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po dovolených se vracíme do svých bytů, kanceláří, dílen, obchodů - prostě k obyčejnému
životu. Musí však být tento život "obyčejný”? Především jsou tu vzpomínky na milé zážitky
z dovolené, nemilé zážitky, pokud nejsou příliš tragické, časem zblednou.
Ano - zblednou. Lidé, kteří prožili tak zv.klinickou smrt vypravují, že se jim v jediném
okamžiku ukázal celý jejich život. I ta vybledlá místa zasunutých vzpomínek. A ovšem i
jejich viny a hříchy a nedokonalosti, které odsunovali do pozadí, místo aby je důkladně
omyli svátostí pokání a tak sprovodili dokonale ze světa - tohoto i onoho.
Co bychom řekli o hospodyni, která by špínu zakrývala koberci, neumytá okna zastřela kraj
kovými záclonami, na ušmudlanou zed pověsila hezký obraz? Asi by nám napadla Kristova slo
va o farizeích, kteří se zevně skví neposkvrněnou čistotou, uvnitř však jsou jako hroby
plné páchnoucí hniloby.
Jeden mládenec slabšího intelektu měl ze svých hříchů velké výčitky svědomí. Místo aby se
vyzpovídal a pustil se se svými slabostmi do boje - nikdo nemaže chtít, abychom byli doko
nalí ze dne na den - odhodil víru - a prohlásil, že je konečně "svobodný"! Čeho se však
zachytí, až přijde katastrofa, nemoc, zklairání, bolest, smrt milované osoby? I ten nejsu
rovější člověk má nějaké citlivé místečko v duši. Vrah Bandery - ačkoliv vychováván od
dětství k nevěře - měl takové výčitky svědomí - setkal se totiž s charakterní dívkou - že
žádal před americkým soudem sám potrestání a projevil velkou lítost.
Svědomí maže být skoro ubité. Maže spát. Maže podřimovat. Avšak když do něj něco píchne,
udeří, svědomí se náhle probudí a jeho hlas se nedá ničím přehlušit. A je dobré, když se
něčemu podaří ho probudit! Pak máme naději na vyléčení, na zdraví. Je-li však svědomí ubodáváno tisíci hříchy, které vybílil čas - ne osobní lítost - je to s námi velmi zlé.
Sv.Ignác neodpustil žádnému jesuitovi denní zpytování svědomí. Mohou to být jen sklony ke
hříchům, opomenutí dobrého - ale bez denní duchovní bilance přešlapuje člověk na místě ne
bo se zabředne do svých vin jako do močálu.
Dobrou pomackou k zdravému životu s Bohem jsou tak zv.střelné modlitby. V kritických chví
lích, např.když se nás zmocňuje hněv, cítíme pokušení, nevíme si rady ap."vystřelit" něko
lik vroucích slov ke Kristu, k Panně Marii, k našemu
oatronovi. k někte
rému světci. "Pecne, pomoz mi, sám už nemám
silu! ""Pccnno Maria, ochraňuj mě,
musim do nebezpeci, kterému bez
tvé pomoci neodolám! ""Dej silu,
sv.Josefe, abych snesl tuto uráž
ku! "Sv. Done Bosko, chraň mé děti.'
šíp, vystřelený k nebi, se nemi
ne cíle!
Jsou to maličkosti, pár minut den
ně zhodnotit svůj den podle křesfanského svědomí, či vteřinku ně
kolikrát denně zamířit pro nadpři
rozenou pomoc. Tile jsou to mocné,
bezbolestné injekce pro zachování
duchovního zdraví! Uvidíte!
redakce

je tak špatná, že
je ochoten prodat bis
Symposium Křesťanské akademie v Tridentu na kupský trůn z 14.st. i šlechtické tituly, aby
námět Ateismus v ČSSR a jeho dopad na
nemusel pro nedostatek peněz uzavřít katolickou
uprchlíky poslední doby mělo vysokou úroveň. mateřskou školku, kterou vedou řeholnice.
Zúčastnil se ho roj.také Luděk Pachnan. Val K 800. výr.narozeni sv. Františka se bude od 26.9.^
ná hromada nemohla schválit usnesení Redakč 7.10.konat mezinárodni pochod do Assisi. Start
ní rady o členství evangelické pastorky
začne u Evropské rady ve Štrasburku a cestou do
Dagnar Eisnerové z Curychu, protože předse Colmaru se zastavi u duchovnich synů a dcer sv.
da se nemohl pro nemoc dostavit a sekretář Františka a sv.Kláry. Vlakem pojedou z Colmaru do
náhle onemocněl. Odhlasuje-li příští rok
Arzza a pěšky pak projdou mis ty poznamenanými
plénum KA rozhodnutí Redakční rady o přije životem světce. Kolem 4.10.budou v Assisi, kde
tí nekatolíka do KA, zanikne tím jediná
předaji městské radš poselstvi Evropské rady a
česká katolická kulturní instituce na světě. po účasti na "transite" v Assisi budou 6.10.na
Italské posty vydaly upomínkovou známku na generálni audienci u sv. Otce v Rimě.
Pia XII. Dosud byly na známkách jen části Koluirbijští biskupové jsou zneklidněni tím, že
portrétu Pia XI. a Jana XXIII. Pius XII. byl vláda presidenta Kaundy se kloní ke kcmurismu.
sice také na řade známek, ale bud vatikán Hlava státu je sice ujistila, že jde spíš o huma
ských nebo cizích-Portugalsko, Panama,
nismus, ale biskupové tomu nedůvěřují.
Argentina.
29.8.se konaly v Zábřehu závěrečné oslavy 800.
Podle polské televize se ve Varšavě staví výr.narozeni sv.Františka. V zemi je přes 1500
t.č. 41 kostelů. Hlásil to Vatik.rozhlas.
františkánů všech odvětvi v skoro 200 klášterech.
Ve srovnání s r. 297O stoupnul v r.2980 po Staraji se o 250 farnosti a katoliky v zahranici.
čet stálých jáhnů asi 25 x. V r.1980 bylo 26.7.jsme si připoměli sté výročí od narození
na světě asi 784 mil.katolíků, 18 proč,
slavné katolické spisovatelky-konvertitky Sigrid
z celkového poctu obyvatelstva.
Undsetové. 1924 konvertovala pod vlivem jesuity
P.Pittau, koadjutor P.Dezzy, T.J., odcesto Muckermanna, r.1928 dostala Nobelovu cenu míru
val ve čtvrtek 19.8. na tři dny do Madar- za literaturu. Za II.svět.války byla v USA, pak
ska a 6 dní do Polska. Má informovat členy se vrátila do vlasti. Poslední kniha byla o Ka
jesuitského řádu o současné situaci řádu a teřině Sienské. Pan kardinál Beran, při návště
také si udělat představu o situaci jesuitů vě dětského tábora v Norsku, navštívil její dům
v těchto zemích a podat zprávu sv.Otci. V a setkal se s její rodinou.
Nfedarsku je asi 100 jesuitů, úřady však ne Sv.Otec navstivil 29.8. Rirrrlni a San Marino a zú
dovolují přijímat nové členy. V Polsku je častnil se v Rimini schůzky pro přátelstvi mezi
600 jesuitů, z toho 140 studentů a v zemi národy, která skončila 29.8.
jsou 2 provincie: Varšava a Krakov.
Členy gener.kapituly basiliánů sv.Josafata při
Po gener.audienci 18.8. hovořil sv.Otec
jal sv.Otec 9.7. Nemohli se ovšem dostavit basis paní Odre/58 let/ Američankou polského
liáni z Ukrajiny, kde existují jen v tajné Církvi
původu, která byla také zraněna při atentá Bronzová socha sv.archanděla Michaela na Anděl
tu na sv.Otce 18.5.81. Před 20.000 účastní ském hradě v Rimě od vlámského umělce Pietera
ky audience ji sv.Otec objal a udělal kří Antoona z r.1782 má být restaurována zac.r.1983.
žek na celo. 26. 8.na pouti v Censtochové
Ženevská protestantská, katolická a starokatolic
poděkovala paní Odře Matce Bozi za ochranu. ká církev podaly v Bernu žádost o udělení konce
Biskupové Keně/Afrika/ zahájili rozsáhlý
se pro místní křesťanský rozhlas. Důvod-rozhlas
pastorační program pro vyšší náboženské
se může stát pastoračním prostředkem v dobách,
vzdělání učitelů na školách všech stupňů.
kdy duchovních neustále ubývá.
Je to odpoveč na četné kritiky, že učite Sv.Otec vykoná 21.ll.pastoraěni návštěvu na Silé nenají dostatečné vzdělání. Budou pro
cilii, kterou musel k vůli atentátu odložit.
ně uspořádány doplňovací kursy.
Palermský arcib.kard.Pappalardo je přesvědčen,že
Sv.Otec přijal 19. 8.v Castelgandolfu Matku ve sv.Otci najde spojence v boji proti mafii.
Terezu po jejím návratu z Beirutu. Informo Matka Teresa navštívila v Mexiku řeholní domy
vala ho o situaci a svých dojmech. Cestuje svých sester, které pečují hl. o opuštěné děti.
prý do Mexika.
Při mši sv.Otce na svátek sv.Petra a Pavla u sv.
23.9.vydá Vatikán známky k 400.výročí smr Petra/za Libanon/ zpival sbor maronitské koleje
ti sv.Terezie z Avily.
arabsky.
Island bude delší dobu oslavovat výročí
Matka Teresa chce letos otevřít klášter ve Skot
1000 let od přijetí křesťanství.
sku v Livingstonu. Mluvila také na mezinárodním
IV. sjezd Latinsko-amerického sdružení se
kongresu o rodině v Acapulku v Mexiku o kontro
kulárních institutů se bude konat v Čile
le porodnosti.
v r.1986.
Sv.Otce pozvala na návštěvu vláda Costariky.
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Situace Církve v Nicaragui
NOVÉHO VE SVĚTĚ!biskup
z Cassano all"lonio

ZA ONOHO ČASU ...

ale někteří si domyslili/ že jsme v nouzi
a
dali nám obnošené šaty. Jiní chtěli zů
Vzpomínky Fridy Nef na těžké dětství, z něhož se
zvolna propracovala k tomu, že zasvětila dokonale stat neznámí a položili je prostě za dve
ře. Maminka dokázala využít všeho. Upra
svůj život Bohu. Jak žili prostí Švýcaři před
vila šaty - ani knoflík nesměl chybět!
'víc než 60 ti lety.
MÁ RODINA.
3 "To se na slušnou ženu nehodí,"říkávala.
Narodila jsem se za májového jitra v appenzellské 0 módu se vůbec nezajímala. Sestra a já
obci Gais. Maminka mi později řekla, že bylo nád jsme se styděly v příliš dlouhých šatech
a bály se posměchu kamarádek. Opatřily
herné jaro, stromy plné květů - ale v noci před
mým narozením napadlo tolik sněhu, že se větve pod। jsme si tajně spínací špendlíky, vyšly o
jeho tíhou lámaly. Astrologové by mi asi neproro něco dříve z domu a za keřem jsme si
připíchly sukně výš. Na zpáteční cestě
kovali stas tnou budoucnost. - Brzo poté jsme se
odstěhovali do blízkostí St.Gallenu. Když jela ma ze školy jsme špendlíky zase vytáhly.
minka do Gaisu, byli známí zvědaví, co se stalo s 0 těch pár věcí, které jsme měli, jsme
dítětem, jenž přišlo na svět při tak smutných zna se pečlivě starali. Na začátku jara jsme
meních. Bylo nás pět: starší bratr a sestra, pak uložili boty do skříně a chodili bosí až
já a po imě bratr a sestra. Další bratr zemřel ja . do pozdního podzimu - kdy už skoro všich
ni měli na nohách boty. Jak jsme kamarád
ko dítě.
kám
jejich hezké sandálky záviděly! Při
Otec byl tkadlec. Pracoval doma, ale i v jedné to
várně, kde zřizoval a opravoval tkací stroje. Teh prvním mrazu jsme útočily na matku, aby
dy to bylo krásné a žádoucí řemeslo, otec je pře nám dala boty. Jaký to byl báječný pocit,
mít nohy zase v teple!
vzal po svém otci. Tatínek byl bystrý a vášnivý
čtenář. Na půdě byly bedny plné časopisů, kalendá Vzdor vší nouzi neztratila maminka nikdy
odvahu. Víru měla neochvějnou. Aby nás
řů a knih všeho druhu. Když přečetl vše, co mu
padlo do ruky, poslal některého z nás na půdu, aby pět sama uživila, pracovala někdy do sví
tání. Jemnými, špičatými nůžkami vystřiho
mu donesl stoh knih, které pak znovu pročítal.
vala krajky - k tomu bylo třeba hodně
ŽIVOT NENÍ L E H K í_________________ obratnosti a málo to vynášelo.
Věřím, že tatínek naminku miloval, ale propadl
Jednou ráno - a to je má nejstarší vzpo
alkoholu. Když byl za řemeslem na cestách, často mínka, byly mi asi tři roky-jsme snídali
musel jíst v hostincích a tam číhalo pokušení.
chléb a mléko. Maminka vypadala unaveně.
Často skoro všecko propil a my neměli ani na chléb.•Ptala jsem se jí, proč nejí chleba. Řekla:
Maminka nás někdy posílala hledat otce po hospo
"Stačí mi mléko; ale vy potřebujete
dách. To byla pro ně muka. Hrozně jsme se styděly chléb." Na tuto odpověd nikdy nezapomenu.
za opilého otce. Stály jsme pod okny a snažily se
rozeznat jeho hlas. Pak jsme rozechvěle vstoupily DĚDEČEK A BABIČKA_______
do šenku. Věděly jsme, že se Maminka pocházela z třinácti dětí. Její
rodiče žili spolu v lásce a svornosti pa
nám muži vysmějí a číšnice
bude špičkovat. Ach, jak jsme desát let. Velmi jsme si jich vážili. Ješ
ty ženy nenáviděly! A s něko tě v osmdesáti sestepovali každé ráno do
lika rappy, které nám otec sklepa, aby tam tkali. Rádi jsme je na
dal, jsme ulehčené utíkaly vštěvovali a pozorovali člunky, jak léta
jí na tkacím stroji sem a tam.
z hospody.
Žili prostince. Nikdy nezapomenu na naše
Maminka však neztrácela
svůj appenzellský honor. společné jídlo. Seděli v rohu stolu a jed
Často nás poslala se vzka li ze stejného talíře, o něco většího než
zem: "Řekněte tatínkovi,že ostatní. Nejdříve dědeček všechny obslou
žil. Když se pak pustil do jídla, přistrtu na něho někdo čeká!"
Lest se většinou povedla, koval lepší sousta na babiččinu stranu a
tatínek přišel z hospody ta je zase přisunovala jemu. Na konci zů
a zvědavě se ptal, kdo tu stalo několik dobrých soust a o ta se
spravedlivě podělili. - Od nich měla ma
na něho čeká:"Já tu na
tebe čekám,"řekla maminka minka skálopevnou víru. Když jsme se jí
ptali, proč si vzala našeho otce, řekla:
prostě.
ŠATY PODLE MÓDY "Věděla jsem o jeho slabosti, ale milova
Maminka měla stále starosti, la jsem ho a doufala, že ho změním." Slí
jak nás uživit a obléci. Zříd bila mu věrnost až do smrti. V nejhorších
ka nám mohla koupit boty nebo chvílích složila celou svou naději v
šaty - ale pak to byla sláva! Boha.
Wenn das Leben einen Sinn hat.- Caux VevNikdy neprosila o pomoc,
lag - Luzem.

duší podzermí Církvi? 4
Lidé-hlavně mladí-chtějí ryzost. Lidská duše má
"BRATU, JÁ JSEM S VÁMI NEMOHL MLUVIT JAKO pro ryzost zvláštní čich. Zkouší ji, pozná ji a
S LIDMI DUCHOVNÍMI, NÝBRŽ JAKO S TĚLESNÍMI pak dovolí, aby na něho působila. Kněží-dělníci,
..MALÝMI DĚTMI V KŘESŤANSKÁ VIRE,."I.Kor, 3, trpěli hrubý posměch a příkoří. Když nepodlehli,
Apoštol dělá rozdíl mezi lidmi duchovními a chodívali za nimi jejich bývalí trýznitelé uka
tělesnými. Podle toho formuluje svou řeč.Je zovat vředy své duše a prosili o zahojení. Dnes
to učení Kristovo, ale podává ho-jak říká- upadla zpoved také proto, že ntílo kněží je hod
jako mléko malým dětem. Děti v duchovním ži ných toho, aby jim člověk otevřel svou duši.
votě povyrostou, pak jim dá tuhý pokrm, to Sv.Pavel upozorňuje, že nezáleží na úspěších,ale
na lásce a dobré vůli. Kolik misionářů zahynulo
tiž ukáže hlouběji pravdy Kristovy.
Většina dnešních lidí jsou jako malé děti. ještě před začátkem misijní činnosti! Kolik dětí
Nenají pevný životní cíl, životní linii... a mladých, kteří dosud nerozvinuli apoštolskou
činnost, povýšila Církev na oltář. Úspěchy jsou
Dospělý člověk nejen odpoví upřímně na
smysl svého života-který musí být důstojný dobré, ale Bůh počítá jen a jen otevřenost vůči
človéka-ale též podle cíle řeší své obtíže. daru víry, lásky a naděje!
Pevnost stromu se pozná na tem, že ho nepo Jsme Boží spolupracovníci! Jaké vyznamenání!Sta
víme na základech Kristovy víry, která se dá z
razí vichřice-vydrží. Kdo z lidí, kdo z
různých stran osvětlovat, ale ne měnit! To je po
křestanů, ba kdo z těch, kteří přísahali
věrnost posvátnému poslání Bohu - vydrží? krok ve víře. Vhášet víc světla do toho, co pro
Padají pod větérkem smyslnosti, hrabivosti, nevědomé leží úplně ve tatích, pro začátečníky už
nenávisti, strachu, nechuti..desítky tako ntí obrysy, pro pokročilejší nabývá tvarů, pro
vých větříků porážejí denně nesčetné množ světce září. Po smrti proniknem BOHEM natolik,
nakolik to naše duše vůbec snese.
ství křesEanů.
Předávat drahé kamení, zlato? Nebo slámu, dříví?
PROČ VLASTNĚ? Nejsou utvrzeni v Kristu.
"Tento lid mě cti sice slovy, ale jeho srd Nebo špínu, odpadky? V ohni se pozná kvalita toce je ode mne daleko. "Nenají živou, vášni no, co jsme předávali. Kolik lidí obrátil na ví
vou lásku ke Kristu, víru, která pohne hmo ru televizní biskup Sheen, svati, mučedníci..a
kolik lidí obrali o víru nevěrci, odpadlíci,jímž
tou - jak říká sám Pán.
Sv.Pavel to vysvětluje skoro po lopatě:lidé se nasazuje umělá svatozář! "Podle ovoce je po
znáte !"říká Kristus. Pavel volí při
se chovají jako slabí lidé.Sil
rovnání zkoušky ohněm. Co v životě
ní mohou být teprve v Kristuvydrží a co shoří? Co je proniknuto
a ten je od nich daleko. Drží
láskou a pravdou a co jsou jen naše
se lidí-Pavla, Apolla a jinýchchoutky, pýcha, ctižádost a slabos
dnes jako tehdy. VždyE kolikrát
ti různého druhu. Do druhých nevidí
jsme se zklamali v lidech, za
me, proto můžeme slabosti omlouvat,
které bychom dali ruku do ohně?
snad je jejich slabost ještě síla,
Nebylo to ješte vidět, ale už
aby neklesli hlouběji. Ale u sebe
je zlo rozežíralo, až se roz
vine, kdy jsme klesli pod náhlým ná
padli úplně. Místo aby v nich
razem, kdy nás strhlo silné pokuše
rostl Kristus. Ten řekl: "Já
ní, kdy jsme s radostí hřešili__
jsem vám dal dobrý přiklad. Mě
Jsme Boží chrám! Ale bydlí v něm
následujte. "Ostatní jsou jen
skutečně Bůh? Ovládá všechno, jako
pomocníci, kteří mohou dát Bohu v milujícím člověku všechno ovládá láska? Kristus
výpovečí, odhodit svou službu, zradit své
řekl, že kdo by pohoršil malé, bylo by lépe mu
poslání. ''Kdo stoji, hled, abys nepadl, "
uvázat na krk kámen a potopit do moře. Sv.Pavel
upozorňuje Pavel příliš sebejisté lidi.
Pevnost nespočívá ve vzdělání, nýbrž ve ví mluví o zničeném chrámu. Zapáleném nenávisti,
ře v Krista a v lásce ke Kristu a skrze ně zdemolovaném lží. Vyhnat Boha nevěrou. On v něm
ho i k lidem. Pouhá láska k lidem brzo vy stejně zůstane, skrytý v troskách a připravený
prchá. Milujeme-li však lidi skrze Krista a se usadit v obnoveném chráme duše-stačí lítost,
pro Krista, nemaže nás zklamat ani jejich dobré předsevzetí, zpověd a pokání. Bůh odchází
zrada, ani jejich pád či ošklivý čin - nic! definitivně, když ho vyženeme ve chvíli smrti.
LIDÍ, POZVANÍ BOHEM, SE SNAŽÍ ZÍSKAT DUŠE Bože, at si uvědomím svou důstojnost a nedovolím
PRO KRISTA. Jeden zasévá, druhý zalévá-ale hříchu, aby překročil práh Tvého chrámu ve mně.
růst dává Bůh. Kristus to vyjádřil slovy: At ten chrám stále čistím, aby nebylo třeba, ho
čistit, až překročím práh věčnosti, aby byl dů
"Beze mne nemůžete NIC udělat."
Poctivý apoštol doprovází svou práci modlitstojný Tebe, milujícího a milovaného Boha.
bou a obětí. P.Lízna se denně-i na úkor
spánku - dvě hodiny modlí. Kolik asi získal

TICHÁ CHVILKA

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ
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8.prosince 1920.
Čtyři hodiny odpoledne. Právě jsem se vrátila ze skladu dříví. Byla jsem tam už v devět,na
začátku úředních hodin. Komisař mě s rozpačitým úsměvem přivítal a řekl: "Nuže, filosofko,
přinesla jste si zase knihu? Skvělé! Posadte se, prosím, hned se pustím do vaší záležitosti'.'
Usadila jsem se na židli a začala číst. Za chvíli přišel Versnikov - onen muž v roztrhaných
kalhotách. Zdálo se mi, že díry na kolenách jsou ještě větší a kůže byla zmrzlá do modrofialova. Když se postavil do podřízeného postoje, na který jsem si mezitím zvykla, řekl:
"Soudruhu, co bude se soudružkou Brjanskou? Přišla o půl hodiny později!"
"Co? Pozdě?" zavrčel komisař hněvivě."Hned na týden do vězení!"
"Říká., říká, že jí dnes zemřel muž."
"Po tom nám nic není, služba je služba. Soukromé záležitosti jsou zde vedlejší," odpověděl
hrubě. Náhle na mě pohlédl, viděl můj vyčítavý pohled, i když jsem neřekla ani slovo.
"No, počkejte, tentokrát to k čertu necháme být: ale řekněte jí, at se už po druhé nikdy
nic takového nestane!" volal na Versnikova, který už měl ruku na klice.
Uklidnila jsem se. Než jsem uvážila, co chci říci, slyšela jsem sama sebe, jak pravím: "Sou
druhu komisaři, mohl byste jí dát několik dní volno? Když jí zemřel muž, jisté bude muset
leccos zařizovat."
Komisař na mě ohromeně zíral; byl mou chladnokrevností zřejmě vydešen, a i mne se zmocnil
strach, jakmile jsem dokončila svou prosbu. Jeho zrak putoval několikrát ode mne k Versnikovi a zpět, konečně však řekl:"No, čert ji vem, má týden dovolenou. At si svého muže ve jmé
nu dábla zahrabe!"
Za několik minut se ozvalo klepání na dveře a když komisař zařval: "Dál!" vstoupila do kance
láře Brjanskaja. Byla uplakaná, v ruce držela kousek plátna, nahrazujícího kapesník a nervosně ho načkala. Poděkovala komisaři za dovolenou.
"No no, jen si svého muže pohřběte! A neděkujte mně, ale téhle občance."
Stará dáma odešla a já pokračovala v četbě. Hodiny monotónně tikaly, jejich ručička se poma
ličku a nenápadně sunula kupředu. Komisař kouřil jednu cigaretu za druhou, přecházel nervóz
ně z rohu do rohu a já cítila, že myslí neustále na mne; tento pocit mě tísnil jako nesne
sitelné břímě. Už jsem se ho nebála, ale jeho přítomnost byla trýznivá a odporná. Občas
zaklepal někdo na dveře a komisař zařval:"Jděte k čertu! Pracuji!" - Tak plynul čas do tří
hodin. Ke konci pracovní doby řekl komisař: "Nu, zítra přijdete zase s knihou, že?"
Jsem zvědavá, jak dlouho to bude trvat a jak to skončí.
J
10.prosince 1920.
V jedenáct hodin mi komisař - u něhož jsem zase seděla od devíti hodin - řekl: "Obstaral jsem
vám něco noc dobrého," usmál se. "Je to konservované mléko. Slečny přece mají konservované
mléko rády?" Jeho tvář se rozzářila, bylo vidět, že mu dělá nesmírnou radost, maže-li mi
tuto lahůdku věnovat.
"Díky,"odpověděla jsem,"raději bych chtěla dříví. Jinak musím jít domů."
"Cože? Domů?"polekal se."Ne-musíte sem chodit dál."Rozpačitě se zarazil a opravil se:"Víte,
u nás je ted takový zmatek, že jsem se k vaší věci ještě nedostal. Nelíbí se vám tu? Je tu
útulné, je tu hezké zařízení a máte zde teploučko!"
"To je pravda, musím však do zaměstnání a doma čeká spousta práce."
"Tak tak. Máte tedy ještě službu, když odtud odcházíte?"
"Sloužím v knihovně, ale mám práci, kterou si připravuji dona, totiž přednášky."
"Skvělé! Tak si je vezměte sem a připravte si je zde. U mramorového stolu je dost místa."
"A kdy dostanu dříví?"
"Dříví? Ovšem, dříví! To vyřídím, až se konečně vyznám ve vašich papírech!"
Seděla jsem zase do tři hodin. Ale ráno nepřijdu! Nedám se už vodit za nos!

VY SE PTÁTE MY ODPOVÍDÁME
"U 22.Č.KLUBu píiete, že "křetíán je povinen
hájit tebe i bližního a základna hodnoty Z
zbřaní." Kde to v evangeliích Křittut řekl?
Potřeboval bych to pří ho vořech 4 mladými
kíetíántkými mířovyml bojovníky, kte>ií te od
volávají na Křittova Alova, např. -."Milujte
tvé nepřátele a modlete te za ty, kdo vát
přo nátledují..."(Mt 5, 44) a jlndeS
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Prvním zdrojem poznání pravdy je u každého křesťana i nekřesťana - zdravý rozum. Ten nár
říká, že máme hájit život a základní hodnoty
života přiměřenými prostředky. V 5.božím při
kázání je zahrnuta i ochrana života, vlastní
ho i cizího. Kdybychom viděli, že někdo druht
ho zabíjí, přiskočili bychom na pomoc - tím
spíš ternu, kdo je nám blízký. Ani bychom ne
odmítali pomoc, kdyby někdo chtěl v podobné
situaci chránit nás. Levicově orientované
strany/a nejen ony/neodsuzují SSSR, když se
bránil válkou proti Hitlerově expanzi. Kdyby
platila povrchní hesla tak zv.mírových hnutí,
musela by tato hnutí odsoudit Sovětský svaz,
že se nedal zabrat nacisty.

Kristova slova nesmíme vytrhovat z kontextu.
Kristus chce v celém odstavci ukázat, že u
křesťana není místo pro pomstu-"Oko za oko,
zub za zub", ale že křesťan má i tomu, kdo
mu ubližuje, prokázat určitou laskavost,jaké
lidská přirozenost, nakloněná k horšímu, je
schopná jen z lásky k Bohu.

Situace jesuity P.Lízny se zhoršila, v lednu
Militarista by se mohl odvolat na slova Páně: mu byl trest zvýšen na 27 měsíců. Je ve vezení
"Prodej svůj plášť a kup si meč."/Lk 22,36/. v Borech a pracuje s drahocennými kaněny až
"Nemyslete, že jsem přišel uvést na zem po 12 hodin denně a v sobotu. Nesmí dostávat ani
koj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč." postu, ani návštěvy. - Odvolací soud snížil
/Mt 10,34/."Ale pácháš-li zlo, náš proč se
trest těžce nemocnému františkánovi P.BÁRTOVI
bát, neboť nenosí/vrchnost, vláda/nadarrvo mec '/62 let/ z 18 na 12 měsíců. - Vzdor častým
Je to přece Boží služebnice, aby vykonávala zásahům úřadů se zvyšuje v naší vlasti účast
Boží trest nad tím, kdo páchá zlo."/Řím 13.V na náboženských podnicích, zejm.na poutích.
Kristus se stýkal s vojáky a prokazoval jim V červenci se tradiční poutě do Levoče zúčast
laskavost, uzdravil syna setníkova. Proč ne nilo tisíce věřících. - Na Slovensku vysel
byl vůči vojákům ostrý, jako byl vůči fari nový žaltář. - V Katolických novinách z 11.7.
zeům? Farizeové jsou vedoucí tak zv.mírových si postěžovalo Pacem in Terris, že nic neví o
hnutí, protože dobře vědí, že mírovými akce dokumentu kongregace pro klérus, který zakazu
mi chtějí podkopat obranyschopnost Západu,ne je účast kněží v určitých odborových hnutích a
zachovat pravý mír. Argentina napadla britské .stranách. Na dotaz kard. Tomáška, týká-li se
ostrovy-typická útočná válka-a levičáci stá tento zákaz také Pacem in Terris i ordinářů,
li za Argentinou, pravděpodobně i válku sami kapitulních a generál, vikářů odpověděla kongre
podporovali. Israel se bránil proti teroru gace kladně. Český vatik.rozhlas vysílal přek
PLO, který vyvraždoval křesťany i Israelce a lad této instrukce znovu 25.7. a za několik
netajil se útočnými úmysly - a svět se stavěl dní jej vysílal i slovenský vatik.rozhlas
proti Israeli, ačkoliv je to typicky obranná Ke katol. dni v Dússeldorfu napsala slovenská
válka. - I když problém není tak jednoduchý, katol.mládež německé katol.mládeži dopis, kde
jak píšeme, ukazuje přece, jak dovedou levi píše, že má o něm. katol.mládeži málo zpráv,ale
čáci vším-i slovy Písma-iranipulovat ve svůj že se domnívá, že bojuje také za stejné ideály
jako slovenská mládež. /V čemž se tedy bohužel
prospěch.
silně mýlí/.

LATINA-JAZYK JEDNOTY ďlRKVE
V následujících řádcích bych se chtěl zamyslet nad tímJ
co pro Církev vždy znamenala latinská řeč, a to zejméně
v liturgii, nad určitými změnami, které na mnoha mís
tech zcela vyřadily používání latiny v dnešní době, a
hlavně pak nad neblahými následky těchto zněn.
Katolická Církev byla vždy znamením zcela zázračné"obec
nosti"svétu, zmítajícímu se v nesmyslných rozporech me
zi národy, sledujícími pouze své sobecké, nacionalistic
ké zájmy. Přes všechna nepřátelství mezi křesťanskými
národy, Církev tyla vždy místem nestrannosti a jednoty.
Dva příslušníci sobě zarytě nepřátelských států mohli
spolu sedět v kostelní lavici, aniž by o svém nepřátel
ství tušili. Používali totiž jednu společnou řeč,která
je spojovala s jednou Církví a s jedním společným Bohen
Obrovský význam latiny je právě v této společnosti a ne
strannosti. Nemáme jen společného náměstka Kristova v
Římě a společné pravdy víry, nýbrž i společný jazyk.
V 16.st.zavrhla protestantská reformace tuto jednotu a
vytvořila národní společenství, která se později stala
symboly nezdravého nacionalismu.
Východoněmecké a čs.totalitní systémy s radostí adopto
vali Luthera a Husa, ne proto, že by se oba snažili o
návrat k prvotní Církvi, nýbrž že se postavili na odpor
universální autoritě římského papeže, který rrel plnou
moc zasahovat do vnitřních záležitostí státu pokud šlo
o církevní záležitosti.
S tridentským sněmem a protireformací načerpala Církev věřícím plnou účast na církevních ob
novou, neuvěřitelnou sílu, která pocházela z vědomí onořadech, stalo se po koncilu něco doce
ho zázračného privilegia obecnosti, kterou jí Kristus la jiného. Jsme dnes svědky podivného
obdařil. Proto se kladl tak velký důraz na jednotu li stavu, který nazval slavný oratorián
Izato-CčcCima.
turgie, a také na jednotu liturgické řeči. Proto i II. Luis Bouyer
Je
vůbec
ještě
možné
mluvit
o Církvi,
vat.sném říká v Konstituci o posvátné liturgii:
vání. Zatinitké mcZ muA-í být v toLtimkých. obM.de.ch zacho Která by byla una sancta et catholica?
Dnes nůžeme mít účast jen na liturgii
váno."(36,1.)
Progresivisté ovšem nají proti těmto argumentům námitky,v našem vlastním národě.
Jakmile přejedeme hranice, jsme ztra
na které musíme odpovědět:
Před koncilem prý prostí lidé liturgii nerozuměli,pro ceni; na mši sv.se cítíme jako cizin
ci, kteří nenají co říci, neboí. niče
tože neuměli latinsky.
mu
nerozumí, a tak sedíme v lavici a
Tuto vážnou námitku nechce nikdo popírat; v Církvi byl
prostor pro liturgickou reformu. To však, co se děje mlčíme, čekajíce na spásný okamžik
dnes, se nedá nazývat reformou, nýbrž odbouráváním vše přijímání, které nám přece jen zůsta
ho hodnotného a nesmrtelného v liturgii. Není přece ře lo společné, a po nesrozumitelném po
šením znacionalisovat liturgickou řeč jen proto, že vě kynu kněze s úlevou vyjdeme z kostela.
řící nerozumí řeči universální. Spíše bychom se měli Je toto reforma? Uvědomíme si, že je
snažit použít národního jazyka k přiblížení řeči univer třeba znovu objevit hodnoty, které
sální. Už dávno před koncilem existovala skvělá litur jsme v posledních desítiletích ztrati
gická hnutí, organisovaná většinou benediktiny. Kromě li? Pokoncilní "reformy"vážně ohrozily
snahy objevit znovu krásu gregoriánského chorálu-o to jednotu Církve. Dnes už nejsme katolí
se zasloužil zejména francouzský benediktinský klášter ci; stali se z nás modernisté, tradi
Solesmes pod vedením slavného opata Guerangera-významní cionalisté, nekonformisté, charismatibenediktini překládají latinský misál do národních ja ci. A tento neuvěřitelný rozklad je
zyků. Takový misál je nesmírný poklad; ke všem latin většinou následkem odmítnutí společné
Pak už není daleko k odmítnutí
ským textům je paralelní text v národním jazyce, takže řeči.
’
věřící může sledovat mši sv. i když neumí latinsky. Kaž^společných dogmat a společného pastý
dý praktikující katolík si rád takový misál opatří. Chuťře.
dým jej může koupit duchovní správa či jiná instituce. ‘Jedním z hlavních důvodů pro toto od
Místo podpory takové jedinečné reformy, která by zacho mítnutí je prý ekumenismus. Ten to "eku
vala obecnost liturgického jazyka a zároveň umožnila menismus" je však naprosto falešný,ne
boť pravý ekumenismus je snaha získat
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naše oddělené bratry a sestry zpět do
Zvláštní místo v liturgii zaujímá gregoriánplného společenství katolické Církve.
ský chorál. Kdo zažil zpívanou gregoriánskoú
Velcí protestanté-např.bratr Roger z
mši musí uznat, že tento překrásný zpěv je
Taizé-si dobře uvědomil, že právě v
zvláštním darem Božím své Církvi. Il.Vatik.
jednotě je síla katolické Církve. Není
sněm ustanovil v konstituci o posvátné li
náhodou, že právě v Taizé používají
turgii: "CZtfaev povazuje, gregotiánský cho^aí
zásadně latinské modlitby, vždyí se
za z v&íóZ'vhodní/ pro iónskou Liturgii. "116.
tam scházejí lidé všech národností a
Gregoriánský chorál se dá praktikovat jen v
jazyků.
latině, proto tento překrásný zpěv odstraně
Jako další důvod pro odstranění lati
ním latiny zmizel z většiny kostelů. Místo
ny uvádějí progresivisté, že je třeba
toho vládne polyfonie, která někdy hraničí
vyjít vstříc africkým národům, které
s únosností. Zřejmě to "specifické mentali
nemají s latinskou kulturou nic společ
tě dnešního člověka" vyhovuje, když se mše
ného.
změní v koncert nebo diskotéku.
Avšak právě Afrika je typický příklad
Ztratili jsme už schopnost usuzovat? Přesta
neblahých následků liturgické"refbrmy"
lo být pravdou, že jsme se v kostele sešli,
či spíše revoluce. V africkém městě
abychom Bohu přinesli oběh čistou a nepo
často žije několik kmenů různých řečí,
skvrněnou?
8
ale nají společný kostel. Vznikají hád
Pokoncilní spiritualita je spiritualitou
ky, v jaké řeči mši sv.sloužit. Nako
snadnosti. Už se nepovažuje nutné třikrát se
nec přestanou lidé chodit do kostela.
bít v prsa při slovech - mea culpa - na zna
Jedním z hesel progresivistů je vychá
mení lítosti; už se nepovažuje za nutné
zení vstříc národním kulturám a tím
třikrát vyslovit: Domine, non sum dignus.ut
přizpůsobování Církve a její liturgie
intres sub tectum meum, sed tantum dic verrůzným specifickým vlastnostem těchto
bo et sanabitur anima mea. Je zřejmě pod dů
národů.
stojnost člověka přijímat Kristovo Tělo vkleče!
Tento postoj se zdá plný krásných myšlenek, Kde je slibovaná reforma? Mnoho katolíků žije
ve skutečnosti je úplně absurdní. Církev se dnes v přesvědčení, že latina je Římem zakázaná.
přece nikdy nesnažila potlačit původní kul Proto se neodvažují nic namítat, i když vnitřně
tury, naopak. V mystické teologii např.na nesouhlasí s tím, co se kolem nich děje.
cházíme několik významných škol, které se Jan Pavel II.píše v dopise biskupům na Zelený
přímo vztahují k určitým národům - španěl čtvrtek 1980: "Jsou vsak i takoví veTufcZ, hte.íc
skému, anglickému a německému. Všechny tři byíi na záktadě dícvíjší Liturgie vychováno jis
proudy směřují k společnému cíli, ale ne té v tatinskě reci, a proto nyní Letuj Z toho, ze
sou specifické vlastnosti kultur, z kterýci chybí jednotná, rec, která byta v cetěm světě těz
vycházejí.
výrazem jednoty Církve,a její stavnosiní raz pro
Liturgie je však něco úplně jiného. Zde mu bouzet hluboký smyst pro eucharís ticke tajemství.
sejí jít všechny národnostní rozdíly stra Musíme těmto pocitům a praním projevovat nejen
nou, nebot. při mši svaté je přítomná celá porozuměni, ale těz je respektovat a vycházet, jím
Církev,
vstříc, jak uz 4e na to také pamatovato v novejLiturgie je jediným pojítkem mezi dvěma na sích pokynech. Romská Církev má zvtástní závazky
prosto různými kulturami. Přes všechnu dnes vuci tatiní, vetkotepě reei antického Roma,a musí
ní touhu po národní autenticitě si přece
je projevovat, kdekotóv se k tomu naskytne príjen uvědomujeme, že jsme částí obecného
tezitost."
společenství, které vzdor různorodosti
Snad budou po přečtení tohoto článku někteří po
svých členů má jeden společný cíl: 1/eZebZt horšeni. /kle už dávno jsem se cítil povinen vy
Boka Otce. vŽemohoac/ho, ktený óe^tat. Avého jádřit to, co mi leželo na srdci a co považuji
je.ctine.ho Syna, aby ncti všechny vykoaptí
za jednu z hlavních příčin dnešní smutné situa
na k/u.zt. Církev vzdává Bohu díky
ce. Snad se najdou i takoví, kteří se imou budou
svou liturgií, která by mela být společnou souhlasit a budou cítit, že by mohli a měli v té
řečí všech národů.
to věci něco podniknout.
Nyní se zamysleme na estetickým významem Nejdřív je však nutné se modlit! Nemá smysl vrhat
latiny v liturgii Církve.
se do něčeho bez hluboké modlitby a rozjímavého
Jistě si všichni katolíci přejí oslavovat uvážení. Jsem si jist, že jim pak Pán ukáže, če
Boha důstojně. Církev vždy podporovala umě tlo je třeba. - Zdůrazňuji znovu, že liturgie je
ní, které tomuto cíli sloužilo, např,chrá výrazem vnitřního života každého věřícího. Je-li
mové umění. A ovšem i liturgii, Církev dba náš vnitřní život tak hluboký, pak také pochopíme
la vždy na to, aby se do ní nevloudilo ně hloubku latinské liturgie a budeme ochotni bojo
co nepatřičného, aby liturgická hudba
vat za její znovunastolení do posledního dechu.
sloužila svému účelu, tedy velebení Boha. LUKÁŠ' T 0 M I N, OSB (Z 34.Í.WA HLUBINU-KoLcn n.R.

ÚTOK !

"Ruská politika'je nezměnitelná. Měnit se mohou pouze ruské metody,
taktika, způsob manévrování, ale polární hvězdou ruské politiky zů
stává podmanění světa. Polárka je na hvězdném nebi stálicí. V poli
tice Ruska není žádný rys nápadnější než onen, který sleduje nejen
své tradiční cíle, ale také způsob, jak jich dosáhnout. Neexistuje
tah v současné politice, který by nebylo možné najít už v historii.
Ruský medvěd bude schopný všeho, dokud ví, že ostatní zvířata se mu
nebudou bránit. Existuje pouze jediný způsob, jak se chovat k mocnos
ti jako je Rusko - neukázat strach! Jestliže se Evropa dá na ústup,
nebude to znamenat pouze porážku, ale bude to trvalé ujařmení."

Těmito slovy komentoval expanzivní ruskou politiku v roce 1856 lon
dýnský zpravodaj listu New York Daily Tribune v době Krymské války.
Zpravodaj se jmenoval KAREL
MARX.
9
Marx nenáviděl Rusko. Rovněž v roce 1856 napsal pro anglické noviny
The Free Sheffield Press článek Odhalení diplomatických dějin osmnáctého století, v němž
ruskou politiku charakterizoval takto:"Získat výhody pomocí podvodného využití nepřátelské
mocnosti a tuto mocnost tímto využitím oslabit a posléze zničit, aby se dala použít jako
nástroj, takové je dnešní Rusko. Objevitelem moderní ruské politiky je Petr Veliký, který
převzal starou moskevskou metodu rozpínavosti a zbavil ji jejího čistě lokálního charakte
ru,
její cíle zevšeobecnil a namísto odstranění určitých daných hranic
vlivu vyvinul úsilí o získání neomezené moci. Krátce řečeno: Moskva
byla vychována a vyrostla v odporné škole mongolského otrokářství
a svou sílu získala jen proto, že dokázala virtuózně zacházet pro
středky tohoto otrokářského systému."
Ve svých Rumunských skicách ozřejmuje Karel Marx imperialistickou
politiku Moskvy vůči rumunským knížectvím Moldavsku a Valašsku
"jako pokus podmanit si Balkán až k mořským úžinám ovládaným
Osmanskou říší.11

Je ironií osudu, že tento urputný kritik Ruska Karel Marx poskytl
Rusům a jejich politickému vedení ideologii pro jejich úsilí a
neomezenou moc.
V Dnes jsou Marxovy ideje i v Rusku zastaralé. Ale nelidský apar rát, který se z nich zrodil, na nich nadále setrvává. Říjnová
revoluce v roce 1917 vyměnila dřívější panslavismus za Marxovy
teorie a učinila z nich motor expanzivní politiky. Ale tato ideo
logie nikde nedokázala přesvědčit většinu lidí, řferxismus v podobě
mesiášského ideálu a jako náhražka náboženství stal se nástrojem
menšiny teroristů, revolucionářů z povolání a aparátčíků v jejich mocenském boji, vedeném
bez skrupulí. Ruský a ukrajinský národ stejné jako všechny ostatní národnosti, soustředěné
v Sovětském svazu, byly ve jménu Marxe a Lenina zotročeny. Gruzíncům, Povolžským Němcům,
národům střední Asie a dalším byla násilím vnucena vláda Moskvy. První socialistická repub
lika dělníků a rolníků, která se nazývá vlastí pracujících, se stala ve jménu Karla Marxe
hrobem svobody a lidskosti.
Malá ukázka z knihy německého křesťanského politika Hanse hrabete Huyna: ij T O K. Dílo je
pro každého, kdo miluje svobodu, neobyčejně důležité. Na pozadí historického vývoje rozebí
rá autor fakta politického úsilí Moskvy o nadvládu nad světem. Dokazuje pronikání komunismu
pod různými maskami do významných společenství - také do Církve!! - ■ukazuje, že ústředí
hrůzného teroru, únosů, atentátů ap. je Moskva. Špionáž - politická i hospodářská, zneužití
národnostních a jiných konfliků, podchycení nevědomých primitivů v rozvojových zemích, snaha
po ovládnutí moří, subverze v Latinské Americe/ /i s pomocí knězi!/ atd. V doslovu Luďka
PACHMANA čteme mj. jak důležitá je jednota exilu, znalost situace, pevná koncepce, program!
Nečetli jsme dosud v zahraničí tak důležitou a solidní knihu. Doporučujeme Vám ji víc než
vřele, vycítíte z ní, že autor má pravdu a získáte orientaci při četbě či poslechu manipulo
vaných a zkreslených politických zpráv. Knihu vydala SPOLEČNOST PRO PODPORU A PŘÁTELSTVÍ S
NÁRODY ČESKOSLOVENSKA, v nakl.KONFRONTACE, 8048 Zúrich,PF 1355. Cena 19 frs, 257 str.
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Dnes se řada katolíků domnívá, že k živé víře patří optimistický pohled do budoucnosti. Kdo se odváží upozornit na lidskou
křehkost, na pohnuté dějiny světa i Církve, nebo dokonce zdůra
zní tradici, musí počítat s tím, že ho nekritičtí optimisté ob
viní z nezdravého postoje k životu nebo dokonce z reakcionářstvx.
Optimismus však není důkazem živé víry a moderního postoje k
událostem. Je to sice názor"mladých lidí", kteří však nají z
mládí jen jeho nezkušenost, lehkou ovlivnitelnost a nezralost.
Přijímat názor a nepřesvědčit se, je-li pravdivý, je velmi ne
bezpečné. Vidíme to na začátcích totalitních systémů, které přa.
"chytání duší "skrývají svou podstatu a ukazují jen to málo, co
je na nich dobré. Protože lidé neradi myslí - a ještě méně jim
dělá potěšení zklamání - nesnaží se poznat podstatu věci. Pak
ovšem vznikla strašlivá Hitlerova válka a ještě strašlivější komunismus, který se vším způsobem chce jednak u moci udržet,
jednak vlády nad dušemi zmocnit.
Právo na pohled do budoucnosti má jen pravda. A ta je velmi střizlivá, proto totalitním systénům nepřijatelná. Zamlžují ji, od|
drobují z ní podstatné kusy, dávají jí nejrůznější masky - hlavně masku pokroku a optimismu.
Jistě - člověk má sklon,
hledět kupředu, radostné
MÁME SE DÍVAT DO BUDOUCNOSTI ZACHMUŘENÍ, S OCHROMUJÍCÍM STRACHEM
A DESIGNOVANÉ? - Nebo máme s vášnivým optimismem souhlasit se vším, očekávat, vždyř tyto síly
co čas, manipulovaný lidmi, přináší? - Oba postoje jsou pro katolíJio ženou kupředu. Radost
ný pohled do budoucnosti
ka nepřijatelné. Nad časem vládne Bůh a ten je Pravda.
KŘESŤANSKÝ POSTOJ SPOJUJE STŘÍZLIVÉ VIDĚNÍ VŠECH NEBEZPEČÍ SITUACE je znamením zdraví a pod
zaviněných částečně pádem člověka - S NEOCHVĚJNOU NADĚJÍ, vyplýva nětem v denním životě.
Ale oslepuje-li nás růžo
jící z víry, že KRISTUS SVĚT SPASIL.
Nemažeme zaměňovat optimismus za křesťanskou naději, jinak mateme vé světlo nepravdy vůči
sebe i druhé. Křesťanská naděje je důvěra v dobrotivý zásah Boží, iirozícím nebezpečím, je
který rozřeší řetězení událostí, vyplývajících z neosobních prvků. optimismus jen onaimý jed,
Člověk, který tvrdí, že nemá víru, dostává ji v okamžiku, kdy zač Kterým si vyrábíme nebe
zpečné iluze a přeludy.
ne doufat v Prozřetelnost - ani o tom neví.
_Zvlášt
nebezpečné je to
Od naděje se liší postoj nespoutané životného člověka, který se vy
hne zoufalství, ať ho ohrožuje sebe temnější osud. Ukazuje ne nadě_při zkoumání historických
ji, ale sebejistotu, že sám vyřeší jakoukoliv situaci. Je to vitál_faktů a poslání Církve.
Nepoužijeme-li měřítka
ní optimismus-ne křesťanská naděje.
Jaký je rozdíl mezi optimistickým pohledem na vývoj dějin a křes pravdy, nevidíme véci v
ťanským postojem k budoucnosti? - SNADNO POZNÁME HLOUBKU PROTIKLA Kristu a nemůžeme jednat
DU - VŠIMNEME-LI SI POSTOJE APOŠTOL?] A SVATÝCH. Nedívají se do bu podle rady sv.Pavla:"Zkou
doucnosti optimisticky. Nepřipouštějí, že vývoj podporuje pokrok. mejte všechno; co je dob
Ani nejsou přesvědčení, že křesťané zasáhnou do dějin optimismem. rés podržte!"
Iluzí lehkomyslného opti
VIDÍ BOJ MEZI KRISTEM A DUCHEM TOHOTO SVÁTA A ZÁROVEŇ MAJÍ PEVNOU mismu propadáme za obet
NADŘJI, ZE B?/H V TOMTO BOJI POŘÍZE. Neúprosně odkrývají všechna ne-"víře doby-kterou se dá ma
bezpečí, která hrozí dnes i v budoucnosti. Při tom zdůrazňují svou nipulovat, jak vidíme dnes
víru v Kristovo vítězství. Nejsou ani pesimisté, ani optimisté - v televizi, rozhlase,tis
jsou realisté. Vidí svět bez iluzí, ale vidí i nad tento svět. Vě ku, školách atd. Víra ne
dí, že Satan neustále útočí, ale jsou zakotveni v pevné víře, že znamená věřit nekriticky
Kristus svět vykoupil; vědí, že nás Kristus povolal, abychom bojo člověku, i kdyby byl sto
vali proti Satanovi tak, jak proti němu bojoval On. Jejich útěcha krát posvěcený a ověšený
prýští z přesvědčení, že nic nemůže oddělit člověka od lásky ke
tabulkami:Katolické! Prav
Kristu, pokud Ho člověk poctivě hledá.
divé! Správné! Německé vy
Je tedy jasný rozdíl mezi křesťanským postojem do budoucnosti-vtě sílání vatik.rozhlasu už
leným do svatosti-a optimisticky nekritickou vyhlídkou druhých.
dnes užívá někdy ryze ko
KŘESŤANSKÁ NADĚJE NÁM NEBERE VIDĚNÍ SKUTEČNOSTI V JEJÍ PRAVÉ PODO munistické hantýrky. V ne
BĚ. Vidí však v těchto skutečnostech působení Ducha svátého a ví, zralých lidech nahradí
že Bůh bdí NAD SVĚTEM. Tato naděje ho chrání před depresivní resig-’ snadná ideologie svátou
nací. Naděje prolamuje viditelný a lidský svět, je transcedentní. střízlivost a nadpřiroze
nou sílu naděje svátých.
Učeíxčch uon Hlídzb/tand

KONEC SVĚTA

dat vo^ne
pote, působ
0 konci sv&ta jsou v Plsmé zce£a rozdílné
nosti a
výpovědi.. Jasně a jednoznačně se Šiká, že
vzbudit v
jednou jistě konec světa nastane.
nás vědo
Jak se to stane, o tom uŽ js<^u výpovědi
mo spolu
rozdílné, někdy se dokonce maže zdát, že
odpovědnosti.
Sl odporuji. Jako^by Písmo sv.ukazovalo do Ukazují se nám
dvou razných směru; Kristus přijde brzy,
dv^ možností, jedna ~
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Kristus nepřijde jeste dlouho; konec svá
ta bude katastrofou, konec Světa bude no Poslední soud je jen zjevení toho,co je nam skřyto..
vým stvořením. Taková neurčitost vŽak nám
Také Žne jsou jen zjevením úřody. A žní jsou přede
chrání svobodu jednaná a ponechává dost
vším slavnost, i když jde pní tom o přoces stínání
místa nasá iniciativě. Jak tomu máme rozu
stébel.Také pořod je bolestným zjevením dítěte.hle
mět? Kdyby datum konce Světa bylo známo,
nesnažili by se Lidé něco joodnlkat. Byli^ na bolesti se břzy zapomíná přo řadost, že na svét
přišel novy Človék. Tak 1 dnes už se řadí nový svět
by bud''zoufalá nebo přálls klidná. Stejne
a přoto tupíme pořadními bolestmi. Kdo z nás necítí
by to bylo, kdyby se nám řeklo, že všich
jak vzniká stále nový a nový svět?
ni Lidé budou spasená nebo ten ěi onen jis
Tlnoh.0 událostí, kteřé se nám zdají slavnostním za
te zavržen. U obou propadech bychom byLi
končením, jsou vlastně každodenní skutečností. Ko
nečinná a nemohlo by se pocátat s nasá
nec Světa už je zde: při Křístově smřtl, jak nám
spoluprací. Stejne by nám vzato chul něco sdělují evangelisté, státy se všechny ty udátosti,
podnikat, kdybychom znali presne datum
jimiž Stáný zákon předznamenával zánik světa:
konce světa. Nezáleželo by na tom, nastaStance se zatmělo, země se třásla, otvířaly se hřone-Li konec světa dnes, zítra nebo za mi- by a vstávali mřtví, kníže tohoto světa zahnán na
Liony let. Bozi Prozřetelnost nás ponecha
útěk, lidé se báti, biti se v přsa a volali:?"To
la v této nejistotě, abychom na konci Svě byt opřavdu Bozi Syn!"
ta preblraLi spoluzodpovědnost. Na nasl
Konec světa, ktený se už stal, zůstal ztajen, aby
spolupráci záležá, bude-Li na konci kata
tide tím spise mohli využívat času přo svou posled
strofa nebo dokončená. Tyto snahy podněcu
ní šanci. Konec světa je dejem po křacujícím v čase,
je právě nekLid, pramenácá z nejistoty.
y každé geneřacl se stařý svět hřoutí a nový svět
VŠe, co o tom Pásmo říká, jako by nám melo
vzniká. A v tom novem světe se mladí lidé zařizují
jinak než jejich řadiče. Smřtc řodlču zaniká upotřeblteinost vécc, kteřé jim sloužily, noví tidé
chtějí mít věci jiné, když při tom myslíme třebas
jen na bytové zažízení. U každé genenaci vyvstane
nějaký éntikřist, kteřý kotem sebe shřomažduje
všechny, kdo se cílí zklamáni Křistem, kteří se už
nechtějí podřizovat jeho voli, nýbřŽ uplatnit voli
vlastní.
/
a zmřtvýchvstání je událost každého křtu a
svátosti smíření. Soud vlastně přobíhá nepřetřžlte.
Jsme souzeni každým setkáním s bližním: "Cokoliv
jste učinili nejmenšímu z mých břatří, učinili jste
mně. Cokoliv jste neučinili jemu, neučinili jste
mne!"
Soud, kteřý nazýváme posledním, nemůžeme chápat ja
ko slavnostní udělování nebeské Nobelovy ceny.
Spise to bude definitivní zjevení řozsudku,
kteřé přoblhaly nepřetřžlte po celý nás život
Konec Světa bude také zjevením a odhalením ce
lého Křístova díla. Vždyť ten, kteřý se tak
často skláněl nad přostým chlebem země,plodem
lidské přace a nad vínem našich vlnic,aby potvřdíl, že je učinil svým T^bern a svou Křvs,
bude moci také na konci veku řícl:"Pojdte a
na veky zde žijte. To je mé křálovství,kteřé
jsem vám připavll od začátku stvoření světaí
'Zmřtvychvstání a nebe ^sou živé a s Boží melostí máme na nich spolupůsobit uť dnes 1 my. Živé
je ovsem 1 peklo!
Joachim MEISNER

žádný z nich nechce
převzít odpovědnost.
Zvykli si, že za ně
rozhodovali a jednali
jiní. Musí se nyní učit
dělit se o dobré i zlé.

HODÍTE SE K SOBĚ?

Totiž jako manželé.
Někdo se narodil
první, někdo posled
ní, někdo je jedinácek. Přezkoušejte si,
mají-li psychologové
pravdu!

ŽENA NEJSTARŠÍ MUŽ JEDINÁČEK.
&ena je ctižádostivá,
nechce hrát ženskou úlo
hu. Muž si manželství
idealizuje a těžko se
přizpůsobuje skutečnosti,

OBA MANŽELÉ JEDINÁČCI

Vstupují obvykle
brzo do manželství,
žena-jedináček-je
obvykle spokojená
a přepustí ráda
vládu manželovi, jenž ji sice rád
přijíirá, ale protože silné touží po vlast
ním životním úspěchu, může dojít ke kon
fliktům. Žena očekává, že ji muž bude roz
mazlovat, a tak má někdy sklon dívat se ne
manžela jako na případného soupeře. Je prc
ni nutné, aby byla v manželství dobře za
bezpečena. Manžel pak čeká od ní stejnou
péči, jakou měl u maminky. Oba se tedy mu
sejí navzájem trochu hýčkat. Žena si zpra
vidla přeje děti, muž je zpočátku trochu
vlažný, stará se však o ně pečlivé a doká
že jím být velmi oddán. Ženy v těchto man
želstvích nejsou nakloněné k rozvodům, mu
ži mají naopak největší procento rozvodo
vosti ze všech manželských skupin.
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Oba jsou však velmi od-

povědni, manželka je
něžná, jak to muž potře
buje a vyžaduje. Muž svým optimismem rozptyluje
její pesimismus. Mají si vzájermé co dát i brát.
Ona uznává jeho autoritu, on ocení její spolehli
vost a oporu. Největším problémem je snaha ženy
si občas zavládnout - což on těžce snáší.
OBA NEJSTARŠÍ. - htí nejmenší procento rozvodovos
ti. Muž je vnitřně stabilní, žena muže respektuje
a získává u něho sebedůvěru. Manželovi nevadí je
jí touha po úspěchu, cba jsou stejní. Stinnou
stránkou je občas měření sil, oba potřebují totiž
pozornost a uznání. Přeženou-li to, postaví se
někdy proti sobe. Neznají umění kompromisu.

ŽENA NEJSTARŠÍ, MUŽ PROSTŘEDNÍ Z DĚTÍ. -Má-li muž
panovačnou sestru, cítí odpor k přirozené touze
ŽENA JEDINÁČEK, MUŽ NEJSTARŠÍ Z DĚTÍ.
své ženy dominovat. Žena je odpovědnější než muž,
Tyto ženy oceňují silné muže, kteří zastu smiřuje se s jeho bezstarostností. Získává sebe
pují otce. Muž je trochu pesimista, proto důvěru vlastním úsilím, ale nenají vládnout mužem
ho manželka musí povzbuzovat, starat se o a postrkovat ho. Muži bývají diplomatičtější.
jeho dobrou pohodu. Muž bývá ctižádostivý
a nékdy manželku zanedbává, i když je na ŽENA NEJSTARŠÍ - MUŽ NEJMLADŠÍ. - Nejmladší
bývá tak sebevědomý, že je shovívavý K ženě, sna
jeho lásku spolehnutí. Žena však velice
lásku potřebuje, její pocit osamělosti se žící se vládnout. Kdyby byl příliš pokorný, žena
zdá muži nepochopitelný. Musejí si o tom by ho obklopila mateřskou péčí-což nesnáší. Oba
včas otevřeně pohovořit. Ženy se mylně do jsou ctižádostiví, muž se nebojí neúspěchu,jako
mnívají, že své celé štěstí najdou v man žena. Muži jsou bud plni sebedůvěry-vyrostli-li
želovi. Musejí se snažit rozvinout vlastní mezi dívkami, nebo samostatní a úspěšní, vyrostzájmy a schopnosti. Tyto ženy nejvíc usi li-li mezi chlapci. To tyto ženy oceňují.
lují o citovou a hmotnou stabilitu v man ŽENA PROSTŘEDNÍ, MUŽ JEDINÁČEK. - Žena je tole
želství. Tu jim muž tohoto druhu poskytne. rantní a váží si partnera-na jící ho sebedůvěru a
humor. Manžel si váží průbojnosti a iniciativy
ŽENA JEDINÁČEK, MUŽ PROSTŘEDNÍ Z DĚTÍ
Muž musel jako dítě bojovat o své místo, své ženy, která mu dovolí být pánem v domě. Ženy
proto chce být vedoucím i v rodině. Je-li jsou dobře přizpůsobivé, její muž má občas potře
muž neprůbojný, cítí se žena ochuzená, jak bu být sám.
duševně, tak hmotně. Tito muži nenají sklor ŽENA PROSTŘEDNÍ - MUŽ NEJSTARŠÍ. - Není-li muž
k rozvodům, a umí-li nanželka dělat konpro .panovačný, nedochází ke konfliktům, žena je snad
misy a netouží po kariéristovi, bývají ta no přizpůsobivá, tvárná, ale nedá s sebou vláčet.
Obdivuje mužovu ctižádost. Maže být však příliš
to manželství nejstabilnější.
poddajná.
ŽENA JEDINÁČEK, MUŽ NEJMLADŠÍ Z DĚTÍ
OBA MANŽELÉ JSOU PROSTŘEDNÍ Z DĚTÍ. - Oba jsou
Nbnžel netrpí úzkostmi prvorozených,ale má hovorní a družní, ale náchylní k hříškům, snad
předpoklady uplatnit se. Má-li sestry, umí proto,že v dospívání nejvíc hledali své JÁ. Podabýt galantní, což se ženě líbí, potřebuje ří-li se jim to, jsou otevření a družní .Je-li že
muže, který ocení ženskost. Problém je,že na druhá a muž třetí, bere ona víc odpovědnosti.

Narodila-li se žena jako druhé dítě a muž
NOVÉ KNIHY
jako třetí, bere ona na sebe víc odpověd
nosti a stává se pánem v domě. Muži v tom-,
Louis de Wohl;ZLATÁ SIEř. Romano
to pořadí nejsou takoví. Je-li druhoroze-^
vy životopis sv.Ignáce z Loyoly.
né dítě v rodině chlapec, mívá často vlast
Česky vy Sel v Křesl .Akademii
nosti nej staršího. Jsou-li oba rranželé tře
tí, obvykle plní svá rozhodnutí a řeší své
CESTY K ŽÍVEJ VIERE. - Kapitolky o
problémy společně-odpovédnost si rozdělí problémech víry, védy a života jsou shrnuté do
stejným dílem. Jsou schopni i konpromisů. tří kapitol: I.Základy: Boh, Kristus, Církev. II.
0 kompetencii vied. III. Nad vznikom a vývojom ži
ŽENA PROSTŘEDNÍ, MUŽ NEJMLADŠÍ.
vota.
Tento muž hledá klid a pochopení. Procento Vydali:SLOVÁK JESUIT FATHERS , Galt P.O. Box 600
rozvodovosti je nízké. Je-li však žena pří Cambridge, Ont.,Canada N1R 5W3
liš ctižádostivá a na nanžela náročná, ne
líbí se mu to. Obvykle žena převezme odpo
vědnost za rodinu. Je však možné, že ji ne POLO, Jaroslav: POSVÁTNÁ LITURGIE. Zasvěcený, kaž
bude chtít žádný z nich. Tito lidé bývají dému srozumitelný výklad konstituce Il.Vaticana
o liturgii. Ilustr. 481 str. brož.
společenští, rádi se baví. Nejmladší ze
sourozenců nemívá vladařské choutky, proto WQJTYTA, Kami: ZNAMENÍ ODPORU. - Duchovní cviče
bývají tato nanželství harmonická.13
ní pro sv.Otce a jeho spolupracovníky ve formě
ŽENA NEJMLADŠÍ, MUŽ JEDINÁČEK. - Toto man rozjímání. 212 str. brož.
želství může být skoro ideální; oba se rá GRANÁT, Wincenty: K ČLOVĚKU V BOHU A V KRISTU. di pobaví, on přebírá odpovědnost. Byla-li Nástin katolické věrouky. I./II.,290/322 str.br.
žena vychována s láskou, ale nezhýčkaná,je
jich povahy se vyrovnají. Žena bývá opti- mLÝ, Tomáš: ZE ŠKOLY DO ŽIVOTA. - I. díl pro dívmistka a vedoucí místo přenechává manželov y, II. díl pro chlapce - o problémech mladého vě
který ho rád přebírá. Jeho ideálem je na- ku a jejich správném řešení.
teřskost a ženskost, proto svou ženu hýčká KUČERA, František: b9h A JÁ. - 12 hlubokých roz
Konflikt může vyvolat snaha ženy vyhnout se jímání na slova či události Písma sv.109 s.brož.
odpovědnosti-nezaplacené účty, nevyřízená
korespondence, nevrácené knihy. Muž bývá Vydala Křesťanská akadmie v Římě. K dostání u čes
pečlivý a opatrný, proto ho to může vyvést kých misionářů.
z klidu.
ŽENA NEJMLADŠÍ, MUŽ NEJSTARŠÍ. - Muž se
ENCYKLIKA JANA PAVLA II.: RODINNÉ SPO
často chová k ženě jako k dítěti. To ji nej LEČENSTVÍ. - Sv.Otec pojednává otevřeně
dříve přitahuje a vyhovuje, později však a s láskou o všech i choulostivých otázkách man
znepokojuje. Žena je optimistka, doplňuje želství a rodiny, se zvláštní láskou k těm, kdo
přílišnou manželovu vážnost. Jeho stabilit Statečně nesou rodinné obtíže i těm, kdo v této
a vytrvalost dává ženě pocit bezpečí. Muž oblasti Boží zákony porušují. - 108 str.brož.
je zvyklý na vedení, proto bude dobré, naVydal: STCJANOV, Postbus 8171 ROTTERDAM/Pays Bas/
učí-li se žena říci mu také své mínění.
Neederland
ŽENA NEJMLADŠÍ, MUŽ PROSTŘEDNÍ
Dobrá kombinace. Muž nůže vládnout, a je
K ZAMYŠLENÍ
rád, protože dlouho bojoval o své místo me
zi ostatními, přílišná ženina závislost v "Když nepřátelé Církve bdí,
něm posiluje pocit mužnosti. Ve společnos nesmějí její přátelé spát.
ti bývají tito manželé oblíbeni. Překážka Když nepřátelé Církve mluví,
je jen nechut nést společně odpovědnost. nesmějí její přátelé mlčet. "
Kardinál FAVLHABER
OBA NEJMLADŠÍ. - Jeden i druhý rád užívá
"Kristův pokoj,
života, někdy až moc. Žena se musí občas
přinutit k vážnosti, řešit donací problémy opírající se o spravedlnost a lásku v meziná
Muže rozčiluji nepředvídané úkoly, nečeka rodním životě i životě jednotlivých národů,
né překážky a situace. Manželka se musí na začíná v našem denním sousedském životě
učit spravedlivě rozdělovat povinnost mezi - a ve čtyřech zdech rodiny. "
Kardinál WYSZYNSKI
oba. A čelit pokušení vydávat lehkovážně
peníze. Spojení může být vcelku štastné,
protože oba dostali v dětství hodné lásky ČTĚTE A ROZŠIŘUJTE NAŠE DOBRÉ SLOVENSKÉ A ČESKÉ
NÁBOŽENSKÉ KNIHY. OBOHATÍ VÁŠ ŽIVOT!____________
a péče - proto si dobře rozumí.
/API/

SV. TEREZIE A RODINA
Sv.Terezie z Avily si velice vážila manželství. Na radě míst v KNIZE
O ZAKLÁDÁNÍ se zmiňuje o vzorných rodinách3 matkách3 otcích i manžel
stvích. V 20.kapitole této knihy vypravuje o založení kláštera Zvěsto
vání Panny Marie v Albě de Tormes v r,15713 s pomocí ušlechtilých man
želů.
1. Ještě tomu nebyly ani dva mesíce, co jsem na svátek Všech svátých
převzala dům v Salamance, když na ime začal naléhat pokladník vévody z
Alby a jeho paní, abych založila klášter v jejich městě. Neměla jsem
k ternu moc chuti, v malém městě je třeba zajistit klášteru důchod a k
tomu jsem nikdy nebyla nakloněná. Ale Otec Mistr Dr.Dominik B®EZ, můj
zpovědník, s nímž jsem o tom mluvila, řekl, že by nebylo moudré zaklá
dat klášter jen proto, že nesouhlasím s tím, co Koncil dovolil, proto
že nechápu, že nic nemůže sestrám bránit v chudobě a dokonalosti.14

2. ..Zmíním se o zakladatelce, jak na ni Pán působil, aby klášter za
ložila. Tereza de Lais..byla dcerou urozených rodičů čisté krve. Neby
li tak bohatí, jak odpovídalo jejich původu, proto bydleli v Tordillos,
dvě míle od Alby. Pro marnivé předsudky bydlí lidé raději v dědinkách,
kde nemají dost poučení a postrádají řadu věcí,které mohou osvětlit du
ší. Jen aby nemuseli slevit z toho, čemu se říká čest.
3. Při narození Terezie byli rodiče smutni, že je to děvče, už měly
čtyři dcery. Je k pláči, že smrtelní lidé, kteří nemohou poznat, co je
lepší a nechápou Boží úradky a nevědí, jak velké dobro může vzejít z
dcer a velké neštěstí ze synů, nedůvěřují Tomu, který to ví a nespolé
hají na Něho, místo aby se trápili tím, co by je mělo spíš těšit. Víra
takových lidí snad spí. Nepřemýšlejí. Zapomínají, že Bůh všechno řídí a
všechno mají svěřit jeho rukám. Můj Bože, jak budeme jinak chápat, až
poznáme svou pošetilost v den, kdy se nám objeví pravda všech věcí. Ko
lik otců bude zavrženo, protože měli syny a matek spaseno, že měly dcery.

4. ..Došlo to tak daleko, že jim na životě dítěte nezáleželo. Třetí
den po narození je nechali samo, jen je dali pokřtít..Večer přišla
chůva a dámy navštívit matku..Když chůva uviděla dítě, rozplakala se,
vzala je a řekla: "Ubohá děvenko, což nejsi křestanka?". .Dítě zvedlo hla
vičku a řeklo: "Jsem'.' Pak promluvilo až v době, kdy děti začínají mluvit.
Všichni byli vyděšeni. Matka začala mít dítě ráda a říkávala, že by se
ráda dožila, co z něj Bůh udělá. Všechny dcery vychovávala dobře a ved
la je ke ctnosti.
■
5. Když přišel čas k vdávání, Terezie po tom netoužila. Pak o ní požá
dal František Velasquez. ..a hned se rozhodla, že si ho vezme, i když ho
předtím neviděla. Náš Pán předvídal, že tak je to dobře, aby se uskuteč
nilo dílo, které bude ke cti a slávě Boží. Velasquez byl ušlechtilý a
bohatý muž, svou ženu velmi miloval a snažil se jí ve všem zalíbit. By
la to milá žena, výborná hospodyně..V Albě jim přidělili do bytu mladé
ho kavalíra. To Terezu rozhořčilo..Byla mladá a půvabná a věděla, jak
velké je tu nebezpečí, když dábel začal tomu mladíkovi našeptávat hříš
né žádosti.
■
ne pouhá fantazie ne
6. Poznala to, ale rranželovi nic neřekla. Prosila, aby se odstěhovali. bo klam zlého ducha.
Odešli do Salamanky, žili pokojně a dost zbohatli. .Jen je trápilo, že
8..Od té doby netou
nenají děti. Kdo tu po nich zůstane, aby chválil Pána? Řekla mi, že
nikdy netoužila po ničem jiném. Miluje pravdu a je ctnostná a já bývala žila po dětech..Zača
roznícena k chválám našeho Pána, když jsem viděla její skutky. Tato du la uvažovat, jak
splnit to, co chce
še touží, aby s ní byl Bůh spokojen a nikdy nemámí čas.
Pán. Podle účinků je
7. Mnoho let toužila po dítěti. .Jednou se modlila k sv.Ondřeji a slyševidět, že..to nemo
la: "Nechtěj děti, byla bys zavržena."Lekla se..ale modlit se nepřestálé hla být činnost zlé
Nemůže být přece zavržena, když touží po něčem dobrém?. .Jednou se jí
ho ducha.
zdálo, že se octla v domě, kde byla na nádvoří v krytém podloubí studna.

Z jeho působení nemůže nikdy vzejít něco dob PROČ NOSÍ CHULIGÁNI NA KRKU KLÍČE
rého a z j,ejího vidění vznikl klášter, kde je
Řetězy jako z okovů
chválen a veleben náš Pán. Vidění měla šest
a na nich klíče domovu
let před tím, než klášter vznikl a zlý Nepří
anebo klíče těžké velice
tel není schopen poznávat budoucnost.

■

9. Byla viděním rozrušena a pověděla to svému
manželovi. Řekla, že založí klášter, když jim
Bůh nedal děti. Velasquez..měl svou ženu rád.
Hned začali uvažovat, jak uskutečnit tento
plán. Ona chtěla, aby byl klášter tam, kde se
narodila..Jemu se toto místo nezdálo vhodné..
10. Tu ho k sobě povolala vévodkyně z Alby..
Mši převzít místo v Albě..a rozhodl se je
přijmout, i když bylo méně placené. .Manželka
se zarmoutila, řekla mu už, proč je jí město
protivné. Ujistil ji, že nikoho cizího do do
mu už nevezme a to ji uklidnilo...Velasquez
koupil dům a poslal pro ni. Přijela nerada a
ještě víc byla znechucena, když spatřila dům.
Byl na pěkném místě a prostranný, ále bylo v
něm nélo místností..Když ráno..vyšla na nádvo
ří, viděla studnu, u níž stál tehdy sv.Ondřej.
..Jen místo, světec, trávník' a květy tu neby-

■
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od zakouřené světnice
anebo od lamp ulice
jež každý, večer lampáři
v texaskách za/ihají

a měsíci
anebo od
klíče od
od srdcí
která uŽ

tím stíní
kaváren
z
hracích skříni
zamčených
/
vyloupili jim

někteři jimi zamykají
maličké kouty
uprostřed duše svojí
;
ve kterých každý chuligán
rány a Škrábance si hojí
a strašné si je chrání
aby tam druzi nevstoupili
žijí tam totiž ještě sny a víly
a chuligáni tam pláčou
aniž se vůbec zastydí
že je zde někdo uvidí
+ HELENKA L'

11 . ..Rozhodla se, že zde založí klášter.. •
Už netoužila odejít. Začali skupovat okolní
domy, aby získali dost místa. Uvažovala,který
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
řád by měl v klášteře působit. Přála si, aby 7 Bulharsku už nesmějí mladí nad 16 let na hodí
tam žilo málo sester v přísné klauzuře....
ny náboženství.Také se nesmějí světit kat.kněží.
Zlému Nepříteli se její záměr nelíbil a chtěl V Gdaňsku se ve věznici z 23.-24.7.dopouštěli
dílo zmařit. Když ji dva řeholníci od úmyslu dozorci surovostí na vězních, např. na ně pus
zrazovali a zlý Nepřítel kladl do cesty nové tili policejní psy bez náhubků.
a nové překážky, dostala Tereza strach a roz Mezinárodního hnutí křest.studentů a katol.mlá
hodla se, že to vzdá...Manželé se rozhodli,že deže od 6.8. v Montrealu se zúčastnilo 300 dele
přijmou za vlastního synovce..a zasnoubí s
gátů z 88 zemí. Téma: Studenti solidární s lid
Velasquezovou neteří, dají jim část majetku a mi - "cestou k církvi chudých". 0 Kristu, o hod
ostatní bohatství použijí ke spáse svých duší.'notách víry ani slovo. K Církvi patří i bohatí.
■
Xfelký rabín Shlomo Goren otevřel v záp.Jerusa
12. Ale Pán stanovil jinak..Za čtrnáct dní
lemě 7.8.ústřední synagogu, věnovanou obětem
chlapec těžce onemocněl a brzo ho Bůh vzal k nacistického režimu. Vejde se do ní 5000 osob,
sobě. Terezu..to bolestně zasáhlo. Obávala se stála 14 mil.a nejvíc přispěl Sir Isaac Wolfson.
dokonce, že příčinou chlapcovy smrti bylo je Oba israelstí Velcí rabíni odňali letec.společ.
jích rozhodnutí vzdát se založení kláštera a ELAL potvrzení, že její strava odpovídá"koserodát majetek jemu. Vzpomněla si, co se stalo vým"normám/kastout/, protože se tam připravuje
proroku Jonášovi, když nechtěl poslechnout
jídlo v sobotu. Ortodoxní židé už nesmějí těmi
Boha..Pevně se rozhodla, že ji už nic a za
to letadly létat. ELAL vsak tvrdí, že jídla
žádnou cenu neodvrátí od úmyslu založit kláš připravuje israelský podnik v porcích a v sobo
ter...Nejvíc ji bral odvahu její zpovědník.. tu že nepracuje. Před časem rozhodla israelská
■
13. Ten se dostal na jiné místo, kde se dově vláda, že tato letadla nebudou létat v sobotu.
děl o klášterech Panny Marie Karmelské..Vrátil Proti tomuto opatření personál stávkoval.
se a řekl Tereze, že už našel, co hledá..řekl Anglikánská církev žádá, aby ředitelé 2000 ang
likánských škol postupně odstranili tělesné
jí, aby se mnou začala vyjednávat..Konečně
jsme se dohodly; snažila jsem se, aby klášte tresty - bití holí.
ry měly dostatečný důchod, aby se sestry nemu1/ září se bude konat blízko Říma 8.italský
sely doprošovat příbuzných, aby měly živobytí sjezd apoštolského hnutí nevidomých. Program:
pastorace mezi tělesně postiženými a zapojení
a ošacení z kláštera, aby měly i v nemoci
nevidomých do soc.života.
ošetření....
Podle kardinála Ratzingera má sv. Otec hluboké
/Mime z kráceno. Pře l.V.M./
pochopení pro pravý ekumenismus. .

PROČ ?? ??

"Copak si nepamatujete? Přijela jsem sem s ma
minkou. Vždy£ máte na prste tentýž prsten jako
Když zemřel paní Nealové v r.1892 v Indii ráno!"
manžel, rozhodla se, že se s dcerou vrátí "Okamžik, "řekl mladý Angličan a začal hovořit
do rodné vísky v Anglii. V jednom z přísta tiše s jiným úředníkem.
vů, kde lod zastavila, chtěly strávit něko "Ne,"řekl úředník,"pokoj je obsazen a toho pána
lik dní. Město bylo plno cizinců, konal se nyní nemůžeme rušit. Nepřeje si to."
tam mezinárodní veletrh. Ale paní si zajis Dívka ukázala potvrzenku, že zaplatila za sebe i
za matku pokoj na tři dny. Úředník jen kroutil
tila pokoj v hotelu Royal včas a ředitel
jim oznámil, že jim reservoval nejlepší po hlavou. Zavolali tedy hotelového lékaře. Byl
koj číslo 342. Když se obě přihlašovaly v to týž lékař, který jí vystavoval recept. Nepo
recepci, všimla si dcera krásného prstenu znal ji. Ani ředitel, jenž se postaral o fiakr,
s velkým rudým kamenem na prstě recepčního. o ničem nevédel. Nabízel jí jiný pokoj, aby se
Pokoj byl nádherný, růžičkové tapety, same uklidnila a rozpoméla si, kde skutečně bydlí.
Nezbylo než se obrátit na policii. Tam však ta
tové záclony, stylový nábytek.
Avšak matka to málo vnímala. Cítila se vel ké pomoc nenašla. Dívka už začala pochybovat o
mi unavená, byla bledá, ba skoro omdlévala. tom, co se stalo a myslet, že se opravdu mýlila.
Hned si lehla do postele. Vystrašená dcera Zbýval jen mladý Angličan. Ten jediný jí věřil zavolala lékaře. Prohlédl nemocnou, položil vzdor opačným důkazům a tvrzením. Napadlo mu,
dcerce několik otázek, pak zatáhnul záclo že z nějakého záhadného důvodu všichni zaměstnan
ci lžou a mají zájem na tom, aby se dívka k mat
ny a doporučil nemocné úplný klid.
ce nedostala.16
Na chodbě řekl dívce:"Připravím
Teprve druhý den ji pustili do uovaší rramince doma lék. Přijedte
koje č.342. Byl úplné jir”. Zráze
si pro něj hned, okamžik, po
ly růžičkové tapety, zmizel stylo
slu k vám kočár."
vý nábytek, zmizely krásné záclony.
\ni ne za pět minul byl ko
A zmizela i maminka.
čár před hotelem. Lékař řekl
Proč? Kam? Mladý muž se rozhodl,že
něco cizí řečí recepčnímu a
záhadu rozluští. Dívku ubytoval za
odejel okamžitě svým vozem.
tím v jiném hotelu a brzo našel a
Ředitel hotelu něco říkal
podplatil tapetáře, který přiznal,že
kočímu, který měl dívku k lé
strhával růžičkové tapety a nalepil
kaři dovést, zřejmě mu vysvět
na zed jiné. Ted se ukázalo, že dívka mela pře
loval cestu.
ce jen pravdu. Ale proč ušni li pokoj? Proč
A jeli. Fiakrista neměl naspěch, vyzáblá
herka táhla zvolna povoz přeplněnými ulice všechno zapírali? A hlavně - kde je dívčina matNAŠE KRIMI
mi. Dívce se zdála cesta podezřele klikatá, Ka?
ba měla dojem, že některou ulicí už proje Matka zemřela krátce po dívčině odchodu. A mla
dý muž se dověděl, že hotelový lékař poznal
li jednou, či dvakrát.
nebezpečnou a velmi nakažlivou chorobu - černý
Konečně kočár zastavil. Dívka netrpělivé
vyskočila a zazvonila. Trvalo dlouho, než mor, kterým se matka nakazila v Indii. Aby
se dveře otevřely, lékařova manželka četla měl volné ruce, poslal děvče pro úplné zbytečný
dvakrát či třikrát nanželovo sdělení, pak lék. Ředitel vysvětlil drožkaři, že musí jet
se odšourala kamsi dozadu a za dlouhou do pomalu a oklikami a psal manželce lékařově, ař
bu přinesla dívce zabalenou lahvičku s lé připraví lék pomalu a zdrží dévče co nejdéle.
Zatímco ubohá dívka jezdila městem kolen dokola
kem.
Zpáteční cesta byla stejné zdlouhavá a kli a netrpělivě čekala v čekárně, matka zemřela.
Mrtvolu tajné odstranili a pohřbili. Protože
katá. Bud si fiakrista cestu nepamatoval,
ani policie, ani ředitelství hotelu si nepřály,
nebo ji vozil úmyslně kolem dokola. Nako
nec, celá zoufalá, vyskočila z fiakru, kte aby se n^co rozkřiklo po městě - kde se právě na
rý uvíznul mezi davem, a oslovila jakéhosi veletrhu uzavíraly velké obchody - a také aby
nebyl hotel zavřen - zahrály s děvčetem komedii,
mladíka. Byl to náhodou Angličan a hezké
dívce ochotné pomohl. Hotel Royal byl doce takže už nevěděla, co je pravda a co ne.
Tak zachránily sice mezinárodní veletrh, ale za
la blizoučko. Devče požádalo v recepci o
klíč. Úředník, který jí ráno ponánal vypl cenu nervového zhroucení ubohé dcery!
ňovat formuláře, se chladně zeptal:"Koho
Tento příběh se skutečně stal - ručím za to.
chce slečna navštívit." Zamrazilo ji u srd S tou mladou, hezkou dívkou jsem se totiž ože
ce: "Já tu bydlím. V pokoji 342. Nesu mamin nil - jistě - já jsem ten mladý Angličan, který
ce lék." "Mýlíte se slečno. Tento pokoj je se pokusil odhalit záhadu pokoje č.342.
už čtrnáct dní obsazen. Snad bydlíte v ji
Alexander WOOLCOTT
ném hotelu?"

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
PODZIMNÍ PRÁZENINY DĚTÍ ZE ŠVÝCARSKA. Přihl.P.Sim-

čík. Prázdniny jsou v romantickém domě Velehradu
v Casies, Již.Tyroly, Itálie. Záleží-li Vám na cha
rakterové a náboženské výchově dětí zkušenými vy
chovateli, přihlaste své děti brzo. Tábory bývají
velmi brzo úplně obsazené. 9.října - 23.října

BOHOSLUŽBY

AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BADEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-kaple Lindenberg č. 12., sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kircho,
Aemtlerstr.46. neděle
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr. 34, v neděli a svátky 9,
0ORTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel,
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
ned.v mesiaci-P.lbzák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p.
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30
RÚTI-TANN - kaple u katol.kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERM-St.Peterskapelle, neděle 19,00
SQLAFFHAUSEN-kaple u kost, sv.Petra, St
Peterstr. 11.P.Šimčík posílá pozvánky
SOLOTHUIM-Spitalkirche, každou 2. neděli, P.Birka
10,30
ST.GAT.T.RN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
voří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
WINTERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00
ŽENEVA-v kapli při kostole sv.Terezie
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30
Data neprav, mší sv. rozesílají misioná
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži
tostech křtu, pohřbu, vyučování nábo
ženství a pod.
P.JAN BIRKA, 6006 LUZEFN, Schadrútistr.26, tel.041-312635
P. Jos.ŠIMČÍK-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99.
t.01-2415025, P.Ant.BANÍK-01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 NDRdS, La
Longeraie, tel.021-717713
P. Vilém VAIDRA, 8735 St.Gallenkappel,
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.

S V AT OVÁCLAVSKÁ POUŤ v kapli
pod Sántisem, Appenzell. Ve 12 hod.mse svátá, po
ní piknik v přírodě. Přijedte i s dětmi, budou tam
mít mnoho kamarádů.
26.září
V ÍK E N D V Q U A R T E N U
povede, ná/ oóv^d^cný c>:QAciZcCto^. mladých Z doipfcůych - juuZZa z Rakouska - P. ROBERT K, U N E R T.
Kdo az jeho pnomEavy ótyóeZ, bu.de he ZoXiZ, kdo
neméZ zaZÍm ptvíZczúZo^Z, cuťte óam pdeóvedej.'.
Ve Vzdělávacím óVtedi^ka SchonAZaZt>k.yeh aqaZca v
Qua/tZenu, SG.
od 28. - 31.10.
DU C H OV NÍ
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co NOVÉHO VE SVĚTĚ
Návštěva sv.Otce ve Španělsku, plánovaná na 12.-20.
10. byla o dva dny posunuta, aby papež zmeškal jen
jedinou středeční audienci. 14.10.oslaví sv.Otec
v Avile 400 let od smrti učitelky Církve sv.Terezie
z Avily. Studenti university a techniky ve Valencii
chtějí, aby byl sv.Otci udělen čestný doktorát.
Ve Španělsku je t.č. 914 rozjímavých klášterů 33
různých řádů a 15.422 rozjímavých řeholnic, 360
novicek a čekatelek/postulantek/.- U příležitosti
tohoto výročí organizuje 4.- 8.10.papežská univer
sita Salamanca a španělské ministerstvo kultury v
Salamance mezinárodní tereziánský kongres. Bude se
jednat o třech pohledech na světici: historickém,
literárním a teologicko duchovním. V ambitech pak
bude bibliografická a umělecká výstava na námět:
Terezie od Ježíše a XVI.století. - Tajeimík polské
bisk.konference Msgr Dabrowski sdělil polským úřa
dům, že se sv.Otec rozhodl věnovat několika polským
klinikám umělé ledviny /přístroje/. - Koncem červen
ce byl v Pas traně/Španělsko/zahájen I.mezinár.kon
gres o sv.Terezii z Avily a snad i sv.Jana od Kříže
Zúcasnilo se ho 250 osob z 19 zemí. Světice je pa
tronkou 230 universit v 18 zemích, během konference
ji přijali za patronku i universita v Lovani/Belgie/
Salamance a Madridu. - V červnu jsme oslavili 25 let
od založení Čs. křest, demokracie. Gratulujeme - zej
ména panu redaktorovi Kusému za obětavou práci. 2.července byla obnovena činnost ěs.tělocvičné jed
noty OREL v Neresheimu/NSR/. Sešli se na schůzi
účastníci nejen z Německa, ale i z USA, Holandska a
Švýcarska. Předsedou je pan prof.Malášek z NSR.
Slovenský jesuita P.Gabriel POVALA/651et/nebyl
vzdor špatnému zdraví propuštěn z vězení. Je bud v
trenčínské nemocnici nebo vězeňské nemocnici v Trenčíně/srdoe/. Za 2 meótce óe nahMmadZZo ZotZk zprav,
ze všechny aveAe.jnZZ nem&Žeme. VnázZme óe k nim-

nápověda diskrétně
napověděl:"Kus mat
Zaskočíme-li někoho, dopouštíme se v občan činy minulosti,"ale
ském životě zpravidla něčeho nečestného a P.slyšel jen syčení
je to většinou považováno za nepěkný sku a nemluvil. Nápověda
tek. Zaskočit v divadle je složitá a čest tedy přidal na hla
ná povinnost a znamená to zastoupit onemoc sitosti. A zase bez
něvšího kolegu, aby se nemuselo měnit před výsledně. P.si vzal
jeden z hméčků na
18
stavení. Je to především ve vašem zájmu,
čaj,
hrál si s ním
milí návštěvníci divadel, neboř přijdete-li
dejme tomu, na "Maryšu", jste zklantíní, že a špicoval ucho směrem k nápovédovi."Kus matčiny
máte místo ní vidět "Revizora", nehledě k minulosti,"polohlasem ponáhal nápověda. Nešíasttomu, že jste ho třeba napotvoru viděli mi né sykavky! P.položil hrníček zpět na stůl a řekl
s naprostým klidem:"Ku svačině času dosti!"
nulý týden.
Ve
Vinohradském divadle jane hráli Klicperova
Herci dokáží hrát za neuvěřitelných podmí
nek. Viděl jsem hrát se zlomenýma rukama, "Zlého jelena". Už ani nevím, kdo to tenkrát one
za vysokých horeček, ve složitých osobních mocněl, ale roli mysliveckého mládence Jaromírasituacích. Před léty jsem spoluúčinkoval v který přijde v závěru hry a vlastně všecko vy
představení, kde jednu z hlavních rolí hrá světlí, zaskakoval Zdeněk Dítě. Uměl to, chudák,
la herečka, které se před dvěma hodinami za do poslední písmeny, a věřím, že to umí do dneš
bil manžel při letecké katastrofě. Některé ka. Ale když tehdy vešel na scénu a měl všem nám
herce pouštějí lékaři z nemocnic na revers. shromážděným to tajemství zlého jelena objasnit,
najednou sám zjelenovatěl a neřekl vůbec nic.
Ale někdy to přece jen nejde.
A tak si obecenstvo přečte nebo ani nepřeč Tréma, stažený krk, tma před očima, přes uši
klapky. Koukali jsme na něho, hučeli do něho-narte vedle plakátu"oznámení obecenstvu"ve
kterém se praví: "Za náhle onemocněvšího pa nost nad marnost. Nějak jsme to improvizovaně do
vedli ke konci a všechno přikryla milosrdná opo
na A.hraje roli tu a tu pan B., jen aby
na. Dítě se probral z mrákot, otřel si mokré če
umožnil představení."
Pan A.tedy leží. Pan B.si vypůjčí nápovědní lo a řekl těžce:"Tak, a nám po záskokách!"
V začátcích bratislavského divadla hráli také
knížku, kde je přesný text hry, zavře za
sebou doma devatery dveře a dře až do veče nějak narychlo ve slovenské operetě role dvou
ra, kdy má informační zkoušku a hned po ní sluhů pozdější členové Národního divadla Emil
Bolek a Bohuš Machník. Měli se na scéně sejít a
představení.
Divák, který právě čte vyvěšené "oznámení", v dialogu pomlouvat své pány. Sešli se tedy, ale
nebo který přišel do divadla o chvilku dřív nějak jim ta slovíčka vypadla z paměti; a tak
a spokojeně cucá své bonbóny, nemá ani tu chvíli nehnuté stáli, pobízeli očina jeden dru
hého k mluvení a čekali, kdo začne. Když byla
šení, co se za staženou oponou odehrává.
Tam pobíhá pan B.,už oblečen v kostýmu pa pauza už příliš dlouhá/přítel Pivec říká, že"lina A. ,a obklopen partnery, režisérem, ins- di šli nežitím kouřit a když se vrátili, tak ješ
picientem a nápovědou přijímá poslední po tě pořád ta pauza trvala"/, povídá Machník Bolko
kyny, kde na co říci, kterými dveřmi odejít, vi: "Tak čo?" Bolek chvíli uvažoval a pak odpově
na co nesmí zapomenout, v který moment part děl: "Tak nič." A svorně odešli ze scény.
Proto vás prosím:až budete kdykoli číst, že pan
nera probodnou, jak, kdy a kde má umřít..
Pak mu všichni popřejí, aby"zlomil vaz",po B.převzal narychlo roli, jen aby umožnil před
plivá jí ho a představení začne. Prožil jsem stavení, staňte se vlídnými a laskavými diváky.
to sám rmohokrát a vím, kolik odvahy a ner Děláme to jen proto, abyste se na nás nezlobili.
Bohumil BEZOUSKA: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
vů tohle vyžaduje. Jsou herci, kteří dove
dou zaskočit tak znamenitě, že ani znalec
nic nepozná, ale stane se také, že dojde k
situacím, které sice divák v hledišti vů
bec nezaregistruje, ale které jsou pro part
nery zdrojem smíchu. Neboř vidíte-li dva
cetkrát totéž a najednou je to úplně jiné,
působí to směšně.
Kdysi v Brně zaskakoval herec P. v Hilbertově "Vině". Dcera paní domu hrála v poza
dí scény na klavír Modlitbu panny, vpředu I
nad stolem prostřeným k odpolednímu čaji
stál P.a měl glosovat hru na klavír povzde
chem: "Kus matčiny minulosti." Piano hrálo a

ZÁSKOK

HUMOR

"Znáte paní Pimprdlíkovou odvedle."
"Jisté!""Znáte ji tak dobře, že s
Pošta. Maskovaní lupiči. Ban
ni mluvíte ? ""Znám ji tak dobřeže
kovky na přepážkách. Všichni
s ní nemluvím!"
mají ruce nahoře. Tu se obje
"Co vlastně děláte?"ptá se soudce
ví ve dveřích vedoucí pošty.
tuláka. "To i ono.""A kdy děláte?"
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Lupiči jsou schováni za tre
"Sem tam někdy. ""A kde děláte?""Tu
sorem. "Koukejte,"povídá ve
i tam." "Dobrá, tak vás musím za
doucí ,"hned se pusňte do prá
vřít! ""A kdy mě pustíte?" "Dříve ne
ce a nechte toho tělocviku."
bo později."
Zvoní telefon. "Beknete, že
Dědeček se na procházce ptá vnuka:
tu nej sem/'nařizuje ředitel
"Karlíku, proč asi nás pes stále
sekretářce. Ta zvedne telefon
vyplazuje jazyk?""Asi má v puse pro
a říká: "Pan ředitel je tu."
nej málo místa,"hádá Karlík.
"Proč jste me neposlechla, "
Pán domu se vrátí z rybovolu s rý
zlobí se ředitel. "Ten pán se
mou a kašlem. Při pátém kýchnutí se ptá jeho že
neptal na vás!"
na: "A co jsi tam ještě ulovil?"
Auto narazilo na zábradlí a spadlo do řeky. Zajíc vzdychá: "Ach, kéž bych byl slonem. " Králík
Manželé se dostali z něho a plavali ke bře se ptá:"Máš asi velikášské choutky, co?""Ani ne.
hu. Žena při tom naříká. "Tak se už nezlob',' Ale v naší zemi nikdo slony neloví. "
napomíná ji muž,"jeli jsme se přece koupat'.' Učitel jízdy autem se ptá žáka:"Co byste dělal,
Vášnivý rybár chytil po dlouhém cekání ma kdybyste po deseti minutách jízdy zpozoroval, že
ličkého kapra. Spěchal s ním k fotografovi. jste zaporměl klíče od zapalování?""Vystoupil
"Prosím vás, můžete mi ho pořádné zvětšit!" bych z auta a zdvořile poděkoval tanu, kdo mě
Vězni píše manželka: "Asi čekáš,
těch deset minut tlačil!"
že budu orat a sázet na pole
Jednou vstoupí učitelka do třídy a tam
brambory. To tedy čekáš namě!"
panuje neobvyklé ticho. Nikdo ani ne
Vězeň odepíše: "Neopovažuj se
pípne. "Děvčata, jak je možné, že je tu
orat pole! Zakopal jsem tam to
takové ticho? A proč se na mne tak
zlato, co za něj sedím." Za
upřeně díváte?" Nakonec řekne jedna z
pár dní píše opět rranželka: "Byla
žákyň:"Paní učitelko, minule jste nám
tu policie a cele pole přeorala.
říkala, že kdybyste jednou vstoupila
Mohu sázet brambory!"
do naší třídy a bylo úplné ticho, ták
Povídá sváteční střelec svému psu.'
že vás raní mrtvice."
"Koukej něco chytit sám. Já už ne
Karel potká přítele a prosí ho o půjč
mám ani jednu patronu! "
ku pěti franků, že chce jít do kina.
Zamilovaný mladík vzdychá:"Věřte,
"Co tě napadá? Za pět franků mohu jít do kina
slečno, šel bych pro vás na konec světa!" sám.""Dobrá. Půjč mi deset franků a zvu tě do
"Nejvyšší čas, abyste vyrazil,"zabručí ona. biografu!"
"Mel jsem zaměstnance, "vypravuje šéf, "který "Leopard je nejrychlejší savec na naší zemi, "
byl ták pověrčivý, že nechtél pracovat v
poučuje otec syna. "A jak rychle saje, tati?"
žádném týdnu, v němž byl pátek. "
Honzík jde poprvé do školy. Vrátí se zachmuřený.
"Pane Pfeyer, pročpak dnes máte cylindr."
"Co je ti?"ptá se maminka. "Ale je na dveřích
"Ale byl jsem při rozdílení dědictví po
napsáno "první třída"a jsou tam jen dřevěné lavi
strýci.""A co jste zdědil?""Cylindr."
ce!"
Nápis v přijímacím pokoji pro rodiče v jed V zoologické zahradě. "Víš, že tenhle hroch doká
nom gymnasiu: "Milí rodiče, prostudujte si že zůstat celých pět minut pod vodou?""No, kdy
nejdříve svá vysvědčení, i kdyby
bych ták vypadal já, zůstal bych tam
byla velmi stará. Pak se budeme
ještě déle!"
klidné bavit o studijních výsled
"Nikdo ve škole mě nemůže vystát!"ho
cích vašich dětí.. "
řekuje syn."Učitelé mě nenávidí a žá
Musíme koupit chlapci novou pos
ci také. Inspektor mě chce vyhodit a
tel -už naráží hlavou na pelest.školník si ze mne dělá legraci. Poslu
Proč taková roznařilost? Nejdříve
hovačka se věčně kolem mě ohání had
se pokusíme mu ostříhat vlasy!
rem. Nebudu už chodit do školy!""Mu
Boxer nazval svého psa Gauner.
síš chodit, "zlobí se iratka. "Jsi zdra
"To je podivné jméno pro psa?"
vý a ještě se ixnohému naučíš. Můžeš
diví se přítel. "Ale mel bys vi
dát leccos i druhým. Konečně, je ti
dět, ,kolik lidí na ulici se ohlí
tiž padesát, a jsi tam ředitelem. Před
ží, když svého psa zavolám!"
penzí nemažeš všeho nechat!"

KLUB,
8735 St.Gallenkappel,
Schweiz

HRUŠKY S HROZNY. - 250 g
tučného tvarohu, 75 g práš
kového cukru, 3 lžíce mléka,
4 hrušky, 4 lžíce červené
marmelády, 250 g modrých
hroznů - Utřeme tvaroh s
cukrem a mlékem a krém dáme
do hlubší mísy. Hrušky oloupáme, rozkrojíme, jádra od
straníme, pak necháme několik
minut ve vařící vodě. Urov
náme na krém a na vykrojené
místo jádřince dáme červenou
marmeládu. Hrozny omyjeme,
odstraníme jádra a ozdobíme tím mísu.
STRASSBURGSKÉ HRUŠKY, - 2 šťavnaté hrušky,
biskvitový podklad pro dortu, 4
lžíce koňáku, šťáva z citronu,
30 g čokolády, 30 g mandlových
špíček. - Hrušky oloupeme, rozkro
jíme, vyjmeme jádřinec. Položíme
na dortový podklad a vyřežeme tvar}
hrušky. Hrušku sejmeme a biskvit
pokapeme koňakem. Na to položíme
půlku hrušky, pokapeme citrónovou
šťávou, polejeme rozpuštěnou čoko
ládou a napícháme do ní mandlové
špičky. Předkládáme studené.
ZAPÉKANÉ HRUŠKY A JABLKA. - 3 hruš
ky, 3 jablka/kyselá/, na vymaštení
máslo nebo margarin, šálek oves
ných vloček/comflakes/,půl šálku
cukru, čtvrt lžičky mletého hřebíč
ku, půl lžičky strouhané citr.kůry,
na špičku nože soli, 2 lžíce másla. - Ovo
ce oloupeme, vykrojíme jádřinec, nakrájíme
na plátky a smícháme. Formu na nákyp vymas
tíme, vložíme čtvrtinu ovocné směsi. Smí
cháme vločky s cukrem a hřebíčkem a solí,
čtvrtinu dáme na ovoce. Na to půl lžíce
másla. Pak klademe
střídavě vrstvu ovoce
a vloček. Dáme do pře
dehřáté trouby a peče
me 60 min při 180c.
Neočekávaná komplikace na manévrech.

HRUŠKOVÁ POVÉZA. - 8 silných krajíců
bílého chleba, 1/8 L mléka, 3 lžice
husté hruškové kaše. Pro vaječné těs
to: 80 g mouky, špetka prášku do pe
čivá, špetka soli, 2 vejce, 2-3 lžice
mléka, tuk k vy maštěni, 5 lžici rybizové marmelády, 8 v cukru uvařených
hrušek. - Krajíce chleba pokapat mlé
kem, aby do nich vsáklo. 4 krajíce
potřít hruškovou kaší/pyré/, na každý
krajíc položit další. Udělat těsto z
mouky, prášku do pečivá, soli, vajec
a mléka a v tom namočit chleby. Upéci
20
je do zlatova v horkém tuku, potřít
**
rybízovou marmeládou a na každý polo
žit v cukru uvařenou půlku hrušky - dvě půlky na
každý krajíc. Zbytkem marmelády ozdobit.
HRUŠKOVÁ KRÉMOVÁ DORTA, - Na krém: 100 g másla,
100 g cukru, 100 g mletých mandli, 2 lžičky vanilinového cukru, špetku soli, 2 žloutky. Hotově
koupený podklad z křehkého těsta, velká doza
zavařených hrušek - půlek, půl sklenice citrónové
ho želé. - Máslo promíchat v míse,
přidat cukr, mandle, vanilkový cukr a
sůl. Rozehřát a povařit, pak nechat
vystydnout, přimíchat žloutek a krém
rozdělit na dno dortového podkladu.
Hrušky z dosy dát okapat, ozdobit krém
a 30 min.péct v předehřáté troubě při
200°

HRUŠKOVÝ ZÁKU
SEK PO FRANZOUZSKU .-Doza hru
šek, 2 tabulky
polohořké čokol.
2 Ižzce vřelé
vody, Ižzce más
la, žloutek,bzlek,l/8 smetany.
Okapané hrušky
rozdělit na 6
talířků, polít '
ve vodní lázni rozpuštěnou čokol.smíchanou s más
lem, žloutkem a tuhým sněhem. Hned servírovat.

