si tedy přeješ?"přerušil ho zákazník.
ještě tlustší, ale Fjodor chtěl stále víc a čím
"Chtěl bych, Vaše Vysokoblahorodí, Gerte
Ivanyči, abyste byl tak laskav a udělal ime déle počítal, tím byl nespokojenější.
Večer mu přivedl zlý duch vysokou paničku mohut
boháčem!"
ných prsou, v červených šatech, a řekl, že je to
"Budiž! Ale za to mi. musíš dát svou duši!
jeho nová žena. Až do noci se s ní Fjodor neustá
Než kohouti zakokrhají, napiš mi na tento
le líbal a jedl perníky. V noci pak ležel na měk
papírek, že mi dáváš svou duši."
"Vaše Vysokoblahorodí,"řekl Fjodor zdvořile, kých prachových peřinách, převaloval se z boku
"když jste si u imě objednával boty, nežádal na bok a za nic na světě nemohl usnout. Jímala
jsem po vás pěnéze předem. Objednávka se mu ho hrůza:"Tolik peněz!"pravil ženě."Ani se člo
věk nenadá a vlezou sem zloději!"
sí napřed vyřídit a teprve potom peníze!"
Celou noc nespal a každou chvíli vstával se podí
"No dobrá!"souhlasil zákazník.
V moždíři vzplanul najednou jasný oheň, vy vat, zda je truhla v pořádku. Ráno se vypravil
do kostela na jitřní. V kostele se prokazuje
valil se hustý růžový kouř a bylo cítit
smrad po spáleném peří a síře. Když se kouř všsm stejná čest, bohatým jako chudým. Dokud byl
rozešel, Fjodor si protřel oči a spatřil,že Fjodor chudý, modlíval se v kostele takto:"Pane,
už není Fjodorem ani ševcem, ale jakýmsi ji odpust mě, hříšnému!" Totéž odříkával i tečí,když
se z něho stal boháč. Jaký tedy rozdíl? Vždyt
ným člověkem ve vestě s řetízkem, v nových
kalhotách, a že sedí v křesle za velkým sto bohatého Fjodora nezakopou po smrti do zlata ani
lem. Dva sluhové mu podávali jídla, hluboce do diamantů, ale do téže země jako posledního
chudáka. Hořet bude ve stejném ohni jako ostatní
se klaněli a říkali:"Dobré chutnání, Vaše
ševci. Fjodorovi to připadalo všechno špatně za
vysokoblahorodí!"
A jaká hojnost všeho! Sluhové mu předložili řízeno, a k tomu ke všemu ještě ta strašná tíha
veliký kus skopové pečeně a misku s okurkami, v celém těle od oběda a místo modlitby se mu de
rou do hlavy všelijaké myšlenky o truhle s peně
potom přinesli na pekáči pečenou husu a za
chvíli vařené vepřové s křenem. A jak to by zi, o zlodějích a o vlastní prodané, zahubené du
lo všechno vznešené a chytře vymyšlené. Fjo ši. Z kostela vyšel ve špatné náladě. Aby zahnal
dor jedl a před každým jídlem vypil sklenici ošclivé myšlenky, spustil na celé kolo jakousi
písničku, jak to míval ve zvyku. Sotva však za
výtečné vodky, jako generál nebo hrabě. Po
vepřové mu podali kaši s husím sádlem, potom čal, přiběhl k němu strážník, zasalutoval a řekl:
míchaná vejce na vepřovém sádle a pečená ját "Milostpane, takoví páni na ulici nezpívají. Ne
ra a Fjodor si na všem pochutnával a rozplý jste přece švec!" Fjodor se opřel zády o plot a
val se blahem. Co to ještě nesou? Podali mu přemýšlel,čím by se povyrazil.
pirohy s cibulí a pařenou řepu s kvasem. "Že "Milostpane,"zavolal na něho podomek,"moc se o
ti páni z tolika jídel neprasknou, "myslil si. ten plot neopírejte, zamažete si kožich!"
Nakonec mu přinesli velký hrnec s medem. Po Fjodor zašel do krámu, koupil si tam nej lepší
foukací harmoniku, potom kráčel ulicí a hrál.
obědě se zjevil čert v modrých brýlích a
otázal se s hlubokou poklonou: "Jak jste spo Všichni na něj ukazovali prstem a smáli se.
"To je pěkný pán!"dobírali si ho drožkáři."Jako
kojen s obědem, Fjodore Pantělejiči?"
nějaký švec!"
Zle Fjodor se nezmohl ani na jediné slovo,
"Copak mohou páni dělat takové výtržnosti?"řekl
tak byl po obědě nacpaný. Byl přesycen, až
mu strážník."Ještě tak vlezte do hospody!"
mu z toho bylo nepřijeimě a těžko. Aby se
něčím rozptýlil, začal si prohlížet botu na "Milostpane, smilujte se a podarujte něco, pro
levé noze:"Za takové boty jsem brával nejmé Boha živého!"naříkali žebráci a obstoupili Fjo
ně půl osma. Který švec to dělal?"zeptal se. dora. "Smilujte se!" - Dokud byl ševcem, žebráci

si ho vůbec nevšímali. Ted mu však zastupo
NAŠE POŠTA
vali cestu.
Dona ho přivítala novomanželka, panička v
"..dostaZZ jsme od Tebe dopZA a v něm tu dobaoa
zelené blůzce a červené sukni. Chtěl s ní
zpaáva, že nám pos/táŠ bat/k. To v/š, že jsme
zadovádět a už se rozpřáhl, že ji poplácá
óe aadovatZ, cettZ to znova a znova a bytZ jsme
po zádech, ale ona hned zlostně:"Ty sprostý paeAvédcenZ, ze pao baZ/k budeme muset j/t na
mužíku! Nevíš, jak se máš chovat k dámám?
cetnZcZ. Ate páZšta jsem v potedne od své nemoc
Máš-li mě rád, pěkně ručičku polib, ale po né pan/, kteaé dětám pecovateZku a batik až byt
plácávat se nedám!"
tu a zadavuno, pbtvezZÍZ ho no^átne baZZkááZ.
"To je proklatý život! "pomyslil si Fjodor.
CZo jsZ zaptatíta Samá! /Clo na potraviny se už
"Copak je to život pro člověka? Zazpívat si neplatí/. Metas s ^ím paácZ a vydátaí, dekuj eme
nesmíš, ani na harmoniku zahrát, ani si s
TZ,mnohokaát Pán Bah zaptač. Byto to kaábné; ba
ženskou zažertovat. Fuj!"
t/k jsme za aststence všech dětí Z tatínka otevSotva zasedl s paničkou k čaji, už tu byl
aetZ, s/avnostne všechno vybaZÍZÍ na stát a ted~
zlý duch v modrých brýlích a řekl:
začato dZvenc a obdivován/.
o
"Nuže, Fjodore Pantělejiči, co jsem slíbil, Ktukum nejv/c ze všeho chutná ten šatám, nemažou
to jsem splnil. Tečí pěkně podepište papírek sZ ho vynachvát/t, kaájZ ho na tenké ptátky na
a račte se rmou! Už víte, jaké je to být bo chteba do paáce na svačina. Hned jsem také uvaháčem, to vám stačí!"
Šita ze dvou kostek bujónu výboanou potévka, zaA zatáhl Fjodora pod zem, rovnou do pekla.
va/ZZa nudte a vsZchnZ až nedočkavé ČekaZZ S taČerti se tam sletěli ze všech stran a řvali: t/ákem na tu dobrotu. A dnes jsme už met/ hanec
"Hlupáku! Hňupe! Osle!" V pekle hrozně za potévky z té kaabZce, to je výhoda, výborná po
páchal petrolej, div se člověk neudusil.
tévka jedna dvě.
A naráz všechno zmizelo. Fjodor otevřel oči Sušené mZéko a to "kakao" /Suchard-expres/ sZ
a spatřil svůj stůl, boty a plechovou lam
necháme na vánoce, čokotády jAem chtěZa nechat
pičku. Cylindr lampičky byl černý a z malé vnoučatům jako dáaek, ate dětí paosZZy, aspoň
ho plamínku na knotu se valil jako z komína ochutnat, tak jsem otevácta. od každé jednu a dasmradlavý dým. Před Fjodorem stál zákazník tZ jsme Z Hance. Joza už také vošit aáno Čaj a
v modrých brýlých a vztekle křičel:
chváZZt ho, jak je sZtny, Že stáčí dát jenom
"Ty hlupáku! Hňupe! Osle! Já tě naučím, ty tioška. Vont Z ten detent sZ až dvojčátka zamtupodvodníku. Objednal jsem si to před dvěma vZta na 5.paosZnce na jejZch patnácté naaozenZnedělemi, a do dneška boty nejsou hotové!
ny. Na ty makaróny jsem zvědavá, ty^jsem ještě
Ty si myslíš, že mám čas tahat se k tobě prc nevaŠita, ate dětí se na ne teš/. Část zkus/m
boty pětkrát za den? Neřáde! Dobytku jeden!" pot/t tou houbovou omáčkou. Bonbónky jsem už
Fjodor potřásl hlavou a pustil se do bot.
také oteváeta, včesal tu byZa Stávka s aodZnou,
Zákazník ještě dlouho nadával a vyhrožoval. tak^jsem podetovata. Za všechno ješte Jednou
Když se konečně uklidnil, Fjodor se ho nevr up^aemné a smdečné Pán BÍih zapZat/ zvZašte za
le zeptal:"..co vy, pane, vlastně děláte?"
Tvou mátou pozornost, že na mne pamatuje/', domní"Vyrábím bengálské ohně a rakety. Jsem py
vaZa ses, ze jsem sama. DekujZ TZ. Tatínek je
rotechnik ."
zatím doma, vsZchnZ se odvotaZZ a to vyš/zení
Začali vyzvánět na jitřní. Fjodor odevzdal
pfcý ťivá nekoZZk mes/cu. Tak zatím čekáme. Soud
boty, dostal peníze a šel do kostela.
tavaZ dva dny, mohZZ ŠccZ všechno na svou obha
Po ulici jezdily sem a tam kočáry a saně s joba, dokázaZZ, ze se neobohacovatZ, ate nako
medvědími nánožníky. Po chodníku šli s pros nec byty vyneseny tak tvadé aozsadky. Tatínek
tým lidem kupci, paničky a důstojníci. Ale dostat 20 měs/cu, čty/í mes/ce sedět ve vazbě,
Fjodor už jim nezáviděl a na svůj osud ne- ty mu snad odpoč/tajš. UvZdíme, až bude vybíze
reptal. Zdálo se mu teá, že bohatí i chudí no to odvotáaí. Ten jeden spotapaacovn/k, kteaý
jsou na tom stejně bídně. Jedni si jezdí v dostat 3 aoky, má dvě hotčZcky, cikánečky, šest
kočárech, druzí zas zpívají na celé kolo a tet, vzaZZ sZ je za vZaAtná, paotože nemohZi
hrají na harmoniku, ale nakonec všechny če mít dětí. ChceŠ-ZZ jZm něco posZat, maií tuto
adtesa: Ma^e KKUMPH0L2,RAVÍK0l/ 43.7535/ OLOMOUC
ká stejný osud - jenom hrob.
A NA SVĚTĚ NENÍ NIC, ZAČ BY MDHL ČLOVĚK DÁT
POŠLEME!
xk----/ / /
POŠLETE?
ZLÉMU DUCHU TÍEBA I MÁLY KOUSEK SVÉ DUŠE.

....... Anton PavEovxc ČECHOV

Vedle uveřejněný dopis je od paní Marie
Adámkové, manželky jednoho z odsouzených,
hluboce věřící matky dvanácti dětí. Adresa:
60200 BFNO, Náměstí míru 2. ,
z
CO JSTE UDĚLALI JEDNOMU Z MÝCH NEJMENSICH
BRATŘI', UDĚLALI JSTE MNĚ.. MILOSRDENSTVÍ CHCI!
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MÁME JIM DÁVAT PENÍZE ?
Především si uvědomme, ze dnes
přijdou do ruky peníze i velmi ma
lým dětem; jedou samy busem, do
běhnou pro nákup, pro noviny. Ma
jí však mít vlastní peníze? Je to
vážná otázka, proto ji musíme
včas řešit.
Nedávejme jim peníze ani příliš
brzo, ani příliš snadno. Někdy ne
víme, co jim dát za dárek a dáme
jim pění ze-je tc snadnější. Nebo
je pošleme na nákup a "za drobné si
smíš něco koupit". Pak vidíme v obchodech
pěti i šestileté děti, jak si kupují autíč
ko nebo žvýkačku. Nebo si v mateřské školce
naivně vyměňují peníze za bonbónek.
Nedoimí vejme se, že si tak dítě hodnotu pe
něz uvědomí. Načpak, z první zkušenosti
soudí, že peníze jsou k uspokojení různých
vrtochů. Pokud jsou děti malé-do devíti let
m ají rodiče peníze kontrolovat, vybírají
sami nebo s dítětem vhodnou věc či dárek,
který si dítě přeje, ale vždy s rozumem.
Brzo - při vhodné příležitosti, ukážeme dí
těti, jak je život vážný; s penězi se ne
plýtvá. Tatínek musí tvrdě pracovat, aby
chom měli z čeho žít, co jíst, oblékat se.
Nejsme bohatl a nemažeme vydávat peníze za
cokoliv. Je třeba myslet i na ty, kdo jsou
bez prostředků a potřebují naši pomoc-pro
to musíme s penězi dobře hospodařit..Pak
nám děti nebudou mít za zlé, když jim ne
dáme tolik, kolik by chtěly.

MŮŽE DÁVAT DĚTEM JAKO ODMĚNU PENÍZE?
Víme, jak to v rodinách chodí. Budeš-li
první ve třídě, dostaneš sto franků, budeš
li druhý, padesát atd. Není to spravedlivé
Nenají vždycky největší úspěch ti, kdo nej
pilněji pracují. Bud. jsou méně nadaní, ne
bo jsou ve třídě plné nadaných žáků a mají
na slíbenou odměnu malou naději.
Horší než tato nespravedlnost je, že děti
nakonec považují odměnu za něco, nač nají
nárok. "Jsem první, MUSÍŠ mi dát 100 frs!"
To je nesprávné. Pravidelné odměny utvrzu
jí dítě v doiměnce, že se nic nedělá zdar
ma. Peníze jsou pak jako španělská stěna,
která zakrývá dítěti to, v čem je skuteč
ná hodnota jeho úsilí. Spokojenost nad
splněným úkolem, radost z čistého svědomí
a dobrého vztahu k rodičům. Místo toho bu
de dítě hledět jen na peníze a stane se
ziskuchtivé. Tak je to i s různými službič
kami v domácnosti. Žádejme, aí. ná podíl na
pohodlí všech tím, že prokazuje určité
služby ostatním, kde každý dostane stravu,
posilu, lásku..Rodina není továrna, kde se
vyplácí mzda.

Občas je však dobře, umožnit dětem od 8-9 let
nějaký výdělek za mimořádnou práci, např.
zamést dwrek a cestičky na zahradě
nafouknout a vyčistit všem kola ap.
KDY MÁME DÁVAT DĚTEM PENÍZE?
Dorůstající dítě chce mít přirozeně
určitou finanční nezávislost, vždyř
se také musí naučit s penězi zachá
zet. Proto potřebuje kapesné. Rodi
če at rozhodnou o výši kapesného.
Neříkejme často: naše děti dostávaj.
kapesné od toho či onoho roku. Musí'
me se rozhodnout podle charakteru dítěte a okol
ností; např. v početné rodině dostanou mladší
děti kapesné dříve, než je dostali starší. Budeme-li jednat obratně, nepovede to k žárlivosti.
Počkejme, až dítě projeví samo přání mít vlast
ní peníze. Občas mu dáme na vybranou: "Z čeho
bys měl k svátku větší radost: z dárku nebo z
peněz?" Jsou období, kdy dítě cítí vetší potře
bu peněz: před svátkem natek, před vánocemi.
Chce dát nějaký dárek. Mějme pro jeho přání po
chopení.
Me s pravidelným přídělem peněz počkejme radě
ji, až začne dítě dospívat.
JÁDRO PROBLÉMU
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Jádro problému není ani tak v tom, co jsme prá
vě řekli. Dříve či později to bude méně význam
né. Důležitý je vztah rodiny k penězům. Než dí
tě dostane do ruky peníze, už k nim má určitý
vztah podle toho, co dona o penězích slyší, na
co je zvyklé. Např. mluví-li se spíš o ceně dár
ku než o radosti, jakou dárek způsobí...
Jde-li o květiny, nový kabát, kolo, velmi čas
to je měřítkem obdivu cena. Peníze jsou na prv
ním místě.

Ne vychová jme je v dojmu, že peníze slouží k
tomu, abychom "se ukázali", abychom vzbudili
"závist", "obdiv", abychom dokázali, že jsme ně
co jiného než ostatní.
V této věci byl Pán Ježíš velice přísný. Nedá
se sloužit dvěna pánům - Bohu i mamonu.
Naučme se peněz užívat, ale ne jim otročit. I
když někdy vyjdeme s penězi těžko - ke konci mě
síce, při placení daní, nájemného ap.uchovejme
si vzdor starostem radost na tváři.
Jsme-li zámožnější, užívejme majetku s mírou.
Bučíme ohleduplní k druhým. Nedávejme svým dětem
větší možnost, než mají jejich chudší spolužáci

A hlavně - OVLÁDEJMS SVÁ PĚ^lf. Nehledejme stá
le větší pohodlí, víc zbytečností, poslední mo
del televize či auta..V životě jsou důležitější
věci a štěstí není ani v penězích, ani v pohod
lí. Měřítkem kvality rodinného života není ban
kovní konto ani nejmodeměji zařízený byt. Na
opak, pravou radost najdeme, uchováme-li si
vnitřní svobodu, nezávislost na hmotných věcech

DOSÁHNEME-LI TÉTO SVOBODY, JE PROBLÉM PENĚZ PŘI VÝCHOVE NAŠICH DĚTI UZ PRAKTICKY VYŘEŠEN.

r.1933-38, kdy se chystal dobýt světa.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Hitler
Důkazem, že řada mírových akcí je uměle vyvolá

Pohotovostní Lékařská služba se záchrankou na profesionálně vyškolenými agenty, je už to,
sleduje neustále papeže. Má značku SCV 201 že je ženě za Železnou oponou chvále. Mluvil ta
a jede za pepežem i při jeho návštěvách
ké o "vnitřním nepříteli", který je schopen v
římských far. V autě je odborný lékař řím jednán dni za pomoci 200-300 osob způsobit vel
ské polykliniky A.Gemelliho, přidružené ke
ké škody.
katol.universitě. Papežoxo auto má neprů
Katolička biskupská konference USA zadá vládu,
střelné sklo a pancéřové obložení.
aby neposkytovala San Salvadoru, který zoufale
Generál italského letectva Corrado Ricci
bojuje proti komunistům, vojenskou pomoc.
se dal v západoafrické republice Gabun vy Princ Saudi Arábie Fahs si vystavěl v Ženevě mi
světit na knéze. 1/ Gabunu, už jako pensis- niaturu versaillského paláce za 40 mil.franků,
ta, působil nejdříve jako misijní bratr,pák
s 27 pokoji, garážemi pro 50 aut a podzemní plo
si v rodném městě Vit erbu vystudoval teolo várnou, která se blýská zlatém.
gii, aby se tak připravil na kněžství.
Letos se dožívá 80 ti let ruský spisovatel a
Papežská Lateránská universita v Římě a ka novinář Sergej Bolšakov. Žije jako host v cis
tolická universita v Lublině-Polsko, uspo terciáckém kláštere v Hautirive-Francie.
řádaly mezinárodní kolokvium o "společných Vzdor tomu, že má zákaz vyučovat víře, přijal
křesťanských kořenech evropských národů.Ko
prof.Hans Kůng místo na teologické
nalo se od 3.-7.listopadu v Římě za účasti
fakultě university v Chicagu Diviny School.
227 vědátorů-z toho 98 Poláků-z 22 zemí.
Doufejme,
že je to nekatolická universita. Zdá
Východiskem rozhovorů byla řeč sv.Otce v
se totiž, že odpůrci víry ve službách Církve
Hnězdně 1975, kde vyzval evropské národy k
pokyny a nařízení sv.Otce a vedení Církve v Ří
duchovní jednotě. Kolokvia se zúčastnil
mě prostě ignorují nebo záměrně jednají proti
francouzský filosof Roger Garaudy a měl tam němu - jako např .kard.Etchegaray. Bezvýznamní
přednášku i zástipce Slováků Dr. Imrich
peněží, kteří hlásají herese, nesnějí dál vyko
Kružliak.20
návat svou funkci. Ale velcí dravci, profesoři
19.prosince bude v 19,00 hod.vysvěcen v ko nebo hodnostáři, řádí mezi věřícími dál.
stele sv.Lukáše v Římě KAREL SIMANDL. První V Belgii se konal v říjnu mezinárodní kongres
msi sv.bude sloužit 20.12. v NEPOMUCENU.
Kolaborantské mírové hnutí nadarských kněží Pax Christi na téma Spiritualita míru. Zúčastni
lo se ho 250 osob a zahájil ho mezinárodní
se dostalo do konfliktu se společenstvími
předseda,
komunistům příznivý Msgr. Betazini,
prostých věřících. Kněžstvo vytýká části
těchto skupin podvratnou činnost a propaga za přítomnosti čestného předsedy kard.Alfringa
a metropolity ruské pravoslavné církve Juvenala;
ci odporu vůči vojenské službě.
kongresu se zúčastnil i Don Helder Camara a
Při svém plenárním zasedání nazvali jugo
prý
i dominkán Schillebeeckx. Pax Christi je
slávští biskupové stále se množící útoky
instituce,
sloužící zájmům komunismu.
hromadných sdělovacích prostředků na Církev
V polovině r.1983 se bude ve Valletě na mltě
protiústavními, nezákonnými a nerespektují konat mariánský a mariologický kongres na téma
cími lidská práva. Novináři napadají Církev
Mariánská zbožnost v 17.a 18.st. Účastníci se
pomluvami, ale ta nemá možnost se bránit.
budou
zabývat podrobněji i mariánským tajemst
Spolkový rada G.A.Chevallaz, pověřený péčí
vím v současné Církvi.
o obranu Švýcarska, upozornil v tiskovém
interview, že tak zv. "mírová hnutí" oslabu V srpnu propustily slovenské úřady řadu učitelů
a učitelek, ošetřovatelského personálu včetně
jí záměrně schopnost k obraně země a operu
lékařů, kteří mají pozitivní vztah k víře.
ji stejnými argumenty, jakými operoval

DARUJTE SOBE, PŘÁTELŮM, KNÉZIM, ZNÁMÝM A PŘÍBUZNÝM DOMA, DUCHOV.STŘE DlSKU
HODNOTNÉ
PŘEDNÁŠKY
Z____ E X E R C I C I f a duch.obnov
1. EXERCICIE P.CYRILA STAVĚLA OSB, 26.-29.3:81. - 4 kazety
40 frs
2. DUCHOVNÍ VÍKEND P.TOMÁŠE ŠPIDLIKA, 31.10.-2.11.80 - 4 kazety
40 frs
3. DUCHOVNÍ VÍKEND P.MAXE KANDLERA, 3.-5.4.81. - 4 kazety
40 frs
4. DUCHOVNÍ VÍKEND P.ROBERTA KUNERTA, 30.10-1.11. - 4wkazety
,
40 frs
5. LURDY - mše sv.u jeskyně Msgr J.ŠKARVADA. Co dává Řím krajanům. Závěrečná'
mše sv. P.J.Šimčik - 7.5.81. - 2 kazety
20 frs
Obj.pcMtete na ada.edu: KLUB, CH-7835 Sd.Gaddenkapped. ZahaandČnd a zámoaďtd zájemcd ať podpojd k. Čdódce podbe uvazenZ něco na poštovné. Paomíuvy dd muzeZe poddechnoud v kZubech,

^aancch domech, pád behčd paácd doma, d cedoa aoddnoa Čd paádedd. Objednávky vyádddme poddupne-páedacená chvdtd da.vd.~ CELOU PODLAHOVU BIBLI VYDÁ P.POPELKA V LOS ANGELES za cca 80f)
I NÁ TU PŘIJMEME VAŠE OBJEDNÁVKY.

1/ŠE:.! čtenářů, spolupracovníkem a prátelEm

přeji' požehnáme vánoce vaši misionáři a klub

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
SETKÁNÍ SALEZIÁNSKÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ - pod vedením P.Jaroslava POLÁČKA z
Casies v místnostech čes.misie v Curychu, Brauerstr.99.,III.p. Od 9-12 a 15-18 hod.
13.12.
SETKÁNÍ MLADÝCH V ST. MARTINU. Dva dny duchovní
obnova s P.Koláčkem, S .J.,vedoucím českého vysí
lání vatik.rozhlasu, pak sport, rozhovory, zába
va atd. Inf.a přihl.P.Šimčík, P.Birka,26.12 -2.1.

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.
DERN-Drcifaltigkcitskirche, sobota 18,00 h.
BASTT .Ej-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
CORTAILLOD-IO km na juh od Ne ucha tel, směr
Yverdon,far.kostol sv.Petra,3.ned. v
mesiaci/P.M./
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de Faucigny, I.ned.v mesiaci/P.M./
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.1.patro,
4 .ned.v mesiaci/P.M./
9,30
RÍTTI-TANN-kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERSI-St.Peterskapelle, neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra,St.Peterstr.11.Herblingen,P.š.posílá pozvánky
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.ned. P.B.
ST.GAT.IjEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34,
WINTERTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu
19,00
St.Urbankirche, slov./B.Baník/1.sob.18,45
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezie 14,
avenue Peschier, 2 ned.v mes./P.M. 9,30

ZIMNÍ TÁBOR MLÁCEŽE v Saas Alrragel, přihl. a inf.
P.Šimčík, P.Birka
13.-20.února 82.

VŠESLOVANSKÁ POUÍ v ŘířÉ, za účasti jiných slo
vanských národů na oslavu spolvpatronů Evropy
sv.Cyrila a Metoda, jejichž svátek přeložili
tvůrci nového kalendáře z července na 14.únor.
Mši sv.bude sloužit sv.Otec a ve středu 17.2.
udělí účastníkům audienci. Protože o pouč, je vel
ký zájem, je nutné se přihlásit ihned u P.Birky
nebo přímo u P.Jar.škarvady, Casa Canonica Lateranense, 1-00120 Citta del Vaticano,13.-17.2.
ZÁDUŠNÍ MŽE SV. za oběti komunistického režimu
v ČSR, pořádá Sdružení osvobozených polit.vězňů
ve Švýcarsku. Curych. Herz Jesu-Kirche, Aemtlerstr.46, 15 hod.
27.2.82.

JARNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU, s Otcem Pavlem
Kučerou z Noriirberka, inf.a přihl.P.V.Vondra,
cena 80-90 frs
5.-7.3.
EXERCICIE V BETHANIEN povede P.Dr.Jar.škarvada
z Řina. Přihl.P.Birka, cena 120 frs.25.-28.3
POUŤ DO FATIMY - v září - organi
zuje a zprávy podá P.Šimčík, Curych.

Opat Dr.Anastáz OPASEK promluvil o dnešní situa
ci Církve v ČSSR v různých kostelích ve Vídni
při mši svaté od 6.do 15.listopadu. Po mši byla
ve farním sále příležitost k dotazům a diskusi.
Podnik se konal v rámci Aktion Gebetslavine, spo
lečenství pro pronásledovanou Církev.

P.Ant.BEHSIÁČEK, navštívil s krajany z oblasti
Freiburg i B. 11.11.městečko Cemey v Malhausenu
v Alsasku, aby s francouzskými krajany uctili
Oznámeni přesných dat nepravidelných mši
naše vojáky, padlé v II.svět.válce. Otec Bemásv.posilaji misionáři, jejichž zkratky jmen ček koncelebroval s místním panem farářem mši sv.
jsou uvedeny v závorce, všem veřicim oblas za padlé v okolí Cemay v obou světových válkách
ti, v které působi. Sděli i telefonicky.
Na vojenském hřbitově je pohřbeno 180 českých
vojáků. Čs.vojenský prapor nesl br.J.Kratochvíl,
OTCOVĚ MISIONÁŘI
P,Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrustistr.26, a prof.V.Fauchez z Paříže, syn generála Faucheze,
pozdravil účastníky i stovky francouzských přátel
tel. 041-312635
P.Josef ŠIMŠÍK-8OO4 ZORECH, Brauerstr.99. O Evropské problematice už po třetí uspořádaly
tel.01-2415025, P.Anton BANÍK,01-2414455
přednášky odborníků:. Lhi versi ta ve Stuttgartě,
P. Martin MAZÁK, 1110 MDRGES,La Longeraie, Ukrajinská svobodná universita a Svobodný svaz
německých autorů/FDA/. Jednu z přednášek měl ta
tel.021-717713
P,Vilém VCNDRA, 8735 St.Gallenkappel,
ké náš krajan prof. Dr.J.Kratochvíl, druhou univ.
t.055-881460-redakce a administrace KLUBU doc.Dr.O.Konvička z university Freising.
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NAŠE ŘEČ
Mamá sláva, z češtiny světový jazyk nevytvoříme. Nejenom proto,
že je nás pár, a že tedy není jediný rozumný důvod, aby svět někdy
postupoval obráceně a učil stamilióny jazyku necelé desétky, ale i
kdyby se třeba v budoucnu volila nějaká neutrální řeč, těžko by
chom uspěli s češtinou. Jen si vzpomeňte na onu groteskní scénu,
kdy se v Eisnerově Chrámu a tvrzi učí pražský Němec českým sloves
ným vidům!'
Říkává se, že velikost či malost národa nelze měřit rozlohou území
nebo počtem obyvatelstva. Jistěže na tom něco je, ale běh života nás přesvědčuje neustále,
že takové tvrzení je jen jakýmsi pohárem útěchy. Nebot svět je krutý a tvrdý a za jistých
okolností odhazuje bez skrupulí všechny kulturní hodnoty a počítá jen a jen se čtverečnými
kilometry a počtem lidí, schopných unést zbraň.
I řeč malého národa postává v koutku.22
Jsou světoví herci: viděl jsem vynikajícího sira Lawrence Oliviera jako Othella. Byl báječný,
ale já bych přece jen právě v Othellovi dal přednost na šemu"malému" Zdeňkovi Štěpánkovi. Je
ho nevýhodou byla neprostupnost hranic za války, jeho handicapem, že hrál "jen" česky.
Obávám se, že své řeči nevěnujeme tolik, kolik by si zasluhovala. Nejsme k ní pozorní, za
cházíme s ní nešetrně, nemilujeme ji. Maje maminka byla celý život dona, nebyla nikdy na je
višti, neřečnila - kromě mateřských domluv - nestála před mikrofonem, ale česky mluví, že
je to radost poslouchat. Ptal jsem se jí, kdo ji to naučil a dozvěděl jsem se, že na venkov
ské trojtřídce učitel vyžadoval, aby děti správně a nahlas četly. Vkládal jim trpělivě mezi
přední zuby strčený prst, učil je á a ó a maminka dodnes umí zpaměti jeho orthopedickou po
můcku: "Když ještě v Čechách nebylo železnic, tehdáž jezdíval pravidelně z Prahy do Vídně
pantáta Hájek, známý po celé té čáře silniční..." Byl to venkovský učitel ve Vysokém Chlum
ci u Sedlčan, za dob Františka Josefa.
Jak je to s našimi dětmi dnes po více než půl století? Nezdá se vám, že v průměru hovoří a my sami jsme dost špatným příkladem - hroznou češtinu urážející hantýrkou? Slyší ve ško
lách dobrou, příkladnou češtinu? Žádá se na nich, aby se učily mluvit nahlas a správně? A
vědí vůbec učitelé, kde je hranice mezi češtinou kvalitní a kde začíná její odbývání?
Nerad promlouvám do vlastních řad, ale ani my všichni neovládáme tento základní herecký ná
stroj. V našich hledištích není dost často rozumět a není to jen špatnou akustikou. Zejména
mladší generace ve snaze po jakémsi oproštěném civilismu zachází do naturalismu ulice a
"zběžné" češtiny. Je jistě správné, aby hovorová řeč ovlivňovala češtinu jevištní, a také se
to evolučně děje, ale nic naplat: i čeština musí být podrobena zákonům divadla a právě tak
jako každý jazyk na světě. Naši učitelé, Jiří Plachý, Anna Iblová, z mladších Lola Skrbková
a Marie Burešová, jednoduše nedovolovali jakékoli výstřelky a stroze trvali na pravidlech
mluveného slova. V divadle prostě musí být slyšet a divák musí rozumět - jinak to všechno
nemá smysl.
Když už jsme u toho mluvení, z as tavné se také u našich řečníků. Většinou čtou z papírů,pro
sím. Každý, kdo zkusil řečnit, ví, že písermou přípravou je zaručen logický sled myšlenek,
že nic nepřeskočí a nevynechá. Řečník spatra se musí narodit. Ale i při čtení je u řady řeč
níků zamyšlený dojem předem prohraný marným soubojem se správnou češtinou. Je to rmohdy vel
ká škoda-špatnou formou podání zaniká bohužel i dobrý myšlenkový obsah.
A jak je to se zpěvem? V opeře se mnohé zlepšilo. Za svých studentských dob-staromilci tvr
dí, že tenkrát se, pane zpívalo!-jsem často v opeře nerozuměl slovo. Je pravda, zpěvák, di
rigent a režizér musí vycházet z hudby, ale kupodivu, zejména ti mladší se vyrovnávají se
srozumitelností slova docela dobře. Hůře je to se zpěváky"lehčího žánru". Někteří zpívají
dobře a nic jim to neubírá na "štimunku". Příklad - paní Pilarová. Pochopila správně, že
poezie písničky je také v tlumočení slova. Zato některé hvězdy"ozvláštňováním"svého zpěvu
zacházejí daleko za hranice možné češtiny. Je to zvlášE nebezpečné, protože bezesporný vliv
tohoto žánru na mládež může být rozhodující.
Tak jsem si zamenoroval a na naši řeč jsem zaporměl. Chtěl jsem říci, že je schopna jako má
lokterá ve světě dát zaznít těm nejjemnějším hnutím mysli i srdce, že dokáže vyjádřit i nej
těžší a nejnitemější. Je to řeč, prošlá staletým pokořováním, šikanováním a ústrky, řeč,
kterou mluvil už jen lid této země, kříšená umělým dýcháním hrstičky věrných.
Až překonáme všechny "potíže růstu" slibné si, že se vrhneme se všemi buldozery a koštaty na
náš jazyk. Bude to nová, veliká budovatelská akce: Za češtinu krásnější!
Bohumil BEZOUSKA
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Na praktikámu zavítal profesor
Hepner často. Bylo to nepři jeimé,
Přehlédl se klinik o jediný řádek
kladl dotěrné otázky. Sličná, ale
a do rubriky"příčina smrti"
nepřipravená kolegyně postřehla bií
napsal: Dr. Ve ve rka. Patolog
žící se nebezpečí, vyběhla z prakotevřenou upřímost ooenil.
tikámy, vklouzla do skříňky na ši
"Konečně jednou napsali
ty a s pocitem přechodného ulehčení
pravdu!"
očekávala běh věcí příštích. Neče
Na apolinářských. schodech se
kala dlodio. Těsně u skříňky se
v zimě snadno uklouzne. Uklouzl
ozval otcovský bas:"Můžete tam zů
i profesor Patočka a svezl se
stat, paní kolegyně. Jen mi pověz
po náledí. Kulhal. Ke Studničkově
te, na čem závisí množství plynu
ulici se mu připletl do cesty je
absorbovaného tkáněmi a krví během
den z laborantů. Právě se vrátil z
hor, tvář samá modřina. "Co to máte na hla konprese."
vě, člověče? ""No, někdo padá na zadek, jiný Profesor Sikl byl v šesti letech roztomilý chla
na hlavu, pane profesore. "Patočka přihrávku peček. Na ulici mezi kluky ho neradi pouštěli.
tvrdé zpracoval:"Kazdy na to, co nepotřebu Nosil odtud ošklivá slova, necesaná, nemytá. Do
rážel pak na maminku, co nove poznaný výraz zna
je !"
Natáhne prof.Patočka důstojně pravici, do mená. "Ale, Heřmánku, tomu já nerozumím, to je
žaduje se rigorosantova indexu. Medik Bělou francouzský. "
Na návštěvu přijela nóbl tetická. Heřmánek vstou
šek přiskočil a panu profesorovi pravicí
pil do salonu, kde seděla tetická nad bábovkou.
srdečně potřásl.
"Teticko, já ti ukážu, jak umím
Po semináři na imunologickém
francouzský, " řekl a spustil. Byl
odd.Mikrobiologického ústavu
to úžasně štavnatý koncentrát.
v Krči sedéla skupinka přátel
prázdninách se pohyboval Heřmánek
a diskutovala: jak cist a ne
kruhu nejlépe vychovaných dětiček.
číst, co studovat a co nestu
Byly tak pořádné, že sbíraly v zadovat, jak přednášet a kdy
radní restauraci pohozená párátka
přednášet, pít či nepít,proč
a vracely je zpět do stojánků.
kouřit a proč nekouřit.Ozval
Postřehl Soectabilis, že oči
se Ur. Trnka:"Přestat kouřit.
proděkanovy se při kolegiu klíNevím, co je na tom tak těž
Mží a vykřikl:"Ale poslyš, ty ta
kého? Já už přestal pětkrát. "
dy spíš!""Jak můžu?" ohradil se
Při přednášce o nervstvu vy
proděkan,"když tu na mne řveš!"
zval prof.Janošík demonstrátora
Rozbil se na motocyklu. Odvezli ho na
Borovanského, aby mu z muzea přinesl mo
chirurgii
k profesoru Bedmovi. Hlavě znovu dali
zek. "Lidský?" ptá se Borovanský. "Né, člo
věčí, "odvětí Janošík za bujného veselí po- obvyklý tvar a důkladně ji obvázali. Koukaly jen
sluchačstva. Po přednášce se Janošík podi oci.
vuje: "Jak se tak hloupě, kolego Borovanský, "A kdybyste něco potřeboval, zde je tabulka a
kus křídy. " Pacient napsal:"Chci kafé. "Dali mu
můžete ptát? Lidstvo přece mozek nemá!"
Pan profesor Borovanský užívá při přednáš Kafé. Per rektum, přirozeně, jinak to nešlo.
Konečníkem/. Natáhl se znovu po křídě a napsal:
kách z anatomie názorných přirovnání. Jed
"Je málo s ladký!"
nou zabrousil při výkladu do porodnictví.
"Dítě se rodí jako koule vystřelená z děla',' "Pane doktore, když piju kávu, tak nemohu spát."
čímž chtěl naznačit rotaci. Když videi zsi- "U mne je to obráceně. Když spím, nemohu pít ká
nalé tváře mediěek, dodal: "Ovsem - s patřick vu. "
"Nemyslíte, ze bych měl zůstat několik
ným zpomalením. "
dní v posteli, pane doktore?""Spíš několik
Rigorosa zkoušel pan profesor Hepnocí, mladíku!"
ner hlasem zvlášE rozvážným:
"Radím vám ipřímně, dejte si chrup
"Anafylaktický šok, paní kole
spravit. Až vám zuby vypadnou, pak bu
gyně. ""Když zavedeme do orga
de pozdě skřípat zubama."
nismu cizorodou látku, dosta
"Myslel jsem, že přijdete až zítra,
ví se šok.." "Dám-li si tedy
pane doktore. ""Ale mám zde v okolí
vepřovou se zelím, skončím v
jednoho pacienta, tak jsem chtěl zabít
anafylaktickém šoku.""Ne, pa
dvě mouchy jednou ranou. "
ne profesore, musí to být lát
Podíval se vyčítavě očař na pacienta v
ka CIZORODÍ.""Aha, chcete tím
kině. "Jak to, že se díváte na film,když
říci, že jsem vepř."
jste tvrdil, že nevidíte?""Já myslel, že
jsem v autobuse."
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na plechu, pokrytém pergamenem. Asi 45 kousků.

ANANASOVÉ CUKROVÍ. - 200 g mletých
mandlí, 200 g praš, cukru, 2 lžíce
citron, štávy, 2 lžíce červ.bretonu,
100 g kandovaných ananasových kous
ků, pro polevu: 3 lžíce práš.cukru,
1 lžička citr. štávy, 1 lžička bílku
Smícháme mandle s cukrem, citr.
’
šíávou a bretonem v pevné, hladké
těsto. Vál posypeme tence práško
vým cukrem, rozválíme těsto na 2 mm
a rozkrájíme v 5 cm čtverce. Nakrá
jený kandovaný ananas vložíme do
středu čtverce/1 kostečku/, konce
těsta složíme doprostřed a pevně při
tiskneme. Pečeme na pergamenu, v
předehřáté troubě na nejnižší příč
ce 15 min - při 150° nebo na nejmenším stupni plynové trouby.
Hotové pečivo dáme ochladit na
drátěnou podložku. Pak tence
přetřeme glazurou z cukru, citr.
štávy a bílku. Na vršek pečivá
polovinu kandované třešně. Až je
pečivo úplně suché, sundáme je z
pergamenu. 24 kousky.

RUMOVÉ CUKROVÍ. - 150 g sušených merunek, 150 g
kokosové moučky, 50 g práškového cukru, 2 cl
bílého rumu. - Měkké sušené meruňky/dostaneme
Reformhausu/pomeleme na strojku na maso, smíchá
me s kokosovou moučkou, cukrem a rumem. 20 min.
zakrvté necháme odpočinout. Pak formujeme ku
ličky asi 2 cm v průměru a obalíme dů
kladně kokosovou moučkou. Dáme usušit
na aluminiovou folii. Asi 65 kusů.
KOLÁČKY ELISE. - 4 vejce, 180 g práš.
cukru, na špičku nože mletý hřebíček
a muškátový kvet, lžíci skořice, špet
ka soli, kůra z citrónu, 175g neloupaných mletých mandlí, 175 g mletých
lískových oříšků, 175 g citronády,
85 g oranžády, 45 kulatých oplatek v
průměru asi 7 cm. Pro polevu: 200 g
práškového cukru, 35 g kakaa, 30 g ko
kosového tuku, 5 lžíc horké vody. V míse třeme do pěny vejci s cukrem,při
dáme koření, citron.kůru, mandle a oříš
ky. Citronádu a oranžádu jemně nasekáme,
přidáme k těstu a krátce pomícháme. Op
latky dáme na plech a dvěma lžičkami na
ně dáváme asi cm vysoké hromádky těsta,
ANÝSOVÉ CHLEBÍČKY. - 400 g cukru,
6 vajec, 500 g mouky, pár kapek citr.štávy, půl cm od okraje. Plech dáme do předehřáté trou
15 g hrubé mletého anysu, tuk k vymaštení by na střední příčku/při plynové troubě nemusíme
a cukr k posypání. - Do pěny vy šleháme cukr předehřívat/a pečeme 25 min.při 200° nebo st.3.
a vejce ve vlažné lázni. Postupně vmíchává- Upečené dáme na drátěnou podložku. Na polevu smí
me mouku, přidáme citr.šíávu a anýs, měkké cháme cukr s kakaem, přidáme roztavený kokosový
těsto naplníme do stříkacího sáčku a na vy tuk a vodu. Polevou potřeme lehce ochlazené komazaný plech děláme hromádky, které silně láčky a necháme ztuhnout. 45 ks.
posypeme cukrem-přebytečný cukr z plechu FRANCOUZSKÉ MEDVĚDÍ TLAPIČKY. - 90 g másla, 3 vej
odstraníme. Asi 4 hodiny necháno schnout ce, 90 g cukru, špetka soli, balíček vanil.cukru,
při normální teplotě, pak do světla upečeme 90 g mouky, kůra z půlky citronu a půlky pomeran
v předehřáté troubě na střední příčce při če, 2 cl rumu. - Rozpustíme máslo a dáme ochladit
160° nebo nejnižším stupni plynové trouby. Vejce, cukr, sůl a vanilku do pěny pomícháme.Mou
ku, citr.a poměr.kůru s rumem přidáme a pomalu
FÍKOVÉ CUKROVÍ. - 100 g mandlí, 500g su
šených fíků, 2 lžíce rumu, máslo. - Oloupa vmícháme máslo. Těsto dáváme do vymaštěných forné mandle dáme na střední příčku asi 10 mihmiček a postavíme na střední příčku do předehřá
do předehřáté trouby opražit/220 ,plyn 4 st,té trouby. Pečeme 15 min při 200? v plynové trou
Občas plechem zatřepat. Pak mandle vyjmeme, bě na 3 stupni. Upečené dáme ochladit na drátě
nakrájíme na drobné kousky, z fíků odstra nou podložku. Asi 18 kusů.
níme stonky a na hrubo rozkrájíme a na
strojku na maso pomeleme. Přidáme rum tvo DOBRÉ CHUTNÁNÍ
říme mastnýma rukama kuličky asi 3 cm v
POD STROMEČKEM !
průměru a obalíme v mandlích, až jsou celé
mandlemi pokryté. Necháme 24 hod.odpočinout
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