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vánoce, svátky dárků a radosti, jsou za námi. Ovšem i před námi, koncem tohoto roku. Má
být celá ta doba mezi obojími vánocemi pustá, neradostná, všední? A bez dárků?
Vánoce se ovšem nemohou opakovat každý den, jako chtěla v Bollově hře stará dána. Členům
rodiny se brzo slavnost omrzela, najímali za sebe náhradníky, ale i ti toho měli brzo po
krk. Posadili do křesel kolem vánočního stolu hadrové figuriny-stařenka byla stejné skoro
slepá a nepoznala to.
Ne - vánoce jsou jedinečné! Ale radost můžeme rozdávat a přijímat celý rok. Rozdávat úsměv,
dobré slovo, pochopení, pomoc..a přijímat totéž, ba někdy i bolesti, utrpení, nepříjemnosti
či urážky. Když je prosytíme svou láskou ke Kristu, posvětí je a znění v radost.
Žijeme snad v nejbohatší zemi světa, a přece je tu plno větších chudáků než v Polsku. Tam
vědí, zač bojují, proč se obětují, znají cíl života. Zde neustále stoupá počet lidí, zejmé
na mladých - kteří smysl života neznají. Bud jim to nikdo neřekl, nebo jim ukázal falešný
cíl života - a inteligentní mladí na to brzo přijdou - nebo správný cíl života do nich po
řádně nevniknul a neovlivnil je, protože sice slova sdělují - ale příklady přitahují a oži
vují. Jen si vzpomeňme na skvělé lidi v našem životě, jejichž celá osobnost se hluboce vry
la do našeho srdce a ovlivňuje je dodnes. Snad jsme se s nimi setkali jednou, dvakrát...
I na nás někdo čeká. Snad jeden z tisíce. Protože dnes je přílišrmoho lidí slepýcn a nevní
má podstatné, pokud nespadnou nebo je něco důkladně neudeří - válka, revoluce, osobní kata
strofa. .Nebo je něco neoslní. Za tímto bleskem lásky a pochopení jsou ochotni jet půl světa.
Kdysi jsme se zmínili o pokřtěné židovce z Jerusalema; každý rok navštěvovala svátého kněze
a navíc velkého učence ve Švýcarsku. Už se oba setkali v Bohu.
Většina z nás ovšem není zabořena v Bohu tak hluboko, aby z nás jiskřil jako blesk. Ale už
to, že čtete KLUB svědčí o tom, že se Boha nějak dotýkáte; tento dotek můžete rozdávat úsmě
vem, slovem, rozhovorem, povzbuzením, pomocí - vždyt je to dotek s nekonečnou LÁSKOU!
To jsou stálé
vánoce. Stále nám Bůh nabízí dary, jejichž podoby bychom nevypočítáli ani v
celém Meyerově naučném slovníku. Bůh je ve svých darech originální. I my
mažeme rozdávat dary - ne sice v takové rozmanitosti, jsme omezeni věkem, stavem, národností, místem a časem, vzděláním ap.-ale do
jednoho
svazku Meyerova slovníku by se přece daly naše možnosti vepsat.
Nebo
spoň na pár stránek. Nezáleží totiž na množství a rozmani
tosti, ale na lásce. Spravedlnost roz
dávat nemažeme - nejsme vševědou
cí. Ale láska - i kdyby ji někdo
odkopnul - nemění svou podobu, na
opak, v očích Božích je ješte zá
řivější.
Setkání s lidmi Božími, z kterých
na vás přeskočí jiskra Božího ohne,
a setkání s vyprahlými lidmi,které
touto jiskrou sami zapálíte, Vám
do tohoto roku ze srdce přeje
Vaše

redakce

NOVINKY

děného v Africe Tuaregy. Společenství vzniklo
r.1939 také na Sahaře, na začátku mělo 1000 čle
Celé 12.č.Hlasů z Řina věnují naši sloven nu. Dnes mají 200 společenství, kde se bučí rozští bratři návštěvě sv.Otce v Ústavu sv.
jímavé modlí nebo si přivydělávají prací mezi
Cyrila a Metoda 8.11.m. r. Sv.Otec sloužil dělnictvem, a tak apoštolují nebo se starají o
v kapli koncelebrovanou mši sv.,při které nemocné, vězné, prostitutky a lidi bez přístřeší.
přisluhovali studenti teologie. Sál byl
Neznámí vandalové zničili skulptury na domě v
vyzdoben znakem sv.Otce a Slovenska.
Orvietu. Chrám se začal stavět r. 1290 a dostavěl
Audience se zúčastnili i jiní Slováci z
v 16. st. Kromě skulptur jsou tam i slavné fresky
Řina a slovenští biskupové. Oslavnou báseř Pra. Angelina a Luca Signorelliho.
složil slovenský básník Gorazd Zvoničky.
Moskevská PRAVDA označuje Vatikán za "nábožen
Týž den navštívil sv.Otec nedaleký nový
skou pevnost konservativních sil." Jedním z důvo
polský poutní dům, nesoucí jeho jméno.
dů krise v Polsku je prý polský"náboženský fana
15.12.m.r.byl uveřejněn papežský dokument tismus" ./t.j. věrnost zásadám Kristovým/.
o rodině, nasazující na výsledky biskupské 14. 12.zvolila v Londýně nejvyšší rada Armády spá
synody o rodině na podzim 1980. Apoštolský sy -asi 40 důstojníků z celého světa - novým gene
výnos se jmenuje Familiaris eonsortio/ro rálem finského komisare AS Jarla Warlstroma.
dinné společenství/ a byl podepsán 22.11. Polské vydání Osservatore Romano né nyní náklad
m.r. Je to dosud nejdelší dokument sv.Otce 200 tis.výtisků a nestačí vyhovět poptávce.
a vyvolá asi nejvíc diskusi.
1/ rámci pronikání islámu do křes Lánského světa
JP II.řekl skupině italských biskupů při
zamýšlejí mohamedání zřídit misijní centrum na
návštéve"ad limina", že názor, podle něhož hranicích Kanady a USA, odkud by získávali přívrse při sv.přijímání odpouští smrtelný hřícn žence, hl.mezi primitivními černochy, kde už ma
bez předchozí zpovědi se nesrovnává s uče jí pozoruhodné úspěchy.
ním Církve. Je důležité, aby už děti a
Rusko-pravoslavná církev v zahraničí, založená
mladí né li stálého dobrého zpovědníka, kte v r.1920, neuznává autoritu moskevského patriar
rý by jim pomohl v pochybnostech a nejis chy. l.ll.m.r. prý svatořečila v klášteře v stá
totě .
tě New York posledního zavražděného cara Mikulá
tjtálý synod řecko-pravos tavné církve za
še II. , carevnu Alexandru a 8000 jiných obětí ko
předsednictví patriarchy Serafima pověřil munistické revoluce 1917. 0 svatořečení žádali
všechny metropolity, aby zbavili úřadů, ty pravoslavní z SSSR. Byl prý svatořečen i kyjevkněze, kteří jsou členy tak zv.reformního ský netropolita Vladimír a P.Kutoroff, kteří by
hnutí a žádají demokratickou strukturu prali nejdříve mučeni a pak zavražděni.
voslavné církve. Zřejmě se jedná o podobná Při dotazové akci v Rakousku se zjistilo, že jen
postavy, s kterými se setkáváme i v kato tři z deseti mladých katolíků chodí pravidelné
lické Církvi a které svými heretickými ná v neděli na mši sv. Tři z deseti nebyli skoro
zory ničí víru v srdcích věřících.
nikdy v kostele. Častěji chodí do kostela mladí
Švýcarská misijní kniha 1981, sestavená
z venkova, nejméně studenti a dělníci. Asi třeti
katolickými misionáři z Inmensee a švýc.
na se nikdy nemodlí. Přesto dva. ze tří mladých
evangel.misijní radou v Basileji, narazi by litovali, kdyby Církev měla menší slovo ve
la u katolíků i evangelíků na velký odpor. společnosti. U protestantů je situace ještě mno
Misionáři glorifikují ty, kdo odmítají
hem horší. Dotazovali se mladých od 14-24 let.
bránit vlast, kritizují ostře USA, Již.Ame"V Irské republice je 53 proč.obyvatel proti roz
riku a Již.Koreu-ale ani slůvkem se nezmi vodům, 50 proč.proti ochraně před těhotenstvím a
ňují o inperialismu SSSR. Mluví o vykořis 91 proč.proti uzákonění potratů. Vliv Církve na
ťování zaměstnanců na Západě, ne o mnohem výchovu považuje 51 proč.Irů za uspokojivý.
větším vykořisťování občanů komunistic
Africký referent svět, rady církví Masamba Ma Mpokých států. Zavrhuje obranné plány
lo vyzval v Mozambiku teology, aby se snažili po
NATO, ne však nadměrné zbrojení SSSR na
chopit africké tradice, zejména čarodějnictví.
úkor sociálního zabezpečení obyvatelstva. V Sedmihradsku bylo letos vysvěceno 27 kneží.
CO to má společného s učením Kristovým?
[/ pakistánském rozhlase vyhradilo vedení dvakrát
Tak pracuje komunismus prostřednictvím cír'v měsíci půl hodinku katolíkům, anglikánům a pro
kevních institucí, aby si připravil půdu - testantům jen jednu půlhodinku za měsíc.
a až se dostane k moci, pak všechny své
JP.II.udílí ročně 450-500 soukromých audiencí.
pomocníky v Církvi zlikvidoval.
Nikdy nesnídá sám.
1/ římských kuriích je zaměstnáno jen 67 Po'Mezi novějšími členy papežské akademie věd je
láků, z toho 16 přišlo v době JP II.
také Švýcar Werner Arber.
Malé sestry Ježíšovy pracují v 50 ti ze
Mariánská legie má 1,5 mil.členů v 2000 diecézích
mích v duchu Charles de Foucaulda, zavraž- celého světa.
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Zamumlal jsem polozalepenými ústy, že o takových vě
cech se nežertuje, ale Andulka už brebentila o Jeníčko
Kamarád mě pozval k sobě. "Nikomu se vi a o Sášence a o Bubíkovi-to je náš pes, a o Micinceo tom nezmiňuj! Je to tajné," zaše
to je naše kočka, a o sousedech, že mě pozdravují.
ptal. Tajné věci člověka lákají. Ne "Víš, že jsi byl v bezvědomí pět dní? čestné slovo!
jsem výjimka z průměru. Rukou jsem
Stále jsme se za tebe modlili, pan farář sloužil každý
potvrdil, že o tom ani nepípnu.
den mši svátou za vás dva! Tebe slepovali pět hodin,ko
Vtečer před schůzkou jsem se bavil v
legu osm hodin. Snad mu dokonce dali jinou ledvinu.."
manželkou-tedy s Andulkou-o Boží pro "Zatracená noha!" zabručel jsem, až se odlepila náplast
zřetelnosti, ochraně a tak podobně.
na ústech. Andulka ji pečlivě přilípla a dodala:
Andulka tvrdila, že mě Pán Bůh zvlášř. "Nebruč! Máš ohroimé štěstí! Vzpomínáš na Honzu? Toho
chrání, protože když vyhazovali komu pihovatého, co má přepychovou vilu ve Schwarzwaldu? S
nisté z některých škol nepohodlné
podzermím basénem, saunou a nejmodemější kuchyní?
studenty, zapadla moje karta za stůl, Vždyt nás jednou pozval, už si nepamatuješ? Pořád jsem
takže jsem nebyl v seznamu a šEastně uvažovala, odkud má tolik peněz, snad něco zdědil nebo
jsem školu dokončil. Za měsíc kartič tak. Víš, že nemám ve zvyku šEourat do cizích věcí,ale
ku našla sekretářka, která o tom s
tohle mi nešlo na rozum! Jeho žena v norkovém kožiše,
nikým nemluvila, jen se tmou. Ovšem každou dovolenou u moře.... No, a co z toho má?!"
až po promoci a po svatbě - byla to
"Snad není také mrtev?" polknul jsem. "Nebo se na mne
Andulka, jak jste jistě uhádli.
3 ptal? Telefonoval? Přijde?"
Vzpoiměl jsem si, že na gyímásiu,prá "Nepřijde, ani není mrtvý. Je za mřížemi i s tou svou
vě, když jsem měl být vyvolán z mati paničkou a s nimi ještě houf jiných. Víš, jak přišel
ky a nic jsem neuměl, pan profesor
k penězům? No ovšem, uhádl jsi to, obchodoval omamnými
onemocněl. Před svatbou jsem se zase jedy. Jenže ten večer, co jsi měl malér v aute, tam
hrozil účasti energické a upovídané
přišel jeden zákazník, kterému nedával dostatečnou dáv
tetičky, a hle, právě se jí připletl ku toho - fuj, svinstva - a začal mu mlátit na dveře a
do cesty neenergický a mlčenlivý pán, když ho vpustili dovnitř tak hodil křišEálovou vázou
takže byla pod čepcem dřív než my a
do okna, a ta spadla strážníkovi, rovnou na helmu. To
v době naší svatby jela na svatební
se ví, zapískal na kamaráda, ten informoval tím jejich
cestu. A ten div s Jendou! Vstal jsem aparátkem ústředí, sjela se tři auta, udělali v bytě
z ničehož nic o vánoční noci z poste prohlídku, tam ti bylo toho jejich "koksu"! A mají po
le, a tak tak jsem ho zachránil před vile!" dodala Andulka spokojeně. Po chvilce oddechu
uhořením. Vzdor našim zákazům si zapá^dodala úplně šeptem: "vykládala mi žena toho, co tě vezl,
lil svíčku na stromku a usnul.
že ho tam také pozvali, ale na štěstí měl to neštěstí,
Nahronadili jsme velmi slušnou hroma-. tak se do toho nezamotal. To by byla ostuda! Ne abys
du podivuhodných ochran a záchran a
to někde vykládal. Já vím, ty jsi ho určitě už dávno
šli spát tak pozdě, že jsem ráno sotvč prokouknul a nikdy bys jeho pozvání nepřijal, ale ten
upil dva loky kávy a s rohlíkem v
řidič není moc chytrý - tobě se nevyrovná!" Znovu mi
ústech jsem pádil na tramvaj, která mi dala hubičku na oko.
ujela před nosem. Náhodou jel kolem
Dál jsem už neposlouchal. Uvědomil jsem si, že díky
kamarád, vzal mě do auta, rozjel se - automobilové nehodě jsem nejen unikl kriminálu a ostu
a probudil se až na nemocniční po
dě, ale zůstal v Andulčiných očích moudrým mužem, kte
steli, po operaci, celý obalený, s no rý nenalítne na pochybné pozvání pochybného člověka a
hou na háku a rukama v sádře.
bylo mi i v té sádře náraimě blaze. Čestné slovo!
První myšlenka - co moje tajná návště
va? Telefonicky se omluvit nemohu,lís
tek včas nedojde, s NIKÝM o tom nesmím
mluvit. Patří manželka také k NIKOMU?
Je to přece má polovička.
Když jsem se vyrovnal se svým svědomím
vstoupila Andulka, ne uslzená, ale se
zářivým úsměvem a kyticí nevoňavých
květin - voňavé lékaři zakázali. Dala
mi pusu na oko, jediné volné místo na
mé tváři, usadila se na okraji postele
a řekla, že mám zase štěstí, protože
kolega-řidič je rozmlácený mnohem víc
a maže děkovat jen tomu, že jsem s ním
jel já - dítko Štěstěny - jinak z něj
byla sekaná.

dítko štěstěny

Z MYŠLENEK SV.BASILA

Takovému by mohl říci Apoštol :"V ocích
Bozích jsou spravedliví ne ti, kdo zá
kon slysí, nýbrž ti budou uznáni za
spravedlivé, kdo zákon plní. "/Řím 5,1?/
Ani Pán, protože byl tak dobrý, se ne
spokojil jen učením, které je v jeho
slovech, ale sám nám dal jasný příklad
pokory v dokonalé lásce, sám se opásal
a umyl učedníkům nohy.... Komu chceš
prokázat něco dobrého...když žiješ jen
sám se sebou? Jak se vyplní o samotě
to "dobré a příjemné, když bratři pře
bývají pospolu"?/Žalm/- Přebývání brat
ří pospolu je tedy dráha k závodění a
cesta připravená k růstu, neustálý cvik
a rozjímání o slovech Božích.
Asketika
SPOJENÍ DUCHA SV.S DUŠÍ. - Nestává se
to na určitém místě-jak se tělesné rrůže přiblížit k duchovnímu?-nýbrž odklo
nem od vášní, které se druží k duši,
spojené s tělem a odlučují ji od přá
telství s Bohem. Je-li kdo očištěn od
skvrny zlého skutku a dosáhne původní
krásy...jen tak se přiblíží Duchu sv.Ten září těm, kdo se očistí od skvrn,
a dělá je duchovními pro vzájenné spo
lečenství. Jako lesklá a průzračná tě
lesa neobyčejně zazáří při doteku pa
prsku a vysílají ze sebe novou zář,tak
duše, které v sobě nosí Ducha sv.,ten
to duch ozařuje, i ony se stávají du
chovními a rozlévají milost na jiné.
V tom je tušení budoucích věcí, chápá
ní tajemství, odhalovaní skrytých věcí,
rozdělování darů, společenství s ne
bem; zde je radost bez konce, vytrva
lost v Bohu, zde je podobnost s Bo
hem - a něco, nad co nemůže být
nic vznešenějšího: ZDE SE STÁVÁŠ
SÁM BOHEM!

SV.BASIL VELIKÝse narodil r.33O v Kapadocii, studo
val v Cesarei a Athénách, řecnictví a tam uzavřel
trvalé přátelství se sv.Řehořem Naziánským, který
mel rozhodující vliv na jeho život. Po studiu si vy
volil kněžské poslání, v němž ho následoval i jeho
mladší bratr sv.Řehoř z Nyssy. Jako arcibiskup brá
nil víru proti ariáncům /ti popírali božství Kristo
vo/. Zemřel 379. Mj.napsal:O Duchu sv. "/proti ariáncum/, Výklady žalmů, Homilie, Dopisy, Asketiku - o
dokonalém řeholním živote. V tzv.velkých a krátkých
pravidlech řeholního života organisoval mnisský ži
vot řecké církve. Na východe mají jen jediný řád,
nesoucí jeho jméno - "basiliány".
DBEJ NA BOŽÍ PŘÍTOMNOST! - Uvažuj o vznešeném pozo
rovateli, o tom, který vidí shora lidské jednání.
At jdeš kamkoliv, děláš cokoliv, v temnotě nebo ve
dne, všude tě pozoruje Bůh. Neotvírají se brány, nerozhmují záclony, Bůh stále vidí svůj příbytek.
Dívá se na všechny lidské děti. Ani jediný neunikne
jeho zraku, neskryje ho ani tma ani zdi, nic nepře
káží Božímu oku. Bůh, stvořitel lidstva, stvořil prosté srdce, aby
v něm zachoval svůj obraz; později však se přimísi
ly žádosti těla, a různost a rozmanitost děláme my,
kteří tak porušujeme jeho božský ráz, prostotu a
skvělost. Protože stvořil naše srdce, zná i naše
jednání. Jednáním myslíme slova, myšlenky a vůbec
každý čin člověka. Ten, jenž vidí všechny naše skut
ky, poznává sám, jaký úmysl máme při svých činech,
kam jimi míříme, chceme-li se líbit lidem nebo Bohu.
Výklady žalmů
SEBEZÁPOR A SAMOTA. - Je třeba zapřít sám sebe, vzít
Kristův kříž a tak ho následovat. Zapřít sám sebe
znamená zapomenout na vše, co je za námi a vzdát se
své vůle; zdá se to ve styku s lidmi nesnadné, ba
nemožné. Také společnost bývá překážkou, že člověk
nebere svůj kříž a nenásleduje Krista. Nést kříž
znamená odhodlat se pro Krista i zemřít,ukáznit tě
lo, vyzbrojit se jako k bitvě, abychom přemáhali ne
bezpečí, která nám pro jméno Kristovo hrozí, nedat
O Duchu svátém
se ovlivňovat tímto světem; vidíme však, že způsob
života ve společnosti nám klade velké překážky.
Ale život ve společnosti je také užitečný. Za prvé
proto, že nikdo si sám nestačí k opatřování hmot
ných potřeb, potřebujeme pomoci druhého..; jestliže
tedy Stvořitel stanovil, abychom potřebovali pomoci
druhého, jak je psáno, abychom se tak spojili mezi
sebou. Kromě toho je tu Kristovo přikázání vzájemné
lásky, které nepřipouští, aby se každý staral jen
o své vlastní. "Láska nemyslí jen a jen na sebe. "
/I.Kor 13.5/. ...
Jak dokázat svou pokoru, když nemáme nikoho, před
nímž bychom se považovali za nižší? Kde je slito
vání, když jsme odděleni od společnosti? Jak se cvi
čit v trpělivosti, když nikdo neodporuje naší vůli?
Kdyby někdo tvrdil, že učení Písně sv.mu k nápravě
mravů stačí, jednal-1 by jako ten, kdo učí sice
stavět, ale sám nikdy nestaví.
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U PSÍCH ŽEBER
Za pár dní ho v noci probudilo praskání
Bledé podzimní slunko prosvítalo
dřeva. Vyskočil z postele a vtisknul
jediným okénkem v bídném baráčku
se do koutku místnosti. Vtom se náhle
misijní stanice sv.Michaela na
pod tíhou sněhu zhroutila celá střecha.
severu Jezera otroků. Otec Rouře,
Misionář se vyhrabal ze sněhu bez
Oblát Neposkvrněného Početí Panny
poranění a hned druhý den - za
Marie, zapálil v lampičce sobí tuk
třeskutého mrazu - se pustil
a začal se modlit breviář.
do opravy své chaloupky.
Už pět let pečoval o Psí žeb
ra, ubohý indiánský k?ren. Tu
Tak žil misionář mezi rudými
a tam ho navštívil spolubratr
dětmi pětatřicet let. Jednoho
dvakrát do roka biskup Isidor
dne jim sdělil, že je na něja
Clut; na lyžích mu přivezl
kou dobu opustí. Pojede navští
z Fort Province nejnutněj- 1
vit Svatého Otce. Nahradí ho
ší věci; v jednom rukávu
zatím jiný misionář.
košile byla mouka, v druhém
Brzo se u kněze objevilo něko
mýdlo, svíčky, tabák a j.
lik pohlavárů: "Dobrá! Choeš
Posledně dostal vzácnost,
navštívit nejvyššího pohlavára
skleněnou tabulku, aby měl v
modliteb. Musíš se ale vrátit,
baráčku okno. Svá milovaná
protože tě máme velice rádi. Jsi
Psí žebra by nevyměnil P.Rou
jako jeden z nás. Mluvíš jako my,
ře za nic na světě. Pečoval o
jíš jako ny a náš blechy jako ny.
ně jako dobrý otec, většina
Proto nám slib, že se vrátíš, ji
už byla pokřtěná. Ovšem, tro
nak ti nedovolíme odejít!"
chu pohanství na nich ještě lpělo, občas
"Slibuji!" řekl misionář slavnostně.
hodili do jezera nůž či dýmku na usmíření
"Dobrá!" kývnul Psí žebro. "Protože jdeš na da
božstev vichřice. Daly se i horší věci.
lekou cestu, budeš potřebovat hodně střevíců.
Nedávno přišla na stanici žena a vyprávěla, Uděláme ti sto párů mokasínů - bude ti to sta
že kolem tábora jejího kmene obcházel vlk. čit?"
tě sežral lidi, a takového nesměli Indiáni "Jistě!" snál se kněz.
podle jejich pověr zabít. Bestie se dosta "Také velkému náčelníkovi modlitby pošleme své
la do stanu, kde seděla rodina kolem ohně. dary. Zde je kus penmikanu /sušeného masa/,
Otec se hbitě schoval, ale křičel na ženu, který připravily naše nej zbožnější ženy kmene
at nechá vlka, vybrat si z jeho dětí. Žena Psích žeber. Pak uzené sobí jazyky a pár moka
ovšem chytla sekeru a vlka zabila. Muž se sínů z nejjeimější kůže. A s tím vším b-u daruj
rozhněval: "Zabila jsi vlka-lidožrouta. Teči také naše srdce. Jistě s tím bude spokojen!"
musím zabít já tebe." Zvedl sekeru - a náh
le padl jeho zrak na kříž. Uvědomil si, že Když Otec Rouře odevzdal na jaře 1909 ve Vati
je křestan. Sekera klesla - ale ženu přece kánu dary Psích žeber, rozzářila se stále usta
vyhnal. Po dlouhých domluvách kněze ji pře raná tvář papeže Pia X. Pak se zasmál tak srdeč
ně, jak se nezasmál od doby, kdy nastoupil do
ce jen přijal zpět.
Psí žebra byla sáná špína, až na nich stál gondoly, která ho vezla před léty na volbu no
oděv, plný hmyzu. Avšak málokterý kmen při vého papeže do Říma. Byl dříve patriarchou v
jal tak radostně evangelium! Když byla mše Benátkách.
sv. ,byl baráček nacvaknutý a sotva se kněz "Se srdce posílám požehnání tvým rudým dětem,
obrátil od oltáře se slovy: Dominus vobis- můj milý synu," řekl hluboce pohnut. "A věřte
cum, hned si o svíci zapalovali Indiáni své mi, byl bych šíastným pastýřem stáda, které
tak dobře zná Pána Ježíše, jako ho znají oni."
dýmky.
Misionář musel myslet na všechno. A co man "Máte pravdu, Svatý Otče," odpověděl dojatě
želské záležitosti! Přišel starý Indián se misionář. "Moje Psí žebra jsou sice špinavá,
bez civilizace, často obtížní žebráci, plní hrryžádostí, že si vymění starou manželku za
mladou. Kněz rázně odmítnul, Indián se roz zu, je tam hlad a bída - ale mají víru Natanaelovu!"
hněval a s proklínáním odešel.
Misionář se znovu sklonil nad breviářem a Vrátil se ke svým milým, věrným Indiánům, a ti
najednou Bum! - sklo z okna se rozstříklo ho radostně přivítali. Avšak roku 1911 ho pos
na všechny strany. Kulka tak tak minula je lal biskup dál na sever, hlásat evangelium ješ
ho hlavu. I v soumraku poznal misionář od tě pohanským kmenům. I tam si ho zamilovali.
mítnutého Indiána s puškou v ruce, jak pá Poslední léta věnoval starý kněz sestrám a sirot
dí zasněženou prérií.
kům své provincie.
WILHELM HÚNNERIAN

POSLEDNÍ KAPITOLA NOVÉHO ROMÁNU

P.KOLAČKA„OTCE
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PLÁTNO
Mnozí křestané jsou přesvědčení, že v
tzv.Turinském plátně bylo zabaleno mrtvé
tělo Kristovo. Moderní věda, vzdor skeptikům-nedokázala opak. Vědci došli k zá
věru, že plátno bylo skutečně ovinuto
kolem těla ukřižované osoby z oné doby.
Bylo to Tělo Kristovo? K tomu budou
nutné další zkoušky.
Nedávno se objevil další důležitý detail,
totiž že otisk oválného předmětu na plát
ně je otisk vzácné mince, vydané právě
v době Poncia Piláta, který dal Krista
ukřižovat. Unikátní je fakt, že na této
minci byla pravopisná chyba v označení
císaře Tiberia, který vládl od 14 - 37
roku po Kr.
A tato pravopisná chyba se tečí objevila
na rozluštěném nápise z otisku mince
na Turinském plátně. Profesor Loyolovy
university v Chicagu, Otec Francis Filas,
českého původu, tvrdí nyní, že je tím
prakticky dokázána pravost plátna, v
němž byl pohřben Ježíš Kristus. Do 70 lcJ
po Kr.se totiž kladly v oblastech, mezi
které patřil i Jerusalem, na oči nebož
tíků mince. Mince, otisknutá na Turin
ském plátně, pokrývala pravé oko ukřižo
vané osoby. Podle mínění profesora Filase dokazuje tento objev pravost plátna,
místo i dobu jeho původu.
Přes 400 let je plátno v turinské ka
tedrále. Po řadě vědeckých zkoušek a po
zorování se vědci už před zmíněným obje
vem shodli, že v plátně bylo zavinuto
tělo ukřižovaného člověka, které prošlo
jakýmsi velmi intenzivním zářením, jehož
zdroj dosud věda neobjevila. Víra mu ří
ká Zmrtvýchvstání!
Podle Petra HORÁKA v Hlasu národa, USA

JSEM NEPOZNALA"

"Tu je'."Tetin htab be proptett htouěkem btudentů,
doprovázejicéch 4vé dvě bpotuŽaéky. Vzata jbem bi
btedě^iaiový bátek na krk, co jbem dobtata od tety
a ten moht ktidně bignattbovat mé mibto.
"Já véděta, že be neopozdi. To by nebyta z nabi ro
diny. Znáb to. Raději hodinu předem než dobihat
vtak,"v maminčině htabu hráto cobi konejšivého.
"Škoda, žeb nebta 6 námi. Takového tunika jóem je
tě nebtyŽeta. Riba Novák zpěvat, až mi brdce ubeda
to ,"horovata teta, zadám co prežtapovata matou katužinku před dveřmi auta. Pak jbem Xta doprovodit^
maminku z druhé btrany atice. Už jezdito dobt vozu
Opatmobti nikdy nezbývá. Úbtňovaty mne každou chvti re^tektory btážicách be vozu.Nechaty jbme abpoň
pět přejet a pak rychtě. Otevřeta jbem dvirka, ma
minka nabedta jako nejbvižnejbr hotcicka a přiboud
ta jbem b chuti, že be teď' už nemaže nic btát.
Btizito be datbá. auto. Nechtěla jbem otevirat bvá
dvirka do vozovky. Vobtova jbem be tepita na karoberii. Ten ate přidávat ptyn!Btebkto mi jebte htavou. Zrádná katuž! Vymáckt ji četou bvoji pneumati
kou a jako by měřit přámo na mé punčochy. Vo obou
týtek be mi zakoubt tepkavý chtad. Ta chvěte be
proménita v minové pote. Vteřiny nabtapovaty na mi
ny vzteku, btz , pombty i po kožená.. Jebte než jbem
nabedta, otřela jbem bi týtka abpoii kapebnikem. V
predktonu jbem vybtata za tán řidičem mbtivý pohted. Ne'. Žádná nadávka be mi neprodrala b tib knuty
mi rty. - Zabtavuje! Vracě be ke mne. Snad be chce
omtuvit.
Vbechen hněv vyprchat. Jak vypadá? Kdo to je?
Rukavice hodit jebte zpátky do auta, na bvé bedadto. Btěžě be ke mne. Pouticnc tampa mu váhá btán
do tváae. Nerozeznávám jeho ryby.Snad až bude btiž
"Promiňte, paná, bnad be vám..ja v-om. .vidŽt jben,
jak jbte. .probte. .odpubtíe mi!" Htab met dobtova
obateny rozpaky.
"To nic nedeta. To byto pár kapek bpinavé vody.Inu
katuž'na bitnici. Na to už jbme my automobitibté
zvykti,"chtáchotita jbem jeho vzruben^.
"Opravdu be ván nic..?To by mne hrozné mrzeto,kdy
bych váb bnad nějak, .kdybych vám bnad nějak pokazit tento večer, "zahrávat to už do autu.
"Opravdu n^c. Jen trochu bpinavé vody,"a. ukázata
jbem mu bvuj modravý kapebnicek. Byt zabpinény,ate
proto zobe nemub-c na něj tak vytrebtit bvuj pohted
Uzdyťbe to vypere a..Smekt ktobouk, uktonit be
jebte jednou, bnad výdech něco jako"deky,diky"a
vracet be provinete ke bvejmu vozu. Mít htavu jakbi nachýtenou k zemi. "Omtuvit be ten. .bb . .ten,"
zeptata be neobvykle tvrdým htabem maminka."
"Probim te, mami, pro pdr kapek na puncoXe,"bnaži
ta jbem be odtehcovat napjatou atmob^éru, i když
jbem nevedena, odkud vane vátr. Nemohto to být jen
z te mate'katu žinky.
"Pro pár kapek?!Za cetý život!"Maminčin htab páibirat na ocetová tvrdobti.
"Uytrebtit ti na mne oci, jako by vidět krev!"
"Také že vidět.. .Svoji!"

LURDY OČIMA LÉKAŘE
JAK SE STAVÍ DNEŠNÍ LÉKAŘSKÁ VĚDA K LURDSKÝM ZÁZRAKŮM
? - Posto~i je individuelní, podle světového ná
zoru jednotlivců. Počátkem XX.st.se Církev rozhod
la dát lurdským zázrakům apolegetickou hodnotu nejvyššího stupně. Proto ustanovila velmi přísnou kon
trolu těchto neobyčejných událostí. Přístup k doku
mentaci a na zasedání lékařské komise v Lurdech na
jí všichni lékaři bez rozdílu národnosti a nábožen
ství. Dokumentace uzdravení odpovídá současnému sta
vu lékařství, je moderní a konplexní, včetně labo
ratorních, rtg.,histologických a jiných nálezů. Me
zinárodní lékařské sdružení v Lurdech má asi 20 tis
členů z celého světa. Nejeden nevěřící lékař se
změnil, když byl sám svědkem lurdského uzdravení, JAK A KÝM JSOU DOKUMENTOVÁNA UZPRAVENÍ,
KTERÁ JSOU PŘEDLOŽENÁ MEZINÁRODNÍ LÉ
např.Alexis Carrel. - Přesto ateisté zázraky ne
KAŘSKÉ KOMISI? - Mohu uvést dvě z posled
uznávají. Snaží se je vysvětlit dosud neznámými
přírodními silami, někdo uvažuje o vlivu sugesce, ních, prohlášených za zázračná.
UZDRAVENÍ" SERGE PERRIN - publikováno prof.
někdo i o podvodu.
Pierre Mouren, přednostou neurologické
CO SI MÁM PŘEDSTAVIT POD POJMEM UZDRAVENI A CO POD kliniky v Marseille/1976/ a MIMOŘÁDNÉ
POJMEM ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ? - Z teologického hleUZDRAVENÍ" VTTTORIO MICHE - publikované
diska je zázračné uzdravení mimořádná událost, o
profesorkou Michel Marie Salamon, koresp.
které věříme, že v ní poznáváme dobrotivý, velko členkou franč.lékařské akademie/1972/.
rysý zásah Boží. Dáváme mu tedy náboženský význam. Tedy oba autoři universitní profesoři,
Rozhoduje o tom velmi přísně kanonická komise. U
rozsah prací 22 a 40 stran a k tomu 15 str
pouhého uzdravení neuznala kanonická komise vyslo rtg a jiné dokumentace, vč.histologie.
veně tento zázračný charakter. Z lékařského hle
diska mezi tím není rozdíl. U obojího jde o náhlé, SLEPOVAL NĚKDO ZAZRAČNÁ UZDRAVENÍ ZPĚTNĚ?
neočekávané uzdravení organické choroby, která mě Ano. Děje se to průběžně. Poslední obšír
ná práce je od Claudine Thozet STABILITA
la původně nepříznivý, maligní průběh bez naděje
na uzdravení lidskými prostředky. Je trvalého rázg UZDRAVENÍ" V LURDECH /1975/. Jde o doktor
bez rekonvalescence, nedá se lékařsky vysvětlit a skou disertační práci, která zpracovává
22 posledních zázračných uzdravení ve
vymyká se přírodním zákonům. Tzv. funkční choroby
formě monografie/57 s./. Uzdravení jsou
jsou zde vyloučeny.
vždy trvalá bez recidiv. Tito lidé však
Postupuje se tak, že lékařská dokumentace o jed
nejsou ušetřeni pozdějších onemocnění ji
notlivých případech se předkládá biskupovi pří
slušné diecéze a ten po svolání kanonické komise a ného druhu.
nové lékařské komise rrůže uznat uzdravení za zá
MŮŽETE NÁM ŘÍCT PODROBNOSTI O LURDSKÝCH
zrak.
KOLIK JE UZDRAVENÍ A KOLIK JE ZÁZRAČNÝCH UZDRAVENÍ? ZÁZRACÍCH? - Mezi r.1858-1970 se stalo
'64 uznaných zázraků. Průměrný věk uzdra
Registrovaných náhlých uzdravení lékařsky nevy
vených je 32 let. Nejmladší byl dvouletý
světlitelných je kolem 6.000 z 2,200.000 nemoc
chlapec,
nejstarší 64 létá řádová sestra.
ných poutníků, kteří do Lurd přišli organizovaně;
Dětí do 15 let bylo 5, od 15 do 20 bylo
z nichž jako zázračných je uznáno Církví 64.
6. Pokud jde o druh onemocnění, až do
JAKÝM ZPŮSOBEM SE OVĚŘUJE UZDRAVENÍ?
r.1948 to byly často velmi těžké tuberku
Řízení probíhá ve dvou instancích. V lékařském
lózy v konečném stadiu. Po objevu účin
ověřovacím úřadu v Lurdech, kde se sejdou všichni ných léků proti této nemoci se už tuber
lékaři, kteří jsou v té době v Lurdech. Bývá to
kulóza ve statistice nevyskytuje. Z ostat
průměrně asi 20 lékařů. Každý z nich nuže uzdrave ních nemocných 4 trpěli zhoubnými nádory,
ného vyšetřit a zúčastnit se hlasování. Každý z
4 měli roztroušenou mozkomíšní sklerózu
nich musí vyplnit dotazník s 16 ti důležitými
v nejtěžších fázích, 2 obrny. Časté býva
otázkami. Rczhodne-li více než 3/4 přítormých,že
jí záněty, jako bércové vředy se snětí,
jde o uzdravení lékařsky nevysvětlitelné, postou absces pánve, různé píštěle, zánět mozko
pí předseda komise případ mezinárodní komisi. Ta
vých blan, 3 slepoty, 2 srdeční nemoci,
má 32 členů a zasedá jednou ročně v Paříži. Uzná- 2 stavy po úrazech, 1 Addisonova choroba.
li i ta uzdravení za lékařsky nevysvětlitelné,
Pětina uzdravených byli muži, pětina ře
postoupí je kanonické komisi.
holní povolání, 2 kněží, 10 řádových

sester. 1 imich. Z hlediska národnosti by
lo 53 Francouzů, 4 Belgičané, 2 Italové, 2
Rakušané, 1 Němec, 1 Švýcar, 1 Alžíran.

Dr.Oliveri: Y a t-il encore des miracles a
Lourdes /pro lékaře - Dějí se ještě dnes zázra
ky v Lurdech?/- Ouvre de la grotte des Lourdes.
Německý překlad vyšel u Pattlocha v AschaffenEXISTUJE POPOBNÝ PŘEHLED U TĚCH 6000
UZDRAVENÝCH? - O souborné statistické práci bergu v BRD.
Pro lékaře vychází pravidelně informační bulle
nevím. Pokud jsem četl o jednotlivých
uzdraveních a prošel část fotografické do tin mezinár. lékařské společnosti v Lourdech,
kumentace s diagnosami, mám dojem, že slože francouzský, částečně německy.
ní je podobné jako u uzdravení, prohláše
CO BYSTE DOPORUČOVAL, KPYBYCHOM SE POSTÁLI PO
ných za zázračná. Existují dílčí práce. Od LURP A MĚLI ZÁJEM 0 VEPECKOU STRÁNKU? - Pročíst
r.1947 byly znovu prohlédnuty materiály
si napřed Dr.Olivieriho a Bohuslava. V Lurdech
1200 uzdravení, ale zatím nejsou statistic se přihlásit v "bureau medical", požádat o doky zpracovány.
kumentaci, příp.si v lékařské knihovně prohléd
nout to, oč byste měli zájem. Lékaři se mohou
EXISTOVALA NĚJAKÁ VÝZNAČNÁ LÉKAŘSKÁ OSOB
NOST, TŘEBA NOSITEL NOBELOVY CENY, KTERÁ SE přihlásit za členy mezinár.lékařské společnosti
v Lurdech. Pak dostávají pravidelně časopis
K LURDSKÝM ZÁZRAKŮM POSTAVILA POZITIVNĚ?
Ano - je to Alexis CARREL, francouzský lé společnosti a jsou o všem průběžně informováni.
Mzd.Pft. Vac£a.v VÍCH
kař a spisovatel, který dostal r.1912 Nobe ************************************************
lovu cenu za své práce o přežívání orgánů
a pokusné transplantace jako ředitel labo
ratoře pokusné chirurgie v Rockefellerově
ústavu pro lékařský výzkum v New Yorku. Byl L98O nedostalo 68.ÓOO adresátů v DDR vánoční ba
líčky. Odesilatelé vyinkasovali od pošty BRD od
r.1903 bezprostředním svědkem uzdravení
škodné 3 milM. 40.800 balíků vrátila pošta DDR
umírající 22 leté dívky s tuberkulozním
odesilatelům.
zánětem pobřišnice a napsal o tom knihu.
Podle slov Marianne Strauss připadá diky pomocné
JAK JE TO S PACIENTKAMI, KTERÉ POTKAL V
akci pro matku a dítě na Bavorsku jen 25 potratů
LURDECH ZOLA? - Zola byl svědkem dvou uzdra na 100 tis. obyvatel ročně, v Bréhmách 390 potratí
vení nemocných s těžkou tuberkulózou, z
New Yorský starosta požádal správce kostelů a sy
nichž jedna měla též tuberkulozní vředy v
nagog o ubytování těch, kdo nenají kde spát. Do
obličeji a na nohou. Zola tyto události za každé budovy 10 osob. Mluvčí arcidiecéze
přel a zkreslil. Bylo mu to dokázáno 21.11. P.O^Brien řekl sice, že kostely nejsou pro ubyto
1893 v Paříži na zvláštní lékařské konfe
vání zařízené, ale je povinností kněží promluvit
renci. Řekl slova, typická pro nevěrce, kte s věřícími o tomto problému, aby si uvědomili
rý věřit nechce: "I kdyby se všichni nemocní svou křesťanskou odpovědnost.
v okamžiku v Lurdech uzdravili, nevěřil bych Podle slov z SSSR vyhoštěné Žofie Sokolové jsou
tomu!"
lidé zklamáni bezútěšností a prázdnotou komunis
BYL JSTE SÁM SVĚDKEM UZDRAVENÍ NEBO VIDĚL
mu a mnozí její krajané se snaží najít smysl ži
JSTE NĚKOHO Z UZDRAVENÝCH? - Svědkem uzdra- vota ve víře. "Lidé nechtějí dobro, spravedlnost
vení jsem nebyl. Viděl a slyšel jsem bratra a bezpečí uskutečnit v dálné budoucnosti, ale
Leo SCHWAGERA, benediktina z Uznachu ve
hned!"
Švýcarsku. Výprávěl svůj životopis a histo Na vietnamském vyslanectví v Bonnu předložila
rii svého onemocnění a uzdravení. Byl uzdra Akce Fatima 23.600 podpisů za propuštění biskupa
ven r.1952 z konečné formy roztroušené
Nguyena van Thuana ze Saigonu, který je v zajetí
sklerózy. Jeho uzdravení bylo prohlášeno za od r.1975. Vyslanectví slíbilo, že se zasadí o
zázračné r.1960. Bratr Leo je dnes plný
propuštění kněze, za kterého se křesťané modlí.
energie, velmi vitální a zastane práci nej Papežská delegace předala Brezněvovi dokument,
méně za dva pracovníky.
kde ho varuje před nebezpečím atomové války.
Studii vypracovala papežská akademie věd. Jiná
ZAJÍMAJÍ SE JEŠTĚ PNEŠ LÉKAŘI 0 LURPY?
papežská delegace týž den promluvila, o stejné vě
Ano, jejich počet stále stoupá. E.198O by
ci v UNO a u vlád USA, Anglie a Francie.
lo v "bureau medical” v Lurdech zapsáno
Misijní ústředí františkánů v Bonnu vyzvalo bis
přes 2.000 lékařů, to znamená v sezóně 10,
kupy NSR, Švýcarska, Rakouska, J.Tyrol, Madarska
z toho 3 noví.
a Holandska, aby k 800 výr. nar.sv.Františka se
MŮŽETE NÁM PŮPORUČIT LITERATURU 0 LURPECH? celý rok snažili o vnitřní obrodu křesťanů. Mj.
Bohuslav: Lurd, maják atomového veku./Výd. vyzývají biskupy, aby se snažili odstranit příči
Slov.ústav sv.Cyrila a Metoda v Římě, 1979. ny násilí, nespravedlnosti a nesvárů za západě i
Dr.Vrchovecký:Lurdy a moderní věda. Vydali na východě, k čemuž mají sice biskupové dobrou
vůli, ale ne moc, působit účinně na ty, kdo
Saleziáni v Pardubicích 1947.
se násilí dopouštějí.
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

SVATÉ’ MANŽELSTVÍ’

o prostý lid, o chudé, nemocné a neduživé. Pro
ti všem výtkám se strany rodiny ji chránil její
18. listopadu byla v marburském zámku otevře manžel.
na výstava k 750. výr. smrti jedné z největ
V r.1227 se přidal lankrabě Ludvík ke křížové
ších postav evropského středověku, sv. ALŽBĚ výpravě, jejíž vrchní vedení měl císař Bedřich
TY DURYNSKÉ. Informuje nás o jejím manžel
II. Správu země svěřil svému bratru Jindřichovi.
ství a rodině, o její činnosti jako kněžny, Alžběta provázela svého manžela kus oesty. Bo
o péči o chudé a nemocné, i o úctě, která se lestné bylo jejich loučení na durynských hrani
brzy po její smrti rozšířila a z Marburku
cích. Alžběta se vrátila na Wartburg. Její man
učinila čtvrté nej významnější místo středo- žel však v jižní Itálii onemocněl morem a zem
věku-po Římu, Jerusalému a Kompostele
řel 11.září 1227. Alžběta se tak stala ve dvace
Alžběta se narodila r.1207 v Bratislavě jako ti letech vdowu. Nyní začala pro ni křížová ces
doera uherského krále Ondřeje II.a jeho man ta. Oba bratři zemřelého manžela, Jindřich aKonželky Gertrudy. Proto se jí někdy říká Alžbě rád, ji vyhnali z Wartburgu. Jindřich strhl na
ta Uherská. Nebylo jí ještě 5 let, když vy sebe veškerou vládu jednaje tak proti zákonu o
pravil durynský lankrabě Heřman poselstvo do následnictví na trůnu a zabral všechny Alžbětiny
Uher, které tlumočilo jeho žádost, aby Alžbě tatky a důchody. Obyvatelům své země vydal pří
ta byla zasnoubena jeho nejstaršímu synu,je- kaz, že ji nikdo nesmí přijmout.
denáctiletému Ludvíkovi. Ondřej II.žádosti
vyhověl. Tak se Alžběta dostala do Durynska. Po dlouhé a těžké zkoušce našla Alžběta podporu
Zde žila a byla vychovávána na známém hradě v bamberském biskupovi Ekkartovi, bratru své ze
mřelé matky Gertrudy. Náprava byla zjednána až
Wartburgu.
Po smrti lankraběte Heřmana jí hrozil návrat po návratu durynských rytířů z křížové výpravy
v r.1228. Přivezli s sebou tělo zemřelého manže
do Uher, protože její budoucí tchýně a oba
švagrové byli proti ní. Těmto pletichám uči la Alžbětina. Po pohřbu, který se konal v kláš
nil konec její snoubenec Ludvík. R.1218 byl teře Fteinhardsbrunnu, obklopili rytířy bratry ze
snulého a vytkli jim jejich krutost a nekřesťan
na Wartburgu pasován na rytíře, nastoupil
ské jednání. Jindřich uznal svou vinu a slíbil
vládu a veřejně prohlásil, že si vezme
Alžbětu za manželku. Sňatek se slavil r.1221 nápravu. Alžběta mu odpustila. Vrátila se s dět
když Alžběta dosáhla 14.roku a jejímu snou mi na hrad Wartburg a v r.1229 se přestěhovala
do Marburku.
benci bylo 20. Dynastické zájmy byly první
příčinou jejich manželského pouta. Oba však V tomto městě založila rozsáhlou nemocnici a
pojila tak hluboká a věrná láska, že se člo chudobinec, který svěřila do péče řádu sv. Fran
tiška. Denně navštěvovala nejen nemocné a chudé
věk ani dnes neubrání obdivu. Alžběta se
v tomto ústavu, nýbrž i v marburském okolí.Její
svým manželem stolovala, provázela ho na
kratších cestách za jakéhokoliv počasí, jela příklad, její modlitba, práce a služba potřeb
mu v ústrety, když se vracel z delších cest. ným jí získávaly lásku poddaných i urozených.Ne
Ludvík opět jí přivezl z každé cesty dárek.. byla jí však vyměřena dlouhá životní cesta. Zem
řela 19.listopadu 1231 ve věku 24 let.
Sní-li někdo o velké romantické lásce, zde
má její příklad. Z manželství vzešly 4 děti. Smrtí však nekončí její vliv. Její švagr Jind Alžběta se starala nejen o ně a o služebnict řich, který ji tolik sužoval, vstoupil do řádu
vo na hradě, nýbrž i o nemocné a potřebné
německých rytířů a stal se později dokonce jeho
v širokém okolí.
velmistrem. Zasazoval se o její svatořečení,ke
kterému došlo po mimořádně krátké době, za tři
Doba vrcholného středověku je dobou proti
kladů. Na jedné straně vidíme zálibu v moci, a půl roku po její smrti, 26.května 1235. Druhý
v_nádheře a bohatství, na druhé straně vidí švagr Konrád, který se rovněž změnil, začal v r.
1235 stavět gotický kostel, který byl dokončen v
me osobnosti usilující žít v dui chu Evangelia a pečující o chu r.1283. Je to první gotický kostel v Německu.
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dé, nemocné a trpící. Je to do
ba, kdy na křesťanském nebi vyš
la hvězda sv.Františka z Assisi,
jehož ideál evangelické prostoty
a úcta k chudému strhla
mnohé k následování. Po
této cestě kráčela i sv.
Alžběta. Příbuzní její
ho manžela dívali se
svrchu na projevy její
zbožnosti, na její péči

Dnes si nedovedeme představit Evropu bez nemoc
nic, domovů důchodců a bez péče sociálních instL
tucí. Málo lidí si uvědomuje důležitost průkop
nické práce sv.Alžběty na tomto poli. Její pří
klad inspiroval i vznik řádu Alžbětinek, pečují
cí o nemocná. Vzpomeňme někdejšího kláštera a
nemocnice v Praze na Slupi a v Kadani.
V minulém stoleté napsal jeden z nejslavnějších
francouzských publicistů Montalambert její živo
topis } který byl přeložen do mnoha jazyků a ší
řil její slávu po Evropě. Česky vyšel v r.1856.

Franz Liszt napsal oratorium Svatá Alžběta. S jeji postavou se setkáváme i v opeře Tannhauser, i když Nagnerova představa se nekryje zcela s historii.
Mnoho našich zen neslo a nese jméno této světice. Dřív spise ve formě "Alžběta", dnes vice ve
formě"Eliška". Chcete-li některé Elišce udělat radost - a radost bude mít každá žena, nosiči
jeji jméno, kupte ji jako dárek malou, ale pěknou knížku Gisberta Kranze "Elisabeth von
Thúringen. Wie sie wirklich war." Vyšla r.1979 v nákladatelstvi F.Pustet, Regensburg. - Město
Marburg patři k nejZachovalejším a nejkrásnějsim v Německu. Nezapomenete je na některém vý
letu navstivit, pojedete-li kolem něho.
VfadtnuA NEIMIRTH

VY SE PTÁTE -MY ODPOVÍDÁME
BYL JSEM NA NÉI SV. ,KEE SE KNĚZ MODLIL VŠECHNY MODLITBY - VČETNĚ SLOV PROMĚŇOVÁNÍ VLASTNÍME SLOVY. BYLO TO VELMI KRÁSNÉ A DCJEMIÉ.
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Nebyl jste na mši sv. ,ale na soukromé pobožnosti kněze. Mohlo to být dojemné a povznášejí
cí, ale ani Vy, ani on jste nesplnili povinnost nedělní mše sv. Mše je totiž nejen zpřítem
nění oběti Kristovy na kříži, ale i modlitba Církve, při které se kněz nesmí modlit jiné
eucharistické modlitby než ty, které jsou schválené Církví-s výjimkou přímluv. Zejména ne
smí měnit proměňovací čili konsekrační slova, kdy se chléb proměňuje v Tělo a víno v Krev
Páně, jinak to zůstává chléb a víno a věřící přijímají pouhé oplatky, kterých se mohou na
jíst i doma. II.Vatikánský sněm praví:"Proto nesmí jinak vůbec nikdo, i kdyby byl knezem,
podle vlastního mínění v liturgii nSco přidávat, odstraňovat nebo měnit."/Konstituce o posv.
liturgii, c.56/. Na Eucharistickém kongresu v Lurdech se k oficiální mši sv. rozdávaly tex
ty, neschválené Církví, a kněží, kteří se tohoto skoro rouhání nechtěli zúčastnit, byli z
koncelebrace vyloučeni. Podávat sv.přijímání do ruky, sloužit mši sv.tváří k lidem, odstra
nění mřížky k sv.přijímání, kázání od oltáře a ne z kazatelny, odstranění latiny - to všech
no je pouhá móda, ne předpis Církve. Tato móda se přísně dodržuje, ale oficielní předpis
Církve o posvátné liturgii, ba ani slova Kristova nad chlebem a vínem - se nedodržují. A
kdo se pak odváží trvat na tom, na čem trvá Církev, je - jako na onom eucharistickém kengresu-z řad věřících vyřazen. A přece řekl Kristus.- "Neposlechne-li ani Církev, at je pro tebe
jako pohan a celník. "/Mt 18, 17/. Posvátná kongregace pro svátosti a bohoslužbu autoritou sv.
Otce upozorňuje v instrukcích INAESTIMABILE DONLM/Neocenitelný dar/,na tyto zlořády, uvádí
správné pojetí a konání. Kdo jedná proti nim, prohřešuje se proti Kristu, který svěřil sv.
Petrovi a jeho nástupcům svou moc rozhodovat o těchto věcech. Upozorněte na to onoho kněze,
pak biskupa, a neponůže-li to, Kongregaci pro svátosti prostřednictvím P.Dr.škarvady/Casa
Canonica Lateranense, 1-00120 Citta del Vaticano/.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

l.září 1920.
tneš nás pozvala Tanja na oslavu svých narozenin. Milá, jeimá plavovláska s rozkošnou tváří.
Pěla, jak se říká"v životě štěstí". Dostala místo v mateřské školce a když jsem se užasle
ptala, odkud má tolik báječných pochoutek, rozložených na stole, odpověděla s rozpačitým
úsměvem: "Ve školce dostaneme určité imožství jídla pro určitý počet dětí. Když některé ne
přijde, nehlásíme to a příděl si necháme. Mám na to právo, protože pracuji celý den a za
plat bych si koupila nejvýš kvašenou okurku. A mám starého otce a nemocnou matku."
"Nebojíš se, Tanjo?" zeptala jsem se.
"Bojím se, mohlo by se mi stát to, co Lisočce Vesnovské, kterou na místě zastřelili, protože
chtěla zpronevěřit půl kila cukru. Ale co dělat? Bučí krást nebo zemřít hladem!"
Při jídle nám Tanjina maminka vypravovala, jak nyní žijí. V maličké místnosti bydlí sedm li
dí. V jednom rohu spí rodiče, v druhém Tanja s kamarádkou, v třetím dva od dráhy a ve čtvr
tém mladík z Nar Obras/úřad pro vzdělání lidu/. Obytná plocha je na poukazy, v Omsku, s
300 tis.obyvateli, se nepřidělují byty, nýbrž "kouty". Jak lidé spolu vycházejí, to je by
tovému úřadu jedno.
Tanjina matka začala právě zeširoka vykládat, jak řeší obtížnou otázku svlékání a oblékání
pomocí paravánů, když někdo zaklepal. Tanja zrudla a zašeptala mi:"AIjo, bučí opatrná! Pozva
la jsem na čaj jednoho čekistu, musí to být!"
"Proč jsi to neřekla dřív?" namítla jsem,"byla bych nepřišla."
Tu se otevřely dveře a vstoupil čekista. Usadil se a choval se velmi sebevědomě. Šťastný
úsměv křivil stále jeho rty, kouřil cigaretu za cigaretou, opřel se pohodlně o křeslo, pros
tě každým pohybem ukazoval, že se považuje za hrdinu dne, střed společnosti! A jak si dával!
Jako by sto let nejedl. "Tenhle sýr jste asi dělala sama?"obrátil se s přátelským úsměvem
na Tanju."Opravdu výborný, skvělý!" Po chvilce dodal:"Ale dejte si pozor, aby to k vůli to
mu sýru s váni nedopadlo stejně jako s Lisočkou s jejím cukrem." Svraštil přitom čelo, jen
chvilku, ale pak se zase začal dobrosrdečné sirét. Smál se tak, jako kdyby nemohl přestat.
Tanja zbledla jako plátno. Chvějícím se hlasem řekla:"Sýr jsne dostaly ny, vychovatelky, ja
ko příděl, každá půl kila! Cukr také. Tyhle potraviny jsou můj právoplatný majetek. Přece
byste nevěřil....?"
"Ale prosím!" přerušil ji čekista. "Nejsem tu ve službě, jsem váš host. Ostatně, Čeká není
zdaleka tak zlá, jak si lidé nyslí. Představte si, jak by to vypadalo, kdybychom tu nebyli?
Byl by úplný zmatek. Jistě, nejednáme vždy v rukavičkách. To musím přiznat. Je mezi námi
dost takových, kteří si dovolují víc než je nutné. Ale co chcete, každý má své slabůstky a
právě naše nej lepší síly nají často divné zlozvyky. Máme snad důležitého člověka vyhodit jer
proto, že si pro osvěžení zažertoval s několika buržousty?"
čekista se rozohnil a zíral na nás jako antický generál na válečné zajatce, kteří před ním
mašírují.
"A je to přeoe jen hezký pocit, ví-li člověk, že si nůže s každým dělat, co mu napadne,"
dodal. Přitom pronikavě pohlédl na mne a na Tanju, tak, že jsne sklopily zrak.
"Co chce!!" opakoval. "A nej zajímavější při tom je, že se všichni snaží ukázat z nejlepší
stránky, všichni se snaží získat naši blahovůli, takřka naši milost...! Jak mrskají ocáskem,
ti pánové a dány - a zvláště slečinky!"
Když čekista skončil, zavládlo na chvíli ticho, které bylo zřejmě i jemu nepříjemné. Přeru
šil je tím, že se obrátil na mne: "Máte ráda hudbu?"
"Ano,"odpověděla jsem stručně.
"Jestli chcete, zazpívám vám svou oblíbenou píseň."
Nečekal na souhlas, opřel se do křesla, zavřel oči a začal zpívat sladkým tenorem:"Ach, můj
milý, nemodli se za nne, nezasloužím si, aby ses za mne modlil__ " Sentimentální, nasládlá
slova písně, téměř ženská póza, kterou při zpěvu zaujal, třaslavý hlas, to všechno vypadalo
jako urážka, cítila jsem skoro tělesnou bolest. Sebrala jsem všechny síly.
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Zde sedí člověk, klidný, sebevědomý a spokojený a zpívá píseň o něžnosti a lásce, a tento
člověk - zabíjel!!! A bude asi ještě často vraždit! Strašné!
Chápala jsem rmoho: utrpení, nemoc,světa. To je řád srněta. Ale že jsou lidé, kteří vraždí
a pak se smějí a zpívají, to bylo nesnesitelné, to vzbuzovalo zoufalství.
A já seděla proti němu, musela mlčet, musela se smát.
"Tanec! Tanec!" zvolal čekista."Proč sedíme jako ospalé mouchy? Mládeži, vzhůru!"
Když se zvedl a požádal Tanju o tanec, vstala jsem také a řekla: "Milá Tanjo, jistě odpus
tíš, ale musím už darů." Nedovedla jsem si představit, že by mě takový člověk objal.
"Tak brzo, slečno?" zeptal se čekista se zdvořilou poklonou.
"Mám ráno přednášku o psychologii mládeže v Komsomolu! Musím se připravit."
12
"Ale prosím, dám vám potvrzení, že jste se nemohla připravit, protože jste měla službu u
mne!" odpověděl čekista s drsným úšklebkem. "Mohu vám dát jakékoli povolení."
"Nerada však zmeškám přednášky, musím opravdu jít," řekla jsem, rozloučila se se všemi a
odešla.

NAŠE POŠTA

nezištnosti, oddanosti, do bio ty, tašky Z
vučZ neptaZeZtun. Typem takového Čtověka
". . zde mine nemírná vedra, rtunce
byt Jan XXIII.
nad htavou a rtrařné tropické Lijáky,
Láska musí Stát Z za modtitbou, jinak jsou to
jíž tyto dny podemlety rťtáne nad ritnicí piázdná stova, zvonečky. Bez oběti je nas^e kiesRio-TereropóLčr, jez probíhá touto nernur tanství jen "Butteichástentum", tedy pomazánkou,
nou ^arnorťi,a teďjrou ceZe' derítky lidí místo aby byto chtebem. Bez tásky nenZ teotogíe
navěky pochovány pod rpourtou bahna, batva 'Schopná lesit piobtémy své doby z htedíska víly.'.'
nu a rtroma. neboť rtráne re ve výří arí
Rakousko
tiríce metru reruty. Bude to trvat arí ce- "1/ těchto dnech je těžké detat naší piáú, piototé méríce, než to dají jakrí do pořádku,ne 'ze je jakási nevyhtásená vátka mezí kmeny Maiam
boť denne" nadáte Leje a Leje a pak zare pe ~Naga a Zemei Naga.. .NČkoZZk buvotu ze zemejské
/te rtunce do té rpoaóty. Líd je zceJta zdé- obtasti sežiato na potZ maiamském tiochu lýže.
řen tou hruzou z ho a a od Jižního potu, r Aby 4e to ýobie vyáeš-ito, oba vedoucí se seša
horkým tropickým vetrem z vnitrozemí a má a z té schůzky "jenom" dva to odnesa životem.
řou výparu z btízkeho Oceánu. Všechno re
Pak začaty msty a dosto to tak dateko, že nikdo
rourtreduje nad Varhaním pohoním, které
nemoht jit na pote bez mtadíku na staáži. Aby se
ohraničuje naťi ^arnort - a pak to vře rpat áo ulov nato, meti htavní nácetnící obou kmenu, zase
ne na nár! Také v Tereropólír, v Río a v
schůzku v neutiátní vesnicí. Zdáto se, že se víe
Petropó Lir - řídlo narí rtanice - je pohro'uktZdnZ, ate vinná stiana neplínesta, jak meta,
ma r desítky mrtvých a tir-cci bez píírtre- obiadně "čistého" býka a tak byto jasné, že vyrí, neboť chatrče chudiny, na rvazích hor, lovnání odmítži. Po ses ti měsících zase schůzka s
re reruty rpotu 4 morou bahna a kamení do pitém a koulením. Ate naši mtádenci se nechteti
proparti pod nimi. Je těžko vám o tom prát, podiobit soudu kmene Maiam a na cestě zbití dva
to re maří zažít. Také z narí ^amortí za vystance z Vankutena a byto piiiozene po máta. q
hynuto a^í duet Lidí, jiní jen o vtai>
Ted’ae bojí jeden dluhého. Utáda nic aděZat nemaunikLi záhubě. Mnoho jich jiňte ječte zuřte ^e, paotože ji to nikdo neadá, a tak muói lánu
to pod derutou morou na 6 km ritnice. Jen vytéčit cu. Jak dtoahý? Nevíme!
rořka Panny Marie, ochránkyne motonirtu,
Nejhoui je, že i noži kiufané žijí ježte v pounikta zkáze. Sořky "orirar"-modet makumby, hanikém pio^tiedí a ti ótaíí, i když jóou pokitebyty všechny rmeteny do proparti bahna.
ni, nemohou pochopit, že by Ae to dato vyiovnat
Každý rok re u rorky Panny Mánie rtouží mri také taškou a dobaotoa. Kaufautví pioniká po
rv.-rtoužím jí nyní, rám, pro ritnicní rprá- matu. Pio nái> oúobne to nebezpečné není, vžade
va, jrou tam inženýři a dětnící, neboťrit- óe cítíme doma a tidé náó mají nadí. Vidíme, že
níce je už 28 Let rtara. Byta portavena za paece jen pomatu zanechávají ótaiych povel a i>tia
Jurcetina Kubíčka, tehdejšího prerídenta
chu ze ztých duchu.." P.Jan Med, Don Bosco Centre,
téť) numírné zeme..."
Senapari P.O. Maniput North Dr./Úryvek dopisu/.
BrazrLce

„Ctovek maří pro něco "hořet”,jinak by jen
živo rit. Buď je to duch tohoto rveta, který
v nár'%ajruje"a zanecuje pro dobrodražrtvr, 4 entrmentatnort, fainatirmur, organizováni, komando, partaj, vedu pro veda, uméní
pro umění, dobré jídto a pití a jiné"koníč
ky"-nebo re dáváme naptno uchvátit Vuchem

"Koníky mi podochty. Vokopy Aom itiatii 58 koní,
(Lebo mate auto náktadné-píck ap-co mi dobiodíncí
pomohii kupit", tom toho loku -sotva mohot použít,
pieto Že u nás veta pisí a ae naše cesty níe sú
autostiády, já ich votám btatostiády.. .Mnohokiát
^om ne-stietot duse na cestách, íba opice sa na
mne lehotaa, že vžetko vtecíem na chibte.."
Indonésie

ŠTĚKAJÍCÍ LEBKA

Kromě těchto snímků si půjčil ještě tři
jiné, dvou pánů a jedné mladé dány.
Po řade pochůzek zavítal do klubu.
"Večeřel tu sir William den před tragedií?
zeptal se číšníka.
"Jistě. Byl tu skoro do půlnoci."
V kanceláři tiskárny Marton ho přijala
mladá úřednice. Chtěl si objednat dopisní
papír.
"Doporučil mi vás přítel. Mám tu fotogra
fii, vzpomínáte si na něho?" vytáhl snímek
a úřednice se usmála:"Ano, objednával si papír."
Inspektor podepsal objednávku a večer šel do di
vadla na štěkající lebku. Druhý den dal svým mu
žům rozkaz, aby sehnali taxikáře, kteří den před
vraždou vezli z Picadilly nebo poblíž někoho do
Southanptonu či zpět. Zbytek dne věnoval pátrání
po psacím stroji zn.Hamilton 4. Proběhl asi dva
cet obchodů.
Odpoledne na něj čekalo ve Scotland Yardu čtrnáct
taxikářů. Ukázal jim snímek a jeden bezpečné po
znal pána, kterého onen večer vezl.
Moresby zašel za představeným.
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"Vím, kdo je vrah. Jeho fotografii mám v kapse..
Potkal jsem na štěstí jistou dámu..."
"Musíte být tak rozvláčný?"
"Hledali jsme vraha jen mezi lidmi kolem sira
Williama. Ale paní Berešfordová byla předem vy
hlédnutou obětí. Všechno bylo důkladně promyšle-

Sir William přišel jako obvykle o
půl jedenácté do klubu. Vrátný mu
odevzdal tři dopisy a balíček. V
něm mu firma Mason oznamovala, že
chce uvést na trh nový druh čoko
ládových bonbónů a prosí ho, aby
se k jejich jakosti vyjádřil.
"Hrůza! Mám ochutnávat bonbony, "
zlobil se sir William.
"Přece se k vůli tomu nebudete rozčilovat','
řekl mu jiný člen klubu Mr. Bereš ford. "Ně
komu bonboniéru dejte a hotovo..Ach! Váš
balíček mi připonněl, že sám musím koupit
manželce bonboniéru. Včera jsme byli v di
vadle na Štěkající lebce a vsadil jsem se,
že neuhádne před skončením druhého jednání
kdo byl vrah. Uhodla, proto musím koupit
bonboniéru. Viděl jste ten kus?"
"Ne,"zabručel sir William, "na takové hry
nechodím. Ale jestli chcete, vezměte jí
mou bonboniéru."
Berešford dal bonboniéru manželce. Ta hned
ochutnala a prohlásila, že náplň štípe na
jazyku. Ochutnal též a řekl, že se to ne
dá jíst. Pak se vypravil znovu do klubu.
Když vystupoval z taxíku, udělalo se mu
špatně. Zbledl, pot mu vystoupil na čele,
měl fialové rty. Než přišel lékař, přiběh
no. A zde je vrah!"
la služebná Berešfordových, aby se pán vra " Nemozne! zavrtěl séf hlavou.
til domů, že paní má prudké křeče. Zakrát "Potřeboval peníze. Je akcionářem společnosti,
která vyrábí na bázi nitrobenzénu různé kosmetic
ko už nebyla mezi živými.
Policie zabavila bonboniéru a navštívila ké přípravky. Studoval chemii a ví, jak se dá
ředitelství firmy Mason. Dopis byl falzifi-nitrobenzén vyrobit doma..."
kát. Ředitel pozorně prohlížel bonbony.
"Sir William přece nestudoval chemii?"
"Někdo vyssál injekční stříkačkou náplň a "Nemluvím o něm. Mluvím o muži na fotografii."
dal do bonbonu jed," poznamenal inspektor. "Beresford?"
"Ano. Zabil vlastní ženu, potřeboval její peníze.
Bylo jasné, že někdo chtěl sira Williama
otrávit. Místo toho zemřela paní Beresfor- \7ymyslil si rafinovaný plán. 0 přestávce v divad
dová: otrava nitrobenzénem, chutnajícím po le řekl, že si jde koupit cigarety. Ve skutečnos
hořkých nandlích. Policie zjistila, že pa ti dojel taxíkem na poštu a zpět. Ostatní je jed
pír s dopisem pochází z tiskárny Marton.
noduché. Věděl, kdy sir William chodí do klubu.
Měl už zažloutlé okraje. Podle poštovního Vymyslil si historku se sázkou. A ten mu dal bon
razítka byl balíček odeslán předešlého dne boniéru. "
večer mezi dvacátou a jednadvacátou hodi "Ale říkáte, že vraha pomohla odhalit žena."
"Přítelkyně paní Beresfordové prozradila, že spo
nou z pošty v Soutchanptonu.
To zjistil inspektor Moresby, jemuž případ lu už na hře byly a že by paní nikdy neuzavřela
přidělili. Při výsleších ho nejvíce zauja tak nepoctivou sázku. Beresford prosté lhal, o
la výpověd přítelkyně mrtvé, paní Verreke- sázce mluvil jen on. Věděl, že manželka miluje
rové.
sladkosti a sní jich víc než on. Jeho dávka
"Joana si vlastně zavinila smrt sama."
smrtelná nebyla. Znal přece tajemství výroby."
"Jak to?"
"Ale co kdyby sir William bonbóny sám snědl? Ne
"Tu hru viděla se mnou den předtím, věděla bo je daroval některé z četných přítelkyň?
tedy, kdo je vrah. Kdyby byla nepředstíra "Bonbóny, které dostal sir William, byly bezvad
la zvědavost a nevsadila se, byl by jí muž né. Beresford je vyměnil za jedovaté teprve
nepřinesl bonboniéru."
cestou domů. Ten nic neriskoval. A přece svou
"Nemáte náhodou fotografii paní Berešfor- hru prohrál!"
A. BERLELEY
dové a sira Williama? Půjčte mi je."

NAŠE KRIMI

statistické a jazykové metody a biblické vědomos
ti a "nakrmili"samočinný počítač přes 20 tis.slo
vy Genese.
Koncem října přepadlo dorrov pro přestárlé Msgr.Dominik Tang, S.J./73 let/, kterého sv.Otec
řeholníky na Moravci asi 150 ozbrojených
jmenoval kantonským arcibiskupem,hodlá zatím zů
policistů se psy a důkladně ho prohledáva stat v Hongkongu, protože jeho návrat by mohl
li od 12,30 do 4,30 dalšího dne. Zabavili oživit protikatolické kampaně.
nejen nábož.literaturu, i tu, která došla Baptisté a Svědkové Jehovovi získávají stále víc
legálně přes cenzuru, ale i peníze, hodin mladé Rusy, zklamané komunismem. Na čínských hra
ky, holící aparáty, magnetofonové pásky,
nicích bylo postaveno 20 kostelů, luteráni si
všechny psací stroje s výjimkou jednoho pro otevřeli S kostely v Kazachstánu. Baptistů prý
kancelář, čokoládu, kávu, tuzexové bony.
jsou 2 miliony, hl.na Ukrajině je řada pravoslav
V noci ozařovaly domy reflektory. Podobně ných klášterů. Katolická Církev tam těžko může
prohledala policie i charitní domov pro
působit, protože je jednotná a musí působit jen
přestárlé sestry-dominikánky-v Kadani.Blíz podzemně. Proti sektám nejsou tak přísné tresty.
ko Kadaně, ve vysídleném Doupově, je v býv. V Benátkách se koncem října konalo dvoudenní synr
velkém klášteře školící středisko tajné po posium o Maximiliánovi Kolbem, který navštívil
licie a teroristů.
Benátky 1933 před svou cestou na Dálný Východ.
Nepříliš dávno dostala první cenu amatér Pořadatelem bylo kulturní středisko Kolbe v Mestská. fotografie, zobrazující zívajícího kně re. Zúčastnil se ho i býv.vězeň končentr.tábora,
ze ve zpovědnici. Nyní dostala první cenu svět.biskup z Lodže, Msgr Bej ze a František Gajov Ravensburgu fotografie prasečí stáje, ve wiczek, kterému zachránil P.Kolbe svou obětí v
kterou byla změněna barokní kaple v Elchen- koncentráku život.
reute u Bad NaZdsee v hor.Švábsku.
Kardinál Ratzinger předsedal v procinci 1981
Německá zpěvačka Manuela věnovala papeži
otevření nových budov semináře v Rolduc, holand
při gener.audienci výtěžek z prodeje desky ské diecéze Roermond, kde působí vynikající a
Mír na zemi. V létě mu darovala výtěžek ze zbožný biskup Msgr Gijsen. Diecéze má asi mil.
své Zlaté desky - 10.000 marek. Zároveň s obyvatel, 90 proč.katolíků a 60 seminaristů.
ní i stroj na umělé dýchání v ceně 30 tis. Sv.Otec jmenoval nového lineckého biskupa P.Maximarek, který dostane polská nemocnice.
miliána Eichera, benediktina, opata kláštera St.
Výrobce "antibabypilulek" v USA vydal bro- Lambrecht ve Štýrsku.
zuru, kde popisuje 50 různých vedlejších
Kirche in Not - P. Werenfried van Straaten - Spekúčinků ne právě bezpečné pilulky.
pater - sice už předal žezlo nástupci, ale pra
Francouzská biskupská konference má nového cuje dál. Za posledních sedm let rozdalo dílo
předsedu biskupa ze Saint-Dié z Voges Jea skoro 200 miliónů dolarů. Jeho akce jsou velmi
na Vilneta/59 let/. Působí v diecézi od r. svédomi té kon tro lo váné.
1964, předtím byl knězem pro Francouze v
Při světovém dni míru 1981 věnovala katol.obec
Řine. Studoval v Paříži, Lyonu, na Grego- záp.Berlína přes 44 tis.M na Dílo Maximiliana
riánské univ.a Bibl.institutu v Římě.
Kolbeho. Během roku podpořila organizace 4757
Sv.Otec zahájil znovu pastýřské návštěvy
osobf nanželů či rodin v Polsku. Dílo bylo zal.
jednotlivých římských farností v Santa
r.1973 a pomáhá obětem končentr.táborů a jejich
Maria della Salute na záp.Síma, s 50 tis.
rodinám.
věřícími. Farnost trpí nedostatkem bytů,
I když z 46 mil.obyvatel Thailandu je jen 200.000
násilnostmi a šířením omamných jedů
katolíků, bylo tam letos vysvéceno 18 mladých mu
a nemá vlastni vyšší školy.
žů na knéze - z celkového počtu 160 seminaristů.
Vedoucím rusko-pravoslavné církve pro Fran Biskup prohlásil, že brzo bude jeho vlast posílat
cii a Záp.Evropu byl poprvé zvolen neruský ;misionáře do jiných zemí na misie.
arcibiskup Georg Wagner-Němec. Narodil se V Africe konvertuje ke křesťanství denně 20 tis.
r.1930, v mládí přestoupil k pravoslavným, osob, k islámu 600 osob. Čísla uvádí D.Barret v
1955 byl vysvěcen na kněze, 1971 složil
Kenii, odborník pro histor.bádání a šíření křest,
rmišské sliby.
víry v Africe. Očekává, že r.2000 bude v Africe
Vědci z Haify studovali 5 let I.knihu St.
393 mil.křesťanů. Ti jsou ovšem roztříštěni do
zák.Genesi pomocí samočinného počítače a
nejrůznějších sekt, islám je poměrně jednotný.
zjistili s 82 proč.jistotou, ze Genese je V září zničili komunisté v Jugoslávii mariánské
dílem jedné a ne tří osob, jak tvrdil něm. poutní místo Vepric, zvané "chorvatské Lurdy". 1/
protestantský teolog a jeho tvrzení přijali tBosné odsoudili do vézení dva františkány, P. Fer
i někteří katol.biblisté. Tento teolog do Vlasiče a Jozo Krisice, protože vydávali nábo
Julius Uellhausen ,je definoval jako jahvis-ženský časopis Náš domov.
V římských kuriích je zaměstnáno 67 Poláků, z totické, elohistické a kněžské. Badatelé
israelského technol.ústavu kombinovali
ino jen 12 přišlo za Jana Pavla II.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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DESINFORMACE
zbraŇ v sovětském arzenálu

Amaud de Borchgrave se narodil
v Belgii, ale jako americký žur-(
nalista působil v 80 ti státech
světa; je také býv.zahraničním
dopisovatelem časopisu News-Week,
spoluautorem knihy THE SPIKE, a
spolupracovníkem Ústředí pro stra
tegická a mezinárodní studia uni
versity Georgetcwn ve Washingtoně.
Nedávno podal odborný rozbor sovět
ské dezinfornační sítě a taktiky SSSR,
kterou podporuje teroristické akce.
Na konferenci zemí tří kontinentů v Hava
ně r.1966 se rozhodlo, že se budou podpo
rovat mezinárodní teroristické akce. Roz
hodnutí se začalo provádět r.1972 a v r.
1974 už byly plány definitivně hotové.
Jaký je účel této strategie, dohodnuté v
Havaně? Má podkopat politický zájem Zápa
du o země třetího světa, znejistit a pod
vrátit západní společnost, ale zároveň
udržovat zájem západních vlád a všech,
kdo ovlivňují veřejné mínění/tedy i Círk
ve/ o tak z v. "mírové soužití" či"détente.'
Tato desinformační sít je už rozložena po
celém světě. Pomáhají jí východoevropské
tajné služby, kubánská tajná služba a taj
né služby narxi stických zemí třetího světa,
Sovětská KGB má asi milión zaměstnanců,
600 tisíc se stará o SSSR, zbytek - tedy
400 tisíc - jsou agenti a jiní spolupra
covníci v zahraničí. Podle odhadu FBI je
v USA z 2.800 sovětských, východoevrop
ských a kubánských diplomatů a úředníků
celý tisíc zapojen do hospodářské špioná
že. Asi 2.500 sovětských inženýrů a vědá
torů navštíví v rámci různých misí a pro
gramů každý rok USA a nnozí z nich jsou
členové nebo spolupracovníci KGB.
Směrnice jsou obsažené hlavně v KGB pří
ručce o možnostech a způsobech, jak zís
kat pro KGB Američany/ovšert' i jiné západ,
národnosti a státy/a uvádí 12 kategorií
zaměstnání, v nichž by tito zástupci moh
li získat nejcennější informace resp.nej
víc ovlivnit lid. Na prvním místě - vlád
ní zaměstnanci, kteří mají přístup k taj
ným dokumentům. Na druhém - žurnalisté a
sdělovací prostředky vůbec. Podle instruk
cí mají sovětští agenti např.vést západní
novináře k ternu, aby psali nebo říkali
pravý opak toho, co mají Sověti v úmyslu
a toho, kdo píše správně, označovali jako
"podněcovatele studené války","fašistu" a
pod. Tato taktika má často velký úspěch.

/D nás viz případ Ernst Cincera a Albert
Bachmann, autor vynikající příručky
Zivilverteidigung, kde odhaluje metody
komunistů, aniž vysloví jejich jméno/.
USA se považují za nepřítele č.l. a
agenti mají neustále přesvědčovat ve
řejné mínění, že USA jsou agresivní,
kolonialistické, imperialistické ap.
a že jejich politika a cíle jsou proti
zájílům třetího světa. Dále nají agenti
USA isolovat od spojenců a přátel a
zdiskreditovat všechny, kdo s USA spolu
pracují. Jako příklad uvádí autor "trik"
vedoucího východoněm. ta jné služby Marcuse
Wolfra. S pomocí býv. člena arner.tajné služby
Philipa Agree vypracoval knihu "Kdo je kdo v CIZ
I docela nevinní novináři uveřejňovali zprávy
o "činnosti CIA"na základě mylných informací
uvedených v této knize. "Dokumenty"mají zdiskre
ditovat vládu presidenta Reagana. Např.vydal me
morandum o 46 str.v němž dokazuje, že dokumenty
v Bílé knize o El Salvádoru jsou podvržené. To
se pak rozšířilo po celém světě. Jednalo se však
jen o to, že některé překlady ze španělštiny do
angličtiny nebyly naprosto perfektní.
Podle Borchgrave se řídí KGB principy čínského
filosofa Sun Tzu před 2500 lety: "..boj je ten
nejprimitivnější způsob, jak vést válku proti ne
příteli..""Mnohem lepší taktika je rozvrat a prc
to je nutné:
1 . zesměšňovat všechny platné tradice v zemi
protivníka.
2 . zaplést vedoucí činitele v zemi protivníka
do nějaké kriminální aféry, ve vhodnou dobu věc
uveřejnit a dát je na pospas spoluobčanům. /K tc
mu podotýkáme, ze KGB zaměstnává a platí zkušení
prostitutky, které svedou význačného a nepohodl
ného činitele, pak se mu předloží fotografie a
bud bude spolupracovat nebo..! Rovněž fotografie
namol opilých nepřátel nebo těch, jejichž spolu
práci potřebují a kteří mají vysokou, třebas i
církevní hodnost a pod. Za každého kněze, které
ho ženština v ČSSR dostala před oddací úřad,mele,
odměnu až 20 tis.Kčs./
3 .všemi prostředky zostřovat rozpory - i nalé v zemi protivníka.
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4 .mladé poštvat proti rodičům a starším.
"Největším úspěchem není vyhrát sto vítězství
v bitvách, ale odzbrojit armády nepřítele bez
války..."
Jednou z taktik sovětských agentů je podněcovat
stávky, financovat podněoovatele, oslabovat ne
přítele usměrňováním veřejného mínění např.proti
stavbě atomových elektráren pro mírové účely ap.
"Dezinformace" má dodávat úmyslně falešné infor
mace, aby se vyvolal chaos. Kolem zmka pravdy
je obal lži. Pravda získává, lež dezinformuje
a vzbuzuje vášně a city.
HLAS NÁROLA USA, CHICAGO, podle A.Faltušové.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
P.Paolo Dezza, který jako osobní delegát sv.Otoe ve_ Sydneyský arcibiskup kard.J .Freeman vy
de za nemocného generála jesuity, pozval 37 provin- zval věřící k lásce k Panně Marii, pa
ciálů a 26 předst.řádu k mimoř.zasedání od 23.2-3.3. tronce Austrálie. R.1820 jí zasvětil
Bude se svým koadjutorem P.J.Pittau informovat pří- první kostel irský kněz Joseph Therry,
tormé o názorech a směrnicích sv.Otce k volbě nového5 a r.1844 jí biskupové zasvětili zemi.
a umel.odborníci žádají do
generála. Zásahu sv.Otce se špatní jesuité brání, vě^Historikové

končení opravy jesuitského kláštera v
dí, že to znamená konec jejich řádění v Církvi.
V únoru vzpomínáme 700 let od smrti blah.Anežky, se. Cordobě v Argentině, který pochází ze
střenice sv. Alžběty Durynské. Znovu se ozývají hlasy, 17.st.a byl částečné poničen požárem.
po jejun svatořečení. Bylo by dobré, kdyby duchovní Restaurační práce mohl Ignatius Gertinejlepší restaurátor, za státní
správci uspořádali podpisovou akci, žádající o svato;_chich,

řečení naší patronky, a zaslali archy do Říma, tře peníze skoro dokončit, ale ted už je
bas prostřed.NEPOMUCENA nebo P.Škarvady. V únorovém pokladna prázdná, proto práce uvízla.
Francouzský hlavní rabín René Samuel
čísle o ní uveřejníme zajímavý článek.
Do konce min.roku byla v galerii Vatik.knihovny vý Sirat navštíví s jinými rabíny tento
stava k 2000 r.od narození římského básníka Vergila. rok SSSR, kde žije 2,630 tis.židů Byly vystaveny i dva il.rukopisy Aeneidy, vatikánsky ve Francii 700 tis. Pozval je rabín
moskevské synagogy J.L.Fišman.
z 4.st. a římský z 5.stol.
Nejstarsí varhany světa má opevněný kostel Panny Ma Čestným předsedou Ústřední komise pro
rie ve Valére, Wallis, kde je kolébka švýcarské gar cirk.umění v ILálii jmenoval sv.Otec
dy. Shromáždil ji slavný kardinál Matiáš Schiner na kardinála E.R.Lambertiniho.
pomoc Juliu II. Varhany jsou z 12.-13.st.-tedy goti- PRODEJNU IRIS - butik a atelier - si
ka-zavírají se oboustránně malovanou dvoukřídlou oke otevřela na"Še čtenářka paní J.UDATNÁ
nicí, pocházející z konce 14.st.a mají 136 pístal z CH-8002 Zurich, Rieterplatz 1.,
čistého olova..
tel.01-202 2^ 29. Gratulujeme, přejeme
P.Petr Pavlíček, františkán, zakladatel smírného rů mnoho uspěchu. Paní Udatná má velmi
žencového křížového tažení, které zachránilo Rakous vytříbeny umělecký vkus a až budeme
ko před Sověty, se dožil 80 ti let.Vydává čtvrtletník hledat v Curychu vhodný dárek, bude
Betendes Gottes Volk/obj.RSK, CH-8280 Kreuzlingen,
rozumné, zastavit se nejdříve u ní.
PF 621, E.Geisser/, a jeho akce pořádá kvalitní exerWóá ptvnZ eze^eitaio/i, Otec J .STREČMcicie v německy mluvících zemích.
Komise světového luterského svazu pro cirk.spoluprá SKÝ, zmžnit adzeta: Rut Sotovaz, 10,
B-4240 St.GEORGES. PÍČe:"Ceétajem za
ci věnovala na obnovu augustiniánského kláštera v
u zt/iatenymi a fronto zt/iatenými ovečka
Erfurtu, kde kdysi složil-a zrusil-své sliby Bohu
Martin Luther, 4,2 mil.M. Klášter byl poškozen bom mi. Tot óom bot zpovedad. až v Hamburgu.
Zajbta idem zat>a po tAaAe AMteadambardováním. Bude střediskem ekumen.schůzek. Obnova
má být dokončena do r.1983, k 500 výr.nar.Lutherova. Rotterdam. Počaóie jezte, auty ktzké,
Opus Bonům, býv.velmi kvalitní kultumě-nábož.insti a -tak pot/cebajem dobrého andeta é&uažca." - Paejeme Božč požehnáni' ■itatecnétuce, změněná před léty v ryze politickou, konala
mu
knězi, a také vŽem ostatním knéžim
za předsednictví břevnovského opata P.A.0paska/10
1
let komunistického kriminálu/ 2.11.tiskovou schůzi, a
' vonným cxena/uím.
na níž pozvala německé i exilové novináře, včetně
Jiřího Pelikána, Jiřího Lederera, Dr.Mlynáře a j.
1
Některé
švýc.deníky uveřejnily celostr.
informaci o tzv. "mírovém hnutí" pod ná
zvem Welchen Frieden will die"Friedensnewegung"? Fakty i statistickou taoulkou dokazuje článek, že SSSR je v Evro
pě nepomemě lépe vyzbrojen-a připravu
je se konvenčními zbraněmi Evropy zmocnit-než USA, které satelitní státy ne
mají. Informaci sestavila Aktion Freiheit und Verantwrtung, PF 8024 Zurich,
Postcheck-Konto 80-31010 a vede ji před
sedá Heinrich Bemhard.
Přednost před válkou dávají Sověti
ovšem práci "páté kolony", která
pilně a chytře pracuje mezi námi.
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
SCHŮZKA MLADÝCH NAD 16 let
v klubovně misie v Curychu, příprava na svátek sv.Dona Boská, apoštola mládeže, inf.
P.ŠIMČÍK, 18,30 hod.
29.ledna
MŠE MLÁDEŽE při nedělní bohoslužbě vzpomeneme
na sv.Dona Boská, Herz Jesu Kirche 19,00 hod
31.ledna
ZIMNÍ TÁBOR ŠKODNÍ MLÁDEŽE nebude v Saas Alma
gel, nýbrž v Saflischhutte auf Rosswald ve vý
ši 2000 m. Dobré lyžařské terény pro pokroči
lé i začátečníky. Přihl.P.šimčík 14.-21.2.

BOHOSLUŽBY
AARAU - u sv.Petra a Pavla-u nádraží- v
kryptě, každou druhou sobotu/P.B./ 18,15 h.
BADEN-kaple sv. Šebestiána/vedle far.kostě
la, každou druhou neděli/P.B./
11,15 h.
BERN-Dreifaltigkeitskirche, sobota 18,00 h.
BAS TLEJ-kaplc 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
CORTAILL/DD-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
RUri-TANN-kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERQ-St.Peterskapelle. neděle
19,00
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra,St.Peterstr.ll.Herblingen,P.S.posílá pozvánky
SOLOTHURN-Spitalkirche,každou 2.ned. P.B.
ST.GATJEN,posl.sobotu v měsíci, Herz Jesu
Kapelle v domě, vchod z nádvoří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTERTHUR-St.Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu
19,00
St.Urbankirche, slov./B.Baník/1.sob.18,45
^ENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezie 14,
avenue Peschier, 2 ned.v mes./P.M. 9,30

MEZINÁRODNÍ LYŽAŘSKÉ TÝDNY VE FLUMSBERGEN Jugendheim Tschudiwiese, 8891 Tannenheim-Flums
tel.085-3-19-18. JEN PRO DÍVKY!
Od 7.do 13.února, od 14.do 20.února a od
21.do 27.února 1982. - Cena za jízdné, ubytová
ní a lyž. předplatné pro mladé pod 16 let-250 fr
nad 16 let 270 frs. Bez pojištění, které je
možno si objednat. Inf.a přihlášky:německy Schulerinnenclub GOLDBRUNNEN, Birmensdorfstr.
190, 8003 Zúrich, tel.01-35-48-25.
Francouzsky: Centre Culture1 Le Rocher, 3 rue
Bellot 2.,1206 Geněve, Tél.022-47-98-77.
Kvalitní duchovní péče Otců a pracovníků mezi
národní instituce OPUS DEI.- Máte-li pro sebe
nebo své dcerky o akci zájem, napište si o
přihlášky, několik máme k dispozici i my:KLUB
8735 St.Gallenkappel.

ZÁDUSnÍ MŠíz SV.za oběti komunistického režimu
v ŽSR, se bude sloužit diky Sdruženi osvoboze
ných polit.vězňů ve Švýcarsku v Curychu., HerzJesu Kirche, Aemtlerstr.46, v 15 hod. 27.2.
JARNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU, povede Otec
Pavel Kučera z Norimberka, inf.a přihl.P.Vondra
8735 St.Gallenkappel, cena 80-90 frs 12.-14.3.
EXERCICIÉ V BETHANIEN povede P.Dr.Jar.Škarvada
z Říma. Přihl.P.Birka, cena 120 frs 25.-28.3.

ZÁJEZD MLADÝCH DO FLORENCIE/nad 16 let/inf. a
přihl.P.šimčík
12.-15.4.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MLADĚ, povede P.R.KUNERT,
inf. a přihl.P.Birka, P.šimčík
15.-18.4.

Oznámeni přesných dat nepravidelných msí
sv.posílají misionáři, jejichž zkratky jmen MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELN - kdo by rád přijal
jsou uvedeny v závorce, všem věřícím oblas svátost biřmování, a£ se přihlásí u svéiio misio
náře, na pouti se bude svátost udělovat 16.5.
ti, v které působí. Sdělí i telefonicky.
POUŤ DO FATIMY - 11.-18. září - cena
OTCOVĚ
MISIONÁŘI
P.Jan BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrustistr.26, cca 13.000 frs, přihl.a inf.P.šincík
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tel. 041-312635
P,Josef ŠIMČÍk-8004 zURICH, Brauerstr.99.
tel.01-2415025, P.Anton BANÍK,01-2414455
P. Martin MAZÁK, 1110 M0RGES,La Longeraie,
tel.021-717713
P,Vilém VCNDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-redakce a administrace KLUBU

Data biblických večerů sdělí zájemoům P.šimčÍK.
P.Popelka,S.J.v Los Angeles, připravuje vydáni
úplné Podlahový bible s kvalitnimi poznámkami.
Bible bude ve 2 sv. a cena asi 80 frs. Přinl.u
misionářů.

PODZIMNÍ DUCH.VÍKEND V QUARTENU 29.-31.10.

ČÍM SETO ZAKRÝVÁ
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Co vám budu vyprávět o oponě! Všichni jste ji viděli, znáte ji,
víte, že se roztahuje a zatahuje, vytahuje a stahuje, vždycky
podle toho, zda je začátek nebo konec jednání. Kdybyste to mě
li někomu vysvětlovat odborně, asi byste řekli, že opona rozdě
luje divadlo na dvě části, z nichž jedna se jmenuje hlediště a
druhá jeviště. Divadlo je od slovesa dívati se/nikoli diviti
se, ačkoli někdy je člověk na pochybách/, hlediště od slovesa
hleděti a jeviště od jeviti se /nikoli vyjevit! se/.
Někde se hraje bez opony, protože ji nemají. Tam se opona vy
tváří náhlým zatměním, aby lidé poznali, že je konec jednání nebo že mají už vůbec jít domů.
Je to v amfiteátrech, v divadle v přírodě, anebo schválně, aby to vypadalo moderně, avant
gardně, průkopnicky. Enešní amfiteátry jsou napodobeninou amfiteátrů antických, jejichž roz
valiny lze dodnes uvidět v Řecku, v Itálii a jinde. Také naše amfiteátry jsou jsou leckde v
rozvalinách, ale to není zubem času a tisíciletým působením deš&ů a nepohody. Zde je to
spíš vlivem bezstarostnosti národních výborů nebo působením chuligánů. Poněvadž v dobách
starých Řeků a Římanů nebyly národní výbory a chuligáni byli dosud v menšině, lze mít také
za to, že se tam kdysi promítal nějaký český film a obecenstvo to pak vzalo útokem. Divadlo
v přírodě jistě také znáte. Karel Čapek říkával, že hrát divadlo v přírodě je proti Bohu.
Bůh se také právem hněvá a proto téměř vždycky prší.
Protože tedy některá divadla oponu nenají, existují zase taková, která mají opon hned něko
lik. Národní divadlo má například tři. To není do zásoby, pro případ, že by některá nefungo
vala, ani tím, že si to Národní divadlo může z vysoké subvence dovolit. Jedna opona je že
lezná, to jsou takové ty kostičky, a je tam pro případ, že by hořelo jeviště. Pak by se za
táhla, aby obecenstvo netrpělo kouřem, a za železnou oponou by herci udržovali oheň tak
dlouho, než by přítoimá požární hlídka přivolala posily ze Sokolovské ulice. Tuhle železnou
oponu nám hrozně vytýká západní tisk a tvrdí o ní, že odděluje západ od východu. Je to onyl,
protože v Národním odděluje, jak lze ze situačního plánku vyčíst, jih od severu.
Druhá opona je plátěná a namaloval ji vynikající český malíř Vojtěch Hynais. Proto jí za
městnanci divadla říkají Hynajska. Je na ní namalovaná skupina všelijakých lidiček a nad
skupinou se vznáší genius. Pan Werich říkával, že večer s vytažením opony mizí v Národním
divadle genius a začíná se hrát.
Pak je třetí opona-obyčejná, roztahovací a zatahovací.
Železná opona je neprodyšná, Hynajska a roztahovací mají do hlediště takové kukátko, aby se
inspicient mohl podívat, jestli už lidé sedí a jestli se může začít. Někdy se dírkou kouka
jí také herci, zda jejich slečna nebo tchýně zaujaly svá místa. Jednou se stalo Ottovi Rubi
kovi, že se šel dost nedostatečně oděn podívat Hynajskou do hlediště, a ona před ním vyjela
nahoru, protože je nařízeno vytahovat ji pět minut před začátkem. A tak se octl před obecen
stvem v hltbokém negližé a musel se pod obyčejnou oponou podhrabat, chtěl-li rychle zmizet.
Stanislav Neumann jednou tvrdil, že na hodinu propustili oponáře, protože prý oponoval.
Při představení Jana Žižky zapomněl inspicient dát vytáhnout železnou oponu. Roztáhla se jen
obyčejná a František Filipovský a Stanislav Neumann začali hrát. Líčili v pozadí scény sro
cení Pražanů, když Filipovský zpozoroval, že je železná opona zatažena. Přestal hrát a poví
dá docela civilně Neumannovi:"Přestaň, my tady blbnerre a.." Neumann se strašně polekal,pro
tože nyslel, že se Filipovský zbláznil.
V Tylově divadle, jak staromilsky říkáme, ve Staváku, je opona vytahovací a stahovací. Vyta
žení a stažení opony není jednoduchá záležitost. Protože podle povahy obrazu musí opona buň
spadnout pomalu nebo rychle, naráz nebo se zase jen tak šourat, a tyto jemné nuance nemůže
dělat stroj, musí to oponář dělat ručně a taková opona váží hezkých pár metráků. Znamení k
manipulaci oponou dává nápověda nebo inspicient. Oponář má u svého místa dvě světla-červené
a bílé. Červené znamená připravit se, bílé znamená konečné zatažení opony.
Režisér Dostál zkoušel kdysi novou nápovědku, paní šámalovou. Hrál se Moliěre, Dostál hrál
jednu z větších rolí a končí obraz před přestávkou delším monologem. Ono představení mělo
rozhodnout, zda bude zmíněná paní šámalová angažována. Nebyla. Napovídala sice dobře, ale
když se Dostál nadechl na závěrečný monolog a chtěl spustit verše, sjela mu před nosem opo
na. Nešťastná paní šámalová si spletla tlačítka a dala hned bílé na spuštění. Obecenstvo
mělo pochopitelně zato, že je konec jednání a začalo aplaudovat. Oponář oponu vytáhl, Dostál
se ukláněl a když opona sjela, křičel do budky: "Paní Šámalová, to vám zlámalo vaz! "Po vyta
žení opony líbezně děkoval, po spuštění zase:"To vám zlámalo vaz." A tak vždycky, když něk
do něco zvorá, voláme na něho: "Paní Šámalová, to vám zlámalo vaz!"
Bohumčí B&zoMka

ZAČÍNÁME s humorem

"Tvé hodinky, tatí, jsou opravdu
vzduchotěsné. Včera jsem je napl
nil vodou a nic nevypadlo."
"Roberte, na své žlučové kamínkí
bys nemel pít alkohol. ""Proč ne‘.
Kapka po kapce znící i kámen. "
"Proč máš obvaz kolem hlavy?"
"Tile štipl mě komár. ""Proto přece
nemusíš mít zavázané čelo.""Ale ano, můj
bratr ho chtěl zabít lahví od piva."
"Neječí tak rychle, "napomíná zena muže-lé
kaře, "kdyby tu byl strážník.. ""Neměj strace
tomu bych předepsal týden naprostého klidu
na lůžku!"
"Narodila se nám dvojčátka, jedno z nich
je chlapec..""Nenapínejte mě tolik. Kdo
je to druhé dvojče?"
"Letos si dáme k vánocům jen praktické
dárky, 'prohlásí paní Weberová. "A
co máš na mysli?" ptá se její muž.
"Nu, dám ti tři páry vlněných po
nožek - a ty mi dáš jeden persiánový kožich. "
U stolu vypravuje paní vtipy o
husách. Nakonec řekne jeden hoši
"To bylo tak vtipné, že když za
se uvidím někdy na stole husu,
budu muset hned myslet na vás."
"Kterých deset let je v životě
ženy nejkrásnějších?""Od 2R do KO!"
"Už vás aspoň po desáté upomínám, abyste
mi vrátil vypůjčené peníze.""No a? Já vás
nejméně padesátkrát prosil, abyste mi je
půjčil."
"Číšníku - deset ustřic. Ale jen ty nejlepšf""S perlami nebo bez perel, pane?"
"Je pravda, že jsi prodal svůj vůz?""Ano.
Kdykoliv jsem někde parkoval, hned přiběhl
policista a ptal se, jestli jsem tu neho
du už hlásil."
Jen ostrým zabrzděním předejdou dvě auta
stážce:"Vy hlupáku, jistě jste se učil
jezdit telefonem, " řve jeden. "Samozřejmě.
A vy jste mě telefonem učil. "
Dopravní policista zastaví autíčko, vněmz
sedí žena u volantu. "Pane strážník,"varu
je muž,"jestli bude žena tvrdit, že ona
neřídila, raději jí neodporujte!"
Mladá manželka hořekuje před přítelkyní:
"Představ si, dnes mi muž řekl, že jídlo,
které jsem uvařila, mám dát psovi. ""Je to
možné? A při tom se tváří, že
ma svého psa tak rad.
Slavného herce Aleca Guinesse
se zeptali, jestli jsou roz
díly mezi diváctvem různých
zemí: "Ani ne, všichni kaš- i
lou více méně stejně. "
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"Proč jsi prodal svůj trombón, příteli?"
"Ale zjistil jsem, Se soused si koupil
pusku. "
Před pokladnou do divadla stojí dlouhá
fronta lidí. "Kdo se tam vzadu tak tla
čí ?"ozve se zepředu hlas."Stejně mě ne
znáte, tak proč bych vám říkal své jméno'.'
/Obměna: ve frontě na maso a jiné potravi
ny.
"Petrovi jde vSdy jen o věc. ""Já vím, o vlastní'.'
Velitel letiště dostal dopis od muže, kterému
patřil dům v blízkosti. "Prosím, abyste zítra
od 18 - 19 hod.přerušil provoz na letišti. Zájem
ce o můj dům si ho přijde prohlédnout."
Otec slíbil dcerušce, Se za každou jedničku, kte
rou ve škole dostane, jí dá frank. Příští týden
je o pět franků lehčí. Další zase. Matka prohlá:
sí: "Myslím, Se se naše dcerka dělí s učitelkou."
Děti dostanou úlohu: "Návštěva u mých příbuzných'.'
"Karlíku, přečti svou úlohu,"vyzve příš
tí hodinu učitel žáka."Prosím. - Byl jsem
minulý týden u svých příbuzných. Nebyli
však doma."
Ministr zdravotnictví navštíví
psychiatrickou léčebnu. II výcho
du se setká s pacientem, který opouští
léčebnu. "Jak dlouho jste se léčil?"
"Za osm neděl mě lékaři uzdravili. ""Ví
te jistě, Se jsem ministr zdravotnict
ví?""?. toho si nic nedělejte. Já. si
tehdy také namlouval, Se jsem ministr
zahraničí!"
Paní domu přistihne služebnou, jak čte Schopenhauera."Tomu přece nemažete rozuimět?" podivuje
se. "(5 ano, milostivá paní. Když si přečtu, co
říká Schopenhauer o ženách, pak je mi úplně
jedno, co o rmě říkáte vy."
Student se chystá na schůzku s dívkou a postří
ká si oblek benzinem. "Blázníš?" diví se kolega.
"Ale ne, tak si bude myslet, Se mám auto. "
"Má paní je hotový knihomol. Celé hodiny čte?"
"Asi je hodně vzdělaná.""Ale kdež. Čte katalo
gy velkých obchodních domů."
Otec: "Tolik jsem se obětoval, abych ti umožnil
studium medicíny. A ted, kdy jsi už lékařem,
zakážeš mi kouření a pití!"
Honzík přijde do papírnictví:"Prosím vás, dejte
mi hodně velký výkres."Nabídnou mu největší, co
nají."Ten je moc malý! Chci namalovat žirafu!"
"Poslyšte, paní Schnufseidlová, pozorujete od
té doby, co vaříte sama, Se víc ušetříte?""Jis
tě. Můj muž jí ted jen polovičku toho, co jedl,
když jsme měli kuchařku. "
MěšEák si pochvaluje na venkově:
"Ten svěží vzduch! Nebeské ticho
Ronantická vyhlídka! Nechápu,
proč tu už dávno nevystavěli
nějaké město!
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RÝŽE
BANÁNOVÁ RÝŽE. - 725 g rý
že, 2 banány, lžíce curry,
40 g másla, malá doza žam
pionů/5 8 g/, 200 g vařené
šunky, balíček omáčky cur
ry. - Rýži 15 min.vařit.Me
zitím obalit plátky banánu
v curry, upéci na másle a
dát vychladnout. Dusit na
tuku žampiony - asi 5 min. a vmíchat do rýže. /Návod
na přípravu omáčky curry
je na každém balíčku/.

by dát okapat. Rozpálit olej
v hrnci a opéci v něm šunku a
kraby, přidat rýži a sojovou
omáčku a na kolečka nakrájený
pórek. 5 min.zahřívat. Smíchat
vejce s pepřem a solí a za
stálého míchání nechat v rýži
ztuhnout.

20

RÝŽE S MANDARINKAMI. - Lžíce
oleje, 125 g rýže, 1/4 1 výva
ru z kostky, 1/2 kvašené okur
ky, nakyslé jablko, 50 g čer
vené řepy, 30 g na tyčinky na
RÝŽE SE ŽAMPIONY. - 100 g
řezaných mandlí, dvě nebo tři
rýže, 1/4 l polévky z kostky, 250 g žampio oloupané a rozdělené mandarinky, lžička curry,
nů, malá cibulka, 20 g margarinu, sůl, pepř, 125 g račího masa z dozy, 20 g másla. - Olej
lžíce citr.stávy, petrželka. - Rýži asi
v hrnci rozehřejeme a rýží v něm dusíme do sklo'
20 min. v polévce povalíme, mezitím nakrájí vata asi 3 min., přidáme vývar, necháme přejít
me žanpiony na lístky, cibuli na jenné kos jednou do varu, pak při zavřeném hrnci 20 min.
tečky, cibuli v tuku do sklovata podusíme,
dusíme. Mezitím rozkrájíme na kostky okurku,
přidáme žanpiony, sůl, pepř a citr.štávu.
jablko/oloupané/, červenou řepu. Mandle praží
Dusíme 10 min. Viní cháme do rýže a posypeme
me na pánvi 2 min. Všechno, včetně kousků man
darinek smícháne, přidána sůl a curry a přikry
petrželkou.
té dáme do tepla. Račí maso - čisté - 5 min.
FILÉ S RÝŽÍ. - 125 g rýže, 400 g rybího fi
za neustálého míchání opékáme a pak dáme na rý
lé, stává z citrónu, sůl, 1/8 1 vody, 20 g
ži.
másla, lžíce curry, 20 g mouky, 1/8 l polév
RÝŽE PO INDONÉZSKU. - 125 g rýže, cibule, jabl
kového vývaru z kostky, 3 rajská, 2 lžíce
ko, lžíce oleje, 2 lžíce hrozinek, lžíce olou
smetany, 100 g krabů, špetka cukru, bílý
paných mandlí, lžíce čerstvých žampionů, lžíce
pepř. - Dát vařit rýži, mezitím filé potřít
černých a lžíce zelených plněných oliv, sůl,
citr.štávou, osolit a ve vařící vodě s pok
cukr, curry. - Rýži vaříme 15 min. Mezitím du
ličkou na hrnci 7-10 min.dusit. Odlít od
síme na oleji nakrájenou cibuli a hrozinky,
var/ten dát stranou/rybu nakrájet na kousky
mandle, nakrájené žanpiony a přidáme olivy. Za
a dát do tepla. - Rozpustit v hrnci máslo,
hřejeme, ochutíme solí, cukrem a curry. Vmíchá
přimíchat curry a mouku,
me volně do rýže.
a vývar z ryby i rybí kost
ky, oloupaná a nakrájená
RÝŽOVÉ LÍVANEČKY.-250 g předrajská a kraby. Vše zahřát,
vařené rýže, 125 g tvarohu,
ochutit solí, cukrem a pep
4 vejce, 2 lžíce cukru, 1/2
lžičky soli, 100 g korintek,
řem a vlít doprostřed věn
ce z rýže. Předtím ještě
3 lžíce másla, jablkový kom
pot. - Do uvařené rýže vmíchá
vmíchat smetanu.
PEČENÁ RÝŽE PO ČÍNSKU. me postupně tvaroh, vejce,
cukr, sůl a korintky. Na roz
100 g rýže, sůl, litr vody,
žhavený tuk klademe lžící
100 g vařené šunky, 70 g
kousky rýže, formujeme do kokrabů, 2 lžíce oleje, lží
ce sojové omáčky, 1 pórek,
láčků a upečeme. Předkládáme
s jablkovým korrpotem.
2 vejce, pepř. - Rýži va
řit varem 10 min. šunku
DOBRÉ CHUTNÁNÍ !
nakrájet na proužky a kra

