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v zimním období se televize, rozhlas a noviny hemžily reportážemi z lyžařských závodů, hoke
je, krasobruslení, takže i ten, komu je sport dost lhostejný, se musel obdivovat odvaze, s
jakou sjížděli mladí lidí nesmírnou rychlostí strmé sněhové stráně, jak obratně vládli svým
tělem, jak mrštně proklouzli mezi kůly, jak šikovně zakončili jízdu těsně před ohradou.
A co teprve ledová plocha! Tance jednotlivců, ještě víc však tance dvojic, sehraných na zlo
mek vteřiny! Tak kdyby byla sehraná všechna manželství!
Tito sportovci cvičí od dětství, řadu let, denně šest, sedm hodin, a protože studují nebo
chodí do práce, brzo ráno, pozdě večer. Cvičí stovky, tisíce mladých lidí - a jen dva, tři,
několik získá zlaté medaile. Za deset let z nich budou maminky a tatínkové, na jejich jmé
na se zapomene a medaile bude nepovšimnutá r.a zdi nebo ve vitríně.
Člověk si maně vzpomene na sv. Pavla, který přirovnává svůj duchovní zápas o věčnost ke spor
tování. Pavel "nesportuje" pro zlatou medaili a pár set tisíc, necvičí jen několik let či
hodin denně, ale celý život od svého obrácení zápasí s tím, co mu brání ve vítězství - s
pokušeními těla, světa a Zlého ducha. Chce být mistrem v životě s Kristem. A skutečně v po
zdějším dopise píše o výsledku svého zápasu:"Žiji už ne já, ale žije ve mne Kristus."
Jeho první medaile byla neúnavná práce a snaha, udržet na křesťanské úrovni obce křesťanů,
které založil a které zavalovala minulost i po
hanské zvyky. Druhá byly jeho obtížné cesty od
obce k obci, po celém tehdy známém světě. K po
hanům mluvil v obrazech, kterým rozuměli, k Ži
dům v pojmech, které byly Židům vlastní. Ke
vzdělaným mluvil slovy filosofie, u prostých
užíval obrazů z přírody, ze života. Jako Kris
tus! A zlatá medaile? Mučednická smrt v Římě.
Čteme-li životy svátých žasneme, čeho byli
schopni z lásky ke Kristu. Je-li dnes takových
I méně-ale jsou!-je to proto, že jsme pozapomněli
na cíl křesťanova života, na onu nekonečnou meI daili-život v Bohu, v Lásce. Neuvědomujeme si
plně, že všechno, co uděláme, co prožijeme, je
jen příprava na věčný život. Málo se o něm mlu|ví, všechno se točí jako spirála kolem člověka,
jenže spirála ne a ne se zachytit jedním koncem
na Bohu. Život člověka bez naděje na jeho
plnost v Kristu je nesmyslný. Zemřeme jako
zvěř? Všechno skončí, vroucí láska, touha po po
znání, podivuhodné umění - zlomyslný darebák
se bude rozpadat vedle člověka lásky, dobra,
pravdy? Rozum, jedinečný dar Boží lidské bytos
ti, se tomuto nesmyslu vzpírá.
Musí být věčný život! Žádá ho rozum, touží po
něm vůle, mluví o něm Kristus, bojují o něj sva
tí-známí i neznámí-překážejí nám zlé bytosti,
abychom ho dosáhli.
Možná, že někdo z nás přijede jako poslední,ale
přijede k cíli - a to je to hlavní!
Vaše
redakce

vyzvědače z Polska.- Protože jako jediný
člen polské státní rady, nepodepsal před
seda katol.polského sdružení PAX I^szard
Sv.Otec podnikl po svém zranění první
Raiff dokument pro nastolení válečného prá
větší apoštolskou cestu-v pořadí desátouva, byl zbaven svého úřadu. - Zvláštní sbírka
do Afriky. Navštívil Nigerii-od 12.do 17.2.
pro pomoc Polsku vynesla v Kolíně n.R.2,2 mil.DM
dále Benin, Gabun a Aguatorialquineu. 19.2.
- V Polsku bylo uzavřeno 60 klubů katolické inte
se vrátil do Řina. Věřící v Africe mu spon
ligence. Ze solidarity k zakázaným časopisům od
tánně projevili velkou úctu, lásku a věrnost,
mítl katol.měsíčník ZNAK v Krakově a stejnojmen
15.května chce sv.Otec navštívit Fatimu a
né nakladatelství nabídku vlády, že maže pokra
poděkovat Panně Marii za uzdravení po aten
čovat v činnosti.
tátu, který se stal přesně před rokem.
V září 1980 umučili v Litvě komunisté katol.kně
Po cestě do Portugalska navštíví sv.Otec
ze Leonase Schapoka. Mučení trvalo několik hodinještě v květnu Velkou Britanii. Andrew 0'
pak v jeho bytě popíjeli mučitelé korálku. P.GorNeil, semináři sta z Walesu učí v Římě pape
gulu, ukrajinského kněze, polili benzinem a za
že velšskému jazyku, aby touto řečí promlu
pálili, P.Kotyka nechali ležet v krvi, udušeného
vil sv.Otec při mši sv. ve Walesu. - Z 50
chlebem, který mu nacpali - na posměch Nejsv.Sváti mil.obyvatel V.Britanie jsou 4 mil.kato
tosti-do úst. - 16.7.1981 si pozval ved. komunis
líků. Na návštěvu sv.Otce se těší, ale nají
tické Kabardino-Balkarské republiky všechny mosstarosti s úhradou výdajů - 40 mil.frs. lemské duchovní a vedoucí kmenů k mírovému poho
pořádají sbírky, prodávají památkové před
voru a pak je všechny zavraždil. - Vyhladovělí
měty a pod. Je velká nezaměstnanost.
vězni sibiřského pracovního tábora zabili psa 17.2.oslavil ukrajinský kardinál Josef Sli za to byli všichni popraveni. - Adventistka Nina
pyj 90 té narozeniny. Nar.v r.1892 v ZazdRuječenko byla umučena ve vězení 1.ledna 1980.
ristu, studoval v Innsbrucku a Lvově, vys
Na Japonce udělal největší dojem v r.1981 sv.
věcen v r.1917. 25.11.1959 jmenován titul,
Otec při své návštěvě země. Na druhém místě je
biskupem ve Lvově s právem nástupnictví,
Lech Walesa, na třetím Matka Teresa. Výzkum pro
22.12.tajně vysvěcen. 1944 se ujal jako me
vedly komunistické noviny Rudý prapor/Akahata/.
tropolita vedení, r.1945 byl komunisty zat
V neděli 18.4.navštíví JP IP Bolognu, jak bylo
čen a strávil ve vězeních SSSR 18 let. Na
plánováno už loni. Poslední papež, který navští
prosbu Jana XXIII.byl propuštěn a usadil se
vil město, byl Pius IX.r. 1857. Korunoval tam
v Římě. 1965 jmenován kardinálem, od r.1980
obraz Panny Marie.
má koadjutora metropolitu Myroslava LjubaZdá se, že schůze provinciálů jesuitů v Římě
chivskeho. Ukrajinská Církev vzdor proná
23.2.-4.3. bude/nebo byla/ bouřlivá, v řádu už
sledování neustále roste-v podzemí ovšem.
je hodně bojovných progresistů a jistě také taj
Po dlouhých rozhovorech se sv. Otcem se vrá
ných komunistů, jako v jiných řádech, s výjimkou
til arcibiskup J.Glerrp a arcibiskupové Fr.
přísných řádů-tak daleko obětavost komunistů pře
Macharski a H.R.Gubilncwicz do Polska. Zá
ce jen nesahá, postit se, modlit, mlčet atd.
stupcům tisku poděkoval are. Gubilncwicz za
Lech Walesa dostal norskou cenu Fritt Ords za
mezinárodní pomoc-potraviny a léky. S vý
úsilí za mír a svobodu polského národa. Je to
pravou se vrátil i předseda charitativní
asi 57 tis.šfr. Obvykle dostávají cenu norští
komise polské bisk.konference světící bis
občané. Vedení odůvodnilo tuto výjimku tím, že
kup z Katovic Czeslav Domin. Moskva hrozí
Walesa se mimořádně snaží o svobodu svého lidu,
papeži zostřeným protináboženským bojem,
nedbá na vlastní bezpečnost a bojuje za ideály
nepřiměje-li Církev v Polsku, t.j. biskupy,
spravedlnosti, o kterou Polsko usiluje.
kněze a lid, aby souhlasili s vojenským re
Walesa dostal také cenu "Strůjce míru"italské
žimem. - V Gdyni zlikvidovali komunisté
organizace Lotta e Contemplatione, zároveň s
tiskárnu Solidarity. Policie zabavila 400
arcibiskupem Donem Camarou, který prohlásil, že
letáků, tiskařský materiál a rozmožovací
cenu-40 tis.dolarů-pošle sv.Otci, aby ji použil
zařízení. Tiskárna byla ve sklepě soukromé
k boji za svobodu polského lidu.
vily. Ve vile v Bialska-Biale objevili
V Jugoslávii v Strazemani renovovali kostel a na
zbraně - 7 pušek, 3 pistole, 710 nábojů a
nové mosaice vyobrazili kard.Stepinace. Mosaiku
archiv výchovné sekce Solidarity. - Počet
museli z nařízení úřadů odstranit. Deník Sloboduvězněných stoupnul-přes 10 tisíc, mrtvých
ná Dalmácija píše, že blahořečení kard.Stepinace^
je několik set. Jen v Gdaňské nemocnici le
o které žádají věřící, by byla urážka a politic
ží stovky zraněných. Kromě letáků vychází
ká provokace. Prý většina kněží a věřících ví,
v Polsku menší ilegální noviny. Internač
kdo byl kard.Stepinac a jsou proti "vzkříšení"
ních táborů je 13. Kněží se snaží tam na
politiky, sledované Církví v jeho době.
vštěvovat věřící, ale ne vždy dostanou svo
Mezi sv.Stolicí a Madarskem probíhají rozhovory
lení vedoucího tábora či vězení. - V Los
o obsazeni biskupských stolců po těch, kdo se
Angeles-USA-zatkla policie komunistické
dožívají 75 let. Lékaiovi je 72 let.
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za neplatné?" Užasle na mne pohlédnul: "Ne, to nevím. Ale i
kdybych to věděl, neudělám to.
Mám svou ženu rád." Řekl to
Sestra řekla se zvlášt
prostě, jak dovedou mluvit jen
ním přízvukem v hlase:
—
upřírmí lidé.
"Není vám, pane doktore,
Chvíli jsrre mlčeli. Venku ševelil déšE
nápadné, že v poslední době
a z čekárny zněl tlumený dětský pláč.
přichází tolik nervově nemoc"Dovede být také milá..když nemá ten
ných dětí z jedné čtvrti. Z jed
svůj záchvat, pane doktore..."
né ulice? Z domu č.155?"
"Chtěl byste, aby se uzdravila?"
"To mi nápadné není, protože adre"Jistě! Ale všechno je marné! Dával jsem jí
sy znáte jen vy. Ale beru na vědomí
dárky, dřel do úmoru, abych splnil všechna je
Když vstoupila další maminka se špun
jí přání, zájezd do Ameriky, kožich, ."rozpřáhl
tem, který neustále trhal obočím, zeptal jsem se na číslo jejich domu. Udiveně bezmocně své upracované, ohroimé dlaně.
"To nejsou správné léky. Proč jste nezašel k
odpověděla:"Stopadesát pět.."
Prohlédl jsem cvalíka: "Tak co, vojáku,hra psychiatrovi? S ní..nebo sám?"
ješ si rád venku?" Kluk úkosem pohlédl na "Copak je to nemoc? Má takovou povahu, .ale já to
maminku a zakoktal, trhaje obočím:"Ne..ne už nevydržel.."
moc..""Je tam jistě nějaký uličník.""Kluci "Na tuto nemoc jsou dva léky. Oba jí musíte po
dat sám. .. Máte-li ovšem odvahu. Jsou těžké. "
jsou príma, .ale.."
"Ona je zahání jedna nervózní paní,"vloži "Co bych pro ni neudělal, pane doktore!"
la se do dialogu naminka a chlapec dodal: Posunul jsem k němu židli a začal tiše popisovat
léčení. Zrudnul, trhnul hlavou a odmítavě napřáhl
"Moc na nás křičí a nadává nám.." Poslal
jsem dítě za sestrou, aby se tam podíval ní ruku: "Ne., to nejde. .Nikdy! ""Musí to jít, jinak
se neuzdraví! Z lásky k ní..." "NE!!" "ANO! Tu
hračky pro kluky a zeptal se maminky: "Je
ta paní vdaná?""Je, ale muž už dávno utekl. to tabletku musí brát podle potřeby celý život.
"Znovu se oženil, co?""Ne. Je věřící a má Z vaší ruky. A k ní ještě jednu..."
ji rád. Ale když má ta paní své záchvaty, Znovu jsem začal šeptat.3
obrátí dům vzhůru nohama. Děti jsou pak vy Mužovy oči se rozzářily:"To rád..velmi rád...
ale první druh léčení..Je to ostré..kruté.."
děšené, dcerka se mi v noci pomočuje, kři
čí ze spaní, zdá prý se jí stále o čaroděj "Operace je také krutá, a někdy zachrání jen a
jen operace,"řekl jsem rozhodně."Jinak se ne
nici, starší chlapec škemrá, at ho pošlu k
babičce..a sotva nejmenší začne plakat,už uzdraví. Slyšel jste o svaté Terezii z Avily?
ta ženská bouchá na dveře..žaluje..a tak." Ano? Světice, učitelka Církve - a předpisuje
Posmrkla, nervózně vytáhla kapesník a utře stejné léky pro hysterické ženy v klášteře, jaké
la si oči. Dal jsem jí ještě pár otázek a tečí musíte dávat své ženě. Jiný lék neexistuje.'.'
Muž ještě chvíli váhal, pak slíbil, že se vrátí
ty jsem položil i dalším naminkám nervóz
k
manželce a bude ji léčit.
ních dětí a na všechny jsem dostal stejnou

LÉK SV.TEREZIE

odpovéS. Jedna z nich znala adresu uprch
lého rranžela. Napsal jsem mu.

.

Po pěti letech to byl první klidný sobotní večer.
Děti výskaly a honily se kolem domu a z pověstné
Vstoupil do ordinace, rozložitý dub s oči ho okna se nevysunula vzteklá tvář, neozývaly se
ma jako studánky a ježatými vlasy. V ruce vyhrůžky a nadávky. Zato se dům probudil o půl
noci: ječení a křik trvaly asi půl hodiny. Pak
rozpačitě točil měkkým kloboukem.
mohli nájeimíci zase spát. Ráno spatřili nastro
"Eh. .napsal jste mi..pane doktore.."
jený zdroj strachu zavěšený do silného manželova
Pokynul jsem, aby se posadil a ukázal mu
ramene
kráčet do kostela. Na tváři měla žena mod
silný svazek lístků s chorobopisy svých rreravý stín. Ale tulila se k navrátilci tak něžně,
lých pacientů. "Prošetřil jsem si, odkud
mají různé nervové a duševní poruchy. Zdá že si všichni málem oddechli. Ne nadlouho. Třetí
se, že hlavní příčina je chování vaší bý večer znovu spí láni, bouchání.. A po půlhodince
ticho. "Snad ji zabil?!"zašeptala obyvatelka
valé., vaší manželky. Je hysterka, že?"
Muž se zavrtěl na židli a smutně přikývnul. sousedního bytu manželovi. "No. .no. .spíš pár fa
"Proč jste se nerozvedl? A znovu neoženil? cek .."zabručel muž a znovu se rozchrápal.
Promiňte, že se ptám." Mávl rukou: "To nic, Scény něžných vycházek a divokého křiku se opa
pane doktore, vy se ptát smíte. Jsem věří kovaly řidčeji a řidčeji. Za rok jsem ztratil
spoustu malých pacientů. Jeden-velký-ke rmě cho
cí člověk; rozvést se smím, ale ne znovu
dil stále. Pro povzbuzení. Mé tabletky se osvěd
oženit."
"Nevíte asi, že hysterie je důvod, pro kte čily: strach a láska. Totéž, co doporučovala před
rý irůže být manželství církevně prohlášeno čtyřmi sty léty moudrá reformátorka Karmelu, svá
tá Terezie z Avily.
AB
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kláštera v Medzně. Koupila dům bez
peněz. Jakmile se v něm sloužila
vzpománame. 400 Zít od
první mše sv. ,byl klášter založen.
bmtái acátcbky CÁAkvc Av.TcAvšak za světla viděla, že koupila
tezře. z Aváíy. Maze nám nčco
zbořeninu, kde bylo nejen nedůstoj
^tccú. zzna z páéí>ného sto z já
né uchovávat Nejsvětější svátost,
mového stádu, numá^mé -čnácale bylo to i nebezpečné - jak píšeLigcn&iá, pácvyáajác-c dachovpro mnoho protestantů, které přijíž
nájv^závotcm octi-mu AoačaAděli na trh v Medině. Uvažovala, nenxku, zZjZcZ ve zmcctcách babylo-li Kristovo zjevení jen přelud.
stokná doby, ve SpaneZófoa, v
Trýznivé chvíle, odpovídala za mno
zacátcách pnotcbtantiéma a.
ho řeholnic. Může se to stát i nám.
dobývaná Nového óvcta, dncóJít vyšlapanými cestami nebo se dát
ná Amovtiky, tchdcjéá východní Indác?
do dobrodružství s Kristem? Na výboj!
Na otázku křesťana, v čem spočívá dokona I tehdy byly řády v rozpadu, Církev poničená he
rezemi, honba za majetkem, krutost atd. Slova:
lost, odpovídá sv.Terezie, že spočívá ve
sjednocení naší vůle s vůlí Boží. Co chce "Dříve to bývalo lepší",slyšela i sv.Terezie.
Bůh po křesťanech, vine, ale co chce spe Odpovídá: "Uvědomme. óí dobstc, ze j-óme zákZadnZmí
cielně po imě? To je někdy těžká otázka.
kameny pKo ty, kdo paíjdou po
NeodchýLCme-í<
Terezie říká, že poslušnost vůči duchovní
od toho, co džtatú. natt pEedchudcí a badou-íú.
4e Atejně chovat č ik badoací, zastane budova
mu vůdci nám ponůže Boží vůli splnit. Už
jsme to zažili sami. Svěříme se moudrému a pevná."Dále píše, že současníci se nedívají na
věřícími knězi se svým problémem, ten nám minulé světce,ale na to, jak žiji já!
dá radu - a už se netrápíme.
0 rustu duše mluví v kapitolce o modlitbě:"Vatě
tz nzA.ozvíj.c tem, Ee hodné ptiemijítí, ate ze mnoho
Sv.Terezie zjistila, že nejlépe se zlému
miluje. Jak? Tím, ze te rozhodne pracovat a tApet
duchu loví tam, kde je zmatek. Někdy nůžeme udělat pořádek v nitru sami, někdy je pn.o boha, kdykoliv k torna má pííležtto-it." Nemá,
dobrý zpovědník-podle sv.Terezie-velmi dob tedy smyslu říkat - to bych mohl udělat jako svo
rá pomůcka, jak odstranit překážky na ces bodný, nebo jako kněz nebo jako představený nebo
tě k Bohu. Ví ovšem, že mohou být neschop kdybych měl k tomu či onomu nadání. Naše bitevní
ní- nebo špatní představení a kněží. Pokud pole pro nebe je ten život, který žiji nebo mám
nesvádějí člověka k něčemu proti Bohu-tedy žít.
ke hříchu-je poslušnost i ve věcech, které Píše o sestrách-hystěrkách a psychopatkách. Nena
nejsou nejrozumnější, záslužná. Poslouchá jí se do společenství přijímat, protože jej mo
hou zničit, ale když už tam jsou, musí se s nimi
me z lásky k Bohu.4
V těch dobách byl v klášteřích určitý typ zacházet velmi přísně /i 4 měsíce samotky/, ale
duchovního života, nám dnes těžko pochopi zároveň s velkou láskou a pochopením.
telný. Různé extáze, nehybnost dlouhé hodi Pokud, jde o křestanský apoštolát, je podle sv.
Terezie nej důležitější spása duše vlastní i duší
ny, sladké city ap.-at pravé či nepravé,
vnášely někdy do společenství nepořádek. To ostatních. Péče o spásu duše má. přednost před,
je nám méně blízké, jedna vec nás však za modlitbou, prací, sebezáporem. Kristus zemřel za.
jímá: zbožnost není nutné vázaná na ústní duše, proto je nejdůležitější pomáhat Kristu v
modlitbu. Kdo nemá pro nutné práce čas se této dosud neukončené práci. Apoštolát se má změ
pomodlit, změní v modlitbu práci. Pak ho
nit v modlitbu. "Lovit duše "pro Krista. Všechno
práce nestrhne pod úroveň - ba úplné z du ostatní jsou prostředky a čím jsou lepší, tím
chovního života. Sv.Terezie mluví o řehol- úspěšnější je lov. Cituje sv.Matouše:CO JSTE UDĚníkovi, který musel z poslušnosti léta pra■ LÁLI PRO JEDNOHO Z TĚCHTO MÍCH NEJNEPATRNĚJŠÍCH
covat od rána do večera a. pro duchovní ži BRATŠÍ, PRO MNE JSTE UDĚLALI.
vot mel čtvrt hodinku denne. Protože jed Jsou lidé, kteří nemohou pomáhat činem. At pomá
nal ochotnč z poslušnosti a svou práci pro hají modlitbami, útočí jimi na Pána, vzdají se
měnil v modlitbu, jeho duchovní život rostl .vlastních radostí a jejich oběE přinese velký
Jinde se světice zmiňuje, že ne délka mod užitek, protože nemyslí na sebe, ale na dokona
litby, ale její vroucnost má cenu. Krátká, lejší splnění vůle Boží. Nejtěžší není plnit vů
vroucí modlitba má větší cenu než dlouhá, li Boží, ale plnit ji rád, i když se vůle brání,
méně vroucí.
protože to neodpovídá naší povaze. Dokonalá lás
Mnoha svátým se stávalo, že náhle začali
ka k Bohu nám dá sílu.
pochybovat o poslání, které jim Bůh svěřil. Sv. Terezie samotu chválí, ale říká, že vzdát se
Zvlášt když onemocněli nebo se zdálo, že
samoty ve prospěch spásy k bližnímu, i s rizikem,
jejich poslání ztroskotalo. V takové vnitř, že se ušpiníme nedokonalostmi, je užitečnější.
ní krizi se octla sv.Terezie při založení Pak budeme pokornější, soucitnější k druhým.

brněnskÝ hrdina
Obdivuhodnou postavou "doby tenna" je P.Martin STŘEDA,
rektor jezuitské koleje v Brně, kde byl i noviciát.
Švédský maršál Torstenson, ochromený pakostnicí-vojáci
ho nosili na nosítkách-vpadl v r.1642 na Moravu a měl
velké válečné úspěchy. 4.května v 10 hodin v r.1645
přitáhl k Brnu; nejdříve měl hlavní stan v kartuziánském klášteře v Králově Poli, od 14.května v Modřících.
Ačkoliv zpráva o porážce u Jankova došla až 12.března,
zavolal si už 6.března P.Středa novicmistra P.Ondřeje
Schanbogena a řekl:"Našemu vojsku se vede zle." Novicmistr to oznámil novicům; měli si opravit oděv a obuv škody, šindelové střechy byly včas
a druhý den odejít. Bylo jich 37; 12 s 3 kněžími poslal strženy a oheň se hasil vodou z při
P.Středa 7.března do Polska a 4 s jedním knězem do Ra pravených džberů, švédové dělali podkous. Za pár dní odešlo dalších 18 - část s novicmist- kopy do města, ale chytrý Souches je
rem do Nisy, část s P. Martinem Sedlákem do Krakova.Jen okamžitě zničil. Jeho hrdinství pře
tři silní zůstali v koleji. S nimi 5 kněží, 2 magistři skakovalo jako oheň na ostatní.
a 8 bratří koadjutorů. Při loučení řekl P.Středa, že
P.Středa bojoval duchovní zbraní-modse příští rok ve zdraví a radostně vrátí.
litbou. Od 14.května se modlili dva
15.března se ujal velení v Brně zkušený Radvid de Sou- kněží od 21.do 4 hodin, navíc bděla
ches, na Spilberku velel Jiří Ogilvy. V den porážky u čeled s dvěma řádovými členy a 21.5.
Znojma vzkázal P.Středa veliteli, že přijdou i k Brnu, zahájil veřejnou 40 ti hodinovou po
ale nedobudou ho. 0 tom vypravuje v dopise z 12.září
božnost, při které se všichni lidé
1687 nejvyšší moravský písař Rudolf Říkovský.
vroucně modlili.
Když se šlechta dověděla o vítězství Švédů u Jankova,
V době obležení P.Středa jezuity roz
chtěla prchnout do Rakous. P.Středa je povzbudil, aby dělil; část těšila měšEany, část osel
neodcházeli, jinak upadnou do zajetí a ztratí majetek; řovala zraněné, jiní se střídali v
ujistil je, že Brno dobyto nebude. A skutečně, ti, kdo hlídání koleje. V chrámě se sloužily
utekli, upadli mezi Mikulovem a Vídní do rukou švéd
mše sv. a když útok ustal, tak se i
ských vojáků a o všechno přišli. Maximilián z Deblína
vyučovalo. P.Středa se modlíval na
vypravuje, že jeho otec Gabriel František chtěl i s
kůru pro novice před křížem. Někteří
přáteli schovat drahocenné věci v jezuitské koleji,ale řeholníci tvrdili, že se modlil do
P.Středa je ujistil, že nepřítel odtáhne od Brna s han půlnoci. Kdykoliv podnikla brněnská
bou. Povzbuzoval ustrašené Brňáky ke statečnému odporu. vojska výpad nebo nepřítel zaútočil,
Podněcoval i s velitelem k přípravám na obranu. Opravi ležel P.Středa na zemi celý den a prc
li hradby, prohloubili příkopy, srovnali půdu a udělali sil o Boží pomoc. Je o tom i záznam
nové ohraď/. Předměstí spálili, aby se v nich nepřítel v zápisech města Brna. P.Středa měl
neskryl. Na Starém Brně byly ušetřeny jen kostely Všech zřejmě prorocký talent, předvídal
Svatých, sv.Anny/nynější nerocnice/ a klášter Králové. přesně, kdy nepřítel zaútočí a kdo
Špilberk spojovala s městem skrytá, dobře opevněná ces zvítězí. Nikdy se nemýlil.
ta tam, kde je dnes Uměleckoprůmyslové museum.
Navečer přicházíval do koleje velíte'
Počet obránců Brna byl proti obrovskému švédskému voj - města. P.Středa mu radil, povzbuzoval
sku nepatmý-jen 1424-vojáků, studentů, ře
ho, až nabyl velitel odvahy. 12.dub
meslníků. Nepřítel byl dvacetkrát silnější.
na 1675 napsal Souches z Vídně brněn
Zbraní se nadšeně chopili také studenti jesuitského
skému rektorovi Matouši Zeidlerovi:
gyímásia; vycvičil a vedl je P.Středa. Pomáhali
"Když mě zavolali,abych r.1845 hájil
opevňovat jezuitskou kolej a klášter sv.Tomáše. Velel
Brno proti švédům, měl jsem příleži
jim Jan Staffius, důstojníkem byl studující rétoriky
tost seznámit se s P. Martinem Stře
Rudolf Říkovský z Dobříc.5
dou. Poznal jsem jeho ctnosti a pří
P.Středa se staral o kolej dávno předtím, než měl kdo
kladný život, častěji jsem s ním mlu
tušení, že i Brno přepadnou švédové. Nakoupil zásobu
vil a důvěrně se stýkal. K statečné
obilí, soleného rrasa, sušených ryb, opatřil ruční mlý mu odporu proti nepříteli posílily
nek, na půdu dal postavit džbery s vodou a vyzýval oby vroucí modlitby a stálý půst P.Stře
vatelstvo, aby se připravilo na obléhání.
dy, který zapřísahal Boha, až si i
švédové sevřeli Brno ze všech stran. Torstenson prohlá nepřítel všiímul, že město chrání sa
sil, že se zmocní Brna za tři dny, špilberku mo nebe. .Kdykoliv jsem měl volnou
za osm. 6.května začala střelba na hrad, 10. chvilku, navštívil jsem ho a rozmlou
května i na město. Střelba neudělala imoho
val s ním a vždycky odcházel

s útěchou a uklidněn. " Při tom byl Soucheí tuřanský chrám Panny Marie změnili v konírnu a
kalvinec. P.Středa s ním jednal velmi las umínili si, že na její největší svátek - 15.srpnakavě a Souches si tak cenil svátého života za každou cenu Brna dobudou, švédský maršál, trýz
statečného jezuity, že když se stal pozděj: něný neúspěchy a pakostnicí, se děsně rouhal:prý
katolíkem, vděčně vzpomínal na první Stře Brňákům jejich Pannu Marii podkouří!
dů v popud k návratu ke katolické víře.
15.srpna zasypali švédové město střelami. Příkopy
Město se drželo statečně; císařský dvůr se zaplnili troskami a ssutinami, hradby na drou mís
bál porážky, ale císař říkal, že jeho obavy tech prorazili. Na Petrově stálo 200 Brňáků proti
přemohla důvěra, že díky P.Středoví švédova mnohonásobné přesile. Říká se, že Torstenson
města nedobudou.
chtěl dobýt města do 12 ti hodin. Podle pověsti
Švédské vojsko začalo ochabovat. Těšilo se prý se zvony samy od sebe rozezvučely v jedenáctna snadnou a velkou kořist a zatím jich to a tak se zvoní v Brně-i jinde-dodnes. Ve skuteč
lik zahynulo a bylo zraněno; nebylo dost
nosti to byla asi lest P.Středy. Druhý den odešli
potravy, proto imozí utekli. Kraj byl dale pomocníci švédu ze Sedmihradska. A švédové nezví
ko široko zničen, potravu museli dovážet.
tězili.
Navíc měli málo střeliva. Torstenson se
Padlo prý jich u Brna tři tisíce, jiní tvrdí že
vzdát nechtěl; napsal královně, že bez Brna deset tisíc. Maršál na zpáteční cestě ze vzteku
Moravu neudrží. Ve městě bylo ovšem také má 'zapaloval osady a ničil pole. Zemřel v r.1651 ve
lo potravy a střelného prachu, zato hodně věku 48 let. Brněnských padlo 200, zraněno bylo
obětavosti, jejímž vzorem byl P.Středa. Ros- '150. Na hradbách u koleje padlo šest studentů dával vojákům ze svých zásob potravu, dřívá ale hradby uhájili.
na opravu opevnění, v koleji vařili pivo - P.Středa zemřel už r.1651 a je v Brně pochován.
tam hlad nebyl, naopak, ještě živili asi
Doba "teima" má velké hrdiny, o kterých málokdo
200 chudáků. Nemocným dodával zeleninu.
ví. Zachránili naši vlast před poněmčením a uhá
Bázlivější už pomýšleli na to, aby se městc jili naši víru. Kéž by každý z nás tak nezlormě
vzdalo. Např.převor zábrdovického kláštera věřil ve vítězství pravdy a Kristovy víry a
Bohumír Olenius, který utekl před nepříte tak statečně a chytře za ni bojoval, jako jezui
lem do hradeb, viděl, že stav je zoufalý a ta P. Martin Středa!
že se budou muset bezpodmínečně vzdát - ji Podle Jana Tenoru a P.Blažeje Páčka, SJ.
nak všichni zahynou. P.Středa se zachmuřilcož neměl ve zvyku-a přísně pokáral svého
přítele za nedostatek důvěry v Boha. Dodal:
"Švédové město nedobudou, brzo slavně zví
Dokonalý kněz káže páeóne 10 minut.
tězíme a nepřítel s hanbou odtáhne. Až pře
Zavrhuje MZchy všeobecně., aZe niko
stane obležení, vystrojíme hostinu."
ho se v kázáni nedotkne. Pracuje od
Nezlonná důvěra P.Středy nadchla k vytrva
osmé ráno do půlnoci a dělá t kostelníka.
losti; stačilo se s ním setkat - a už zmi
Dokonalý kněz vydělá 80 M týdně, je dobče
zely všechny pochybnosti. Nadchnul studenty
oblečený,
jezde nejmodemějšlm autem, kupuje
takže se ani nemohli dočkat boje. Povzbuzo
dobré knihy a 60 M dává každý týden na potře
val na mysli pokleslé měštany. Těšil veli
by farnosti. Je mu 29 let a má 40 let zkuše
tele Souchesa i zemského hejtmana Jana hra
běte z Ftotala. Ten sám později přiznal, ko nosti. Především vypadá sympaticky.
lik útěchy získal od P.Středy.
Dokonalý kněz vřele touží po práci s mladými a
26.června pronikl plukovník Jiří Štěpán z
většinu času tráví se staršími. Stále se s váznou
Vrbna s 300 vojáky na koních do města a při 'tváři směje, protože má smysl pro humor - tem je
vezl konečně střelný prach - už tři dny by totiž své farnosti zavázán. Denně vykoná patnáct
li bez něho. P.Středa ho nazval pomocným
návštěv u ^arniku a je stále ve sve kanceláři.
andělem, ale Vrbna připisoval zdar nebezpeč
Dokonalý
kněz má vždy cas pro obecni a. ^amr raného podniku modlitbám P.Středy. Nový prů
du a všechna její usneseni. Nepromeská and jedno
lom do města se střelným prachem se podařil
zasedáni kterékoliv církevní organizace a stále
8.srpna. Torstenson soptil vztekem proti
je
zaměstnán apoštolováním u vlažných katolíku
"myšímu hnízdu", které odráželo jeho útoky
nebo
nevěřících.
čtyři měsíce. A Brno hájila hrstka lidí,
švédové trpěli i počasím; deště zaplavily
Dokonalý kněz bydle ve vedlejší farnosti - pokud
příkopy, takže se brodili po pás ve vodě.
vůbec existuje.
Brňáci se modlili před černým obrazem Matky ************************************************
Boží u sv.Tomáše. Švédové to věděli, proto HÁDEJTE í - Kdo byl iniciátorem svatořečení sv.
MJQJVQ av^snyoQ^
6
barbarsky zničili mariánské sochy a obrazy. Jana Nepomuckého?
Kdo
založil
Mariánskou
družinu
v
Praze?
V Kartouzích na sochu Matky Boží stříleli.
'9491 ‘uvzdiuvo puruupg/as

DOKONALÝ KNĚZ

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

Irina mi donesla Otmarův dopis: "Milá AIjo! Proč jsem včera nemohl zůstat s Tebou déle? Proč
jsem musel odejít? Pochopila jsi, že jsem hrál pro Tebe? Vlastně jsem nehrál, ale říkal
hudbou to, co bych nemohl vyjádřit neohrabanými slovy drsné řeči. To se dá vnímat jen hud
bou. Včera jsem Ti věnoval svou duši a cítím, že jsi ji přijala. Melodie našich duší se spo
jily v píseň.. Aljo, ve své samotě, v nekonečných hodinách snů jsem si vytvořil obraz štěstí,
živil jsem svou touhu po lásce. Ty jsi mi tuto lásku přinesla a vím, že stejně ryze kvete
v Tvém i mém srdci. Taková láska přichází jen jednou v životě - a jen životem končí.
Včera jsi podotkla, abych všechno znovu uvážil, že je ještě čas, vrátit se domů. Pro mne je
už pozdě, nemohu volit, protože bez Tebe nechci žít. Dlouho jsem včera neusínal, ne z téhož
důvodu jako dříve, kdy jsem se nemohl vyrovnat se svými sny a se svou touhou, nýbrž proto,
že před očima se mi rozvíjela budoucnost s Tebou. Proč bych se rozmýšlel? Bez Tebe si přece
nedovedu život představit! Má smysl uvažovat, jaké by to bylo, kdyby dvakrát dvě bylo pět
a ne čtyři? - Nevím, proč Ti to píši. Vždyt jsi mi včera rozuměla, když jsi seděla ved.le
mne a já jsem hrál... Aljo, chci vidět Tvé oči, jak jsem je viděl včera, když jsi mi odpo
věděla na to, co jsem říkal hudbou. Oči, které mi pohlédly tak hluboko do duše, které mi slí
bily štěstí jemné, hřejivé lásky! Miluj mě, má Aljo, tak jak já miluji Tebe!
Tvůj Otmar. "
7
27.října 1920.
"Aljo, neopovaž se číst tuto knihu,"řekla mi dnes Nataša a vytrhla mi z ruky anglický román.
"Pročpak?" zeptala jsem se užasle.
"Protože jsem jej četla JÁ. Nechci, abys jej četla, protože chci mít aspoň něco úplně pro
sebe. Všechno je u nás společné, prádlo, postele, jídlo. .Tak chci mít pro sebe aspoň toto!"
29.října 1920.
Otirarovi není dobře. Má zarudlou tvář, je to jistě horečka. Je tak bezmocný! Kdybych mu
mohla položit ruku na čelo a ochladit je, kdybych ho mohla hladit, mazlit se s ním! Ale před
ostatními to nejde. Když odešel, rozplakala jsem se. Je nemocný a sám, a nemohu ho potěšit.
Jsem neklidná. Musím o tom s někým mluvit. Rozhodla jsem se, říci to mamince. Jednou to být
musí. Ležela v posteli, přikrytá vším, co jsme měli, a přesto se třásla horečkou. Nevím,
jak- jsem našla slova a jak jí všechno řekla. Zapůsobilo to jako blesk! Posadila se a rozpla
kala: "Ach, Aljo, už nemohu nic snést, hned musím plakat. Je to tak nečekané, a otec tu není'.'
Pevně mě objala a plakala stále víc. "A proč právě jeho, Aljo? Je tu dost našich, kteří by
se s tebou rádi oženili. Doktor Vereščagin nebo Kola Beljajev nebo Dima Govorov nebo profe
sor Zavadovski! Proč právě cizinec? Sama ho nám ráda, ale vždyt je to přece Němec!"
"Ne, není cizinec,"odpověděla jsem,"je mi tak blízký a jsem s ním štastná."
Chvíli matka mlčela, pak řekla pomalu: "Jak jsi mohla zapomenout na Vadima?" Tato otázka byla
krutá. Věděla jsem, že mě jí matka nechtěla poranit, ale upnula se k naději, že by mě tato
výčitka mohla zviklat. Měla strach před událostí, která musela přinést tolik neznámého.
Neodpověděla jsem a vyšla ven. Poranila mě! Vadim! Co by tomu řekl? /Pozn.red. AI jiná láska ,
Vadim, byl umučen a popraven komunisty/.
^jna 1920

Kníže Igor Vladimirovič Lvov k nám tečí chodí každý den a zůstává celé hodiny. Zvykli jsme si
tak, že ho ani nevnímáme. Jako Nataša i on vášnivě miluje své vlasy, i když nejsou příliš
hezké. Velmi pečuje o to, aby se ani vlásek neodchýlil z místa na umělecky učesané hlavě.Má
ještě jednu podivnůstku: kdesi vyhrabal pár velmi elegantních holinek z černé kůže. K jeho
ošumělé uniformě se nehodí, ani k odrbanému kožíšku, který koupil od polského legionáře.
Vzdor tomu je čistí a leští, takže kontrast je skoro komický. Zpozoruje-li jen špetku špíny
na milovaných holinkách, vytáhne kapesník a pečlivě si je vyleští.

Jak dokázal holinky udržet tak čisté, žádná z nás nepochopila.
Když k nám kníže přišel, obvykle přistoupil k divanu, na němž ležela Nataša a starostlivě
se jí zeptal, je-li unavena. Odpověd zněla:"Samozřejmě, jsem stále unavena. Ale když chcete,
můžete mě kreslit." Kníže pak vytáhl z kapsy blok a tužku a začal ji kreslit. Nataša ležela
nepohnutě, tak nepohnutě, jak jen ONA dokázala ležet. Často při tom usnula, pak ji kreslil
spící. Jeho silný blok je už plný Nataši, které mají vždycky stejný výraz: spící, bezmocné,
s rysem lehkého pohrdání a tiché ošklivosti kolem úst. A kreslí ji vždycky s oknem vagonu
nad hlavou; dělá to však dojem, že to není vagon, nýbrž vězení.
"A co jste dělal celý rok, když jste byl na samotce?" zeptala jsem se ho dnes.
"Ležel jsem a přemýšlel, co bych kreslil, kdybych měl papír a tužku. Nic na světě mi tehdy
nebylo tak vzácné a cenné, jako kus papíru a tužky."
"A nikdy vám to nedali?"
"Ne. Právě proto ne, protože věděli, že jsem nalíř."

NAŠE POŠTA
"..sadečně Té pozdaavajeme a vzpomínáme.
Já na Tebe mys tím opravdu veZZce často
a maSÍm TZ to také napsat. áte já to
tak neumím vznosně, jak bych, chíěta.
Vyčte to Z z mých. pao stých řádku.
l/£ó, my jsme totiž těch. batiku
dostatí víc.. Z z Německa a mystíme sZ, že Z Snad Tvou zástuhoa.
Všem bychom chtětZ poděkovat
upaímným Zaptat* Pan Buh. Tak bo
haté a aadostné vánoce jsme ju
tě nZkdy neměZZ; mohtZ jsme
všechny Štědře podčtít. Také
jámě dostati z Německa VopZsy
pno Tebe, a Písmo sv. Ty Dopisy
jsou vynikající...
Tento dopis jsem začata psát před týdnem a
pokračují až dnu, težeta jsem s nohou; na
jednou mí začaty paadké botu ti v noze, asi
nějaký zánět žit. UŽ sice chodím, ate dobaé
to není. - Nás tatínek met nastoupit S.ánona, ate zase si zažádat o odktad, tak nena
stoupí, ještě mu to nepŠÍŠto vyřízené. Má z
toho staach, až je ceitý neayózní.. Pan VtČek
je tam od IS.tedna a Otec Smahet nastupuje
S.ánoaa. Pan Kaamphotz má jít 10. března, ate
je vázne nemocný^ ubývání Červených kavZnek,
On byt už 7 5 noku v Jáchymove v paduátých
tetech. Otec LÍzna byt od začatka Července
znova ve vazbě za to, že posítat nějaké
zprávy do úzZny, mět 21. 1 .datíí soud a do
stat jesté 7 múícu ptas 20. Paý svýcautí
búkapové podnZktZ nějakou akcZ na zřasení
těchto tnestu...."/uveřejněno bez vědomí
písatetky/. Adresa, kam nůžete posílat ba
líčky s potravinami paní Marii Kruirpholzové:
Radíkov 43 , 78351 OLOMOUC, CSSR.
&SR

ní. Nán caA přehání hodnotu, autonomní a zaned
bává poznání hodnoty Aymbotické.
Poznání hodnoty Aymbotické vyžaduje kuttunu
oAobnoAti, nozvíjení obnaznoAti. K nejhlubAÍm pnícinám dnenní knize patní, zanedbávání
kuttuny obnaznoA ti. Pnoto Ae nechápe náleží
te Evangelium. PředAtavíme-li aí obě. hodnoty
jako dve noviny, vidíme pni četbě Evangelia,
obzvl. Evangetia Av.Jana, jak KniAtun pnechází Atole z jedné noviny do dnuhé. Víz
Aetkání a Nikodémem a pohovon o nutnoAti
ZNOVUZROZENI : víz žena AamanitanAkou a
nozhovon O VODĚ; viz apoXtoly, ktení Ae
v této A ceně vnacejí a a nimiž Knintun
mluví O POKRMU.
Poznávání hodnoty panabotické je pnamenem Atálého obdivu, zanedbávání hod
noty panabotické vede k monalizování a je příči
nou de^i zenAtdnenÍAchen Knítik dneňního člověka.
Poznání hodnoty panabotické už Aamo o a obě do
uncité míny punobí na voli člověka, aby Apnávné.
jednal. ObnaznoAt muAÍ byt AOuAtavně kultivová
na. Je to dlouhodobý pnoceA; je to celoživotní
pnoceA...." 8
NSR

" Dále Anna Kateřina Emmenichová pÍAe: JAem-ti
v ociAtci, nevídám tam knome Avého Pána nikoho,
kdo by ho navAtevoval; zato vídám tam někde v
dálce na zemí jednotlivé pouAtevníky, neholníky,
chudáky, ktení Ae modlí a Aebezapíiají, a tak
pnacují pno duně v ociAtci. Tento ocÍAtec je.
očistcem katolické Cínkve, Aekty jAou tam oddě
leny tah. jako zde, a tnpí mnohem víc, pnotože
nemají na zemi nikoho, kdo by Ae za ně modlil a
dával za ně Aloužit mAÍ av. Ktene jAou duně mázu
a ktené žen to poznán až tehdy, když vnikneí
hlouběji do jejich vztahu. Vidin jaAnejAÍ a ponunejAÍ poAtavy, A tváří neobyčejné uAouženou,
bolentnou, ale trpělivou. Nedá Ae vypovědět, Jak
jAou dojemné, když Ae zjeví. Nic tak nepoteAn,
"1/écZ mají Svou hodnotu autonomní; jsou ně jako jejich tnpetivoAt, jak Ae jedna naduje z vy
čím samy o sobě. A věú mají svou hodnotu
koupení dnuhé a jak je Amutna z utnpení dnuhých
symbotZckou; vypovídají něco o tom, co je
a nově příchozích. Viděla jAem tam také děti.
nad nimi. Poznání obou hodnot se navzájem
Nejvíc přicházejí do ocintce lidé z lehkomyAlnoA
doptnuje. Středověk přehnat hodnota symbo
ti, ze opomíjejí malé lankavoAti, Aebepnemáhání.
tZckou a zanedbávat poznání hodnoty autonom 1 touha lidí pomoci jim přinaA-c duA-cm úlevu..."
ČSSR

BL.ANEŽKA

přispět k Anežčině kanonisaci.
Vedle kapitol rozebírajících kri
ticky historické texty a údaje na
cházíme v knížce kapitoly, podáva
jící nám portrét české světice.

v české literatuře posledního
půlstoletí. POZNÁMKY.
V knize portrétů a medajlonů Josefa
V padesátých letech se zabýval ži
PEKAŘE, které uspořádal a vydal je
votem bl.Anežky i JAROSLAV DUR/CH.
ho žák Josef Klik pod titulem Z du
Zda svou biografii dokončil či
chovních dějin českých v r.1941,se
zůstala torzem, není známo.
čtenář setkává i s bl.ANEŽKOU. Je
jí medailon je však načrtnut pouze
V poslední době pracuje na novém
na jedné straně. Byl totiž koncipo
životopise Anežčině jeden český
ván jako úvodní slovo k jubilejnímu sborníku BLAHOSLAVENÁ kněz, absolvent lateránské univer
ANEŽKA PteMYSLOWA, který sestavil Ant.šorm a který vyšel sity. Životopis píše jako svou di
v Praze v r.1932. Je však přeoe jedna kniha o této významsertační práci.
né postavě duchovních dějin českých, která nese do jisté
míry pečet Pekařova ducha. Je to Anežka Přemyslovna Jiři Tento neúplný přehled prací s tény Votočkové-Joachimové, jež vyšla v r.1940 jako jeden z iratikou bl.Anežky České svědčí o
prvních svazků nakladatelské řady POSTAVY ČESKÉ MINULOSTI. neutuchajícím zájmu o tuto význam
nou postavu duchovních dějin čes
Je to poslední doktorská a žákovská práce, kterou Pekař
pročetl a posoudil. ". .připadala mi} "píše v doslovu Zde kých. Je jistě naším přáním, aby
přispěl k prohloubení českého ná
něk Kališta,"jako jakýsi kus duchovního odkazu našeho
zvěčnělého učitele." Anežka Přemyslovna je jednou z řady boženského ducha a k urychlení
knih, které vyšly v posledním půlstoletí o této duchovní procesu svatořečení.
VLADIMÍR NEUWIRTH
dceři sv.Františka z Assisi a sv.Kláry.

Ve stejném roce jako šornův sborník vyšla kniha JANA KAPISTRÁNA VYSKOČILA LEdNDA BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY a ČTYŘI

LISTY SV.KLÁRY, vyskočil v ní publikuje milánský rukopis
latinské legendy o bl.Anežce, který objevil v Anbrosiánské knihovně Achile Ratti, pozdější papež Pius XI.,a la
tinský text čtyř dopisů sv.Kláry bl.Anežce. Textu předchá
zí Vyskočilova studie o legendě a následují obsáhlé věcné
poznánky k oběma textům. - Český překlad listů Klářiných
vyšel v třicátých letech samostatně jako malý svazek v
Pourově edici v Praze.
Spisovatel FRANTIŠEK KŘELINA napsal historický román o bl
Anežce. Vyšel pod titulem DCERA KRÁLOVSKÁ už třikrát. Po
prvé v r.1941, podruhé 1946 a potřetí 1969. Kniha Vysko
čilova je kritickou analysou textů legendy a údajů, s ni
miž se setkáváme v historické literatuře o bl.Anežce. Kdo
má spíše zájem o plastický portrét Anežčin, sáhne raději
po románu Křelinově.
V r. 1948 vyšla malá knížka MÍRY MLAEĚJOVSKÉ: LEOTIDA 0
BLAHOSLAVENÉ ANEŽCE. Chebské zlomky. Obsahuje faksimile
zachovaných českých zlomků legendy, která je veršovaným
překladem legendy latinské, sepsané neznámým českým fran
tiškánem v pol.14.st. Faksimile následuje přetisk legen
dy a příslušné výňatky z legendy latinské. Kapitolám o
Anežce a o legendě, napsaným M.Mladějovskou, předchází úvodní slovo prof.
Vilikovského.

V době své internace zabýval se bl.
Anežkou arcibiskup Josef BERAN. Do Ří
ma si v r.1965 přivezl i svůj rukopis,
který vyšel v r.1974 pod titulem BLA
HOSLAVENÁ ANEŽKA ČESKÁ nákl.Křesťanské
akademie. Kardinál Beran považoval jej
za své hlavní životní dílo. Chtěl jím

PROSŤÁČEK BOŽÍ
ZPÍVEJTE STRÁNĚ ZPĚVEJTE CHODNÍKY
SVÍ KRÁSNÍ A ÚŽASNÍ PÍSNĚ
UŽ BRATR FRANTIŠEK V ŠEDIVÍM PLÁŠ
TI SESTUPUJE Z HOR
ZPÍVEJTE DEŠTĚ A HLÍNY
ZPÍVEJTE TRÁVY
VESELÝMI ZPĚVY VÍTEJTE TOHO
KDO VÁM PŘINÁŠÍ
SVÍ VĚČNĚ ZELENĚ SRDCE

ZPÍVEJTE OLIVY 9
ZPÍVEJ I TY SHRBENÁ FEVO
KAŽDÝ VÁŠ PLOD KAŽDÝ VÁS HROZEN
AŤ TOHO PROSŤÁČKA VÍTÁ
ŠŤAVNATOU PÍSNÍ
ZPÍVEJTE SMUTKY A BOLESTI
I TY CHUDOBO MU V ÚSTRETY ZPÍVEJ
PteCE VÍŠ ŽE TU TVOU PÍSEŇ
MĚL NEJRADŠI Z PÍSNÍ
TO BYLA JEHO SUL ZEMĚ I NEBES

ZPÍVEJ TY SMAVÁ ROVINO
ZPÍVEJ SKŘIVÁNKU NAD NÍ
SE SVÝM VĚČNĚ ZELENÝM SRDCEM
BRATR FRANTIŠEK UMBRIÍ KRÁČÍ
PŘED NÍM A ZA NÍM TANCUJE SLUNCE
FRANTIŠEK L A Z E C K /

NOVINKY

10

V lednu jmenoval sv.Otec svého ceremoniáře Mons.Virgilia Noěho tajemníkem kongregace pro svátosti a boho
službu a povýšil ho na arcibiskupa. Tohoto kněze jsme
vídali vždycky v blízkosti sv.Otce. Studoval na Gregoriáně cirk, dějiny a zdá se být odborníkem pro liturgii.
Na jeho místo nastoupz P.John Magee ze sev.Irska ze
státního sekretariátu, který objevil mrtvého JP I. Byl
vysvěcen na kněze v Římě 1962, byl několik let misioná
řem v záp. Nigerii a doprovázel JP II. do Afriky.
Počet poutníků do Lurd klesl r.1981 o 2,9 % proti r.
1980. Snad k vůli eucharistickému kongresu.
Předs.Rady evropských bisk.konferencí se sešlo 12.2. v
St. Gallenu. Připravovali příští symposium evropských
biskupů v Římě v říjnu 1982 na téma:Kolegiální odpověd
nost biskupů a bisk. konferencí v evangelisaci evropské
ho kontitentu. Debatovali mj. i o oslavě sv. Cyrila a
Metoda na Velehradě začátkem července t.r.
Singapurská vláda chce zavést náboženství na školách,
aby se Singapur nestal národem zlodějů. Narážejí ovšem
na protesty školních a cirk, představných i rodičů.
ústředním tématem týdne modliteb za jednotu křestanů
bude v r.1983 heslo:Ježíš Kristus, život světa. Stejné
heslo bude mít 6. valné shromáždění Světové rady církví
/nekatolických/, svolané na léto příštího r.do Vancouveru v Kanadě.
Sdružení čilských klenotníků věnovalo JP II. z vděčnos
ti za zprostředkování ve sporu mezi Čile a Argentinou
-dosud ne zcela urovnaného-růženec z lapisu na zlatém
řetízku, dílo 7 zlatníků.
Materiál pro Postní obět má přiléhavý název:Rudé vlák
no. Jméno Ježíše Krista, se tam nevyskytuje ani jednou.
Na teol. fakultě v Gottingen začínají poprvé po dlou
hých letech studenti s ranní pobožností. Týdně se má
konat 20 min.modlitba před vystavenou Nejsv.Svátostí.
Podnět dal prof.St. zákona P.Ziímerli.
Anglikánský arcibiskup Runcie z Canterbury odsoudil pa
šování biblí do Číny. Po své návštěvě Číny tvrdí, že je
lépe posílat knihy oficielně, pašované bible prý uvá
dějí kře stany do velkých nesnází.
V Duale-Kamerun, bylo založeno středisko pro teol.bádá
ní v Africe. Mj.chtějí pobídnout teology afrických ze
mí ke spolupráci se zástupci jiných náboženství.
V rozvojových zemích, zejm.v Africe, stoupá počet seminaristů. 1981 studovalo v 61 seminářích 5.685 seminaristů a bylo vysvěceno 338 novokněží. Statistika neří
ká nic o kvalitě těchto novokněží, mezi kterými pozdě
ji Řím těžko hledá biskupa, protože většina z nich ži
je v konkubinátech.
Do německých seminářů vstoupilo 1981 celkem 542 studen
tů. - V Kenii byl otevřen řecko-pravoslavný seminář s
32 studenty. Vých. Afrika patří k patriarchátu v Ale
xandrii. Popud k založení semináře dal arc.Makarios.
Fokolárové organizují na 30.4. v Římě mezinár.kongres
pro kněze, řeholníky a bohoslovce hnutí na téma: Kněz
dnes, řeholník dnes. Očekávají 7000 účastníků z 143 ze
mí, kde hnutí pracuje. Od 19.4.-10.5 bude organizován
pro ně kurs na téma „Je dno ta" v mezinárodní škole pro
kněze a. řeholníky ve Frascati.

NAŠE KNIHOVNA
HABÁŇ, Metoděj,O.P.:FILOSOFICKÁ
ANTROPOLOGIE. - Vynikající dílo zná
mého filosofa-neotomisty o podstatě
člověka a všech jeho vnitřních i
vnějších vztazích a rozměrech. Na
160 str.odpovídá autor uspokojivě na
úzkostné otázky člověka dneška. Prostudujeme-li si toto dílko, získáme
základní směrnice, jak rozlišit prav
du a lež o člověku, vydala Křesťan
ská akademie v Římě. Obj.u misionářů.

SLOVENSKÝ ÚSTAV SV, CYRILA AMETODA V
ŘÍMĚ VYDAL ŘADU VYNIKAJÍCÍCH KNIH:
SCHMAUS, Michal: SVIATOSTI. - Další
svazek z díla Viera Církvi od slav
ného teologa, jehož důkladná znalost
věci se pojí s hlubokou vírou.
435 str. brož.
10 frs
HÜNERMANN, Wilhelm: SVÄTÝ VINCENT
DE PAUL, MISIONÁR LÁSKY. - Románový
životopis z péra zkušeného autora
životopisů/uveřejňovali jsme stručné
životy misionárů/o slavném francouz
ském iniciátoru charitativní a so
ciální činnosti. 334 str. brož. 8 frs
PRONZATO, ALESSANDRO: NEPOHODLNÉEVANJELIÁ. - Krátká rozjímání, odha
lující nám často méně příjemné prav
dy, které Kristus přinesl světu ale pravdy zdravé a nutné, aby i du
se člověka byla zdravá. 389 s.Br.8 f
GAZZERA,A.-LECNELLI,A.; V JEHO ŠLAPAJACH. - Solidní náčrt dnešních
cest ke svatosti. Kniha je psaná jas
ným, určitým slohem podle slov Páně:
Vaše řeč at je Ano ano - Ne ne. Na
základech starých zkušeností ukazují
autoři nové možnosti k posvěcení a
rozvinutí krestanské osobnosti v do
bě po II. Vaticanu. 495 str. br. 10 frs
SVÁTÁ KATARÍNA LABOURĚ. - Život, dí
lo a význam prosté francouzské řeholnice, které se zjevovala Matka Boží
a naučila ji modlitbě, vtisknuté do
ták zv. zázračné medajlky: PANNO
MARIA, BEZ HŘÍCHU POČATÁ, ORODUJ ZA
NÁS, KTEŘÍ SE K TOBÍ UTÍKÁME. Ilustr.
115 str.
4 frs

BOSCO-BIANO-MEAOLO; PRIEKOPNÍCI
LEPŠÍHO SVETA, - Životopisy šesti
mužů, kteří v tomto století zápasili
o vyšší hodnoty pravdy a lásky. Mezi
nimi i evangelík A.Schweitzer. 246 s.
brož.
4 frs
Obďižtme-ůč z Říma knihy víaó, bu
dou. k dispozici i ó jinými na cxcaciciech a duchovnem víkendu.

PLNÉ RUCE PRÁCE...

"snoubence"oddám a několik lidí křtím. Po obědě,
zase noha, projíždím vesnicí, navštěvuji nemocné,
Otec Adolf Němec, který se rozloučil se
světím jejich chajdy, někde mi nabídnou kořalku,
svou portugalskou duchovní obcí v NSR, od což odmítnout nemohu a tak se ke konci sotva
chází na odpočinek. Narodil se v již.Če
držím na koni. Večer se bavíme. Šejk se ptá, co
chách 1918, vysvěcen byl 1943, z politic
jsou dlužni, zaplatí tolik kol tabáku, kolik bu
kých důvodů byl zavřen, ale 1948 se mu po du chtít. Vezmu jen asi dvoumetrový provaz, kdy
dařil útěk do NSR. Prosel uprchlickými tá bych to uměl kouřit, vydrží to pár měsíců. Pro
bory, stal se duchovním správcem pro cizin vaz se totiž rozkrájí na drobno, tabák se balí
ce nejdříve v Holandsku, potom ve Španěl
do jenného kukuřičného lístku a to neumím.
sku, ale protože mu byla STB neustále v
Je neděle, čekám v kapli, ale nikdo ke zpovědi
patách - hledali ho v Africe - odešel do
Brazílie. Jeho neobyěejně poutavé vzpomín nepřichází, asi ještě vyspávají. V deset je mše,
pak nesu sv.přijímání nemocnému. Proplétám se
ky na 13 let duchovní práce v této zemi
jsme kdysi v KIAJBu uveřejnili. Ze zdravot pralesem. V nalé chatrči, úplně sám, bydlí mladý
člověk, zřejmě má tuberkulózu. Dívají se na ime
ních důvodu se loučí s milovanou zemí a
jeho tři smutné malé děti. Nejdříve ho musím od
r. 1964 přebírá v NSR duchovní správu v
Boblingen, za rok se stává duchovním správ dat se ženou, pak mu podám svaté přijímání a je
cem ve Stuttgartě, 1970 vedoucím Portugal mi ho upříímě líto.
Už vidím, že tu lehká práce nebude. Skoro stále
ské katolické misie v NSR. Pro Portugalce
je rodina a Církev v cizina jediné, kde se jsem na cestách. Spodky mám krvavé od ježdění na
cítv "doma". O tom svědci i návštěva boho koni, někdy se ani na nohy bolestí postavit nemo
služeb: ve Stuttgartu 70 proč, v RotWeilu hu. A dnes čekají snoubenci z Nova Ingra, přived
li si i koně. Cesta je hezká, ale nekonečná. Poa Rudersbergu 1.00 proč. Sen německých i
ceských kněží. - Pavel VI.ocenil obětavost posedávám na koni, už to nemohu vydržet. Konečně,
a jiné kvality P. Němce tím, že ho jmenoval konečně jsme na místě. Ubytují mě ve škole, kte
papežským kaplanem s titulem monsignore. Od rou právě dostavěli. Je celá ze dřeva. Bude tam
r.1971 do 1974 je Msgr Němec delegátem por učit stará mulatka a její společnice. Jsou poví
davé, za chvíli znám klepy z celé vesnice. A já
tugalských duchovních správců v NSR. Pak
musí pro vážné srdeční onemocnění svou prá bych si tak rád odpočinul. Raději jdu do kaple,
ci omezit - ale kancelář portugalské duchov -je pěkná, zděná a modlím se breviář. Po večeři
ještě v kapli zpovídám, modlíme se růženec, zno
ní správy bude jistě často navštěvovat.
Rozloučení s Msgrem Němcem bylo velmi slav vu zpověá - únavou už usínám. Doma hned do poste
nostní a biskup Moser ocenil osobním dopi le a najednou mě někdo budí boucháním na dveře.
sem jeho práci a. věrnost víře i věřícím za S chutí bych si zaklel, ale nemám to ve zvyku.
Otevřít? Neotevřít? Snad je to zaopatřování?!
těžkých okolností, za pronásledování...
Sotva pootevřu dveře, vklouzne dovnitř mladá
I my se připojujeme k díkům a blahopřání.
Otec Němec je obětavý, zkušený kněz, srdeč učitelka, že má ještě rmoho otázek a huba jí je
ný a praktický. Může si říci se sv. Pavlem: de jen což. Půl hodiny to vydržím, ale pak ji
rázně vyhazuji. Nevrátí-li se hned domů, zavolám
"Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zacho
lidi z vesnice a udělám jí ostudu. Nechtělo se
val. .. " Uveřejňujeme malou ukázku z jeho
jí, ale musela. Zlostí nemohu usnout. I
vzpomínek na misijní působení v Brazilii.

Po mši sv.v kapli křtím a učím děti katechismu. Po obědě-opět snažená noha-a něja
ký podezřelý nápoj-znovu do kaple. Čeká už
na mě přes 60 párů snoubenců všeho věku,
většinou už via facti ženatých a vdaných.
Začínám o nanželské věrnosti, pak si ale
uvědomuji, že o nevěře vůbec nic nevědí,že
bych je tím vlastně jen kazil a pustím se
do biblické dějepravy. To je zajímá mnohem
víc. Po vyučování přijdou ostatní lidé a
děti a modlíme se růženec. Pak k večeři-zase snažená noha a zase katechismus a za
se spaní na rohoži. Tentokrát spím
dobře celou noc a probouzím se ve
chvíli, kdy ostatní už vstali a rov
nou do kaple. Tam je ještě prázdno,
tak se umyji vodou, která zůstala
od včerejší mše. Po mši všechny

Po ranní mši sv. světím školu, obědvám a už na mě
čekají s kobylou. Je to potvůrka, nechce se jí
jít. Když projíždíme pralesem, vklouzne na cestu
před nás krásný, brčálově zelený had a utíká před
námi. Není jedovatý a nesmí se zabíjet, protože
se živí všemi druhy jedovatých hadů. Je dlouhý
asi 5 m. Pak jedeme planinou, slunce nemilosrdně
praží, kolem se pase dobytek a na zádech mu sedí
ptáci, podobni krahujcům; vyzobávají mu tučné
larvy střečků ze hřbetu. Jsem úplně zpocený,
když se konečně dostanu domů.

Ani den jsem si neodpočinul. Po ránu mě
veze bryčka do Seca a autobusem jedu do
Puná. Odtud na koni do Doá. Je tam zděný
kostel, zbytek starého kláštera z dob reduk' cí a pěkně udržovaný hřbitov. Stojí na malé
mýtince uprostřed pralesa, je tu posvátné ti
cho.

Slyším pouze zpěv ptáků z pra
lesa. Tak zde stával ten slavný
jesuitský klášter! Kněze po
vraždili, vesnice zmizela a zů
staly jen trosky. Zdá se mi,
jako by na všem lpěla kletba.
Kostel byl otevřen před třemi
roky, předtím byl sedm let za
vřený - zavraždili tam totiž
polského kněze. Pro hloupost.
Nemohli se dohodnout, má-li být
procesí odpoledne nebo dopoled
ne. Při tomto vyprávění mi jde
mráz po zádech. Jedeme na fazendu pana Antonia. Je ukryta
v rokli, zarostlé pralesem.Je
ho manželka, paní Mercedes, už
čeká s jídlem. Je to svátá že
na, mají tři malé kluky.
Později jdeme znovu do kaple,
čekám lidi ke zpovědi, ale mar
ně. Vyzpovídám tedy své hosti
tele a už za tmy se prodíráme
pralesem zpět na fazendu.

Za ranního chladu jedeme všich
ni do kostela. Křtím jejich
služebnou, kterou paní dobře
připravila. Po mši hovořím s
farmáři - sjeli se i z daleka.
Když se rozejdou, modlím se v
kapli za ty chudáky. Volají mě
k umírajícímu dítěti. Konečně
v malé zákristii poobědvám a
vracím se do Puná. Modlení,zpo
vědi Poláků a konečně jdu spát.
Vzpomínky napsal P. Adolf Nemec
pro sváho otce, kterého velmi
miloval.

JP.II poslal katolickým bisku
pům latinský dopis, uveřejněný
23.1.,v němě je žádá o modlitby
za Církev v Číně, za kterou se
sám neustále modlí.
Vatik,rozhlas vysílal do Číny
na Hod Boží vánoční mži sv. V
Čine poslouchají lidé vat. roz
hlas po celý rok, nejlépe vsak
v zimě, a počet posluchačů ros
te. Půlnoční mži sv. sloužil v
katedrále Beijina Vatikánem
neuznaný arcibiskup Fu.
Vyšly dějiny diplomacie sv.Sto
lice od počátku po moderní do
bu, z péra Francouze P.P.Bleta,
jesuity, profesora cirk.dějin
na Gregoriáně. Mají 500 stran.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
V USA stoupají prohlášení manželství na neplatné. V r.1980
jich bylo 77 x víc než r.1969, 70 proč.světového celku. Pod
le mluvčího americké bisk. konference je to způsob Církve,jak
vyhovět žádostem manželů, kteří se už nemohou dostat z man
želských obtíží. V tom případě by to byl ale rozvod, nebot
Církev přesně určuje podmínky, kdy je manželství od Samého
uzavření neplatné - nemůže se stát neplatným teprve po uza
vření. Kromě toho prohlásit manželství, resp.kněžství
za neplatné má právo Řím, ne biskup. Prohlásil-li skutečně
mluvci biskupské konference něco takového, nemá ani základní
náboženské vědomosti. Asi jeho výrok překroutili žurnalisté.
27.ledna se narodilo manželce Lecha Walesy sedmé dítě. V té
době byl už internován. Jeho známý řeholník požádal úřady,
aby směl tuto radostnou událost sdělit otci a zeptat se ho,
jaké jméno chce své dcerušce dát. Nejdříve povolení dostal,
pak mu ho bez udání důvodu opět vzali.
Vedoucí Církve v Rakousku protestovali proti rakouskému
kancléři Krajskému, který kritizoval Církev v Polsku, že
prý nedávala nejlepší rady dělnickým vrstvám. Stejná mizerie
před kterou chtěla zachránit polské pracující Solidámost,
začíná nyní v Rumunsku -au nás to není o moc lepší.
Papežský delegát P. P.Dezza, který zastupuje nemocného gene
rála jesuitů Aruppeho sdělil, že na přání tohoto generála
bude prvních tisíc jesuitských mší sv. obětováno za vládu
sv. Otce.
Provinciál německých jesuitů zaslal presidentu Husákovi do
pis, v němž odsuzuje nedávný soud s P. Líznou - jesuitou i ostatními věřícími. Procesy s věřícími katolíky prohlašu
je za frašku. Velmi podrobnou a solidní zprávu o posledních
událostech a procesech v ŘSSR podává 78.č. STUDIÍ, z kte
rých už, jak se zdá, vyvanul rudý vítr,doufejme že natrvalo..
W Japonsku - vzdor obtížím - přibývá katolických skautů a
skautek; nejvíc je jich v Osace.
Od r.1973, kdy byl legalizován umělý potrat v USA, zahynulo
takto 12 milionů nenarozených dětí - víc, než padlých ve
všech válkách od založení USA.
Sv.Otec rozhodl, že příští - 43. mezinárodní eucharistický
kongres - se bude konat v Nairobi v Keni. Bude to první
kongres v srdci Afriky, druný na africkém kontinentu.
První se konal v Kartágu v Tunisu r.1930, ve středisku afric
kých misionářů - Bílých Otců.
Va světě existuje zatím 6 seminářů arcibiskupa Lefebvra. V
nich se připravuje na kněžství asi 300 mladých mužů, dosud
jich bylo vysvěceno celkem sto.
31.1.navštívil JP II farnost sv.Dona Boská, via Tusculana.
Byl to titulámí kostel kardinála Trochty, saleziána.
V budově saleziánské university v Římě se konal v lednu 9.
týden o spiritualitě Saleziánů. Je jich celkem 16.500, ses
ter kongregace P.Marie Pomocnice křesfanů asi 17.000 a spo
lupracovníků je asi 30.000.
Předseda italské parlamentní skupiny křest.-demokratických
poslanců Bianko vyzval ostatní skupiny, aby navrhly Lecha
Walesu za kandidáta Nobelovy ceny míru. 2a několik dní vý
bor pro Nobelovu cenu míru v Oslo oznámil, že Lech Walesa
uz byl pro tuto cenu navrhnut.
Básně Karla Wojtyly vyjdou hebrejsky v Izraeli. Sv.Otec
dal souhlas s podmínkou, že sám překlad přehlédne.
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CÍRKEV A MANŽELSTVÍ
NeJójaAtžjž-í nánvčtky pnott
tanAkámu. mayizz^tv-í:
1 .NIC PO TOM CÍRKVI NENÍ.. .A
co je státu po tom? Církev je
také společnost-jako stát. Zají
má se o manželství svých věří
cích, pečuje o řád v manželst
ví podle Božích, Kristových a
církevních zákonů.
2.TO JE MÁ VĚC.,NEDÁM SI KNĚ
ZEM DO MANŽELSTVÍ MLUVIT, Knězem ne, ale Bohem. Řekněme
místo"kněz""Církev", místo "Církev"Kristus" a místo "Kristus" b8h. Ten nám
mluví do všeho, protože nás stvořil, chce
naše dobro, chce nás mít po smrti u sebe.
Proto mluví i do manželství a rodiny. Řád
manželství a rodiny ustanovil sám Bůh.

3,CÍRKEV JE PŘÍLIŠ TVRDÁ, DŘÍVE, PROSÍM.ALE
DNES? TO PŘECE NEJDE! MANŽELSTVÍ NA CELY ŽI
VOT! - Církev není tvrdá, ale my jsme příliš
změkčilí. Církev s námi jedná s opravdovou
láskou. A ta říká: miluji jen Tebe Samého.
Taková má být láska v křesťanském manželst
ví. Ryzí láska praví: Miluji tě až do smrti.
Tedy trvalé manželství. Manželské zákony
Boží jsou přirozené zákony kultivovaného
člověka. Když je nedodržujeme, klesáme na
úroveň primitivů, někdy i pod ni. Máme svo
bodnou vůli, ale neřídíme-li se Božími při
kázáními, neseme následky, které jsou někdy
bolestnější než nemoc. Španělské přísloví
praví:"Bůh řekl - vezmi si, co chceš, ale
zaplať za to." Ničit přirozené zákony v
člověku je příliš drahá věc. Na to hyne
dnešní svět.
4, VŠAK SE TO JEDNOU ZMĚNÍ! - Snad konci
lem? Jistě ne. Přirozený zákon se měnit ne
dá - ani hmotný, ani duchovní - vždy to mé
za následek katastrofu, pokusí-li se někdo
zákon znásilnit. Církev musí Boží zákony
chránit a ne je svévolně měnit, křivit.
5,VŠAK CÍRKEV UŽ ROZVEDLA MANŽELSTVÍ KDYŽ MĚL NĚKDO DOST PENĚZ NEBO VELKOU MOC. -

Církev nůže prohlásit manželství za neplat
né, tedy od začátku neexistující, nemůže je
však zrušit. Dříve bývaly různé překážky,
které manželství zneplatňovaly. Enes jsou
další, např.hysterie, schizofrenie, homo
sexualita, lesbismus ap. Těm, kdo rozhodují
o neplatnosti manželství, mohou žadatelé do
dat nesprávné informace, lživé zprávy, a
ti, kdo rozhodují, se mohou dát podplatit,
zastrašit ap. Pak je ovsem manželství dál
platné a kdo klaněl, lhal, se dopouští vel
mi těžkého hříchu. Rozluka je za určitých

okolností dovolena, ne však nový sňatek.
Chtějí-li manželé, kteří uzavřeli neplát
ný sňatek a k vůli dětem či z jiných
vážných okolností se nemohou rozejít,
přistupovat k svátým svátostem, musejí
se zavázat-před Bohem-že budou žít
jako bratr se sestrou.
6. STAVÍME-LI SE PROTI SMÍŠENÝM MAN
ŽELSTVÍM, URÁŽÍME EVANGELÍKY. - Smíše
ná manželství jsou rozpolcená Církev
v malém. Mohou být šEastná, dobrá ale Církev má tisíciletou zkušenost.
I když je připouští, tedy jako by s
pláčem. Učení víry a mravy jsou přece
jen hodně rozdílné, katolická víra je
rmohern těžší, a člověk se dá lehce strhnout k
něčemu lehčímu, zvlášE trvalým a nejbližším oko
lím. A oo výchova dětí?! Jiné církve-i pravosla\
ná-uznávají rozvod, katolická ne - tedy i poster
k manželství je jiný. Víra má proniknout celým
člověkem - ve smíšeném manželství je právě na
nejcitlivějším, nejhlubším místě chlad, bolest,
roztržka. Avšak přesto katolický manžel může
imoho udělat pro milovaného nekatolického manže
la či manželku, svým dobrým příkladem, láskou ap
Jeho život se má zněnit víc než u koho jiného v
život apoštola.
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7, LÁSKA JE NEJLEPŠÍ POŽEHNÁNÍ ... Ano - ale musí
to být láska trvalá, ne přechodná, na první,
druhý, desátý pohled..Láska musí všechno vydržet
všechno přetrpět, všechno obětovat. Je-li tako
vá, je to dobré. Avšak pro takovou lásku potře
buje slabý člověk Boží sílu, Boží požehnání. Vo
da přirozeného manželství se svátostí manželství
kterou si udělují manželé před knězem sami, pro
měňuje ve víno svaté lásky.
8. A KONEČNĚ - CELIBÁT! TO JE PROTI PŘIROZENOSTI. - Proti přirozenosti ne, protože člověk mů
že žít bez partnera - a hodně jich také tak ži
je, at nucené nebo dobrovolně - a nezemřou, jakc
by zemřeli např. bez potravy, bez vzduchu.
Nemocní, ve vězeních, na vojně, v zajetí, při
určitých zaměstnáních, kdy jsou manželé dlouho
odloučeni.. Kolik mužů vědy a umění zůstalo sa
mo, aby se cele věnovali vědě a umění! Proč ne
muži víry, které chce Kristus jen pro sebe, pro
věřící? Církev k celibátu nikoho nenutí mladý muž má několik let na rozmyšlenou, než
odpřísáhne Bohu věrnost. Pak ji ovšem musí
dodržovat. Jak byste smýšleli o muži, který
opustí ženu a děti - i když se nedá rozvést?
Nestará se o ty, které mu Bůh svěřil, právě
jako kněz, jež opustí tvrdě věřící, jíně
přísahal sloužit. Navíc vzbudí jeho čin po
horšení, oslabí smysl věřících pro povinnost,
pro službu Bohu, mladé naplní hořkostí a ne
důvěrou i k věrným a dobrým kněžím. "Kdo vy
trvá až do konce, tomu dám korunu vítězství, "
tato slova Kristova platí pro nanžele i pro
kněze. - AEoZó Síže^vaZeA..-Sckíng
SchZag

MEZI TYHLE NEPATŘÍTE!

HRST KRÁSNÝCH MYŠLIENOK

Nikdy jóoa ve. ópoteinoótí neob Líben1' :
větní ótuóhí Lidé. Vóímneme óí niko
Líka typu. Lidí, kterým óc obvykte
jijích, pLíteté vyhýbají.
BOLESTÍN ČILI BREČNA. - Osůbka, která
se stále lituje. Rodina není dost vděčná
za všechny oběti, nikdo pro ni nemá pocho
pení, má pocit marnosti, beznaděje, křivdy.
Často prosí lékaře o prášky - ale ani lékař
jí nerozumí, neboE ji radí, aby byla
trochu sebekritická k svému životu a
neztrpčovala fňukáním druhým život.

NEZMAR. - Výkonný dříč, od rána do vtA
čera. Spolupracovníci mu v práci nestaX.
čí, proto jsou”neschopní lenoši" a je-li
to žena v domácnosti, má všechno vyleštěno,
vzorně poskládáno, běda, když někdo z rodi
ny" je jí "pořádek naruší. Tak mění byt v
jakési vězení, či svěrací kazajku, z
které každý rád"vypadne" a mamě se <
pečlivá maminka diví, proč její pře-l
čistý domov děti a muže odpuzuje. Ne
pořádek a domov, ale ona sama.

STYDLÍN, - U mladých, nezkušených lidí je
přirozené, že se červenají. Ale ostýchá-li
se bez příčiny dospělý, nebývá ve společ
nosti oblíbený, každý se musí kontrolo;
vat, brát na něho ohled...
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ŠKAROHLÍD dovede neobyčejně talento
vaně nacházet na všem stíny, na kaž
dém najde špatné vlastnosti nebo aspoň
podezřívá. Nic mu není vhod, do všeho hodí kus
své žluče. Lidé nají dost svých starostí,
proto nají raději humoristy, kteří si i z
těžkostí a stínů dělají legraci.

MRZOUT. Obvykle staří, nemocní lidé,
na všechno vrčí, stále jsou rozmrze
lí, svou špatnou náladu přenášejí na
druhé - jaký div, že se jim vyhýbáme?
MALICHERNÍK, - Udělá z komára velblouda,
lpí houževnatě na drobnostech, bezvýznam
nostech a nutí k tomu i druhé. Je nudný
a obtížný svým sledováním mušek a ne
všímáním si důležitých věcí.

ŽÁRLIVEC. Nejen na nanžela, manželku,
i na děti - brání jim, aby si udělali
známost, vidí důvody k žárlivosti v ma
ličkostech, vymýšlejí si. Jsou to nešťastní
a nepříjemní lidé. Nejraději by ty, které
"milují"zavřeli do hradu a nedovolili
jim stýkat se s kýmkoliv.
NÁLADOVÝ ČLOVĚK - je hned přehnaně
veselý, hned zlobivý, vzteklý, smutný. Náladami znejištuje druhé, kteří
hledají jistotu - a tak se mu vyhnou.

HOVOŘÍ PÁN JEŽÍŠ: "Pravdivo vám ho
vorím, že základom všetkých omylov,
ktoré sa konajú na zemi, je hriech,
ktorý odlučuje člověka od milosti.
Zitě v milosti, ak nechcete upadať
do omylov..1áska/k Bohu/ je tým,čo
zjemňuje sily ducha do takej výšky,
že účinné privádza k dokonalosti v
každej oblasti..1áska ho ucí chá
pat’ a vedie ho k poslušnosti, lás
ka ho chráni od zla, láska ho
uschopňuje letieť na ceste Dobra..
Boh sa neodlučuje od toho, kto ho
miluje. Teda, keďje vo vás Boh,je
vo vas sama Intel igencia, a tá vám
dává svoje světlo..Boh je plamenem
ktorý žije vo vás, keď ho milujete.
Vaša Tudská prirodzenosť sa zbožŠťuje týmto kontaktom. Člověk, ži
vočich obdařený rozumom ustupi ako
kukla larvy motýTa a vynoří sa
skutočny nadčlověk, ktorý už nie
je i ba tým, ako ho vidí svět..ale
je bytím, nie sice este anjelským,
no nie už i ba 1'udským, ma' ešte
1’udské boje, ktore' mu prinásaju
zásluhy, má však slobodu duchov
nad zmyslami, žiaru a jasná videnie, preto sa mu odkrývá PRAVDA a
zjavuje Boh - Otec a Pazn - vo svojej nadbytostnej KRÁSE.

Citované a přeložené z talianského
originálu knihy: I snritti di M.
Valtorta: I QUADERNI DEL 1943 z textu súkromých zjavení P.Ježíše
mystické M.Valtorte .

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
POKRAČOVÁNÍ.
MEZINÁRODNÍ EXILOVÍ
SYMPOSIUM - studijní skupiny
čs.svazu křest.pracujících Švýcarska
ve Vzdělávacím středisku Wislikofen
/blízko lázní Zurzachu/ na téma Exily
ze Střední a Východní Evropy vprostřed
současné mezinár.situace. Polsko-poslední výstraha pro Západ i východ. Přihl.
a inf. -ČSKP-Schlosstalstr.54. - 8406
WINTERTHUR-Schweiz.
7.-9.května

APOŠTOLÁT MLÁDEŽE, pracovní schůzka v
Casies, inf.a přihl.P.šimčík 20.9.-25.9.
DĚTI ZE ŠVÝCARSKA v Casies, St.Martin
Inf.a přihl. P.šimčík, P.Birka 2.-16.10
PODZIMNÍ DUCH.VÍKEND V Quartenu 28.-31.10
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S FEKFEACÍ
v Casies, vede P.J.Koláček,SJ.
Přihl. misionáři
26.12.-2.1.83

VÁZA

Karolina Fletcherová vyložila z
malé zásoby starožitností ty,
které by mohly vzbudit zájem
okolojdoucích. Vtom vstoupil
do obchodu starší, inteli
gentně vyhlížející pán a řeklJ
"Máte ve výloze řeckou vázu.
Mohl bych ji vidět?"
Karolína vyňala z výlohy vázu
Pán si ji pečlivě prohlížel.
"Z Řecka ovšem není..ale je tc
velmi zdařilá imitace. Kolik
stojí?"
"Dvě libry a pět šterlingů."
Zákazník si vázu ještě chvíli podrobné
prohlížel a pak řekl:"Prosím, zabalte ji
Vytáhl peněženku a odpočítal pět liber.
"Váza je vzácnější, než myslíte, slečno.."
"Jsem vdova, paní Fletcherová."
"Doktor Swinstead. Váza je asi z Itálie,
snad z dílny Antonia Guicelliho..."
"Je opravdu tak oenná!"vykřikla paní.
"Za určitých okolností ntí vysokou hodnotu.
Zjistil jsem, že takové vázy se vyráběly
vždy po dvou. Pouze znalec by zjistil ne
patrné rozdíly. Sama o sobě váza nemá tak
velkou cenu, jako když jsou obě.."
Oči paní Fletcherové zazářily.
"Kdyby se vám snad podařilo získat druhou
vázu, jsem ochoten za ni zaplatit...řekně
me sto liber..Ovšem bude těžké si ji ob
starat. Snad inserát, nebo natě známosti
mezi starožitníky...?"
"Neznám jich imoho. Obchod vedl zesnulý
manžel,"řekla zamyšleně paní. "Ale pokusím
se, pane doktore, vám opatřit druhý kus."
Snažila se, aby se jí nechvěl hlas. Pán
vzal vázu a s úsměvem se rozloučil.
Sotva za ním zapadly dveče, zavolala paní
známému sousedovi, Bobu Harrisonovi. Vypra
vovala mu o podivné události a možnosti,
získat druhý exemplář vzácné vázy. Bob při
běhl za chvilku a pomohl jí sestavit inserán. Kromě stručného popisu vázy připsal:
Hodnota vázy je čistě památková.
"Pak koupíte vázu levněji,"vysvětlil Karo
líně a dodal:"Už je na čase, abyste měla po
boku šikovného člověka, který by se o vás..
o tebe staral..Karolíno.."
Mladá žena se žasná la:"Jsem zvědavá, kdo se
přihlásí..."
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"Počítáš s tím?"
"Jsem si tím jistá. Ostatně, zavolám tě
pak, aby ses sám přesvědčil."
Bob z ní její tajemství tak dlouho vytaho
val , až podlehla a vysvětlila mu....
Asi za deset dní přišla do starožitnictví
mladá, roztomilá dívenka s velkýma očima.

V náručí nesla velkou krabici.
"Přejete si, slečno?"
"Matinka četla váš inserát. Myslí,
že naše váza by mohla být dvojníkem
té, o níž píšete.."
Položila balík na pult a začala ho
opatrně rozbalovat.
"Vy jste mi přinesla tu vázu?" udive
ně se zeptala Karolína.
Poslední kus papíru padl na pult.
Stála tu váza, dvojnice té, kterou
prodala Karolína starému pánovi.
Mladá žena si ji pečlivě prohlížela,
pak otočila hlavu: "Zdá se mi, že zvo
ní telefon. Okamžik, slečno, hned
jsem zpět."
Odešla do kanceláře. Po chvíli se vrátila.
"Nic. Asi zvoní někdo v domě u dveří. Ta váza
má skutečně dokonalý tvar. Nádherná. Je to dě
dictví, nebo jste ji kovpily?"
"Ne, matinka říká, že ji zdědila po dědečkovi.
Ten ji koupil v Itálii. Říkal, že je velmi cen-

za ni chcete?" NAŠE KRIMI
"Nevyznám se v tom,"upadla dívka do rozpaků.
"Matinka říkala, že má cenu nejméně třicet li
ber, ale..."
"To je trochu imoho.. Měla jsem tu podobnou a
prodala jsem ji za pět."
"Smím ji prodat jen za třicet liber, "řekla dí
venka velmi rázně.
"Nu, tak vystavím šek na..."
"Je mi líto. Ale matinka mi nařídila, že musím
přinést hotové peníze,"rozčilené řeklo děvče.
"I v tom vám mohu vyhovět," otevřela Karolína
pokladnu a odpočítala třicet liber. Podala je
dívence, která je přepočítala a pečlivě uložila
do peněženky. Otočila se k východu, když vstou
pil Bob Harrison.
"Dobrý den, pane inspektore," řekla Karolína
s hrozivou vlídností, "právě jsem si přála, abys
te přišel...."
"Máte nějaký problém, paní Fletcherová."
"Ano. Chci vám předat toto děvče - pro podvod.."
Dívka vykřikla a vrhla se ke dveřím. Ale Bob
se o ně opřel, vzal jí z ruku kabelku a
zeptal se:"Kolik?"
"Třicet liber." Bob odpočítal z peněženky
užaslé dívky třicet liber a podal je paní
Fletcherové. Z jednoho dopisu vzal obálku.
"Pro jistotu. A teá se vratte k tatínkovi.
Tenhle podvod je příliš starý. .Nebo dáte
přednost vězení? Půl roku..."
Dívka beze slova vzala kabelku a vyrazila
na ulici.
•

ná
"
"Kolik

"Věděla jsem, že druhá váza neexistuje, "
řekla Karolína při kávě Bobovi. "Maj drahý Sherloku - vázu, kterou jsem prodala
tomu dědovi dělal nůj tatínek! Měl ne
obyčejně šikovné ruce.." $ BtďZeZí

MÁTE BYSTROU MYSL?
A.Souhlas, dominikánská kolej v Říme, zmuchlán.
B.Zn.váhy, fňukna, úloha, slov, zvrat, zájm.,náboj
do děla. C. Starověké rozmařilé město, váha, zápor,
jméno/franc./, živočich. D. 1. část tajenky-výrok
Kristův, předl. E. Franc .město papežů, citosl. trhnu
tí, národní rada, čára/mn.č.2.pád/, říms. čísl.,
zkr.něm.kat.mládeze/česky/. F. Vysoký cirk, hodno
stář, otázka/c-č/, starorakouská značka, spojka,
i onou. G.Pramáti, spojka, nápoj, zkr. stř. rodu,
zájmeno, tlustý živočich, uhlík. H.2.část tajenky,
staročesky "jinak", předl.CH. 3. část tajenky, zn.
aut záp.přímořské země, rodiště reformátorky Karmelu, písmeno foneticky. I. Dusík, kouzla/i-y/,
sykavka, kněžský slavnostní oděv, spojka, něm. voda
/foneticky/, předl. J. Dvě samohl, bájný oř, apoštol
Německa, stará zkratka pro českou katol.mládež.
1.Hlupák, vezmi, předl., matka Panny Marie, K. Předl. ,2. patron Evropy/i-y/, dětský pozdrav,
mariánský evangelista, podmiňující koncovka, zkr.
zn.aut východošvýc.kantonu, zn.aut západojednoho z malých proroků. L. Slavná papežská uni
švýc.kantonu. 2.Bibl.otec, první žena,táh
ne , zvuk vody, neznámá.3.Obyvatel bií z.vý versita vedená jesuity, dýchati-něm.,koncovka mno
ha českých obcí, zkr. drobných rakouských mincí,
chodu, hněvu/lat./, zpěv o umučení Páně,
císař-který
dal Církvi svobodu, 3.patron Evropy,
švýc. tisk. družs tvo/nebo" dobrá "americky/,
citosl
.
údivu.
N.Vyloučení z Církve, zlý duch.
4. Náš cíl, zkr.nár.dějin, láska, zn.teplo
ty, zkr.pro pravý roh, lid.souhlas.5. Zn.váhy, sykavka, 3 samohlásky, mužské jméno, dívčí jrré
no, čísl.6.Písmeno fon., libra, předl.,dusík, ani, patron skautů, zn.míry, část úst/2.p./,
papežská universita/a římský pahorek/, zač.písmeno jedné z malých sovětských republiček,knedlíček, hud.nástroj/im.č.2 p/8.obyvatel evropského ostrova, zná, výherní poukázka, polní prá
ce, zápor. 9.Závěr, zkr.váhy, dusík, volání na měsíc, lat.padesát, souhlásky slova "netýká",
lO.Uchytni to, úder, citosl.údivu. 11. Moje, rodiště sv.Benedikta, předl.,papežovo město,
uhlík.12.Slov.čísl.,8.tř.gyímásia, cizí ženské jméno.13.2.apoštol Německa, žens.jméno,odpadfk
předl.14.Předl.,cirk.sněm, fr.rod, zn.za firmou,roky, 15.Zn.švýc.aut, předl.,středisko bene
diktinů, zn.váhy. 16.Pobídka, návrat k víře, slavnostní báseň. 17.Naše kolej v Římě, co visí
v kostelní věži a svolává k bohoslužbě.

l/ůevo: najdete. du&t nozdÁJ& mezi. oběma obaazky.
VoZe: kZeiou cóóí zobrazují dote nakuAtené oýóehu?

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
DUCHOVNÍ VÍKEND

BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BALEN-kaple s v. Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERM-Dreifaltiqkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.,sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlers tr.4 6. neděle
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,15
CORTAILLOD-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
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCHAFFHAIJSEN-kaple u kost. sv.Petra, St
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky
SOLOTHURJ-Spitalkirche, každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30
ST.GAT.t.en-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTERTHUR-St. 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.msi sv. rozesílají 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.
ILJAN BIRKA, 6006 LUZERJ, Schadrútistr.26, tel.041-312635
P.Jos.ŠIMČÍk-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BANÍk-01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 M3RCES, La
Longeraie, tel.021-717713
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P. Vilém WNDRA, 8 735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.

QUARTEN/SG/
s Otcem Pavlem Kučerou z Norintoerka. - Otec Kučera
umí nejen "zajet na hlubinu" duchovního života, ale
má snysl pro humor-tak vzácné a nutné koření pro
naše denní tranpoty a obtíže. Duchovní život a humor
dovedla spojit v jedno řada světců, sv.Filip z Neri,
sv.Don Bosko a jiní. Začínáme večeří! Cena:8O-9O frs
Inf.a přihl.P.V.Vondra,tel.a adresa vedle 12.-14.3.

EXERCICIE

BETHANIEN/OW/
Otce Jaroslava Škarvady z Řím. Jeho kvality větši
na čtenářů KLUBu dobře zná z jiných exercicií, pou
tí a setkání. 0 oba podniky je velký zájem, proto
si s přihláškou pospěšte. Inf.a přihl. P.Birka,
Lucem/adresa vedle dole/, cena 120 frs 25.-28.3.

OASA mladých od 9-13 let v Casies-St. Martin, Itálie.
18 DM za den. Inf.a přihl.u Vašich misionářů v
příslušné zemi
4.4.-18.4
ZÁJEZD MLADÝCH DO FLORENCIE-Inf.a přihl. P.šimčík,
adresa a telef.ve vedlejším sloupci dole-12.-15.4.
SETKÁNÍ MLADÝCH S P.KUNERTEJ4, inf.a přihlášky
P.Birka, P.šimčík. Setkání s moudrým a dobrým
knězem-jesuitou, nůže Vašim mladým trvale ukázat
správnou cestu životem, využijte příležitosti!
15.-18.4
VELKÁ MÁJOVÁ POUÍ V EINSIEEELN - promluva P.Škarvady, který bude biřmovat i ty, kdo se VČAS přihlá
sí u svých misionářů. Společný oběd a zábava.16.5.
PĚTI Z NĚRECKA V CASIES, našem rekreačním domě v
Již.Tyrolích. Přihl.u příslušného misionáře
5.6.-12.6.
PĚTI Z RAKOUSKA, tamtéž
5.7. -26.7.

OASA P.Marie Pomocnice Křesťanů, pro dětí nad 13 r.
v Casies, přihl.u misionářů
29.7.-7.8.
OASA MLADÝCH od 9-13 let, tamtéž

SYMPOSIUM V

10.8.-28.8.

TRIDENTU

ve Villa San Nicolo, pořádá Křesťanská akademie
na námět: ATEISMUS V ČSSR a jeho dopad na uprchlíky
poslední doby. - Je to prakticky jediný kultuměnábožensko-vědecký podnik v zahraničí. Přihl.do
31.3. Academia Christiana, Via Ooncordia I.,
I-OO183 ROMA. Cena cca 18-20 frs denně. Prohléd
neme si město proslulého Tridentského sněmu, kte
rým se obrodila Církev na řadu století. Při ječíte
a přivezte i přátele, kteří se zajímají o kulturu
a víru.
Od 25.8.odpoledne do 28.8.ráno
Skupina kněží a bohoslovců v Casies, přihl.VELEHRAD
I-39O3O ST.MARTIN In CSIES/Bolzano/ 2O.9.-3O.9.

POÚÍ DO FATIMV je sice obsazená, ale konáme ji
se Švýcary, nůžete se tedy přihlásit ještě na
adrese:BAM-REISEDIENST, Paola Haeberli, PF 281,
CH-Zůrich,t.01-2425116 Cena 1280 frs 10.-18.9.

ZAKÁZANÉ UVOLŇOVÁNÍ
Vůbec žádná kapitola o hokeji to nebude, abyste věděli! Ne, že bych
nebyl ctitelem tohoto sportu, načpak, obdivuji ty statečné kluky
na jejich každém krcku, a s předchůdců těch dnešcích, s takovým
Konopáskem, oběma Zábrodskými, Prchalem a Lonsmínem jsem dokonce
hrával v jednom žákovském družstvu. Ale kdeže loňské sněhy jsou!
Člověk si nevybere. Osudy máme v podstatě stejné. My i sportovci.Stá
le pod dohledem veřejnosti, v ustavičném shonu a napětí. A tu si ty či
vy přímo řeknou o nějaké uvolnění, vybočení z pravidel hry. Které povolá
ní na světě nemá svá specifická uvolnění, svůj ventilek? Ovšem-sunt denique fines-nemá to
překračovat míru a hlavně nesmí to být jen na účet druhých. Tyhlety věci, s kterými vás chci
seznámit, se už dneska nedělají, kdepak, to by byly pokuty jako řemen, ale patří to k histo
rii divadla, a já vás nechci ošidit, ani před vámi nic tajit. Ani věci archivní.
Jedno z těch zakázaných uvolňování je takzvaná hra na "Hopkinse".Je jednoduchá a naivní,spíš
pro ucho k vyprávění než pro oko ve skutečnosti: spočívá v tom, že se partnerovi při hře
šeptne v určité situaci slůvko:"Hopkins",a on, at v té chvíli dělá co dělá, musí poskočit.
Vidíte, úplná dětinskost, ale právě takové hříčky jsou oním kýženým ventilkem. Tato hra prý
se zrodila v Anglii, ale záhy se rozšířila po celém hereckém světě. V jednom proslulém, veleznámém divadle se rozrostla tak, že si dokonce rezortní ministr zavolal několik provinilců
z řad starších a důstojných Mistrů a velice jim vynadal, že dávají špatný příklad svému mla
dému okolí. Museli slíbit, že s tím Hopkinsem skoncují. Zničeni opouštěli budovu ministerst
va, ale okamžitě za vraty na ulici zaševelil jeden z hříšníků"Hopkins", a všichni ostatní
uvolněně poskočili, neboř, na takové uvolnění po ministrově kázání byl právě nejvyšší čas.
Nebožka Mí linka Pačová pozorovala jednou takové dva výtržníky u nás a strašlivě prosila,aby
ji do této velehry zasvětili. Asi se jí dostalo špatného výkladu, protože to dělala úplně
špatně. Vždy řekla"Hopkins" a sama si poskočila. Ale měla přitom záviděníhodně štastnou tvář.
Jiným zakázaným ovocem je tzv.hra na "Cyrana". Znáte jistě onen slavný monolog o nose,kdy
si Cyrano předpisuje, jak co má říci? Sám sobě přikazuje: "výbojně! ","s emfazí!","zvídavě"!
"venkovsky! "atd. Vtip hry na "Cyrana" je v tom, že si počkáte na partnerův delší monolog.
Nejlepší je k tomu kázání studenta v Mahenově Jánošíkovi, kdy jsou všichni otočení zády k
publiku, jen kázající student je k němu čelem. Kdykoliv udělá v monologu mluvící pauzu, ař.
významovou nebo jen k nadechnutí, se mu šeptne jeden ze Cyranových povelů, vypadá to takhle:
Student: A já, přátelé moji.. Šeptem: Výbojně! Student:..budu vám kázati na text písma svá
tého, .leptem.- S emfazí! Student:..o povolání Davida na vojnu..Šeptem: Zvídavě!
Tuhle hru jsem nezažil, ale říká se, že nikdo prý víc jak dvě"vyzvání"nevydrží. Nedivím se!
Ďábelským vynálezem je i hra NA OZVĚNU. Hraje se prý rovněž při monologu, kterému naslouchá
mlčky víc partnerů. A všichni partneři sborem-potichu-opakují do pauz poslední slovo své
oběti. Praktická ukázka: představte si, že na jevišti mluvíte nějakou roli, \yberu, co všich
ni znáte: Andulko šafářova, husičky nemáš doma. Husy jsou v ječmene, Andulko, vyžeň je...atd.
A ted vám do toho sbor roštáků ozvěnuje: Andulko šafářova,/šafářova/,husřčky nemáš doma/doma..atd. Jak dlouho byste vydrželi vzdorovat smíchu?
Někdy i jako divák rozpoznáte, že se na jevišti stalo něco, co do hry nepatřilo,a vidíte ta
ké hned, že se herci brání s menším či větším zdarem smíchu. Občas se stane dokonce něco tak
nápadného, že se spolu s jevištěm směje i hlediště. To je v pořádku, to nají lidé dokonce rá
di. Když však obecenstvo neví, co se stalo, a vidí smějící se herce na jevišti, to přestává
všechna legrace. Pokládá to za nedostatek kázně a povinné úcty k sobě. Někdy tomu ale tak ne
ní. Je tu právě to nevypočitatelné, náhoda, za kterou nikdo nenůže, a tu se pak braň, bráni
ce! Jistě, jsou herci, kterými nepohne nic, a jsou zase smíškové k pohledání.
Povím vám na ukázku o dvou takových melách. Hráli jsme v Komorním Žižkův dub. Jaroslav Marvan hrál otce-kováře, Svatopluk Beneš jeho pravého synovce a já jeho přítele, který se za
kovářova syna vydává. Na scéně byly troje dveře: středními se vcházelo, vpravo byly dveře
do kovámy/svítilo tam červené světlo/,nalevo další dveře. Stáli jsme s Marvanem na scéně,
když měl vrazit zadními dveřmi na scénu Beneš. Zaslechl jsem, jak jimi zoufale cloumá. Asi
se dveře zaklesly o rám. Marvan zaextemperoval: "Někdo jde, běž mu, synovce, otevřít!" Běžel
jsem do levých dveří, ale jako na potvoru, Beneš oběhl z druhé strany a vešel - z kovárny.
Obecenstvo řičelo smíchem a my jsme se mamě snažili pokračovat ve hře. Nešlo to.
V II.jednání"v noci"jsme měli my, nápadníci kovářovy dcerky, rande u Žižkova dubu. Jeden po
druhém jsme se schovávali do koruny dubu, namalovaném na překližce a vzadu byly sedačky. 0
půlnoci vyšla na scénu Z. v prostěradle a začala nás strašit "mumlasa, mumlasa" tak jsme smí
chem téměř roztřásli celý strom. Jeden dokonce se stromu sletěl. A když se zdálo, že jsme
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z nejhoršího venku, přiběhl chudák Beneš a oslovuje strašidlo, řekl místo správného "jsi-li
duch, mluv" zbreptané "jsi-li dych, mlyv" a už jsme to nemohli dát dohromady. Bylo to přes
ně to, čemu se v divadle říká odborně" vostuda. "
Bohumil
BEZOUŠKA

HUMOR

vdova - takto: Všechno a několikrát.
"Pane profesore, zítra odcházím z nemoc
nice a už jsem dostal účet. ""Ano. Operace
"Byl jsem kdysi mladý a krásný,"stěžuje si
se báječně podařila.""To věřím. Jenže
pan Novák,"ale v porodnici mě vyměnili."
k vůli tomu nechci kupovat celou nemoc
"Prosím vás, jak je vysoká tahle
nici. "
hora?""To nevím, ale řízek v res
Vojenský lékař k pacientovi:"S takovou
tauraci nahoře stojí třicet franků''
maličkostí byste ke imě vůbec nepřišel,
"Když jsi oslavoval dokončení stav
kdybyste byl v civilu.""To máte pravdu.
by chalupy, neviděl jsem tu nikoho
V civilu bych si vás zavolal k sobě."
z těch, co ti pomáhali. ""Nediv se.
"Mimi, dnes mám dostaveníčko s Frantou.
Pomáhali mi podřízení a oslavo
Mohla bys jít se mnou?""Ale Věro, na do
vali se imou moji šéfové."
staveníčko se přece nechodí s kamarádkou.""Já vím
Učitel vyzve žáky, aby najenže když tě Franta uvidí, mám přece u něho ně
šli na globusu severní pól. "Pane učiteli,
jakou šanci. "
hledal jej marné
Skot bydlí služebné měsíc v hotelu. Jednou mu
Nansen, ani Cook
ho nenašel a právě řekne pokojská: "Pane McThonpsone. dnes se mi zdá
my ho máme najít?" lo, že jste mi dal deset šilin
Hádejte: čtyřhran ků zpropitného.""Opravdu. No,
já jsem velkodušný člověk,
ný dům, všechny
strany vedou na můžete si ty peníze nechat!"
jih. Přijde k ně Matka se vrátila z nákupu. "Ma
mu medvěd. Jakou mi, "hlásí Honzík, "Jirka právě
barvu rrá ten med polknul živou mouchu. Ale ne
věd? /Dam stojí musíš se bát, já mu hned dal
na severním pólu lžíci prášku proti hmyzu. "
Jiolič se ptá zákazníka: "Měl
a maže k němu
přijít jen lední jste dnes k obědu rajskou
omáčku?""Ne.""Tak jsem vás
bílý medvěd./
Je to můj syn a střihnul."
"Peníze samy nepřinášejí štěstívzdychá milio
já. nejsem jeho
otec. /Jsem jeho nář. "Jsou lidé, kteří mají třicet miliónů a. ne
jsou štastni. A jsou lidé, kteří mají dva, tři
matka/.
Na pohřeb si ob milióny a jsou úplně spokojeni. "
"Kde jste si tak spálila ucho?" ptá se lékař stai
jednali věnec s nápisem: Spi v pokoji. Na
shledanou. - Dodatečně dostala firma, vyrá ší dány. "Ale žehlila jsem prádlo a náhle zazvo
nil telefon."
bějící věnce, dopis:"Připište na stuhu:
v nebi - je-li tam ještě místo." A na stuze Maskovaný muž přistoupí s pistolí k pokladníkovi
v bance a žádá, peníze. "Pád. Ale musíte si přivést
se opravdu objevilo:"Na shledanou v nebi,
dva ručitele,"žádá pokladník.
je-li tam ještě místo."
"Má zena, se mou už čtyři měsíce nemluví. A Opilý chlapík vyřvává: "Po mé levé straně jsou sa
to pro jediné slovíčko. ""Mohl bys nri to zá mi idioti a na pravé straně sami blbci."Muž na
pravé straně namítá:"Ale já
zračné slovíčko prozradit?"
On je v Paříži. Dostane telegram: "Auguste, nejsem blbý.""Tak jdi na
bučí mi věrný!" Telegrafuje druhou stranu."
zpět:"Je mi líto, ale dostal "Copak dáš, Věrko, mamince
jsem telegram příliš pozdě." k narozeninám?""Nevím, tati.
Inserát: "Moderní dům k Když ona už má všechny věci,
pronajmutí. Levně. 6 které potřebuji. "
pokojů, tři koupelny, "Můj pes mi zachránil život."
hypermoderní kuchy "?""Ležel jsem nemocný v po
ně, výhodné dopravní steli a on nepustil lékaře
spojení - letiště jen do domu."
"Petře,půjč mi žvýkačku.""Tu
100 m od. domu. "
máš. Ale vrat mi ji, patří
Filmová divá vyplňuje
rubriku: vdaná, rozvedená, totiž Josefovi."
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KLUB,
8735 St.Gallenkappel,
Schweiz

másla, vejce, nastrouhaná kůra a stává z cit
rónu, tuk na vymastění, žloutek na potření a
krystalový cukr na posypání. - Kvasnice
VELIKONOČNÍ PLACKA. - 500 g mouky,
rozdrobíme do vlažného mléka a necháme
30 g kvasnic, vrchovatou lžíci cukru,
10 min. na teplém místě. Do mouky uděláme dů
1/4 l vlažného mléka, špetka soli, 2
lek, vlejeme tam kvasnice s mlékem, posypeme
žloutky, 100 g rozpuštěného másla. Na
cukrem, vanil.cukrem a solí. Přilejeme roz
obložení: 750 g jablek, 50 g cukru, 100c
puštěné máslo, vejce, strouhanou kuru z pome
korintek, 50 g sekaných mandlí. Mouku
ranče a citrónu a uděláme pevné těsto. Z těs
na rozválení, tuk na vymaštění, žloutek na
potření. - Do středu těsta v míse rozdrobí ta vymodelujeme na prst silné roličky a ze tří
me v dolíčku kvasnice, posypeme cukrem,roz spleteme cop, který rozdělíme na 14 věnečků.
Položíme na vyiraštěný plech a přikryté necháme
mícháme s trochou mléka, okraje posypeme
moukou a pokryté necháme 15 min.na teplém na teplém místě vykynout asi X) min. Pak potřeme
místě vykynout. Přidáme zbytek mléka, sůl, žloutky, posypeme krystalem a pečeme v předehřá
žloutky, tekutý tuk a zaděláme těsto. Zno té troubě na střední mřížce asi 30 min. - El.
vu 30 min.vykynout. - Mezitím nakrájíme na 200°, plyn °
tenké plátky oloupaná jablka, dáme do mísy, VELIKONOČNÍ KOLÁČ, - Tabulka mléčné a tabulka
posypeme cukrem. Korintky přelijeme vřelou hořké čokolády, osminka smetany, 100 g másla, 6
vodou, osušíme, přidáme se strouhanými mand žloutků, 100 g cukru, 200 g mletých mandlí, 200g
lemi k jablkům. Vykynuté těsto rozválíme do strouhanky, strouhanou kůru z pomeranče a citró
velikosti plechu, položíme na něj náplň a
nu, 6 bílků, tuk na vymaštění. Na polevu: 150 g
ohneme přes náplň asi 8 cm nejdříve na
práškového cukru, lžíce vřelé vody, 2 lžíce tep
krátké straně, pak podélně. Vložíme na vy- lého rumu. - Obě čokolády rozlámat do mísy, při
maštěný plech, potřeme rozšlehaným žlout
dat smetanu a v horké vodní lázni čokoládu rozkem a vložíme do předehřáté trouby na
šlechat, přisypat cukr a šlehat tak dlouho, až
střední mřížkuj pečeme v el.troubě na 200 , je všechno dokonale spojeno. Trochu ochladit,
v plynové na 4U asi 55 min.
pak vmíchat žloutek, cukr, mandle, strouhanou
VELIKONOČNÍ KOLÁČ PO DÁNSKU. - 2 bal. líst citr.nebo pomerančovou kůru a udělat těsto, do
kového zmrzlého těsta/600 g/,mouku na roz něhož zamícháme sníh z bílku. Vymastit formu
/26 cm v průměru/, dát do ní těsto a pégi na nej
válení. NÁPLŇ: 200 g netužného tvarohu, 1
nižší mřížce 60 min. - plyn 1 , el. 150 . Po
žloutek, 30 g cukru, špetka soli, 'kůru z
upečení potřeme směsí práškového cukru s vodou
citrónu, 30 g sultánek. K potření 2 lžíce
a rumem - ale předtím položíme do středu koláče
vody, žloutek - Necháme lístkové těsto
formu zajíčka - buó kovovou, nebo vystřiženou
rozmrznout, položíme oba balíčky na sebe,
rozválíme na 3 nm. Vykrájíme 10 placiček o z tuhého materiálu, takže místo, kde je zajíček,
průměru 12 cm. Na náplň smícháme tvaroh se zůstane nepotřené. Dáme koláč ochladit, pak
žloutkem a cukrem, přidáme sůl a kůru.Sul teprve formičku sejmeme. Můžeme při zdobit i čo
tánky polejene vřelou vodou, dobře osušíme koládovými vajíčky nebo půlkami čokoládových va
a přidáme do mísy. Promíchanou směs klade jec.
me na kolečka a formujeme do půlměsíce.Kla
dené na studenou vodou opláchnutý plech a
vložíme na střední mřížku do předtopené
trouby. Pečeme při 220 na el. nebo 5 na
plynu asi 15 min. Mažeme také dát náplň na
celé těsto, srolovat jako závin, pak ovšem
pečeme 20 min.

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE
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VELIKONOČNÍ VĚNEČKY, - Osminka vlažného
mléka, 30 g kvasnic, 125 g cukru, 500 g
mouky, sáček vanil.cukru, špetka soli, 125g

