KLUB
MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE PRO ČECHY A SLOVÁKY VE ŠVÝCARSKU ROČ.XIII.]

DRAZÍ PŘÁTELÉ.
do Prahy přijeli dva němec
tí profesoři teologie, je
den z nich nevérec, druhý
heretik. Přesto povzbudila
jejich návštěva ty, s nimi:
se setkali, k pevnější ví
ře, vroucnější lásce, hlub
ší naději. Jak je to možné
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kovážný a jen když se může vysmát.. Všichni jsou ztraceni a kaž
dý jenom velebí svou zkázu..A život bez Boha jsou jen muka. Ale
co naplat., člověk se musí někomu kořit. .Kdyby i zavrhl Pána Boha
pokloní se modle. .Jsou to sami modloslužebníci a ne bezbožníci..
Jsou i opravdu neznabozi, jenže ti jsou o mnoho strašnější než
tito, protože přicházejí s jménem božím na rtech.. "

Prostý stařec viděl přesně; lidé jsou obvykle slabí, nevědomí,
tvrdohlaví, vykonávají vůli toho, kdo je "tahá za drátky" - zlé
ho člověka nebo zlého ducha - protože se bojí posměchu, podléha
Sv.Pavel píše:"Tem, kteří
milují Boha, všecko napomá jí tlaku veřejného mínění, dají se vléct, ale nenávist vůči Bohu
má v srdci málokdo.
há. k dobrému. "/Rím 8,28/.
Kristus pak říká:"Blahosla Panna Maria žila v době, kdy saduceové t.j. kněžská vrstva, vět
vení čistého srdce, nebot
šinou nevěřili či pochybovali, farizeové plnili přesně zákon,
oni budou vidět Boha. "/Mt
ale srdce neměli. Nad nimi vládli nenávidění pohané. Židovská
5.8./ Dostojevský v knize
idea jako by uhnívala, mizela, zůstávála jen tvrdá a neživá
Výrostek vysvětluje slovy
kostra. - A právě do této doby - tak podobné naší - zasadil Bůh
zbožného poutníka:"Žádného
květinu, jejíž vůně vane staletími. Dívku, ochotnou říci ke kaž
neznaboha jsem jaktěživo
dému Božímu požadavku ANO. V tom její svatost spočívala a v tom
nepotkal, ale místo něho
také rostla.Od prvního přikývnutí k tajemství vtělení: "At se mi
jsem potkal pomatence..Něk stane vodle tvého slova."/Lk 1,38/, až po tajemství ukřižování,
do je rozpolcený, že ani
zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a seslání Ducha svátého vdecho
sám sebe už nevnímá. Někdo vala BOŽÍ V0LI a vydechovala své ANO.
je nad kámen zatvrzelejší,
ale v srdci mu bují sny. A Pro ni není žádný hříšník dost velký, aby ho neobjala. Sám Ďábel
jiný je zas bezcitný a leh- se bojí její lásky; ale stará legenda tvrdí, že v hlubinách své
zloby doufá, že se i za něho přimluví. Obrátila v dobro útoky
zla - jako mohli obrátit naši v Praze v dobro návštěvu dvou
nešťastníků, kteří rozsévají jed místo semene Pravdy.

Hledejme Boha ve věcech dobrých i zlých. Uvidíte, kolik objevíte
lásky! Bůh zlo dopouští, ale obratně ho mění v dobro,jako změnil
v spásné dobro největší zlobu na světě, umučení a ukřižováni
svého Syna. Slzy vyvolené Popelky z Nazareta pak proměnil v
očistné bystřiny, které dodnes omývají bolesti všecn srdcí.
Stačí maličko posunout své místo: posuneme-li je od Krista,
spatříme spoušť. Posuneme-li je však ke Kristu, uvidíme, jak
Kristus po boku s Matkou tuto poušť přeorává v úrodné pole, do
něhož můžeme zasévat svou setbu, modlitby, oběti a dobré skutky.

Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Pecká vláda musela ustoupit veřejnému mvnění a
povolit nepovinnost občanského sňatku i uznat
V Liberci byli odsouzeni františkáni P.Josef platnost sňatků v kostele.
Bárta, 58 let, na 18 měsíců nepodmínečně a Sekretáři evropských bisk.konferencí se sešli
Med.Dr.Ladislav Trojan na 15 měsíců bezpod. v dubnu v Dublině ke svému 10.zasedání. Bylo tam
pro maření dozoru na církvemi. Pokračovali
zastoupeno 15 bisk.konferencí.
v cirk.činnosti a organizovali řeholní život
Za nepřítomnosti Otce kard.Tomáška-byl v Ríměbez stát.souhlasu. P.Bárta si už odseděl řa
vnikli neznámí mužové do jeho pracovny v are.
du let v dobách stalinismu.
paláci a prohledali jeho písemnosti. Když si
18.4.přijet sv.Otec na pastorační návštěvu
řeholnice, které vedou panu kardinálovi domác
do rudé Bologné. Její chrám sv.Lukáše je zá nost, stěžovaly na policii, odbyli je prý slo
roveň mariánskou svatyní, kde se uctívá
vy :"Vždyt se vám nic neztratilo, tak nemáte
obraz Matky Bozi, který podle tradice nama právo si stěžovat!"
loval sv. Lukáš, patron arcidiecéze. Do Bo- Na o by valili Cuaycha přepadá pAum&iní 4&
logne ho přinesl řecký poutník Theocles Mi- obytní p£oc.h.y. Na obyvatítí Moókvy ptumé/ině
nias z Cařihradu asi v VII.st. Sv.Otec věno 11^.
,
val obrazu perlový náhrdelník se zlatým kří Sv.Otec schválil zahájení vyšetřování o životě
žem a papežským znakem.
a ctnosti miinsterského biskupa kard.von telena.
17.4.zemřel bratr pražského arcibiskupa 2 Tím vstupuje blahořečení "lva z Munsteru",který
kard.Tomáška Dr.Josef Tomášek.
se statečně bránil proti nacismu, do rozhodující
Zatím se nepodařilo najít hrob bl.Anežky,od fáze. Proces začal r.1956 informačním biskupským
jejíž smrti uplynulo 700 let. Ve španěl
procesem k vyšetřování ctností a zázraků tohoto
ském Eskoriálu je její čelist. P.J.Novotný, slavného a statečného biskupa.
velmistr křižovníků, získal pro svůj řád
7. Z.prodala městská umělecká galerie Walters v
část tohoto vzácného ostatku. Hrob bl.Anež Baltimore misál, který patřil pravděpodobně sv.
ky vyplenili husité.
Františkovi z Assisi.
Sv.Otec zpovídal opét na Velký pátek v kapli U příležitosti pouti sv.Otce do Fatimy 13.května,
sv.Josefa u sv.Petra. První kajícnicí byla první výročí po atentátu, zaslalo italské bisk.
Debora Riccardi, 8 let, z Velletri u Říma.
konferenci sdružení Collegamento Mariano list,
Na Bílou sobotu vigilie u sv.Petra: stříbrné v němž navrhuje, aby v onen den věřící celé Itá
trubky, vystřídány všemi římskými zvony,při lie vykonali se svými biskupy a kněžími kající
pomněly v noci ze soboty na neděli Kristovo pout do nejbližšiho mariánského poutního místa,
zmrtvýchvstání. Tyto trubky nebyly už použí aby vzdali Panně Marii dík za zachránění života
vány od začátku pontifikátu Pavla VI.
sv.Otce; mají se modlit i za mír ve světě. Někte
P.Pittau, S.J.,koadjutor P.Dezzy při správě ré diecéze už výzvu přijaly; Římané poputují se
jesuitského řádu, odejel 12.4.na vizitaci
svými kněžími a pod vedením kard. vikáře Polettijesuitských klášterů Již.Ameriky.-Svobodná.^ ho do mariánské svatyně Del Divino d'Amore,
zcdniéói uódbuj-í.,aby z nového záhona. o ^vyc. čer přijdou i řeholnice. Jinak se budou konat
XkoLttví. byho áphní' vymyccno nabo zcmtv-c.
téhož dne v mr.oha římských farnostech pobožnosti,
Ve čtvrtek 15.4.sloužil JP.II.v Pavlově kap spojené s děkovnými modlitbami.
li mši sv. holandský pro 80 bohoslovců z jed Začátkem městce sloužil sv.Otec mši sv.pro ne
noho z nej lepších seminářů na světě v Rol- dávno vysvěcené jáhny z anglicky mluvících oblas
ducu, diecéze Roermond. Koncelebrovali bis tí, doprovázené rodiči, sourozenci a příbuznými.
kup Gijsen/Roermond/ a Simonis/Rotterdam/, Pěst jich studuje v irské koleji, jeden v anglic
rektor, 2 vicerektoři a asi 30 kněží, bud
ké ve španělském Valladolidu, jeden v římské
profesoři nebo bývalí studenti koleje. Ten skotské koleji a dva ve františkánské koleji sv.
to seminář založil na solidní a pravověmé Isidora v Římě. Se sv.Otcem koncelebrovali rekto
základně biskup Gijsen 1974 a vyšlo z něho ři tří kolejí a světící biskup z Glasgowa, dále
dosud 50 kněží. Loni bylo vysvěceno 15.
irský kněz Msgr McCarty, slavtet 50. výr.svého vy
V západní Evropě se usadilo přes 5 mil.moha- svěcení na kněze.
medánských přistěhovalců a hrozí, že se je Jeoen z našich solidních časopisů uveřejnil
jich počet ještě zvýší. Němečtí občané se
dopis několika chartistů profesorovi teologie
této záplavě zejm.Turků brání, protože je
v Tubingen Greinacherovi/levičák/, kde podlé
to cizí živel uprostřed přece jen ještě křeszavě děkují za návštěvu v Praze/s Kůngem!/,a
banské kulturu a tvoří "stát ve státě",_____
za to, že jel do Salvadoru, aby tam povzbudil
Po návratu biskupů z návštěvy u sv.Otce
komunistické bojůvky. Vrhá to divné světlo na
jim okamžitě zakázal Hrůza uveřejnit pa
některé chartisty ze jm.P.Dr.Zvěřinu, který do
pežský dekret, který jste si přečetli v
pis podepsal první, ačkoliv tolik let trpěl v
min. čísle pod názvem: "Řemeslník nebo dru
komunistickém vězení a býval vedoucím tajné
hý Kristus. Díky vatik.rozhlasu už dekret
katol.organizace RODINA.
koluje v četných opisech po celé naší zemi.

obsloužit sama." Jako kdyby dostala
políček.
Či ta stará, revmatická slečna..jak
Chystala jsem se odpoledne
se jmenovala, .ano, Agátka. Psala na
do práce, když cinkl zvonek.
stroji jako hran, při těsnopise jí
Vešla známá s dvěra naličkýruka jen letěla - a přeoe přijala
mi dětmi a oteklou tváří.
Věrka místo sekretářky a ani se neza"Máš prý dnes volno, mohla
červenala. Agátka to vzala na vědomí
bych tu nechat Sášu a Ltíšu?
se samozřejmostí, která dodnes vhání
Musím k zubaři,"vyhrkla jí
paní Věře slzy do očí. Byla na poni
z úst slova a z očí slzy. Mě
žování zvyklá, ubohá slečna.
la asi velké bolesti. "Dostala
Přitiskla jsem hlavu k vyleštěné kli
jsem volno jen dopoledne,"vzdych
ce a vzlykla. Kolik lidí jsem udeři
la jsem a pohladila mechanicky
la! Někdy z rozmaru, jindy z lenosti
jednu z malých hlaviček.
nebo ze ctižádosti či náladovosti.
"Tak?!" řekla zklamaně a trochu
A sama nesnesu maličké píchnutí zou
zlostně známá. Zřejmě jsem nebylé
falé ženy s bolavým zubem!
první, kdo ji odmítnul. "Vyprosi
A co ten posměšný dopis mladému muži,
la jsem si půldne,"dodala jsem,
který mě miloval? Brzo zemřel a nad
"abych trochu uklidila."
vůní čerstvé hlíny z hrobu mi duněla
"Copak ty máš někdy uklízeno?" za
v uších slova: "Neměli bychom nikdy
bručela hněvivě známá, rozhlédla
nenávidět; život je příliš krátký i
se letmo po bytě, chytla děti za
pro lásku."
ručičky a vyběhla ze dveří.
Muž přijme uklízený kyt jako samo
Usedla jsem na stoličku v předsíni. Dnes jsem vstala v
zřejmost, děti si toho ani nevšimnou,
půl páté a ještě jsem měla na sobě zástěru. Nedělám si
babička se urazí, že její svatební
o sobě jako o schopné uklízečce iluze, ale její slova
dar-velmi nevkusný-není na čestném
mě bodla. Ach co, bodla?!! Rozryla mi srdce a do rány
místě.
nakapala hořkost a jed. Vždycky jsem jí vyhověla. Sta
Náhle jsem zbystřila zrak. Paní XY
čilo však jedno odmítnutí, a už ukázala zuby. Odehnala
vyběhla z protějšího domu a vlekla
jsem mouchu, bzučící spokojeně kolem mé hlavy a setře
své naličké k autobusu. Za tu dobu
la zbytky potů z čela. Vložila jsem do úklidu svůj od
oběhla jistě nejméně tři rodiny por k rannímu vstávání, bolesti zad od umývání dveří,
a všechny ji odmítly.
začervenalá kolena po drhnutí parket, rozpraskané ruce,
Zahoukala jsem na ni. Zastavila se,
a ovšem i všechnu lásku ke svému muži, který se zítra rozhlédla, pak jedno z děvčátek ukáza
vrátí z dlouhé služební cesty, k dětem, které přiveze la na naše okno. Mávala jsem na ni
z prázdnin babička.. .Mohla jsem najmout uklízečku, ale tak dlouho, až pochopila, že chci,
nerada někoho pouštím do našeho království.
aby šla nahoru. Zaváhala, pak přece
Otevřeným oknem zavanul pach při škvařeného omastku.
jen zamířila k našemu domu.
Těžce jsem vstala, odložila zástěru do špinavého prád
Než vyjela výtahem, aul uvila jsem se
la a opřela hlavu o okenici. Ze srdce města zazněl lí
v kanceláři. Přijali to dost kysele,
bezný hlas zvonů. Pronikal do všech skulin jako něžný
ale konečně... jednou za čas. "Tak
vánek, jako pohlazení, balzám, jako okouzlující vůně.
důležitá zase nejsi,"zažertovala dru
Začala jsem se tiše modlit Anděl Páně..A ze slov mod
há sekretářka.
litby se pomalu vynořovaly diafilmy minulosti.
Zase cinknul zvonek.
Park, děvčátko, běžící za obručí, babička, které upad
"Omluvila jsem se v kanceláři, Bru
la hůlka, uslzené oči hledí prosebně na děvčátko - to
čeli, ale nakonec svolili," vykokta
zaváhá, pak se zamračí, chytne obruč a peláší za kama
la jsem s poněkud křivým úsměvem zná
rádkami.
mé s oteklou tváří. Zazářily jí oči.
Sobota odpoledne. Slečna Věra se chystá na návštěvu.
"Je to. .je to od tebe hrozné hezké,"
Právě si češe asi desátý účes, když zahlédne v zrcadle
pohlédla na hodinky,"za čtvrt hodiny
maminku s rudou, potem se lesknoucí tváří; klečí a
nám být u zubaře. Bučíte u tety hodné,
namáčí hadr v kýblu, do očí jí padají vlasy.. .Verka
kočata," políbila děti.
otočí vzdorovitě hlavu, rychle se učeše, vyklouzne tiše
Ve dveřích se ještě otočila.
z bytu. Dveře crochu bouchly, maminka to jistě slyšela.
"Cnes se ti to tu leskne ještě víc
Věrka zápasí na schodech s povinností, pomoci mamince a
čistotou než jindy. ..za hodinku jsem
touhou, být ve společnosti, kde bude i CN.
zpět...doufám...Díky..."
A CN? Kořil se bezbarvé, nafoukané zlaté huse - jí sot
Klepání jejich podpadků na schodech
va podal ruku. Vrátila se domů zahořklá, čekala výčitky
k výtahu mi znělo v srdci jako nejale ramínka jen zvedla hlavu od žehlení a řekla:"Večeři
krásnější hudba...
Elen Frey
máš v troubě, Věruško. Jsem tak udřená, musíš se dnes
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TICHÁ CHVILKA
"VAŠE SLOVO AŤ JE - ANO,ANO - NE, NE!"/Mt 5,35/

ANO je odvážné vyznání, bezpodmínečná pohoto
vost a absolutní věrnost. Je to zkouška
zralé osobnosti.
ZKUŠEBNÍ KÁMEN CHARAKTERU.
Jen to má cenu, co obstojí ve všech zkouš
kách. Je řada metod, jak se cena věci zkou
ší. Ryzost zvuku, síla odporu, citlivost na
světlo, přesnost chodu.
Je důležité vědět, mají-li ti, s nimiž pracujeme,
kterým důvěřujeme, pevný charakter, hodnotnou osobnost,
o této největší ušlechtilosti
je-li na ně spolehnutí, nezklamou-li, až budou muset dát v člověka, jeho nej vyšším poslání,
sázku i to poslední. Totéž musíme vědět i o sobě.
duchovním daru, který Boží láska
Jistým zkušebním kamenem ryzosti a hodnoty charakteru jsou věnuje prachu země.
dvě všední, ale rozhodná slůvka: ANO a NE. Jsou to první
Vděčné a radostné ANO neříká
slova, kterým se učíme při studiu cizí řeči, nejdůležitější člověk jen ve Vyznání víry při
slova života a charakteru.
mši svaté, ale má z něho zářit

"ANO- pevné vyznání, vynaložení všech, sil, záruka věrnosti jako vítězná síla, zářivá důstoj
a lásky. NE - pevnost svědomí, rázný odvrat od všeho, co k nost, má jiskřit v celém jeho
chování a postoji ke všem a ke
nám nepatří, svátá rozhodnost k odřeknutí si něčeho.
At mluvíme kdekoliv a kdykoliv, všude ukazujeme hlubiny své každému. Něco jako vrozená při
bytosti. Jak málo lidí dokáže vyslovit pravé ANO a NE! Ryzí rozená ušlechtilost urozeného
a dokonalé ANO, z hloubi charakteru, bez kradmého NE. Celé, člověka.
čestné, neodvolatelné NE, bez tichého Ano. Vyslovit takové
Dr.Joseph BEEKING
ANO ci NE je nejobtížnější umění hovoru a v přítomnosti těch ,********************************
kdo to dovedou, cítíme jistotu a bezpečí, ba štěstí. Kdo do
káže vyslovit na správném místě ANO nebo NE, bez postranní
ho úmyslu, ryze - ten obstál při zkoušce výchovy charakteru'.
v čase unaveném
Chceme-li, aby náš charakter vyzrál v plnou osobnost, musíme
ať jak chce ubíjí
svá ANO a NE stále podrobovat zkouškám - ta totiž prozrazu
jí naši kvalitu. Dívejme se na ně jasně a rozlišujme je pev
Ježíš nás volá jménem
ně. A nyní se podíváme na slůvko ANO - kterým přijímáme lid
jak
tenkrát Marii
ský život jako pozitivní hodnotu.
4

ON

ANO
K
SOBĚ
SAMÉMU,
Kdo chce říci ANO věcem, lidem, úkolům a především Bohu, mu
sí se naučit přijmout sám sebe. Pak dosáhne ryzí osobnosti,
které říkáme charakter. Pak rozvine svou bytost, své vlohy a
hodnoty, které do něho vložil Bůh. Každý máme určitou podobu
a poslání-vlastní jen nám. Nikdo není pouhé nakupení vlast
ností. Jako má každý jiné vzezření, tak má i v sobě vlastní
formu, povahu, kterou se liší od ostatních.
Tuto vnitřní podstatu musí každý člověk zjistit a přijmout
ji. Z klidného, jistého a pevného ANO vůči sobě vzniká vědomí:
Bůh mi dal tyto hodnoty a vlohy, uložil mi toto poslání. Boží
Prozřetelnost mě postavila do prostředí, které mě láká, vyzý
vá, ale i brání, abych uskutečnil své JÁ.

Je příjemné setkat se s člověkem, který vůči sobě řekl zralé
a jasné ANO, ANO pravdivé sebejistoty. Nemusí mít sílu nadání
nebo těla; z jeho existence a chování vyzařuje pravda slov
Quardiniho:"Každý - i průměrný - člověk má svou podobu. Každé
ho formovala ruka Boží. Tím si musíme být jisti a pevně si to
uvědomit, nebot na této jistotě stojíme. "

On znovu láme stále

svůj chleb všem hladovým
Je živ.

Má slávu krále.

Je s námi. A my s ním
VELIKONOČNÍ JÁSOT
ZA ŽELEZNOU OPONOU

K ZAMYŠLENÍ
"Jak se železo poddává kladi
vu kováře, tak přenechávám
svou vůli Bohu. Dělám, co On
chce. "
•
Jestliže ten, kdo miluje Bo
ha, se o sebe nestará, proto
ANO u křesťana je především ANO k jeho křesťanství, ke Kristu, že ví, že o něho pečuje Bůh,
zvlášť v dnešní době, kdy už mnozí nevědí nebo nechtějí vědět
je to správná křestanská na
děje. "
SERAFIM ZE SAROVA

VĚRNÝ
BERNARDIN

"Znal jsem ho,"řekl Otec Mauric.
"Přivítal nás, když jsme se steho
vali na průsmyk Latsa,"
Otec Maurice Tomay se pro
"Před pěti lety ho zastřelili lupi
či. A zde, Otec Burdin! Lámové ho
cházel hřbitůvkem misijní
pozvali k jídlu a otrávili."Stařec
stanice Yerkalo a modlil
zvedl pěst směrem ke klášteru lánů.
se breviář. Zapadalo slunce
"To není křesťanské, Lukáši,"poká
a Diamantové hory zářily
ral ho augustinián."Nemáme proklí
jeho odleskem. Kněz dokon
nat, ale modlit se za ně!"
čil nariánskou antifonu a
"Je těžké, přát těm svatouškům ně
vzhlédl k vrcholkům hor.
co dobrého,"zabručel stařec. "Už
Zdálo se mu, že je zase
tolik let se snaží vykořenit na
v Alpách, že uslyší zvonky
ši svátou víru v Tibetu a neponůžesvého stáda, že zazní jód
lování. ..ale to bylo před
li Bůh, zdaří se jim to. I našemu
panu faráři Otci Loveyovi znepří
čtvrt stoletím, kdy vstupo
val do kláštera augustiniá
jemňují život a jsem jist, že vysí
lají tisíce modliteb ke svým modlán}
nů ve Velkém sv.Bernardu
aby zemřel, když měl jednou tyfus.
ve výši 2400 m. Už dlouhá
Už je churavý, a brzo nás asi opus
staletí tam střežili mniší
sv. Bernarda z Menthonu
tí navždy...."
průsmyk a zachránili pomocí
"Představení mé sem poslali, abych
ho nahradil," kývnul Otec Maurice.
svých psů nesčetné poutníky
Barry, zvěčněný i ve filmu,
Slunce zapadlo a Otec zamířil ke
vyhrabal ze sněhu 40 osob; Otec Maurice Tomay a Otec
své chudičké faře, přikrčené u kos
nakonec ho ubil ruský vo
Lovey. život P.Maurice popi tela. Lámové už několikrát stanici
ják, pokládaje ho za vlka. suje kniha R. Loupá: Marty rer spálili, ale křesťané ji vždy znovu
Mladý mnich odjel se sku
vystavěli.
in Tibet./Paulusverlag,
Druhý den řekl Otec Maurice:"Musíme
pinkou řeholníků do Číny,
Freiburq. Schveiz/,
dostal se do hospiců mezi čínskou provincii ze zdvořilosti navštívit klášter lámů."Ano,"do
Yijnnan a Tibetem a ve výši 3800 m vodil
dal P.Lovey,"a také z prozíravosti!"
poutníky a obchodníky sněhovými bouřemi do Přivítal je zvuk trubek, cimbálů, tamburín, du
úkrytu.
nění gongů a vrčení modlících mlýnků. Holohlavý
Pak ho vysvětil biskup z Hanoie na kněze.
rmich je vedl vnitřním dvorem. Otevřenými dveřmi
Učil pár let v horském hnízdě Hua-lo-pa ně pagody viděli nesčetné lanpy před pozlacenými
kolik tuctů školáků, v nichž kolovala krev bůžky. Z nádobek na kadidlo proudila omamná,pří
potulných pastýřů a raději by chodili se
jemná vůně, ve výklencích hořely vonné tyčinky.
stády, než malovali čínské znaky.
Novicové nosili modlícím se mnichům šálky čaje,
Ted žil už týden v Yerkalo, jediné katolic aby si osvěžili vyschlá hrdla.
ké obci v Tibete; slyšel jen hrčení modlí V přijímací síni čekal v žlutém hedvábí oděný
cích mlýnků, dunění gongů a troubení rohů
představený, vznešený lana; na přivítanou se
ze sousedního kláštera lámů.
třikrát poklonil k zemi, pohostil je čajem a bí
Misii založili před 80 léty čínští uprchlí lým pečivem, zdvořile se zeptal na zdraví a roz
ci. Duchovní správu převzali kněží paříž
loučil se slibem, že se mniši budou za ně modlit
ského semináře pro zahraniční misie a té
Na zpáteční cestě podotkl Otec Maurice, že ho mi
měř všichni tam položili život. Otec Maulé přijetí překvapilo. Otec Lovey se usmál:"Jed
ric pozoroval s úctou kněžské hroby, které nou se přesvědčíte, milý bratře, kolik krutosti
zdobil květinami starý katecheta Lukáš.
a podlosti se skrývá za úsměvem Asie. Když se la
Když slyšel přicházet kněze, s námahou se
ma skláněl,už uvažoval, jak vás zničit'.'
napřímil: "Ano, Otče, většina z těch, co tu V srpnu 1945 opustil nemocný Otec Lovey Yerkalo,
spí, položila život za víru. 1881 byl za
Otec Maurice zůstal sám. Staral se ze všech sil
vražděn Otec Brieux, Otce Mussota ubili E o stanici, navštěvoval nemocné, stál u umírají
trnitými pruty a zastřelili, stejně Otce i* cích, učil děti. Byl jediným farářem v Tibetu,
Souliého. Otce Bourdonneca nabodli na kůl. v oblasti větší než Francie, k nejbližšímu knězi
Hlava Otce Dubemarda padla až při třetím
za čínskými hranicemi měl 250 km.
seku šavlí. Otce Monbeiga r.1914 sestřeli Brzo ukázal vlídný lama pravou tvář. Stanice kou
li s koně. Tohle je hrob Otce Nussbauma,
pila od jistého Ajionga něco polí. Ten nemohl
osm let byl farářem v Yerkalo, žil a zemřel splácet dluh klášteru a ti chtěli po něm pole.
jako světec."Starý Tibeěan si utřel ruká
Když je neměl, žádali je po klášteru, ale Otec
vem slzy.
Tomay se bránil.

Přijel představený kláštera lánů ze Sogunu a řekl: CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
"Jste v Yerkalo nový a neznáte naše zákony. V Ti
V březnu náhle zemřelý kard.Felici byl
bete se půda navždy neprodává, jen propachtuje.
s dovolením papežovým vysvěcen ve 22 le
Musíš Ajiongovi obě pole vrátit."
"Nenůže-li nikdo vlastnit v Tibete půdu, nepatří tech. - Papežská komise pro pastoraci me
zi vystěhovalci a turisty vydala 19.3.
tato půda ani Ajiongovi,"řekl misionář.
dekret schválený JP II. Dává zvláštní po
"Ty se tedy zdráháš?"zamračil se představený.
volení čili fakulty kaplanům, působícím
"Ano. Nenůže-li Ajiong zaplatit, až dá, co má,
v tomto oboru a zvláštní dispens přísluš
zbytek zaplatíme za něho."
ným věřícím. - 2.4. zamítl odvolací soud
"Ty ho tedy vyháníš z jeho země," rozkřikl se
v Praze odvolání P.Lízny, T.J. proti led
představený,"víš, že se vrátí s bandou lupičů a
novému
rozsudku na 7 měsíců vězení. P.Lízzabije tě?"
Za pár neděl se objevil představený lamfi a žádal na odůvodnil odvolání tím, že domnělé po
škození státních zájmů v cizině nebylo do
všechnu půdu misie.
"Ani mi nenapadne,"vykřikl Švýcar, bledý hněvem, statečně dokázáno. Kromě advokáta se nik
do nesměl odvolacího řízení zúčastnit.
"nám dokumenty, že půda patří nám."
"Smlouvy byly uzavřeny s Francouzy. Ty jsi Švýcar" Advokát pak nesměl předložit důkazy ve
2.října prohlásil hospodář kláštera lánů, že vlá prospěch odsouzeného. - 23.3.byl v Utrechtu-Nizozemsko, intronisován nový staroka
da v Lhase jim přiřkla celý najetek misie.
tolický arcibiskup Antonius Jan Glazemak.
"Cože? I nábytek?" vykřikl Švýcar.
6
Starokatolická nebo též křesťansko kato
"Všechno tu musíš nechat. Nic ti nepatří!"
lická církev se odtrhla od obecné Církve
"Podám stížnost na konzulátech velmocí..."
Lama pokrčil rameny: "Myslíš, že se budou starat o po I. vatik.snému na protest proti tak zv.
papežské neomylnosti, t.j. učení, které
pár kousků nábytku švýcarského kněze?"
Měl pravdu. Velmoci měly pro něho jen prázdná slo byJo na tomto sněmu prohlášeno slavnostně za
va. A tak přišel v lednu 1946 hořký konec. Napo pravdu víry - totiž že papeže chrání Duch
sledy se tísnili katolíci z Yerkalo kolem zpověd sv.před omylem, kdykoliv prbhlašuie slav
nostně něco za závazné k věření či konání
nice, naposledy tam sloužil kněz svátou oběž a
pro všechny katolíky. V Utrechtu je také
podal svým ovečkám Chléb Života. Pak byl kostel
římsko-katolický arcibiskup.- Mezinárodní
změněn v budhistickou pagodu. Otec Tomay se s
krvácejícím srdcem rozloučil s věřícími. Jeho boj sněmy starokatolíků se konají vždy za 4
roky, příští bude ve Vídni 7.-11.9.
byl ztracen. Nikdo nepomohl.
První britský velvyslanec-dosud vyslanec"Země ze železa - nebe z kovu,"povzdechl, když
sedal na starou herku a s vojenským průvodem od M.E.Heath, odevzdal 31. 3.své pověřovací
listiny Janu Pavlu II. - 15.5. se má ve
jížděl. Do exilu ho doprovázel mladý katecheta
Dossy. V Parně hned za čínskými hranicemi sestou Vídni konat dosud největší mírová manifes
pil s koně, chtěl se vrátit co nejdříve ke svému tace; vrcholným bodem má být kulturní prog
stádečku. Ale co se doslechl o Yerkalo mu div ne ram na náměstí před radnicí a pak modlit
zlomilo srdce. Lámové žádali křesžany, at se zřek ba za mír v kostele sv.Štěpána.- Francouz
nou katolické víry. Měli okuřovat bůžky a vyvěsit ská publikace La Documentation Catholique
z 18.4.přináší text dopisu, který zaslal
modlící prapory. Kdo se postavil na odpor, toho
presid.Husákovi předseda franc.komise
spoutali a dali do vezení. I katechetu Lukáše.
V létě 1949 se Maurioe Tomay rozhodl jít do Lha- lustitia et Pax, remešský arcibiskup
sy a hledat tam zastání. Vydal se s věrným Doosym Jacques Ménager. Mluví se v něm o lidských
právech, o svobodě/či nesvobodě/svědomí,
na cestu. K Tentho na řece You-Tchou došli bez
o náboženské/ne/svobodě a propuštění kněpřekážek. Tam je ale přepadli žoldnéři kláštera
lámů z Yerkalo a donutili k návratu. Večer 10. 8. ží i laiků, kteří byli odsouzeni pro svou
filosofickou či náboženskou činnost-z věze*
psal z opuštěné vesnice v horách spolubratřím:
ní. - Podle italského týdeníku II sabato
"Musím bdít- a modlit se, dnes večer a ještě víc
ráno-neustále; nebezpečí je stále větší. Kde naj /Milán/ protestovala latinsko-americká bisdu potřebnou sílu? Nepřepadnou-li mě vlci v nočním kupská rada/CELÁM/ energicky proti zprávě
tábore, chytnou mě v džungli. Odpor je zbytečný. mezinárodní organizace Pax Christi/silně
Je-li smrt nevyhnutelná, nemáme se snažit se jí narudlé/ týkající se Církve v latinské
vyhnout, ale využít času, který nám ještě zbývá, a Americe. Předseda CELAMu,Msgr.A.LÓpez Trudůvěřovat Bohu. Ó Tibete, Tibete! Tobě patří ran jilla/arcib.v Medellinu, Kolumbie/ napsal
ní dar mé radosti!” - Před rozedněním, na cestě, předsedovi Pax Christi, růžovému biskupovi
vyrazili z lesa čtyři lámové, zarachotily výstře v Ivrei,/Itálie/Bettazzimu, že zprávy Pax
ly, Dossy spadl s koně, druhá salva zasáhla P.Tor- Christi jsou nesprávné, nepřátelské vůči
naye. Umíraje, dal druhovi rozhřešení. Jeho ruce hierarchii a neobjektivní. Dopis podepsalo
se zaryly do země, zrak hledal nebesa. Na travna 33 arcibiskupů a biskupů z 15 latinsko-amerických států.
tém břehu misionář pomalu vykrvácel.

KDO MILUJE
MOU MATKU..

itechtécova duze vetéce tapé. Nebyta
jiem iéce pAépAavena, pACZto jizn ie da
ta do pxáce a na ivátek iv .VavŽénce ji zrn
přejeta do Vattadotédu.
Když jiem ipatžéta dum, zezmutneta jiem-,
zdato ie mé nezmyztné uzadét ta aehotnéce, potaebovaty by k tomu mnoho peněz.
Lebéto ie mé iéce, ze dum met k/tážnoa
zahzadu a půvabnou potohu, itat vŽak a
heky a puto tu byto azé nezd/tavo.

Úryvek z KNIHY 0 ZAKLÁDÁNÍ od
sv.TEREZIE Z AVILY, učitelky
Církve. Ona i její sestry, kar
melitky přísné řehole - stejné
jako všichni věřící katolíci mají ke Kristu bezprostřední,
přímý vztah, protože je mezi
námi neustále v Nejsvétéjší
svátosti a zpřítomňuje stále
I když jiem byta po cezte unavena, chtěsvou jedinou obét na Kalvárii
ta jiem jtt na mié iv. v ktáztehe nazepři mši svaté. Tím se podstat
né lišíme od odloučených bratří - s výjim ho hadu, ktzz.ý byt u vchodu do mezta; a byt tak
kou pravoslavných, kteří véří stejné jako dateko, zz má botzzt iz zdvo jnásobéta. latám jiem
o tom ivym ipotecnácém néc netekata, abych jém
my.
nzbnata odvahu, rnzta jizm pacce jzn itabou nadě
Založení kláštera Neposkvrněného Početí Na- né, že když mz uŽ Pán pobádnat k aychtjiámu zaší Milé Paní z hory Karme1 ve Va11adoli du. toťene ktástzra, tak mé jjtece takž pomůže. lavoČtyňi nebo pěl měóíca pned zato žením ktáí- tata Jizm tajné hemzztneky a nechata vyitavzt
hténené zdé a co byto nutná, abychom mohty žet
tena áv.Joóe^a v Matagona j-iem mtuvita Á
v iamote.
•
jednom vzneseným mtadým Žtechtícem a ten
ňekt, ze kdybych, chtěta zatožit ktáíten ve Vopaovázzt náz knáz, o němž jizm ze už zmenéta,
Jutéuz z Avéty, a jzden ze dvou Žehotneku, kteae
dattadotída, nád mi pňepuAtí dum 4 vetři
ze
chteté ztát bozýmé kaamzJtctány /sv.Jan od Kří
knaAnou a vetkou zahnadou a ó nozÁahtými
že/; aád by védzt, jak v nazéch ktazteaách žéjevinicemi; chtět mi majetek hned pňedat.
me. Jutéan z Avéty iz znazét doztat povotene od
Dum met vetkoa cena. SouhtaAita jiem, i
béikupa k zatozene ktazteaa, kteaý větrné povzbu
když jóem ác ježtě pevně nenozhodta, že
tam ktáíten zatožím; Á^cdto byto totiž vzdá- zovat mou nadejé jezte paed odjezdem. Qo nzdztz
nám oviem povotená vyztav-ét nemohté, ate dovotéteno od meóta ctvnt míte; pneóto jAem áí
myáteta, že když ác tam aóadíme, dostaneme tč nám itoužčt na náitz, kte/iZ jimž uacátí za
Áe snadněji do me^ta. Pnotože mi tak dobno- kapte, mát i vatou. A to i z takž i tato.
Ándecně nabídnut Ávuj majetek, nechtěta
Vůbec mé nznapadto, ze by iz. uz tehdy meto iptnét
jtem odnictnout ani jeho dobný ákůtek, ani to, co mé áekt Pan o itechtécove dužé; itova
mu bnánit, aby pnojevit ávou zbožnost.7
"phé plivne, mié ivate" jizm chápata tak, žz to
Aáí za dva měiíce nahte tak vázne onemoc bude ta pA.vná miz i vata, paé náž budz utožzna
NejivŽtejiá ivátcit. Když i z knzz btázét i Nejnět, ze ztnattt nec a nemoht ác až ani
d^Át dobne vyzpovídat, i když z jeho pohan ivetzjie, ivatoitc v aucz k méitu, kdz jime pAéka byto videi, že pnobí Pána za odpuAt&ií; jhmaty, a já paéitoupéta k i vátému phéjemane, tu
bnzo poté zemnet, dateko od nuíta, kde jtem i z mé vzdtz knžzz zjzvtt tzn itzchtéc ie zááécé
pnávě byta. Pan mi nekJt, že jeho Ápáí>a by a ičaitnou tvane a iepjatýma aukama mé dekovat
ta vetice na vážkách, avíak že Áe nad nim za to, co jizm pno něho udžtata, abych ho vyivoimitovat, pnotože pnokázat jeho Matce átuž bodéta z océitce; pak vžita jeho duze do nebe.
ba tun, ^že nabídnut k zato zení naŽeho ktáŽ- Když jizm ze popěve dovedzta, že je na ceitě ke
tena Ávaj dam; z oětÁtce vŽak nevyjde, do ópáie, vůbec jiem nemohta tuto myhtenku pochopét.
kud ác v jeho dome nebude átoužit pavnimže MeZa jiem o nžho ipez vethy itnach a úzkoit,
Ávatá; pak tepnve bude ApaAen.
oAotože podte zpuzobu jeho žévota jizn ié phzdPaeditavíta jtem áí tak Živě utápění jeho stavovata, že zemáe jénak, aby doiáht ipážy;
dai>e, že jóem zatím poodtožita zato žení
i když met dobité vtaitnoité, věnovat ie ujotne
ktáiteAa v Totedu a co nej rychtě ji Ápechata svetikym itaaoitzn; mým dauzkám oviem piCeznat,
zato žit ktažtejc ve Vattadotidu, áckotiy
Že caito myitevá na im/Lt.
bych byta naději zatoŽita nejdříve ktáŽten
Je podévuhodné, jak meta je Panu každa itužba,
v Totedu.
•
ztekou p/Lokážeme jeho Matce a jak neimenne je
Avyak neíto to tak nechte, jak bych áí byta
jeho métoiAdenitve. Chvatme a oitavujme toho,
pnáta; muóeta jiem zastat někotik dní v
i iteaý naze nepatrné a bezcenné ikutky mené ve
ktaíteíe Áv.JoÁe^a v Avite, ktený j^em ved-, jzácné a odměně náz za ne věcným žévotem a
ta, a pak y, ktáítene Áv.joÁe^a v Medine det, j&hou itavou’.
Campo, jenž^byt na ce^tŽ. Jednou mi tam oni
modtitbe Pan nekt, abych áí poÁpížita, ze
KNIHA 0 ZAKLÁDÁNÍ, KAPITOLA DESÁTÁ

JSEM VYVOLIL VÁS..

střednictvím Kristus žehná novomanželům pro je
jich společnou cestu životem. Je to kněz, jehož
FRANTIŠEK kardinál TOMÁŠEK 14.února 1982.
prostřednictvím dává Kristus největší a nejpotřeb
Nejvíce doléhá na člověka otázka o smyslu
lidského života. Kam směřuje můj život?Jaky néjší posilu nemocnému udělením svátosti. Je to
kněz, jehož prostřednictvím se loučí Kristus se
je jeho cíl? Kdo vlastně jsem? Je na tuto
zemřelým, dává v nejtěžší chvíli nejvetší jisto
otázku bezpečná odpověd?
Ano! 0 smyslu života mluví jasné celé Písmo tu: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo verv ve mne, i
kdyby umřel, bude živ. 4 žádný, kdo žije a věří
sv.,zvláště evangelia. Člověk není pouhá
ve
mne, neumře na veky."/J 11, 25/.Proto sv.Jan
jednotka, která se potácí bez cíle životem;
je zcela mimořádné pod pohledem Boží lásky. Vianey říkával:KDYŽ SE DÍVÁTE NA KNEZE, MYSLETE
Apoštol Pavel píše:"Projevila se dobrota Bo NA KRISTA!
ha, našeho Spasitele a jeho láska všem li Bratři a sestry! Pán Ježíš chce být každému člo
dem. "/Tit 2, 11/.Celé dějiny spásy jsou do věku a v každé době blízko. Proto v každé chvíli
volá nové a nové kneze do svých řad. Volal nejen
kladem toho, že Bůh se projevuje cloréku
lidsky přesvědčivým způsobem. Vrcholem pak v době, kdy bvt knězem znamenalo získat vvhodné
společenské postavení, ale volá i v době, kdy být
je, že sám Bůh se stává člověkem. Vtělené
jeho knězem vyžaduje hrdinství každého dne.Proto
Boží slovo, Ježíš Kristus, je Bůh, který
se
obracím zvláště k vám, mladým, kteří máte od
vstupuje do naší lidské zkušenosti, do dra
vahu k tomuto hrdinství každého dne a máte tako
matických dějin našeho lidského rodu, do
běžných situací našeho denního života. Jen vou lásku ke Kristu, že jste odhodláni dát všec
on sám nám dává uspokojující odpoved na na ky své síly do jeho služeb. Na místě Kristové
vás vyzývám: Když uslyšíte jeho hlas, kterým vás
še hlavní životní otázky. Jako člověk za
volá
do řad jeho knéží, udělejte to, co udělali
nás umírá, avšak vstává z mrtvých a vstupu
je do své věčné slávy nejen pro sebe, ale i apoštolé, když je Kristus povolal:"Opustíli všec
pro nás, aby nám tam připravil místo. Všec ko a šli za ním. ”/Lk 5,11/.Všichni jsme si vědo
mi toho, že povolání ke kněžství je velká Boží
ko, co konal, konal proto, aby ukázal, že
je náš, že patří nám a my patříme jemu. Kaž milost, a to musíme vyprošovat modlitbou a obetdému z nás nabízí Kristus pomocnou ruku.Kaž ,mi. Proto sám Pán Ježíš nás vybízí:"Proste Pána
dému z nás chce být vlastním bratrem. Poně žne, aby poslal dělníky na svou žeň."/L 10,2/.

vadž jeho viditelná přítomnost na zemi byla
tak krátká, prodloužil ji mimořádné silným
a konkrétním způsobem skrze svou Církev a v
Církvi zcela mimořádné skrze svátost svěce
ní kněžstva. Proto říkal sv.papež Pius X.v
modlitbě za kněžská povolání:"VRAŤ SE K NÁM,
PANE, SKRZE SVÉ KNĚZE!"
8

Modlitba plná důvěry, pokorná a vytrvalá, neomyl
né dosáhne dříve či později toho, zač prosíme.
Můžeme tedy říci, že budeme mít tolik dalších
kneží, kolik si jich vyprosíme. Proto vás, všec
ky věřící, vyzývám k vytrvalé modlitbě na tento
úmysl, mladé i staré, chlapce i děvčata, zdravé
a zvláště trpící nemocné. Modleme se s důvěrou,
Skrze své kněze přichází Kristus k člověku modlitby podepřeme obětmi každého dne a horlivým
životem podle Kristova evangelia. Modleme se
a nabízí mu záchranu, spásu. Dává se mu
skrze člověka, kněze, Dává se mu skrze člo- zvlášť sv.růženec, který se v dějinách Církve
vždy osvědčil jako mocný prostředek k dosažení
věka-kněze, který se stal jeho druhým JÁ.
mimořádných
milostí, modleme se nejen jednotlivě^
Skrze člověka, vybaveného jeho posláním a
jeho mocí. Projevuje se to mimořádné silné ale také společné, v kostele a v rodinách.
ve mši svaté a ve svátostech. Církev po ce Bratři a sestry, jsme si velmi dobře vědomi toho,
lou dobu své existence vždy věřila a zdůraz že máme-li něco prospívat, musí být k tomu dobré
ňovala, že ve mši sv. a svátostech působí
podmínky. I probuzení ke kněžskému povolání po
Kristus a rozdává v nich plody svého vyku- třebuje nejen modlitby a oběti, ale i přirozené
pitelského díla. Ano, kněz je prodlouženou dobré podmínky. A tyto podmínky múze mít zpravid
rukou samého Krista.
la jen dobrá křesťanská rodina. Proto je velmi
Je to kněz, jehož prostřednictvím Kristus
důležité, aby naše křesťanské rodiny vedly oprav
nejen znovu sestupuje na oltář, ale také
du hluboký křesťanský život. Ovšem také je prav
nuže být naším hostem ve sv.přijímání a
da, že"Duch Boží vane, kam chce./J 3, 8/.Potvrzu
dnem i nocí zůstává s námi ve svatostánku. je to zkušenost, že kněžská povolání vznikají
Je to kněz, jehož prostřednictvím se znovu někdy i v rodinách, kde k tomu nebyly předpokla
rodíme z Ducha sv. a z vody ve křtu svátém. dy křesťanské výchovy. Právě zde se nejvíce pro
Je to kněz, jehož prostřednictvím Kristus
jevuje síla modliteb a obětí těch, kteří na to
nad námi vyslovuje znovu slova své milosrd pamatují. Proto důvěřujme! Pán Ježíš nikdy ne
né, odpouštějící lásky, když se kajícné vy opouští svůj lid, který k němu vytrvale volá!
znáváni: "Uděluji ti rozhřešeni ve jménu Otce
ROZHLAS, NEDÉLNÍ OKÉNKO - 21.2.1982.
i Syna i Ducha sv. " Je to kněz, jehož pro VATIKÁNSKÝ
***********************************************

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RAChMANOVÁ

Knize odešel. Nataša ho doprovodila ke dveřím a pak se pomalu vrátila. Sedla si ke mne na po
stel a náhle začala hořce plakat. Překvapeně jsem na ni pohlédla. "Víš, Igor je člověk, kte
rý mě bude milovat, dokud mu lásku nedám najevo. Bojím se, že jsem příliš slabá a nepodaří
se mi tonu natrvalo odolávat. Pak to dopadne moc, moc špatně. Vím, že jsme oba zlí lidé, zlí,
náladoví a nepoddajní...." Plakala celý večer.
17.listopadu 1920.
Když se zavřela knihovna, přitočila se ke mne Elena Ivanovna: "Dovolte, abych vás doprovodila
domů." šly jsme spolu, prodírajíce se namáhavě nesmírně blátivými ulicemi.
"Jednou jste tvrdila, že štěstí v manželství závisí na vůli, být šíastný,"začala po chvilce
mlčení, "myslím však, že toto umění ovládá málokdo. Víte, Alexandro Lvovno, každý člověk má
ideál - promiňte, neumím to tak dobře vyjádřit, ale vy už to pochopíte - každý něco miluje
a o něco se snaží. Můj ideál byla vždycky rodina a manželství. Otec utloukl v záchvatu žár
livosti matku a dostal dvanáct let na Sibiři. Tehdy mi bylo třináct. Šla jsem na Sibiř s ním
a hledala práci. Mohla bych napsat román o tom, co jsem zažila. Jedno mohu tvrdit: všichni
muži jsou zvířata. Nikdy jsem dosud nepotkala slušného muže. Snad je to náhoda, ale je tomu
tak. Možná, že není správné, vám to říkat, ale musím s vámi o tom mluvit, protože cítím, že
mě pochopíte. Ve třinácti jsem vypadala jako šestnáctiletá a byla jsem velmi hezká. Mé ne
štěstí! Chtěla jsem pracovat u dětí, jako služka či pradlena, abych přinesla něco otci do
vězení. Vzdor tomu, že utloukl mou nátku, jsem ho milovala.
Nebylo mi už neznámo, co se děje mezi mužem a ženou. Proto jsem se rozhodla, že si uchovám
čistotu. Panenství jsem viděla jako květinu a nechápala muže, kteří květinu utrhnou a pohodí.
Sama dodnes nemohu trhat květiny - ani za celý svět ne!
Úplně to nepochopíte, nemusela jste své panenství bránit, měla jste rodiče, domov a takové
prostředí, že se nikdo ani neodvážil na vás drze pohlédnout. U mne to bylo jiné. Sama, bez
ochránce, dcera trestance, v cizím městě, bez prostředků. Měla jsem však pevný charakter
a stále jsem prosila Pannu Marii o pomoc. Nevěříte tomu? Je to pravda. Třináctileté děvče
prosilo Matku Boží o záchranu před tím nejhorším, protože si jinak pomoci neumělo. Muži jsou
zvířata. Všichni! Nevinnost, bezmocnost, potřeba ochrany - na ně působí jako víno. První byl
lékař, u něhož jsem umývala nádobí. Nejdřív se se mnou začal"otcovsky"mazlit, pak byl drzý.
Druhý advokát-také mě "otcovsky* hladil a bral za bradu. Skončilo to jako u lékaře. Vzpomenu-li
dnes na ty dny, přeběhne mi mráz po zádech. Jak bylo možné, že neměli soucit s dítětem? Měli
přece sami děti, dcerky, které chránili jako poklad. Byla jsem u dvou obchodníků, u lékárníka,
u úředníka; všude to skončilo stejně, všichni se snažili mě zkazit.
Vstoupila jsem do továrny; tam to bylo ještě horší. Dělnice, z nichž většina už svou dívčí
čest ztratila, mě nenáviděly, jakmile zpozorovaly, že si chráním to, co odhodily. Urážely mě,
podporovaly dělníky v jejich hrubostech. Dnes se nám namlouvá, že měštáci jsou horší než proletariát. Nesmysl! Všichni jsou stejná zvířata. Nikdy nevěřte"otcovským"citům mužů! Mezi mu
žem a ženou to končí vždycky stejně. Říká se tomu láska a zakrývá se to různými slovy.
Trpěla jsem mLčky. Když už to bylo k nevydržení, stala jsem se prodavačkou v mlékárně. Maji
telka mě měla ráda, zákazníci též, ale zamiloval se do mně syn majitelky. Když jsem se bráni
la, chtěl se se mnou oženit; viděl, že jinak svého cíle nedosáhne.
Tehdy jsem právě spatřila svého budoucího muže. Viděla jsem, že pije, že je povaleč a zástěrkář. TO mě právě lákalo, chtěla jsem mu pomoci, zachránit ho. Bylo mi osmnáct, mohla jsem
udělat dobrou partii. Začala jsem svého Mikuláše"zachraňovat". Vysvětlila jsem mu, co čekám
od manželství, že mu chci být přítelem a ženou a žít jen pro rodinu.
"A jste s ním šňastná?" zeptala jsem se.
"Hluboce nešťastná. Celá ta léta jsem pro něho chránila svou nevinnost a ráno po svatemí no
ci mi řekl - no, kdo ví, je-li to pravda. Mnohé ženy to dovedou zamaskovat. A druhé ráno mě
začal klamat s jinou."
"Tedy vás nemiloval?"
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"Naopak, \elice mě miloval. Ale to mu
nebránilo, milovat i druhé. Podívejte se
na tuhle fotografii; poslal mi ji něja
ký anonym."
Na fotografii byl světlovlasý, vypasený
muž s prasečíma očkama ve vojenské uni
formě a objímal velmi tlustou, teimou a
starou ženštinu.
"Tahle stará husa ho krmí, nosí mu do
tábora jídlo - a on si s ní zadává. Byl
totiž důstojníkem u Bílých a proto sedí
v koncentračním táboře, kde má poměrnou
volnost a smí často i do města. Já si tu
odtrhuji poslední od úst, abych mu moh
la něco poslat, a on se tam zařídil po
domácku. Jsem tu také sama, /kle ani mi
nenapadne ho klamat. Je mi nanic jen
když na to pomyslím. Ted se ze všech sil
snažím dostat ho na svobodu a slíbili mi,
že do týdne bude dona. A už předem vím,
co se stane. Napřed bude zapírat a pří
sahat, že mě nikdy neoklamal. Konečně
všechno přizná a na kolenou poprosí o
odpuštění - a já jím budu opovrhovat.
Ano, opovrhuji jím a přece ho miluji. To
je má tragedie. .Ach, poradte mi, Sášenko, co mám dělat?"
Pohlédla jsem do jejích velkých, milých
a smutných očí, které na mě tpírala s
ostýchavým očekáváním. Pak jsem odpově
děla: "Co máte dělat? Snad je ve vašem
neštěstí právě pramen vašeho štěstí.
Sama jste příliš pevná, příliš energic
ká, jste rozhodná osobnost, takže byste
ani vedle stejně silného člověka nemohla
žít. Sama jste přeoe přiznala, že vás k
němu přitahovala právě jeho slabost, ne
dostatek vůle. Chtěla jste ho nejen mi
lovat, chtěla jste ho i vést a - i když
si to neuvědomujete - chtěla jste mu ta
ké odpustit. Chcete ho zachránit a jis
tě se vám to podaří. Ale ne najednou;
potrvá to dlouho, bude to spojeno s ne
ustálou bolestí a obětmi. Ale přece
ho zachráníte! Neustále ho budete vyta
hovat z bahna, v němž by bez vás zahy
nul. A není to velké poslání?"
"Děkuji vám za tato slova," řekla a po
hlédla na rme vděčnýrra očima.
Mezitím jsme došly k našemu vagonu, Ele
na Ivanovna se rozloučila a já spěchala
po schodech donů.
"Nepodnikej nic ve hněvu; odvazoval bys
člun, je-li bouře?"
Euripides
"Při velkých podnicích i při velkých ne
bezpečích musíme spoutat lehkomyslnost. "
Goethe
"Z naděje žijeme spoře, ale dlouho"Přísl.

MÁTE
FANTASII ?
Lidé & fantasií. nezřídka poctná k tvuičsm osobnos
tem. Vlastně-jen Lidé 4 fantasie dovedou tvořit.
Je to positivně vlastnost jen tehdy, dokud se dnžá
skutečnosti a nebtoudé neustále v oblátech.

1 .Čtete i dnes občas dobnodnužné nomany nebo
tomány o budoucnosti?
ano 1 ne O
2 .Studujete nádi cestovné pnospekty? ano 1 ne O
3. Menlte nádi mis to své dovolené? ano 1 ne O
4. Tnaváte většinu volna doma?
ano O ne 1
5. Představujete si občas splnene svíjch
skono nesplnitelných přaná?
ano 1 ne O
6. Odmátáte dnu lotto a sázky?
ano O ne 1
7. játe v cizině nádi cizá jádla?
ano 1 ne O
8. Potřebujete delsá dobu, abyste se
vzpamatovali po dlouhé cestě?
ano O ne 1
9. Nosáte nádi nenápadný oblek?
ano O ne 1
10.PjoLÍ jste nenadi stohové ulohu? ano 0 ne 1
11.Honujete pno zvučná přéjmená?
ano 1 ne O
12.Chtěli byste Část života zát v exotické
zemi?
ano 1 ne O
13. Bojste se tétat letadlem?
ano O ne /
10-13 bodu: Máte mnoho fantasie, doufejme, ze ji
kontfi-olajete rozumem. Nejste ani nudný, anš sosák.
7-9 bod^:k^ntnotujete Svou bujnou fantazii rozumem.
4-6 bodu-.Vulezitiřjšs neé sny, pnans a divý fantasie
jsou p/to vás skutečnosti života. Lide' s fantasii
jsou vám nepasjemni, ba podezřelá.
0-3 body: Jste naprosto střsztivy člověk.

BOHATSTVÍ Z DUCHOVNÍHO VÍKENDU
"Apoštolově se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co konali
a čemu učili. Řekl jim: "Pojcite - jen vy sami - někam stranou na osamělé
místo a trochu si odpočiňte. " /Mk 2, 31./11

Skutečně, jednou
za čas potřebu
jeme odjet s
Kristem na
osamělé místo
a být s ním
sami.

našeho života, zhrozíme se; tam, kde by měl být Bůh, je
spousta věcí, které mají být na okraji našeho života a
na tomto okraji je Bůh.
*

Musíme k sobě být upřímní. I kdybychom udělali sebe větší
hřích není to takový problém, jako když jsme neupřímní.
Divadlo mažeme hrát před druhými, před sebou, ale ne před
Bohem. Ten stejně všechno dobře ví. Budeme-li vůči Bohu
upřímní, uvidíme v našem nitru zázrak. Neustále musíme
obnovovat odvahu, dávat Bohu místo, které mu patří, pus
tit ho do našeho nitra.
«
0 dnešní době se říká, že je hrozná-hluk, tempo, stressna nic není čas. I my, vzdor svému odporu, tomu do jisté
míry podléháme. Je to duch světa, vadí nám to, protože
pak nemáme čas na podstatné věci. Cítíme, že chceme-li
žít jako křesíané, potřebujeme určitý řád. Bráníme se du
chu světa, chtěli bychom jednat jinak, ale zdá se nám, že
to není možné.
>

Potřebujeme denní řád - potřebujeme životní řád. Musíme
mít sílu vytvořit si prostor pro modlitbu, v duchu mod
Je velká milost pochopit, že člo litby prostor pro práci, pro volný čas, pro všechno ostat
věk dokáže věnovat své duši volný ní. Důležitější než mít volno je BÝT VDLNÝ - a to dnešní
člověk těžko dokáže. Proto se musíme o tuto vnitřní dis
čas. Chceme svou duši nasytit.
pozici snažit. Druzí snad budou považovat čas, strávený
Volný čas je nesmírný Boží dar,
na duchovních cvičeních za ztracený, řeknou:"Ten tvůj
ale je to i nesmírný úkol. VždyE
•
na věčnosti budeme odpovídat za to, čas bych chtěl mít!"
co jsme vykonali v čase. Je to na Měli bychom se naučit nicnedělání - totiž uvolnit se k
še jediná šance. Skončíme-li život dalšímu načerpání sil. I když plníme své náboženské po
vinnosti, často v sobě cítíme disharmonii, proto nutné
v čase, už tuto šanci nenéme.
potřebujeme čas od času vyrovnání - pro sebe i pro spole
Mohli bychom strávit konec týdne
čenství, v němž žijeme. Vhější tlak je mohem silnější
jinak, někoho třebas navštívit,
ale snad se někdo za nás modlí,že než tlak vnitřní, musíme tedy vnitřní tlak neustále po
silovat.
#
jsme pochopili, že z Boží strany
je volný čas milost, z naší strany Říká se, že není čas. Dormíváme se, že nemáme-li čas pro
je to úkol.
*
Boha, ušetříme jej pro sebe. Ale nemáme-li čas pro Boha,
Mluvíme-li o obnově, musí v nás už
něco být, co bychom mohli obnovo
vat. Zklamal by se ten, kdo by se
tu chtěl jen něco nového dovědět.
Jistě, i při obnově se leccos do
víme nebo uvidíme věci z jiného
hlediska. Všichni, jsme nějak spo
jeni s Pánem Bohem, chceme-li však
žít jako křesťané, musíme toto
spojení čas od času obnovovat; to
cítí každý z nás.

vzniká nesmírná disharmonie. Pak nemáme čas pro své nejbližší, vznikne disharmonie v rodinách, společenstvích a
nakonec nemáme čas ani pro sebe. Musíme svůj čas bránit,
musíme si ho za každou cenu urvat pro modlitbu, chceme-li
žít jako lidé.
*

Dnešní člověk má z klidu, ze samoty strach, neví si s
tím rady. Je to vliv sekularizace. Řekne-li někdo, že ne
měl čas, chce obvykle říci, že neměl čas pro nás. Čas tu
je! Mám-li čas navštívit jednu rodinu měl jsem čas na
vštívit i druhou. Ve svědomí jsme odpovědni za to, čemu
čas věnujeme. Čas nesmíme utrácet. Nepracuje-li člověk
Při duchovní ohňově máme dát Bohu vnitřně na sobě, ubíjí čas. Čas nám krade ulice, sdělova
to místo, které mu patří. Bůh musí cí prostředky, přenechává se náhodě.
•
být středem našeho života. Avšak
K důstojnému životu člověka patří vnější aktivita, ale
naše JÁ ho ze středu vystrkuje a
také je nutné najít si čas na krátkou, ale čistou modlit
klade tam něco jiného, např.vztah bu. Nemůžeme mluvit s Bohem na půl úst, jak to někdy dě
k člověku či k věcem. Podíváme-li láme s bližními. Krátká, ale opravdová modlitba!
se čas od času, co je ve středu

Jak nám maže Bůh odpovědět, když ho neoslovujeme,
nej sire při tom? Bude-li naše modlitba čistá, Bůh
nám odpoví. Rádo uděláme pečlivě kříž, uvědomíme
si, že jsme vstali v přítomnosti Boží - to trvá
minutku. Je to lepší než mechanicky odříkávat mod
litbu, krájet už při tom housku nebo se holit.
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*

K vyvážení vnější aktivity je nutné vnitřní sou
středění. Nejen duchovní obnova, ale i četba dob
ré knihy, poslech ušlechtilé hudby, vztah k umě
ní - to na nás vnitrné působí.
Vhitřní harmonie je v nás často porušena proto,
že jsme zaměřeni jinam než na vnitřní život. Při
tahují nás vnější věci a uniká nám hloubka, stav
ba věcí. Proto je často nevyhnutelné, vyhledat
samotu a ticho. I v rodině. Stačí koutek někde v
bytě, kde se o samotě pomodlíme, abychom obnovi
li své síly. Práce nůže být sice také modlitba,
ale to si musíme stále znovu uvědomovat. Zůstáváme-li jen při vnější činnosti, působí na nás mno
ho jiných vlivů. Je nutné mít duchovní zázemí.

♦

A k tomu potřebujeire cvik. Hned-nečekat, až nám
bude padesát. Vždyť i umírat se musíme učit-celý
život. Sokrates řekl, že umírat je umění. Jednou
za rok jít na duchovní obnovu je sice dobré, ale
nebudeme-li systematicky a bděle na sobě pracovat
ani ta nejlepší duchovní obnova nepomůže. Stá
hnout se do samoty, neboť v samotě k nám přistu
puje Bůh. Cnešní člověk se samoty bojí, protože
se vzdaluje od Boha. Odmítat samotu je znak zá
kladního nedostatku ve vztahu vůči Bohu.

Co udělá na sobě člověk do třiceti, je v něm za
budováno. Později to už musí být zázrak Boží mi
losti, aby se změnil. V křesťanství je důležité
mít základní postoj - ve vztahu k bližnímu je to
láska. Jistě - mnoho věcí děláme podvědomě, ale
vycházejí z našeho základního postoje. I kdyby
chom se snad už změnit nemohli, už to, že se změ
nit chceme, je určitá bdělost, kterou můžeme Bo
hu obětovat.
*
K této bdělosti nás vybízí apoštol Pavel. Probu
dit se! Být bdělejší k sobě saméme víc než k dru
hému. Umět se odmaskovat. Často se děláme, jací
vůbec nejsme. Ale je důležité, abych byl tím,kým
jsem. Nehrát divadlo.
*

Jak jsem na tom, Pane? Pomoz mi začít znovu a
opravdově! - Proto je důležité hledat pohnutky,
motivy duchovního, náboženského života.

•

NAŠE POŠTA
'P/ced vanocnémé 4voZkí/ prodáváte
v obchode kakao, rozénky, kokoi,
mandte a ořéKky. Sta jiem také do
obchodu, abych mohta idtáieekám na
vánoce, něco upéct. Prodavačka mé
rekta, ze mé vůbec néc neprodá, ze
my nemáme na néc právo. Začata jiem
ie bránét, ze jime také občanky a
tédé. A k votbám ze muiéne také
chodét. Z obchodu jiem i ta 4 prázd
nou taikou, océ ptné itz, tak tak
jiem trefréta ze dveáé ven. Préita
jiem domu a rekta jiem to vedoucemu
aitavu, at i e nái a vedoucího obchodu
zastane^ Ten mu ate teée^onécky rekt,
abych vůbec uz do obchodu nechoáčta,
aby me tčdé nevédeté.
Byto má to vctice této, k pak jiem rek
ta ieitréckám, ze Panna Marta také htedata nocteh a nékdo jé nedovotát a iebe přenocovat, az i>e muiet Jezéiek narodát ve chtéve. A my jime ieitry Sva
tého Kreze, máme ten krez denného zévota trpetéve néit a na víc ie jen
uimévat, jenže jime jen křehce tede a
vždycky nam to nené tehké. - hte Pán
Jezeé i e o nái óám poitarat Vosem proitrednéctvem, a Vy jste nám jooitata všech
no, co nám v obchode necht&té prodat a
tak jité nám prépravéta krásné vánoce.
Pan Buh Vám to zeptat1."
ČSSR

"Právě jsem opéiovat hrázovou cestu od
Měchaeta Quoéóta, když jsem jé od Vai
doitat. Váté, je to moc nádherný pocát
pro toho, pro koho jiou knížky tak dateéčté, Jako pro mne a zvtaité takové.
Htavné ie inažán podte nách zet a moc
pěkné vécé opéiovat pro jěné. .když je
zde taková nouze po dobité Léterature..
Ctovek opravdu zaine, ze takové tědé
jako tdčion, Dawén, Paiteur, Newton,
Pascat nebo Eémteén byté htuboce veu.ce a jejéch vyroky by ohroméáy hodné
verecéch Z nevérécéch tédé, jenjdyby
jém někdo o tom čekt..."
CSSR

Svá dobrá předsevzetí často odkládáme - a to je
chyba. Naše modlitby ovlivňují naše motivy. Ame
rický reportér pozoroval celý týden sestřičku,
jak od rána do noci ošetřuje nemocné. Nakonec jí
řekl:"To, co tu děláte, bych nedělal ani za ti
síc dolarů denně," Sestra mu odpověděla:"Já také
"Mohté byite znovu vydat knéhu LEVOU
ne!"
NOHOU? Je o né veJtký zájem a je uzétecPro člověka je důležitý ideál, cíl, podnět,motiv!
ná htavne pro matky i poitézeným détéNěkolik myšlenek z I.promluvy P.Pavla KUČERY z No
tem..."
CSSP
rimberku na duchovním víkendu v Quartenu. Jak on,
tak UTEC SKARVADA z Číma v Bethanien, nám dali mnoho!

daroval.
Přítel, kterého znám už
jonathan
Swift byl
BOHATSTVÍ
NAŠEHO
léta, mi vyprávěl
tak velký pesimis
tento příběh:
ta, že litoval i
"Dříve jsem si
ŽIVOTA
svého narození a
neustále dě
na narozeniny no
lal starosti,
sil smutek. Přes
ale jednou na
to, že své zoufal
jaře jsem spat
ství
přeháněl,měl
řil na ulici něco,
zdravou zásadu:
co mě za několik
"NEJLEPŠÍ LÉKAŘI NA SVÉTÉ
vteřin víc poučilo,
JSOU DR.DIETA, DR.KLID A
než celý minulý život.
DR. VESELÍ.
Tehdy jsem byl zadlužený
Dr.Veselý nám poslouží
mel malou vyhlídku na mís
každý den, budeme-li vi
to - ztratil jsem naději
dět všechno dobré co máme
a byl jsem úplně ubitý.
a co jsme. Máme nohy, ru
Tu jsem zahlédl prkýnko s
ce, oči, sluch, děti,
kolečkovými bruslemi a na
rodinu - nebo děti a
něm se odrážel klackem z
rodinu nemáme - tedy
místa muž bez nohou, vtekl mi.
méně odpovědnosti, méně
"Dobrý den, pane! To máme
starostí - máme co jíst a
dnes krásné ráno, co?"
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pít, máme přátele, MÍME VÍ
Najednou jsem si uvědomil, že
RU V BONA!" Prodali bychom néco z toho za
jsem boháč. Mám obě nohy!Je
milión? Asi těžko!
li muž bez nohou veselý a
Schopenhauer napsal: "Zřídka mys líme na to,
stastný, proč bych měl být já
co máme, ale stále na to, co nám chybí."
ubitý a zoufalý?-Vstoupil jsem
Je to snad větší tragedie světa nez všech
sebevědomě d.o banky, požádal o
ny války a epidemie.
dvě stovky půjčky místo o jednu
Kamarád mi vypravoval:"Když jsem přišel
a řekl, že nastupuji za týden no
z války, zařídil jsem si obchod a praco
vé místo. Dostal jsem peníze i za
val ve dne v noci. Šlo to skvěle, ale
městnání. "
náhle nebyly náhradní součástky. Bál
Můj přítel byl 21 dní na vraku
jsem se, ze obchod zkrachuje. Sta.l se
uprostřed oceánu. Ptal jsem se
ze mne bručoun. Byl jsem zahořklý a
ho, jak mu bylo:"Naučil
zlý, málem bych byl zničil své manžel
jsem se tomu, že pokud má
ství. Bednou mi řekl můj pomocník,
člověk co jíst a pít, má
zmrzačený za války: Měl by ses stydět,
důvod se také usmívat."
Honzo! Copak jsi jediný, kdo má na svě
Četl jsem v novinách
/
tě starosti? Kdybys i musel na čas
příběh vojá
obchod zavřít, můžeš pak začít znovu!
ka, kterému
Kdybych já měl tvé zdravé tělo! Mám
vnikla do krku
jen půl obličeje a jednu ruku - a ne
střepina granátu. Po
naříkám. Takhle ztratíš nejen obchod,
operaci nesměl mlu
ale i svou rodinu a přátele!-To by
vit, proto napsal
la brzda. Hned jser se rozhodl, ze
na papírek lékaři:
se změním-a také jsem po udělal!"
"Budu žít?"Lékař
Před léty jsem dělal s jistou Lucií
přisvědčil. Voják napsal
kurs žurnalistiky. Vypravovala mi o
znovu:"Budu mluvit?"Lékař zase
svém zážitku:"Studovala jsem kdysi
kývnul hlavou. Voják napsal potřetí:
m
hru na varhany a vedla klinik' pro "aa^
"Hrome, proč si vlastně dělám starosti?"
řečí. Chodila jsem do společnosti, tančila, jez
Nehodila by se tato otázka i nám? V našem
dila na koni. Náhle mi selhalo srdce, lékař naří
životě je 90 % všeho v pořádku. Chceme-li
být štas tni, soustřeďme se na těch 90%;chce- dil, ze musím rok klidně ležet v posteli. Straš
me-li být vnitřně sklíčení, zahořklí a navíc ně jsem se bála, ze umřu. Co jsem zlého -dělala?
dostat žaludeční vředy nebo rakovinu, sou- Ale poslechla jsem. Můj soused, "alíř, "i řekl:
streáme se na těch 10 % a 90% si nevšímej no. Proč povazujete svou nemoc za tragedii? Můžete
celý rok klidně přemýšlet a poznávat sebe samu.
V anglických kostelích bývá nápis:MYSLI A
DĚKUJ!-Mysli na všechno, za co náš být vděč Uvidíte, jak se změníte!-Uklidnilo mě to a snaži
ný a děkuj Bohu za to krásné a dobré, co ti la jsem se hodnotit věci jinak. Četla jsem kniny,

které mé povzbuzovaly. Z rozhlasu jsem jednou
slysela slova"Můžeme předat jen ten dojem,
NAŠE NADĚJE
který máme vědomé v sobé. " Snažila jsem se no
vé hodnotit véoi, vnikat do nich hloubéji a
Jarní prázdniny skončily. Vra
rozhodla jsem se vybírat jen myšlenky, z kte
címe se z hor do Curychu. Tam
rých mohu zít zdravé, radostné a stastné.
ještě bílá pohádka sněhu a
Při každém ranním probuzení- jsem vyvolávala v
slunce, tady zlatý déšť, magparné ti to, zač mohu být vdéčná. Vidím, slyším nolie, zelené modříny. Vždy znovu a znovu
Krásná hudba v rozhlase, četba, chutné jídlo, opakující se radost z jara. Příroda se pro
dobří přátelé.. Mela jsem tolik návštěv, že
bouzí, zeleň vzbuzuje naději.
lékař dal vyvésit na mé dveře tabulku, aby u
Po Velikonocích jsem byl na jednodenní konfe
mné nebyla víc než jedna návštéva a jen v
renci . Setkal jsem se tam s jedním známým.
určité hodiny.
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Uplynulo devét let - a dodnes cítím bohatství Při obědě jsme hovořili o všem možném a nako
nec i o Bohu. Znovu jsem si uvědomil, jak ho
denního života. Za ten rok na lůžku jsem se
lidé hledají. Jak všechna dnešní Činorodost,
naučila opravdu ZÍT. "
stress
a závodění je vlastně hledaní víry,
Samuel Johnson řekl už před dvěma sty lety:
naděje a lásky, hledání Boží přítomnosti.
"ZVYK, DÍVAT SE NA KAŽDOU VĚC Z JEJÍ LEPŠÍ
STREJKY JE CENNĚJŠÍ, NEŽ TISÍC LIBER ROČNĚ."
Četl jsem knihu o proroctvích a třetí světo
V životě se musíme snažit o dvě věci: dosáh
vé válce. Díky Bohu až tedý kdy mám víru. Po
nout toho, co si přejeme a umět to prožívat.
zorování znaku naší doby vysvětluje beznaděj
Jen ti moudřejší dokáží to druhé.
dnešního světa. A přece tolik lidí nechce
V knize CHTĚLA JSEM VIDĚT dokazuje autorka
ani vidět ani slyšet. Pane, prosím, dej nám
paní Dahl svou nesmírnou statečnost. Byla sko všem víru, naději a lásku.
ro půl století prakticky slepá:"Viděla jsem
jen na jedno oko a to bylo zakryto tak silnou Před více než Čtyřiceti lety se stal Winston
jizvou, že jsem viděla jen uzounkou skulinkou Churchill ministerským předsedou Anglie, teh
dy ještě světové velmoci. V téměř beznadějné
Nechtěla jsem, aby ně druzí litovali." Hrála
situaci slíbil národu pot, slzy a krev - a
si s dětmi, ale neviděla dobře na zemi na
vítězství. Jeho dva prsty do tvaru"V"se sta
kreslené bílé čáry, čtverce. Když děti odeš
ly legendou.
ly, lehla si na zem a pozorovala směr čar,až
se jim naučila zpaměti a mohla druhý den s
Poláci bojují za vítězství svobody. Jejicn
dětmi skákat - i když neviděla. Knihu s vel
patronkou je Panng Maria, královna Polska.
kými písmeny držela tak blízko u oka, že se
Jejich statečný vůdce, Lech ,
jí řasami dotýkala. Vzdor této vadě dosáhla
Walesa, pojmenoval své sedmé
akademické hodnosti a učila jako docentka 13
dítě Maria Viktoria. Maria
let žurnalistiku a literaturu. "V duchu jsem
vítězná. Pane Bože dej, ať
měla stále strach před úplnou slepotou.Abych
láska je silnější než ne
jej ovládla, zvykla jsem si, dívat se na ži
návist, naděje silnější
vot vesele." - Když jí bylo dvapadesát opero než zoufalství, radost
vali ji na proslulé klinice a te3 vidí dobře. silnější než bolest a
Okouzluje ji prakticky všecko, i umývání ná
život silnější než smrt.
dobí, které tolik žen nudí. "Hraji si s mýd
Velikonoce
se slaví každý rok. Zoufalství,
lovou pěnou, ponořím do ní ruce a vyfukuji
nenávist a smrt Velkého patku, naděje, ra
duhové bublinky." Těší ji pohled na vločky
sněhu, letícího ptáka, na všechno. Končí svou dost a nesmírná láska Velikonoční neděle. Ta
dy se otevírá nekonečné- a veČné "V" ve VZKŘÍ
knihu slovy:"MILÝ PANE BOŽE - DĚKUJI TI!"
Děkujeme i my za to, že můžeme umývat nádobí, ŠENI. Život vítězí nad smrtí. Staňme se vy
pozorovat duhu v mýdlových bublinkách, sledo slanci a vyznavači vítězství VZKŘÍŠENI. Jen
tak budeme mít naději na věcný život
vat let ptáka sněhovou vánicí?
(BOŘEK)
Neměli bychom se trochu zastydět? Žijeme v
pohádkové zemi krásy a dobrodružství, a jsme
vůči ni slepí, hluší a přesycení!
"Je chudoba, která tlačí člověka k zemi. Ale
Podle Pale Carnegieho
je i taková, která ho pozvedá...
Co teprve bohatství* věřícího člověka! Snaha
Je chudoba, kterou máme přemáhat. Ale je i
o dokonalou lásku, o dokonaly soulad s vůlí
chudoba, kterou máme hledat...
Bozi. Podobá se-ale jen podobá! zápasu umélce, Je chudoba, která dělá člověka ubohým. Ale
který se snaží vystihnout DUCHA SKUTEČNOSTI.
je i chudoba, která ho obohacuje.. .
Na všechno se dívejme jako na možnost, dostat Je chudoba, od které se člověk musí osvobodit
se blíž k Panu, ne jako na cíl. Člověk je pří Ale je chudoba, která nás osvobozuje... "
liš cenný, než aby mu stačil jiný cíl než Buh.

VOLAVKA
Mel andělskou tvář, proto mu říkali Rafa
el. Přes den stál před štaflemi v pří
stavu a maloval lodi, dony a bulvá
ry. V noci býval v diskotékách,
kde se zabýval lidským mate
riálem-jak cynicky říkával,
totiž děvčaty.
Děvčata, s kterými se za
pletl, většinou navždy zmi
zela; byl totiž vábničkou
obchodníků s děvčaty.
Nyní se objevila na jeho
tváři sklíčenost. Měl
strach, který mu až bo
lestivě svíral žaludek.
Včera totiž vyplavil pří
boj na pláž mrtvé dívčí tě
lo a o věc se začala zajímat policie.
"Ne, už nechci!"sténal,"nikdy. Nechci být
vrahem. Násilí se mi hnusí."
Kapitán Etcheverry z jachty Motýlek, vousa
tý obr s očima jako vepřík a krutým rysem u
úst, se hlučně rozesmál: "Mrtvá se odepíše
jako ztráta! Zavinila si to sama. Proč ská
kala přes palubu. Boris ji musel utopit,
jinak by nás prozradila."
"Dál nejedu,"utřel si Rafael zpocené čelo.
Pořízek Boris z Korsiky udeřil Rafaela přes
ústa."U nás se z rozjetýho vlaku neskáče!
Odejdeš-li, skončíš bídně!"
Malířovi se udělalo nanic. Ale přesto se
mu už v hlavě zrodil plán. Pomstí se. Ten
hle políček mu Boris zaplatí!
"Boris to tak nemyslil,"položil mu kapitán
ruku na rameno,"jde přece o spoustu peněz!
Ještě obstaráš náklad pro jednu plavbu, a
pak toho necháme!" mrknul na Borise.
"Opravdu?"zakoktal Rafael.
"Čestné slovo!" Kapitán byl v té chvíli už
rozhodnut, že se Rafaela zbaví. Lidé, kte
ří mají strach, jsou nebezpeční. Náhle padl
jeho zrak na dívku na nábřeží:"Rafaeli, po
dívej se. Ta je zázračně krásná!Tuhle mu
síme mít!" Stiskl Rafaelovi rameno. "Ta
nám vynese v emirátech víc než náklad oby
čejných. Tak alou, jdi po práci!"
Rafael vyklopýtal z kajuty, nasadil zářivý
úsměv a pustil se za dívkou.
"Smím vás malovat?"vyhrknul."Jste nejhezčí
děvče, které jsem kdy viděl."
"Proč právě ime?" usnála se dívka zářivě
bílými zuby, pravidelnými jako perličky.
"Protože jste tak krásná. Začneme hned!"
"Ale nejsem na to připravená!"
"VY víc přípravy nepotřebujete,"zasmál se
Rafael. "Stojan mám za branou, je tam klid
a nikdo nás nebude rušit."
Dívka přisvědčila. "Jde to snadněji, než
jsem očekával,"nyslei si Rafael. Avšak ne-

tušil, že dívka si nyslí totéž.
Byla vábnička - stejně jako on ale policejní, totiž členka spe
ciálního policejního komanda.
Fafael nuloval až do soumraku.
"Ted bychom se měli něčeho na
pít, "navrhnul potom."Chcete si
;se imou zajít na mou led?"
Nedůvěřivě na něho pohlédla. Ale
vypadal tak andělsky nevinně, že
ani jí - zkušené policistoe - neblesklo hlavou podezření.
Kapitán a Boris už čekali s plný
mi sklenicemi. Dívka se napila a
náhle cítila, že se jí zmocňuje
15 strašná únava. Z posledních sil
sáhla po revolveru v kabelce. Ale
ten vypadl z umdlévajících prstů.
"Jak to, že má revolver?" zděsil se kapitán.
Rychle dívku prohledali a našli policejní prů
kaz. Rafael se hystericky rozkřičel.
"Musí okamžitě z paluby!" Boris uhodil malíře
do tváře už podruhé. Etcheverry naznačil za ma
lířovými zády rukou zakroucení krkem. Boris se
zašklebil. Zvedl se a nasadil Rafaelovi prudkou
ránu do vazu. Bezvědomého malíře vyvlekl na
palubu a hodil do moře.
NAŠE KRIMI
"Zase o utopence víc,"zažertoval surově,"jak
jsou ti lidé dnes neopatrní!"
"Motýlek"daleko nedoplul. Kolem půlnoci byl lo
di v patách policejní člun.
Idyk vystoupil inspektor se svými lidmi na pa
lubu, sáhl kapitán po revolveru. Dávka z poli
cejního samopalu rychle ukončila jeho život.
Dívku našli v kapitánské kabině v nejlepším
spánku.
"Jak jste mě tak rychle našli?" podivila se.
"Pomohl nám Rafael,"ušklíbl se inspektor.
"Rafael? Ten mě přece vylákal na loch" Smutně
dodala:"Nikdy bych byla neřekla, že patří k té
bandě."
"Ted už nepatří, "zavrčel inspektor. "Ti dva ho
hodili přes palubu. Náhodou jsme vylovili jeho
mrtvolu. Ale pomstil se!"
"Věděl jsem, že nás zradil!"zuřil £oris.
"Přesně tak."Inspektor pokynul jednomu muži, kte
rý mu podal svinuté plátno. "To je tvá podobiz
na, Janino. Bylo mi divné, že je v pozadí motýl.
Tedy jméno lodi, že? Ale na to bychom byli ne
přišli, kdybychom si nepovšimli zvláštního poza
dí." Inspektor zvolna otočil obraz Borisovi před
očima, vzhůru nohama. Kde byl na plátně strom,
objevil se obličej Etcheverryho.
"Poznáváte svého kapitána? Rafael byl dobrý ma
líř. Zřejmě se bál a chtěl se pojistit. Bohužel
ho to nezachránilo, ale my ho poznali - zná ho
v přístavu kde kdo - a už jsme věděli, co zname
ná ten motýl. To ostatní už byla úplná hračka!
Jen o tebe jsme měli strach, Janino - ale zřejmě
chtěli využít tvé krásy, vzdor všemu!
R. Freund

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

MÁTE BYSTROU MYSL?

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE vydala I.
díl nástinu katolické dogmatiky
z péra Wincenty Granata: K ČLO
VĚKU A BOHU V KRISTU. /29O str./
Jasným a přesným slohem píše
autor o učení katolické Církve.
0 P.Dr.Boukalovi uveřejníme v
příštím čísle vzpomínky na ně
ho a bližší podrobnosti. Zatím
podotýkáme, ze tak zv.papežští
kaplani-monsignoři-ztrácejí
svou hodnost úmrtím papeže a mu?
sejí o ni znovu zadat. P.Boukal
si ji vyžádat nemohl, protože
byl v době, kdy zemřel papež,
ve vězení.
Zpovědníkem Pavla VI.a Jana Pav
la I.byl P.Dezza, T.J, ne P.
Pittau.
Pokud jde o hromadné odpady ka
tolíků v Basileji, nedošlo k
Policie našla pře
nim jen pro úbytek víry - i
vracené auto pašekdyž ten hrál svou roli - ani
ra'ka, který vrazil
do stromu. Zavolala pro povinnou církevní daň - ta
detektiva Čmuchalka, je i v jiných něm.švýc.biskup
stvích, ale pro vážné zlořády
a předvedla mu tri
v
církevním učení, kázni, li
muže, které chytla
turgii, na které upozornil
v blízkosti činu a
měla vuci nim vázne oběžníkem sám basilejský bis
kup. Je ovšem jisté, ze tento
podezřeni.
vrotest proti štvanicím vůči pa
Nikde v autě však
peži ze strany špatných a od
nenaŠla pol icie
padlých knězi, bul organizován
otisky prstu.
institucemi, které vyvíjejí v
Přesto detektiv
Basileji horlivou činnost.Tlak
čmuchalek okamžité
budí protitlak.
poznal, který z o
Duchovní víkend, třídenní du
předvedených mu^u
je nej podezřelejší. chovní obnova a setkání mladých
bylo ve Švýcarsku letos mimo
Poznáte to i vy?
řádně úspěšné a měli z něho vel
ký užitek a radost nejen účast
nící, ale i naši milí exercitátoři. Mládežnickou obnovu vedl
jako obvykle osvědčený P.Robert
KUNERT, T.J.Vřelé díky všem.
Jediná smutná zpráva; druhý den po
e.v Bethanien odešel k Pánu náhle
pan Leo Stupka z Horwu, který pro
mluvy natáčel. Byl to zbožný, skrom
ný a milý pán, kterého snad mnozí
ani nevnímali, ale bude nám chybět.
At odpočívá ve svátém pokoji!
Sympatický P.J.Čupr, S.J. z vati
kánského rozhlasu je na S měsíce v
Londýně, aby se naučil anglicky. P.
Kolář, S.J. je na studijním pobytu
v Římě, v Paříži ho bude zastupovat
P.Pazderka,S.J.z Londýna a P.Steiner z Říma.
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN
VELKÁ MÁJOVÁ POUT V EINSIEDELNU

BOHOSLUŽBY
AARAU-u sv. Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BAEEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERM-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,15
BASILEJ-kaple Lindenberg č. 12. sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYOI- česká - Hcrz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46. 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 iresiaci /P.M./
9,30
RÚTI-TANN - kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,.30
LUCERM-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SCIIAFFIIAUSEN-kaple u kost. sv.Petra, St
Peterstr.il.P.Šimčík posílá pozvánky
SOLOTIILW-Spitalkirche , každou 2. nedě
li, P.Birka
10,30
ST.GALLEN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr.34.
WINTE RTUUR-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, mší sv. rozesílají misioná
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži
tostech krtu., pohřbu, vyučování nábo
ženství a pod.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, Schadrutistr.26, tel.041-312635
P.Jos, ŠIMČÍK-8OO4 ZURICH.Brauerstr. 99.
t.01-2415025, P.Ant.BANÍk-01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 M9RCJS, La
Longeraie, tel.021-717713
17
P.Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.

začíná mší svátou ve 12 hodin. Před mší sv.
od cca 10 hodin je ve zpovědní kapli /vpře
du vlevo/ příležitost ke sv.zpovědi u na
šich misionářů a hosta P.Dr.Jaroslava SKARVADY, který bude hlavním celebrantem při
poutní mši sv., bude mít slavnostní promlu
vu a bude biřmovat dospělé, kteří se k biř
mování přihlásili a připravili.
Po mši sv.společný oběd a zábava 16.května
SLAVNA MŠE SV.V BASILEJI NA POČEST SV.JANA NEPOMUCKÉHO, v Marienkirche, Holbeinstr.28.(nedaleko Heu-

waage). Mši sv.budou koncelebrovat Msgr.P.Jaroslav
KUBOVECa pan farář v Marienkirche Dr.Robert
Fuglister. Po mši sv.bud'zajdeme na oběd do některé
z blízkých restaurací nebo odjedeme po vlastní ose
dg benediktinského poutního místa MARIASTEIN, kde
můžeme za pěkného počasí piknikovat v přírodě nebo
pojíst v restauraci. Od Basileje asi 15 km. K pickniku si přineste jídlo s sebou.
23.května, v 9,30 hod.
KURS PRO ASISTENTY V CASIES-ITALIE, inf. P.Simcvk
28.-31.května
JARNÍ
POUT
POP SÁN TI SEMv kantonu Appenzell - na svátek sv.Vojtěcha a v
předvečer svahku sv.Aloise, ochránce mladých.
SLAVNOSTNÍ PROMLUVA: P.JOSEF Š I M Č í K; M$e sv.
začng ve 12 hod. v ekumenické kapli, po ní opékání
vuřtu a pikmc nedaleko v přírodě.
20.Června
VYLETNÍ
NEVELE 1/ E SCHú/ARZu/ALVU
1/ 11.hod.za&íná mfe 4v.v kohieZe v BonndoK^u, pak
piknik v kadéném pioiifedé Čestného ieia. ZvtaÚť'
vhodné pw wdiny ó déstmV.
27 .c.eAv na

PRÁZDNINY ŠKOLNÍ MLÁDEŽE
u moře. Přihlaste se včas - prázdniny bývají velmi
brzo obsazené! Inf.a přihl.P.šimčík-9. - 25.7.
V.JUBILEJNÍ SOKOLSKY SLET VE VÍDNI. Inf. Ing.Sta
nislav Hladík, župní sletový jednatel, Wabersackerstr.25.,3097 LIEBEFELD. Tel.03I-537872
2. - 5.července
***************************************************
OASA PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤAN^' v CASIES v
Itálii, pro děti nad 13 let. Přihl.u misionářů
10.července až 8.srpna

APOŠTOLÁT MLÁDEŽE V CASIES,Itálie, Inf.a přihlášky
P.šimčík, P.Birka
20.9.-25,9.

DĚTI ZE ŠVÍCAPSKA V CASIES,př.P.Šimčík,2.-16.10.
PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU 28.-31.10.

STRUČNĚ O POVĚRÁCH
18
Obvykle se tvrdívá, že herci mívají sklon k pověrčivosti.
Neřekl bych, když si to porovnám s jinými kategoriemi lidí,
že to přesahuje snesitelnou míru. Než začnu s rozborem he
recké pověrčivosti, dovolte, abych vás seznámil se slovy vel
kého znalce divadelního prostředí, anglického spisovatele a
dramatika W.Somerseta Maughama, který o hercích říká: "Ještě
jsem nepoznal dítě, které by se rádo nevytahovalo, a v kaž
dém herci zůstává něco z dítěte; právě tomu vděčí za mnoho
z nejpůvabnějších rysů svého talentu. Má víc než normální
míru exhibicionismu obvyklého až na velice rólo výjimek u nás všech, a kdyby ji neměl, ne
byl by to herec; je moudřejší brát tenhle speciální rys spíš s humorem než s pohrdáním. Kdy
bych měl jednou větou vyjádřit dojem, který jsem si o hercích vytvořil za dlouhou dobu své
ho spojení s jevištěm, řekl bych, že jejich ctnosti jsou solidnější, než sami předstírají,
a jejich slabosti přirozeně vyplývají z jejich hazardní a náročné profese."
Maughanův bystrý posudek pověsti o přemrštěné pověrčivosti herců nejen vyvrací, ale součas
ně její existující procento omlouvá. Je to i logické: kde by vzal herec, když by byl tedy
do ztracena zapleten do sítě všech možných pověr, čas na svou vlastní práci?
Je však pravda, že neznám snad herce, který by nebyl aspoň trochu a v něčem pověrčivý. Vět
šina herci sice základní pravidla"hry na pověrčivost"mlčky a solidárně s ostatními dodržu
je, ale nijak tím hlasitě neotravuje své okolí.
Nebudu rozebírat pověry individuální-na to by letmá kapitolka nestačila-ani se nebudu zabý
vat talismany a amulety -od zaječích paciček přes všelijaké neuvěřitelné předměty až k pro
slulému oltáříčku paní Marie Hubnerové. Pominu křižování/které je běžné i v jiných profe
sích/, vstupy na jeviště pravou nohou, obcházení kanálů na ulicích, všechny kominíky a jep
tišky, nebudu zdůrazňovat význam třináctky a pátku nebo dokonce jejich kombinace. Vyložím
vám jen to nejnutnější, abyste při prvním dotyku se zákulisím žalostně neztroskotali.
Octnete-li se náhodou v prostoru jeviště kteréhokoli divadla, smekněte vždycky klobouk nebo
pokrývku hlavy. Nikdy jsem se přesně nedozvěděl proč, ani tehdy, když jsem tuhle poučku
uslyšel poprvé. Nevím - vycítil jsem spíš, že je to snad všeobecná úcta k umění, a možná
vzdání tiché pocty těm, kteří tímto jevištěm prošli.
Zásadně nikdy nepřejte hercům a umělcům vůbec, aby měli úspěch! Nezavděčili byste se. To je
raději třikrát poplivejte, jemně si je otočte k sobě zády a kolenem je šťouchněte do pro
dloužených zad. A řekněte: Zlom nebo sraz vaz! Nečekejte ovšem na poděkování: kdyby vám to
tiž dotyčný poděkoval, obrátilo by se vaše přání podle pověry úplně na ruby, a to nechcete!
Herci sami v budově divadla nepískají a nezazvoní na jakýkoli zvoneček, neboř v případě
prvém by si vypískali .právě, zkoušenou hru a v druhém jí odzvonili.
Žádný herec nedovolí, aby garderobiéři zašívali nebo přišívali cokoli, co je přímo oblečeno
na něm. Raději svlékne celý kostým, přišívá-li se mu jediný náhodně utržený knoflíček.
Přišívání na těle znamená zašít herci paměř.
Obléká-li garderobiér svého chráněnce a něco mu upadne na zem znamená to, že se oblékaný
herec bude líbit./Píši to v dobré víře, že nám to naši garderobiéři nebudou vyrábět uměle!/
Tohle umělé vyvolávání orákul už totiž znám: divadelníci věří, že hádka na poslední generál
ce přinese premiéře hry pronikavý úspěch. A proto se snad někdy taková hádka vyvolá záměrně.
Na druhé straně jsem zažil na generálce scény strašné, a přesto byl kus úplný propadák!
Také s botami je kříž. Nesmíme si je položit na židli ani na stůl. Proč? Abychom na jevišti
nezadrhávali a neb reptali. To je konečně správné: boty na stůl nepatří a breptání na jeviš
tě také ne.
A konečně zrcadlo. Jako by nebylo dost těch sedmi let neštěstí při jeho rozbití u "obyčej
ných" smrtelníků. Herec, jak se věřilo u divadelních společností, a dejme tomu, jak se
věří někde dodnes, je navíc stižen další pohromou; ztratí angažmá, ve kterém zrcadlo roz
bil a odejde jinam. /Což někdy nemusí být zrovna prokletí./
'4álem bych zapoimělxvěří se také, že při studiu určitých her vždycky umírají tři členové
divadla v sérii za sebou, ale protože jsem už tohle jednou doopravdy zažil, raději s po
věrami přestanu a začnu úplně odjinud.
Bohumil Bezouska: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
"Kdo se směje naposled, obvykle těžko chápe. "
"Chybami si přátele získáváme, přednostmi je ztrácíme...."

HUMOR
"Inserovala jste, že maléru
úředníkovi pronajmete byt.
Proč musí být nalý?"Protože postel je příliš krátká."
"Tak, a rychle do práce, "po
bízí polic kamarády."Pomalu,
hochu, Run také nebyl vysta
věn za jeden den. ""To je mož
né. Ale kdybych ho stavěl já,
byl by určitě hotový včas!"
"Už víš proč jsi dostal vý
prask?" ptá se otec syna."Ano,
protože ty jsi těžká váha a já jen muší."
Honza potká kamaráda a divé se, jak je vy
hublý. "Ale daří se mi dobře. Jenže má zena
chce zhubnout a drží dietu. "
Milan telefonuje tetičce:"Chtěl jsem ti po
děkovat za krásný dárek.""Ale vždyi to ne
stálo ani za řeč.""Já
vím, ale maminka říká,
že nám přesto poděkovat'.'
Paní Nováková kupuje mis
ku na pitz pro psa. "Má
na ní být nápis PRO PSA?"
ptá se prodavač. "Nemusí.
Můj muž nepije vodu a
pes zase nejí. "
Boxer se ptá trenéra po
šestém kole:"Tak co, přemohu svého soupeře?
"Jistě. Budeš-li stále bít vedle, nachladí
se v průvanu a bude se muset vzdát!"
Na dveřích soudu pro dopravní přestupky je
tabulka:"Nebručte! Vzpomeňte na ty, kdo si
trest zaslouží a nikdo je při tom nechytne'.’
Na rychlíkové trati na nechráněném přejezdu
je nápis: "Rychlík projede přejezdem za 18
vteřin, i kdyby stál na trati váš vůz."
"Pamatuj si, že nikdo ti nikdy nevezme to,
co se jednou ve škole naučíš!
napomíná otec syna. "Ano,
ale nikdo mi také nevezme,
co se ve škole nenaučím. "
"Pane vrchní, tahle hroz
ná jídla prodáváte ce
lý týden?""Ne, ve stře
du máme zavřeno."
Po návratu z kina ří
ká žena: "Ten film se
skutečně podobá romá
nové předloze. Usnula
jsem na stejném místě,
jako když jsem četla knihu. "
"Chtěl bych za nanželku ženu, která by byla
mým pravým opakem.""Nic snadnějšího. Svět
je plný inteligentních a hezkých děvčat."
Manželka se ptá muže:"Drahoušku, kdyby sis
měl vybrat mezi hezkou a inteligentní ženou,
kterou bys volil?""Žádnou. Mám rád jen tebe'.’

"Co dělá to. moucha v mé polévce?" zlobí
se host. "Zdá se, že plave kraulem. "
"Na téhle ukolébavce jsem pracoval dva
měsíce,"vykládá hudební skladatel na
kladateli ."Vždycky jsem při ní usnul."
"Ten tvůj jarní kostýmek je ale pořádné
drahý, "zlobí se muž. "Zato ho budu dlou
ho nosit. Už jsem si k němu koupila
šest párů střevíců."
19 Lékař
zkouší na pacientovi autosugesci.
"Řekněte třikrát: jsem zdráv. Vidíte,
cítíte se zase dobře. Dostanu sto fran
ků. ""Řekněte zase: Dostal jsem zaplace
no!"
Angličan ve diví ve Skotsku;"Proč tu mají kočky
tak krátké ocasy?""Aby nám v zimě nevyvrzaly
tolik tepla. "
"Petr mi už nic neslíbuje.""Odkdy, prosím tě."
"Od té doby, kdy přísahal že mi všechny sliby
splní."
Učitelka si stěžuje rodičům
na jejich syna. "Je neposluž
ný, drzý, líný, chová, se ne
možné. A nejhorší je, že
ještč ani jednou nechyběl!’’
"Moje žena rrá strašně ráda
brilianty.""To stojí asi
hodně peněz"Peněz ne, ale
času, co prostojíme před
klenotnictvím."
"Najít ideální ženu není problém. Ale problém
je ji získat a udržet si ji!"
"Proč jsi mi nabízel sňatek, když si mě nechceš
vzít?""Když jsme spolu tak dlouho tančili a já
už nevěděl, oo říkat."
Nápis na výloze se starožitnostmi:"Nemyslete si,
že vystavené věci jsou napodobeniny nebo dokonce
šmejd. Až vám řekneme cenu, budete vidět, že
jsou pravé!"
šéf odvádí nemocného úřed
níka k výtahu: "Pane Novák,
podezříval jsem vás, že si
mulujete; ale s radostí zjiš
tuji, že je vám opravdu zle."
_ "Nemohl byste jet rychleji?"
ptá se zákazník taxikáře.
"Mohl. Ale když nesmím za
jízdy opustit automobil. "
"Hej, Johne, jak se rráš?""No,
existuju a ty?""Neexistuju."
"Jak to?""Hledá mě policie."
Manželé Novákovi poslali známé,
která čekala čtvrté dítě, ohráá
ku na děti. Za pár dní dostali dopis;"Nevím, jak
vám mám poděkovat. Sednu si do ohrádky a děti
se ke mně nedostanou. "
"Pane vrchní, už jsem jedl měkčí roštěnku.""Mož
né, ale určitě to nebylo u nás!"
iR.1542 přibil Luther svých 95 protéz na zámecký
kostel ve Nittenbergu. - Ze školní úlohy.

KLUB,
8735 St.Gallenkappel,
Schweiz
FENIKL PO ITALSKU. - 8 menších feniklovych
hlíz, 40 g másla, 1/4 l bílého vína, 250 g
rajských, sůl, bily pepř, paprika,
trochu petrželky. - Uvadlé a nahnědlé listy odstraníme, kořeny
rovně odkrojíme, fenikl na hrubo nakrájíme, vložíme na roz
pálené máslo, podusíme, přilejeme víno a na slabém ohni
povaříme.-Přelejeme rajská
vřelou vodou, oloupeme a roz
krájíme, přidáme k feniklu se
solí, pepřem a paprikou a du
síme za stálého mícháné 20 min.
Posypeme hustě nakrájenou
petrželkou a podáváme.
DUŠENÝ FENIKL. - 4 vetší fenikly, cibule, 40 g tuku,1/4 l
polévky z kostky, sůl, 2 lží
ce smetany, petrželka. - Očiš
těné fenikly podélně rozkrájí
me, vložíme do rozpáleného tu
ku s nakrájenou cibulkou, až
fenikl zesklovatí. 5 min.opé
káme za stálého míchání, přilejeme vřelou polévku, přisolíme a 25 min.dusíme na
středním ohni. Odstavíme,
přimícháme smetanu, znovu
zahřejeme/ale nevaříme/ a
pak silně ochutíme a přidá
me nakrájenou petrželku.

PLNĚNÝ FENIKL. - 4 vetší fe
nikly, litr vody, štávu
z půlky citrónu,sůl.
Pro náplň: 550 g sekané,
cibuli, vejce, 2 lžíce
strouhanky, sůl, pepř,
40 g tuku a 1/4 l po
lévky z kostky. - Očiš
těný fenikl povaříme
v slané vodě s citróno
vou šfávou 15 min. Pak j
rozpůlíme, vnitřek vy
jmeme a nasekáme,
smícháme se sekanou a
ostatními přídavky. Tím na
plníme vnitřky feniklů a svá
žeme dvě a dvě půlky nití.
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Rozpálíme máslo a v tom osmažíme.
Přilejeme polévku a necháme přikryté
15 min dusit. Pak odstraníme niti a
podáváme s omáčkou nebo štávou.
FENIKL SE SÝREM - 8 malých feniklů,
skleničku bílého vína,1/8 l polévky z
kostek, špetku muškátu, soli, 2 lžič
ky škrobu/nebo hustidla/, trochu pe
trželky, tuk, 40 g strouhaného parmeaánu, 20 g másla ve vločkách.
Očištěný fenikl nakrájíme na vetší
kusy a povaříme 10 min.v bílém víně
s polévkou, muškátem a solí. Vyndáme
fenikl, zbytek tekutiny zahustíme ve
studené vodě rozmíchaným škrobem.
Silné ochutíme. Ohnivzdornou formu
vynažeme, naskládáme tam fenikl, po
sypeme silně petrželí a přelijeme
onáčkou. Posypeme parmezánem a másloivými vločkami a pečeme 20 min. v pře
dehřáté troubě na 220 .

SMAŽENÝ FENIKL. - 2 velké fenikly,
půl l vody, sůl, bílý pepř, muškát,
vejce, 4 lžíce strounanky, olej na
smažení, pe trže l. -Fenikl uvaříme do
měkka/asi 15 min.při mírném ohni/ve
vodě s pepřem a muškátem, pak obalí
me ve vejci/osoleném/a strouhance a
na každé straně 3 min.snažíme v ole
ji. Ozdobíme petrželkou.
FENIKLOVÝ SALÁT S POMERANČEM. - 3 ma
lé fenikly, půl šálku vinného octa,
sůl, bílý pepř, špetka česneku,6 lží
cí olivového oleje, 2 velké pome
ranče, půl šálku jogurtu, S lžíce
kečupu, špetka cukru, 50 g vlaš
ských ořechů, petrželka.-Očištěné
fenikly jemně nakrájíme, polijeme
ve větší míse vinným octem, přidá
me sůl, pepř, česnek, olej a opatmě zamícháme. 30 min. nechá
me v klidu; nakrájíme oloupa
ný pomeranč a klademe střída
vě vrstvu feniklu a kousků pomeranče-poslední vrstva jsou
pomerančové kousky. Ochutíme
jogurt solí, paprikou, cuk
rem, polejeme jím salát, zdo
bíme sekanými ořechy a petrželkou.

