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osobnost každého z nás je jedinečná. Společný máme jen cíl - nekonečné dobrodružství v Bohu.
Říkáme tomu nebe. Cesta k cíli je ohrazená Božími přikázáními, která nás chrání před pádem
do propasti, je posetá pomůckami k dosažení cíle - svátosti, modlitba, Kristovo učení a ra
dy, posvátná tradice, příklady světců..Ale jako naše osobnost, tak i naše cesta k Bohu je
neopakovatelná a originální.
Jliozí z nás si dobře uvědomují, jak jeimé, ale pevně je Bůh vede k sobě. Védí také, že mo
hou říci NE. Je určitě víc lidí, kteří říkají NE než těch, kdo říkají Bohu ANO - jinak by
byl svět místem radosti.
Objektivně pozorujeme tuto cestu na světcích: Sv.František, veselý švihák mezi bohatými
synky Asissi. Bůh chtěl skrze něho obnovit Církev, František hlas nejen slyšel, ale i ná
sledoval. Snad bylo v té době víc "Františků", které Bůh volal - ale ti neposlechli a pohl
tily je temoty dějin.
Sv.Terezie z Avily. Hrdá krasavice ze vznešené rodiny; utíká do karmelského kláštera ani ne
tak proto, že slyšela Boží hlas, spíš se bála předčasné smrti vdaných žen, vyčerpaných čet
nými těhotenstvími - jak to viděla na své křehké matce. Protože předchozí století vylidnil
kláštery mor, změnila se leckde místa modlitby ve společenská střediska, v útočiště žen,
které se nechtěly vdát nebo tam ukládali rodiče přebytečné dcery, pro které neměli dost vellá věna. Bůh si zvolna přitahoval inteligentní Terezii - ale trvalo skoro dvacet let, než
řekla jeho vyvolená své bezvýhradné ANO!
Sv.Vincenc z Pauly. Stal se knězem jen a jen pro peníze. K dlužníkům byl nemilosrdný - a
hle, maurské zajetí mu ukázalo bídu bezbranných na vlastní kůži. Dostal se na svobodu,
přesto mu to trvalo ještě několik let, než se odhodlal splnit to, co po něm Bůh žádal: slou
žit těm nej ubožejším.
I nás si Bůh přitahuje. Trpělivě nás učí mírnosti tím, že nás lidé ponižují, nechápou. Vytr
vale se snaží vštípit nám důvěru v dobrotivého Otce - a posílá nám
jednu zkoušku za druhou. Tvrdí lidé klopýtají a padají tak dlouho, až
se jejich tvrdost v mravních pádech rozplyne a nahradí ji soucit, po
chopení. Pyšné Bůh ponižuje, dokud si neuvědomí, že v pokoře je prav
da. Bázlivé podněcuje Bůh ke statečnosti. Lakomým ukazuje, že jen dob
ré skutky jsou nezničitelný majetek. Každého z nás vede vytrvale a ob
ratně vším, co prožijeme, vidíme, čteme___ Ve všem je skryta jiskra
pravdy. Svazeček jisker osvítí kousek cesty, která vede k našemu štěs
tí. Ba i když definitivně nastoupíme jinou cestu, než na kterou nás
Bůh volá, neodvrhne nás, ale dál pečuje, stará se, podporuje...
Člověk se často vzpírá, protože se bojí ztratit svou vlastní osoonost.
Nikdo nechce být nikým jiným než sám sebou. Bohu však nejde o to, aby
nás přeformoval, podrobil, ale aby nás osvobodil od toho, co nás zotročuje. Aby nám dal vnitřní svobodu, kterou má tolik lidí za Železnou
oponou. Zde je to dost vzácné zboží.
Kdybychom svůj vnitřní prostor dokonale pročistili, naplnil by se Bo
hem a nosili bychom v sobě ráj. To je ovšem na tomto světě nemožné,
přesto nám Bůh nabízí dost koštat k vymetení špíny a dost světel k pro
záření našeho nitra. Jen je vzít a použít!
Vaše
redakce

Matik Hardak, vůdce afgánské osvobozenecké
armády sdělit, že letadla SSSR házejí bomby
Biskup Otmar Maděr, předseda
ve formě hraček, panenek a plnících per.
švýc.bisk.konference byl přijat
Stačí dotek a hračka člověka těžce
se sittenským biskupem H.Schwezraní. V televizi podotkli, že takové
rym a sekretářem prelátem A.Cabomby házeli i Američané ve Vietnamu.
dotschem sv.Otcem. Znovu ho po
Kdyby to byla pravda, jistě by tehdy o
zvali do Švýcar. Přesné datum
tom psaly všechny komunistické noviny.
návštěvy není ještě stanoveno.
Do střediska Ostpriesterhilfe/Kirche
Sv.Otec jmenoval svým zástupcem
in Not v Kónigsteinu povolali salepří oslavách 450 letého výročí i
zianského Otce Rollnika a dalšího maod zjevení Matky Bozi v Quadaludarského kněze.2
pe v Mexiku Agostina Casaroliho.
Sv. Otec požádat kardinála Hóffnera.,
Oslavy začnou 12.prosince t.r.
předsedu něm. bisk. konference, který se
Při tradičním vánočním přijetí
dožil 75 let, aby dál vykonával v Ko
kardinálů, biskupů, prelátů a za
líně nad Rýnem svůj úřad.
městnanců kurie sv.Otoem se papež
jak jsme se už zmínili, vysvětil kard.
vyjádřil k situaci v Polsku, ve Stř.
Ratzinger 9.12.m. r.v Rolduci, biskupství
Americe, v sev.Irsku, na blízkém východě a Roermond, kde pracuje biskup Gijsen, přístavek k
zmínil se problému teroristů a uprchlíků.
budovám kněžského semináře, kde se solidně školí
10.1.udělil sv. Otec v Capella Paolina v
budoucí kněží. S tímto školením začal biskup Gij
apoštolském paláci křest 15 ti novorozeňát- sen před 7 léty. Většinu docentů si povolal z NSR
kům. Při mši sv. promluvil o křtu.
Tak zv.katol.vysokou školu v Heerlenu neuznává.
16.března vyjde ve Vatikáně známka, věnova Má zatím 84 seminaristů pro svou diecézi a pro
ná památce blah.Anežky k 700 výr.její smrti diecézi druhého solidního biskipa Adriana SimoniZemřel býv.prefekt kongregace pro učení ví se. Svěcení se zúčastnili oba biskupové i apošry kard.Franjo Seper. Jeho úřad převzal mni tolský pronuncius v Holandsku arcibiskup Bruno
chovský kardinál Josef Ratzinger.
Nůstenberg. Na slavnosti přečetl biskup Gijsen,
1.ledna zemřel v nemocnici v Torontu-Kanada kterému je asi 45 let, pozdrav a povzbuzení, za
duchovní správce pro Čechy P.Jar.Janda.RIP. slané k slavnosti Svatým Otcem.
Sv.Otec navštívil částečné ochrnulého gene Pastor Pietrek z Neue Bildpost muset znovu před,
rála jesuitů P. Arrupeho, 74 let. Vedením řá-soud, protože vedoucího potratové kliniky Dr.Zwic
du, který má 26 tis.členů, pověřil zatím sv. ka přirovnal k byv.veliteli koncentráku Hossemu.
Otec P.Paolo Dezza.
V Antverpách bude pro 35 tisíc mohamedánů vysta
Manželka gen.NATO Doziera ocenila veřejně věna největší a nejmodemější mešita. Jen modlihodnotu modliteb, které pomohly vycvičeným tébna-do které mají přístup jen muži-pojme 1000
antiteroristům zachránit jejího manžela.
osob. Centrum financují dva arabské a jeden
Při předvánoční návštěvě římské nemocnice
africký stát. Ve správní radě mají být dokonce
zhodnotil sv.Otec cenu utrpení a nade je.
dva jesuité - jako reklama pro naivní katolíky.
Chiara Lubich/FOcolari/byla v Japonsku.
Prvním vatikánským vyslancem v Anglii - od
r.1534 byly diplomatické styky přerušeny - V ěSSR dostalo mnoho věřících dopis s Hrozbou,že
byl jmenován Švýcar arcibiskup Bruno Heim budou-ti dál slavit vánoce, je život jejich dětí
/70 let/, který tam už dříve žil a je také v nebezpečí. Za několik dní pronásledovala řadu,
autorem papežského znaku.
dětí cestou auta.
Od r. 1984 má samostatná katolická televizní Mrtvé tělo synovce P.T.žpidlíka, Pavla šejdy,
vysílačka zasáhnout skrze satelity a kabely 22 let, našly děti na dně propasti Macochy na
všechny farnosti USA. Už dnes vysílají sest-místě, kam by nedopadlo, kdyby byl spáchal sebe
ry v Alabame program pro skoro 500.000 do vraždu, jak tvrdila 10 října rodičům STB. Byl
mácností.
hluboce věřící, k sebevraždě neměl důvod, byl za
V koncentračním táboře Orelu v SSSR je 3000 snouben s medickou a chystal se k svatbě. Úřady
dětí a mladistvých. V zemi je 119 táborů jer odmítly žádost rodičů, rakev otevřít. Letos byl
pro děti a ženy. Na psychiatrické klinice v Pavel na krátké návštěvě u strýčka; divil se, že
Leningradě, č.5.Lebeděvova ul.39 se snaží ho pustili, čs.úřady se zase divily, že se vrá
působit speciálními drogami na lidi, aby se til. Byl totiž hluboce věřící a měl vliv na mla
vzdali své víry. Víra se totiž v srdcích Ru dé lidi. Do Vídně došla zpráva, že byl zlikvidosů čím dál šíří a pevněji zakořeňuje. Lékař-ván dva dny po návratu z Říma tajnou policií.
OtcÁ. ŠpídLČkoví, našemu, zx.woitátoftovú^
ka Kateřina Krakina tvrdí, že lidé, kteří
věří v Boha, patří do blázince.
jíme. ^vou upH-cmnou AouA&iaAt nad émtáu. jeJio itaV NSR je 26,7 mil.katolíků a 26,1 mil.pro
tkaného a v-chií v&tníího iýnovc.z\
testantů.
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té pochmurnější a špinavější.
Z jedné strany umouněná fab
rika, z druhé vysoké, úzké do
"Připoutat se!"zvolala letuška, když se
my s požárními žebříky. Před
na obzoru vynořila socha svobody. Milan
bedním domem šofér zastavil.
si upravil vázanku, zopakoval třesoucím
Milan uvažoval, jak se řek
se hlasem anglické
ne: Proč nejedete dál? když
fráze pro celníky
imu padl zrak na číslo domu.
a před vnitřním zra
Vytáhl papírek s adresou.
kem se mu zjevil bla
Stejné číslo! Divné! Snad
hobyt, k němuž ho nes
udala tetička k vůli komunis
lo letadlo.Ne že by žil
tům nesprávnou adresu?!
doma špatně;byl obratný
V/stoupil, zaplatil, vzal kuf
ný řemeslník, v elektrice,
řík a chtěl k budce, zjistit v
vodě, topení se vyznal.
telefonním seznamu tetiččinu
Na"fuškách"si vydělal na sluš
adresu. Auto odfrčelo. V zápětí
nou vilku, kde nechal tetu, aby
se vevalilo do uličky obrovské
se starala o psa a o zahradu. Až
nákladní auto. Milan uskočil na
bude ve vile-či snad zámku?-americké tetičky
napíše domů, at vyhledá v psacím stole kupní schodek domu-ulice byla plná kalužin a on dbal
smlouvu, podle které vilku koupila. Tetička úzkostlivě o čistotu..Nákladák se postavil tak,
že Milan nemohl ven. Jeho zrak padl na ušmudlané
si to zaslouží, vychovala ho po matčině
smrti. Co udělá s autem za bony americké te lístky u zvonků a náhle zarazil dech: Joseph Koc
ka and Maria Kočka.
ty? Asi ho prodá.
Nákladák dávno odjel a on vyvaloval oci na zaš
Letadlo přistálo. Na letišti se ve slunci
leskla křídla jiných letadel jako obrovských lou ceduličku s jmény. Nevnímal, jak do něho
ptáků. Svižně sestoupil a zamířil tam, kam vrazily rozdováděné děti, vracející se ze školy.
Chvíli přešlapoval a pak, jako by ho táhnul mag
mířili všichni, sebral z pásu zavazadlo a
čekal před letištěm na taxík. S rozkoší po net, stoupal zvolna po vyšlapaných schodech.
slouchal hrdelní mluvu Američanů, podobnou Čtvrté patro. Páté, Osmé. Hrome, proč tu nemají
chraptění. Vzdor kursům angličtiny rozuměl výtah?
jen All right a well! Ukázal šoférovi s pá A zde - znovu nažloutlá cedulička s jménem Koč
rátkem v ústech tetiččinu adresu. Ten na ně ka. Nadechl, pohlédl umazaným oknem do temného
dvora, kde vřiskaly černé i bílé děti a zazvonil.
ho užasle pohlédnul - asi jezdili lidé té
čtvrti jen vlastními bouráky-pokrčil rameny, Ozvalo se obvyklé šourání, dveře se opatrně
otevřely:"You wont?"zeptala se nedůvěřivě staře
uložil zavazadlo a rozjeli se.
Ach - TO JE ŽIVOT! Hluboké stíny mrakodrapu, na ve špinavé zástěře, s udřenýma rukama. Milan,
chodníky plné lidí, obchod vedle obchodu - zděšený a úplně zmatený, vykoktal česky:"J..jste
a těch barů! Hodí se, aby tam chodil synovec pa..paní Kočková?" "Ano, yes!"
"Jsem váš synovec Milan. Z Prahy."Mozek mu praco
milionářky? Asi mají něco podobného doma!
Pohlédl na hodinky, které tetička propašova val na plné obrátky:"Poslala mě do New Yorku na
še firma. Řekl jsem si, že vás navštívím a podě
la přes písařku amerického velvyslanectví.
kuji za všechno...." Zarazil se. Stařenka si ho
Ti mají asi známosti! Strýček postonává,
zřejmě je to pochrchlávající stařec, nevra chvíli prohlížela, pak otevřela dokořán dveře a
objala ho:"Bud vítán, hochu! Tak ses dostal z té
živě pozorující zdravý a mladý svět kolem.
hrozné země! Strýček bude mít radost__"
Vlastní děti nemají, teta bude přešťastná,
když jí on, pražský řemeslník, nahradí syna. Na posteli v rohu, pokryté starou přikrývkou, se
Chovat se umí, dobře se obléká, ostudu jim ozvalo chrchlání a nesrozumitelná slova:"Tatín
neudělá! Za pět let je občanem USA-pak poje ku, přijel Milánek, kterému jsme posílali své
de přepychovým autem do vlasti. Možná, žernu úspory, aby u téch komunistů nezemřel hladem.
strýc odkáže své milióny. Co s nimi? Do té Hned udělám kafé, posad se, drahý chlapče,"bre
doby to odkouká od jiných. Vypjal hrud. Prá bentila tetička a rachotila hrnky ve starodávné
vě přejížděli mohutný most a vjeli do čtvrti kredenci.
chudiny. Na chodnících si hrály děti, před Když seděl Milan v letadle do Frankfurtu, všech
domy seděly ženy a pletly, muži kouřili fa- no se mu přestavovalo v hlavě. Pár stovek propa
ječky, domy špinavé, oprýskané - a ten zá
šovaných dolarů nechal tetičce, která dřela a
pach! Zavřel rychle okno. Zde by nechtěl byd dřela a úspory mu posílala. Milan nebyl zlý chla
let ani po smrti! Až projedou hnusnou čtvrtí pec. Pohled na oběť, starých lidí jím otřásl. Ra
chudiny, octnou se ve čtvrti milionářů. A
ději fušky po sobotách. Pak si zajede na Flori
pak..! Blaženě vzdechnul.
du. Nebo kolem světa!
Náhle zahnul šofér do postranní uličky, ješ- Nebo se dokonce ožení!
AB

STALO SE V USA

3

TICHÁ CHVILKA
"Ondřej, bratr Simona Petra, byl jeden z
těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a
Ježíše následovali. Ten vyhledal nejprve
svého bratra Simona a řekl mu:"Nalezli jsme
Mesiáše/což je v překladu Kristus/Přived
li ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohleděl a
řekl: "Ty jsi Simon, syn Janův,- budeš se
jmenovat Kéfas/což se překládá:Petr/"

Nalezli jsme Mesiáše! Po kterém náš národ
toužil celá staletí!
Rybář Ondřej běží nejdříve s novinkou k
bratrovi. Ten přijímá zprávu s vírou, ví,
že ho bratr nebude klamat. Snad se užasle
zeptal: Opravdu? Ondřej vypravuje, co sly
šel od Jana Křtitele, o čem s nimi Pán Je
žíš celý den mluvil. Simon má tečí skoro jis
totu. A radost. Uvidí toho, o němž mluvili
proroci! 4
Poslední pochybnosti mizí, když Ježíš ví,
jak se jmenuje, kdo je, a dává mu nové jmé
no: SKÁLA. Nechápe, proč právě toto jméno, Dokud křesťan nenajde osobní vztah ke Kristu, je
ale věří mu a ná ho rád.
jeho víra více méně mrtvá. Kolikrát slyšíme slova:
"A ten si říká křesťan! Nemluví s bratrem,
Kristus o sobě říká, že je PRAVDA. Ne že mí
pravdu, ale sám je pravda. Jeho přítomnost nenávidí souseda, jedná hrubě s manželkou či s
rodiči, nevěnuje se dětem!" To není věřící člo
mění srdce, ochotná k dobru, k lepšímu,
věk - ať říká oo chce - ten dává jen pohoršení
srdce těch, kdo milují lež, k nenávisti.
těm, kdo by snad rádi uvěřili, kdyby potkali
Proč? První hledají pravdu, druzí milují
člověka, který žije s Kristem. Který má radostnou
lež, ale vydávají ji za pravdu. Jistě, i
a pevnou víru, který ji nachází v samotě i ve
na jejich lži jsou úlomky pravdy, snad je
společnosti, v utrpení i v radosti, v nouzi i
obalená pravdou, ale při nárazu utrpení,
blahobytu
- prostě všude.
katastrofy, obal praská, a ukazuje se nico
ta - lež, omyl. Pravda ■vydrží zkoušku ohněn Avšak kolik křesťanů má ve své duši teimá místa,
kde nevládne Kristus, ale Antikrist. Jsou to mís
Ne všichni židé poznali Krista. Ne všechny ta, která otravují náš život s Kristem, jako taj
učedníky povolal Kristus za apoštoly. Je
ná nevěra otravuje manželský život.
nám nepochopitelné, že si vybral nejen pros -Zbavme se těchto tennot! Přiznejme si odvážně
té lidi, ale i Jidáše. Ani mezi křesťany
pravdu! Jsem tvrdý! Jsem lenivá! Cítím odbor k
nejsou vždy ti nejlepší. Existence zrádce určitému člověku! Mám předsudky - náboženské,
Jidáše nám vysvětluje i zrady křesťanů,
národnostní, rasové!
ba i zrady kněží, biskupů.. Kristus si nás
Nebičujme
Krista svými hříchy, nekřižujme ho
vyvolil všechny - ale vyvolili jsme si i
smrtelným
hříchem. Pak volá Kristus ne k Otci,
my Krista? Rozhodnout se pro Krista je si
ale k nám:"Bratře, sestro, proč jsi ně opustil?"
ce věc chvíle milosti, daru Božího, ale ne
stačí. Musíme se pro něho rozhodovat ne
Proti hříchům je jediná zbraň: poznat je, uznat
ustále, denně, v každé situaci. Jinak ho
je, litovat jich a vzdát se jich.
zaháníme a nakonec bychom ho mohli i špat
Svět by vypadal jinak, kdyby jen jediný z deseti
ným činem zradit - jako Jidáš.
křesťanů mohl upřírmě zvolat:"Nalezl jsem Mesiá
Nhozí znáte život sv.Terezičky od Ježíška. še!" Síla křesťanů - ať těch prvních v pronásle
V posledních letech měla nesmírná pokušení dování - nebo nynějších, stejně pronásledovanýchproti víře. Obstála v této zkoušce jen pev je právě v tom, že upříímě, statečně přilnuli ke
nou vůlí věřit. Neměla z víry útěchu, kte-Kristu a dokázali to i svým životem! Za všech
rá je plná nadšení, vzrušení, radosti. Po okolností.
dobnou zkoušku prožívají všichni, kdo se Budeme-li žít z víry v Krista, jistě nás po čase
víc blíží Kristu. Víra není jen přesvědče
zkoušek naplní víra takovou radostí, že pochopíme
ní, víra není jen svědectví, víra není jen
nadšení
Ondřejovo, když volal na bratra:"NALEZLI
dědictví, víra je milost ze strany Boží a
JSNE MESIÁŠE!"
projev vůle věřit ze strany naší.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

4.října 1920.
Maminka jede do Tjumenu. Díky komisařově dcerce, kterou vyučuji, dostala propustku. Komisař
ale žádá, aby ji matka učila na klavír. Dal nám potvrzení, že smíme mít pianino. Klavíry jsou
státní majetek; kdo nemá povolení, tomu jej vezmou a zatknou ho. To se tu už stalo. Všichni
to mamince závidí, že smí jet, ani jízdenky nejsou a dostat propustku je skoro nemožné.
10.října 1920.
Máme pianino ve vagoně. Vypadá hrozně, popraskané, lak pryč. Rok stálo v dřevníku u zámeční
ka Dvinjaninova pod dřevem a slámou, skryté před čekisty. Jaká radost! Co je život bez hudby.
Nejvíc mě těší, že Dvinjaninov nic nevzal; svědčí to o jeho čestnosti a slušnosti. Toho jsem
si vždycky vážila. Pianino stojí uprostřed vagonu a předěluje jej. Ton né cizí, dutý. Ale je
to pianino! Matka si k němu několikrát sedla, nic však nedohrála, musela plakat. Irina se na
něj vrhla jako hladový vlk a hraje celé hodiny. Věří, že v několika dnech dohoní to, co na
technice za tak dlouhou dobu zanedbala.
13. njna 1920.
Irina mi dala dopis od Otmara. Jak milý dopis. Jsou v něm pravopisné chyby, ale to je právě
roztomilé. Dopis jsem přečetla tak, že umím každou větu, každé slovo zpaměti. Ty irůj milý,
proč nejsi u rmě?! Abych ti řekla, že tě chci udělat šťastným! Podaří se mi to? V dopise
pochybuješ, přijdu-li v tak ošklivém počasí do knihovny, abych tě odvedla. Jak se jen můžeš
ptát? Mohla bych žít, kdybych tě celý den nespatřila?
října 1920
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Lístek od spolužačky z gymasia, Lípy Udnicevy. Mám ji navštívit. Pracuje v dětském domově.
Cestou z knihovny jsem si odskočila do Pritoimiku, střediska, z něhož se děti přidělují dět
ským domovům. Pochmurná budova, schody polorozpadlé, puch v hale. Ve velkých dětských ložni
cích jsou na zemi slarmíky bez prostěradel, plné vší a štěnic. Špína, zápach, ubohost. Děti
se sbírají na trzích, nádražích a ulicích a přivádějí se sem, a odtud do dětských domovů.
Takový domov jsem ještě neviděla, ale podle toho, jak to vypadá zde, se nedivím, když děti
utečou a spí raději pod širým nebem. Přišla Lipa: "Vím, že se o takové věci zajímáš. Ukážu ti
jedny děti. Najdeš v srdci každého člověka slavíka, který zpívá i v nejhorší duši. Jsem zvě
davá, najdeš-li tohle ptáče i v srdcích lidí, jejichž otcem je bída." Poslední slova řekla
tak, jako by se na ime pro mou slabost skoro zlobila.
"Podívej se na ty děti v rohu. Nemohu je ani vidět! Vyssály ze mne poslední kapku síly!" Na
slamníku seděly tři děti v hadrech, s vybledlými tvářičkami, obvyklý vzhled zpustlých dětí.
Těkající oči, vyzáblé, špínou pokryté paže. Něco tak špinavého jsem v životě neviděla!
"Řekni mi, maličký, kdy ses naposled umýval?"zeptala jsem se vlídně chlapce, který vypadal
na osm, ale bylo mu dvanáct. Neodpověděl, jen na ime úkosem pohlédl, jako mladý vlk. Světlé
vlasy mu padaly do očí s výrazem divokého zvířete. Co asi vytrpěl, než došel tak daleko, nyslela jsem si s bolestí. Za ruku držel pevně sestřičku se skoro idiotským výrazem tváře a
ztmulým, tupým úsměvem plným utrpení. Jako by na všechno zaporměla a byla ztracená. I ona
na nás zírala úkosem; v chlapcových očích byla nedůvěra a zloba, v jejích se třpytily slzy.
Třetí z trojlístku, pětiletý špuntík s bubínkovitým břichem a tváří, kterou nebylo možno pro
špínu poznat, začal plakat. Nejstarší ho beze slova udeřil pěstí do hlavy. Pak odepnul řemen
kolem kožíšku a chtěl ho udeřit. Chytly jsme ho a vykřikly rozhořčeně:"Co to děláš?!"
"Proč brečí?"řekl chlapec klidně, jako by to, co chtěl udělat, bylo něco samozřejmého. Nej
víc mě udivilo, jak řemen sundal. Bylo vidět, že v tom měl příklad a dlouhý cvik, asi se to
naučil od otce a považoval to za něco přirozeného.
"Vidíš niti na šatech dětí?"zeptala se Lipa. Všimla jsem si vláken z vybledlých nití na odě
vu děvčátka a Míšově kožíšku, oblečeném na nahém těle. Lipa mi to vysvětlila. Před spaním se
děti pevně přišily k sobě, aby chránily děvčátko před opilým otcem, vymyslel si to chlapec.
"Před dvěma dny jsme měli málo nití, otec nás večer odtrhnul a Dunku si vzal na pec. .Včera
ho proto zastřelili. Dobře mu tak!! Psovi psí smrt. Matku také utloukl k smrti!" Tu začalo

děvčátko zase plakat a než jsem mohla zasáhnout, odepnul chlapec řemen a švihl dítě po zá
dech tak, že hned naskočil krvavý pruh.
Naplnila mě hrůza a smutek. Poprvé jsem pochopila, jak nepředstavitelně hluboko kotví lid
ská bestialita.
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DÍTĚ POTŘEBUJE NĚŽNOSTI

"Votkla jsem 4e jeho tvářce;
byla jemná a hladká jako
květ lotosu."
"Přivinula jsem ho k sobě,
smála se a plakala zároveň."
"Vzhlédl ke mně a já mu po
hlédla hluboko do oce. Byla
to láska na pavná pohled."
Snad vzpomínky na první ro
mán? Ne - tak popisují mladé
maminky své pocity, když po
prvé objalyonovorozeňátko.
Mnoho rodičů zná sílu a moc
prvního pohledu, první hodi
ny po narození. NyníQpotvrdila i véda, že
tento čas je velmi důležitý pro vývoj
úzkých a trvalých vztahu mezi rodiči a dí
tětem. Poprvé popsali tento zjev dva ame
ričtí lékaři v r.1972. Jejich domněnku po
tvrdily studie a důkazy. V prvním období je
dítě ve vztahu k rodičům zvlášť citlivé.
Vědí to už i v ČSSR. Maminky mají po porodí
dva roky dovolenou. Drive se novorozenátka
brzo po porodu dávala do jeslí. Marně ně
kteří zkušení lékaři upozorňoval i, že pak v
dítgti zakrní cit natolik, že se už nikdy
nemůže rozvinout.
Obtíže porodu kojence zneklidní a matka je
také vzrušená. Chce vidět své dítě, chce si
ověřit a doplnit obraz děťátka, jak si ho
udělala během požehnaného stavu těhotenství
Dítě touží po teplem bezpečí jejího luna.
Jeho praní vzbudí v matce fysiologické re
akce. Křik novorozenátka zvýsuje teplotu v
prsou, často se objeví i trochy mléka. Dí
tě vnímá teplotu a příjemnou vůni mléka a
začne horlivé ssát. Tím stoupne v tele mat
ky produkce oxytocinu, hormonu, který po
vzbuzuje dělohu k vypuzení placenty a za
stavuje krvácení. Matka a dítě si vzájemně
pomáhají a tím vzniká mezi nimi úzký vztah.
Po porodu je kojenec obdivuhodné živý. Je
li teple zabalen a s láskou opatrován, leží
tiše a pozoruje okolí, sleduje zrakem tvář,
která se nad ním sklání, reaguje na světlo,
mlaskání, nejlehčí dotyk. Slyší-li jasné
hlas s tónem, kterým s ním rodiče mluví,
otáčí tím směrem hlavičku. Dr.Hugh Jolly z
londýnské nemocnice nemyslí, že matka pot
řebuje po porodu klid. Matka potřebuje své
dítě. "Zdravé dítě se jí má hned položit
do náručí a matka ho má" hladit," tvrdí.
Při komplikovaném obřadu vzájemného^pozná
vání se zvolna rozvíjejí city. Nejdříve

drží maminka dite dost strnule,
jako kytici. Pak ohmatá
vá dítě konečky prstu.
Objíždí jimi obrysy jeho
tvářičky, objímá ručky a nož
ky, dlaní hladí male' tělíčko.
Je často nadšená a obdivuje
stvořeníčko ze všech stran.
Toto náhlé, samo o sobě podivuhodné spojení se rozvíjí přízni
vě i další léta. Při jednom po
kusu dostaly maminky za dvě ho
diny po porodu na hodinu svá dě
ťátka. Další tři dny se směly o
ně starat pět hodin. Později se
srovnávala tato skupina s maminkami, které vidě
ly po porodu své dítě jen krátce a pak ho dosta
ly čtyřikrát denně ke kojení. Zeny"s častým a
dlouhým kontaktem" reagovaly "mateřštěji", když
děťátko křičelo, a častěji se mu při, kojení díva
ly do ocí. Jeste za dva roky se zdály vztahy me
zi matkami a dětmi, vybranými k"intenzivnímu sty
ku" hlubší a rozsáhlejší. Matky kladly víc otá
zek a méně své děti komandovaly.

Při porodu hraje roli i otec. Ten, který je při
porodu přítomen, hned se cítí ochra'ncem."Zamilo
val jsem si okamžitě své dítě,"řekl jeden otec.
"Když jsem mu držel ručičky a dítě z plna hrdla
křičelo, myslel jsem si: nechci, aby se mu stalo
něco zlého."
Jeden profesor říká' tomuto vztahu"vmajetnění".
Je to směs zájmu, snahy o péči a chování, reakce,
které vznikají při brzském styku s kojencem.
Ze strachu před infekcí jsou často děti u'plneo
oddělené od okolí. Dnes se však klade vetší dů
raz na spojení s rodinnou. Dr.Kennel a Dr.Klaus
doporučuj í:
1. Už v těhotenství se mají rodiče připravovat
na narození, aby se zbavili strachu. Přítom
nost muže při porodu dodává ženě pocit jisto
ty a ulehčuje porod.
2. Probíhá-li porod normálně, má matka své dítě
co nejdříve obejmout. Matka má pečovat o dítě
sestra o matku a s ní se má radit.
3. Rodiče se mají nechat co nejdříve s dítětem
sami. Ve Filadelfii položí hned po porodu
dítě matce na břicho, přikryté ovšem, aby se
navázalo hned spojení - aspoň kůží.
4. Otec má i s ostatními dětmi přicházet na ná
vštěvu co nejčasteji. Maminka sedmi Špuntu
si vzpomíná, jak takové' setkání rodiny bylo
"obohacující, radostné a šťastné'. ""Nejen spo
jení mezi rodiči a dítětem, ale i novorozenátka s ostatní rodinou je důležité."
Není-li matka po normálním porodu od dítěte

odloučena, vyvíjí se vztah
samočinně; problém je při
císařském řezu a předčas
JAK POZNÁME, ŽE BY DŠTI MOHLY UŽÍVAT
ném porodu. Jde zde o to,
OMAMNÉ JEDY?________________________
zachránit dítě. Často není
děťátko dost dorostlí, aby
1. Změnilo se chování dítěte. Dříve klidné
o né mohli rodiče pečovat.
dítě je agresivní nebo naopak. Těžko se s
Maminka ho vidí poprvé" v
ním navazuje kontakt, nerado pomáhá, není
skleněné skřínce na inten
spolehlivé, nýbrž roztržité, zapomětlivé,
zivní stanici. A po císař
o nic se nezajímá, nejméně o rodinné zále
ském řezu uplynou hodiny v
žitosti. Slušně oblečený mladík či dívKa
narko'ze, než matka spatří
náhle zanedbávají svůj zevnějšek. Jejich
své dítě.
výkon se náhle sníží, často zanedbávají
Lékaři dnes považují císař
školu či práci.
ský řez v první řade za po
rod, pak za operaci; nena 2. Problémem této mládeže jsou peníze. Často prosí rodiče o mimo
mítají nic proti přítomnos řádnou podporu, nebo kradou, bud. peníze či věci, které se lehce
dají prodat nebo zastavit.
ti otce v operačním sále.
Matka, pokud není pod plnou 3. Přátelé vašeho dítěte nesdělí své jméno; užívají přezdívky a.
narkózou, má vidět, jak zve -falešných adres. U telefonu se neohlásí nebo zavěsí telefon, ne
dají dítě z jejího luna.Mu sly ší-li hlas vašeho syna či dcery. Volají v neobvyklou dobu. Va
že ho mít u sebe, zatím co še dítě do telefonu šeptá, nesnáší, aby je někdo poslouchal.
sg ^zašívá ra'na. Nebo aspoň
muže kojenec ležet tak,aby 4. Mladí lidé, oddaní drogám, mění rytmus dne. V noci bdí, ve
ho matka viděla a mohla po dne spí. Nadměrně sladí kávu a Čaj. Tvrdí, že mají hlad, ale
když dostanou jídlo, snědí sotva několik soust.
hladit. Oba patří k sobě.
Také při předčasném porodu 5. Dává-li si vaše dítě heroinové injekce, nosí vždy dlouhé ru
se mají rodiče intenzívně
kávy, proto je náhlá záliba, v dlouhých rukávech podezřelá. Děti
zabývat dítetem. Hlazení a mají krví podlitý zrak, nesmírně zvětšené nebo zmenšené panenky
kolébání podporuje dýchání, očí a proto potřebu, nosit stále brýle proti slunci. Kape-li
odstraňuje křeče a podporu jim z nosu, mají vodnaté oči, záněty na rtech a mluví nezřetelně.
je tělesný rozvoj dítěte.
může to pocházet ze šňupání omamného jedu. Marinuanové cigarety

OMAMNÉ JEDY

A CO ADOPTIVNÍ DĚTI?
7
S těmi se navazují styky
pozvolna a závisejí na růz
ných skutečnostech, např.
na stáří dítěte při gdopci.
Lidské vztahy jsou různé a
složité, je těžké je vtěs
nat do nějakého schématu.

se obvykle drží mezi palcem a ukazováčkem-tam jsou nahnědlá mís
ta. - Někdy ovšem skrývají děti před, rodiči úplně nezávadné věci
Vyskytuje-li se však víc uvedených znaků nebo všechny, je tu váž
né podezření a musíte si s dítětem otevřeně promluvit.

Zjistíte-li, že dítě skutečně užívá omamné jedy, musíte se s tím
to tvrdým poznáním vyrovnat. Od jedů ho sotva odradíte domluvami
či nátlakem. Kdo byl jednou oddán omamným jedům ví, jak je těžké
se tohoto zlozvyku zbavit.Mnohem těžší je to u těžkých drog - ma
rihuany, heroinu a tablet. V pomoci nemocnému však ustat nesmíte
Pro vývoj ranných vztahu
mezi rodiči a dítětem jsou Zjistíte-li, že dítě bere omamný jed s jinými, promluvte s rodi
či těchto dětí. I vy jste rádi, když vás někd.o upozorní na. ne
nej lepší první hodiny po
řest vašeho dítěte.
narození. Ale lide' se ne
dají učesat stejným hřebe CO KDYŽ DÍTĚ LÉČENÍ ODMÍTNE? Informujte policii. Snad, se podvolí
nem. Každá maminka a každé' nátlaku a začne se-byt nerado-léčit. Nakonec zbývají dvě možnos
dítě jsou jedinečné by
ti, když léčení odmítne: smrt zadušením při zvracení nebo smrt
tosti - vždyť každou duši
při dávce nečistého či mimořádně čistého omamného jedu.
tvoří Buh při početí sám.
SNAŽTE SE ZJISTIT, KTERÉ OMAMNÉ JEDY VAŠE PÍTE BERE. Zkouší je
Stejne jedinečný je i
nebo bere neustále? Odpovědní rodiče se obrátí na soukromé nebo
rozvoj mluvy lásky, kte
rou se matka .5...dítětem do státní poradny pro drogované, tam najdou radu a pomoc odborníků.
Ve Švýcarsku: Schiveizerische Verband von Fachleuten fúr Alkoholrozumívají
gefáhrdeten und Suchtkrankenhilfe VSFA, Heckenweg 40,3007 3ERN.
Vyslechněte své dítě, pohovořte s ostatními dětmi, jak pomoci
bratrovi či sestře. Nehledejte omluvy, ani nevypravujte neustá
le hrůzostrašní příběhy drogovaných. Skutečnost je zlá dost.Při
pravte se na léta boje při léčení a uvědomte si, že někdy se dě
ti k drogám vracejí.

Uvědomme si také, že požívání omamných jedů je často následek neschopnosti vyhovět nárokům
a odpovědnosti dnešní společnosti. Jako se lidé snaží prášky zmírnit tělesnou, bolest, snaží
se děti zmírnit duševní nápory drogami, snaží se uniknout strachu.Proto nemá smyslu je tres
tat, tím bychom situaci jen zhoršili. Ve zdravé rodině, kde jsou vztahy manželů plné lásky
a úcty, kde se rodiče věnují dětem a dávají jim najevo, že je milují, že jim na nich záleží,
tam se sotva vrhne dítě na omamný jed. Cítí se v rodině bezpečné, nic ho tam neohrožuje, rodi
če jsou ochotni je hájit a chránit před nebezpečím.
POTŘEBUJÍ DOBŘÝ PŘÍKLAD! Není-li některý z rodičů schopen vzdát se cigarety či alkoholu co pak chce po dětech? Svá tvrzení o omamných jedech musíme dokázat - jinak nám dítě nevěří
a považuje to za přehánění. Ne všichni poživači omamných jedů se stanou "fixery". Nemůžeme
také tvrdit, že požívání omamných jedů je nesmyslné. Dítě ze zkušenosti zná pocit,kdy mu
"patří celý svět", pocit, dostavující se po požití omamného jedu.
POŽIVAČI OMAMNÝCH JEDŮ MAJÍ JEDNO SPOLEČNÉ: nedostatek výchovy ke kázni a málo osobní vztah
k rodičům. Dítě se musí od Samého začátku učit respektovat zásady společného života, např.
přijít včas k jídlu, řádně vypracovat úlohy, pomáhat v domácnosti, rodiče se mají upřímně za
jímat o to, co dítě dělá, co ho těší a baví, co mu dělá problémy atd.
Mnozí rodiče jsou tak zaujati zaměstnáním nebo společenskými povinnostmi, že nevěnují dítěti
ten čas a zájem, na které má dítě nárok. Takoví rodiče by vůbec neměli přivádět děti na svět.
Matka zářivě čistého domu ani nepozoruje, že dítě nadměrnou čistotou a pořádkem trpí.
DĚTI SE MAJÍ OD MALÍČKA CÍTIT V RODINĚ SPOKOJENÉ A MÍT SRDEČNÝ VZTAH K RODIČŮM. At smějí svo
bodně vyjádřit své názory, at mají podíl na společných podnicích a zábavě. O to se musejí
rodiče starat ze všech sil. At nešetří pochvalou, ale také ji nesmějí přehánět či dokonce
srovnávat výkon cizích dětí s výkonem vlastních. Každé dítě - jako my - má své silné a slabé
stránky. Jistě - mladí se dovedou spíš sjednotit s mladými a nátlak skupiny je někdy silněj
ší než návaznost na rodinu. Ale nemají na tom tak trochu vinu rodiče sami? Většinou určitě.
Pak ovšem dítě podléhá, nátlaku skupiny a když všichni kouří omamné jedy, kouří je také, ne
ní schopné odolat. Většinu dívek přemluví k omamným jedům jejich předčasný milenec.
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MNOZÍ DROGOVANÍ SNÍ O LEPŠÍ SPOLEČNOSTI. lepší rodině a domnívají se, že to našli ve spole
čenstvích, kde je všechno společné - byt, jídlo omamný jed, děvčata i chlapci. Ale zdání
klame. Drogovaní mohou poskytnout jen hmotné věci, ale nemohou, dát nic sami ze sebe. Jejich
vnitřní život je poznamenán samotou, odděleností, odcizením. Každý sní pod omamným jedem
svůj vlastní sen. Pak nejsou schopni hlubších vztahů - ani k matce, ani ke komukoliv jinému.
Kdo je jednou závislý na injekční stříkačce, nehledá už svou vlastní identitu, ale další
dávku omamného jedu.
JEN Z OPRAVDU POCTIVÉHO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA V RODINĚ mohou čerpat mladí sílu proti pochyb
ným skupinám drogovaných. V rodině musejí najít důvěru, oporu, úkryt, ochranu. Pak se může
jejich osobnost bezpečně rozvíjet tak, že omamný jed nepotřebuje a hrdě jej odmítne.
k odpovédi na platnost mSe SV.PŘIPOMÍNÁ Čtenář, že
VĚŘÍCÍ NEMOHOU VŽDY KONTROLOVAT, SLOUŽf-LI MŠI SV.
KNĚZ PODLE PŘEDPISU CÍRKVE A SLOUŽÍ-LI JI KNĚZ PLATNĚ VYSVĚCENÝ.

VAŠE OTÁZKY

1. Věřící, který je bez vlastní viny přítomný na neplatné mši, dostává přesto
všechny milosti, které by získal, kdyby byl na platné mši sv. Bůh totiž není
vázán v rozdávání svých darů na svátosti. Svátosti ustanovil Kristus proto,
aby na viditelném znamení poznal věřící s jistotou, že dostal neviditelnou
milost. Také nezáleží na tom, slouží-li mši sv. kněz ve smrtelném hříchu nebo
nevěrec, heretik ap. - skrze něho uděluje Bůh milost také. Kněz se ovšem do
pouští velmi těžkého hříchu svatokrádeže, na platnost mše sv. či svátosti to
nemá vliv.
2. Na kněze se dávají někdy světit nevěřící komunisté nebo muži, kteří dobro
volně a vědomě nevěří tomu, co Církev učí. V tom případě je svěcení neplatné.
Ten, kdo nevěří, nemůže přijmout žádnou svátost platně - za dítě, které křtí
kněz - vyznají víru jeho kmotři.
3. Promluvu od. oltáře smí mít jen kněz nebo jáhen/ten má štolu sepnutou na bo
ku/. Výjimka jsou promluvy na pamět zesnulého, které může mít příbuzný nebo
přítel, a při sbírkách na bohulibý účel, např.Charity; zde nesmí laik ovšem
hovořit o věcech víry a mravů, nýbrž o zesnulém, o účelu sbírky ap.
4. Vidíme-li, že kněz dává např.vy slovovat konsekrační slova laikovi, že káže
laik, že kněz nemá mešní roucho/výjimky jsou možné/ap.opus trne ostentativně
kostel.

KRÁLOVA DCERA

s červenou hvězdou. Prvním velmistrem se
stal Albert ze Šternberka. Řád měl dost brat
ří i kněží, řídil špitály a fary v četných
městech v Čechách, Slezsku, Polsku a Uhrách.
Anežka zemřela 1282 v pověsti svatosti.Její
hrob na Františku zmizel pod troskami v hu
sitských bouřích. 1874 ji prohlásil Pius IX.
na žádost kard.Schwarzenberka za blahoslave
nou. Byl zahájen i proces svatořečení, čeká
se jen na tři ověřené zázraky, abychom měli
novou světici, od jejíž smrti vplyne 2.břez
na 700 let.

Bl.ANEŽKA byla dcera Pře
mysla Otakara I. Ten svou
první právoplatnou manžel
ku Adiétu Míšeňskou se
čtyřmi dětmi zapudil a poc
záminkou, že je s ní pří
buzný 4.stupně dal prohlá
sit cirk, soudem r.1199 irar
želství za neplatné. Ubohé
ženy se ujal její bratr
narkrabí Dětřich a mezi
wettinským rodem a Přemys SOLIDARITA
lovci vzniklo nepřátelství Vzpománám na své euty do Patáka. Bývat jsem
Adiéta se dočkala štěstí; tam jako Student často, z TateA. aŽ v Gdaňsku
ruku její krásné dcery Mar na tehda tvz.matý pohaantcná styk. Nechápat
kéty-Dagmar požádal dánský jsem tehdy potskou mentatáta, odpuzovato me
král Valdemar II.Dagmar si a záaoveň mt tmponovaáo jakut tajáptne vsuzískala štědrostí, péčí o dypáctomné ^tatdum. Retaospektcone vtděno je
chudé, přímluvami za odstr to ŽITÁ KATOLICKÁ (/IRA. Vnesná tát obaovské
čené pověst světice.
kááže paed gdaňskou todentcá symbottzujá
1199 se Přemysl oženil s
Gotgatu potského náwda. Jsou tu ate pátpevKonstancií Uherskou. Měl s neny kotyy - KOTVY NAVĚJE.
ní tři syny a tři dcery.
Luh a Cech bytt podte stane pověstt baatáá
Nejmladší, Anežku, vychova Čech zůstat v knajt, kde byt máa a bohatství
nou u premonstrátek v Dok- zeme, Lech se vydat htedat dát, jeho euta
sanech, zasnoubil Jindřich tyta namáhav ejá Z. Často naáákáme nad naáam
VII., synu císaře Bedřicha náaodem, jak tApá, jak tezky má osud. NetnII. Na rakouském dvoře se pett.ate Potact vác? Ve vátce masett noátt
připravovala na úkol císa žtaté P, v htátoatt paožátt mnohá detená zeřovny. - Avšak vévoda
m£, Stattn nechat zavnaždtt desátky tásac
Leopold VI. chtěl, aby se jejtch nejtepáách ta.dá a z mcttánu adetat
císařovnou stala jeho dce nedobaovotné sovětské občany.
ra Markéta; různými pikle Lech Wajua nosá vtdttetne odznak. Je to
mi dosáhl, že Anežku posla obnaž Panny Maňte. Když áe ho itatstá komu
li zpět do Prahy. Přemysl nisté ptatt, jaké steduje octe a komu vtaátvyhlásil vévodovi válku.
ne stouzá, odpovědět, že chce svoboda a
Anežku návrat do Prahy ne stouzá Panně Maut, Knátovne Patáka. Lech
rmoutil; dokázala trpkou Wajua má nadánu se sutá dětmt a bezpnákzkoušku obrátit v něco lepšího. Bůh ji vlastně tadnou odvahu.
zachránil před osudem její sokyně; Jindřich se
Potáct bojuje za ávobodu. I za naát ávoboda
proti otci vzbouřil a zemřel jako vězen v již.
doma t v ucttu. Svoboda je jako chiahocenny
Itálii, oba synové zahynuli a Markétku - 46 le- kaystat. Musá se dobývat z htabtn dnundio
tou - vylákal od dominikánek ve Wúrzburgu - Pře zvaác^neho a pjiev^aceneho světa.
mysl Otakar II.-23 letý. Po svatbě mu dala vzác Vej Bah, aby šachová haa nejsttnejšách sané pergameny, jimiž císařové potvrzovali Baben- chásta nukonctta jejtch. vátezstvánn Modteberkům držení Rakous i štýrská. Za 9 let ji muž me se za Patáky. Jedtne tán jám mažeme uctnzapudil a zemřela opuštěná v Rakousku.
ne pomoct^J^aáá sqttdasiátoa pomozme jejtch
S pomoci bratra Vaclava I.zalozila Anežka Na
SOLLVAPLTĚ. Modtttba vy
Františku klášter pro františkány a druhý pro
vstává z váay a modáctklarisky/1234/. Pak hospitál pro pražské chudé a
bou se obaacáme, ba vy
nemocné s několika kostelíky. Sama oblékla chudý
stupujeme. k Bohu. Válu
šat sv.Kláry-s kterou si dopisovala-a Řehoř IX.
pak posátaje modtttba a
ji hned jmenoval abatyší.
váté k nam sutupuje
Bratrstvo pro nemocné povýšil bulou Omnipotens
Buh, aby posttovat naát
Deus 14.4.1237 na řeholi podle sv.Augustina. Dí
nadejt, nadejt v Bozá
ky Anežce se k němu připojila i jiná bratrstva a
kaátovátva. V modtátbe je
r.1252 byl vystavěn větší hospitál u mostu s kos
úžasná sáta,sáta Stvoáttelem sv.Ducha. Stal se kolébkou řádu křižovníků
tete světa a táska Spast-telova
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V POSLEDNÍ
CHVILCE

k nemocnému:"Zde jsem, milý spolubratře! Pater
Pavel Schulte, zakladatel MI VY, jestli jste o
tom slyšel. Uletěl jsem se svou krabicí pár set
P.Julien Cochard, misionář na Arktik-Bay,
kilometrů, abych vás dopravil do nemocnice."
osm set km severně od polárního kruhu, le "Pater Schulte? Zde?"zakoktal nemocný.
žel s těžkou horečkou v dome společnosti
"Ve vlastní podobě. My vás už postavíme na nohy!"
Hudsonbay. Celá záda jedna rána, trýznivá
"Ale to je opravdu zázrak!" Nemocnému zazářila
bolest těžké ledvinové choroby. Věděl, že ve zmučené tváři radost.
je ztracen, nepřijde-li brzo pomoc. Třesou "No - zázrak to vlastně není,"smál se P.Pavel.
címa se rukama sevřel svůj oblátský kříž,
"Byl jsem náhodou, či díky Boží Prozřetelnosti,
který kdysi s takovou láskou přijal od bis v Churchillu, když došel telegram pana Scotta.
kupa a který mu bude jedinou útěchou, až ho Tak jsem se posadil na svou mašinu, abych vás
smrt osvobodí od bolestí.
odvezl. Napřed se ale musíte posilnit. Dr.MelOtevřely se dveře; po špičkách vstoupil ve ling má chřipku, dal mi však léky, a sestřičky
doucí společnosti Mr.Allen Scott, sklonil
také něco přibalily. Co říkáte broskvi?"
se nad chorým a setřel mu
"Už jsem ji čtyři roky neviděl!"
pot z čela. "Zase vzhůru,
P.Schulte ovoce oloupal a kousek po
Otče? Pokuste se usnout!"
kousku vkládal nemocnému do úst.
"Nemohu spát,"zasténal misio
"To osvěží, co?""Jistě. Poslyšte,
nář, "ty hrozné bolesti..!"
Otče, v misijním stanu nám deset
"Musíte do nemocnice. Dr.Melposvěcených hostií. Vzal byste je
ling a šedé sestry v Chesterlaskavě s sebou?"
fieldu vás dají do pořádku."
"Samozřejmě. Budeme-li mít Spasite
Oblát se hořce usmál:"Odtud
le na palubě, nic se nám nestane!"
. je to 1400 km. Chcete mě od
Zamířil ke stanu, kde bydlel misio
vést na lyžích? Do té doby
nář se svým Pánem už čtyři roky. Ne
zemřu, trvá to několik týd
byla tam ani kamna, jen z prken se
nů. Ne, milý příteli, mě by
stavený nábytek, stůl, židle, sto
zachránil jen zázrak!"
lička, místo na spaní, pokryté sobí
"Modleme se tedy o zázrak! Ostatně, poslal mi kůžemi. Bratrova bída P.Schultem hluboce ot
jsem telegram biskupovi do Churchillu s
řásla. Otevřel mešní kufr, našel schránku se sv.
prosbou o pomoc."
nostiemi, poklonil se hluboce Spasiteli, který
"Jak by mohl ubožák pomoci?" zasténal ne
tak dlouho sdílel se svým knězem tuto bídu. Pak
mocný. Náhle si vzpomněl, že nechal v misij schoval hostie do schránky na prsou.
ním stanu deset proměněných hostií.
P.Cochard dostal ještě silnou teplou polévku,
"Musím do stanu!" řekl rozhodně.
teple ho oblékli, nemocný se rozloučil s hosti
"To je nemožné," řekl protestant, který tam telem a s Eskymáky, pohany i katolíky a pak ho
před osmi dny našel misionáře ve mdlobách. nesli ke člunu a odtud naložili do letadla, kde
"A jezte něco, už jste pár dní nejedl."
mu už P.Schulte ustlal a vložil do spacího pyt
"Nemohu jíst, "zakvílei Pater.
le.
"Pak vás zachrání jen zázrak,"vzdychl Scott Počasí bylo špatné. Mlha a déšt! Ale za deset mi
"Bůh nechal zemřít na kříži svého Syna.
nut vyšlo slunce. Oknem pozoroval P.Cochard roz
Proč by měl zachraňovat ubohého misionáře?" sáhlou zasněženou krajinu, kterou tak často pro
"Bůh je milosrdný a všemohoucí, "odporoval jížděl na lyžích. Čtyřikrát jel až do misijní
protestant."Nenechá vás bez záchrany!"
stanice Igloolik, cesta trvala pět neděl a nechá
"Nesmíme posuzovat Boží řízení; snad chce, pal, že letadlo jeho spolubratra tam bylo za dve
abych trpěl za Eskymáky. Utrpení a obět pů a půl hodiny. Zde přibral P.Schulte jiného kněze,
sobí víc než slabá slova."
který měl misionáře ošetřovat. Nabral benzin a
Znovu mlčení. Bylo slyšet jen pohyb kyvadla znovu vzlétl k nebi.
starých hodin. Náhle zvedl Mr.Scott hlavu. Bylo špatně vidět. P.Schulte letěl nízko nad le
K domu se blížil zvláštní zvuk, hučení stá dem, aby vůbec něco viděl. Na Štěstí Otcové mi
le hlučnější. Bože, co to je? Obchodník vy sijní stanice Naší milé Paní sněhu slyšeli huče
běhl z pokoje a viděl, jak na jezeře přistá ní motoru a rozestavili na přistávací plocnu
vá letadlo a blíží se ke břehu. Také nemoc červené, zelené a bílé svítilny. Na stanici dali
ný slyšel hluk, ale nedovedl si ho vysvět nemocnému teplé mléko a keksy, letec spal. Drulit. Náhle se rozletěly dveře. Mr.Scott vo aý den ráno odlétlo letadlo k Chesterfieldu. Za
lal radostně:"Návštěva pro vás, Otče!"
dvě a půl hodiny bylo u cíle. Nemocný viděl, že
Ve dveřích se objevil vysoký muž v oblátje zachráněn.
ském obleku a blížil se s rozevřenou náručí Druhý den vzlétl misijní pták znovu k nebi.
WZZheZm HííneAmnn
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NAŠE POŠTA

nebolelo, tak zlevnili hodinky asi o 20 proč.,
některé koberce, televizory, pracky, lednicky,
"V živote sv.Alžbéty
nábytek, který nemohli prodat a ku podivu, to
Durynské a blah.Anež
vše bez obvyklého humbuku, s kterým vždycky vše
ky české vidíme 8 po
zlevňovali - i kdyby to bylo o pěták. Takže je
dobností a 3 rozdíly.
to podle našeho názoru předzvěst velkého zdraže
ni potravin a nutných věci. Chtěl jsem koupit ko
1. Obé svétice se na
berec plyšák, ale ve fabrice jsem se dověděl, že
rodily ve stejném ro
96,5 proč.jde na vývoz na Západ. Také ve sklár
ce: 1207.
nách našel můj kamarád podivuhodně krásné věci,
2. Obé jsou králov
všechno pro vývoz na Západ - tedy ne do huška! ské dcery: Alžbéta
Je to mizérie, když se tolik věci musí shánět, i
dcera uherského krá
když jsme na to zvykli - pak ovšem z té věci za
le Ondřeje II., Anež
se máme větší radost. Nyní se situace trochu
ka dcera Otakara I. a jeho manželky Konstan uklidnila, ale před nedávném lidé bláznili a
cie, sestry Ondřeje druhého; jsou tedy
skoupili všechno, co bylo k dostáni. Jen auta
sestřenice.11
stoji a nikdo je nekupuje, benzin je drahý.Snad
3. Obé princezny mély skvélé příležitosti: se to pohne na jaře. Vláda omezila dovoz obili,
Alžbéta se stala lankrabénkou, ve 14 ti le prý musíme šetřit a ne se tak zadlužit jako Pol
tech byla provdána v Bratislavé za lankra- sko. Takže se hodně podporuje chov domáciho zvibété Ludvíka IV. Anežka se mohla stát cí
řecta v soukromníků, ale tím se to nezachrání.
sařovnou, ucházel se o ni císař Bedřich II. Maso bude dražší nebo nebude vůbec..."
nebo královnou anglickou, ucházel se o ni
Jindřich III. Bylo třeba, aby zakročil pa "Je zajímavé, co piše Kateřina Emmerichová o
pež Řenoř IX., aby se Anežka, mohla zasvétit svých vjemech nadsmysiného a posvěceného světa:
"Od maličko jsem citila hlahol posvěcených zvonů
Bohu.
4. Obé milovaly františkánské hnutí a chu jako paprsky požehnání; kam dopadnou, zaženou zlo
dobu. Bl.Anežka si dopisovala se sv.Klárou, nepřátelských mocnosti. Věřím, že posvěcené zvony
zaháněji dábla. Když jsem se jako ditě modlívala
která si jí velmi vážila.
v noci na poli, cítila jsem i vídala zlé d.uchy
5. Velkým dobrodiním pro lid bylo založení kolem. Sotva, v Koesfeldu zvonili na jitřní, cíti
špitálu, kde obé samy ošetřovaly nemocné.
la jsem, jak zlí duchové prchali. Vždy jsem měla
pocit, že dokud jazyky kněži hlaholily ještě tak
6. Vznesený původ a postavení jim nevadil
ve velké zálibe v chudobé, což dobře odpo daleko-jak to bylo na začátku Cirkve-nebylo tře
ba, aby volaly jazyky kovové. Je nutné, aby vše
vídalo františkánské spiritualité.
sloužilo Pánu, aby se rozmnožovala spása, a lidé
7. Vynikající svatosti dosáhly modlitbou.
byli chráněni od nepřítele duši. Ježíš odevzdal
své žehnáni kněžím, aby z jejich rukou všude vni
8. Obé prožily velké zklamání. Alžbété po
krátkém a nesmírné stastném manželství zem kalo, sloužilo mu a působilo daleko široko. Kde
řel manžel cestou na křížovou výpravu. Pak Duch z kněži vyprchal, kde jen zvony šíří požeh
ji z hradu Wartburgu vyhnali i s třemi dét- náni a zahání moc pekla, tam se kraj podobá stro
mi, ubytovala se ve stáji a na podékování mu, který kůrou přijímá mízu, jeho koruna ještě
kvete, ale jádro je už mrtvé. Cítím, že hlahol
dala františkánům zpívat Te Deum. Anežka
přežila pád svého synovce Přemysla Otakara zvonů podstatně víc posvěcuje, povznáší, posilu
II. 1278 v bitvé na Moravském poli. Říkalo je, dojímá než jiné zvuky, které mi zni ponuře a.
temně; ba i varhany v kostele zní proti zvonům
se mu král železný a zlatý.
mdle a nízce'.'
TŘI NEPODOBNOSTI:
Sílu kněžského požehnáni cítila tak živě a hlu
1. Sv. Alžbéta se provdala, bl.Anežka sloužiboce, že ji kněz bezděčně přitahoval, šel-li ko
la Bohu v řeholi jako panna.
lem jejich chaloupky, vyběhla a prosila o požeh
2.Bl.Anežka zemřela v 75 letech 1282. Sv.
nání. Pásla-li stádo krav, poručila je do ochra
Alžbéta v 24 letech 1231.
ny Anděla strážce a běžela za kněžským poženná3. Alžbéta byla za 4 roky po smrti prohlá ním. "Aniž mi kdo co řekl, vzbuzovala ve mně od
šena papežem Řehořem IX. za svátou, u bl.
por a naháněla, odpuzující hrůzu místa v polích,
Anežky husitské bouře její svatořečení od kde bývaly pohanské hroby. Nedaleko naši chalupy
sunuly. Dočkáme se aspoň ted?„ .
,
je pastvina a pískový kopeček, tam jsem nerada
Švýcarsko.
pásala krávy, poněvadž jsem vídala černý příšer
"Jaký je stav našeho hospodářství víte, stá ný kouř, asi jako z hořících hadrů, plazil se po
le se říká, že se zdraží maso, mléko chléb, zemi a nikdy nevystupoval. Nejednou jsem pozoro
mouka, vlnéné véci a další. Aby to tolik
vala zvláštní zatmění a viděla tam pod zemí

poletovat a mizet temné postavy, které onu tmu způsobily. Později jsem nejednou vzdávala,
jak z takových neblahých temných kostí přechází kletba na domy, nad nimi postavenými, nebyli-li obyvatelé opravdu zbožní a živé spojeni s požehnáním Církve - to pak účinky kletby za
žehnalo. Jestliže však užívali k odstranění zla necírkevních, poverečných prostředků, ocita
li se, aniž to tušili, ve zvláštním vztahu k mocnostem temnot a dábel mel nad nimi vetší moc.
Nedokáži to dost dobře ostatním vysvětlit, protože sama to vidím na vlastní oči a oni si to
mohou jen představovat. Avšak někdy se mi zdává, že ještě těžší je pochopit, jak je mnoha
lidem všechno docela jedno, svátý nesvatý, věřící nevěřící, vykoupený nevykoupený; na všem
vidí jen vnější tvar, barvu, dá-li se to jíst či ne, pomůže-li jim k penězům nebo nepomůže;
já to však vidím a cítím docela jinak a velmi jasně. Vidím, jak svaté a posvěcené věci sví
tí a rozmnožují světlo, posvěcují a pomáhají. Zatím co všechno nesvaté, vše, co je prokleté,
vidím jako temnotu, tmu působící a plodící zkázu. Vidím, jak živě světlo i temnota pracují
z dobra a zla ke světlu a ke tmě. Tak to vidím já. "
CSSR

CO NOVÉHO VE SVĚTE
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KOUSEK DORTU

Jedno odpoledne jsem se procházela po hlavní tří
Nedávno zemřel první ja
dě. V půl páté jsem si to zamířila do cukrárny a
ponský Oblát Panny Marie
vtom jsem spatřila, jak z příčné ulice přicházejí
Neposkvrněné bratr Josef
dvě dívky; drží se pod paží, vesele si povídají
Tsuda - 82 let. Býval zn
a jdou stejnou cestou jako já.
mým malířem a k Oblátům
Není nic veselejšího než štěbetání dospívajících
vstoupil v 54 letech. Př
dívek. Jejich smích a radost jsou tak nakažlivé,
35 let se staral o sdruž
že získávají celé okolí. Poslouchala jsem teď/,
ní umělců BENI USU, jeho
co si ty dvě přítelkyně říkají. Radily se, co by
skoro všichni členové by
si koupily dobrého za trochu ušetřených peněz.
li pokřtěni.
Ve Fatimě se v lednu t.r. konalo Z.celosvě Když došly před cukrárnu, prohlížely si lákavou
tové setkání křestanské nezávislé mládeže. výlohu; brzy jsem poznala všechny jejich chutě.
Uvnitř prodejny bylo málo lidí, dívky
'Zúčastnilo se ho 42 delegátu z Evropy,Asie
byly hned obslouženy. Rozhodly se pro
a Ameriky; diskutovali o životních poměrech
dva velké kousky dortu. Přišla jsem na
a o možnostech v tzv.středních vrstvách.
řadu hned po nich a když jsem vyšla z
Indonéští biskupové vydali směrnice, v
cukrárny, zahlédla jsem je hovořit za
nichž se kněžím zakazuje kandidovat jako
se kousek přede mnou. Došly na křižovat
poslanci při parlamentních volbách.
ku, kde bylo jiné cukrářství s velkým
Benediktinské převorství v St.Otmarsbergu v
Uznachu bylo 6.1. t.r. změněno arciopatem ze výběrem sladkostí. Na ty dobroty se dívalo jedno
St. Ottilien - ke kteréžto bavorské kongre docela malé děvčátko.
gaci St.Otmarsberg patří - v opatství. Opa Přítelkyně se zastavily a prohlížely si ještě lá
tem byl zvolen P.Ivo Auf der Maur. K těm kavější výběr pamlsků. Daly se do řeči s děvčát
to benediktinům patří i bratr Leo, který kem. Jedna z nich se ptala:"Máš opravdu tak velký
byl zázračně -uzdraven v Lurdech. Je to mi hlad? Chceš si sníst kousek dortu?"
Děvčátko kývlo, ale druhá dívka vykřikla:"Rieko,
sijní opatství, činné hl. v Tansanii.
V Jižní Korei bylo k 31.8.81. -3070 řehol- nebučí hloupá! Dáš-li jí svůj dortíček, nic ti ne
nic se sliby, 558 novicek a 526 čekatelek. zůstane! Nemáš na něj sana chuť?"
Patří k 44 kongregacím, 8 ryze korejským, Rieka se nerozhodné dívala na děvčátko a na svůj
kousek dortu - pak jej děvčátku s úsměvem podala:
36 ti mezinárodním.
R.1931 vyemigrovalo z USSR jen 9400 židů. "Vezmi si jej. Vždyť já ještě budu večeřet!" Než
Od 26.6.-25.7.se koná shromáždění odpadlých děvčátko stačilo poděkovat, přítelkyně zmizely.
katolických kněží a jejich žen v Římě. Za Když jsem k němu přicházela,olizovala s rozkoší
tím se k sjezdu přihlásili španělští odpad dort. Sotva si všimlo ,že ho pozoruj i, zeptalo se:
líci - tam jich totiž odpadlo nejvíc - dá "Chcete ochutnat,slečno? Právě jsem to dostala."
Usmála jsem se: "Ne, děkuji, ale jsi moc hodná."
le brazilští a francouzští. Měli by dát
sloužit mši svátou za ty odpadlé kněze,kte Kdo byl v této chvíli nej šťastnější? Rieka, její
přítelkyně anebo malé děvčátko?
ří ze zoufalství spáchali sebevraždu.
7.11.byly z kostela sv. Jeremiáše v Benát Osobně jsem přesvědčena, že to byla Rieka.
ANNĚ FRANKOVÁ
kách ukradeny ostatky sv. Lucie. 19.12.se sv
Lucie zase vrátila na své místo, snad bylo
vyplaceno výkupné. Byla to panna a mučedni "Co j^íe udcícďd jednomu z mých nejmend-cch
mne jóte udeZaLČ, ”
KAdt>£uA.
ce ze Syrakus, vzývá se o pomoc při očních
nemocech.

pěstí, člověk zaklel, ztratil rovnováhu a Belmont rozsvítil. Mířil
revolverem na ležícího lupiče.
"Ruce vzhůru a vstaňte,"poručil. Neznámý pomalu vstával. Urostlý
Právě tlouklo jedenáct chlap s čepicí a v kostkovaném oděvu, na ruce černé rukavice.
když došel pan Belmont "Tahle návštěva vám vynese nejméně půl roku vězení, "řekl Belmont.
ke své vilce. Nikdo ho Blížil se k telefonu, nespouštěje z lupiče oči. Náhle zrak obou padl
nečekal, žena a dcera na maturitní fotografii. Belmont unaveně řekl: "Asi si na nne už
ráno odjely. Mohl ještě nepamatujete?!"
13
posedět se známými, ale "Přece jste se mnou nechodil do školy,"ušklíbnul se neznámý.
chtěl si užít svobody, "To ne. Ale v jedné škole jsme spolu byli. Asi jste už zapomněl...
Věděl jste, že byt patří imě, Belmontovi?"
kterou mu připomínal
"To ne. Ovšem, jistý Belmont s námi studoval, vzpomínám si..."
prázdný byt.
Před spaním prolistoval "A vy jste Tlustý Nil. Dobře si na vás pamatuji, bývali jsme velcí
noviny. Jedno jméno mu nepřátele. Kroutíte hlavou? Mám dobrou paměť. Netušil jsem, že skon
připomenulo doby, kdy číte jako lupič. Tak vynikající student!"
studoval. Zamračil se. Nastalo mlčení. Pak nabídnul Belmont lupiči cigaretu: "Jednou se z
Jméno bylo spojeno s pří'-vaší zásuvky ztratily peníze; domníval jste se, že jsem zlodějem já.
hodou, na kterou nemohl Bez ptaní, bez důkazů jste mě chytil a vysázel mi dvanáct ran. A pak
zapomenout. Nic ho tak zase dvanáct; když jste začal druhou nespravedlivou dvanáctku, přísa
hal jsem, že vám ji jednou vrátím. Už jsem ztrácel vědomí...."
netrápilo, jako tato
vzpomínka. V pyžamu pro "Je mi líto, Belmonte, ale skutečně neví.__ "
"Víte, jak křivda působí na mladého člověka? Vnikla mi do krve,
šel ještě domem. Když
uléhal, zdálo se mu, že otrávila mi srdce. V noci se probouzím a myslím ne na výprask, ale
na křivku. Jediný lék je vyrovnat se s vámi, že?"
slyší skřípání písku.
NAŠE KRIMI
Nebyl nervózní ani neměl "Co...co tím.. .myslíte..." zakoktal lupič.
živou představivost,ale "Mluvím přece jasně. Buč zavolám policii, a odsedíte si zaslouženého
přece mu napadlo, že by půl roku - nebo vám vrátím nespravedlivý výprask. .Ano!" Vytáhl z
měl jít do zahrady a ob kapsy lupiče gumový obušek. "Tímhle, čím jsem dostal výprask já!"
hlédnout ji. Ale odemy "Poslyšte, Belmonte, snad nechcete..co jsem udělal jako kluk.....?"
kat složité zámky? To se "Ó ano, chci. Máte dvě minutky na rozmyšlenou. Bud zavolám policii.'.'
"Kolik ran jste řekl?"
mu nechtělo.
Chvíli stál u otevřeného/'Dva tucty, jak bývalo zvykem. Brzo se vám to zahojí, půl roku to
okna. Začalo pršet. Za nebude trvat, jako by trval kriminál__ !"
vřel okno, odemkl psací "Trochu přehnané!" zakoktal Tlustý Nil. Když viděl, jak Belmont po
stůl a položil si pod hlédl na hodinky a sáhl po telefonu, řekl rychle: "Souhlasím!"
podušku revolver. A zase "Dobrá!"
začal vzpomínat na své Belmont odsunul stůl, aby získal volné místo. Vstrčil hlavu zloděje
mezi dvě nohy židle, odměřil vzdálenost a začal vysazoval lupiči od
spolužáky.
Náhle zaslechl opět po měnu. První rány byly slabší, ale když se dostal do poloviny, rozoh
divný zvuk. Jak je v no nil se a darebák lupič viděl, že odhadl nejen špatně svou trpělivost
ci všechno slyšet! šel ale i sílu své oběti. Křičel čím dál hlasitěji, až se Belmont bál,
do předsíně, poslouchal že křik v tichu noci zaslechnou i obyvatelé sousedních vilek.
u dvěří jídelny a náhle Když odpočítával druhý tucet, lupič to už vydržet nemohl. Vší silou
se vrhl vpřed, Belmont udeřil do prázdna, ztratil rovnováhu a upadl
je otevřel. Odskočil
právě včas, aby uhnul na lupiče. Než se mu podařilo vstát, lupič se vyprostil ze židle,
kulce.Vrhl se na teimou která ho přidržovala a vyskočil oknem, kterým do domu vnikl.
postavu. nasadil jí ránuBelmont vstal právě včas, aby posledním úderem urychlil jeho útěk.
Pak udýchaný nezvyklou námahlou klesl do křesla a hluboce oddychovat
"Rád bych věděl, kdo ten darebák vlastně mohl být," zamyslil se.
"Ale v každán případě jsem se mohl vypořádat s Tlustým Nilem a kámen
hořkosti mi spadnul se srdce."

KŘIVDA

Vstal, přistoupil ke stolu a znovu si pročetl zprávu, která ho večer
tak rozrušila a připomenula mu starou, nezahojenou křivdu.
Henry Nilson - kterému kdysi ve škole dali přezdívku "Tlustý Nil",
byl jmenován profesorem v Oxfordu. Tomu ovšem už křivdu vrátit ne
mohl a byl by se s ní vláčel celý život, hořký až po ústa, kdyby mu
náhodou nepadnul do ruky zločinec, lupič - ale ne jeho spolužák.
"Musém Tlustému Nilovi poslat gratulaci k jmenování, "zabručel Bel
mont a za chvilku docela klidně usnul. Hořkost byla ta tam.
John GLADER

MÁTE BYSTROU MYSL?

1. Lat.tisíc, kněžský průkaz, zn.aut Polska. 2. Citosl.překvape
ní. zn.olova, angl.vzhůru, dívčí jméno, předl. 3. Podpis anonyma,
něm.díra, podvratná organizace, citosl.odporu. 4. Zn. švýc.kanto
nu, dvě předložky, kněžský bílý oděv často vroubený krajkou,
něm.vejce. 5. Přísl.místa, předl. ,bohosl.roucho ke mši sv.,
chem. zn.rutherfordia.6. Zn.dopor.dopisu, holohlaví, spojka, muži,
7. Citosl.bolesti, slov.spojka, volání vítězi, předl. 8.Chem.zn.
dusíku, zkr.délkové míry, pruh látky, kterou nosí kněz kolem
krku a jáhen na půlce krku, předl.,spojka. 9. Chem.zn.uhlíku,
nádoba na Krev Páně, lat.předložka, zn.míry. 10.Nota, kněžský
nákrčník pod bohosl.oděv, chem. zn.molybdenu. 11. Římských 50,
vonné okuřovadlo při slavné mši sv., obyvatel evropského ostrova.
12. Biskupská berla, tekutina při horku či únavě, spojka. 13.
Něm.mrtvý, egyptský bůh, předl.,angl. vzduch, předl. 14. Ostatek
svatých, zn.americia.
A. Ozdobná nádoba k slavnostnímu vystavení Nejsv. svátosti, míra.
B. Šňůra kolem alby, první písmena Havlíčkova monogramu, předl., biblický mořeplavec. C.
Nota, slavnostní kněžský plást, citosl.bolesti, souhlásky nem. slova "osudný”. D. Římských
50, stř.rod španělský, surovina pro předměty na oltáři, citosl.odhánění, 50, 1000, 500 lat.
švýc.kanton. E. Střed katolické bohoslužby, spojka, povrchový nátěr. F. Zn.vozů Belgie,
nelenošná, něm.díra, zn. teploty, lat.Bůh, předl. G. Značka lék.předpisu, Evropan, souhlas,
destička na kalichu, francovka, spojka. H. Matka všech živých, turecky otec, hynulo/u rost
lin/, tři samohlásky. OH. Svatostánek, biskupská pokrývka hlavy. I. Rouška na čištění kali
cha po sv.přijímání.
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HÁDANKY Z PÍSMA SV. A TAK PODOBNĚ
l .Ktere bylo zamilované město Pana Ježíše? - Kafarnaum, Bethanie, Jerusalem, Nazaret ?
2 .Kde se narodil sv.Pavel? - V Athénách, v Jerusalemě, v Tarsu, v Antiochii?
3 .Kde dostali stoupenci Krista jméno křesťané’? - V Římě, v Jerusaleme, v Antiochii?
4 .Který z mladých svátých je ozdoba jesuitského řa'du? - Alois Gonzaga, Dominik Savio?
5 .Odkdy slaví Církev Boží tělo?- Od 8.st.,^od 13.st., od 17.st.?
6.Jakou barvu má kněžsky oděv na Svatodušní svátky? - Zelenou, Červenou, bílou, růžovou?

nici se roztopí a pak venku na mrazu
opět zmrzne.Časem se utvoří kolem no
hou ztuhlý zvon, který je stále těžší
Křestanská akademie vydala vzpci
a znesnadňuje chůzi. Musí se však jít
minky M. Malínského na papeže
dál, vždyt víš, že lidé na tebe čeka
Jana Pavla II. Uveřejňujeme ka-\
jí, že se na tuto návštěvu oelý rok
pitolu z této neobyčejné zají
těší."
mavé a poutavé knihy.
"Copak děláš, když přijdeš do domu?"
Navštívil jsem ho v Niegowici,
táži se svědavě.
malinké farnosti na konci svě
"Vejdeš dovnitř, pozdravíš ve světnita, přinejmenším na konci die
ci shromážděnou rodinu, pomodlíš se
céze. Vedle starého kostelíč
spo léčně s nimi, požehnáš dům,
ka obrovské lípy, fara ještě
požehnáš všechny světnice svě
bez elektrického světla, stud
cenou vodou, stáje rovněž, aby se
na, zahrada, ovocné strony,sle
v nich dobytku po celý rok dobře da
pice, krávy ve chlévě. Sem ho
řilo. Nakonec si musíš sednout ve
kardinál poslal, jednoho z nej světnici, ano, musíš si bezpodmíneční
nadanějších duchovních z celé diecéze, mla přisednout a aspoň chvilku se bavit se všemi do
dého kněze, s ním počítal, sem ho poslal,
hronady a pak s každým zvlášt, přestože varha
aby mu umožnil nejlepší start v pastoraci.
ník, který tě doprovází, ti připomíná, že už má
Karol se mne pak vyptával na různé věci,pře me zpoždění a že musíme jít přece dál. Na tento
de vším však, a to se všemi podrobnostmi,na rozhovor čekali lidé po celý rok a mají na něj
Tyranowského. Vyprávěl jsem mu o jeho straš nárok."
né nemoci; ještě pořád jsem měl toho těžce "A co je nejdůležitější na jaře, v postní době?
trpícího, ale přesto neochvějně se usmívají Kázání?"
cího člověka před očima.
"Nikoliv kázání, ale zpovídání. To je nejobtíž
"Měl jsem vždycky dojem, že je to světec.Ta nější, ale zároveň nejdůležitější. Představ si,
nemoc to však potvrdila. Nesmíme dopustit,
sedět oelý den ve zpovědnici, s malým přeruše
aby se na tohoto člověka zaponnělo."
ním k obědu. Od časného rána až do pozdního
šli jsme kolem kostela. Strony šuměly, ptá večera."
ci zpívali ve větvích. Občas už zdaleka zdra "No dobře, ale to je přece jen jeden den v roce'
vil někdo, kdo šel do kostela. Tu a tam při "Nikoliv, nejenom jeden den. Abys dal celé obci
běhlo dítě a políbilo svému faráři ruku.Ka v jednom dni příležitost ke zpovědi, musíš po
rol s ním prohodil pár slov a pohladil je
zvat přes dvacet kněží ze sousedních farností.
po krátce ostříhaných nebo v copech s vple- A to musíš potom odpracovat. Tak jako oni při
tenou mašličkou splývajících vlasech.
jdou k nám, musíme pak zajet my k nim a sedět
"Co tu máš na práci?" tázal jsem se se zvě zrovna tak celý den ve zpovědnici. Mluvíme tu o
davostí klerika, který ví, že zakrátko bude sezení ve zpovědnici a o mrznutí v ledových ko
dělat tutéž práci.
stelech. Ale o to nejde, nýbrž o jedinečný kon
"To, co má na práci každý jiný farář. Ráno
takt s člověkem, který klečí na druhé straně
mše svátá, pak zpovědnice, po snídaní vyučo mřížky. Jsou to hlavně lidé, kteří nejsou zvykl:
vání náboženství. Na faru přicházejí nejrůz přistupovat častěji ke svátostem. Obyčejně za
nější lidé, děti, mládež. Občas mě zavolají čínají slovy: Moje poslední zpověd byla před ro
na zaopatřování.
kem, imohdy i před deseti nebo více léty. Nemů
"A jaké to bylo o vánocích?"
žeme se tedy chovat jako datel, který zaklepe
"Znáš přece žehnání bytů po vánocích, když
jednou vlevo, jednou vpravo na znamení, že zpojde farář s ministranty dům od domu. Když
věd je skončena. Takové věci se nedají vyřídit
jsem tu poprvé navštěvoval lidi, vzpoiměl
několika hladkými slovy, ne, tu se musí začít
jsem si na svou wadovickou dobu, kdy jsem
dialog. Zpověd je něco jako vyvrcholení naší
dělal tuto pochůzku jako ministrant s naším kněžské činnosti. Je tu jen otázka, zda tyto
farářem. Je to dobrá věc, sejít se s lidmi
hodnoty uchováme."
mezi jejich čtyřmi stěnami, s lidmi, které
"Co tím myslíš?"
né člověk v neděli v kostele, zvláště však
"Myslím na nebezpečí, která hrozí každé pastora
s dětmi, které učíš náboženství, tentokrát
ci a každému duchovnímu správci. Chybí-li mu hlu
ne ve škole, ale v jejich otcovských domech'.' boký duchovní život, stane se brzy a takřka ne
"To musí být ale namáhavé chodit tak celý
pozorovaně pouhým správcem, úředníkem, který vy
den dům od domu. "
řizuje farní záležitosti."
"Samozřejmě, jde se v klerice, rochetě a bi- "Pozoroval jsi to na západě?""Částečně; ale sta
retu po úzkých, ve sněhu vyšlapaných cestič čí se porozhlédnout u nás,a člověk zjištuje to
kách. Sníh uvízne dole na klerice, ve svět též. Zvláší. ve městech...."

CELÝ TVŮJ !
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SLAVNÁ
PODLAHOVÁ BIBLE

Světový svaz odborů ostré protestoval
proti zákazu odborů/ovládaných komunisty,
v Turecku, ale neprotestoval proti záka
zu Solidarity v Polsku.
s četnými poznámkami, vyjde jako
Při nedělním Anděl Páně 10.1.se JP.II.
fotokopie v Los Angeles péčí Otce
před 30.000 věřícími na nám. sv.Petra zmí
Jaroslava Popelky, T.J. - Dílo má
nil o tom, jak jsou v Polsku zaměstnanci
odborné poznámky a vysvětlivky, je
vyzýváni k písemnému prohlášení-proti
ve 4 dílech a vyjde ve 2 svazcích.
jejich vůli-že vystupují ze SolidarityMáme už řadu objednávek. Kniha
jinak jim hrozí propuštění. Toto znásil
bude tím vzácnější, že vyjde v
ňování svědomí je podle sv.Otce horší
malém nákladu a v USA. Chcete-li
než fysická smrt.
mít Starý a Nový zákon, připravený to tisk Freudenskreis Maria Goretti v Mnichove upozorňu
slavným biskupem Ant.Podlahou, objednejte je na článek v Mitteilung der Kath.Jugend arcid.
si dílo u svého misionáře. Bude stát/podle Freiburg i.B.c, 3./81, pod názvem Unsere Brucke,
kursu dolaru a nákladu/ cca 70-80 frs.
v němž dává autor mladým poučeni, kterými staniDOBRÁ KNIHA V TORONTĚ, kvalitní nakladatel cemi musejí projít, aby se spolu dostali do pos
tele. Také tak zv.Katechetische Blátter, doporuství slovenských jesuitů, vydalo stručné
životy svátých, uspořádané P.R.Ondrušem pod čované bisk. konferencí, haní Matku Boží Pannu
le liturgického kalendáře od 1.1.do dubna, Marii, přirovnávají ji k pohanským bohyním, vy
BLÍZKI BOHU I LUĎOM. Ilustr.256 str.Brož. počítávají škody, které vznikly zejména, v sexuál
Cena není udaná, ale nebude vysoká. Objed ní oblasti úctou mariánskou, která prý zavinila
nat si můžete u slovenských i českých mi utlačování žen v sexuální, sociální a hospodář
ské oblasti. Autorem je prof.pro systematickou
sionářů.
teologii v Padebomu Peter Eicher.
STOJANOV v Holandsku, vydal drob
nou knihu úvah slavného Raoula Pluse VZKŘÍ Nejstarší německá nadace Canpo Santo Teutonico v
ŠENÍ A ŽIWT. Ke knize jsou připojené zají Římě má zrestaurované základy a chce zrestauro
mavé a velmi časové poznámky o problémech vat celý umělecký poklad, nahroiraděný za staletí
Nejdříve očistí od prachu obraz Ukřižovaného z
dneška. Obj. STOJANOV, POSTBUS 8171
ROTTEREAM/Pays Bas/ Neederlande. Autor kni r. asi 1500, zřejmě od jihoněmeckého malíře a
hy je jesuita. Jeho dílo vyšlo v překladu doufá, že před velikonocemi vrátí tento tabulo
P.Jurečky, saleziána, pod názvem Mužně do vý obraz na jeho místo.
Policie, která kontrolovala po vánocích znovu
života a má církevní schválení. Il.vyd.
otevřené Autonomní středisko mládeže v Curychu
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
/AJZ/ našla všechno v desolátním stavu. Z ISO
8 m vysoký a 5 m široký kříž na dálnici N12 přítomných vzala hned 48 na kontrolu/17 cizinců/
u Chatel-Saint-Denis je trnem v oku. Asi
nebot se nemohli vykázat stálým bydlištěm. Zaba
300 podpisů posbíral Spolek pro odloučení
vila 6 porcí heroinu, 2 gr.marihuany, 457 g ha
církve od dálnice/autor zprávy se omlouvá šiše a. potřeby pro "fixery",mj.27 injekcí. V po
za sarkasmus překladu/, aby dosáhl odstraní koji pro drogované našla 20 ti letou ženu v bez
ní tohoto"katolického symbolu". Podél švýc. vědomí. Poněvadž toto centrum podporuje evange
dálnic je umisťování reklam zakázáno a Spo lická církev, vystoupilo z ní přes 200 věřících.
lek se domnívá, že to samozřejmě platí i
Min. financí v NSR zamýšlí vydat k 100 letému vý
pro náboženské a jiné symboly.
ročí od smrti Karla Marxe a k 500 výr.od naroze
V neděli 3.1.se četlo v polských kostelích ní Martina Luthera 5 ti markové pamětní mince.
poselství! JP II k začátku oslav 600.výr.P. Ke svátkům Božího narození předvedli v koleji
Marie Čenstochovské-Jasnohorské.
pro německy a madarsky mluvící seminaristy v Ří
Na první lednovou neděli přenášel č.vatik. me - Germanicu - studenti divadelní hru komunis
rozhlas mši sv.novokněze brněnské diecéze
ty B.Brechta Život Galilea. Galileie.
P.Karla Simandla s jeho kázáním.
K vydání serie vatik.známek na počest bl.Anežky
Melina Mercouri, řecká nrinistrině kultury, dodáváme, že bude mj.vydána i serie k 400.výr.
sdělila mnichům na hoře Athosů, že je navš smrti Terezie z Avily a k 400. výr. vzniku qretíví vrtulníkem, aby si prohlédla jejich
goriánského kalendáře.
poklad. Mniši jí napsali, ze přístup na ho [/ Hirošimě odhalili koncem prosince památník na
ru je zakázán ženám, kleštěncům a dětem.
návštěvu sv.Otce v únoru. Je 2,40 m vysoký a má
Arcibiskup Lefebvre hledá v Rakousku místo, japonsko-anglický nápis:Mladým lidem na celém
kde by zřídil své středisko.
světe říkám: vytvořte společně novou budoucnost
Skupina 32 polských hudebníků na zájezdu v bratrství a solidarity!
Itálii uspořádala papeži koncert polské
Mans.E.Howard v USA, je nejstarším biskupem svě
hudby.
16 ta. 7.11.mr.oslavil 104.narozeniny.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
ZÁDUŠNÍ MŠE SV. ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

V ČSR, se bude sloužit z iniciativy Sdružení osvo
bozených polit, vězňů ve Švýcarsku v Curychu,HerzJesu Kirche, Aemtlerstr.46.,v 15 hod.
27.2.

BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BAEEN-kaple s v. Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN-Dreifaltigkeitskirche , střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-kaple Lindenberg č. 12., sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYQI- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlers tr.4 6. neděle
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,15
OORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
ned.v mesiaci-P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p.
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30
RÚTI-TANN - kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERSI-St.Peterskapelle, neděle 19,00
Sa LAFFHAUSEN-kaple u kost. sv.Petra, St
Peterstr.il.P.Šimčík posílá pozvánky
SOLOTHIW-Spi talki rche, každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30
ST. GAT J JEN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv. beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTE RTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
ŽENEVA-v kapli při kostole sv.Terezie
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30
Data neprav, mši sv. rozesilaji misioná
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky
zájemcům. Na ně se obratte i v záleži
tostech křtu., pohřbu, vyučováni nábo
ženství a pod.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERQ, Schadrútistr.26, tel.041-312635
P.Jos.ŠIMČÍK-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BANťK-01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 1DRCES, La
Longeraie, tel.021-717713
17
P.Vilém VOdDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.

DUCHOVNÍ VÍKEND
povede Otec Pavel KUČERA z Norimberka. Vedl
úspěšně delší exercicie pro bohoslovce v Nepomucenu. - Setkání s přáteli v Quartenu je vždy
radostné, podnětné a užitečné. Ovzduší moderní
ho vzdělávacího střediska Schónstattského hnutí
samo o sobě dodává sílu k dalšímu plnění našich
povinností. Jednou či dvakrát za rok věnovat dva
dny své nesmrtelné duši není rmoho; ale sami
zjistíte, kolik vyrovnanosti a míru vnese duchov
ní víkend do vaší osobnosti.-Začínáme večeří!
Cena: 80 - 90 frs. Informace a přihlášky P.Vilém
Vondra, 8735 St.Gallenkappel
12.-14.3.
Jiný termín není volný

EXERCICIE
povede tentokrát P.Jaroslav ŠKARVADA z Říma.
Většina - snad všichni - znáte jeho milou pova
hu, vlídnost, mouiré rady v životních zauzlinkách, jeho zdravý optimismus. Středisko v Bethanien na stejně milé ovzduší jako v Quartenu. Mů
žeme se ve volných chvílích procházet, jít si
zaplavat do podzemního bazénu, pomodlit se do
kaple ke stále vystavené Nejsvětější Svátosti,
pohovořit si o svých problémech s kněžími jeden z nich, dominikán P. Vladimír Koudelka je
v domě spirituálem. Stojí za to vzít si den
dovolené - pátek - a ve čtvrtek večer přijet
mezi nás. Informace a přihlášky P.Birka, Lucem.
Kdo nemůže autem, na toho čeká u vlaku taxík.
Cena pobytu 120 frs.
25.-28.3.

0 oba předvelikonoční duchovní podniky bývá
velký zájem a už dnes je dost přihlášek. Aby
pořadatelé dostali včas potřebný počet míst,
prosíme, abyste se - máte-li zájem - přihlásili
co nejdříve.
ZÁJEZD MLADÝCH DO FLORENCIE
/nad 16 let/. Informace a přihl.P.šimčík
12.-15.4.
SETKÁNÍ MLADÝCH S P. ROBERTEM KUNERTEM, inf. a
přihl.P.Birka, P.Šimčík
15.-18.4.

MÁJOVÁ POUŤ DO EINSIEDELN. Kdo by rád přijal
svátost biřmování, aí se přihlásí u svého misio
náře, bude ji udělovat P.škarvada
16.5,
POUŤ DO FATIMY

je už obsazená!
29.-31.10.

PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU

Data biblických večerů v Curychu sdělí zájemcům
P.šimčík - i telefonicky.

O DVOU VYPRAVĚČÍCH

František Roland měl obrovský vypravěčský talent jako málokdo a za
dlouhá léta své herecké činnosti hodně slyšel, viděl i zažil. Nerad
začínal vyprávět sám, ale stačilo jen trošičku povzbudit jeho chuE
a pak dovedl poutavě vykládat historku za historkou. Bylo to ovšem
z"průkopnických .let?především, z éry staré gardy Národního divadla;
jejím vypravěčským vrcholem byl herecký bard Karel Želenský. 0 něm
tvrdil Roland, že to byl vypravěčský fenomén a geniální lhář v dob
rém slova smyslu. Želenského Roland dobře znal a mnohé z jeho příběhů dával dál.Začneme jimi.
Prvním provozovatelem Národního divadla bylo Družstvo královského českého Národního divadla,
v jehož čele stál předseda, ověnčený titulem c.a k.dvorního rady, profesora, inženýra, dokto
ra, občanským jménem Hlava. Pán,požívající všeobecné úcty, vážnosti a věhlasu, zkrátka persona gratissirra. Po prvním jednání jakési Ibsenovy hry, ve které hrál Karel Želenský svou roli
vynikajícím způsobem, prošel zákulisím divadla předseda Družstva pan prof.ing.Dr.Hlava a pot
kal se v jedné chodbičce se Želenským. Panu předsedovi se želenský moc líbil. Poklepal mu te
dy blahosklonně na rameno a povídá: "Dobře to hrajou, Želenský!" Mim se opovržlivě zakrabatil
a odpověděl: "Voní tomu taky rozuměj," HLAVO?"
V roce 1920 vzrušila Prahu tato událost: Stavovské/nynejsi Tylovo/divadlo patřilo dosud Něm
cům, ačkoli se v něm nehrálo. Při jakémsi incidentu na Václavském náměstí došlo k demonstra
ci a kdosi z davu vybídl demonstranty, aby v odvetu zabrali německé Stavovské divadlo. Bylo
to spontánní, dokonce proti vůli úřadů, a začalo se tu hrát vlastně ilegálně. Byly z toho
velké tahanice, a tak se ve schůzi rozhodlo, aby se vypravila desetičlenná delegace přímo na
Hrad k presidentu Masarykovi celou záležitost vysvětlit a požádat ho o podporu v záležitosti
legalizace. Delegaci vedl Karel Želenský, jejím nejmladším členem byl František Roland. De
legaci přijal kancléř Fr.Přemysl šámal a ptal se, co si pánové přejí. Želenský vystoupil do
popředí a pateticky sdělil panu kancléřovi, že si přejí hovořit v záležitosti Stavovského di
vadla s panem profesorem Masarykem. Pan kancléř byl tímto neobvyklým způsobem zaražen a sna
žil se věc přivést na pravou míru:"Pánové,"řekl,"pan president Masaryk je jednou hlava státu
a jeho čas je přesně rozdělen a vyměřen. Nemažete, chápejte, takhle bez jakéhokoli ohlášení
přijít a žádat, aby vás okamžitě přijal. A rozhodně už ne, uznejte, v tomto početném složení.
Podívejte se, vytvořte si, řekněme, tří-,čtyřčlennou delegaci, já to budu panu presidentovi
tlumočit a během týdne vám dám zprávu, kdy vás bude mači přijmout. "A Želenský odpověděl: "Tak
vám děkujeme, pane kancléři; ovšem to je potom jako za France-Josefa! "
0 Karlu Jičínském vypravoval Roland tuto příhodu: Hrál se Jiráskův "Žižka", kde v prvním jed
nání vystupuje husitský kněz Koranda, který v boji padne. V pátém obraze jako epizodní role
přijde Jan Roháč z Dubé. Obě dvě role hrál jeden herec, Karel Jičínský. Odehrál si svého kně
ze Korandu, poctivé a hrdinně zemřel, a čekal pak do pátého obrazu přelíčen a překostymován
na Roháče. V pátém obraze uslyší slepý Jan Žižka kroky, otočí se ve směru zvuku a ptá se:
"Kdo je to?"Načež Jičínský zaponněl na čtyři uplynulá dějství a odvětil:"To jsem já, bratře
Žižko, KORANDA!" Všichni přítoimí husité se otočili a začali se smát,sám bratr Žižka sklonil
hlavu, aby obecenstvo nepozorovalo, že se nahlas směje. Jičínský si uvědomil, že je zle, a
snažil se zachránit, co se dalo:"Totiž abys tomu rozuměl, bratře Žižko, KORANDA-ROHÁČ!"
František Roland-jak víme-hrával za svých mladších let v Národním divadle rád za scénou na
kytaru, aby za to dostal honorář. V jugoslávské hře"Masanaginica"jej režisér pověřil hrou na
kytaru s tím, že si sám opatří a upraví potřebný hudební úryvek. Když se to zkoušelo a došlo
na výstup s kytarou, Roland se vždycky omluvil, že píseň sice má, ale dosud ji pro kytaru ne
upravil, ale včas ji dodá a zahraje. Před jednou z posledních zkoušek mu režisér řekl:"Po
slyšte, Rolande, ale dneska už musíte hrát, jinak bych to musel dát někomu jinému!" Roland
neměl nic připraveno, ale když viděl nezbytí, hrál. Irrprovizoval páté přes deváté, ačkoliv
předtím sliboval"ohlas písní jihoslovanských" . Ředitel Dr.Šafařovic si dal Rolanda zavolat a
prováděl rozbor jeho účtu:"Prosím vás, jaképak učení na kytaru? Vždyf si vás režizér vzal do
hry, protože na kytaru umíte! ""Ne, pane řediteli,"vysvětloval Roland, "já se neučil, ale mu
sel jsem učit držet kytaru slečnu Poznerovu, která to na jevišti jako hraje, a dalo mi to
hrozně práce, protože ona je nemuzikální a nikdy kytaru neviděla.""A co to je ten Ohlas pís
ní jihoslovanských?""Prosím, to jsem k tomu účelu zvláší. složil! ""Prosím vás, já nejsem vče
rejší, já to na premiéře slyšel! Je to hrozné, úplně diletantské a špatné!""To je můj úmysl,
pane řediteli, umělecký záměr!""Jakýpak záměr?"vybafl Safařovic ."Ano, záměr, pane řediteli,"
vysvětloval klidně Roland, "ona se ho ta Hasanagicina ptá: "Líbí se ti to, Hasanago?" a on jí
říká:"NE!"
Bohumil BEZOUSKA: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
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HUMOR

"Proč pláčeš, Jeníčku?""Ale
snědl jsem svůj perník. ""Proto
přece nemusíš plakat. ""Jenže já.
"Víš, kdy je muž šťastný?"
myslel, že je to Frantíkův. "
"Když vydělá tolik, kolik
"Jste velmi chudokrevná, babič
po něm jeho žena žádá.""A
ko,
proto vám předepíši k užívá
kdy je šíastná žena?""Když
ní železo.""/kle pane doktore,já
takového manžela dostane."
sotva rozkoušu chleba, jakpak
Matka se zlobí na dceru:
bych rozkousala železo!"
"Proč se představuješ do
"Ten kůň, kterého jste mi prodal
telefonu jako dcera doktora
chodí stále se svěšenou hlavou.'
Petříka?!" Ozve se telefon.
"To je věc hrdosti; až zaplatíte
Dívka se představí:"Jana
poslední splátku, bude nosit za
Petříková. "Na druhé straně
se hlavu hrda vzhůru. "
se ozve:"Jste dcera doktora
"Už ses zase pral se sousedovic
Petříka?"
Dramatický autor se ptá kritika: "Jak se vám klukem. Máš celé kalhoty roztrhané, abych ti ku
líbila moje nová hra?""Výborně!""Byla lep- povala nové. ""To nic není, mami. Sousedovic si
budou muset koupit celého nového kluka.:
ší?""Lepší ne, ale kratší."
Dvojsmyslnost u lidožroutů:"Pánové, zůstaň- "Pročpak jsi utekl mamince? Chtěla ti nabít?""To
te tu s námi na oběd. "
19 ne, ale chtěla mě učesat."
"Kanpak jdete, sousedko?" "Ale jdu na Figarovu
"Tati, mam opravdu spalničky? pta se syn
otce, lékaře. "Jistě, hochu!""A co mi dáš, svatbu.""Pojáte raději k nám a těm Figarovic
pošlete jen gratulaci."
když se budu bavit s co nej
Karlík tvrdí, že je mu špatně
více dětmi ve škole?"
a. jde si lehnout do postele.
"Tenor je prostě strašný, "
"Kdyby se po mně někdo ptal,
říká zena manželovi v oper
řekněte, že jsem v nemocnici."
ní přestávce. "Tak půjdeme
"Kdo by se po tobě ptal?""Třebas
domů. ""Co tě napadá? 7 dru
ten pán, co jsem mu rozbil okno'.'
hém dějství ho zabijí!"
"Nejen že mi Karel zlomil srdce
"Proč s tebou tatínek nemlu
a zničil život,"vypráví přítel
ví?" "Ale domluvili jsme se
kyně druhé,"ale zkazil mi i ces Robertem, že me unese."
_lý večer!"
"A on tě unesl.""Ne, odjel
"Tomuhle říkáte řízek, pane
pouze s tatínkovým Renaulteni
vrchní? Vždyt je to k smíchu!"
Vědecká výprava je už měsíc
"To rád slyším, hosté se oby
na Sahaře. Jeden z mužů vždy
čejně zlobí. "
večer vyjde před stan a dívá
Manželská hádka. "Vrátím se k
se k severu. "Chudák, "lituje ho kolega,
mamince,"křičí žena. "Dobrá, tu máš na jízdenku"
"hrozně se mu stýská. ""A nám snad,
otevře muž peněženku. Žena se zarazí a
ne?""Také, ale jemu víc. Jeho ma
pak vykřikne:"A zpáteční jízdenku si
minka má stánek s limonádou. "
snad mám kupovat ze svého?"
Turista při návštěvě Benátek se
Hostitel vypravuje: "Strhla se náhle vel
rozčilí:"Ti domorodci jsou neuvě
ká bouře, vichr rval plachty, po jídelno
řitelně lehkomyslní. V městě je
lítaly talíře.. "Jeden host se náhle zve
povodeň a oni si zpívají!"
dá: "Promiňte, právě jsem si vzpomněl, že
"Od té doby, drahoušku, co jsem
jsem měl být před hodinou už doma. "
tě poznal nekouřím, nepiji, málo
"Hněvá se tvůj muž, když té navštívím?"
jím. . ""To mě tak miluješ. ""Ovšem.
ptá se jedna přítelkyně druhé. "Ano.Ale
A navíc nemám už na to peníze."
když odejdeš, má takovou radost, že se
Příroda je mocná čarodějka; škoda,
to zase vyrovná."
že se neumí zba
"Představ si, vče
vit lidí, kteří
ra jsem začala
ji zaneřádují.
hrát na klavír a
"Mařenko, prodala
bys mi svého bratříčka?" sousedé rvi rozbili okno ka
"Kdepak, toho neprodám. " menem! ""Patří jim to. Ted.
"Jsi hodná, ze ho máš tak tě budou slyšet hlasitěji'.'
ráda. ""To není proto, ale
až doroste, dostanu víc. "

klub,
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KE KÁVĚ

rŮžičky.

- 400 g mouky, 4
vejce, Špetka soli. - Zpra
cované té sto necháme 30 min.
v přikryté míse na teplém
místé. Pak rozválíme na
moukou pokrytém vále velmi
na tenko, Vykrájíme kroužky
o průměru 4, 5, 6 a 7 cm.
Každý kroužek nakrojíme ko
lem dokola do hloubky asi
1-1,5 cm. Položíme největší
dospod, na něj podle veli
kosti ostatní - tedy 4 ks.
Spojíme rozkvedlaným bílkem
uprostřed koleček. Kokoso
vý tuk nebo olej rozžhavíme
v pánvi a klademe vždy 3
růžičky k smažení. Po 5 min.obrátíme. Cel
kem snažíme 8 min. Dáme okapat a do středu
vložíme marmeládu. Pak posypeme práškovým
cukrem a hned podáváme ke kávě. Spotřebu
jeme na celou práci asi 60 min.

né trouhy na střední polohu. Peče
me 14 min, el. 180 st.,plyn 2 st.
Upečené rohlíčky položíme na ku
chyňskou drátěnou podložku k och
lazení. Asi 35 kousku.
MANDLOVÉ OBLOUČKY. - 4 bilky,
150 g cukru, půl lžičky skořice,
nastrouhaná kůra z citrónu, na
plátky nastrouhané mandle. Doporučuje se, dělat tésto na dva
krát. - Bílky hustě ušleháme, při
dáme cukr, skořici a citron.kůru
a šleháme tak dlouho, až zůstane
po noži rýha. Pak přidáme mandle.
Tence pomoučíme plech, lžičkou
dáme daleko od sebe na něj hronádky těsta a to rozmažeme. Ve stř.
20
poloze pečeme v předehřáté troubě
10 min - 200 st.nebo 3 st. Ještě
teplé kousky sundáme z plechu a formujeme do ob
loučků přes váleček. Dáme vystydnout. Cca 35 ks.

OŘÍŠKOVÉ ROHLÍČKY. - 225 g mouky, vejce 60 g
cukru, baliček vanil.cukru, špetka soli, 150 g
másla či margarinu. Na plněni: po 50 g tiskových
SMETANOVÉ PLACIČKY, - 180 g mouky, 125 g
a vlašských ořechů, kůra z půlky cit
másla, 80 g kyselé smetany. rónu, 2 cl rumu, 75 g cukru, přesné
Mouku, máslo a smetanu zpra
1/8 1 vařiciho mléka a 75 g čokolády
cujeme ve vláčné těsto, pona potřeni. - Všechny přísady smísit
noučenýma rukama zformujeme
v pevné, ale vláčné tésto a 30 min.
do role a v přikryté míse ne
nechat přikryté v ledničce. Pomlet
cháme 15 min.v ledničce. Pak
oříšky v mlýnku nebo mixeru, ne pří
rozválíme těsto na pomoučeném
liš jeimě, smíchat s citr.kůrou, ru
vále asi na 2/3 cm, posypeme
mem a cukrem, přelít vařícím mlékem.
hustě cukrem, který do těsta
Nechat asi 10 min. a pak dobře pro
lehce vrolujeme. Rozdělíme
míchat. - Těsto rozválet na pomoučena dvě části. Jednu dáme na
ném vále na 3 mm. Vykrájet trojúnelvymaštěný a moukou vysypaný
níčky 8 cm dlouhé strany. Do středu
plecn a rozřežeme na proužky
lžičku plnící masy, a srolovat v roh
1,5x8 cm. V předehřáté trou
líčky. Položit na plech, ten dát na
bě, na střední ploše pečeme
střední místo do předehřáté trouby a
při 4 st.u plynu nebo 220 st.
u elektriky asi 10 min. Ještě teplé uvolní- péci 15 min. Elektrický sporák 200 st. Plynový
sporák 3 st.nebo třetina plamene.
me z plechu a dáme vystydnout.
Upečené rohlíčky dáme ochladit, roz
Druhou polovinu pečeme stejně.
pustíme čokoládu na vaření a potřeme
PINIOVÉ ROHLÍČKY. - 3 bilky, 150 g cukru,
bu3 konce rohlíčků nebo zahnutý konec. Asi 28
lžička citr.stavy, 150 g mletých mandli,
kousků.
80 g sekaných pinii. - Bílek lehce ušleháme
a vmícháme za stálého šlehání cukr. Přidá
me citr. stavu, mandle a piniová jádra.Sáč
kem těsto nastříkáme na pomaštěný plech ve
formě rohlíčků-asi 5 cm dlouhých. Mezi rohlíčky dost místa! - Dáme plech do předtope-

