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v příběhu ženy, náhle uzdravené z krvotoku tím, že se v davu s duvěrou dotkla Pana Jezise,
jsou skryté povzbuzující-ba ohromující pravdy. Jisté bylo i mezi lidmi kolem Pána
víc nemocných, kteří o Krista zavadili. Ale nikdo se ho nedotknul s vírou-jako tato žena.
Proto se Kristus zastavil a ptal, kdo se ho dotknul? A dodal, ze z něho vyšla síla./Lk 8,43/.
Skromná žena se bázlivě přihlásila. Radost z náhlého uzdravení a plachost dlouhou dobu nemoc
né se smísila v jejím srdci. Maně se ptáme, jak se chováme k lidem, kteří dlouho trpí naši skrytou netrpělivost nemocný dobře vycítí. Jestli ho nezaháníme s nemyslícím a krutým
davem do gheta opuštěnosti, plachosti, smutku.
Kristus chtěl tuto ženu postavit zase na místo, kam patřila. Vrátit ji ztracenou sebedůvěru.
Je tu však ještě hlubší pravda. Kolem Krista-Pravdy-se tísníme všichni: věřící vírou, nevěří
cí nevěrou, lhostejní lhostejností, každý tím, co v sobě má a co v sobé vzbudí. I když je ví
ra Boží dar-milost-Bůh nám ji nabízí, někdy často, někdy méně často, ale každý z nás měl, má
nebo bude mít možnost se Krista dotknout. Kdo nemá-snad v mohamedánském nebo budhistickém aj.
světě, toho Bůh bude soudit podle svědomí. My však přece jen stále žijeme uprostřed této mož
nosti. Tísníme se kolem něho v kostele, na pouti, na exerciciích, při modlitbě, ale i při
četbě dobré katolické knihy nebo časopisu.
Dav je ovšem velký, všichni jsou oblečeni stejně. Který z nich je Kristus? Zeptáme se toho,
kdo Krista dobře zná, věrného kněze a máme-li to štěstí, kněze v pověsti svatosti. Pak se mu
síme sami ke Kristu prodírat; klopýtáme, padáme, zraňujeme se, dav nás vleče jiným směrem,
jdeme proti proudu - až se konečně octneme u vtělené Pravdy. Můžeme se ho dotknout s vírou
a láskou, ale můžeme se také o něho jen otřít, jako většina lidí.
Kolikrát se při modlitbě o Něho jen"otřeme" nejsme"dabei"jak nám říkal P.Kučera na duchovním
víkendu. Pak není divu, že je mezi námi tolik nemocných, narušených, neklidných.
Jiskra okamžiku, kdy se dotýkáme Krista, může být pro nás rozhodující. Padají okovy, prchá
temnota. Čím se kdo častěji s vírou Krista dotýká, tím je světlo jasnější, tím lépe vidíme
správné rozměry věcí, chyby, hříchy, nedokonalosti. Proto se svati nazývali"velkými hříšníký'
proto se jim kolem hlavy kreslily zlaté kruhy. Byli plni Krista.
Ten je středem našeho života. Živý, ve svatostánku;
slíbil, že s námi bude až do skonání světa. Jeho sí
la uzdravuje a dává nezničitelnou radost. Padnemeli, vstaňme, i když jsme snad zakrváceni jako ta že
na, zbaví nás skrze kněžská slova naší nečistoty.
Prozkoumejme opatrně, kdo je Pravda a kdo jen křičí,
že má pravdu. K Pravdě přilněme s vírou a láskou, k
ní voňme bloudící, jí prosyřme své rodiny. Nic ne
dbejme na dav, který řve:"Ukřižuj ho!" skrze televi
zi, rozhlas, tisk či někde i od oltářů - a políčku
je svými lžemi pravdu. "Já mám slova věčného živo
ta", řekl Kristus. Denně jen dvě, tři věty z evan
gelia, vroucí modlitba - a určité najdeme v davu
znatených a nékdy i lákavých, za pravdu přestroje
ných myšlenek tu pravou, které se s vírou dotkneme
a budeme uzdraveni.
Vaše

redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

polských katolíků. Prosí je však o rozvahu a aby se de
monstrací a podobných podniků nezúčastňovali. Tím totiž
Pražský arcibiskup kardinál TOirášek ničeho nedosáhnou a navíc to maže být záminka diktatury,
oslaví 5.července diamantové kněž zostřit svá opatření. Katol.týdeník Tytodnik Pcwszechny
ské jubileum, t.j. od jeho vysvěcení začne podle zprávy polské tisk.kanceláře vycházet zase.
známým olomouckým arcibiskupem Sto Východoberlínský náboženský časopis St.Hedtiigsblat ostře
janem uplynulo 60 let.
kritizoval vystoupení a názory katolického kněze Ernesta
Sv.Otec navštívil poprvé od doby, 2 Cardenala, který navštívil vých.Berlín. Cardenal prohlá
kdy král Jinřich VIII.odtrhnul
sil, ze je křestan i komunista/pak je ovšem vyloučen z
Anglii od církevní jednoty, tuto ze Církve, nikdo nemůže být věřící a nevěrec zároveň/, že
mi, aby posílil katolíky a projevil Zmrtvýchvstání nebyl individuální cin Kristův, nýbrž že
dobrou vůlí k sjednocení anglikánů to znamená osvobození všech lidí/od čeho?/, království
znovu s Církví. Ve westminsterské
Boží je dokonalá humanitní společnost/proč řekl pak
katedrále pokřtil papež pet konver Kristus že jeho království není z tohoto světa?/ život
titů, v Londýne udělil také pomazání po smrti znamená angažovat se pro druhé. Tím se úplně
nemocných. V Canterbury se pomodlil vzdálil od učení Kristova. Býval kdysi trapistou a pří
s církevními představenými angliká telem tragicky zesnulého konvertity a trapisty Mertona.
nů při ekumenické pobožnosti. Na
V Alba de Torme, posledním odpočinku sv.Terezie Veliké,
fotbalovém stadionu ve Nembley obno ■učitelky Církve, žádal po karmelitkách vzdoropapež
vili angličtí řeholníci své řeholní Řehoř XVI.ostatky světice. Když odmítly, ošklivě je po
sliby/chudoby, čistoty a poslušnos haněl, ale obyvatelé obce přivolali posilu a jen díky
ti/. V Coventry sloužil mešní obet starostovi nebyl směšný vzdoropapež lynčován. Roku 1976
na Svatodušní svátky a udělil svá byl vyloučen s Církve i se svými přívrženci. Tvrdil r.
tost biřmování. Při mši sv. v Liver 1968, že se mu zjevila Panna Maria a tak zahájil svou
poolu hovořil o svátosti pokání kariéru.
bez generální absoluce. Na svatoduš Z.května uplynulo 50 let od vydání encykliky/okružního
ní pondělí vysvětil dvanáct knězi a listu/ Pia XI. "Caritate Christi compulsi." V encyklice
pak přijal v Yorku obnovení manžel napomíná papež svět, aby se sjednotil proti všem nebe
ských slibů. V Cardiffu podal 30 ti zpečím, která ohrožují lidstvo. Rozhodně odsoudil pýchou
detem první svaté přijímání. - Kar zneužitou lásku k vlasti a přehnaný nacionalismus. "Ďá
dinálové Hume a Cray slíbili děkov bel rozvinul prapory války proti Bohu a náboženství v
nou pout do Fatimy, jestliže papež národech a. všech dílech světa. " Encyklika nejen rozebí
navštíví Anglii. - Další cesta vede rá tehdejší situaci, ale nabádá i k boji:"V tomto boji
do ^.enevy a pak do Argentiny.
jde opravdu po poslední základní otázky světa. .Volba
Setkání kněží z hnutí Focolarů se
/pro Boha nebo proti němu/ musí znovu rozhodnout dějiny
zúčastnilo asi 6000 kněží a semina- celého lidstva." Nabádá k boji dovolenými prostředky a
ristů. Chiara Lubich je vyzvala k
zdůrazňuje pokání a modlitbu.
jednotě a k poslušnosti. Podle ní
má být kněz dnes také mužem dialogu
na všech rovinách. Kromě toho si mu
sejí kněží uvědomit zesvétačení
dnešního člověka a je proto nutné,
aby se vraceli k duchu prvotního
křesťanství. Heslem sjezdu bylo:
OPUŠTĚNY KRISTUS, t.j. kněz, který
musí často bojovat za víru úplně
sám, bez lidské pomoci, jen s pomo
cí Boží. Kněží sloužili v hale Pav
la VI.společně mši sv.se sv.Otcem a
22 biskupy. Byla to dosud největší
koncelebrovaná mše sv.v této hale.
11 karmelitek odešlo z kláštera Sv.
Krve v býv. koncentračním táboře v
Dachau do Berlína. 5.května se s ni
mi rozloučil mnichovský světící bis
kup Ernest Tewes a ocenil jejich ži
vot oběti uprostřed světa nenávisti.
Polský primas arcibiskup Glenp ná
pochopení pro zahořklost mladých

"Zůstanu tu, kanaráde. Udělej to, jak umíš nej
lépe. Důvěřuji ti...Svěřuji ti ji...!"
Roy se na něho podíval a stiskl mu ruku. Ode
Úryvek z románu Van der Meersche TĚ
šel. Až do deseti hodin večer ohříval
LA A DUŠE. Mladý lékař Michal si po
Michal flanely, ošetřoval děíátko, křísil
málu svou obětavosti získává chudé
Starého Berlequina z mdloby - na jeho ne
pacienty dělnické čtvrti.
mocné srdce toho bylo dnes příliš mnoho.
Evelynino děťátko se nenarodí. V
A uprostřed práce myslil občas na Evelynu..
půl čtvrtém měsíci těhotenství měla potrat.
Zůstaly v děloze asi zbytky placenty, ho V deset hodin konečně bylo všechno v pořádku, děrečka stoupá. Roy doporučil výškrab. Celý Eátku se daří dobře a Berlequinovi se trochu
den prožila Evelyna v úzkosti. K večeru si vzpamatovali a uklidnili.
"A ted už půjdu, "řekl jim Michal, "jdu se podívat
ji Roy odvezl autem na svou kliniku.
Ve chvíli, kdy chtěl jít za ní, zavolali na ženu."
Michala k Berlequinovi, starému dělníkovi "Na ženu?"3
"Ano, právě ji operují u Roye."
s nemocným srdcem. Jeho snacha prý je na
"Ach, pane doktore,"zvolala stará Berlequinová
smrt nemocná.
se slzami v očích."Vy jste hodný..Tak hodný!!"
Michal pospíchal, ale přišel už do domu
plného pláče. Mladá žena právě zemřela př: Michal už neposlouchal. Vskočil do vozu. Konečně
má právo myslet na sebe, na Evelynu. Evelyna le
porodu v náručí paní Maufrayové, porodní
asistentky. Před třemi měsíci zemřel Berle žela už probuzená z narkosy na klinickém pokoji.
quinův syn. Zůstala tu u starého Bcrlequi- "Všechno šlo dobře, všechno je v pořádku,"řekl
.
na se ženou jeho manželka a naděje na dě mu Roy,
ťátko.
Tahle příhoda způsobila v kraji mnoho hluku. Nik
A děťátko se ted ještě pohybovalo v natči- dy tohle neslyšeli: vyndat dítě z mrtvé matky!
né lůně. Michal si vyžádal horké cihly,
Kdekdo chtěl vidět malou holčičku Berlequinových.
termofory, vlněné přikrývky, obalil jimi
Michalovo jméno se najednou stalo slavným. Při
mrtvou matku a běžel telefonovat Royovi.
cházeli k němu pacienti z daleka. A bývalí jeho
Roy se právě připravoval operovat Evelynu. pacienti se k němu kajícně vraceli. Buccinaliovi
Michal mu všecko vyložil. Císařský řez pos mu, trochu v rozpacích, zase přivedli tuberkulosmortem. Za sedm minut tu byl Roy s ošetřo ní dcerku, kterou Seteuilovy injekce neuzdravily.
vatelem. Neřekli si nic, vyběhli nahoru pc Zeslábla, nemá už žádnou sílu a pravá strana
schodech a oblékli si bílé pláště. Vyhodi plic už je celá zachvácená. Musí se začít znovu,
li Berlequinovy, porodní asistentku a
od počátku, od nuly, a to s nemocnou ochablejší
všechny tetky za dveře na chodbu. Kupcová, a zesláblejší než před půl rokem. Potem přišel
Gáby Houttenová, poslouchá s uchem na klí audenaerde, obchodník se starým železem. Vyzpo
čové dírce a slyší s hrůzou úsečné povely, vídal se ze svého omylu, "zázračný doktor"
které dává Roy svému pomocníkovi.
Breuil mu tentokrát nepomohl. S Daudenaerdem je
"Pozor, Gérarde! Všechna opatření jako
conec. Vyčerpal se docela. Ale i pro něho je
vždycky. Musíme iryslit, že je živá, Člověk autno zápasit, začít boj znovu, lhát, utěšovat
nikdy neví...."
a radovat se, že ho vytrhl z náručí smrti na mě
Potom ticho. Občas zazvoní ocelové náčiní. síc, na týden, na jeden den. To právě přivádí
Netrpělivé zvolání Royovo. Rozkaz:"Katgut, zlovéka v nadšení, to mu dodává vášnivé horlivosDoutrevale. Zavažte pupeční šňůru. Hotovo'.' zi. Zápas s omylem, zápas se smrtí. Proto se toA v tichu se najednou ozval podivný slabý zo povolání nikdy nemůže stáfřemeslem". Jde tu
pláč, mečivé naříkání rozbité, staré pa
zždycky o lidskou bytost, o život, o rodinu, o
nenky. Všichni se zachvěli údivem a nadějí Lidské utrpení. Lékař tam vždycky nechá kousek
zároveň. Michal otevřel dveře:"Paní Mausvého srdce..A třebas je už sebestarší, je celý
frayová, pojdte sem, prosím."
smutný, když se mu některé dítě rozstůně zápalem
Ale to už bylo příliš. Nahrnuli se všichni slic a je mu špatně. Lékař se vrací demů, plný
dovnitř. Všichni chtěli vidět ten zázrak,
starostí. Pěkně ženě:
vřítili se dovnitř, odstrčili paní MauHošík mi stůně..
frayovou a dívali se s hrůzou. Před mrtvo ečeří špatně, čte noviny a neví, co čte, usíná
lou s otevřeným břichem stáli tři řezníci, xozdě. A to až do té doby, kdy se dítě uzdraví
celí zakrvácení, a ukazovali spokojeně pří ebo zemře. Neboí. i smrt osvobozuje lékaře. Děchozím živé novorozeňátko.
.al, co mohl, aby všecko uvedl do pořádku. Ale
"A ted pospíchám na kliniku operovat tvou sed je konec. Je nutno myslit na druhé. Tak do
ženu,"řekl Roy. "Co ty budeš dělat?"
ráce! Ale pokud je tu život, je to stálý zápas,
Michal chvilku váhal. Nemůže ted odejít.
když lékař ví, že nezvítězí. Chce ulehčit
Děťátko je slaboučké, sotva dýchá. Musí
acientovi, uklidnit ho, zabránit zbytečnému
zůstat u něho. Je to pro něho zlé.
trpění....

RADOST Z OBĚTI

KNĚZ ZA ŽELEZNOU OPONOU

"Jóme podvečeru. Pane..
KÚtem se stáváme dětmi.
Bozými-ktesťany, bti"Podívej se, má duše, na svátou Hostii zrakem
mo váním bojovníky za vtvíry! Před proměněním maty proužek chteba,po
lu, kněžským svěcením
nem předmět, na němž vidíme nesmírnou Boží
^rozdavači mttosté KnZsto
vetikost a moc. Sv.TOMÁŠ AKVINSKÝ vypočítává
vých. Uz o pouhých. věžá
devět divu Nejsvětejší svátosti:
cích p^uaví sv.Paoct:”Ne
1. Pád. promenování: pod zpusobou chteba je pra
víte, Že jste Bozi ch^ám
vé Této Krát>ta Pána; v jeho Teto
mění cetá
a ze ve vás bydtí Bozi Puch?
podstata chteba; vtastnosti(zpusoba) chteba státe
Ko* 3, i6j. ,
n,
zůstávají. 4
Knezí-chwme
ťíik^át
posvěcený'.
Co
2. Této Páně je v -tak nepatrné věcí; je na mnoha místech
je Kristus mezi tvorstvem, to je
současně; vzdor torna zůstane ne^ozdětene, četě.
3. Přijímáním ho neubývá, i kdyby se přijímato co nejvíc; kněz mezi posvěcenými věŽíconi. Cuz
vejde-ti do této kněžské svatyně
spis ho ubývá tím, že se nepřijímá; přetváří toho, kdo
kněžský htích? Jaké znesvČcení'. Co
Teto Páně přijímá, jakýmsi způsobem sám v sebe."
kdybychom vstoupiti do chrámu a na "Samy proměněné způsoby jsou div," -říká óv. Tomáš. Způso Ští vedte svatostánku modtu,Venuíi,
by věcí(barva, chuť, vetikost ap.ltpí přirozeně na své poc 'Bacca, bůžka primitivu..? Pane,
-statě; zmízí-tí způsoby, podstata se rozptyne v nic. V
očisťuj mě State od spatných náktonNejsv.svátostíse však podstata mění v Této a Krev Kristo noste a zadosti! áť se státe Tebou
vu, a přece způsoby-chuť, barva, vetikost ap., zůstává j-c. posvěcuji a zdokonaluji podte Tvého
Jak mocný je Pán, který z nicoty dětá něco - jako na po vzo^u! ’’
čátku z nicoty stvořit záptavu světa, život, Čtovéka..
"Votá k životu to, co není, aby to byto." (Řím 4,17). Pro "P^ioc jsi smutná a naktídna, ma' du
tože nepotřebuje k stvoření nic, jen své SLOVO, je každý se? Vždyť sv.Pavet hovoáZ o bohat
tvou jeho majetek. Cizí nce, cizí nástroje, cizí hmota a ství Estové, skrytém od věcnosti
v Bohu a dodává: "Protože jsme s
tátka k němu nepříspety. Tedy jen On je Pán."
něm spojeni, snurne s duvě^ou a vot"Smítu j se - eteison!" - stovo o Božím mitosrdenstvr a o
ně pátí tupovat k Bohu, když velíme
naší stabosti a hříšnosti. Toto stovo se opakuje v PÍsmě v Krista."(EJ 3,12).
víc než 1 70 x. Divíme se tomu? Zahtédne-ti duše jen tro Votejme k němu ve svých potřebách,
chu vetíkost Pane, kterého hříchem urazita, je první vý zápasech, nesnázích, trápeních a
křik, kterým se sama sebe hrozí a Bohu se vydává na mípokušeních.."Zackotí budete prosit
tost a nemitost, Davidovo:"MlSERERE MEl - SMILUJ SE NADE Otce v mém jménu, dá ván,"ětká
MNOU, BOŽE!" Hřešit jsem p^io-ti sobě-to je zté, hřešit
hnistus. PfLOto zakončuje Citkev
jsem pnoti btižnímu, to je také zté, ate nejhorší je, že vždy své modtitby-. Sk^ize Krista,
jsem zhřešit pxotí Tobě, Nejvyšsímu. Nikoho vyssrho už
Pana naSeho...."
nemaže muj hřích zasáhnout!
To je největší nevděk! Jako Davidovi, mažeš i mně, svému
knězi, vytýkat-."Já jsem te pomazat na kríte nad Israetem,
a zachráníš jsem te ze Sautovy ruky. Dat jsem ti dum tvé
ho Pana (svatyní, Svatostánek)..; a byto-tí by to máto,
NESHÁNĚJ, NESPĚCHEJ, POSLYŠ
hodtat jsem ti přidat (nebe)..Pnoč jsi opovrht Jahvovým
A STUJÍ
stovem a konáš, co je zté na jeho ocích?"(2 Sam 12,7-9).
CHCI, ABYS SLYŠEL, ABY SES VZDAL,
"Budu se tázat a ty me pouč,"praví Job,"z dostechu jenom CHCI, ABY M0J SVATVEČER V SRDCI
jsem dosud znát tebe, nyní však uzíeto tě moje oko^Proto TI PLÁL,
Se kořím, tetovat budu..."(Job 42, 4-6).
CHCI VEČEŘET S TEBOU
Či nejsi Bah, jehož vtastnost je neustáte se smítovávat a JSEM HOSTITEL TV0J,
odpouštět? Který svou vŠemohoucnost nejv-cc projevuješ odpustením a smitováním? Odkud se vzato toto věcné mitosr- NESHANEJ, NESPĚCHEJ, POSLYŠ
denství? Jeho zdroj je na Gotgote, u Otce smitování, kte a st8j.
rý zachránit tidstvo od uptně zkázy, .ba napřahuje ruku,
PŘICHÁZÍM, VE DVEŘÍCH STANU
aby nás pří pádu zachytit..."

TOBĚ

OTEVŘEŠ DOKOŘÁN BRÁNU ?

"Dnes jsme tak stepí, kotem nás je temno, nevídřme. Pane,
X*/ - ČSSR
smituj se! Dej nám svetto, pravdu, potřebujeme je vrc než
stepec, pno sebe i pro jiné. A když už je temno kotem,ať
není v nás! Smituj se! Vždyť jsme duchovné Otcové, a naše
"I nadaný básník či umělec nuže
duchovní dětí denně zmrnajr v hřcchu, v náboženském a.
něco odhalit tím, že to zahalí.
mravním níhitismu, ba odpadu od Tebe!"
A Bůh by nemohl?" Fr-anz WerfeZ

„MÉ PRAVÉ ŠTĚSTÍ..."
MAXENCE VAN DER MEERSCH /1907-1951/
Tohoto spisovatele"proměnila vnitřně věčnost". V dopise z
r.1934 píše:"Spisovatel chce cítit, že ho lidé chápou a
oceňují, že má sympatie čtenářů, chce vědět, že kromě umě
leckého díla vytvořil i něco užitečného. " Jeho základním
rysem byla upřímost. I když ho snad oklamalo zdání nebo
mylná informace, mel vnitřní odpor k neřesti a k pokrytect
ví. Lidi, hlavně z nejnižších vrstev, nesmírně miloval.
JEHO PŮVOD A PODNĚTY K JEHO ROZVOJI.
Rodina se přestěhovala z Brugg do Roubaix. Radostí mládí
neokusil, brzo se octnul v pekelném víru války. V říjnu
1914 pozoroval z tatínkových ramenou jak hoří Lilie, metro
pole francouzských Flander. Tato země inspirovala jeho dílo.
Neutěšené mládí zanechalo stopy na jeho těle i duši.
Smyslové vášně uhasly, vznikl
V Lilie vystudoval práva a literaturu. Jako zakladatel a
nekonečný soucit s nemocnou že
redaktor studentského časopisu Lille-Université měl příle nou, kterou ošetřoval,"aby so
žitost, uveřejňovat v něm první básnické a prosaické poku ciální nespravedlností zlomenou
sy. Poté žil spíš na okraji města, napřed v Croix, pak v
ubožačku udělal stas tnou.""Ne
osamělém domě u kanálu, za nímž rostla průmyslová čtvrt s znal jsem víru ani mravnost;Mar
komíny a jeřáby. Chodíval zamyšleně se psem podél kanálu,
ta mi nahradila všecko. Rozhodl
pozoroval zakouřené nebe nad továrnami, na obzoru pole,
jsem se dát jí k nohám vše, obě
vroubená stromy.
tovat se, abych jí ulehčil bříSvá pozorování jako advokát a pak aukční komisař v Lilie po mě, které na ni, nevinnou, naku
užil ve svém díle. Později se věnoval jen literatuře. Uží pily hříchy světa..Jak jasně jser
val občas drsných výrazů, vzdor tomu jsou jeho díla produ- později chápal slova:"Beránku
chovnělá, takže nejen přispěl k obrané křestanské kultury, Bozi, který snímáš hříchy světa!
ale získal čtenáře i v kruzích, jež se víře stavěly na
K cíli došel Van der Meersch po
odpor.
malým vývojem asi r.1936. "Ti,
ROMÁN
A SKUTEČNOST
které jsem povazoval za pouta,
V autobiografickém románě "NEBOŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ,"/1930/od- za koule na nohách galejních
haluje hlubiny svého srdce v hrdinovi Blaise Rameauovi:trý otroků, mi ukázali smysl života.
zeň ducha, na nějž útočí nihilismus. Po maturitě vyznával Mé pravé štěstí a pramen mé ra
trpký determinismus, který ho stejně jako sláva zklamal:
dosti proudil z pochopení, ze
"Sláva, kterou je zahrnut svět zemřelých, je pro kočku!"
kromě vášnivé, bezuzdné lásky
Rameau,t.j. autor, se setkal za studií v proletářské čtvrti mlád.í existuje ještě jiná, vět
s mladou dělnicí "jednou z ubohých, neosobních postav ze
ší a vyšší láska. "
stáda, které proudí večer z fabrik. Ubohá, bled.á tvářička,
velké, hnědé oči, nad zšedlými rty úzký, zimou zmodralý nos. SOCIÁLNÍ OBRAZY.
na laciném pudru proužky po slzách. Nestastné dítě, vyhnané Sebepozorování ustoupilo vnější
matkou na ulici. " Zželelo se mu jí, zamilovali se, založili mu světu, začal malovat své oko
domácnost, narodila se jim dceruška. Na konci románu mluví lí v Roubaix. Rozsáhlý obraz je
téměř výlučně naplněn neúprosným
autor o smrti své ženy-ve skutečnosti ho přežila. R.1941
knihu kritizoval: "Bameau je zážitek současné výchovy. Zvyk bojem o život a třídním bojem.
KDYŽ SIRÉNY UMLKNOU se odehrává
li jsme si jen sami na sebe..Darování, láska k bližnímu,
obět, Bůh., to jsou slova, která sotva slyšíme ve škole či za stávky textilek v sev.Francii
doma. " Zář jedné postavy-Anežky-stačí, aby prosvětlila celé Nikdo by nevěřil, že toto po
dílo,"poněvadž pochopila, že smysl lásky spočívá v odevzdá chmurné lidstvo vykoupila krev
Boží. Ve zklamaném lidstvu na
ní se. .a tak její radost vzrostla do výšin, kde se jí už
sebe narážejí chtíče a na tisíce
nic nemůže dotknout. "
V říjnu 1937 uveřejnil autor svůj životopis v Etudes Carmé- zlých připadá pár dobrých.Láska
litaines-bez podpisu, ale upozornil na něj přítele, kanov mezi mužem a ženou je tu často
níka Tiberghiena. Je to podrobná historie jeho manželství s pramenem nečistoty, nakažená ne
chudou sirotou. "Osmnáct let, syn boháče, zvyklý myslet od věrou, kde dítě-pokud vůbec dovo
dětství jen na kariéru. Skvělá partie, chtěl jsem bohatství, lí, aby vstoupilo na svět-považupřepych, všechno, co se dá penězi získat.. V tomto stavu mys,jí za překážku nebo vykořisťují,
li jsem se setkal s osiřelou dělnicí, která pečovala o dvě kde panuje násilí, zákeřnost a
sestřičky. Bydlely vedle podezřelého kabaretu. Marta mě do sociální protiklady mění stáv
ku v občanskou válku.
jala, přilnul jsem k ní..."
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Autor byl sice pesimistický, ale nechtěl vzbudit ochromující dojem.
Hlídač Richard, kterého učitel Petr zranil na tváři tak, že oslepl,
pomáhá násilníkovi budovat domov a kající Petr začíná se slzami v
očích doufat v lidi:"Člověk musí mít odvahu, začínat dobrý boj, li
tovat, když zapřel sám sebe. Petr nenáviděl, .ale kdo nikdy cestou
neklopýtl? Vzdor všemu jsou v lidském srdci sklony, které touží vy
stoupit nad hmotu. .Když se Petr v mládí učil zabíjet druhé, nebylo
to bezcenné, stejně jako odpuštění Richardovo a utrpení TOHO před
dvěma tisíci lety. - Tak stoupá sobecké, omezené a kruté lidstvo ke
svému cíli. Má osobnosti, které trpí pro ideál, pro zenu a dítě,
které milují až k zapření sebe a v jádru svého srdce se jim podaři
lo přemoci nenávist k těm, kteří je ubíjejí, a prokazovat jim dobro
bez naděje na odměnu... "
Významný závěr, ovlivněný duchem evangelia. I Kristus měl soucit se
zástupy. V románě "VLOUPÁNÍ 14" vidíme postavy různých skupin, ubi
té následky války, tělesnou a duchovní bídou v obsazené zemi. Jsou
tu podnikatelé jako Hennedyck, kteří nechtějí pracovat pro Němce.
Jiný, David, se vzdor nebezpečí zastane u okupantů Francouzů, aby
nezahynuli hladem. Soucitná dělnice Annie ani neví..že ji ozařuje
světlo svatosti. Sennevillier, kněz - zachraňuje spoluzajatce, cho
dí do vězení, aby upevnil jistotu krajanů zprávami, které přináší.
Nakonec mluví Hennedyck s abbém Senneviliersem: "Vzdor všemu nezou která všechno popírá a
fám, zakazuji si to. Přežil jsem skepticismus, pesimistický pohled vybíjí rasy, nemůže být
na svět a na lidi, který drtivě tyranizuje ducha, jehož se zmocní. pravda. "
30.srpna 1936 čteme na
Zavrhuji jej, cítím ted dobře, že by mě zaklel do neplodnosti, do
první straně Joumalu,
Strašlivého:K čemu to všechno? a to ochromuje. Vrcholí ve mně drama
pařížských novin, pro
mezi rozumem a vůlí. Rozhodl jsem se pro poslední. .Chci v něco vě
sáklých materialismem,o
řit, v rozvoj spravedlnosti, v dobro, chci důvěřovat v osud lidstva.
jeho návratu do Církve.
Pak mám ostruhu k činu, důvod k životu..Jinak by mi zůstalo jen še
Pevná dlaždice na hnijí
divé nic, zoufalství. .Musí být učení a. útěcha, chceme-li najít ve
cí bažině! Ne poslední!
tvářích lidí tajemství..neponičené a celé. Věřím, že v hodině
I další knihy Van der
umdlévání, .najdu na tvářích žen a matek, plných obětavosti a odda Moersche budou takovými
nosti, odlesk Božích myšlenek, které nenacházím vždy v hlubině nebe'.'
pevnými dlaždicemi.
V té době se ocitá Van der Meersch na vážkách mezi vírou a pochyb
KŘESŤANSKÁ KNIHY
ností-vážky se nakláněly víc k pochybnosti. Co tuto pochybnost roz
bilo? Vliv Abbého Pinta v Roubaix. Ten mu pomohl hezký kousek od ni- Patří k nim "VYVOLENÍ"”
r.1937. Věřící inženýr
hilismu, který ještě ovlivňoval Blaise Rameaua.
Zřejmě to byl tento kněz, kterému psal, když dokončil 1935 VLOUPÁNÍ Vhuilst hovoří s nevěří
14.: "Věřím, že toto dílo dosvědčí, jaký duchovní vývoj se při jeho cím Brambergem o tom, jak
psaní odehrál a že vás potěší, .máte na něm velký podíl." Při jeho víra působí na jednotliv
práci na sobě samém, pomáhali tři kněží: kanovníci Cardijn a Tibeg- ce a na společnost.
hier a P.Bruno Froissart, redaktor Etudes Carmélitaines.
Vhuilst tvrdí:"Naše spo
lečnost by byla docela
UPEVNĚNÍ ZNOVU VYBOJOVANÉ VÍRY
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jiná,
kdyby v ní měli
V srpnu 1936 stojí v Dunkirchen na palubě bagru v přístavu, kolem
"stříká pěna, skřípou stožáry, syčí pára, hučí vlny a. pracující že- slovo nejen matematici a
lezo"a povídá si se strojníkem, starým námořníkem, o jeho zážitcích inženýři, ale i mystiko
vé a světci."Bramberger
hlavně z francouzské Kanady: "Mají na svých statcích sedm, devět, de
je skeptik, ale když mu
set dětí, rodiny lnou pevně k víře. Věříte, že se tam denně v kostezemře žena a syn, zjistí
lích ještě modlí za Francii? Tihle bývalí Francouzi musejí být dobré
bezmocnost vědy:"Co mi
rasy, když tak dlouho lpějí na víře a na Francii.."
pomůže véda a pokrok?Své
Van der Meersch poslouchá a uvažuje o "mravních základech, které po mrtvé už nespatřím! Kdo
třebuje člověk nutněji než hmotnou sílu: o rodině, víře a lásce k
me potěší? Ze toto spoje
vlasti. ""Kdyby byla úcta k Stvořiteli, láska k vlasti a vůle mít po ní buněk, ta chatrná
tomstvo jen hrubé pověry a člověk by byl jen výsledek náhody, bez
organizace trošky hmoty,
poslání. .Z těchto omylů by přesto žili a rostli naši bratří v Kana z níž vyprchá jakási tře
dě.. Má-li materialismus pravdu, pak na tuto pravdu ve Francii vymře potající se vee, duše me. Co je pro člověka lepší - přelud, který oživuje nebo skutečnost, to je strašné, "pláče
která ničí?" Mluví otevřeně, jak měl ve zvyku, a tím si nezískal
Bramberger v zajetí své
mnoho přátel:"Filosofie, jež nabízí člověku základnu pro život a
ho materialismu. Svou
odpovídá nejhlubsím snahám jeho bytí, nemůže být lež. A pravda,

cestu do Damašku našel v klášteře Hautejeho žena, sám ztratil zdraví-tehdy zkoumal své
combe, kde slyšel zpívat benediktiny."Prav nevěrecké a materialistické pojetí světa. Vrouda? Je určíte u těchto mužů!" Později něko ' cí láska mu ponohla vytušit lásku Boží.
mu sděluje:"Považoval jsem vás za nešťast Tušil-ale nikdy úplně nepochopil, že středem
níky, za mučedníky, opovrhoval jsem kněží- evangelia je láska Boží k nám. Bránil mu v tom
mi.. odříkání mě pohoršovalo..ale když srov pohled na lidskou bídu - duševní i tělesnou.
nám vás život, cíl a nadšení s bytím ostat"Katolickou víru přijal jako pravou, ale jak se
ních, dal bych vám-vzdor své nevěře-svého
dá srovnat Boží láska s naší ubohostí? Jeho
syna..aby se jako vy stal rybářem lidí.." stoické pojetí života se hodilo spíš ke Starému
Tento podivný nevěrec jde nakonec na exer- než k Novému zákonu. Duchovní rádce mu říkával:
cicie k trapistům. Překročil práh a"zmocnil "Ctěte evangelium sv.Jana a ne knihu Job!"
se ho stud, divoká vzpoura rozumu a pýchy" Hierarchii Van der Meersch nedůvěřoval, odpuzo
a přinutila ho udělat kříž.
valy ho přepychové otřady. Protože byl nemocen,
V tomto nevěrci ztělesnil autor své obtíže nechodíval každou neděli na mši-ale týdně se
a vnitřní vzpouru, než se vrátil do Církve modlíval v jednom kostelíčku, aby našel svou
a přinutil se pokleknout.
cestu.
V přednášce studentům katolické university Jeho ideál bylo křesťanství prvních dob, mše sv.
v Lilie 1937 řekl:"VYVOLENÍ" je výkřik bo v temnotách katakomb. V Římě nikdy nebyl. Rád
lesti, která se dá popsat jen v tragických chodíval na mši sv.do skromné kapličky na Rue
chvílích života. Nejduležitejsi poslání
Neuve v Roubaix a občas k sv.přijímání.
spisovatele, který se dnes snaží o uskuteč Za II.svět.války se jeho zdraví rychle rozpada
nění křesťanských sociálních zásad je nová lo. Ve čtvrtek ho navštěvoval jeho duchovní vůd
výchova lidových mas. Vyrvat je nevěře, ma ce, kterému jednou řekl:"Stále víc mě zajímá
terialismu, strhujícímu, je dolů či vzbuzují rozbor duse, "ale dodal skromně, že k tomu nemá
čímu rozkladné zoufalství. Nejdříve se obra takové schopnosti, jako jiní.
cet k mladým dělníkům.. "
Při hovoru o knize TĚLA A DUŠE, kterou právě
Když se autor seznámil s P.Cardijnem, jed psal, kladl největší důraz na mravní boj mezi
ním z nejskvělejších kněží Belgie, napsal
dvěma láskami: láskou k sobě a láskou k druhému,
RYBÁŘE LIDÍ. Je to dokument doby, líčící
jejímž základem je láska k Bohu. Kniha se měla
obsazení továren 1936 do nejrrenších podrob jmenovat MDLOCH, který svou sebeláskou všechno
ností. Je to příručka pro mladé křestany,
polyká, ale nakladateli se nezdál název dost
jímž říká aufor: "Začni napřed měnit své nit atraktivní. Autor napsal:"SiIný sklon, psát o
ro. Pak můžeš napravovat masy a ostatní. Je evangeliích, mě podněcuje k zamyšlení a k úva
to věčná historie kvasu v těstě. "
hám. .Je to vliv mé choroby nebo potřeba doby?
Pranýřoval sociální zla a bojoval proti nim, Obracím se snad k mystice?"
Nezaměstnanost, zkáza mést, ženy v továrně, Nakonec se pustil do knihy DĚh NA PÍSClNÁCH,kde
byty bez kuchyně, dony chudiny a útulky pro rozvádí myšlenku lásky a povinnosti, která má
staré, prostituce, prodejnost žen. V románě přednost před citovou láskou:"Abychom zachránili
HŘÍCH SVĚTA napadá nemravnost v občanských lásku, musíme zachovat povinnost."V manželství,
i v dělnických kruzích, opovrhuje nestyda i kdyby spojovalo dva nevhodné lidi, je svátá,
tými vtipy, které vypravují staří dělníci
nevysvětlitelná síla; napadneme-li ji, vydáváme
učňům. Chce tyto rány hojit a proto sahá k se v nebezpečí smrti. Sebe lepší milenka není
ostrému noži. Jmenuje všechny hanebnosti
v očích muže, kterému se obětovala, nic proti
pravým jménem. Pak ovšem jeho knihy narazi právoplatné manželce.
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ly na odpor, zejména TĚLA A DUŠE. Vrhnul v
něm reflektor na lékařské "mocipány" ale i
Své vyznání katolické víry obnovil Van der
na ušlechtilé učence, bojující za pravdu.
Meersch
5.června 1948 v časopise Croix článkem:
Pranýřuje intriky a podplácení, hrabivost,
biopsii-nevinné jméno pro vraždu nenaroze KREV KŘESŤANSTVÍ a rozvádí větu sv.Pavla:"LÁSKA
NIKDY NEPŘESTÁVÁ'.' "Ani kniha., ani rozumové duká
ného dítěte. Kniha občas přehání, přesto
ty, ani zázrak nepohne nevěrce k víře. Jen djovry
uchvátí srdce čtenářovo. ŽIVOT SVATÍ
člověk,
který tak nepochopitelně bere na sebe
TEREZIČKY je kniha sporná, autor měl
tvé utrpení, který ti otevře srdce, jen ten při
neúplné a nylné údaje. Zato ŽIVOT SV.
měje nevěrce, aby si Boha uvědomil a. přijal ho. "
FARÁŘE Z ARSU je dokonalý skvost.
Van der Meersch počítá s tím, že brzy budou ato
OBJEV PRAVÉ LÁSKY
mové bomby ničit kostely, Vatikán zmizí, kněze
Tato slova zvolil autor na návrh svého du budou mučit krutí dobyvatelé. "A přece to není
chovního vůdce kanovníka Tiberghiera a sta důležité. Jde o jedno: aby láska, kterou chtěl
věl na nich stupně svého vnitřního života. Kristus a která spočívá na pravdě. .našla útulek
První stupeň sahá do doby, kdy onemocněla v naší d.uši. To stačí, aby se všechno znovu

probudilo. Je to pravá, vědná
síla, proti níž nikdo nic ne
VY SE PTÁTE MY ODPOVÍDÁME
zmůže . .Plemen, který před dvace
ti stoletími zapálil několik
KATECHETA ŘÍKAL NAŠEMU CHLAPCI, ŽE HLAVNÍ ČÁST MŠE SV.JE
prostých lidí, už neuhasne.,K
KÁZÁNÍ.
těm chceme patřit!..Dávat pra Kázání je hlavní část bohoslužby tak zv.laických náboženvou lásku dál! I kdyby jen jedi ství, které nemají kněze-obětníky, řádně vysvěcené biskupy
ná bytost musela před ryzí,
s apoštolskou postoupností. Mše sv.je zpřítemnění oběti Kris
velkomyslnou a obětavou láskou tovy na kříži a její hlavní část je proměňování chleba v Tě
přiznat, že tato láska se dá
lo a vína v Krev Páně. I bez kázání je mše sv.platná, kázání
vysvětlit jen tím, žc musí být k ní vlastně nepatří, přidává se jen jako poučení lidu božíBůh!"
mu-což je správné. Tento falešný názor o kázání jako hlavní
Jednou mi svěřil: "Když jsem ne části mše sv.už pronikl do povědomí některých mladších kněží
věřil, často jsem myslíval na
a vidíme, jak neuctivě, lhostejně ba hejskovsky se chovají
sebevraždu. "
při sloužení nejsvětější oběti mše svaté a jak velkou péči
Ze zdravotních důvodů se pře
věnují kázání. Aby se tento jeden z mnoha nebezpečných omylů
stěhoval do Touquet a vilu na odstranil, bylo by třeba obrodit semináře, resp.založit pa
zval Dům na písčinách. Odtud
pežské semináře, jeden už existuje v Holandsku. I náš švýcar
napsal svému duchovnímu vůdci: ský biskup v již.Americe,P.toner, při své návštěvě ve Švýcar
"Je těžké pracovat, když už
sku řekl, že budoucí kněží musejí bydlet v seminářích, bez
člověk nemá důvěru sám v sebe. laických teologů - ba dokonce děvčat, která už leckde semi
Zdá se mi, že jsem nic dobrého náře obsadila - protože poslání laických pracovníků je úplně
neudělal, že nestojím na výši. . jiné než poslání posvěcených kněží. Musejí být proto formo
a bude skromnější, když se od vání duchovně i psychologicky jinak.
mlčím. .Mám pocit, že je to ne
PSALI JSTE, ŽE NĚKDE KATOLÍCI NA PROTEST PROTI BEZTRESTNÉMU
dostatek sil, nemožnost odtud
ŠÍŘENÍ LŽÍ VÍRY A HANOBENÍ MŠE SV. VYSTUPUJÍ Z CÍRKVE. SOU
odejít či přijímat návštěvy,
jse-' ochrnulý a nemohu se déle HLASÍTE S TÍM?______________________________________________________________
nam:hat..Co je lepší? Vytvořit S tím souhlasit nemůžeme. Je to sice nejjednodušší protest,
něco druhořadého nebo mlčet? Bát. ale zároveň se přepouští pole špatným lidem a plní přání
zlého ducha: oddělit lidi od tajemného Těla Kristova - Círk
bych napsal život blah.Anny
ve
- a tím je odsoudit k uvadnutí. Tyto lidi vedlo k takové
Marie Taigy..Ve skutečnosti mě
duchovní sebevraždě zoufalství při pohledu na "zpustošenou
zajímají jen svati!"
Slova slavného romanopisce pů vinici" - ale základní křesťanská ctnost je také naděje!
Nemusíme se ovšem zúčastnit rouhavých mší svátých, hereticsobila jako blesk.
kých kázání ap. naopak, od toho se musíme distancovat a pro
POSLEDNÍ
DNY
testovat věcně u biskupa. Vyklidit pole-to je to poslední,
Začátkem r.1951 se předváděla
co může katolík udělat, když už opravdu není ani stín nadějev Brusselu divadelní hra, zpra ale naděje je vždycky. Nemůžeme-li už pomoci my, zastane se
covaná podle jeho románu TĚLA A své Církve a nás Kristus sám! Vždyť po Kalvárii nastalo Zmrt
DUSE. On sám zápasil se smrtí. výchvstání! Naši biskupové musejí vědět, že za nimi stojí
Jeho paní napsala několika přá věrní kněží a stateční katolíci, aby se odhodlali k pravé
telům úzkostlivé dopisy. Ošetřo-reformě.
vala ho s dcerou Sárou. Ačkoliv KATOLIČTÍ A EVANCGELIČTÍ BISKUPOVÉ USA SE PRÝ DOHODLI, ŽE BU
slíbila kanovníkovi Tiberghiero-DOU SPOLEČNĚ SLAVIT ROK SV.FRANTIŠKA A POZDĚJI I 500 LET OD
vi, že ho před manželovou smrtí NAROZENÍ LUTHERA, t.j.V ROCE 1983.
zavolá, přišel konec tak náhle, Ekumenismus má své meze. Katolíci nemohou oslavovat odpadlého
že už na to nebyl čas - z 13.na kněze, který odtrhnul od Církve velký kus skály a měl pro ni
14.leden. Bylo mu 43 let. Pocho'jen nadávky a opovržení-jako všichni odpadlíci. Sv. František
vali ho do hrobu k první zemře žil před Lutherem, sv.Ignáce by asi těžko luteráni oslavovali
lé dcerušce. Na přání JOC slou Zvlášť bezcharakterní bylo, že vyvolal selskou vzpouru a
žil kanovník rekviem v kostele rozněcoval ji, když však šlechta začala sedláky krvavé vybí
sv.Kateřiny v Lilie. V promluvě jet, postavil se na stranu šlechty. V té době ovšem se sta
mj.řekl:"Van der Meersch hledal rali biskupové a kněží často víc o umění, slávu, majetek aj.
celý život pravou lásku a také než o spásu nesmrtelných duší, je proto pochopitelné, že
ji našel, pokud je možné na zemi Lutherova vzpoura našla hojnou odezvu. - K protestantům,
objevit nebeské pravdy. Život kteří žijí ze své víry a podle ní máme však větší úctu než ke
pro něho byl boží dar, čas svo katolíkům, kterým je víra lhostejná a žijí jako pohané a mate
body, kterou nám Bůh půjčil,abyrialisté. Tito hrdí protestanté jsou hrdým katolíkům blízcí,
chom vykonali to nejlepší a do a takoví protestanté o podobné směšné ústupky nestojí. Naopak,
kázali, jakou máme hodnotu.
my tím prozrazujeme, jak málo si ceníme své svaté víry!
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MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

21.listopadu 1920.
Pokusili jsme se sehnat ve městě byt, abychom se aspoň trochu prozatímně zařídili, když se
budeme brát. Mamě! Na bytovém úřadě jsme stáli ve frontě skoro celý den; řekli nám, že o
pokojích nemaže být řeč, přidělují se jen "kouty". Musíme se smířit s myšlenkou, že zůstane
me ve vagónu. Úředník řekl, že každý pokoj má jen čtyři kouty a ty jsou už obsazené.
6. prosince 1920.
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Když jsem ráno chtěla vstát, zažila jsem něco, co v první chvíli vypadalo hrůzné, ale pak
jsem zjistila, že je to konické. Po probuzení hned vyskočím z postele, tentokrát jsem cíti
la silnou bolest a nemohla hnout hlavou, jakobych byla přikovaná. Smrtelně jsem se lekla,
pak jsem zjisila, že mi v noci přimrzly ke zdi vagonu vlasy! Venku je ted strašlivá zima,
stěny vagonu jsou tenké a led je pokrývá jako okno. Bylo obtížné se vysvobodit a já pospí
chala, protože už bylo pět a smluvila jsem se s manželkou inženýra odvedle, že půjdeme
v pět krást uhlí na nákladové nádraží. Ano, krást, nebot sbírání uhlí je zakázáno a trestá
se jako krádež státního majetku. Koho chytnou, toho zavřou. Ale co dělat? Stát nás okradl
o všecko, nutí nás celý den zdarma pracovat a nedá nám topivo ani na tři dny! Uvolňovala
jsem poslední prameny vlasů, když klepala manželka inženýra. Rychle jsem vyskočila z poste
le, oblékat jsem se nemusela, protože všichni spíme v šatech. Ve vagoně je teplo jen pokud
topíme a v noci klesne teplota na 37° pod nulou.
Evženia Petrovna čekala stejně oděná jako já: mužské plstěné holinky, krátký vojenský koží
šek, vojenskou kožešinovou čepici a velké rukavice z pytloviny, vycpané koudelí. Noc byla
dost jasná, hvězdy se třpytily ledovou září a sníh nám křupal pod nohama. Zamířily jsme
přes zasněžené pole, hroudy sněhu se nám lepily na vysokacky. Pak přes malou zahrádku, dva
krát jsme přelezly plot, poté s prudkého svahu a byly jsme na nákladovém nádraží, přeplně
ném vagony. Už dávno jsem si nedovedla představit jinou existenci než mezi vagóny.
Kdesi v dáli znělo vytí lokomotivy a ostré skřípání kol na ledem pokrytých kolejnicích. Va
nul jemný, tlumený vánek,"mráz vyl" - jak říkají sedláci. Rychle jsme podlezly vlaky, aby
chom se dostaly ke koleji, po níž jezdívají vlaky s uhlím. Podlezly jsme devětkrát, než
jsme se dostaly k uhlí, které se lesklo ve sněhu. Vrhly jsme se na něj jako na diamanty a
neuvěřitelně rychle plnily své kbelíky. Právě jsme se chystaly k odchodu, když jsme slyšely
kroky a hluboký hlas zvolal:"Stoj!"
Vteřinu jsme se nemehly pohnout desem. Pak se Evženia Petrovna rozběhla a já chtěla za ní.
Jenže hlídač mě chopil za rameno. Zoufalou silou jsem se mu vytrhla a zmizela pod vagonem.
Voják křičel:"Stůj, nebo střelím!" Ale nevšímaly jsme si jeho pohrůžky a hbité podlézaly
vlaky. Voják v tlusté kožešině za námi nemohl, jen několikrát vystřelil. Utíkaly jsme co
jsme nohly a brzo jsme byly v bezpečí. Vzdor strachu a nadlidskému vypětí jsme tam naše po
klady nenechaly a donesly domů plné kbelíky uhlí!
? prosince 1920
Maminka má horečku a ve vagóně je tak zima, že vydechujeme bílou páru. Rozhodla jsem se za
jít aspoň pro část dřeva, kterou máme přidělenou. Skladiště je daleko za městem. Všecko je
pokryto sněhem, nesmírná, z velkých a hebkých vloček utkaná pokrývka. Po ní se rozlévá ne
konečná sluneční zář a vrabci poskakují - vzdor zimě - ve stopách po lyžích. Jaká krása
proti temnému vagónu se zamřížovanými okénky! Nebyla jsem ještě ani čtvrt hodinku z města a
už se mi zdálo, že na světě není nic než krása, radost a štěstí! V duši mi zněl jásot, jaký
jsem už dlouho neslyšela. Byla jsem skoro blažená štěstím.
Tu se vynořilo skladiště dříví, obrovská zed špinavě šedivých prkenných ohrad, s hromadou
malých selských sáněk před branou. Když jsem chtěla projít, vedli proti mně dva vojáci s
bajonety mladé děvče. Měla oči plné slz, rty se jí chvěly, třásla se na celém těle jako v
horečce. Za skupinou kráčel širokoplecí světlovlasý muž s hněvivou tváří, zřejmě komisař.

Už se totiž vytvořil komisařský typ: zelené vojenské kalhoty, lesknoucí se černé holinky,
nový hnědý kabát, kudrlinky na čele, jako mívali kozáci, ale ještě nakadeřenéjší. Že jsem
hádala správně, potvrdil jeho křik: "Já vás naučím pracovat! Dnes už nevládne car ani Kolčak!
Naučím vás, jak se správně píše na stroji!" Následovala záplava nadávek, které se nedají
opakovat. Jak mě komisař zpozoroval, zarazil své spílání tak náhle, že se vojáci ba i sle
činka užasle otočili. Oslovil mě klidným, skoro něžným hlasem a s hlubokou úklonou:"Cím vám
mohu posloužit?"
"Přišla jsem k vůli dříví. Nedostali jsme tři měsíce příděl a museli bychom zmrznout."
"Proč jste nepřišla dříve? Jsem komisař Kalašnikov. Byla byste už dříví dostala......Soudruhu
Veršinikove!" Zavedl mě do velkého pokoje, kde seděla u malých stolků spousta mladých lidí
a psali. Přispěchal soudruh Versinikov.a poníženě stanul před komisařem. Divný kontrast me
zi bezvadnou uniformou komisaře a rozedraným oděvem úředníka. Měl také vojenské kalhoty,
ale na kolenách bylo vidět děrami holou kůži.
"Přivedte soudružku Brjanskou!" poručil komisař. Přišla stará dáma.
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"Kde vězíte? Kam vás čert nosí?" vrčel komisař."Proč jste nedodali této občance dříví?"
" Jaké je vaše jméno, prosím?" zeptala se mne a zbledla.
"Je to pro doktora Rachmanova."
"Soudruhu komisaři,"řekla,"sám jste poručil, abychom jim výdej dříví zastavili."
"Coože! Já jsem to poručil? Budete tu hanět představeného? Soudruhu Veršenikove! Soudružka
Brjanská dostane tři dny vězení! Rozumíte?"
Stará dáma se zatvářila zoufale, řekla, že její muž je nemocen a bez její pomoci zemře. Tu
jsem za ni začala prosit a hned řekl komisař: "Ale prosím, když se přimlouváte! Samozřejmě!
Soudružko Brjanská, poděkujte této občance!" Pak se ke mně obrátil:"Prosím, pojdte do mého
kabinetu! Osobně vyřídím vaší záležitost s dřívím." S malou dušičkou jsem ho následovala.
Kabinet byl přepychový, ale na první pohled člověk viděl, že jsou tu bez ladu a skladu po
brané věci z občanských domácností. Před jemným psacím stolem stála lenoška z mahagonu, v
jednom rohu polokruhovitá pohovka, jaké stávaly před toaletním stolem v dámských budoirech.
V čeme natřených policích ležely balíky s akty a před tím mramorový stolek, zřejmě z něja
kého laciného hotelu. Na stole jsem spatřila okousaný kus chleba a dlouhý vuřt. Sbíhaly se
mi sliny, už dlouho jsem nic tak dobrého neviděla.
"Posadte se, občanko!"nabídl mi komisař zdvořile místo. "A ty, stará svině, at jsi už ven
ku, "obořil se na starého muže, který seděl v rohu a já ho dosud neviděla. Pomalu se zvedl
a plížil se ze dveří. Okamžitě jsem poznala"bývalého"; unavené oči, naprostá bezbrannost a
beznaděje, to prozrazovalo držení jeho těla; bylo však na něm něco, podle čeho jsem viděla,
že je to člověk ze společnosti, i když na něm zbylo už jen to "něco".
"Ten inženýrek tu pracuje, býval zde vedoucím. Ted je u mne sluhou. Docela milý chlapík."
Než jsem usedla, začal náhle svlékat svůj úřední kabát. Zděšeně jsem ho pozorovala. Omluvil
se, šel ke zdi, kde viselo několik kusů oděvů a služební revolver, tam si oblékl sváteční
kabát. Ulehčené jsem oddechla, i když jsem na věšáku viděla viset nahajku. S lehkým úsmevem
se posadil."Občanko," obrátil se k mně. V jeho hlase znělo něco slavnostního, patetického,
jako kdyby zahajoval dlouhou řeč. Pohlédla jsem mu pevně do očí; zakoktal, jeho rty se za
chvěly a zrudnul od ucha k uchu. Konečně se vzpamatoval a řekl skoro pokorně:"Dobrá, občan
ko! Posadte se, poohlédnu se po vaší záležitosti."
Vytáhla jsem z tašky knihu a pustila se klidně do čtení. Byla jsem zvyklá při nekonečném
stání ve frontách číst, aspoň mi čas rychleji uběhl. Zatím co jsem seděla,pozorovala jsem,
že by komisař rád pokračoval v hovoru, ale pokaždé se znovu začervenal. Cítila jsem, že
tohoto člověka ovládám.
Uplynulo několik hodin, já svou knihu skoro dočetla, když pendlovky odbily tťi hodiny. Ko
nec úřední doby. Komisař se zvedl a řekl:"Občanko, prosím, přijdte ještě zítra, nejsem s
vaší věcí hotov."
"Dobrá," odpověděla jsem,"přijdu zítra zase."
Co jiného jsem měla říci? Když poručil, musela jsem přijít, protože by mě klidně mohl dát
zavřít. Dnes mohou komisaři dělat, co chtějí. S úzkostí jsem myslela na zítřek. Utěšovalo
mě jen vědomí, že tento člověk byl v mé přítomnosti docela bezmocný a já ho ovládala.
*******************************************************************************************
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"DUŠI MAM JEN JEDNU,.JESTLI JI

ZAHUBÍM/ DRUHOU UŽ NENAJDU.7(DOSTOJEVSKIJ)

"SOUČASNÁ EVROPA TRPÍ NUDOU..."(URS VON BALTHASAR)

HRADČANSKÝ RODÁK
Msgr Dr.Jan BOUKAL, jeden z dlouhé řady českých
vyznavačů katolické vtry, zemřel 5.února 1982.
Medailon z jeho života.
V Cepově eseji Dvo
jí domov čteme:
"Uprostřed země, která
byla ze všech hvězd vy
brána za bydliště lid
skému pokolení, je
každý z nás postavci
na jisté místo,
které nazýváme svým
užším domovem a ke které
mu máme zvláštní vztah
,
závazku a příchylnos
ti. " Domov Čepův byl
domov venkovský, s
jeho chalupami a za
hradami , s polními
cestami vinoucími se
mezi obilím, s pěši
nami uprostřed luk.
Ve svém eseji vzpo
míná Čep i dětí most
ských: "Vidíme na. př.
na. Nerudovi nebo na
Arbesovi, že i měst
ské dítě má svou kra
jinu, svůj revír,
který se prostírá
přes několik ulic,
obsahuje oblasti zná
mější a méně prozkouma
né, má svoje charakteris- "
tické chvíle, okamžiky ticha mezi západem
a setměním, tesknou prázdnotu nedělních
odpolední, kus nebe nad střechami, na kte
rém mžiká večer hvězda, a ráno, ještě za.
tmy, zvonění v blízkém klášteře. " Tyto
řádky se mi vybavily, když jsem v těchto
dnech vzpomínal na dr.BOUKALA. Narodil se
totiž r.1906 v klášteře sv.Jiří na Hradča
nech, kde jeho otec byl vrátným a kostel
níkem. Tento nejstarší klášter v Čechách,
katedrála sv.Víta a královský hrad s při
lehlými prostorami, Hradčanské náměstí s
arcibiskupským palácem, .s veškerým děním,
které se tu odehrávalo, tvořilo krajinu
jeho dětství. Myslím, že není mnoho lidí,
kteří mohou říci, že v těchto prostorách
prožili první léta svého života. Už jako
dítě zde vídával významné osobnosti cír
kevního a politického života. I jeho pros
tí rodiče se znali s mnoha lidmi známého
jména. Za jeho matkou np.chodívala"na kus
řeči"malířka Zdenka Braunerová, když byla

navštívila katedrálu sv.
Víta. Kdo byl delší dobu v
úzkém kontaktu s dr.Boukalem, poznal, že vztah k
domovu tvořil nejhlubší
vrstvu jeho osobnosti. K
tomuto domovu se vracel.
A z jeho záření přecházelo něco i do slov, když
o něm mluvil. Jeho nejužší domov má tu zvlášt
nost, že je po určité
stránce domovem každého
z nás.

Jako chlapec ministro
val Jeník ve svato
vítské katedrále. V ní
má svůj počátek i jeho
kněžské povolání.
Zdálo se proto samo
zřejmým, když se Jeník
rozhodl po ukončení
gymnasia pro studium teo
logie na pražské teologic
ké fakultě. Na kněze byl vy
svěcen a slavnou primici
měl-můžeme říci-"doma".
Když dostala do rukou
tištěné oznámení svěce
ní a primice Zdenka
Braunerova, vytkla Jení
kovi, proč jí o tom neřekl dří
ve. Byla by mu nakreslila a
upravila oznámení sama.
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Nevím už, kde všude působil P.Jan Boukal jako
kněz po svém vysvěcení. Vzpomínám si pouze na
jedno jeho kaplanské místo, a to ve Stříbře v zá
padních Cechách. Rád vzpomínal na svůj pobyt a
na své dobré společenské kontakty s Cechy i Něm
ci v tomto městě.

Doktorát teologie a"hradčanský původ”ovlivnily
jeho další životní dráhu. Stal se cerenonářem a
později sekretářem dvou arcibiskupů, Kašpara a
Berana.
Při dostavbě chrámu sv. Víta došlo k odstranění
barokního oltáře s velikým obrazem a pozlacený
mi sochami světců. Na jeho místo přišel nynější
oltář novogotický a sochy byly umístěny na pilí
řích nesoucí gotickou klenbu. Dr.Boukal rrěl v
plánu postavit na místě hlavního oltáře opět
oltář barokní a zvětšit plochu kolem něj, aby
koncelebranti měli při pontifikální mši sv.více
místa k pohybu. Vedly ho k tomu vzpomínky z do
by, kdy v katedrále ministroval a zkušenost,
kterou nabyl jako cereroonár.

Jako sekretář vyřizoval jak za války, tak vičně cítit zápach. Dr.Boukalovi se podařilo na
po válce někdy obtížné a nepříjemné zále konec spoluvězně přesvědčit o užitečnosti mytí
žitosti související s danou politickou
nohou. Musel mu je však umývat sám. Nakonec pře
situací. Je třeba rovněž vyzvednout jeho ce bylo patrné, že jeho chování na tohoto mladého
pomoc mnoha Němcům, jejichž situace byla člověka zapůsobilo. Když byl dr.Boukal přeložen
první léta po válce nezáviděníhodná. K vy na jinou kobku, loučil se s ním spoluvězeň se
jednávání s úřady ve prospěch osob němec slzami v očích.
kého původu, s nimiž nebylo nakládáno pod
le zásad práva a spravedlnosti, bylo tře Vazba a vězení dr.Boukala poznamenaly. Kdo ho znal
ba v té době odvahy a vytrvalosti. Budou jako sekretáře arcibiskupova v době, kdy byl ješ
címu historikovi se už nepodaří vypsat v tě na svobodě, kdy měl bujný vlas, hladkou tvář
a přímou postavu, a kdo ho viděl po letech věze
celé šíři tuto jeho činnost.
ní, konstatoval rozdíl. Tvář měl zvrásněnou, buj
Zmíněná aktivita za války a po válce se ný vlas zmizel a postavu měl při chůzi mírně na
mu stala osudnou. Po internaci arcibisku chýlenou. Trpíval bolestmi v kříži a jinými ne
pa Berana byl zatčen s řadou církevních duhy.
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osobností, z nichž nejznámější byl oloPo
návratu
z
vězení
nedostal
souhlas k vykonává
rroucký světící biskup dr.Stanislav ZELA
ní
kněžské
činnosti.
Pracoval
proto u jednoho
a břevnovský opat dr.Anastáz OPASEK. Vy
šetřovací vazba lidí zatčených a odsouze podniku hlavního města Prahy až do své penze.
ných první léta po Únoru 48 byla velmi tu Křestním patronem dr.Boukala byl sv.Jan Nepomuchá. Dr.Boukal ji prodělával s dalšími čle ký. I jeho stihl podobný osud jako tohoto světce.
ny skupiny na t.zv.třetím oddělení ve Val- V osobě sv.Jana chtěl Václav IV. zasáhnout jeho
dicích. Budova třetího oddělení byla po představeného, arcibiskupa Jana z Jenštejna. V
stavena za Rakouska v r.1874. Zde trávili osobě dr.Boukala chtěl režim zasáhnout jeho před
své třes ty vězni známých jmen jako např. staveného, arcibiskupa Josefa BERANA.
Babinský. Když dr.Boukal se nechtěl k ně
čemu doznat, z čeho byl obviňován, byl po Zmínili jsme se na počátku o významu užšího domo
slán na pět dní do korekce, aby"změkl".Při va v životě člověka a citovali jsme Čepová slova
o zvláštním závazku a příchylnosti k němu. Užším
nedostatku stravy musel se procházet v
kobce od šesti hodin ráno do devíti večer. domovem dr.Boukala byly Hradčany s bazilikou sv.
Jiří a s katedrálou sv.Víta. Vůči tomuto svému
Opuchly mu z toho nohy a stalo se, že
omdlel. Tu vstoupil do cely dozorce a po domovu dr.Boukal svůj závazek splnil. Svědectvím,
lil ho vědrem studené vody. Když se pro které vydal, svým utrpěném a svým životem"ve stí
bral, musel vstát a znovu se procházet.Po nu" se stal článkem řetězu osobností, jež tento
"domov"budovaly, udržovaly nebo hájily. Slušelo
deváté hodině si mohl lehnout. V kobce
však svítilo ostré světlo a každou čtvrt se proto, aby ho pochoval nynější arcipastýř
hodinku zaklepal dozorce na dveře. Po za pražské diecéze, Otec kardinál TOMÁŠEK.
klepání musel vstát a hlásit své číslo.Po
pěti dnech ho poslali opět do jeho cely.
zajímavosti
Na vycházku se vyšetřovanci dostali popr
Znak tak zv.mírového hnutí, obrácený šik
vé až po několika měsících. Museli se pro
mý kříž, navrhnul prý kdysi římský hrůzocházet v odstupu za sebou. Nemohli se na
vládce Nero, po smrti sv.Petra, ukřižovaného
vzájem hned poznat, jak byli změněni ve
hlavou dolů. Tak chtél Nero vyjádřit své opovr
tváři. V prosinci 1950 byl s ostatními od žení vůči křesťanům a tento kříž se nazývá bud
souzen jako"konfident gestapa, špion ve
Neronův kříž nebo kříž Jidášův nebo symbol
prospěch Vatikánu a západních mocností a
Antikrista a přívrženců satanových. Objevil jej
kriminální zločinec" k 18 letům vězení a
znovu anglický filosof a zakladatel protiatorrok pokutě 100.000 Kčs. Trest mu byl pozdě vého hnutí Bertrand Russel.
ji snížen na 14 let, jež si odpykal do
Prvním a ne jsamozřejmé j ším darem, jejž
dne a do hodiny.
kněz může dát svému okolí, je sloužit
Většinu trestu si dr.Boukal odseděl ve
pravdě, strhovat masku bludu a vyvracet
Valdicích. Řadu lefzdobil naše ženy"; vy jej, aí vystupuje v jakékoli formě, jak
ráběl totiž náhrdelníky a podílel se na
koli převlečen, jakkoli nalíčen. Zřek
výrobě náušnic. Někdy ho chtěli potrápit. nout se toho by byla zrada na Bohu a na
Proto ho dali do jedné kobky s mladým člo vašem svátém poslání; byl by to hřích na
věkem, který byl odsouzen pro vraždu dítě pravém blahu vašeho národa a vlasti!”
te a který nebyl psychicky zcela normální.
PIUS XI. S PALČIVOU STAROSTÍ, 10 část
Protože si nemyl nohy, bylo v kobce ústaencykliky, určená knežím a řeholníkům.

VOSÍ HNÍZDO

jednou naivně sestrám: "Jste jako
andělé. Ale Matka zakladatelka je
"Jedné nespokojené řeholnice
jako serafín, planoucí láskou k
Bohu a k bližnímu."
se bojím víc než mnoha dáblů"
říkávala Terezie z Avily. Mu
Tereza si vybrala Annu jako společ
sela se na rozkaz apoštolské
nici do cely ze stejného důvodu,
ho delegáta, dominikánského
proč si vzala do cely Annu od sv.Bar
Otce Petra Femandese postavit
toloměje v Salamance; obě sestry měly
pevný spánek a Tereza nechtěla, aby byl
proti sto třiceti řeho lnicím své
ho bývalého kláštera Vtělení v Aviněkdo svědkem jejich vytržení, které
občas doprovázela nebeská hudba.
le. Stotřicet žen různého véku, většina
vznešeného původu, ale všechny chudé a za- Úřad převorky v klášteře Vtelení nastoupila svě
hořklé svou chudobou. Byly mezi nimi jisté tice 6.října 1571. Uvedl ji tam provinciál, Otec
i "moudré panny", ale většina z nich byly Angel de Salazar, karmelitáu mírnějších pravidel.
"panny pošetilé". V klášteře se řídily tak Nebyl velký diplomat, bývalo by lépe, kdyby dal
zv.mírnějšími pravidly karmelského řádu, a taktní Tereze volnost. Když četl oznámení o nové
s volnějšími mravy souhlasily. Nyní jim hro převorce, vzrušily se všechny řeholnice, protes
žilo to, čeho se bály od založení kláštera tovaly a odvolaly se na své hlasovací právo.
sv.Josefa s původními přísnými pravidly, tc Provinciál se vzrušil: "Tedy Matku Terezu od Ježítiž že se je budou proti jejich vůli snažil še za převorku nechcete?"
zreformovat. Tento úkol dostala jejich bý Všechny volaly Ne, ale náhle se ozval hlas Cata
vala družka - Terezie de Ahunada - stala se liny de Castros:"Chceme ji a milujeme ji!"
jejich převorkou a protože byly řeholnice Tato slova řeholnice na chvilku znejistila. To
stačilo, aby se našlo víc sester, které se odvánatlačené do příliš rralého domu, byly tu
všechny předpoklady, aby se vzájemně podně žily nyní plout proti proudu. S nimi prorazila
covaly k odporu.
Tereza závoru zuřících rebelanteK a s křížem ve Terezie se netajila tím, že by raději zalo šla do kaple. Pak odpor protivnic zn^-na zesílil,
žila čtyři další kláštery než aby reformo marně se je snažil Otec Salazar uklidnit. Nakonec
vala jediný vzpurný. V klášterech s refor došlo k nadávkám, urážkám, proklínání a konečně
mou nesmělo být víc než jedenadvacet řehol- k rvačce. Rámus byl takový, že lidé poslali pro
nic. Jak měla přinutit stotřicet rozčíle policii. Sestra Tereza se marné snažila uchlácho
ných řeholnic k poslušnosti a přidržet je lit Otce a omluvit sestry:"Nedivte se..vždycky
k mlčení a k rozjímání?
věci škodí, když se užije násilí a nátlaku!"
Jednou se modlila za svého bratra Augusti Pod ochranou policie mohl stále se rozmnožující
na. Všichni její bratří byli dobyvatelé v počet stoupenkyň sv.Terezie vstoupit do kaple.
"Indii"t.j. v jižní Americe, a Augustin byl Zpívaly při tom společné Te Deum.
nejdivočejší konquistador, který, jak se
Terezie držela klidné v rukách sochu svého ochrán
zdálo, na svém válečném tažení proti Arauka -ce sv.Josefa, kterou mívala při všech zakládáních
nierům v Čile úplně zapomněl, že je třeba Držela vždy na uzdě svůj hněv tak, že mohla klid
dobývat také nebe. Modlila se:"Pane, kdvž ně druhý den bez zpovědi přistoupit k sv. přijí
vidím jednoho ze svých bratří v takovém ne mání. Její protivnice mely mezitím výčitky svědo
bezpečí, co všechno bych neudělala, abych mí. Obdivovaly její klid:"Snad je Terezie od Je
ho zachránila?!" Pán jí odpověděl:"Má dce žíše opravdu světice?!"
Když vkročila Terezie při první kapitule do míst
ro, né dcero! Řeholnice kláštera Vtělení
jsou mé dcery, a ty přece váháš! Vzmuž se a nosti, kde ztrávila 28 let před začátkem své re
uvědom si, že je to má vůle; není to tak
formy, maně zamířila ke svému bývalému místu.
těžké, jak se domníváš. Nebraň se tonu,
Když poznala svůj omyl, zasmála se tak nakažli
vždyt má moc je velká!"
vým smíchem, že se rozesmál celý klášter. Z kaple
Terezie už neváhala; vzdor pozdní hodině a přinesla v hedvábí oděnou sošku Panny Marie a po
chladnu se okamžitě rozhodla dát se na ces stavila ji na chorovou židli převorky. Předala jí
tu. Kde však najít povoz? Nosič vody byl
klíče a řekla:"Zde je vaše převorka: Naše Milá
ochoten jí půjčit dva mezkv. Na nich urazi Paní od Milosrdenství..."
la těch dvacet mil od Mediny del Campo do Mluvila tak upříímé, odvážně a dobrotivě, že se
Avily. Tam se zatím uchýlila do kláštera
všechna srdce roztavila jako"vosk na slunci."
sv.Josefa-reformovaného, který sama založí- Ujistila sestry, že i ona trpěla tím, když ji zde
la-aby tam užila pár dní vzácného klidu. Do ustanovili převorkou. Ale poslechla.
cely si vzala malou laickou sestru Annu od "Jsem tu, abych vám podle sil sloužila. Doufám,že
sv.Bartoloměje a těšilo ji, hovořit s touto mi Pán pomaže. .Každá mi můžete pomoci, abych se
ostýchavou, prostou, zbožnou a zároveň13
saira" re formovala". Mé přání je, abychom všechny
bystrou dívkou o Pánu Ježíši. Anna řekla v mírnosti sloužily Pánu.." Marcelle AUCLAIR

náboženskému obrozené.
Archeologové"františkánských biblických
K úterý večer, 18.5.byl v late
stavenišř"se domnívají, že našli základy
ránské arcibasilice sv.Jana zahá
synagogy v Kafamaum, o níž se zmiňuje
jen 1. festival chrámové hudby
evangelium při vyprávění o"chlebu živo
pro sbor, smyčcový orchestr a
ta", jak kázal Kristus. Základy budovy
varhany. Potrvá do 11.6. a všech
sahají do I.římského období. Budova je
ny koncerty se budou opakovat.
25 m dlouhá a 18 m široká.
V papežském ústavu pro církevní studie
Podle zprávy Kirche in Not/P. Werenfried van
byla ve středu 19.5.otevřena výstava o
Straaten/ to vypadá s vyučováním náboženství v
600 let trvající úctě k Panně Marii Jasno- Madarsku podobné jako v CSSR. Dětem hrozí, že ne
horské v Polsku. Připravili ji Otcové z
mohou dál studovat, rodíce trpí v zaměstnání.
kongregace sv.Pavla/ pauláni/, kteří se o Sv.Otec poslal kard.Lékayovi list, adresovaný
Censtochovskou svatyni starají a mají svůj madarským katolíkům, o vyučování náboženství,ale
dům i v Římě.
v kostele se četl jen zkráceně. Byly vynechány
Tri anglikáni /Angličané/ přijali přijímá odstavce, kde se mluví o povinnosti biskupů pe
ni/ovsem neplatné/ od"kněžky”Janet Crawfon čovat o náboženskou výuku. Svou poddaností dikta
dové, "vysvěcené" na Novém Zélandu. Angli tuře se dostala hierarchie do slepé uličky.
kánská církev svěcení zen na kněze neuzná Po úmrtí chicagského arcibiskupa kard.Codyho
vá a takové zeny nesmějí konat v Anglii
/jeho otec byl hasičem a irského původu/dne 25.4.
církevní obřady. Pokud, jde o katolické
má kardinálský sbor 122 členů - není tam započí
kněze, otázku jednou provždy rozhodl sv.
tán kardinál"in pectore"-jehož jméno zná jen sv.
Otec; kněz je "druhý Kristus"mluví, modlí Otec. Právo volit papeže má jen 107 kardinálů,ti
se, proměňuje, odpouští hříchy na místě
kdo překročili 80 let, už volit nemohou. Kardi
nálů voličů smí být jen 120. Některé nověji obsa
Kristově - a Kristus byl poslán na svět
jako muž. Kdyby byl chtěl předat kněžské
zené stolce jsou tradičně kardinálským sídlem,
poslání ženě, byl by vysvětil na kněze pře a do počtu také patří kuriální kardinálové.
devším svou Matku.
Apollo z Belvederu, socha Krista, vyřezaná v 3.
V květnu byl v Barmě vysvěcen na kněze syn st./nejstarší vůbec/, vzácné obrazy, nástěnné ko
již zesnulých malomocných rodičů. Narodil berce - na 200 mistrovských děl všech dob opustí
se ve stanici pro malomocné a ušel nákaze poprvé vatikánská musea a budou se vystavovat v
díky preventivní péči katolického misioná USA pod názvem The Vatican collection-the papacy
ře, P.Cesare colombo.
and art. Výstava začne v únoru 1983 v Metropoli
II příležitosti 350. výročí úmrtí Leonarda tan museum of art v New Yorku, od 24. 7. v Art
da Vinciho byl ve Florencii vystaven
institute
Chicagu, a od listopadu 1983 v "M.H.
obraz Madony, který nebyl ještě v Itálii
Deyoung Memoriál museum"v San Francisku. Výstava,
vystaven. Obraz totiž připisovali histori bude nákladná, ale vstupenka stojí 4 dolary a
ci umění žákovi Vinciho Sodomovi. Prof.
z toho snad zbude něco jako zisk pro vatikánská
Carlo Fedretti z university v Los Angeles musea k restaurování mistrovských děl. Díla po
cestují do USA letadlem. Zatím budou určitá d.íla
však dokázal, že Madonu maloval Vinci.
22.4.byl z basiliky Panny Rforie Větší/Sta nahrazena ve Vatikáně kopiemi.
[i příležitosti návštěvy sv.Otce v Portugalsku
Maria Maggiore/ukraden stříbrný kalich a
vydaly tamní pošty 3 známky.
patena, antická, jemně cizelovaná díla.
1,400.000 obyvatel socialistického Mozambique
Kanadan Lloyd Lummonis, 34 let, se vydal
trpí hladem - v zemi je velké sucho. Celkem má
v dubnu 1880 na přechod Kanadou s křížem
země 12 mil.obyvatel.
na ramenou. Cesta z Vancouveru do New
Foundlandu měří 5 tisíc km. Motiv - víra. Známá švédská spisovatelka Ingrid Iden skončila
Na cestě dělá dlouhé přestávky, při jedné práci na životopise bl.Maximiliána Kolbeho, kte
rého chce představit svým krajanům, zvlášt neka
se dokonce oženil. Cedrový kříž je 4,2 m
vysoký, 2,4 m široký, váží 52 kg a má ko tolíkům. Kniha se jmenuje:Všechno pro Neposkvrně
nou. Před třemi lety konvertovala ke katolické
lečka, aby nedělal brázdy.
Od 25.3.se u sv.Petra každý den v poledne víře, mnohokrát navštívila Polsko, aby získala o
modlí Anděl Páně-ve velikonoční době Raduj Kolbem přímé informace. Přála si, aby byl bl.Mase nebes královno-Regina Coeli. Modlit se ximilián Kolbe prohlášen za patrona novinářů-ale
toto místo už má sv.František Salezský, biskup
může s ostatními každý. Zdá se, že popud
ženevský-a také pracovníků hromadných sdělova
k této modlitbě dal sv.Otec.
Ruská pravoslavná disidentka Tatána Goriče- cích prostředků.
P.Lízna prý je uvězněn v Ruzyni a žije ve velmi
va prohlásila 28.4.ve Vídni na přednášce
pro vídeňské katolické studenty, že za po nelidských podmínkách. V cele je ještě 7 krimi
nálníků, trpí infekcí a je vážně nachlazen.
sledních 15 let došlo v SSSR k velkému
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onemocněla, zase ke zdraví. Otec se vrátil jako ruina, přes
to se snaží převzít odpovědnost za rodinu. Je mi lehčeji.
Musel jsem se sám starat o jedenáct sourozenců i o maminku
a navíc to břemeno učit ve škole. Mohu se spolčilat jen na
Pána Ježíše, naši dobrou Matku Marii a všechny anděle. Bez
Vaší modlitby bych to určitě neunesl!
^g^

NÁVŠTĚVA v pRevychqvávacím tábore,
" Z celého srdce díky za dopis a balíčky! Je to jediné spo
jení s vnějším světem. Každý dopis je paprsek naděje, že dob
ro nepodlehne a že jsou ještě věřící a milující lidé, kteří
nezapomínají na trpící a dělí se s nimi. O 'louvám se, že ne
mohu napsat nic potěšujícího, nouze a utrpení je stále větší.
Jen se modlím, aby se Vám neomrzely naše žebravé dopisy, vím,
že i u Vás lidé potřebují.
Můj nej starší bratr je stále v převychová’,-aclm táboře. Jen
díky Vašim balíčkům se nám podařilo ho jednou navštívit, pře
dat mu vitaminy, léky a několik dovolených potravin. Směli
jsme mluvit jen krátce; plakal, když slyšel, odkud ta pomoc
je. Nepoznali byste ho. Prosil, aí. Vám vyřídíne jeho díkjménem celé rodiny. On a jeho přátelé žijí v nouzi, ale
zvlášt naléhavé prosí, abyste je všichni zalimuli do oběti
mše svaté. Nesmírně touží po tom, aby směli přijmout Tělo
Páně. Řekl nám, že všechno snáší jako smír a pokání za své
hříchy a za hříchy nás všech."
Srpen
1981
"Peníze i dopis přišly v pravý okamžik. Za 250 DM jsme dosta
li 900 piastrů a poukázku, za kterou si ve státním obchodě
můžeme koupit jídlo pro děti. Ted mám zase trochu odvahy.
At mi Bůh odpustí, že jsem byla často tak zoufalá. Nemohla
Dopisy vietnamských katolíků, jsem snést, když děti plakaly hladem. Dřela jsem celý den a
které se dostaly na Západ, ne vydělala nejvýš piastr. Můj muž je po návratu z převychovápotřebují komentáře. At jsou
vacího tábora pro mne břemeno navíc, neustále stůně a je s
nám podnětem, abychom na své nervy na dně.
ubohé bratry - která nás vírou K tomu onemocněl nejmladší a zvracel krev. Div jsem si nohy
často předci - nezapomínali
neubéhala, než jsem ho dostala do nemocnice. Neptejte se,jak
ani v modlitbě, ani příspěvkem to tam vypadá. V postelích dva tři lidé, lidé leží na zemi..
na dílo Kirche in Not. Rada
Plakala jsem dnem i nocí u jeho postýlky a modlila jsem se,
církevních sbírek vybírá sice když přišel balíček s léky. Je to bohatství, v nemocnicích
peníze od katolíků, ale nedá léky skoro nejsou a ty, co jsou, dostanou funkcionáři a je
těmto ubožákům v komunisty
jich rodiny. Léky jsem odevzdala, mají větší cenu, než pení
ovládaných zemích ani krejcar, ze - a pak věnovali mému dítěti víc péče. Daří se mu lépe.
jak vidíme z jejich rozpočtů. Chtěla jsem jen poděkovat - a ted hořekuji. Jednou se člověk
"Vyřičl také svým přátelům, kte musí vymluvit. Často mám strach, že všichni zemřeme hladem.
Tato nouze budí u příbuzných jen strach, každý nyslí přede
ří nám prokazují dobro, náš
upřímný dík za balíčky s léky, vším na sebe. Modlete se za nás a naše děti, aby neztratily
víru. I my se modlíme, aby Vám Bůh odplatil
látkami ap.Ani si nedovedete
představit, jaké jsou to pro
"Přišel jsem ze školy a jsem hrozne ne
nás poklady! Jedna radostná
šťastný. I matka má uplakané oči. Celý
zpráva-irůj otec, který žil od den jsme nedostali nic než misku řídké
r.1976 v přeškolovacím táboře, polévky. A bratra mi odvedli do války
se vrátil domů! Celá rodina
proti Kambodži. Mám strach, že ho za
plakala radostí a soucitem; ne střelí, modlím se a denně ministruji na
poznal bys ho, je úplně šedivý, mši. Pošli mi, prosím, pastelky. Rád
nemá zuby a je kost a kůže.
bych za Tebou letěl, ale tatínek říká, že
Všichni jsme děkovali růžencem odtud dnes mohou létat jen andělé.."
za jeho záchranu před domácím
Desetiletý chlapec, srpen 1981.
oltáříčkem.
15 Kdysi býval zvyk, slíbit některému světci
Horlivé se modlíme růženec.
peníze do pokladnicky v kostele, pomůze-li
Snad pomůže otcův návrat matce, nám v těžkostech. Dnes je můžete slíbit dí
která z pronásledování duševně lu KIRCHE IH NOT, u nás sídlí v LUCERNU.
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A CO ASTROLOGIE ?

a chemie, na co kvantová biologie, na
co genetika? To jsou pavědy. Jen naše
tisíciletími vytříbená astrologie je
Každý pořádný katolík, který
neomylná.
občas přistupuje ke svátosti
smíření a konfrontuje svůj ne- Abychom mohli odpovědně posoudit vliv
ctný život se zpovědním zrcad hvězd na nás a na naše dění, dovolte
lem, narazí při prvním přikázá- malou exkursi do astrologie.
,ní na větu:URČOV7kL JSEM SVÁ JED Horoskopická znamení jsou odvozena od
NÁNÍ ASTROLOGIÍ?" a dozví se dvanácti tzv.zvířetníkových souhvězdí,
která jsou na obloze rozmístěna kolem
tak, že svěřovat svůj osud
ekliptiky-kružnice, po které se pohybu
hvězdám, astrologii je hřích,
je sluneční střed behem roku. V průběhu
ba někdy i těžký hřích.
Astrologie je rádoby věda stará dne a roku jsou tato souhvězdí zhruba
přes tři tisíce let. V průběhu stale polovinou doby nad obzorem a polovinu
tí se jí živilo mnoho podvodníků a bohatlo na panov doby pod obzorem. Můžeme se ptát:Proč
nických dvorech hlavně orientálních. V každém histo právě tato souhvězdí mají ovlivňovat narickém období našla dost fanoušků - a tak přežila do.se dění? Vždyť, zhruba z osmdesáti sou
dnes. Je až s podivem, kolik lidí, i katolíků a dos hvězdí na obloze je dosti těch, která
ti vzdělaných, holduje této neřesti. Deníky, týdení jsou nad obzorem stále/tzv.cirkumpolárky i měsíčníky se hemží více méně neduchaplnými horoní/ a mela by nás tedy ovlivňovat víc.
skopy a regály knihkupectví jsou přetíženy tenko i Proč existuje v astrologii např.znamení
tlustospisy o vlivu hvězd na naše dění a osudy. PodíVelkého vozu? Každé souhvězdí obsahuje
vejme se na tento problém trochu kriticky a zblízka. několik desítek tisíc hvězd. Každá hvěz
Četl jsem v jednom horoskopu: "Nechoďte dopoledne na da je velmi hmotný žhavý útvar, vzdále
burzu, na obloze je souhvězdí Štíra. "Předpokládám,že nu od nás 4,2 světelného roku/Proxima
pisatel horoskopu si nedělal ze čtenářů legraci a můCentauri/ až po několik desítek tisíc
světelných roků./ 1 svět.rok je asi 9,5
žeme mu tedy položit hned několik otázek: 1. Proč
všechny evropské burzy nestáhnou rolety a nevyvesí bilionů km/. Účinek tělesa slábne se
cedulku:"V důsledku štíra úřadujeme až odpoledne." vzdáleností. Uznáte, jak nepředstavitel
2. Proč lidé nezavřou okenice a nenařídí si budíka, ně malý musí být vliv hvězdy, která je
az se blahodárný vliv štíra přestěhuje na druhou po od nás tak nepředstavitelně daleko. Je
lokouli? 3. Je-li dnes dopoledne na obloze štír, byl to jako kdybyste umístili na povrchu Mě
tam včera také, posunutý jen o 4 min. Proč ve včerejsíce tořící svíčku a čekali, že její
ším horoskopu tato duchaplná rada nebyla? 4.Existujeteplo vám ve Švýcarsku ohřeje hrnek kafe
li horoskop, který radí, co se nemá dělat, jistě exiJednou byl ve francouzské televizi inter
stuje i horoskop, který říká, co se má kdy dělat, teview s jedním oberastrologem. Ten se
dy nejen kdy se má jít na burzu, ale třeba i vyloupit snažil vylepšit zvířetníkovou soustavu
banku, pěstovat milostné pletky nebo se pokusit o pře teorii, že prý se k určení povahy musí
konání rekordu ve skoku do dálky atd. Mluvil jsem
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jednou o těch horoskopech s jedním astrologofilem a
ten mi řekl:"Něčím se člověk živit musí. Když neumí
vyřezávat slepá střeva nebo řídit lokomotivu, tak pí
še horoskopy. Ale je to profanace astrologie, která
nemá s teorií zvířetníkových znamení nic společného.
Podle této teorie vlastnosti lidí a jejich osudy jsou
dány datem narození a tím je každému přisouzeno jedno
ze dvanácti znamení." Kdyby tomu tak bylo, tak-dovedeno ad absurdum-představte si, jak by se tím náš život
zjednodušil! Čtyři a půl miliardy dnes žijících lidí
a desítky miliard lidí v minulosti jsou a byly roz
škatulkovány do dvanácti skupin, každá se svými speci
fickými vlastnostmi. Všecko by se dalo naplánovat,dob
ří státníci, vědci, vítězné vlajky atd. Např.přírodo
vědci zjistí, že teorie relativity je už letitá babička-osmdesátiletá-a že je potřeba ji nahradit. I za
listuje v horoskopu, který neomylné udá, kdy narodit
nového Einsteina. Nebo: Mafia zjistí, že to v jejich
organisaci nějak skřípe a že potřebují nového AI Capona. I jde se k punoovanému astrologovi, který za
tučný bakšiš poradí. Na co makromolekulám! fysika a

BYLI JSME NA POUTI V LA SALETTĚ..

udat nejen datum narození, ale i rok
Uvědomili jsme si svatost tohoto mís
a hodinu a místo, poněvadž na obloze
ta. Matka Bozi tam navštívila zemi.
nejsou jen souhvězdí-stálice-ale i
Zjevila se dvěma dětem v r.1846, dva
planety, Měsíc a Slunce, které jsou
roky před revolučními zkázami v celé
mnohem blíže a které poměrné rychle
Evropě.
Pramen, který tam vytryskl a
mění svou polohu. Z toho by ale pak
vytéká dodnes, je jakoby křestním
vyplývalo, že děti narozené v téže
symbolem obrácení mnohých k Bohu.To
nemocnici ve stejnou dobu by měly
to osamělé místo vysoko v savojskýdi
mít stejné vlastnosti. Na tuto otázku
Alpách je opravdovým místem styku ne
televizního reportéra supermág odpově
be a země. člověk, přicházející
děl záporné. A tím celá debata skon
vzhůru, nejen ze sem stoupá z Corps
čila. Přívrženec astrologie může
na
Routě Napoleone do Sanctuaire de
namítnout: Ano, ale zde na zemi exis
Notre Dáme de La Salette, ale po
tuje množství jevů, které nelze vy
chvíli začne vystupovat i z tísné a omezenosti této že
světlit přírodními zákony. To je
rné do sfér ducha a nebe, z ohranicenosti našeho prosto
pravda, žádný přírodovědec nebude
ru a času do nezměrnosti nekonečna a věčna, do sfér Bo
tvrdit opak. Ty doby z minulého sto
zi lásky.
letí jsou dávno pryč. Ale zde prosím
PANNA MARIA PLÁČE. Pláče nad zkažeností a zvráceností
o žádný jev k vysvětlení není.
našeho své ta a nás lidí v něm. LÍDĚ, OBRAŤTE SE! Vratte
Naše sousedka, také astrologická fase k Bohu. Postavte Boha zpét na první místo lidského
nynka říká, že lidé narození ve zna dění. Dokud je ješté čas. Já jsem, kdo jsem. Dřív než
mení Býka mají rýmu. Možná - že na
byl Abrahám, já jsem. Jsem alfa a omega,první a poslední
jdete ve svém okolí lidi, kteří toto
LASALETTSKÝ KŘTĚ. Ukřižovaný Pán na prsou své matky. Hří
tvrzení potvrzují. Ale jistě najdete chy našeho života v slzavém údolí. Uvědomme si je aspoň
víc těch, kteří se narodili ve zname tady v blízkosti nebe. Zahodme kladivo, kterým Pána Jení Býka a rýmu nemají a spoustu těch, ' žíše na kříž přibíjíme a vezměme kleště, vytahujme hře
kdo jsou narozeni v jiném znamení a by a sejmeme ho z kříže. Obrníme se. Znovu a znovu. Kaž
rýmu mají.
dý den. To je hlavní rys lasalettského poselství. Každý
Podobné úvahy platí i pro jiné vlast den, každá hodina, každá minuta se může stát novým za
nosti a činnosti. Jestliže astrolo čátkem. Modleme se za kněze a za nová povolání.
gická literatura uvádí podivuhodné
DNEŠNÍ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY dosáhly nebývalého technic
příklady na podporu svých tvrzení,
kého pokroku. Pomocí satelitů srsí zprávy éterem slovem
uvědomme si, že v těch miliardách li i obrazem. Vnímáme ještě ale vůbec tolik těch důležitos
dí žijících a zemřelých lze vždycky tí, které denné slyšíme, vidíme či čteme? Kolik z nich
najít desítky nahodilostí. Ty ale
stojí na straně pravdy a dobra? Na čí straně těch nepře
nikdy nemohou být důkazem.
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berných konfliktů stojí pravda? Stojí pravda opravdu
Věřte, přátelé, že s vlivem hvězd na někde v uzlech konfliktů? Nestojí spíš absolutné mimo
naše osudy je to opravdu pofidemí a tyto konflikty? Není pravda absolutní? Kde nebo kdo je
problematické. Nechci končit toto po vyvrcholení řetězové reakce téchto otázek?
vídání rétorickou invokací, ale do JÁ JSEM PRAVDA! Kdo řekl tato slova, uvédomíme si v La
volte mi závěrem malou radu: neberte Saletté. Právě tam, vysoko v horách, stojí na stráží
pravdy Matka Boží. Duch milosti se skloní k tobé, pouthvězdám jejich přirozenou poezii a
nehledejte jejich krásu přes spoři níče, jen se zastav ve svém spéchu a otevři brány své
vlastní svobodě. Naslouchej a poslouchej. Uprostřed hor
telní knížky. Někdy v hvězdné noci
se oprostěte a zapomeňte na chvíli na se rozkřičí tvé svědomí. Tvůj Pán tě volá. Otevírá se ná
své konzumní chtíče a zadívejte sena ruč tvé matky. Mamičky. Tvé rozjímání doprovází ticho,
které tu jakoby slyšíš a melodie potůčku, do kterého se
hvězdnou oblohu. Uvědomte si, na co
vlévá zázračný pramen. Ochutnej tu horskou vodu. Zavři
koukáte, co je to ta bezedná černá
oči a pomodli se. A tak jak se tu jakoby spojuje nebe se
prázdnota a ty třpytící se puntíky
zemí, spojíš se ty, stvořený člověče, se svým Stvořite
na ní.
A v němém obdivu musíte stanout nad lem. MODLITBA. Největší potřeba dnešního světa.
dílem Stvořitele, který ten svůj vý Uvolňování nepřeberné energie. Naše napojení se do ma
robek od věků do věků tak podivuhod nagementu lásky. Naše spojení s Bohem, abychom se napo
ně řídí. A neztrácejte svůj čas medi jili na jeho lásku, pravdu, moudrost a sílu a na spole
továním nad stránkami astrologických čenství všech, kteří Boha milují a hledají. Modlitba!
ATOMOVÝ VÝBUCH VÍRY, NADĚJE A LÁSKY.
O
pamfletů a raději si přečtěte pár
Pane, díky za zjevení v La Saletté. Díky, krásná paní.
řádků z Písma svátého.
Tam se dozvíte o svém osudu dočasném Díky za mou víru. Bud věčné velebena Matko Boží, Maria.
Vypros nám, svým hříšným dětem, milost velkou, Maria i věčném daleko víc.
V^.P.K.
aby na té pouti světem i v nás krása zářila,

Otci Natnoví veímí záZezeZo na /loz-óZíenZ a
zveZebené koóteZÍka v Luhačovicích, což
"..pAala jAem Ti, že vnouček má
vZaótně byZa původně, jen zámecká kapZe.
efczeín. VoAtalí jAme trochu lundHodné Zidí knouZÍZo hZavou, že je to ne
Aké vody, dcenka mu ji dávala at
možné. Natn tedy povoZaZ známého archi
pnoAÍli jAme Panna Mánií za
tekta Ženmáka-ten tuŽím poétaviZ také
uzdnavení, modlili jámě. 4e 4
koúteZ Sndce Páně na Vino hradech.-a tak
velkou duvenou v její pomoc. A
Ae puiiíZ do práce a ó použitím
pňedAtav AÍ, že už Akono nic ne
zncadeZ vznikía jakáží postranní
Zod^ v níž umíítxZ daZŽÍ Zavíce a
má, ačkoliv j> tim až od Auti týdnu zfeuaH až až. Říkala jAem, že je to malý mučect
tak óe daZa óZedovat mŽe év. Z
nicek. ZkouAeli jAme na to už vžechno možné
z mcót odkud nebývaZo díív nic
A tak teď'z celého Andee děkujeme Panu Bohu
vedet.. U Stonkově knížce jóem naťeZ oba Panně Mánii. V Čněme, že a e mu to až ne- 19
názek Panny Marie pod knížem a na zadní
vnátí. Boha diky’."
ČSSR
strane je maZá ^otogra^ie P.Matra ó cZíátem ze
.".po Atehovaní jAem pňíAel mimo jiné na jed Zjevené av.Jana 14,13: "BZahoóZavení mrtví, kterc
nu památku, ktené aí velmi vážím. Je to ma v Panu unurají. Od te chveZe at odpočinou od
lá knížečka Z duchovného života od P.Aloibe Avých namah, neboťjejZch skutky j^ou ó nimi."
Tato óZova jóou jako žitá na něho. S tem obrázStonka, T.J., někdejžího dobného pňítele
kem jz>em meZ zaZožen Z papírek z> poznámkou z ká
A£c/Antonína Mandla/a mých nodicu. VoAtal
jAem tuto kněz ku od vzácného kněze P. JOSEFA zání Otce Matra:"Živou vírou se rozumí nejen den
MATRA, admíníAtnatona v Luhačovicích, tužím ní modlitba, svěcení neděle a svátečních dnů,
v noce 7 955. .Byl to opnavdu mimo nad ný kněz, účast na mši sv., nýbrž s tím vším neoddělitelně
ku klenému pňícházelo hodné kneží jak z Cec t souvisí kvalita denní práce, výchova dětí
tak i ze SlovenAka, co Ae v Luhačovicích lé otázka sňatku, zábava, řeči člověka, vůbec celé
čili. Otec Matn byl pno né vAechny takovou vystupování. Víru nelze uzavřít mezi zdi koste
oaAou-jak nekoval Otec Vovca ze StncAovíc, la, nebol víra je pro život." - Otec Mata byZ
veZZce vážený a obZÍbený u mZadeže. Pnoto mne
ktený aí jej velmi vážil pno jeho hloubku
neprekvapiZo
, když mí později známe vypravovaZÍ
a moudnou nadu. LetoA tomu bude 25 let, co
o
veZkém
davu
Lidí, mnoha knězích a tuťem Z ze
Otec Matn 17 .liAtopadu 7 957 zemnel. Pamatu
SZovenóka, co óe óežZÍ na jeho pohřbu..."
ji aí na dvě pozonuhodnoAté: Otec Matn byl
Kdo jste tohoto vzácného kněze znali a něco zají
poAlan na vyletnění do nemocnice v Gottwal
mavého o něm víte, budeme Varn vděčni, když nám
dové. Mez Ael do nemocníce, zaAtavil ac u
své zážitky a zkušenosti napíšete.
Avého kolegy..a žádal, aby ho zaopatnil.
Vznikla z toho taková tahanice. Otec Matn
"Kamarád mí vypravovat něco neuvériteZného; prý
vypadal nonmálne a zdnáv, pnoto onen kněz
ho
STB odvezZo ari 50 km od Brna, v nocí, tam
nepovažoval za vhodné ho zaopatnít. Makonec
Otec Matn pnohlÓAÍl, že Ae z ^any nehne tak ho vyrtýchaZí, rvaZÍ na něho, jak je možné, Že
dlouho, dokud nebude zaopatnen. Máto onen o tom toudu/s Josefem Zdámkem/vy^íZaZy víechny
dnuhý kněz kapituloval a Matna zaopatnil. 0 zahraniční stanice aíd. Vo-itaZ óZZnou ránu do
nějaký den později, behem návžtevy dvou Anoc pbZZceje, poZiZÍ ho ^traíne páchnoucí ky^eZÍbencu u Otce Matna v nemocnící, P.Matn náhle nou máóeZnou, pres dva Svetry až na teZo, tekZa do kaZhot a do bot, pak na něho autem nazemnel na embolíí. Byl to veliký Aok pno
ýíždeZÍ
a nakonec ujeZÍ a nechaZZ ho tam v puZvŽechny, co ho znalí.Když Ae po po hábu uklí
zely jeho věci, dožlo k jinému údivu: v jež 'nocí, neměZ tužení, kde vZa^tne je. P^tý to bypAacim Atole Ae naAly knÚAně zabalené dánky Zo éteva^né, pKí tom pný je úpZně nevinný. Vopno luhacovAke minÍAtnanty k vánocům, ačko ŽeZ domu pežky, vZaitne utíkaZ, a byZ úpZné
liv to bylo tepnve v listopadu. Znejme Otec zničený. My tomu nechceme veŽét, aZe když pe.."
Natn věděl a jistotou, co Ae a nám Alane a žete, že je to pravda, tak Vám veťíme.
“^SSR
co jej ceká. Matně aí pamatuji, že mí kdoAÍ
vypnavoval,, jak měl byt Otec Matn behem Ave "My jtme paoAté cenné ovce. Já to benu tnochu
ho puAobení v Luhačovicích dvaknát zatčen a ó humonem, ó někým o tom nemZuvím ani nepíťu,
ono ^e to ani víechno napjat nedá.^.aZe oín\,^
odvezen. Z jakychAÍ podivuhodných okolnoAtí
zy. Buh je z> námi - a to je to nejduZeŽiíéjóe,
k tomu v poAlední chvíli nedožlo. Bylo by
ze?"
"ÍSST
zajímavé, kdyby Ae v nožem tiAku uvenejnil **********************************************
dotaz na ty, kdo jAou v exilu z Luhačovic a "NENÍ"NÁBOŽENSTVÍ BEZ OBĚTI, BEZ SEBEZAPORU A
okolí nebo jinak znali P.Matna, aby zaAlali ODEVZDANÍ SE - TO PLATÍ ZVLÁŠŤ 0 KŘESÍANSTVÍ."
Stepán kardinál Wyszynski
nějakou tu vzpomínku na něho. Man.Ae 16.11.
1916 v Bnezíně u Bouzova, zemnel den po
Avých 41. nanoženinách...

NAŠE POŠTA

"Kdyby óe nedostatek katotické kuttany dat vysvettit ztomem epochy tidských dějin, nesmétá
by existovat kuttana vůbec. Avšak exustuje kattuna čenpající bud*'z osobních zkušeností ne
bo nuzných ideotogií, ^a ěcm je tato ideotogie pevnějŠx - neíckám pnavdivějťí - tím víc tá
há ametce. Umětec nemaže tvoňčt na zmatené a chvějící se záktadně, musí mít pod nohama něco
pevného. A tak vídeme, Že katotíčtí umetci - pno ktené je uměná vxc nez spása - odcházejí
ke komunistům nebo aspoň z CÍnkve - Candenat, Bátt. U tomto stotetí vynostta cetá pte'jada
katotúckých uměteu v době, kdy Sv.Píus X.názně nozdntit hydnu modennismu - a ta dnes nadá
v mnohem nebezpečnější podobě pnognesismu, kde se každá pnavda víny - pokud se vub^c ukazu
je - ukazuje s otazníkem a podemítá záktad katotické víny. 1/ takovém pnostňedí nemaže katotícký umětec, ktený čeapá z bohatého poktadu myštenek a tajemství - aná vzniknout, ani vyzna J
S vycans ko
"Kdo asi hodit mezi tid stovať'Kdyby papež nejezdit na cesty, ktené stojí totik peněz, a
naději věnovat ty peníze chudým’. "Nestysíte tam ohtas stov Jidášových, ktený v Janove evangetiu, 12.5,níká-."Pnoc se ten otej nepnodat za tác sta denánu a nedato se to chudym?"Knistas odpovídá-."Vždyť'chudé máte mezi sebou vždycky, ate mne vždycky nemáte." Sv.ůtec se obě
tuje - a je to námaha, ktenou by žádný z knítiku nepodstoupit - aby povzbudit tidi v kato
dické vine, v Angtii stesnené angtikanismem, v Angentine'chudobou a nuznými nekatotickými
tendencemi, htásanými pnímo v Cínkvi.. .Budme mu vděčni, že se obětuje.Knístus také chodit.."
Angtie

POUŤ

litbě. Je v ní nezměrná ener
gie, síla, moc.
Naše pomoc.

Pane, věřím Ti, doufám v Tebe
a rán « rád.
B0REK
PROSTE - A DOSTANETE,...
Chystá' se blahořečeni zaklada
tele OPUS DEI-Mons.Josemaria
Escriva de BALANGUER y AI bas.
Tento kněz svátého života po
mohl už mnoha lidem v beznaděj
ných záležitostech. Proto uve
řejňujeme modlitbu, kterou se
můžeme za splnění své prosby
na přímluvu tohoto kněze mod
lit devět dní,/novéna/.

Stále prosí. Jan Pavel
Letní slunce zářilo nad
děkuje a jeho TOTUS TUUS
májovou poutí u Panny Ma
zavazuje i nás. Každý se mů
rie v Einsiedeln. Mons. škar- že naučit plout proti proudu
vada vlil do našich srdcí no zkázy. Kormidlem bud modlitba.
vou naději. Žijeme ve století, Naší oporou, naším kapitánem,
"Bože, udělil jsi svému služeb
ve kterém se jakoby zhuštuje je Pán Ježíš. Co jsou pak
níkovi
a knězi Josemariovi ne
boj dobra se zlem, světla s
všechna bezpráví, moci a moc
tnou, radosti se smutkem, ži nosti proti moci a vůli Boží? sčetné milosti. Vyvolils ho za
vota se smrtí. Na jedné stra I nepochopitelné se stává po věrný nástroj k založení OPUS
DEI, restu ke spáse v povolání
ně nás Bůh k sobě volá. Na
chopitelným: smrt je začátkem
i při plnění běžných povinnos
druhé nás strhává dravý proud života. Žádné oko nevidělo,
ti denního života. Dej,at kaž
dáblových nástrah a lákadel, žádné ucho neslyšelo, co Bůh
světa peněz, úspěchů, moci a připravil těm, kteří ho milují. dý okamžik a všechno ve svém
životě měním v lásku k Tobě,v
slávy. I když se to zdá těž
Panna Maria! záře dobra, svět ochotnou službu Církvi,sv.Otci
ké, plujme proti tomuto
zhoubnému proudu. Poslouchej la, radosti a života, víry,na a lidem a světlem víry prosvě
a lásky. Maminka! Ona se cuji cesty světa.Oslav milosti
me Boží volání.
20 děje
k nám sklání pomoci. Ona je na vě svého služebníka Josemaria
Svatý Otec vykonal pout do
ší životní pojistkou. Ona v so a splň mi na jeho přímluvu las
Fatimy. Před 65 lety se tam bě zosobňuje moc i pomoc. Důvě kavě tuto prosbu.......... Amen.
zjevila v zapadlé krajině
řujme jí, důvěřujme v moc a po Otče nás. Zdrávas Maria. Sláva
třem malým dětem naše milují moc Boží. Hledejme pravdu a
Otci i Synu i Duchu svátému.
cí tetka. Otevřelo se nebe v přijde k nám dobro. Investujme
celé nezměrnosti Boží lásky. lásku a vrátí se nám láska.Dá "kde není sebezapor,
TZV4 NENÍ ANI CTNOST."
Ukázalo se i peklo dábelské
vejme a dostaneme. Modleme se.
Josémaria
Escriva
zkázy. Panna Maria prosí.
Podporujme se vzájemně v modde Balanguer.

„JE TO V BEZPEČÍ ! "

Usmál se. Jak rafinovaně je ukryl. Kdyby tušila..
Pohlédl do zrcátka. Za nimi se šinulo osamělé
"Prach jsi a v prach se obrátíš,"řekl kněz. auto. V mlze byly vidět jen přední světla.
Starý Jeff Reynolds stál zamyšleně nad hro "Ukaž mi útesy,"zaprosila dívka.
bem své sestry; zemřela na otravu zkaženými Reynolds stočil auto k příkrému břehu, odkud vipotravinami. Už třetí úmrtí jeho sourozenců .děl jiskřičky světel rybářské osady. Tam chtěli
Zdědil po nich velké bohatství.
přenocovat.
"Po jdme odtud,"poprosil ho hlas jeho mladé Zastavili a vystoupili. Mlha se náhle protrhla
průvodkyně. Reynolds přikývl. Je sympatické .a bylo vidět zpěněný příboj. Reynolds pocítil
že se Muriel vůbec zajímá o pohřby a dědic nesmírné vnitřní uspokojení; zdálo se mu, že na
ké záležitosti po mých příbuzných, pomyslel tento okamžik štěstí čekal celý život. Vzal Musi. Zavěšeni do sebe šli k parkovišti. Rey riel jemně za ruku. Prudce jí vyškubla. Pohlédl
nolds nastartoval vůz a pohladil spánek své jí udiveně do tváře a spatřil, že její zelené oči
mladičké průvodkyně:"At se stane cokoliv, o se dívají tvrdě k silnici. Sledoval její pohled.
svou budoucnost se nemusíš bát, Muriel. Ne Zastavilo tam auto a z něho vystoupil jeho sekrebudeš odkázána na nikoho z mé rodiny ani na tář; kráčel rychle k nim.
pletichy advokátů. Kdyby se se mnou něco
"Stalo se něco, Lurbsi?"NAŠE KRIMI
stalo, otevři trezor v mé knihovně. Klíč na "Nic se nestalo. Ale uvědomil jsem si, že jste
jdeš zde, je pevně zašitý do kapsy mé vesty1 zavražděním svých sester nahrorradil víc peněz
"0 tom vůbec nemluv, Jeffe,"odpověděla Mu než můžete sám spotřebovat."
riel. "Užívejme života, pokud to půjde."
Zděšený Reynolds se ohlédl. Muriel hleděla klid
Má pravdu, pomyslil si Jeff. Na úmrtí mých ně, ba se znepokojující něžností na Liirbse. Jeho
sester je vidět, jak rychle to může skončit mozek rychle pracoval:"Mohu vám dát polovinu své
Když vstoupili do obývacího pokoje jeho vi ho majetku,"zakoktal. "To vám snad bude stačit?"
ly, už plápolal v krbu oheň. Jeff odešel do Lirnbs se zašklebil, zakroutil odmítavě hlavou
knihovny, aby si pročetl došlou koresponden-a zároveň pohnul významně rukou. Reynolds chtěl
ci. Zprávu notáře o jeho dědickém podílu po k němu přikročit, náhle cítil, že se mu kolem
sestře uložil do sejfu, pečlivě sejf zamkl krku ovinul hedvábný šátek a zadřel se mu do
a požádal telefonem sekretáře Limbse, aby k hrdla. Stařec se neobratně pokusil bránit, ale
němu přišel.
už nemohl dýchat, ztratil vědomí a zhroutil se.
"Podniknu cestu na pobřeží,"vysvětlil mladé■Beze slova, jako by to bylo všechno do detailů
mu muži."Postarejte se, prosím, mezitím o
smluveno - a také že bylo - otevřela Muriel kufr
dědické záležitosti po mé sestře."
a vylila obsah reservního kanystru na sedadla.
Reynoldsův pokoj s krbem vypadal jako galé Její společník odtáhl bezvědomého Reynoldse do
rie. Nejkrásnějším obrazem však byla Muriel vozu, jediným trhnutím vyškubl klíč od sejfu z
Irka se zelenýma očima, která přišla k Rey- kapsy ve vestě a bezpečnostním pásem přivázal
noldsovi před pěti lety, nikdo nevěděl od bezvědomého pevně k sedadlu. Pak si sedl na mís
kud. A Reynolds tento dar náhody přijal.
to pro spolujezdce, nastartoval motor, zapnul
"Mám pro tebe překvapení,"řekl Reynolds
přední rychlost a jel pomalu ke srázu. Několik
usadiv se v lenošce.
metrů před okrajem vyskočil ven. Černý vůz se
Dívka se kouzelně usmála:"Tolik jsi mi toho zřítil do propasti, převrátil se, z benzinové
už dal...můj drahý...
21 nádrže vyrazil plamen a Irka i její společník
"Vyjedeme si na pobřeží..pryč z tohoto domu, klidně pozorovali, jak oheň stravuje stopy jejich
kde se v posledních letech tolik umíralo.
zločinu.
Už se nemusím starat o své churavé sestry a Za dvě hodiny stáli oba před sejfem Reynoldsovy
mohu ti dopřát kouzelnou cestu."
vily. Klíč, který slíbil stařec své mladé přítel
"Máš pravdu,"přivřela oči Muriel."Ano, je kyni, přesně zapadl do zámku. Třesoucími se prsty
to skvělý nápad...Téším se..."
otevřela obálku s nápisem:"Jenom pro Muriel.Ote
Druhý den se starý Reynolds nasnídal a skle vřít v případě mé smrti." Roztrhla rychle obálku,
něnými dveřmi pozoroval dívku, jak vyřizuje mladý muž se jí naklonil přes rameno, aby si pře
s jeho sekretářem poslední předodjezdové
četl energickým písmem psanou závět."Nahromadil
formality. "Není pyšná,"potě
jsem peníze kruté - ale ted pa
šil se stařec,"nedá se obskáí
tří tobě, nejdražší. Abys nemusela
kovat jako jiné." Muriel
platit dědickou daň, vše, co bylo
s vlídným úsměvem vstoupi
možno, jsem zpeněžil a peníze
la a políbila ho na čelo.
bezpečně ukryl pod koženými
povlaky svého auta. Sta
Reynolds klidně pozoroval
čí, když je strhneš - a
z prostorného auta krajinu
jsi milionářka."
před sebou. Nyní připoutal
Buřt LARSSON
konečně dívku penězi k sobě.

Poprvé v dějinách Církve bude mít v Barmě CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
východoasijská, převážně budhistická země Universita Providence v USA /Rhode
každá
diecéze svého novokněze.
Island/ udělila čestný doktorát Lechu
Dr.Bohdan Chudoba zemřel v lednu t.r. v
Walesovi. Byl odevzdán býv. polskému
v Madridu ve věku 73 let.
velvyslanci v USA během obřadu, při
2. 4.byla ve Vatikánu podepsána smlouva
němž jedna židle zůstala prázdná na
mezi Sv.Stolcem a japonskou televizí,
znamení toho, že vedoucí odborů
která značnou částkou přispěje na
Solidarita je t.č.ve vězení.
opravy a restaurování malé Sixtinské
Vatikánské nakladatelství vydalo
kaple - potrvají asi 12 let. Za to
italský překlad her Karola Wojtyzískala televize právo, postup těchto
ly: BRATR NAŠEHO BOHA, a BRATR
prací filmovat.
SKÉ OTCOVSTVÍ. Toto dílo vydalo v
V r.1811 byla založena pražská hudební
originále r.1979 v Krakove nakla
konservatoř, po Paříži jedna z nejstar
datelství ZNAK.
ších a nejkvalitnější konservatoří EvroP.George Zabella, kaplan pilotů, ktepyří ke konci války shodili atomovou
Manželé Vasatovi, kdysi nájemci
bombu na Nagasaki a Hirošimu, žá
representacního
domu v Praze, od r.
dá, aby se sešel ekumenický sněm pro mír a
prohlásil, že se válka absolutně neshoduje 1951 majitelé -populární restaurace v New Yorku,
oslavili v únoru t.r. zlatou svatbu.
s evangeliem a že se křestané za žádných
okolností nemohou zúčastnit války. Jeho ná 12 tisíc egyptských manželek maže kdykoliv a pod
zor je ovšem soukromý, křestan je povinen, le vlastní vůle zapudit své manžele; podle islám
vycerpal-li už všechny jiné prostředky, há ského náboženství to může udělat pouze manžel.
Většina těchto žen jsou potomkyně velkých zámož
jit sebe i bližního a základní hodnoty i
ných
rodin a nají toto právo z hospodářských ne
zbraní.
Na patristickém ústavu papežské lateránské bo sociálních důvodů. Počet žen s tímto právem
university AUGUSTINIANUM se konalo v květnu roste. Islám je typicky mužské náboženství.
mezinárodní symposium o tak zv.krestonských Sv.Otec svolal na pondělí 24.května konsistor, v
apokryfech., t.j. knihách Nového zákona, kte_němž požádá 2 kardinály a radu biskupů o jejich
ré Církev po pečlivém zkoumání nepřijala me_mínění, týkající se ětyř svatořečení - na prvním
22
zi inspirovaná díla. Většina z nich se ztra _místě bl.Maximiliána Kolbeho.
14.5.
skončila
v
Moskvě
pětidenní
mírová konfe
tila, z některých známe např.jméno matky a
otce Panny Marie, jména tří králů ap. Exis rence náboženských osobností pro ochranu posvátné170 daru života, kde se ovšem nehovoří o ochraně
tují také starozákonní apokryfy.
nenarozených
dětí, ale o možnosti atomové války.
6.května mela švýcarská garda svůj svátek.
Konference se zúčastnili 2 pozorovatelé sv.Stol
Letos uplynulo 455 let od tak zv.Sacco di
Roma, kdy Švýcaři neobyčejně statečně bojo ce a katoličtí biskupové/proč?/ Sv.Otec poslal
vali při přepadu Říma většinou protestant patriarchovi Pimenovi dopis, v němž mj.píše,že
skými vojsky Karla V. Mnoho Švýcarů padlo, chce spolupracovat s ruskou pravoslavnou církví
v šíření pravdivého svědectví Zmrtvýchvstalého
Kliment VII.totiž neprozíravé propustil
Krista a jeho evangelia v dnešním světě. Konfe
všechno vojsko, a tak došlo k nesmírnému
rence se zúčastnil i známý americký kazatel-nezpustošení Říma, vyvraždění značné části
obyvatel, hanobení kostelů, zničení památek katolík - Billy Graham. Byl dlouho antikomunis
tou, viděl v marxismu dáblovo dílo. A hle, obrat
Konec renesančního Říma znamenal začátek
reformy, která vyvrcholila Tridentským sně nost komunistů změnila jeho smýšlení, takže šíří
slávu bojovných ateistů i v rodné zemi - že je
mem a přetrvala 300 let. - Při slavnosti
v
kostelích v Rusku více věřících než v USA/ale
sloužil sv.Otec mši sv.pod širým nebem u
lurdské jeskyně ve vatikánských zahradách. jak nepatrný zlomeček kostelů v SSSR je!/ a že
Mezi gardisty a jejich příbuznými bylo i 28 mají blahobyt, předložili mu totiž kaviár a dali
nováčků, kteří tentýž den složili přísahu, mu k dispozici přepychové auto Žiguli, které ji
nak užívají jen vládní činitelé a vysocí úřední
jejich příbuzní a 400 býv.gardistů. Mezi
koncelebrujícími byl i biskup Hanggi. T.č. ci. Mistrovské dílo komunistické propagandy!
je 96 gardistů, včetně kaplana a důstojníků V USA stoupnul v r.1980 počet stálých jáhnů o
Švýc.garda byla založena před 477 lety. - '519, ale už následující rok klesl o 162.
V Miami/USA/ byl vysvěcen na kněze Kubánec SerBylo špatné počasí, proto noví gardisté
gio Carillo, první barevný kněz v této diecézi.
skládali slib v audienční síni Pavla VI.
V Japonsku je t.č.6 velkých seminářů. Letos Je mu 48 let a byl 2 roky v kubánském vězení.
V pondělí 17.5.jsme si připomněli 12 té výročí
se přihlásilo 45 bohoslovců, 25 z různých
řeholí, 20 diecézních. 15 z těchto studentů od smrti kardinála Berana. V utery 18.5.oslavil
sv.Otec své 62 narozeniny a 20.6.oslaví 82 naro
bylo pokřtěno v dospělejším veku.
zeniny kard.Tomášek.

SÍLA MUČEDNÍKŮ
Josef Mercredi, obchodní agent na
východním konci Athabaského jeze
ra, hodný katolický míšenec, ne
trpělivé čeká na Otce Grolliera,
který slíbil, že svátek Nanebe
vstoupení r.1853 oslaví mezi lov
ci sobů u jezera. Otec odešel z misijní sta
nice Sedmibolestné Panny Marie před týdnem,
zaopatřit nemocného Indiána. Proč se ještě
nevrátil? Misionář je ještě nezkušený, a
proto rozesílá agent na všechny strany In
diány a sám prochází dva dny zasněženými
lesy. Náhle spatří medvědí stopu. A pod
stromem leží něco černého. Medvěd? Míří tam
ručnicí, ale Indián pušku srazí: "Vždyř. je
to člověk - ne medvěd!"
Opatrně se tam blíží a skutečné! Je to Otec
Grollier v černé sutaně. Leží v bezvědomí,
vyčerpaný, mezi zuby kus kůže, hladem se
pokoušel sníst své mokasíny.
Rychle rozdělali oheň. Míšenec vlil knězid
úst trochu polévky, třel ztuhlé údy až kněz
s těžkým povzdechem otevřel oči. Zírá beze
slova na své lidi.
"Bože, ztratil rozum, "šeptá míšenec.23
"Velký duch opustil jeho duši,"kývají rudokožci.
Nesou knéze na nosítkách do stanice, ale
terpve za dvě neděle se kněz vzpamatuje.
Co se s ním dělo? Ví, že bloudil celý den
kolem dokola, až klesl vyčerpaný k zemi.
Následek této události je astma. Přesto se
misionář dál horlivě věnuje apoštolátu. Pu
tuje na sever a zakládá misijní stanici div
ne u polárního kruhu. Je to nutné, o duše
Eskymáků a Indiánů musí bojovat s anglikány
Je to nerovný zápas. Nemá nic než kříž a
srdce plné lásky, oni pak mají jídlo, tabák
všechno možné, pomáhá jim bohatá společnost
Hudsonbay.
Putuje až skoro na okraj ledového moře. Mu
čí ho astma, celé noci bojuje zoufale o deci
Vypadaly mu zuby. Na palcích u nohou hnisa
jí nehty. Při jednostranné a nedostatečné
stravě dostal skorbut. Každý krok mu působí
pekelnou bolest.
Jeden Indián mu konečné vytrhl kleštěmi neh
ty na palcích. Hrozná muka, ale jen jednou
zasténá:"Jak to bolí!" A sotva se rány jakž
takž zahojí, natáhne boty do sněhu a putuje
dál - na polární kruh, kde zakládá skoro
současně s anglikány ubohou chatrč, misijní
stanici. Divoký blizzard mu brzo odtrhne
střechu přímo nad hlavou. Spěchá dál na se
ver k Mac-Pherson, 431 km severně od polár
ního kruhu. Ma před anglikány náskok.
Bydlí tam Indiáni a Eskymáci, kteří spolu
už celá léta bojují. Otec Grollier hlásá

obéma kmenům evangelium lásky a na svátek
Povýšení sv.Kříže r.1860 se oba kmeny
slavnostně smiřují Před vším lidem při
stoupí oba náčelníci k misijnímu kříži a
podají si ruce. Na památku smíru jim vě
nuje P.Grollier obraz Ukřižovaného.
Na příští návštěvě ho čeká velké zklamá
ní. Vyběhla mu vstříc žena, kterou minu-lý rok sám pokřtil a volá:"Vrat se, Angličané
jsou lepší! Dali nám čaj a tabák!"
K ženě se připojili muži a posměšně mu foukali
kouř svých dýmek do tváře. Nedali mu ani kousek
ryby či doušek vody, musel přespat ve stanu, kte
rý ho nálo chránil před moskyty. Svíjel se v bo
lestech a nemohl usnout. Oba Indiáni z kmene Za
jíců úmyslně hodili sítě tam, kde nebyly ryby,
aby ho přinutili k návratu.
V té bídě uplynulo pět neděl, ale domorodci se k
víře nevrátili. Zklamaný se vracel na stanici a
napsal biskupovi Taché:"Pomoc! Nepřijde-li brzo
náhradník, je pozdě, umírám. Pak je sever pro ka
tolickou víru ztracen."
,Za několik neděl vstoupil do chatrče P.Séguin a
bratr Keamey. Otec Grollier se jim potácel
vstříc, objal je a řekl:"Bůh nás miluje!"
S hrůzou pozorovali oba řeholnici muže, pozname
naného smrtí. Soucitně se rozhlíželi po chatrči
s popraskanými stěnami a poškozenou střechou,
která nemohla chránit před sněhem a deštem. Jak
strašně asi hvízdal severák při 50°pod nulou!?
"Prohlížíte si můj palác?"usmál se Grollier,"je
trochu rozpadlý, aspoň mám vzduch pro své astma."
"Ubohý bratre! Nejvyšší čas, abyste odešel,"zvo
lal P.Séguin."Biskup vám dá lepší oblast."
"Jen to ne, "řekl rozhodně P.Grollier, "mohu dál
kázat svým Zajícům a vy pojedete na sever, za
chránit naši víru. Neztrácejte ani den!"
P.Grollier vydržel v arktickém ledu ještě tři ro
ky. Když už nemohl mluvit, kázal Indiánům posuňky. V zimě se nemohl zahřát, když hořel oheň,ne
dalo se v chatrči pro kouř dýchat. 44 dnů v roce
panovala arktická noc, někdy žil docela sám.
Když na jaře za nesmírného rachocení plul po ře
ce led, přišlo brzo léto s milióny moskytů. Ce
lé trápení snášel kněz obdivuhodně trpělivě a
obětoval je za své rudé děti na dalekém severu.
Poslední mši sloužil 24.května 1864. Příští ne
děli sledoval, jak Otec Ségur vztyčil velký mi
sijní kříž. Pro Indiány-Zajíce, složil a zhudeb
nil zpěvy sám P.Grollier. Když se kříž zvedal,
rozpřáhl kněz ruce:"Nyní odcházím v pokoji, ó
Ježíši, viděl jsem tvůj prapor na hranicích země!"
Druhý den přijal sv.pomazání a 4.června vydechl
statečnou duši. Před smrtí přišlo ještě několik
Indiánů kmene, který ho tak krůtě vyhnal, prosit
za odpuštění. Grollier už nemohl mluvit, ale
štastný záblesk v očích prozradil, že jim odpus
til. Byl pohřben nezi Indiány, u misijního kříže.
yžlhelm Hunermann

CO NOVÉHO VE SVĚTE
V Berlíně byl 25.března vysvě
cen nový světící biskup
Wolfgang Weider/49 let/
Svěcení mu v přeplně
né katedrále udělil bis
kup Joachim Meisner. Slav 24
nost trvala tři hodiny a
zúčastnila se jí řada čest
ných hostí z východu i západu.
Biskupem v Limburku/kam
patří Frankfurt a.M./byl
jmenován 50 ti lety reKtor kněžského semináře v
Miinsteru prof.Dr. Franz
Kanphaus. Minulý biskup
Kempf odstoupil, bylo
mu 75 let. Podle našicl
infornací má nový bis-kup nejlepší předpo
klady, provést v diecé
zi zdravou reformu.
Před 100 lety zemřel
lékař a. lidumil Dr.Heinricn Halm, zaklada
tel mj. německé sbírky Missio, pod. jménem
Misijní spolek sv. Františka Xaverského.
Vedl spolek jako sekretář 50 let. V jeho
působišti Aachenu sloužil slavnostní mši
předseda papežského misijního dála arcib.
D. Simon Lourdusamy/barevný/s osmi konc-elebranty.
Členem osmičlené komise pro přepracování
Lutherova Nového zákona je poprvé katolic
ky teolog z Wurzburgu, novozákoník prof.
Dr. R.Schnackenburg. Komise prozkoumá dů
kladně v r.1975 vydanou Lutherovu bibli,
které se vytýká přílišná hladkost řeči.
V Athénách vyšel první pravoslavný misij
ní čtvrtletník Panta ta Ethni/Všechny ná
rody/. Přináší zprávy o rozšíření východní
církve mezi Kamerunem a Japonskem.
Nástupcem are.z Marseille, kard.Etchegaraye, který složil svůj úřad preláta
Mission de France, se stal arcibiskup z
Lyonu, Albert Decoutray a v tomto úřadě
byl papežem 24.dubna potvrzen.
Důležitý dokument o náboženské svobodě v
USA objevil americký jesuita Thomas O'Brien Hanley, totiž rukopis zákona o nábož.
toleranci z r.1640, schváleného provinciál
ním shromážděním v Marylandu. Podle jeho
názoru je to podklad pro podobný zákon z
r. 1694, který se považuje za nejstarši to
hoto druhu.
Po hlášení jedné české rozhlasové stanice
v USA o tajné Církvi v ČSSR a knězích, vy
svěcených v Polsku, prozkoumala tajná po
licie pobyt v úvahu připadajících lidí za
řadu minulých let, kteří se v Polsku déle
zdrzeli. Pomoc v boji proti podzemní Círk
vi v ČSSR poskytuje"bratrsky" KGB.

Zvláštní jednotky pátrají ta
ké po tajných náboženských
skupinkách, vedených taj
ně vysvěcenými knéžími.
Příslušní členové STB prošli
/zvláštním školením, které v
nich mělo vzbudit nenávist vů
či věřícím. Používají velmi
citlivé odposlouchávací zaří
zení, namontované v autech,
které jim umožňuje kontrolovat,
co se děje uvnitř domu. Úspěch
byl dosud nepatrný. Na Sloven
sku probíhá další vlna poli
cejních zásahů vůči kněžím;
záminku poskytují výhružné do
pisy zaslané funkcionářům
kněžské více méně komunistické
organisace Pacem in terris.
0 pronásledování referoval také
jesuitský biskup Pavol Hnilica při
své návštěvě ve Vídni. Přesto se nepo
dařilo tajné policii vniknout do podzem
ní Církve v naší vlasti.
Tyrolský kněz Otto Neururer, který zemřel mučed
nickou smrtí v nacistickém koncentračním táboře,
má být blahořečen. Biskup z Innsbrucku Reinhold
Stecher už podal žádost o blahořečení Sv.Stolci.
P.Neururer rozmluvil dívce sňatek s rozvedeným
a nevěřícím členem SA. Byl uvězněn proto v Dachau, později v Buchenwaldu, kde byl pověšen za
nohy a 30.května 1940 v hrozných bolestech zemmřel. 28.března t.r. uplynulo 100 let od narození
tohoto mučedníka a biskup Stecher sloužil mši sv.
v jeho rodné obci Piller v Oberinntalu.
Řada katolických mládežnických organizací v Ra
kousku protestovala proti dodávkám rakouských
zbraní Libyi; poukazují na to, že pak je Rakous
ko spoluodpovédné mravné za zneužití zbraní dik
tátorským a násilnickým režimem Gaddafiho.
Francouzský katolický klášter trapistů přešel
k řecké pravoslavné církvi do kláštera na ho
ru Athos, kde jsou mniši známí svou neúpros
nou nenávistí vůči katolické Církvi a vytýka
jí jí, že za posledních 20 let ztratila smysl
pro tajemství víry.
V NSR se už delší dobu předvádí musikal, hano
bící Pannu Marii, "Ave Lva", dílo odpadlého kně
ze. Když upozorňovali věřící letáčky v jednom
městečku na rouhavou hru, místní farář se sna
žil jedné z žen letáčky vyrvat a zlomil jí prst.
Představení pořádá svaz katolické mládeže a
snaž katolických žen!
Na Západ se dostal SLOVENSKY SAMIZDAT, který
píše o falešných heslech I.republiky a o tak
zv.mírových knězích. Celý, velmi dobrý samizdat,
uveřejnily Slovenské hlasy z Říma.
Bitvu o Falklandské ostrovy vyhrají Britové.
V Argentině vznikne vládní krize a komunisté
jsou už připraveni, zmocnit se vlády.

tých a po chvilce četby si řekne: "Vždyť do byli
docela jiní lidé! Vznešeného rodu, vychováni vě
řící natkou, od tří let neustále v zámecké kapli,
CHROMÍ JDOU K BOHU . . .
25 v šesti padali do mdlob, když slyšeli neslušné
Vlastně kulhají, ale rádi by šli a poctivě slovo. A moji rodiče byli obyčejní, otec vystou
pil k vůli politice z Církve a ze stejného důvo
se o to snaží; na tom vlastně záleží!
Bůh rozděluje své dary různě, snad proto, že du se do ní vrátil, matka chodila do práce a nědává člověku ty dary, které potřebuje, aby měla čas na kostel, o milém Bohu jsem se dověděl
splnil své poslání na zemi. Boží království až ve škole, do kostela mě musili nutit a při ne
se neskládá z normovaných lidí; je to společ slušných slovech jsem špicoval uši, abych je mchl
nost mnohotvárná, s různými požadavky a po opakovat s radostí kamarádům. Když jsem se dostal
vinnostmi. Tomu pak odpovídá nadání. Proto k víře, táhl jsem minulost za sebou. S takovým
jsou lidé tak různí. Jeden chápe hned, dru temným břemenem se nemohu stát svátým! Jsou ovšem
hý těžce, jeden rozlišuje lidi, věci a udá i svati s temnou minulostí, např.sv.Augustin.
losti do hloubky, další se drží povrchu,jed Jenže jeho matka byla světice a on sám,tak obro
nomu se podřizujeme ochotně, rozkazům druhé vitý duch, musel nakonec poznat vyšší skutečnost
ho se vysmějeme, i kdyby byly správné. Jeden a přijmout ji. Proč však já-průměmý? Sv.Ignác
se lehce vzruší, druhý se nedá vyvést z míry opovrhnul světskou slávou, ale muž s takovou že
•Všichni však musejí dojít k Bohu a sjedno leznou vůlí a moudrostí našel jistě snadněji ces
tit se s vůlí Boží jak umějí. Na tuto cestu tu k Bohu než já, pohodlný a povrchní! Proč bych
dostali zřejmě jedni lepší boty než druzí. měl měnit svůj život?"
Máme jim závidět? Už ze zásady ne-a pak, kdo • Pak čte o neslýchaných skutcích svátých a řekne
má lepší boty, jde kamenitější cestou. My, si:"K tomu naón nadání a bez toho to zřejmě ne
jde. Vzdám se tedy čtení - i následovaní svátých"
lidé, vidíme jen dobré boty a ne kamení a
vzdycháme:Kdybych mel takové boty, to by se •Pro útěchu: pravá svatost se nedá měřit vnější
mi to šlapalo! To je hloupá a nerozumná řeč! mi úspěchy. Úspěch našeho Pána v získávání duší
Otázka zní, protiučeme-li se s lepšími bota byl nepatrný. Ke konci jeho života stáli vedoucí
mi k Bohu. Dobrá bota nás svádí jít vlastní jeho národa jako jeden muž proti němu, pod kří
mi cestami - můžeme si to přece dovolit! Na žem se proti Kristu sjednotil celý národ, měl
daný člověk má větší pokušení myslet, že je jen dvanáct přívrženců, jeden ho zradil, druhý
ho zapřel, ostatní při jeho utrpení utekli a
tu pro sebe a ne pro Boha. Málo nadaný si
řekne:"Aspoň tu trošku si nechám pro sebe." poschovali se plni strachu.
Čili to nají těžké oba a se stejnou důvěrou • A přece Kristus vykoupil svět a tak položil zá
klady každé svatosti. Avšak: neměl skvělé přiro
a odvahou musejí nastoupit cestu k Bohu.
•Je tu však obtíž. Životopisy svátých vypa zené dary, jaké jer. může mít lidská přirozenost?
dají tak, jako kdyby hlavní smysl svatosti Ovšem! Těchto darů však použil Pán po třiceti le
spočíval v dobře vyleštěných botách. Jistě- tech prostého života, v tvrdé práci tesaře. Jeho
povolání k svatosti se nůže projevit v dět svatost nespočívala v těchto darech, ale v tom,
ství, jako povolání k umění. Proč ukazovat že se dal dokonale do Boží služby, bez ohledu
jen na ryze přirozené Boží dary v dětství a na svou podstatnou svatost jako Syn Boží, Bůh.
ne na dary milosti? Existuje i přirozené ná-< ► NA TOM ZÁLEŽÍ! V TOM TO SPOČÍVÁ! Přečti si po
boženské nadání, vrozený smysl pro svatost. dobenství o talentech! /Mt 25,14/. Pán říká těm,
Je však nesprávné stále jen přirozené na
kdo dostali dva talenty totéž, co říká těm s pě
dání světců zdůrazňovat. Pak ustupuje do po ti talenty: "NAD MÁLEM JSI BYL VĚRNÝ!"
zadí to, co je na svatosti podstatné, totiž Bůh může dát talentů, kolik chce, na tem vůbec
osobní působení Boží. Jako kdyby velmi nada nezáleží, záleží na tom, jak s nimi dobře a věr
ně hospodaříme!
ný člověk nastoupil jinou cestu než jiný
velmi nadaný člověk a jen díky přirozeným < > "Ale já mám jen špatné talenty! Zlé sklony, dě
dičné zatížení, brzdí mě řada komplexů!"
schopnostem dosáhl svatosti.
•Svatost na přirozených darech nezávisí-a ty Snad, ale Kristus žádal od učedníků denní sebezácení životopisy svátých víc než Boží milost. por - a jen o tom mluví - ne o úspěchu! Máš-li
skutečně v sobě tolik zlého, máš víc příležitos
Viditelný výkon-silně závislý na nadání a
době-životopisce svátých oslňuje. Snad tak tí k sebezáporu! Je to tvůj přínos k celku chtějí kompenzovat vlastní neúspěchy a pak- ostatní se poddá bez tvého přičinění - dá ti to
o neviditelném se těžce píše a svati to ta Bůh.
ké dobře skrývali. Co zbývá tedy životopis Ještě nějaká výmluva? Ne? K svatosti jsou povolá
ni i ti méně nadaní - jenže to mají těžší. Aspoň
ci, než zabývat se vnějšími věcmi?
to tvrdí. A nadaní říkají:"Naopak, my to máme
• Takové životy svátých ovšem člověka spíš
těžší." odrazují a plní hněvem. Cítí volání Boží,
chce vidět příklady, jak na volání správné A co se zřídka stává: Oba mají pravdu!
Michael HORATCZUK, S.J.
odpovědět, začne listová v životech sva

TICHÁ CHVILKA

NEZNÁMÝ ČESKÝ MUČEDNÍK

DÍTĚ? ČI TELEVIZE?

Všichni známe poutní chrám Matky Boží v Mariazell ve •
(Ztce,
Štýrsku - je tam pohrben mučedník komunismu kardinál jedni mtadí manžetě mí vyp/uzvéZÍ, Že
Mindszenty. Kdysi tam bývalo slavné benediktinské opat píZně netíží a pak ni koapí baievnou
ství. V druhé polovině 16.st.do něho vstoupil náš kra ZeZevízí. P-tý je to vetmi poučné zaXtjan, Čech, JÁCHYM DEBEŘÍN/latinsky Tabemicius/.
zenx a piinene čtověku mnoho duchov
R. 1600 mu nabízeli opatství sv.Lamberta ve Starých
ních hodnot. A co ladontí - až budou
Hradech, tuto poctu však z pokory odmítnul. Ochotné
pied ní nedat, luka o nace - a 'ládo
však přijal asi r.1606 duchovní správu při kostele sv. vat 4e z piogiamu.
Petra v Inzersdorfe, která patřila k jeho opatství.
Rekt jnem jim-."Je jen tě něco tepního,
V této obci nebyl duchovní správce už od r.1576 a tak o vněm diažního a ntožitějního, ate
se tu uchytlo protestantství. Klášter nemohl faru pro mnohem ladontnejního."
nedostatek knězi obsadit, až se jí ujal P.Jáchym - a "Copak je to?" zeptat ne pán,"už zane
byl nejvyšší čas, protože protestantský šlechtic Helm- vynatezti něco nového?"
hard Jorgen dosadil ke kostelíku sv.Víta v téže obci "Kdepak. My v Aničce toho máme mnoho"
protestantského kazatele a učitele, kteří si poměrné "To jnem zvědav, co to muže být?"
brzo získali část obyvatelstva.
"VÍtě," lekt jnem." Je báječně ne na
dítě dívat a dokonce na vtantní. Má
Byla tam tedy pro P.Jáchyma
mnohem bohatni piogiam než tetevize,
tezká práce. Musel především
čanto vanetejní, někdy i nmutnČjní,
zpevnit víru těch, kteří zů
jak jde život. A kotek piinání duchov
stali věrni, a pak získávat
ních hodnoť. Ctověk ni n nim muní
i věřící, kteří svou víru
hiát, a to je větrní poučné. Rodiče vy
opustili. Pustil se stateč
chovávají
dítě, ate dítě také vycho
né do práce, kázal, navště
vává lodice a má pái tom Čanto vetkě
voval rodiny, nabádal je k
ánpechy. Když už chodí do Žkoty, na
věrnosti víře, k hájení ka
učí ne mnohému i lodice nebo ni to
tolické pravdy, k životu z
zapalují, napííktad katechinmun. A
víry a ke ctnosti.
je z toho dont ladonti, když nedí lo
Samozřejmé, ze ho začali
dice n dětmi pied tetevizí, mohou jim
jeho nepřátelé pomlouvat a
teccon vynvatíit nebo opiavit názoiy
vyhrožovat mu. Toho si vůhtanatete."
bec nevšímal a pokračoval dál ve své apoštolské práci, Paní pohtědta zamyntene do dáti a lekByl připraven položit jako dobrý pastýř za své ovce i Ca:"Vtantne máte piavda."
život. Bůh mu žehnal, brzo rozkvetl náboženský život MuŽ dodat-."Je tu jedna nevýhoda-, když
v jeho obci a nejeden odpadlý katolík se vrátil zpět ne nám netibí tetevizní piogiam, tak
ke své víře. To ovšem P.Jáchyma těšilo, proto odmítl teíevizi zavieme, ate když dítě zač
r.1615 opatskou berlu, kterou mu bratři benediktini v ne ne nvýni piogiamem o putnoci, tak
Mariazell podávali. Prohlásil, že není takové pocty
je zavlát nejnuzeme."
hoden.
"To je piavda,"lekt jnem,"ate za tiiPochopitelně, že protestanté neměli ze svátého kněze net tet bude ván tetevizní apaiát bez^
radost. Nenávist rostla, vyhrůžek přibývalo. P. Jáchyn nadějní zantaiaty a hodí ne jen do
chodíval často ke zpovědi do blízkého kláštera řehol nběiu, Budete-ít vnak dobíe vychovávat
ních kanovníků Augustiniánů v Herzogenburgu. Když se děti, budoa za tlicet tet vetice movečer 11.května 1617 vracel od svaté zpovědi doma, vy ieiní a jentti je vychováte jénte těpe, piipiařítili se na něho u Inzersdorfu luterští vinaři z okol
v
i vám tanich vinic a utloukli ho motykami. Na jeho těle se na
kovy báječ
šlo dvacet pět ran, z toho dvanáct bylo smrtelných.
ný plogiam,
Tělo umučeného kneze odnesli katolíci do farního chrá
že jnte o
mu sv.Petra a patnáct dní k němu putovali lidé zdalekč
tom ani
zširoka. Pak mučedníkovo tělo převezli do Mariazell a
nenniti."
bylo pohřbeno u oltáře Matky Boží. R.1683 Turci kláš
Se
nidecnýter pobořili, chrám poničili a mramorový náhrob
mi pozdianí kámen nad telem P.Jachyma rozbili.
vy Vání věiMísto mučednické smrti označili věřící mezi městeč
ny
kem Herzogenburkem a zámkem Valpersdorfem kamennou
kapličkou s obrazem Matky Bozi a latinským nápisem:
OBOLUNGUIE
'Zde byl zavražděn Jáchym Debeřín v. 1617.”
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MÁTE BYSTROU MYSL?

DĚKUJEME
A BLAHOPŘEJEME

Účastníci pouti na La Salettu děkují upřímně Otci Šim
cikovi za organizaci poutě
a jeho obětavost. Všichni
se vrátili povzbuzeni ve
víře a spokojeni. 27

Také děkujeme Otci Skarvadovi za krásnou promluvu
při pouti v Einsiedeln a
za obětavé zpovídání ne
sčetných poutníků. Dík pat
ří i paní Stupkové, která
zorganizovala krojovanou
skupinu - asi 60 osob.

NAJDETE DESET

ROZDÍLŮ MEZI OBRÁZKY?

TĚŽKÝ PŘÍPAD

Švýcarští věřící oslavili
na Svatodušní svátky slav
nostní mší svátou a kázá
ním P.Benna,benediktina z
Uznachbergu, 40.jubileum
kněžské práce Otce V.Vondry.
Dva dny předtím ho přijala
císařovna Zita, pohovořila
si s ním, sdělila mu, že
proces blahořečení posled
ního rakouského císaře a
jejího manžela Karla je už
uzavřen, a vyžádala si od
P.Vondry kněžské požehnání.

Paní Novákovou našla
policie zavražděnou
v přízemí rodinného
domku. V I.patře le
ží už měsíc její man
žel nemgcny g jak ří
ká, nemůže vůbec
vsta't z postele. De
tektiv čmuchálek však
dokáže opak. Po ,vý
slechu pana Nováka
jde opět k mrtvé', a by
JAK SE DOSTAT LABYRINTEM „
promluvil s policej
Z JEDNOHO OTVORU DO DRUHÉHO?
ním lékařem. Ten

tvrdí, že ubohou ženu zabil silný muz.
Inspektor Čmuchalek se vrátí do pokoje
nemocného a na první pohled zjistí, Že
tento"nemocný"je úplně zdráv a muže se
volně pohybovat. Zjistíte to i vy?

fiuoouisu q-V^apn 04 issruu
a
-aiu opypiu 0^0400^ ‘ gaowpqonuQ sas^sapu zuaad
zad v^fiq zau ‘eupvdo VU00O4O 0C vztyč n

NOVINKY

7 letadle na zpáteční cestě řekl sv.Otec no
vinářům s úsměvem, aby mluvili portugalský,že
rozumí jen této řeči. Výraz tváře-i když byl
unaven-prozrazoval spokojenost. Jen aby nám
ho únavné a časté cesty nevyčerpaly k smrti!
Letos se bude oslavovat 600 let od narození sv.
Rity v Cascie. Vzpomínáte, poutníci k Otci
Cyrilovi do Norcie, na její chrám a neporušené
tělo v kostele? Jméno Rita je ve Švýcarsku hodně
oblíbené a lidé k její hrobce často putují.
V předvečer svatořečení bl.Maximiliana Kolbeho
t.j.9.10 si vykonají polští biskupové a věřící zřejmě, ti, kdo žijí ve svobodném světě, pout28
do Assisi.
V r.1975 se začalo s restauračními pracenu. na
basilice v Einsiedelnu. Práce jsou rozvrženy až
do konce tohoto tisíciletí, celkový rozpočet je
24,45 mil.šfr. Bund přispěje sedmi milióny,
6.6. se odhlasovala v kantonu Schwyz - kam
klášter patří - úvěr 4,5 miliónů. Bez
této ponoci by byl projekt neproveditelný.
Benediktini si musejí najít ještě další fi
nanční zdroje na asi 11,75 miliónů.

DROBEČKY Z DEKOVHE POUTI
SV.OTCE DO FATIMY.
Kromě Střediska Pavla VI.
posvětil sv.Otec základní kámen domova pro
duševně postižené, který zase bude mít je
ho jméno.
Sv.Otec dostal čestný doktorát university
v Coimbra.
Náměstí před fatimskou basilikou je 2x tak
velké jako nám.sv.Petra v Římě.
V doprovodu sv.Otce na cestě do Portugal
ska byl také stařičký kardinál Confalonieri/svého času osobní tajemník Pia XI./,nar.
25.7.1893. Papež si výslovně přál, aby
s ním byl také děkan kardinálského sboru,
zastupující kardinály, ale v Portugalsku
byl také kard.Marty, zastupující francouz
ské biskupy a kard.Macharski, nástupce
kard.Wojtyly na stolci sv.Stanislava v
Krakově.
Zdá se, že ve středu 12.5.pozdě večer za
zněla při recitaci růžence také čeština.
Diecéze Freiburg v čele se svými biskupy Mamiem
Jiný důvod, cesty do Portugalska je také
a Bulletem se připojila telegramem sv.Otci k
750. výročí úmrtí sv.Antonína Paduánského,
jehož sošku jsme vídali kdysi ve všech kos jeho rozhodnutí, znovu zasvětit lidstvo Neposkvr
telích s pokladničkou na příspěvky pro chu něnému srdci Panny Marie.
dé. Populární světec se narodil v r.1195 v Sv.Otec zasvětil neděli 23.5. - byl to den hro,madných sdělovacích prostředků - lidem třetího
Lisabonu a zemřel v Padově 1231. Katolíci
Portugalsku oslaví jeho svátek na Hod Boží věku. V týž den blahořečil 5 služebníků a slu
žebnic Božích.
Svatodušní - 30. 5./tedy už oslavili/.
Švýcarská postní obět vynesla letos 19,200.000
Pozorovatelům se zdál sv.Otec zestárlý a
frs. Podle rozpočtu, který byl uveřejněn, nepodméně pohyblivý - po tak těžkém zranění a
tolika starostech o Církev, křižovanou čas ooruje trpící Církei' v komunistických zemích.
Nejvíce lidí v Církvi mluví portugalský a Brazí
to vlastními lidmi.
lie je největší katolická země na světě.
Ve čtvrtek ráno přijal sv.Otec asi na 20 m.
Lucii, karmelitku, poslední z dětí, které Italské továrny Olivetti přispějí finančně k re
. staurování Vinciho fresky Poslední večeře Páně.
viděly ve Fatimě Pannu Marii. Jako první j-.
27.5.se konalo jako každý rok zasvěcení belgické
podal při mši sv.Tělo Páně. Také ve Fatimě
administrace
a evropských oddělení Bolestnému
je karmelský klášter.
Srdci Panny Marie podle výzvy Pia XII.v encykli
Ve Fatimě se pokusil spáchat na sv.Otce
ce Ad Coeli Reginam/11.10.54 ./a Pavla VI. v exoratentát kněz Femandez Krohne. Jeho vodiče
taci Signum Magnum/13.5.67/ a četných výzev ny
napsali sv.Otci, tvrdí, že syn neměl k činí
nějšího papeže,
ani politické, ani náboženské motivy, ale
V min.dobách mluvily v kostelích ženy-např. sv.
že jeho duševní stav je narušený. Otec je
důstojníkem španělského letectva. Kněz byt Kateřina ze Sieny-ale jen se souhlasem papeže.
sice vysvěcen svého času arcibiskupem Le- U nás mají dovoleno kázat i laičtí teologové.
febvrem, ale byl propuštěn z řad kněžského Msgr Mamie, biskup ze Ženevy, prosí ve svém po
bratrstva sv.Pia X. pro odpor vůči papeži. selství věřící o modlitbu za úspěch návštěvy sv.
Otce v Ženevě 15.6.
V Portugalsku je 38.000 protestantů.
V Lisabonu přijal sv.Otec v audienci býv. Listem státnímu sekretáři kard.Casarolimu z 20.5,
italského krále Umberta ze Savojské rodiny, sděluje sv.Otec založení a zřízení papežské rady
které patří Turinské plátno, a jeho sestru, pro kulturu. Bude usměrňovat hlásání evangelia
vdovu po bulharském králi Borisovi, pravo různým světovým a národním kulturám. Předsedou
slavném. Děti byly vychovány a pokřtěny v byl jmenován franč, kardinál Garrone, býv.prefekt
kongr.pro katolickou výchovu,a organizací byl
pravoslavné církvi.
pověřen kardinál sekretář.
Rozloučení studentů s papežem v Coimbře a Jerusalém má 400.000 obyv.z toho 25.000 křestanů
nadprůměrné nadšení davu v Opor tu ukázaly
290.000 židů a 85.000 mohamedánů.
papeži, že jeho cesta měla úspěch.

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
JARNÍ POUŤ POD SÄNTISEM - v kan to
nu Appenzell-na svátek sv. Vojtěcha a v předvečer
svátku sv.Aloise, patrona mladých. SLAVNOSTNÍ PŘEMLU
VA: P. JOSEF šIMCÍK. Mše sv.začne ve 12 hod.v ekume
nické kapli, po ní piknik v přírodě
20.června
*****************************************************
VÝLETNÍ NEDĚLE do Schwarzualdu, v 11 hod
BOHOSLUŽBY
začíná mše sv.v kostele v Bonndorfu, pak piknik v
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
. krásném prostředí Černého lesa. Zvlášt vhodné pro ro
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
diny z dětmi, které mohou bezpečně běhat po lese.
BACEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
27.června
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15 ****************************************** ***********
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě V PŘEDVEČER SVÁTKU SV.CYRILA A METODA, spolupatronů
česká a slovenská, sobota
18,OC Evropy, bude v kryptě kostela Božského Srdce Páně/na BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.sloven - še kaple/Aemtlerstr.45 v Curychu byzantsko-slovanská
ská, v sobotu
17,0C mše svátá. Slouží ji P.Dr.Libor KOVAL, který působí
nyní v NSR. Doprovází sborový zpěv, 18.hod.4.července
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46. neděle
19,OC *****************************************************
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
při ní je setkání čs.Orla, které začne už v sobotu
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
OORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel, večer, v hotelu Landgasthof, Neresheim-Ohmenheim.
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3. Přihl.:Prof.Jiří Malášek, Niederalteich-NSR.-8351.
ned.v mesiaci-P. Mazák
10,OC *****************************************************
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Prázdniny školní mládeže u moře jsou už obsazené
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,OC ' *****************************************************
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p. OASA PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ v CASIES u Itálii
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30 pro děti nad 13 let. Přihl u misionářů 29.7.-8.8.
*****************************************************
Rtíri-TANN - kaple u katol. kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30 PODZIMNÍ PRÁZDNINY DĚTÍ ZE ŠVÝCARSKA. přihl.P.Šimcík,
LUCERM-St.Peterskapelle, neděle 19,00 Prázdniny jsou v našem domě v Casies,již.Tyrolsko9.října - 2S.října
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra, St - Itálie
*****************************************************
Peterstr.ll.P.Širnčík posílá pozvánky
SOLOTHUIM-Spitalkirche, každou 2. nedě „ PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QVARTENU, od 28.-31.10
li, P.Birka
10,30 *****************************************************
Na vídeňském sokolském sletu se sejdou také členové
ST.GATJJEN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nád . Naardenského hnutí/P.Dr. Lang,S.J.22 Landbroke Square,
voří
18,00 London Nkk SNA, England/ a osvobození političtí vězPo mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallus- ni/Ing .Jiří Sochor, Posilipostr.S. ,8800 Thalii/.
*****************************************************
str. 34.
E
VANGELICKÉ PODNIKY
WINTERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00 Zájezd do Kostnice, sraz u Husova kamene v 10,45
ŽENEVA-v kapli při kostole sv.Terezie Promluví prof.Jan Milíč Lochnan.
27.června
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30
Data neprav, mši sv. rozesilaji misioná 3.celoexikový kongres Komenského v Haus der Begegři sami a rádi je sděli i telefonicky nung v Konigsteinu u Frankfurtu, od 8.do 10.července
zájemcům. Na ně se obratte i v záleži Inf.a přihlášky:Ing.Josef Kočí, Schonberger Weg 12.,
tostech křtu, pohřbu, vyučováni nábo- 6231 Schealbach/Ts, DBR.
Kongres je spojen s výstavou děl exikových umělců,na
zenstvi a pod.
kladatelů, vydavatelů atd. Umělcům podá informace:
P.JAN BIRKAf 6006 LUZERJ, SchadrůtiLadislav Schovanec, 20, rue du 14 juillet,
str.26, tel.041-312635
94140 Alfortvi.l le, France
P.Jos.ŠIMČÍk-8004 ZURICH,Brauerstr.99. *****************************************************
t.01-2415025, P.Ant.BANlfe-01-2414455
BLAHOPŘEJEME K SŇATKU: Vendutce ZEMP, aoz.MEJSTRIKOVÉ
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES, La
a jejímu, manžetoví W1LLVMU, a latií
Longeraie, tel.021-717713
P. Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel, Míloví DUFKOVI a jeho manželce JANETTE.
**** *************************************************29
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.

BARD ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
První "setkání" se Zdeňkem Štěpánkem jsem zažil hned pfi vstupním
kroku k profesionálům, při přijímací zkoušce na konservatoř. V
učebné č.22 se tu každoročně odbývaly přijímací zkoušky. Dost ve
liká místnost s pódiem; jedna celá velká stěna s ateliérovým
oknem do prostorného dvora; v čele místnosti, kde se jindy normál
ně vyučovalo, bylo sraženo dohromady několik zelených, čtverhran
ných stolků v jakýsi předsednický stůl a za ním seděla komise.
Teoretici, herci a mezi nimi také tehdejší profesor Štěpánek.
Místnost měla dva jité dveře a maži nimi byl vystouplý práh. To
jsem před zkouškou nevěděl. Když mě vyvolali, vrazil jsem dovnitř, zakopl o práh a složil
poklonu celé komisi přímo k nohám. Celé sebevědomí - i tak ho bylo poskrovnu - bylo v čudu,
ale byl to Mistr Štěpánek, který mi pomohl. Ze země i z rozpaků. "To nic, "řekl mi, "tak se
opraš a jdi si tam stoupnout. Nástup byl na jedničku!" Když jsem se s ním později sešel
před divadlem, už jako posluchač konservatoře, hned mě v davu rozeznal: "Ty jsi ten padlej
hrdina, že?"30
0 některých hercích se ví všechno, co rádi jedí a pijí, jak tráví svůj volný cas, co nají
rádi a co je trápí, o některých vůbec nic. Nedá se říci, že by herci vedli nudný a fádní
život. Neznám takové. Onen rozdíl tkví v tom, jak dalece dá ten který herec nahlédnout svě
tu co svého soukromí. Zdeněk Štěpánek neuzavírá dveře před nikým, ba řekl bych skoro naopak,
a přesto se o něm ví dost málo. Snad to bylo tím, že veřejnost v něm viděla jen velikého
herce a slučovala vlastnosti lidí, které hrál, s jeho osobou. Štěpánek byl družný, laska
vý člověk, báječný táta a měl humor a postřehy k pohledání. Alespoň tři ukázky:
Cas od času bývá u nás v činohře aktiv všech členů uměleckého souboru. Na jednom takovém
měl úvodní referát jeden z režisérů a pouštěl se do herců. Pořád dokola:"Soudruzi sólisté
se mýlí, když posuzují krátkozrace věci jen ze zorného pohledu svých rolí, my režiséři od
povídáme souhrnně za celý obraz, soudruzi sólisté vidí věci jen ze svého hlediska, kdežto
úkol nás režisérů je koordinovat.." a tak dále a až do omrzení. Pan režisér konečně skončil
a předsedající vyzval plénum k diskusi. Chvilku byla obligátní trapná schůzová pauza, pak
se pcmalu zdvihla ruka. Štěpánek. Pomalu vstává, opře se ještě porraleji o stolek před se
tou, zdvihne oči a řekne: "Soudružky a soudruzi" - je ticho a po mistrovské pauze zazní
znovu jeho zamlžený hlas - "režisér a maminka mají vždycky pravdu!" A bylo po aktivu.
Před několika lety se začalo v divadle s novým vynálezem. Po období uplatňování "metody"
Stanislavského přišlo do módy divadlo "myšlenky"a jak bylo zvykem, byl okamžitě na toto
"téma"uspořádán celostátní aktiv. Zdenek Štěpánek šel už v polovičce domů:"Tak jsem se do
věděl, že herci začali myslet až v roce 1960. CO, pro pana krále, dělali až do dneška?"
Hráli jsme na Slovensku. Velký zájezd činohry ND po celé republice. V Trenčianských Tepli
cích, kde jsme nějakou dobu bydleli, nás pozvali na návštěvu kursu pro školení barových
mixérek. Děvčata byla pěkná, ale chyba byla, že tohle školení bylo pro výrobu koktejlů mléč
ných. Pan profesor a vedoucí kursu se překonával v předvádění výrobků a nabízel poblíž sto
jícímu Zdeňkovi pohár s nějakým mléčným lákem, dráždil Zdeňka:"Mistře, ochutnejte, prosím!"
Zdeněk se ušklíbl, poděkoval a povídá ponuře: "Prosím vás, co to může být?" A dodal s pochy
bou:'^ mlíka! ""Ale ne, Mistře, nebojte se toho, ochutnejte! "nutil ho mixér, "to je podle
mých zkušeností báječný koktejl a já stojím za barovým pultem padesát let!" A tu ho Štěpá
nek suše přerušil:"Vy stojíte ZA barovým pultem, ale já stojím padesát let PŘED barovým
pultem!"
Bohumil Bezouska:TAJNOSTI ZÁKULISÍ
HUMOR

ČESKÉHO

SLOVA

Jak bude vypadat nový cs.znak? Židle a kure. - Jen pípneš a budeš sedet!
V Sovětském svazu prý začíná vlna pornografie. - Už natočili dva filmy Lenina bez čepice.
V bratislavském rozhlase natáčeli pestrý porad k Slovenskému národnímu povstání?. Našli ba
bičku, která při povstání? pomáhala: "Nosila Jsem partyzánům Jídlo, chleba, brambory, občas
vuřt nebo klobásy, á pořád dekovali: Danke schon.""Ale to byli přece Němci, babicko!"
"Byli -ale ti hodní, z Východního Nemecka. "
Přijde dělník k zvěrolékaři. "To jste na špatné adrese,"namítá zvěrolékař,"já léčím zví
řata, ne lidi.""Pane doktore, jen vy mi můžete pomoci: dřu jako kůň, hlad mám jako pes
a jíst mi dávají jako vrabci. Tak jakýpak omyl?
PŘÍJEMNOU
DOVOLENOU VÁM PŘEJÍ VAŠI
MISIONÁŘI
A REDAKCE KLUBU. PŘIJDEME K VÁM ZA DVA MĚSÍCE ZASE!

HUMOR

zavinil, že se rozvádíte?""Listonoš. Dal manžel
ce dopis, který byl adresovaný mne."
Archeolog si přišel vypůjčit
Pan Novák má spoustu věřitelů. "Co
ke kamarádovi tisícovku.
děláte, když některého potkáte?"
Ale ten půjčit nechtěl.
ptá se jeho přítel. "Nemohu žádné
"Proč?""Protože pro archeo
ho potkat, protože jezdím autem a
loga je tisíc let maličkost.
oni o hodů pěšky."
Na vltavském nábřeží přešla
"Kamaráde, už jsme se neviděli
puje pán a něco hledá. Esendobrých deset let. Oženil ses ne
bák ho chvíli pozoruje a pak
bo si stále vaříš sám?""To první
se ptá, co hledá. "Ale snažím
i to druhé."
se najít místo, kudy bych mohl
"Co děláš za dlouhých zimních vepřejít na druhou stranu.""To
čerů?""Spím. ""Ale co děláš, než
můžete kdekoliv. Voda není
jdeš do postele?""Spům na gauči. "
hluboká. " Muž udělá pár kroků
Průvodce k turistům: "Tento hrad
do řeky a zmizí pod hladinou.
byl
postaven za jedenáct let v
Příslušník zavrtí hlavou:"To
XIII.století.""A ta nedokončená
je divné. Před chvíli šla tu
kašna na nádvoří?""Ta je z počátku
dy kachna a voda jí sahala jen
dvacátého století."
po prsa. "
"Ty linky jsi namaloval trochu
Sanitka přivezla do nemocnice
\cik
cak,"kritizuje manželka malbu
dva muže po havarii. Když se
zdí v bytě, kterou udělal její
po operaci na posteli probra
muž. "Počkej, až malba uschne, pak
li, ptá se jeden:"Poslyšte,
se linky zase napnou."
neviděli jsme se už někde?"
"Proč se vám nelíbil konec mé di
"Ne. Kdybychom se byli viděli,
vadelní hry?""Je to strašné daleko od začátku!"
tak tu v nemocnici nejsme!"
"Znám lék, který nemají v žádné lékárně. " Matka telefonuje své vdané dceři: "Prosím tě,ne
mohla by sis dnes půjčit své děti. Chceme jít
"???" "Ticho."
Věštkyně prorokuje: "šestka je vaše nešťast s otcem do kina. "
Vyprávějí si dvě herečky:"Nechápu, proč
né číslo a trojka šťastné!""To je pravda.
se vdala za kritika, který o ní psal ty
V šest začínám práci a ve tri končím."
nejhorší recenze.""Aby se mu pomstila."
Karel přijde do autodílny a ptá se, co
Angličan říká příteli:"Při golfu má
je s jeho vozem. "Napřed dobrá zpráva,
žena, netrefila za tři roky a.ni jednou
odvětí mistr,"přihrádka na rukavice
do jamky. Ale když řídí auto, vždy
a brýle proti slunci jsou v pořád
trefí do stromu."
ku. "
"Co se stane, když esenbák jedoucí
Svatba. K novomanželovi přij
na
kole polkne komára?""Abnormali
de kamarád a šeptá: "Jak
ta. Má vétší mozek v žaludku než
jsi přišel k takové ženě?
v hlavě."
Šišlá, peníze nemá, na hla
"To jsem rád, že vás vidím, pa
vě skoro pleš, zato vous
ne Novák. ""Moc se neradujte, ne
jako Karel Marx.""Nemusíš
mám u sebe ani frank!"
šeptat, "odvětí novonanžel,
"Ty mě už vůbec nemiluješ,"vy
"ona také nedoslýchá."
čítá
snoubenec
své vyvolené,"proto
Mařenka ne a ne usnout. Neustále hoře
skočím s okna.""Nesmysl. Bydlíš v příze
kuje, že má žízeň. Nakonec se matka rozhně
vá a slíbí jí výprask, bude-li mluvit. "Ma mí!" "Tak vyskočím pětkrát!"
mi, když mi přijdeš dát výprask, vezmi s Naléhá pacientka na lékaře:"Opravdu mi nemůžete
nic předepsat, pane doktore.""Ne.
sebou hned sklenici Coca-coly. "
Vaše nemoc už je hodně zastaralá. "
U Majerů je manželský krach.
"Povolte! Narážky na svůj věk si
Nakonec vykřikne pán:"Z tebe
vyprošuji
!"
měl být muž!""Z tebe také!
Redaktor přečte příspěvek a ptá
špičatě odpovídá manželka.
se autora:"Co tou povídkou sledu
"Kupte si los, pane. Určitě
jete? ""No, přece abych dostal ho
vyhrajete!""A vy peníze ne
norář !"
potřebujete?""^ víte, že ano'.'
"Pane žalobce, v žalobě jste ří
"Tak si los nechejte, nechci
kal, že jste dostal dvě facky. A
vás připravit o tak jistou
ted najednou tvrdíte, že jste do
výhru! "
stal čtyři. ""Pane soudce, my jsme
Advokát se ptá klienta:"Kde
se s obžalovaným znovu setkali. "
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KLUB.
8735 St.Gallenkappel,
Schweiz
ČÍNSKÁ JARNÍ ROLE,
Těsto: 250 g mouky,
přesně 3/8 l vody, sůl,
1 1/2 lžičky oleje z
burských oříšků. - Pro
náplň: 250 g bílého ze
lí, 150 g česneku, doza bambusových výhonků,
/226 g/, 100 g žampio
nů, 200 g sojových
klícku z dozy, 4 lžíce
oleje, 125gsekané hově
zí a 125 g sekané vepřo
vé, 4 lžíce sojové omáč
ky, 2 lžíce cherry, sůl, cayennský
pepř, olej na pečení, žloutek na
na potření, 1 1/2 l oleje na
pečení, cibule /40 g/.
Oblíbený čínský předkrm. Dáme
mouku do mísy, zvolna vmíchá
me vodu, sůl a olej a 30 min.
dáme přikryté odpočinout.
Omyté a okapané zelí a česnek
nakrájíme, k tomu jemně nakrá
jenou cibuli, dáme okapat bambusové výhon
ky, nakrájíme na 5 cm dlouhé a 3 mm široké
proužky. Omyté a okapané žampiony na hrubo
nakrájíme, rozehřejeme olej,za stálého mí
chání na ném 2 min.opečeme sekanou, přidá
me zelí a česnek, cibuli, bambusové prouž
ky a 5 minut lehce opečeme. Pak
přidáme houby a sojové klíčky,
2 min.dusíme. Ochutíme sojovou
omáčkou, sherrym/nebo rýžovým
vínem/ solí a pepřem. Postavíme
stranou. Vymažeme pánev/20 cm
průmér/olejem, vložíme osminu
tésta a rovnoměrně rozdělíme.
Při mírném ohni necháme ztuhnout
Vyndáme a vložíme mezi vlhké
utěrky. Stejné zpracujeme ostat
ní těsto. 8 těstových placek
rozkrájíme ve 14 cm čtverce, na
ně rozdělíme náplň, dva proti
lehlé rožky spojíme a srolujeme
začínaje volným rohem, pevně
spojíme a potřeme žloutkem. V
pánvi rozehřejeme oheň na 180°
a v tom necháme role plavat,aby
se upekly. Upečené položíme na
kuchyňskou mřížku, až okapou.

Podáváme na předehřáté míse
ještě horké.
ŽABÍ STEHÝNKA SE ŽAMPIONY
24 zmrzlých žabích stehýnek,
Na marinádu: sláva z jedno
ho citrónu, sůl, lžíce ole
je, malá cibule, 250 g čer
stvých žampionů, 20 g másla,
2 rajská, 2 lžíce smetany,
bílý pepř. - Žabí stehýnka
necháme rozpustit, polejeme
marinádou z citrónové štávy,
soli, oleje a jemne nakráje
né cibulky. 30 min.necháme odpočinout
Očistíme a omyjeme žampiony, rozehře
jeme v hrnci máslo, dusíme 10 min.
žampiony, k tomu přidáme žabí stehýn
ka s marinádou a asi 8 min.při nízké
teplotě necháme vřít. Zatím přelejeme horkou vodou rajská, oloupeme,
jádra odstraníme, rozkrájíme. Žabí
stehýnka vyjmeme na předehřátou mísu.
Rajská přidáme k žampionům, ještě 5
min.podusíme, sejmeme z plotny, přidáme smetanu, jednou dokola posypeme
pepřem a rozdělíme na žabí stehýnka.

OVOCNÝ TVAROH. - 200 g červeného rybízu, 4 lžíce
cukru, 250 g smetanového tvarohu, balíček vanilinového cukru, 4 lžíce mléka. - Omytý a okapaný
rybíz zbavíme stopek. Odebereme lžíci ovoce k
ozdobě. Ostatní lehce v míse vidličkou
rozdrtíme. 30 minut necháme v ledničce.
Poté tvaroh s vanilinovým cukrem s mlé
kem v jiné míse rozmícháme do hladka.
Pod tvaroh dáme ovoce a zdobíme. Podá
váme chladné.
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HUSÍ PRSA S MADEIRA-ŽELĚ. - 1/8 l madel
ry, 8 lístky želatiny, 250 g uzené hu
sí hrudi, 12 krajíčků bílého chleba,
máslo, pepř. - Madeiru v hrnci zahřeje
me, želatinu změkčíme ve vodě, vymačká
me, v troše madeiry v hrníčku rozmíchá
me. Dáme na dvě hodiny do ledničky.
Odstraníme tuk z husí hrudí, nakrájíme
na tenké plátky, světle opečeme topin
ky a lehce potřeme máslem. Na ně polo
žíme husí hrud a lehce opepříme. Vyklo
píme madeiraželé, na hrubo nasekáme a
posypeme tím plátky husí hrudi.

