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mladý muž si koupil sto let starou knihu vynikajícího teologa Scheebena: Mysterien des
Christenthums. Když se ho ptali, proč čte tak starou knihu, odpověděl:"Abych se konečně
dověděl, co katolická Církev opravdu učí!"
Čte-li věřící katolík knihy církevních Otců nebo nystiků, moralistů, zakladatelů řádů ap.
rozumí v podstatě všemu. Čte-li knihy progresistických "teologů"nerozumí ničemu. V nich se
pravdy víry obratně překrucují, ukazují se s otazníkem, takže nakonec věřící je zrraten a
neví, má-li věřit těmto "teologům" nebo Kristu Pánu.
Katolická víra se rozvíjí jako např.jabloň. Ne však tak, aby na jabloni najednou rostly
hrušky nebo větev borovice. Jsou věci katolické víře cizí, např.nauka o převtělování duší,
o předurčení spásy člověka, o Písmu jako jediném pramenu víry. Víra se nedá také rozumově
dokázat, jen předpoklady víry, jinak by to byla věda a ne víra.
A nyní - jaký je správný vztah k nekatolickým křesEanům? Je třeba rozlišit odpadlíky od
těch, kdo zdědili víru po lidech, kteří z protestu proti zlořádům ve vedení Církve nebo
pro vlastní prospěch odvedli část věřících od katolické víry. Žijí-li naši odloučení bratři
podle své víry, mohou dosáhnout vysokého stupně mravní dokonalosti-jak jsme se sami přesvědčili-i když nemohou dosáhnout toho stupně, jakého nůže dosáhnout ten, kdo má plnost
pravdy. 0 těch odloučených bratřích a sestrách, kteří žijí podle vzoru Páně, můžeme s Kris
tem opakovat slova, která pronesl o pohanském setníkovi: "Nenalezl jsem takovou víru v Israeii';
Jen s VĚŘÍCÍMI křesEany jiného vyznání mažeme pěstovat přátelský ekumenismus. Naše víra
musí být ovšem velmi pevná, ryzí. Pak získávají oni a získáváme i my. Odbourávají se před
sudky staletí. Někteří z nich např.denně rozjínají, zpytují svědomí, zpovídají se jeden
druhému! Není to sice svátostná zpověd, druhý jim nemůže dát odbornou radu a rozhřešení,
ale je upřímná a Bůh ji jistě přijme s láskou. Jsou mezi nimi ryzí, obětaví, moudří a sta
teční lidé. Kdo z nás by byl např.ochoten přinést cizímu jinověrci z ČSSR těžkou knihu,
která se jinak vyvést nesmí?
Jejich víra je ovšem zranitelnější, protože není jednotná. Proto je dnes
Světová
rada církví v komunistických rukách. Do katolické Církve se komunisté
dostáva
jí s obtížemi,nechápou nás a věřící katolík okamžitě pozná,
že tu něco není v pořádku a distancuje se.
Čím blíže jsou jinověrci jádru křesEanství, tím mocněji
v nich může vzplanout plamen víry, né totiž dost palivapravdy-aby se rozhořel. Nebudeme-li my o svůj plamen ví
ry pečovat, bude zkomírat vedle hřejivého plamene
víry odloučeného bratra. To by byla pro nás
velká hanba. Musíme s nimi závodit v lásce ke
Kristu a skrze Krista k bližnímu. To je pravý ekume
nismus! Ne míchat liturgii, odbourávat katolické poklady,
přijímat jinověrce do institucí, formujících katolíky.
Jednou nás bude Pán soudit ne podle počtu talentů-hřiven,
které nám dal, ale podle toho, jak jsme s tímto majetkem
hospodařili, co jsme z něj vytěžili pro Boží království.
My - i naši odloučení bratři a sestry.
Vaše
,
,
redakce

m

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

V Concesiu požehnal JP II.pomník
Paula VI., který pak byl přeneseni
do mariánské svatyně za městem.
Na katolickém dni v NSR mluvila
také vedoucí Focolárů Chiara Lubich o počátcích hnutí. Po 40 ti
letech má hnutí přes milión čle
nů, i jiného vyznání.
5.9. korunoval primas Polska Glemp
ve Vole Bukovské za přítomnosti
čtvrt mil.věřících obraz Panny
Marie Dobré Rady.
Jugosl.bisk. konference zřídila
přípravný výbor pro zasvěcení se
chorvatského a slovinského národa
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Duchovní příprava potrvá 3 roky.
Izraelští archeologové objevili
základy jeruzalémské tvrze, prý
z doby před r.586 př.Kr.-což je
předpokládané datum zničení I.
jesuzalémského chrámu/Šalomouno
va/ . II.stavěl Zorobabel.
28.12.-1.1.83.se koná v rámci
koncilu mladých v Taize smírná

JP.II.se rozhodl zřídit
osobní prelaturu ze sdruže
ní OPUS DEI/oficielně pre
latura sv. Kříže a Opus Del/
Tak se stane mocná katol.
instituce, zal. 1928 špa
nělským knězem J.M.de Belanquerem, jehož proces
blahořečení právě probíhá,
ještě mocnější. S biskupy
však chce spolupracovat.
Vychovává mladé apoštoly,
pomocí svých kněží, kteří
musejí nejdříve získat ti
tul ve světském oboru-lékař, inženýr ap.než se da
jí do studia teologie.
Předseda Alvaro del Portillo, 68 let, býval doprav
ním inženýrem v Madridu.
Osobní prelatury zřídil II.
vatik.sněm k usnadnění
"zvláštní pastorační činnosti".
2. pou£ do Říma.
JP II.přijal 31.8. v Castel Gondolfu účast P.Bárta prosí v dopise, který došel na západ,
níky mezinár.věd.sympozia na pamět 400.výr. aby západní politikové podnikli kroky k jeho
gregoriánské reformy kalendáře. Pořádala
omilostnění v rámci žádosti, kterou podal jeho
jej papežská akademie věd a vatikánská
advokát pres .Husákovi. Je těžce nemocen. Hlavně
hvězdárna. Řehoř XIII.podepsal a vyhlásil
prosí o zásah rak.pres.Kirchschlágera, který
reformu kalendáře 24.2.1582. Po 4.10.se měl se setkal s pres.Husákem v Rakousku.
psát 15.10. Sv.Terezie z Avily zemřela ve 12.9.navštívil JP II.Padovu a uctil sv.Antoní
čer 4.10.1582, ale 15.10.je dnem její pa
na Paduánského/z Lisabonu/ u příležitosti 750
mátky v Církvi. Přednášel tam i čes .historik let od jeho smrti. - V září se konalo v San Anto
Karel Fišer o reformě kalendáře v Cechách a nio de los Altos u Caracasu sympozium o pracovní
na Moravě. Reformu vyhlásil pražský arcibis situaci v Lat. Americe ve světle encykliky JP II.
kup a pozdější velmistr křížovníků Martin
Laborem exercens. 35 biskupu, 20 odborářů, zá
Medek na jednostranné tiskovině foliového
stupci CELAMI) a mezinárodního úřad.u prá
formátu, tištěné v klášteře Teplá 22.10.
ce. - švédská vláda rozhodla, že král a jeho
1582. Rok předtím ho císař Rudolf II. jmeno rodina musejí být členy státní luterské církve.
val pražským arcibiskupem a dostal biskup Dgandský anglikánský arcib.Silvanis Jáni byl v
ské svěcení. Publikace Novi Calendarii, vy Kampále 8.8.zraněn kulkami. Jeho předchůdce byl
tištěná v několika tisících exemplářích
zabit, zřejmě na rozkaz Idi Amina.-29.8.navští
Jiřím Nigrinem, byla přibita na vrata katol. vil JP.II. San Marino a Rimini. V San Marinu
kostelů. II.svět.válku přežily jen dva
vládnou kápitáni-regenti, vždy 2 a mění se za 6
exempláre, dnes nezvěstné. Evangelíci kalen měsíců. JP.II.přivítal. Giuseppe Mariani, býv.
dář nepřijali, proto se tiskl starý až do
zedník a obchodník novinami-komunista, a Marino
18.st. Úředně byl kalendář zaveden 1.X. 1583. Venturi - socialista a vedoucí strany. - Podle
Ne všichni poslechli, staré kalendáře pak
polského vlád.listu Rzeczpospolita našly polské
byly zabavovány a tiskaři zatčeni. Zmatek
pohraniční sanitní kontroly 4500 výtisků bible
vládl dlouho, ještě do 1606 užívalo staré v konservách nizozemské šunky. - Polská vláda
ho kalendáře převážně evangelické chebsko.
vydala u přílež.600.let výročí Censtochové 3
V Mat tli se konal 13.-25.9. františkánský
známky- s obrazem Černé Madony a na dvou dalších
sjezd na téma Sv.František a 3.svět.
obraz obležení Jasné hory Švédy 1655.
V Bonnu se konal 27.9.-1.10 mezinár. teol.
Sicilští kněží vyzvali při přemluvě v kostele
sjezd na téma: hřích, pokání a odpuštění.
politické činitele, aby se nezúčastňovali pohř
Na katol.dni v Dusseldorfu se sloužila i
bů členů Mafie. Výzva měla za následek 17 vražd
česká mše sv. Mše se sloužily v 16 kostelx:h, v "trojúhelníku smrti "kolem Palema.
26.9.by se byl dožil Pavel VI. 85 ti let.
BAZAR VE SPEICHERU/AR/PRO NEPOMUCENUM VYNESL
18.000 frs !

"Myslíte to vážně? Poznal jsem sice,
že máte spoustu krásných a působi
vých symbolů. Chtěl bych však vidět,
Právě jsem skončil přípravu
jak se podle této víry žije. To je
pro rozjíirací kroužek mláde
pro ime podstatné, žíjí-li katolíci
že, když zaklepal náš bratr a
podle toho, v co věří, žijí-li z Tě
rozpačitě mi zašeptal:"Prosí
la Páně, které - jak tvrdíte - přivás o přijetí jeden..jeden
jínají. Jsou vůbec lidé, kteří tento
komunista!"
ideál uskutečňují?"
Kývnul jsem hlavou a za chví
Myšlenky se mi rychle míhaly hlavou.
li vstoupil statný, trochu
Kdo? Kde? Kdy? Náhle jsem si vzpomněl,
rozpačitý a trochu podmračený
že v naší čtvrti skutečně žije dobrá
muž "v nejlepších letech".
katolická rodina. Šest dětí, sedmé
Pozdravil a řekl zpřína:"Otčese blíží. Život lásky, modlitby, ži
tak vás lidé oslovují, že?
vot z víry. Každý večer společně
jistě jste už viděl mou fotogr<
rozjímají a modlí se. Děti popořádku
fii v novinách. Jsem komunistapřidávají svou modlitbičku - aby se
ale začínám si uvědomovat, že
jim uzdravila panenka, aby se vráti
marxismus vede do slepé uličky,
la zaběhlá kočička - své předsevzetí,
Řekněte mi, CO JE CÍRKEV? Je
že budou zvlášE hodné na protivného
to má poslední naděje."
kluka od sousedů, umyjí pečlivě schody...
Začal jsem vyprávět o Církví jak nejlépe
jsem dovedl - a nejsem ani špatný kateche Dojeimé, sám jsem to zažil.
Neohlásili jsme se. Úmyslně. Aby se přesvědčil,
ta, ani špatný kazatel. Komunista chvíli
poslouchal, rty sevřené, prsty obou rukou že nic není připraveno, inscenováno. Ze tak ži
jí den ze dne, celý rok, celá léta. Cestou jsem
do sebe zaklesnuté a pak mě přerušil:
"Nertém zájem o agitaci. Chci Církev vidět! vypravoval, jak posílají obnošené šaty, mýdlo,
léky jedné hodné sestřičce do misií, půjčují
Jak vypadá? Kde ji mohu spatřit?"
svou chatu chudé rodině s imoha dětmi, jak jsou
Trochu jsem se zanyslel: "Víte co, milý
k sobě ochotní, upřímní, laskaví. Nevěřil tomu!
příteli? Zajděte ke mně v neděli, asi o
Zazvonili jsme. Otevřela baculatá, usměvavá pa
půl deváté. Ukážu vám Církev!"
Když odešel, zamyslel jsem se. V neděli je ní: "To jsou k nám milí hosté. Pozdrav Pán Bůh,
v naší farnosti slavná pout. Hodiny a hodi Otče." Tázavě pohlédla na komunistu. Řekl jsem
jeho jméno. "Rádi bychom dnes u vás poobědvali,
ny se zpovídá, sejdou se věřící zdaleka
z široka. Pak je mše svátá s latinským zpě dovolíte-li,"dodal jsem.
Mezitím přišel otec, hubený jako hrábě a nejmenvem, plno družiček, nadšení lidé.... to
ší z dětí se přibatolilo za tátou.
uvidí, můj milý komunista!
"Ale jistě, jen pojdte dál." Posadili ho na čest
A skutečně ho to uchvátilo. Lidé zbožně
né místo. Před jídlem se pomodlili, bylo vidět,
čekali před zpovědnicemi, pokud se nezpí že myslí na to, co ústa říkají. Dali mu prvnímu
valo na kůru, zpívali nadšeně sami a já mu vybrat z jídla. Po obědě poděkovali Bohu, že
po mši ukazoval zástupy, hemžící se kolem jim poslal milé hosty.
poutových Stánků a atrakcí.
Protože byla neděle, měl otec volno. Pozvali nás
"Podívejte se! Tolik lidí ze všech spole
na kávu do hezoučké zahrádky. Děti si hrály čenských tříd, dělníci, úředníci, zaměst žádný řev, rvačky, spory, napomínání. Můj komu
navatelé i zaměstnanci, zemědělci, studen
nista bystře pozoroval: viděl kříž v rohu jí
ti, ženy a děti, mladí i staří, zámožní i delny, pod ním rudé světélko. Viděl, jak prostě
chudí - v Církvi je zbratřena celá společ
a jemně spolu manželé jednají. Cítil že všecko nost, všichni naslouchají slovu Božímu,
doslova všecko - i to prostinké podání slánky ne
všichni vyznávají ve Věřím v Boha také"Věbo utření kapiček u pusinky nejmenšího-je prod
řím v jednu, svátou, apoštolskou a KATOLIC
chnuto láskou. Mluvili o pravdách Božích tak sa
KOU Církev - a všichni přijímají Tělo Páně'.1
mozřejmě, že to nebylo člověku, vycházejícího
Komunistu to dojalo. Měl dokonce slzy v
ze své nevěry, ani dost nálo trapné, naopak, na
očích a kousal se do rtu.
pjatě poslouchal, kladl otázky a poznal, že nan"Bylo to nádherné,"uznal soudruh a ohlédl
želé svou víru dobře znají a že z ní žijí.
se otevřenými dveřmi do kostela, kde shaVraceli jsme se tiše ke klášteru. Komunista mi
sínal kostelník svíce a odkud proudila jem
podal ruku: "Děkuji vám, Otče. Poznal jsem vaši
ná vůně kadidla.
Církev. Líbí se mi. Kdy smím přijít na katechis
"Jsem opravdu dojatý. A kam půjdeme nyní?"
mus?"
Otevřel jsem údivem ústa. "Jak to, nyní?
PodZe. PsumtÍAka. VajhMona., S.J.
Vždyt už je konec. Ukázal jsem ván přece
jádro katolické Církve, mši svátou."

KOMUNISTA

TICHÁ CHVILKA
"Nékdo nepdZéévá záp&utu z nového
Aukna na bZa/té Mucho. "(Ma/t 2,21).

MÁTE OSOBNÍ KOUZLO?
Hezký Člověk, krásná žena, nemusí
mít ještě' osobní kouzlo. Vyzkoušej
te si, máte-li osobní kouzlo vy.. Ne
ní k němu třeba krásy ani_ hezkeho
oblečení, jen trošku jiného postoje
|k lidem, k sobě' a k Bohu.

Křesťan se rrá neustále obnovovat,
Ani jedno místečko v jeho duši
nerrtí zůstat staré. Některá mís
ta se musejí obnovovat častěji,jiná méně čas
to, avšak beze změny k lepšímu, bez zdokona
II. Máte vnitrňí potřebu byt k dru
lení, nemá zůstat nic.
hým zdvořilý?^ ano 0, ne 1
Jsme však lidé leniví, nestálí, neprozíraví,
2. Nepodaří se vám ani při nejlepsi
vůli zatajit, ze se nudíte, hovonepozorní. Všímáme si nejméně ze všeho své
povahy. A když si jí všimneme, přimhuřujeme
ří-li s vámi někdo o něčem, co
vás vůbec nezajímá? anoQ0, ne 1
oči na těch místech, kde bychan měli oči ze
3, Upadnete lehce do rozpaků?
široka rozevřít a důkladně si všechno pro
hlédnout. Jsme zbabělí - nejen leniví.
ano 0, ne 1
4. Dokážete zvládnout i nepříjemné
A přece Pán mluví jasně. Žádné staré roucho.
Nové záplaty nic nepomohou. NOVÍ ROUCHO! A
situace?
ano 1, ne 0
když se natrhne hříchem, novou záplatu. Obno
15. Považuje vás rodina a přátelé za
[
vyrovnanou osobnost? ano 1 , ne 0
vit celého člověka - zdůrazňuje Pán.
Starý duchovní organizmus neudrží nové před
6. Projevíte spontánně hněv, když
sevzetí, protože je příliš zteřelý, zpuchřet
vám někdo ublíťí?
ano, 0, ne 1
lý, prohnilý. Obnovit člověka tak dalece, jak
7. Dokážete odpustit? ano, 0, ne 1
dosáhne naše poznání - a pak prosit o milost,
18. Říká Se o vás, že jste ochotni
aby Pán zasáhl ještě hlouběji, do podvědomí,
ke všemu?
x
ano, 0, ne 1
do nevědomí, až k samým kořenům naší existen
.9. Zachová--!! se k vám někdo trochu
ce. Povrchnost víc škodí, protože zaslepuje,
neobratně, napě.vylije trochu
I
vína na oblek, prejdgte to se
předstírá zdraví a krásu tam, kde hlodá ne
I
smíchem a bez rozpaků?ano 1 ne 0
moc a je hniloba a rozklad.
[10.Domníváte se, že v dnešním světe
Kře stan ná být člověkem statečným. A v sebepoznání je velká statečnost; podívat se sobě
|
je třeba užívat loktu?ano 0 ne 1
do tváře, přímo, bez růžových brýlí. To je
11.Milujete pop hudbu? ano 0, ne 1
112.UŽ vám někdo řekl, že máte osob
začátek uzdravování, správná a přesná diagno
sa.
ní kouzlo?
ano 1 , ne 0
Ostatně - člověk v starém obleku s novou zá
platou je směšný. Člověk, který pěstuje jen 10 - 12 bodů - jste bezpochyby velmi roztomilý
člověk a proto také velmi oblíbený
jedinou ctnost a ostatní nechává zarůstat
špínou, je na pohoršení, protože i nevěřící 7-9 bodů: máte sklon k roztomilosti, ale něk
dy ji považujete za slabost a neschopnost se
lidé vidí směšnost jeho počínání.
Křesťan má být člověkem rozurmým. Z vnějších prosadit.
4-8 bodů:zatím jste rozvinul svou schopnost
věcí se nezřídka může poučit o věcech
vnitřních, a Kristus toho často využívá, ne být roztomilý jen nepatrně.
boř vnitřní věci se dají těžko vyjádřit jinak O-3 body: neróte kouzlo, zato náte silné
než podobenstvím, obrazem; ani pro ně lidská mužské prvky
mluva nemívá vhodná slova.
4
Světci zdůrazňovali nutnost zpytování svědcmí • Ředitel severoamer.střediska tzv.Cursillos
Je to vlastně důkladná prohlídka našeho
de Cristiandad/viz č.4.str.3./Jerry Hughes,
vnitřního šatu, duše, nejsou-li na ní trhliny začal v rámci 25.výr.tohoto hnutí v USA ra
vady, není-li kus rozpárán hříchem, nedoko
zit heslo: "NEZMĚNÍŠ-LI SVĚT, ZMĚNÍ SVĚT TE
nalostí. Kristus nůže působit nejvíc tam, kde BE." Hnutí se snaží duchovně obnovit laiky
je duše bez vad, t.j. nůže působit na druhé
pomocí katechese, vzniklo ve Španělsku,dnes
skrze tuto duši. Má se zabývat jen tím, aby
je v 900 diecézích a 45 zemích, hl.v obou
nás podněcoval k opravám? Rychle opravme vše, Amerikách. Kurzy trvají 4 dny.-Tentokrát
co je prodřené, roztrhané, zničené - pak nám nebude Msgr Marcinkus organizovat papežovu
bude dobře, budeme šťastnější, stejně jako je cestu do Španělska. Musí zůstat doma k vůli
od přirozenosti šťastnější člověk v nových,
svým nestastným bankovním zápletkám. - Pres.
čistých a ^slušivých šatech.^
Regan zahájil osobně kampaň proti potratům.
Pane., ukaž mí duty na mé duA-íl Pomoz mí je. za Zaslal 2 listy senátorům, kteří v září zkou
eeJLút upřímným vyznaném, pXéznáncm a íétostí.'. mali pozměňovací předlohu zákona, omezující
případy, kdy by byl potrat povolen. .

ČERNÁ MADONA

1434. Při restaurování sejmuli s plátnem, kterým je deska polepená,
starou malbu. Pak správně sestavili tři volné desky a tabuli podle
gotického stylu opravili. Šrámy na tváři Bohorodičky se však nedají
Před 600 lety zalozil
polský vévoda Ladislav 2 zacelit, i když se o to pokoušeli r.1782, 1926 a 1960. Sláva Černé
Opolí v čenstochové na Madony nepohasla, ani když ji hanobitelé odvlekli na 200 let do
Jasné Hoře-243 m vysoké - Krakova. 200 let poté - v r.1656 dostala titul Královna Polska.Kláš
ter byl totiž obléhán švédským vojskem a nepodlehl, i když jiné pev
klášter paulánů; tito
rmiši^poustevníci přišli nosti byly dobity a zničeny. V r.1682 přišlo k jubileu na Jasnou Ho
z Madarska a jmenovali ru 140 tisíc poutníků a 600 kněží. Příští rok se král Jan Sobieski
se podle zakladatele,sv. modlil před milostným obrazem celou noc, než vytáhl na pomoc Vídni
poustevníka Pavla. 31.8. proti Turkům - a 12.září je zahnal na útěk. Tím zachránil Evropu
5
1384 jim zakladatel pře před vládou půlměsíce.
dal obraz Černé Madony. Jak obraz vypadá? Panna Maria má temně modrý plášE-zahaluje i hlavuMalíře a místo vzniku ne a pod ním oděv stejné barvy. Je vrouben skvostným zlatým pásem, na
známe, pochází zřejmě z nějž se pojí jemně zlatém zdobený okraj. Podšívka je karmínová. Ru
Konstantinopole. Brzo se ka naznačuje slova''jsem služebnice Páně"/Lk 7j3S/_,pod ní se oba cípy
začaly u obrazu dít zá- spojují. Látka je poseta jemnými zlatými liliemi, symbolem panenské
zraky-a tak se stala Jasčistoty. Na čele má šesticípou hvězdu "Hvězda jitřní". Temná tvář
ná Hora poutním místem. jedinečné krásy má výraz mateřské lásky a utrpení. Úzká ústa, jemný,
V archivech jsou doklady dlouhý nos, oči mandloví tě formované, sledují diváka, aE stojí kde
o zázracích od r.1402. koli, nad nimi něžné obočí.
Do r.1948 je zaznamená Nesmírně přitažlivý je mateřský výraz v očích ikony; polský národ
no asi 1500 takových udá v nicp vidí své vlastní utrpení a spojení lidské bolesti s božstvím.
levé ruce chová Maria Ježíška, jennou postavičku, skoro bez dět
lostí a imoho obrácení.
Píseimé doklady o pou ských rysů a rozměrů. Je o něco světlejší než podšívka Mariina pláš
tě a karmínový oděv je zdobený jemnou zlatou čarou. "Proč je tak
tích máme od r.1425.
narudlý tvůj oděv a tvůj šat?"/Is 63,2/.I jeho oděv je pokryt orna
menty z matného zlata, tři v rosetu spojené rozkvetlé lilie a menší
rosetky s kruhy. Ježíškova tvář zírá vážně na věřícího, levá ručka
drží temně modrou, zlatými čtyřhrany zdobenou knihu-zřejmě Písmo sv.
"Vešmi a cti!" Pravá ručka má ohnutý prsteníček a malíček, žehná te
dy požehnáním Nového zákona. Obě hlavy jsou obklopené zlatou svato
září v tloušEce asi 5-7 mm; je spojená, jako by poukazovala na slo
va: "Kdo mluví o Kristu, nemůže mlčet o Marii.." Pozadí obrazu je
modré se zelenkavými stíny, což by mohlo připomínat Stvoření.

Za okupace byla Mariánská alej přejmenovaná na ulici Adolfa Hitlera.
V knize hostí je dokonce podpis Adolfa Hitlera, který Polsko ujařmil
a rozdělil si je se Sovětským svazem.
6.srpna putují poutníci z Varšavy pěšky do čenstochové, aby došli
do 14.srpna, v předvečer Nanebevzetí Panny Marie. R.1981 se pouti
zúčastnilo 40.000 poutníků a bylo odslouženo 41.000 mešních obětí o nesčetných zpovědích ani nemluvě. Fronty nejsou jen před obchody,
ale i před zpovědnicemi, často celou noc.
Pro polský národ je Černá Madona národní patronkou, která vždy po
16.dubna 1430-ve svátém mohla a pomůže v tísni. Nacistický guvernér Hans Frank/zemřel
týdnu-přepadly a vylou r.1946/ napsal ve svém deníku:"Když zhasla všechna světla v Polsku,
svítí stále světélko z věze čenstochovské svatyně. "
pily klášter husitské
hordy, obraz strhla sol Poláci vděčně dvakrát korunovali svou ikonu. Poprvé při osvobození
dateska s oltáře, šavlí od švédského obležení 1.dubna 1656 v katedrále ve Lvově, podruhé
rozedrala tvář Madony a při sjednocení polského národa 27.července 1920 na Jasné Hoře.
obraz vyhodila před kos
tel, kde ležel v tros Kdy ji budou korunovat potřetí? Až je osvobodí - a určitě je osvo
kách a špíně 3 dny. Tím bodí, z komunistické poroby. Mají tak silnou víru a tak vroucí lás
končí období prvního ob ku, že Bůh prosbám své Matky neodolá.
razu.
PANNO MARIA Z JASNÉ HORY, PŘEMLUV SE I ZA NÁS NÁROD, VYPROS MU VÍRU,
LÁSKU A NADĚJI, VTISKNI MU DO DUŠE CTNOST MDUDFÉ PROZÍRAVOSTI A
Nynější obraz je dílo
jednoho nebo více nezná STATEČNOSTI’
mých malířů z Krakova.
Byl malován před 30.5.

NEDĚLE V RYTMU TÝDNE
Hlubší význam neděle se ozřejmi, když se
vrátíme k funkci času. Pokud jde o existencialistické pojetí času, mluvili jsme
o možnostech periodizace, kterou se čas
do nekonečna ubíhající uzavírá v kruh a
hovořili jsme o různých kolobězích, v
nichž se odehrává přírodní děni.
6
K takovým koloběhům času náleží nyní i tý
den, který se v rámci sedmi dnů vždy zno
vu vrací k neděli a opět začíná pondělkem.
Týden je vskutku nejvíce samozřejmou a
proto přirozeně nejdůležitější mírou v té
to snaze o dělení lidského času. Je delší
než den, který je příliš krátký; kdyby
byl řazen jako jednotka jeden k druhému,
vyústil by v monotónní časový sled. Je
však kratší než rok, který je příliš
dlouhý, než aby jej člověk mohl prožívat
v jediném souvislém dechu jako jednotku.
Je tedy týden přesně onou časovou mírou,
kterou může člověk na jeden zátah ve svém
pracovním rozvrhu vydržet a přitom se ne
unavit. Proto záleží nesmírně na tom,aby
toto rytmické členění skutečně prožíval a
neděli nepřeskakoval. Musí usilovat, aby
se mu stala skutečným a výrazným bodem
klidu.
S týdnem je to vsak zároveň obtížnější
než s jinými časovými úseky. Zatímco den
vnucuje člověku, at chce nebo nechce,svůj jsme se setkávali s -náladami zvláštní, nadčasovos
rytmus přirozeným střídáním světla a tmy, ti. To jisté neznamená., že člověk se zde fakticky
a rok se prosazuje svým působením na ve nachází mimo čas. Tot nemožné. Člověk tu však k
škerý život přírody se stejnou zákonitos času má jiný vztah. Už nehledí s napětím do bu
ti, není týden vázán na žádný podobný
doucna naplněn"staro stí ",v níž jedině, jak jsme
přírodní proces. Je to časový úsek, vyme již vícekrát zdůraznili, viděl existencialistický
zený ne zcela libovolně, nýbrž podle lid vyklad podstaty času. Člověk se spíše od starosti
ské míry, který vytváří z těchto dnů je osvobozuje, když se v neděli oddává nicnedělání.A
den celek. A právě proto, že je vymezen
čím více v něm stoupá sváteční nálada neděle, tím
člověkem, může být jim i zrušen, zapome více se člověk cítí přesazen do onoho prostoru,v
nut nebo zanedbán. Proto vyžaduje neděle, němž se čas pro něj zastavuje. Vrací se ze stavu
jako časový předěl držící celek týdne po napjaté časovosti do uvolněnosti nadčasové exis
hromadě, zcela zvláštní péče.
tence. - To způsobuje hlubší podstata nedělních
Z toho vyplývá zároveň obtížný problém:
předělů, které tím vskutku člení plynutí času.
JAK m8žE MÍT NEDĚLE ONU SÍLU, KTEŘÍ ČAS
Existují dva druhy času, pokud jde o jeho prožívá
VSKUTKU ZNITRA ČLENÍ A ZTVÁRŇUJE, NE POU ní, jež se v rytmickém střídání stále vracejí:čas
ZE vnEjSkovE dělí, neodpovídá-li jí objek starosti, v napětí kupředu směřující, a v sobě od
tivní PŘÍRODNÍ PROCES? Je přece časovým
počívající čas SVÁTEČNÍ OBLAŽUJÍCÍ EXISTENCE.Když
předělem, vymezeným vůlí člověka, který
se člověk v těchto přestávkách osvobozuje od shonu
by mohl být vymezen zrovna tak i podle ji který ho žene jen kupředu, vchází do kontaktu se
né míry, např.podle dekád. Odpověd nenůže- základem života spočívajícím v nadčasí a vrací se
me proto nalézt v danostech objektivního z něj nejen odpočat, nýbrž skutečně OMLAZEN do ča
běhu času, nýbrž výlučně v projevech sub sového toku všedního dne. Podržuje si svou vnitř
jektivního časového povědomí.
ní rovnováhu, takže se již nenechává strhnout stá
Výše uvedená úvaha o podstatě nedělní ná lým spěchem velkoměstského života,nýbrž zachovává
lady obsahuje v náznaku tuto odpověd, i
si vůči němu svůj klid a bezpečí. Funkce neděle
když ji výslovně naformuluje. Vždy znovu spočívá v stálém a opětovaném vystupování ze

strhujícího proudu času, naplněného ustavičnou činností. Z tohoto hlediska pochopíme osud
né následky spěchu, který zanedbává, přirozené časové úseky a hluboce zakořeněné lidské
právo staré náboženské tradice, která připisuje svěcení neděle takovou váhu. Tento nárok
neděle vsak nesplníme ani účelně vymyšlenou rekreací, ani křečovitě hledaným rozptýlením,
nýbrž nejlépe pouze tehdy, když se necháme hluboce proniknout jejím svátečním rázem.
I knihu Otto E^zdruidna. Botíowa NEUE GEBORGENHEIT nHehož-LE Víjadúmúi kJEUWTRTH
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LITANIE MLADÝCH

svaté, zjevení Božího Slova - zachraň nás
svate', hlasateli lásky v NejsvětějŠí Trojici svaté, svědku lásky Boha k člověku a světu v aktu stvoření svaté, varovný hlase svojí zprávou o hříchu padlých andělu a prvních lidi svaté, jistoto Boží přítomnosti v dějinách vyvoleného národa i všech jiných národu svaté, které nás v hříších Izraelitů ucís poznávat naše hříchy a vedeš všechny
k pokoře
Písmo svate, jež nám gavaš dle příkladu proroku odvahu k odmítnutí nespravedlivých
požadavku těch, co mají moc Písmo svate', ucící nás na Marii poslušnosti vuci Slovu a Duchu Písmo svaté, radostna' zvěsti o Božím království skrze Vtělení Syna Písmo svaté, které odhaluješ Ježi sovu lásku
k chudým, nemocným a trpícím,
Písmo svaté, dokonalý a věrný obraze Ježíše
Krista, jediného Zachránce a Spasitele lidst
va od fyzického i duchovního zla,
Písmo svate', jež nás povzbuzuješ Kristovou
obětí na kříži, abychom se uměli
také obětovat za své bratry,
Pismo svate', herolde Kristova prázdného hrobu.
Jeho oslaveného Těla a nové per
spektivy člověka a světa,
Písmo svaté, dare Ducha svátého, jenž naplnil
apoštoly ve večeřadle a naplňuje
stále Kristovu Církev,
Písmo svate', prostředníku dnešní Církve s
Církví prvotní,
Písmo svaté, varující před apokalypsou Hiro
šimy, římského raportu i
"Roku 1984*;,
Písmo svaté, svědku nového nebe a nové země,
Písmo svaté, naději všech mrtvých i živých Písmo
Písmo
Písmo
Písmo
Písmo
Písmo

ZACHRAŇ
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MOOLITEB

MLAWCH

N <S !

ZA

ŽELEZNOU OPONOU .

POZOR í přiložené" složenky nejsou
PŘEDPLATNĚ KLUBU, NÝBRŽ VIZ STR,10

na

MODLITBA je boj. Ale modlitba je i útok na Boží štědrost. Prototypem každé modlitby je mod
litba prosebná. I tehdy, kdy člověk Boha prosí, uznává ho za všemohoucího a dobrého a pro
jevuje i ochotu Ho chválit a děkovat mu.
MODLITBA je zápas s Bohem. Bůh chce být přemožen našimi prosbami a proto nevyslyší vždy
hned, nebo i odpírá, oč žádáme, nechává nás strádat, toužit, vzdychat, trpět ...
MODLITBA je řeč srdce. Láska lká - říká sv.Augustin - láska prosí. Lásce neuzavírá sluch
TEN, jenž ji dal.
MODLITBA je nadpřirozený čin, v němž člověk překonává sám sebe, čin, který je nad jeho při
rozené síly. A milovat Boha, zvlášE když nechá člověka trpět, když ho týrá, je nad lidské
síly. V tem však je vrchol lásky, že člověk miluje Boha, i když se ten k němu zdánlivě cho
vá jako nepřítel...
DOMINIK PECKA: TVAR
ČLOVĚKA

RUZYNĚ
Tak tedy panoptikum hrůzy, plné voskových loutek a novověkých
mučidei, kde jsem díky Tobě neměl nárameníky plné hvězd, ale
8
ty nejobyčejnější hadry. Tvůj pohled nahoře viděl lépe celé tc
důmyslné bludiště, plné klecí, zdí a katrů. A v jedné takové
kleci najednou zařval zoufale a rouhavě člověk. Potřeboval k
tomu mnoho měsíců osamocení, aby si vlastně uvědomil, že není
nikdy sám.
"Poslouchej, Bože, Mánitou, nebo jak Ti Tvoje děti
kde říkají, zde je také jedno Tvoje dítě, které
už nemůže dál. Pomoz mu, aE to nějak skončí, aE se
nějak neoddělá, nebo aE se odtud dostane. A víš co,
vydrží čekat a mlčet ještě čtrnáct dní a pak už pro
. ně neexistuješ."
Znělo to tedy jako ultimatum s odpovědí na věčnosti. A pak
jsem si stále jasně uvědomoval, že již neurčuji žádný svůj
čin, ani myšlenku. Dokázal jsi pro mě nemožné. Že jsem do
čtrtnácti dnů byl na druhé straně klece, měl jsem čas nabrat
nových sil, leccos zařídit a prožít okamžiky, ze kterých jsem
pak mohl další měsíce a roky žít. Nic však nemohlo v celém
mém dalším životě zastínit jistotu, poznání.
Ruzyň - asociace hrůzy, co dokáže z člověka udělat člověk.
Každých deset minut tě budí, pokud nemáš noční výslech. Ve dne
spát nesmíš, ani sedět, a proto spíš vstoje, při chůzi, při
výslechu. A kopání do dveří a řev kdyby tě neprobudily, myslel
bys, že je konec světa. Nemůžeš si však zvyknout na něco, co z
tebe pomalu ale jistě dělá tvora bez rozumu a vůle.
V zoufalství tě napadne myšlenka na bajku od zakladatele ame
rických skautů, Ernsta Torrase Setona: Medvtc/ k.
nenávidí
zajíce, ktexy mu chodit na zahAádka. Jednou Ae mu pícce /xdaŽtto zajíce chytit a ptný nenaviAti. mu Atibovat; "Jedete Aeženu, uŽtapu, umtátín o Atx.om'."
Zajíc odpovedět:"To vAeehno Ai ktidně udetej, jen mě, pA.0AÍn te, neházej do hitoví, to by
byta moje Amni’.”
A medvěd ve. Ave nenávisti hodit zajíce do haoví a ten Aamozíejme utekt. Řeht jAem Ai, ze
zhuAÍn totéž pni jednom nočním vyAtechu. "To, ze mě AouAtavne budíte, mt vůbec nevadí. Nevin,
cím to je, ate ani doma jAem moc neApat. Ate že mi dáváte máto jídta, to me znící’. Vovotíe
mi, abych aí moht koupit chteba. JAem mtadif a bez jídta to dtouho nevydazím."
Povedlo se to přesně. Přestali mě soustavně budit a snížili mi dávku jídla. A o to mi vlast
ně šlo.
Nenávist je asi stejná u lidí jako u medvědů.
p p

V USA dostala rozvedená matka 2
dospělých dětí/muž se znovu oženil/od Vatikánu dispens, aby nohla vstoupit do benediktinského
řádu a už složila věčné sliby.
16.11.bude v Limě/Peru/oficielně zahájena Rada církví latinská Ameriky/CEAL/. "CEAL" byl zalozen po letech diskusí a návrhů
v r.1978. Je v něm 110 církví a
ekumenických organizací.
Arcibiskup Lefebvre, nar.29.11.
1905, chce jmenovat asistenta
s nástupnickým právem pro vedení
Společnosti sv.Pia X. V červenci
hovořil v Římě s vysokými kuriálnimi osobnostmi, zejm.s kard.
Ratzingerem, měl černou kleriku,
ale biskupský prsten.

Z BÁSNÍ

TEREZIE Z AVILY

Před ničím nemej úzkost.

Ničeho se nelekej.
Vsechno pomine.

u

zust v

tyz.
z
Trpělivost dosáhne všeho,

tomu nic nechybí.
Postac^-

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

12.prosince 1920.
Lneš jsem ke komisaři nešla. Ale dostala jsem psaníčko, psané na stroji;"Okamžitě se dosta
vit k odběru dříví! Komisař Kalasnikov."
Podpis se nedal ani rozluštit, zřejmě byl komisař v psaní začátečník. Lístek mi donesl slu
ha Verešnikov, s nahými koleny. Chtěl hned odejít, ale zdržela jsem ho a zeptala se;
"žijete úplně sám? Nenáte nikoho?"
"Ano, jsem sám. Myslíte k vůli těm kalhotám?"začervenal se. "Nemám kousek hadru, abych si
je zašil."9
Vypravoval mi, že je právník, syn státního zástupce; otce zastřelili, natka zemřela na ty
fus, svou nevěstu na útěku ztratil a namě se snažil ji najít. Jeden z osudů, jaké prožíva
jí statisíce. Ptal se, co si myslím, jestli snad jeho nevěsta zahynula při návratu Kolčaka
z Novonúkolajevska nebo je ještě naděje, že se zachránila do ciziny. Díval jsem při tom na
mne tak, jako by má odpovéd definitivně rozhodla jeho osud. Jsem jistá, že tuto otázku kladl
každému, koho potkal a že nikdo neměl to srdce mu říci, jak nepatrná je možnost, že svou ne
věstu znovu spatří. Pochopitelně jsem ani já nemluvila jinak a těšila ho, a zatím jsem na
šla pár kousků látky, která se barvou hodila k jeho uniformě. K tomu jsem mu dala jehlu a
černou nit. Ubohý hoch byl dojat a při rozloučení řekl:"Ach, slečno, přijdte zase do skladu.
Pak je komisař jako máslo. Když odejdete, není s ním vydržení-každé druhé slovo je ZAVŘÍT!"
S těžkým srdcem jsem šla do skladu. Komisař zářil štěstím, ale zároveň byl v rozpacích.
"Nu, kam vás vítr odvanul?"ptal se."Ostatně, vždyt ani neznám vaše jméno."
"Alexandra Lvovna,"odpověděla jsem.
Nabídl mi místo, kde jsem už proseděla tolik hodin a po chvilce začal mluvit: "No, Alexandro
Lvovno, musím se vám omluvit. Víte, to zavinily vaše oči..cítím, že ve mně vidíte ještě člo
věka. Cítím, že i když jsem svině a dobytek, mám k ternu jistý důvod. Tak vám řeknu něco ze
svého života. Víte, celý život se ke rmě chovali jako k psovi, kopali mě-a ted chci já kopat
je, zejména tyhle buržousty. vyrostl jsem v kuchyni, natka byla kuchařka. A celý život se
mnou stále špatně zacházeli, i psi ně pokousali. Všem jsem byl přebytečný a protivný. Nej
dříve jsem sloužil jako kočí, tu mi natloukl šéf, pak jsem stál za pultem, natloukl mi ku
pec a u vojska zase rotmistr a důstojníci. No, a přišla revoluce, budu zase já tlouct a za
vírat a nadávat jim. Dělá mi to radost , když mohu lidi vyděsit. Když někdo přede mnou stojí
a třese se-to je moje potěšení! A když mohu buržoustovi šlápnout na paty, ještě víc! Jen se
třeste a kňučte jako psi..dři ve jsem to musel dělat já! Hladovte a mrzněte-však jste spáva
li na prostěradlech. Ted budete spát na holých prknech! Když mě rudí vyslali s trestní expe
dicí, chytli jsme skupinu "bílých" utečenců a v dobytčím voze byly dvě ženské. Ležely na
prknech a třásly se strachem. Nic bych jim byl neudělal, ale představte si, na dřevě měly
prostěradla! Tenhle buržoustský zvyk mě rozzuřil, tahle sprostota..a tak jsem je ubodal..!"
Zírala jsem na něj s hrůzou a maně se rozhlédla po"buržoustském" zařízení pokoje.
Ptala jsem se: "Nenate výčitky svědomí?"
"Dosud ne. Vím, že buržousti musejí být vyhubeni. Ale ted, kdy jsem se setkal s vámi, všech
no se mi v srdci obrátilo. Jste také buržoustka a přece bych vás nemohl probodnout! Za nic
na světě! Něco se se nnou stalo. Dosud jsem byl přesvědčen, že na život ně právo jen prole
tář, ale ted začínám mít soucit. K proletáři a komunistovi to nepatří. Proletář musí být z
oceli, nesmí mít soucit-ani s Bohem, ani s lidmi-s nikým!! A vidíte, jaký jsem ohleduplný.
Brjanské jsem odpustil trest, dal jí dokonce dovolenou, zkrátil vězení písařce, a ty dvě
mrtvé něm stále před očima..Kolik tam bylo krve..na tom prokletém prostěradle, kolik krve
může být v jednom člověku__ ! Nu - o tom jsem nechtěl mluvit. Podívejte se, vaše oči a vaše
kniha mě dočista vyvedly z míry. Přijdete ke komisaři, víte, že vás nůže dát zastřelit, a
klidně se posadíte s knihou v ruce. Jistě s buržoustskou knihou.. Ale ani to není, co jsem
vám chtěl říci. Myslím, .totiž, .jestli jste volná..a chcete se stát mou ženou. .Náhle mi totiž

napadlo, že bych chtěl být zase člověkem a s vámi bych se člověkem určité stal!"
Napřáhl ke rmě ruku s jeimým, skoro bezmocným posunkem. Přijala jsem ji a řekla tiše:"Vaše
nabídka je pro rme velkou ctí, ale jsem bohužel už zasnoubena s někým jiným."
Dlouho na mě zíral, smutně a bázlivě, a přece bylo vidět, že byl na tuto odpověd připraven.
Náhle zrudnul, krk se mu doslova nadmul jako u krocana, a plný hněvu zvolal chvějícím se hla
sem: "Kdo je to?" Sevřel pěsti, očima hněvivě zakoulel - přede mnou stálo zvíře, které zavraž
dilo dvě ženy na útěku jen proto, že ležely na prostěradle.
"Je to Němec, bývalý válečný zajatec," odpověděla jsem.
"No - když je to Němec, tak dobrá. Našinci bych vás nedal, ale je-li to Němec, můžete si ho
pro mne za mne mít. Nic proti němu nezmohu. Ale nebude-li s vámi jednat slušně, jen přijdte,
za čtyřiadvacet hodin je zlikvidovaný.. .Nu - a teč jděte domů, za dvě hodiny tam máte dříví'.'
šla jsem domu - a skutečně za dvě hodiny nám přivezli dříví, víc, než jsem žádala - krásné,
vysušené hruškové dřevo. Celý den jsem však byla stísněná a je zajímavé, že ime pro komisa
ře Kalašnikova bolelo srdce.
10
depřeseml. Často se mu ořevZta/Z skaředé puleženiny. A nadeje na vo
"Moc a moc Vám dekuji za i váho
zík přakticky žádna.
bratra. Je postéžený nejen těKdyž ^sem to viděla, půjčila jsem
tef>ně-l když prl své nemoci,
mu óvuj,/Pisatelka je také ochrnu
dost pracuje-/rakovina tlusté
lá a dostala od nás vozík./kteaý
ho střeva/, <z£e hlavně net>e
jste mi kdys^. opatřili. Celý oživl,
utrpěná dusevná. Jeho pane po
je řád, že muže mezi lidi. V dvoudala žalobu o rozvod, ze "se
pokojovém bytě bydli totiž 8 lidi, z toho
smradlavým mrzákem žát nebu.de"
2 nemocni a 2 maličké děti. Jeho zena ho ne
Stejne spávat na verande, aby
opustila, udina pomáhá, ze všech sil, cule je to
byt v ložnici cisty vzduch. Moc
zoufalé. Pani musi do přáce, neni nicim vyučena,
jsem se modtét za oba, ate snad
to vdávala se velmi mladá. Rok byli bez penez, živltak meto dopadnout, l když sl to
břatř li je jeji udice, nyni uz má on důchod, býval
nechce připustit. Telefonovala mé,
ze sé třaktořlstou.
nenechá ani jeho jméno, protože obe jejéch PutoŽe budu potřebovat svůj vozik také a kume
dcery jsou stoprocentně na straně otcové.
toho neni pu něho moc pohodlný, má jinou posta
Jedna je vdaná, starsá se nevdává proto, ze vu než já, mám k Tobě' pusbu. Nemohli byste mu
nechce tatánka opustit a"svou láskou mu pw- vhodný vozik opcudilt, tak jako kdysi mně? Zde by
dtužovat život". To její matka nesnese'. Po na něj čekal Čtyři ač pet let\ Kdyby měl vozik,
važuje jl za hloupou a zkaženou. Švagrovaná muže třochu ohlídat děti, aby se matka o ne nemu
telefoto fata, jen aby mé udělala botestsela bát, když je v přáci. Povzbudilo by ho to
bratr dně o žalobě o rozvod nevěděl. Vím,Že k Životu, i když velmi těžkému, ale s tem by se
bratr u soudu nerekne ané jedinou vetu, kte CaSem SmiČil.. ."
peen
rá by jí mohla přltážét, že micky snese
Dovedete si představit tento život mladého muže.
všechno, ačkoliv právě rozvodem bude trpět.
My
jsme byli tak těžké zkoušky ušetřeni. ZbýváKdyby odešla bez rozvodu, pochopil by to a
li Vám z rozpočtu pár franků na dobrý skutek, na
nesl bez velké bolesti..pCCE>
pomoc nešťastnému člověku a jeho věrné ženě,
C)
"Nedávno mel muj rocnck setkaní. Spolužák mi použijte složenky, kterou přiložíme do většiny
vyprávět že jeho žena-59 tet-je skoro stepá čísel KLUBu - a nebude-li tam, pošlete svůj dar
a má těžké odvápnení kostí, pwto nemůže
Otci šimčíkovi, Brauerstr.99.8OO4 Zůrich.
pracovat. Maji detl -21, 16 a 15 tet. Nejstarsr dcerka je vdaná a ma dve matické dé- "Su tu naše sestřičky na odpocinku-no-tu sa neodpoecva. Každá pucuje podlá svojích sil a
té. Jejž manžel se chtěl v parnem lete osveschopnosti a pomáháme jedna dřuhej řasila dozřleŽit, skočil do vody a zlomit sl vaz. Lekarl
ho chtetl ušetřit -Smutného Života, ate když vať duchovné.. Tu v tejto Božej Oáze puslrn mojviděli, Že jeho mladá žena s dětmi, tchán a ho Pána len o jedno:celkom-ale naozaj celkom Jemu
tchýně a datsr příbuzná za nám jezdá napnáč daťvsetko. Ked^uz tělo je pucou vyceřpané a
republikou, aby ho deset minut vldélé, na choubou načaté dávám vsetky sily do sluzleb
pnuti všechny sáty a po rocnám téŽená a u tých, ktoře Iným slúžtli doklal mohli.-To, co ste
četných operacách ho udržeté při životě. Ze mi poslali ma milo překvapilo a na duchu obohati
nu mnozr premtouvatt, aby se rozvedla, ate lo. Je to pře mha vzácný pokřm. Přinos na obohata to odmetla a vzata sl ochrnulého muže do tenie mojho duchovného obzořu. Dell nás dialava,
ale v tejto chvíle sme sl tak blizko-láska nepo
mu. Musr ho umývat, krmét-a muz trpí sélnymé
zná vzdialenostl..Slovensko

Z DOPISŮ

LIDÉ BEZ ZÁBRAN
V hodinách bývalo moudré zařízení: zaráž
ka. Pak se síla péra naráz nevyčerpala.Byla-li zarážka poškozena, hodiny zasyčely,
ručičky se rychle otočily-a bylo ticho. Po
dobný ucel má vodní přehrada, která zadr
ženou vodu používá k práci.
I člověk potřebuje pro své síly zábrany.Bez
nich se brzo vyčerpá. Tyto zábrany však něk
terým lidem od přirozenosti - někdy i díky
špatné výchově - chybí.
Lidé bez zábran považují své chování za nor
mální. Je u nich skutečné přirozené, že sebe samy a vše, co mají, hned a dokonale vy
dají. 0 druhých opovržlivé tvrdí, že mají
"zábrany ", což je sice pravda, ale pohrdání
zde není na nrísté. Nedostatek zábran je ne
správný. To ovšem élovék "okamžiku "nechápe.
Považuje zdrženlivéjší lidi za nudné, tupé,
hloupé, šosácké. Nepochopil-li v dětství,že
čokoláda leží na sklade mésíce, zdá se mu
éekání ve zralém véku nesmyslné. Ptá se po
horšené, proč druzí považují jeho chování za
nesprávné. Nežádá ovšem, aby se druzí chova
li jako on, domnívá se však, že by to tém
dobráckům prospélo.
Každý člověk považuje své chování za správ
né. Otázka je, je-li to pravda. Zralý člo
věk chování, které je mu cizí, předem jako
nemožné neodmítá.
"JACÍ JSOU MILÍ!"11
Lidé bez zábran-pokud se neprojevují pří zem
ně-jsou okamžitě ochotni pomoci, rrálokdy
jsou nudní, sotva je potkáme, zahrnou nás
svými plány, zážitky a osudy. Jsou velmi ži
ví-a to mají lidé rádi. Jsou přitažliví i
proto, že se umějí darovat. Při tom na sebe
neberou ohled. Je to jejich přednost, kterou
jim druzí mohou jen závidět. Ti se sice ta
ké dávají, ale jakmile se sáhne na jejich
JÁ - okamžitě ucuknou. Zde mají totiž zábra
nu, která se nedá tak lehce odstranit. JÁ je
u člověka to poslední, čeho se vzdává. Ob
klopuje ho zeá, a jen poctivou námahou se
tato zed prorazí a najde cesta k druhému at je to Bůh nebo člověk.
Tyto závory jsou u lidí bez
zábran uvolněné; lehce ze
sebe vycházejí a lehce vchá
zejí do druhého. Dají se i
stejně lehce druhým vylákat.
Věrnost není jejich síla.
Spíš je u nich od přiroze
nosti vyvinutá schopnost da
rovat se druhým. Kde se dru
zí kousek po kousku muse
jí uvolňovat, dávají se
oni bezmyšlenkovitě a
bez zábran celí a zdá
se jim to samozřejmé.

ALE KOMU SE DÁVAJÍ?
Dáváme-li se někomu, bereme vždy kousek z něho
a necháváme si jej. Někdy to jde dost do hloubky.
Kdo se dává bez zábran mnohým, nese v sobě něco
každého z nich. To není dobré. Lidé jsou různí,
a tak nesou v sobě mnoho protikladů, které si
odporují. Dojde i k zábranám, ale nezdra
vým: potom nemůže vzniknout JASNÁ ŽIVOTNÍ
LINIE. A kdo jim zaručí, ze se setkají vždy
s hodnotnými lidmi? Podle poctu pravděpodobnosti,
který platí po pádu prarodičů, se stane spis
opak. Lidé bez zábran dlouho neuvazují a jdou
bez dlouhého rozmýšlení i k pochybným cílům.
Jak je pák zneužívají političtí dobrodruzi, zlo
činci, jak lehce podlehnou temným obchodům,
levným rozkoším či selžou. Člověk bez zábran se
partnerovi lehce daruje, a múze tak ztratit kus
svého dobra a navíc se mu vtiskne pečet zla.
Ti, kdo je využívají, nic neztrácí, ale získáva
jí. Proto ho v tom jen povzbuzují. Není nic tak
odporného jako sebrat ubohému chlapíkovi, který
se nedokáže ovládnout, možnost, aby se zastavil.
Namlouvat mu, že takový být MUSÍ a jiný být ne
může a ták ho držet v područí. At u pití v baru
nebo pri štvaných heslech na politických akcích.
Kdo se neumí ovládat, zapadá stále hlouběji.
nadEje

A BEZNADĚJE
Mnozí lidé bez zábran zahořkle brání své chová
ní - spíš ze vzdoru. Po několika zlých zkušenos
tech poznávají, že to s nimi jde s kopce. A pak
přichází strašná doba. Chtějí vstát, ale nedaří
se jim to. Nanáhají se sice, ale po úspěchu při
chází těžká porážka a jejich naději rozbije.
Maudří radí:Musíš chtít! Pak to půjde! - Hezky
se to říká - ale vždyí chtěli a nešlo to! Prob
lém je v tom, že NEMOHLI CHTÍT SPRÁWfí!
Často záleží jen na tom, aby našli správnou po
hnutku k vůli. Cpnou-li se k určitému cíli, může
tento cíl působit tak silně, že vyloučí vedlejší
cíle a pak jdou k hlavnímu cíli tak, jak to do
káže jen člověk bez zábran. Dává se mu celý!
Obtíž je v tom, najít správný osobní životní cíl,
A může za ním
jít? Nejsou tu vnější pře
kážky?
To platí pro přirozenou ob
last.
S ,
Najdou-li Boha, který je
může naplnit, je to
milost-dar! Kdo slou
ží Bohu "bez zábran",
může vyrůst v hrdinu. K
těm snad patřila Marie
Magdalena. Mažná, že její
život jako veřejné hříšnice
byl hledáním toho, co by ji na
plnilo. Když našla své"naplnění"
v Kristu, neznala ani v dob
ru zábrany. Farisej Simon
nesplnil při Kristově návště
vě své hostitelské povinnosti asi měl zábrany. Pak vstoupila

Marie Magdalena bez ohledu na to, že nebyla pc -život stydí, že čestně proti němu bojuje, že
zvána, že jako žena neměla oo hledat ve spo choe být Bohu věrný, ale nedokáže to. Hned za
lečnosti znalců Pí sira a farizeů - ona, hříšní- předsevzetím následuje hřích. Je třeba hodně
ce - a napravila hostitelskou chybu Šimonovu. dobré vůle stále svá předsevzetí obnovovat.
Bez zábran, bez ohledu na nebezpečí se přizna Velmi rmoho dobré vůle! Není to vlastně všech
no?
la k Ježíšovi. Nic jiného ji nezajíiralo.
/Lk 7,36/. Bůh chce, abychom se mu úplně daro U lidí bez zábran spočívá všechno v tem, že
vali. Kdo to dokáže, odpustí se mu, že se dří stále postupují, bojují, útočí, jednají a nic
si nevyčítají. Mohou říci Bohu: PANE, TY Víš!
ve úplně daroval jiným. "Jsou ti odpuštěny
hříchy. Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Víš, že se poctivě snažím, pohled, Bože, na
tuto dobrou vůli a ne na neúspěchy!
To je ta cesta, která nůže přivést lidi bez
zábran k svatosti: ke skutečné, pravé víře v A tomuto pohledu by se měl člověk bez zábran
osobního Boha. Těmto lidem se myšlenkami tuze naučit od Boha. Ten má totiž své neúspěchy s
neposlouží. Musejí najít Boha, ne pojem Boha a námi, s lidmi, také stále před očima - a nik
vůbec už ne mravní systém.
dy nepřestává, nikdy nezoufá.
Lidé bez zábran nemají odvahu. Vidí-li tvrdý Pohled člověka bez zábran na neúspěchy mu ne
zákon, ztratí odvahu docela a nají ještě víc smí brát odvahu. Naopak, musí mu jí dodat
zábran. Když však poznají Boha, který se
ještě víc. Dobrá vůle, i když se vždycky ne
ukázal v Kristu, pak toto setkání všechno.
prosadí, je vzdor tomu v jeho duši něco pev
ostatní vymaže. A tímto odevzdáním se mo
ného.
hou zdrženlivé křesťany daleko předstihnout
A na tomto pevném bodě se poznenáhlu všechno
zachytí a upevní.
Howj.czuki SJ.
TRPĚLIVÁ POMOC12
*********************************************
Jak velký čin, snažit se, aby se z hříšníka
stal světec! Lehké to ovšem není - vždyť tito
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
lidé jsou tak strašně živí. Neměli by se jimi
zabývat ti, kdo umějí jen střízlivě budovat.
18.11.1882 se narodil největší katolický
Takoví těžce snášejí, když něco,, co pracně vy filosof našeho století Jakub Maritain.
budovali, se zase hroutí. A je těžké nevěřit
V severoitalské Brescii, sídle pastoračního
ve zlou vůli - ačkoliv zde často opravdu není. střediska Pavla VI., bude koncem září
Člověk s pevnou páteří nepochopí, že jiný se
uspořádáno synposium "Osvobození inteligen
potácí a když ho postavíme na nohy, stále pa ce."
dá. Zlobí se: Zůstaň už konečně stát! - Kdy
V srpnu se sešlo 300 osob z různých zemí
bych to jen dokázal - hořekuje člověk bez
a kontinentů v Baaru na kongres z podnětu
zábran. A tak nezbývá nic jiného než ho stále hnutí Focolárů. Byly rozděleny na 2 skupis nekonečnou trpělivostí zvedat. Chybějící zá ny-cást ve středisku Jednota a část v se
brany musí nahradit pomocník sám na sobě. Ne mináři sv. Michala.
dobré se dá totiž vyvážit jen dobrým. A tak
180.000 nezaměstnaných a právě tolik moharnepomůže námaha s těmito lidmi i samému pomoc
dánů, většinou Turků, vyvolalo v NSR odpor
níkovi. Naučí se trpělivosti, snáší zklamání, vůči přistěhovalcům z Turecka. Něm.biskup
pozná odlišné povahy. Musí vyjít ze sebe, ze
ská konference vyzvala katolíky, aby se
svého způsobu jednání a myšlení a vmýšlet se
snažili lépe poznat islám. Důležitější by
do druhého. To zbaví člověka duševní ztmulos- ovšem bylo, aby katolíci poznali svou víru.
ti, stává se pružnějším. Člověk bez zábran ne Vietnamská komunistická strana pokládá ka
snáší byrokratické jednání a tak nutí druhého, tolíky za nepřátele státu a dala tajné in
aby se vzdal duševní byrokracie - které se ta strukce s aby knězi byli izolováni a katol.
ké říká farizeismus.
Církev rozdělena a víra potlačena, funkce
Církve změněna./Stejné pokusy-casto úspesBEZNADĚJNÝ
BOJ
né-se dějí na "svobodném"Západě ./Velký po
Pro člověka bez zábran je ovšem mravní čin
těžký. Od samého začátku se musí počítat s ne čet bohoslovců nesmí pokračovat ve studiích,
úspěchy. Úspěchy přijdou mnohem později. Ale strana rozhodne kdo bude ěi nebude knězem.
už stálá snaha o úspěch-vzdor porážkám a bez Z 60 kandidátů byli ke studiím připuštěni
v sev. Vietnamu jen 4. zde se zase v někte
naději, je mravní výkon prvního řádu. Není
umění se snažit o to, v čem máme úspěch. Ale rých seminářích budoucímu knězi vysmívají
každý den končit porážkou a přece se nevzdát- 2 dělají silný nátlak, aby se stal "laic
to je ryzí poslušnost! Člověk z toho nic nemá, kým teologem", nazývají ho zrádcem ap.
V městě Aba v nigerijském státě se dostavě
ani se nepovažuje za dobrého - naopak! Ale
la nemocnice Jana Pavla II. Sv.Otec doporu
první budou posledními a poslední prvními.
Snad vede člověk bez zábran hrozný život, kte čuje, aby bohatství a úspěch vzbudily mravií povinnost pomoci bližním.
rý není vidět. Ani nevidíme, jak se za tento

SVATÝ OTEC SKAUTŮM
30. dubna t.r. přijal sv.Otec asi 220 delegátů,
účastníků VIII.sněmu Sdruženi vedoucích ital
ských katolických skautů a skautek/AGESCI/.
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"Bratri a sestry,
milovaní členové Ústřední rady italských kato
lických skautů a skautek. Rád vás tu vidím
shromážděné u příležitosti vašeho sjezdu v
Bracciano. Jsem vám vděčný za tuto návštěvu.
Umožňuje nám obnovit a upevnit církevní spole
čenství u hrobu sv.Petra. Pro mne pak je vhod
nou příležitosti, abych vaším prostřednictvím
vyjádřil celé velké rodině AGESCI city přízně,
které k ní mám, i důvěry v její činnost a při
pravenost angažovat se pro stále nutné šiření
ducha křesťanství v dnešním světě.
VŽm, ze. íoío činná ú^azt, kterou už II .Vatík.
Jak jsem se zmínil v promluvě Catechesi Trazněm dojoo/uicuje taíkum, rozněcuje vaze. zrdce
dendae,prožívájí tito mladí nejožehavější
a je jádrem vazích programu. I já jzem ze o tom období. Jedná se totiž o "okamžik, v němž
zmínil pni nedávném zetkání ze zkauty z Tor Sa- objevují sami sebe a vlastní vnitřní svět,
ptenza v Ráme, Rekt jzem jtm:"Skaut je via záokamžik velkorysých plánů, okamžik, \e kte
ktad^ zve výchovy prezvédcen, že nemaže ž-ct bez rém vznikají city lásky, biologické pohlavní
úkotu . .Jezžz Kríztuz vychovávat zve učedníky a impulzy a touha být spolu. Okamžik zvlášč.
náz vzechny k aktivitě" Právě toto ván dnez od silné radosti, spojené s opojným objevem ži
kazují.. Dodávám k torna:budete-ti ze Z nažít v
vota. "
tom vytrvat, nejen Že zuztanete v zoatadu z
Přeji si, aby váš Jednotný návrh katecheze
ideály, kterými žít zkauting cetych 75 tet Zve- si těchto hledisek byl vědom a vedl mladé k
ho trvání, ate budete i zchopni ztáte tepe a
dialogu. Zvlášt pak aí. ukazuje Ježíše Krista
vžce zpotipracoval z diecézemi a ^arnoztmi ve
jako přítele, vůdce, jako obdivuhodný a při
vzech razných odvétvžch duchovního a zociátní- tom napodobítelný vzor. Tak a£ předkládá i
ho rozvoje. Tento rozvoj mate a mazute podporo jeho poselství, které může odpovědět na ty
vat" jako kvaz", zvtázte na potí, které je vám
nejzákladnější otázky. Aě. tato katecheze do
vtaztní, totiž výchovy. K vazu cti je třeba
káže dát mladým životní názor, v němž pře
připomenout, z jakou podnikavoztc a zebezápovládají city dobroty, zdatnosti a radosti.
rem dokázato to tik zkautu pomáhat hmotné a mrav Stejně tak i vnitřní plnost, jež se mění v
ne poztiženým obyvatelům z Irpínía a Bazítica- tu vnější lásku, které říkáme apoštolát.
ta za těžké zkoušky zemetrezení.
Velice si přeji, aby na tomto tak důležitém
Na zvem z jezdu jzte mimo jiné pro diz kuto vátí
úseku dělalo vaše Sdružení i dál čest vlast
jednotný návrh katecheze, zvaný" Od z tibu do
ním tradicím. At vede členy k moudrosti,smys
odchodu", který bude ztouŽit vedoucám p/io ob
lu pro spravedlnost, k sebeovládání, mravní
novená kreztanzkeho ducha podte zkautzké meto zdatnosti, věrnosti slovu a k čestnému jed
dy. V-íín, že je to ptod dvouleté práce a že ze
nání - k těm bratrským vztahům, které vždyc
chce znazít, aby mladé bytí zaze vnímavá a do- ky určovaly způsob jeho života.
kázatí znovu objevit zmyzt déjín, zaze z-ízkat
Milovaní vedoucí a duchovní rádci, nebojte
davéra v člověka, znovu najít radozt ze Žívo-^ se tyto pravdy předkládat mladým lidem, kte
ta tun, ze vytvoře harmonický vztah z divý ptc- ří si umějí vážit velkých ideálů a pohrdají
rody. Naztedek bude, Že ze pak budou angažovat polovičatosti. Skauting je cvičiště, na němž
pro dobro druhých - a to je jediná cezta jak
se zdokonalují v nesnadných ctnostech. Jen
dozahnout Žteztc.
ti, kdo dovedou dát přednost přísnému a čis
Domnívám se, že tento podnět je pro život vaše tému životu před pohodlným a bezvýznamným,
ho hnutí nejdůležitější, protože má vzbudit ve mohou na toto cvičiště vstoupit. Při tom ma
všech oddílech od vlčat a světlušek až po
jí před očima příklad Ježíše Krista: jeho
skauty a vůdce i vedoucí, od roverů a starších hrdinství a jeho svatost.
skautek až po duchovní rádce jednotek živé svě Jsem si jist, že budete jako vedoucí a odpo
domí vlastní odpovědnosti. Při této katechezi
vědní činitelé dávat mladým dobrý příklad
se starejte o všechny skupiny, které jsem vy
a pomůžete jim, aby tyto zásady přijali.
jmenoval. Zvláštní pozornost však věnujte těm, AZ vám
Panna na ptántava vaáaho
patrona 6 v. Jdou. pomaží ^pánát tanáo vzneXíny
kdo prožívají kritický věk dospívání.
a odvážný álzoZ. Mávat> poéáLo má apoZto&Aiá pozahnaná, htaaá tad^dávám vám Z vaáám drahým."

KATOLICKÝ DEN

Závěrem lze říci, že přítamost na sjezdu nezname
nala jen účast na velkých shromážděních a oficiál
ních projevech, nýbrž z bohatého programu bylo mož
87.Katolický sjezd,
no načerpat hluboké myšlenky i povzbuzení pro osob
konaný od l.do 5.9.v ní duchovní úsilí.
hlavním městě PorýníMiloslav ČEMUS
Vestfálsko/NSR/ v
Dusseldorfu, se
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
stal ještě početněj
Podle KNA obíhají mezi katolíky v ČSR duchovní lis
ším setkáním božího
ty P.LÍzny ,SJ , vězněného na Borech, psané ve formě
lidu, než tomu bylo
před dvěma lety v ji- promluv, část prý psal ve vězení. Nedávno mu sebra
honěmeckém Freiburgu. li i Písmo sv. Stejně i 39 letému Janu Litomyskému,
českému bratru, odsouzenému loni na 3 roky. Otec
Chceme-li stručně cha Lízna nesmí přijímat návštěvy, dopisy a balíčky.
rakterizovat hlavní
13.8.byla zatčena Helena Goudová. Při domovní pro
rysy tohoto velkého
hlídce u ní našli podzemní noviny o politice, nábo
shromáždění, je možné uvést asi toto:
ženství a socialismu.
1. Neobvykle významná účast zahraničních Portug. tisk, kancelář ANOP hlásila, že 20. 8.hodil
hostů, hl.biskupů ze sousedních zemí,čímž madarský občan, žijící v Portugalsku, na schody
sjezd nabyl na mezinárodním významu. Nej do fatimské svatyně láhev se zápalným obsahem ve
chvíli, kdy se tam sloužila mše sv.za Portugalcevíc bylo aklamováno vystoupení polského
arcib.GLEMPA hned při zahájení 1.9.večer. emigranty. Než ho bezpečnost zatkla, podařilo se
Pro naléhavé povinnosti i situaci ve vlas mu láhev zapálit. Prý tak chtěl protestovat proti
ti musel již druhý den po pontifik.mši sv. akci církevních představitelů. Madar Adam Paragh
odcestovat, ale byl vystřídán kard.Machar- na sebe upozornil uz 23.10.78, když chtěl unést le
skim z Krakova, který setrval až do konce, tadlo Air Portugal na lince Lisabon-Funchal.
kdy koncelebroval s dalšími asi 40 ti bis 21 polských žen, uvězněných pro odborovou činnost
odsuzují v "dramatické výzvě "polským biskupům pod
kupy mši sv.s kard.Hóffnerem za účasti
mínky vězení. Ženy, odsouzené k 1-5 a půl rokům na
asi 80.000 věřících na stadionu. Rovněž
pařížský arc.Lustiger byl jednou z nejpo základě stanného práva v Krzywaniecu/záp.Polsko/,
tvrdí, že jejich strava má nejvýš 1200 kalorií, že
pulárnějších osobností sjezdu.
neexistuje lékařská péče a nesmějí dostávat balíč
2. Velmi rozmanitý program témat shromáž ky. 22.každého měsíce-den jejich uvěznění-budou
dění, pódiových diskuzí, přednášek i set zachovávat hladovku a tak žádat statut polit.vězně.
kání, ve kterém každý účastník si mohl vy Podle sovětské Literaturnaja Gazeta vyhlazuje čín
brat podle svého zájmu. Mnohdy kolidovala ská vláda tibetské obyvatelstvo, poškozuje chrámy,
setkání a diskuze stejně zajímavých oborů, ničí staletou kulturu a zvyky lidu. Sto tis.Tibetaprotože nabídka ténat byla tak široká, že nů uteklo z Číny a zprávu o vyhlazování lidu potvr
bylo někdy těžko si volit.
zují. Čínské úřady prý vsak chtějí propustit polit,
3. Zvlášt povzbudivou a nadějnou skuteč vězně, uvězněné při tibetském povstání 1989. Dalai
Lama žije mimo zemi, má prý však navštívit SSSR,
ností byla veliká i nečekaná účast mla
dých lidí a to nejen na podnicích s téma snad aby posílil své pozice při vyjednávání s Čí
tikou vysloveně"mládežnickou", nýbrž i na nou o budoucnosti Tibetu.
shromážděních např. v biblických kroužcích JP II.přijal v audienci vůdce libanonských teroris
tů Arafata. Tato audience vzbudila velké pohoršení
nebo na velkém přednáškovém a diskuzním
dopoledni o charizmatickém hnutí a ovšem i v katol. tisku/Arafat totiž vyvraždoval soustavně
křesťany v Libanonu/
i při bohoslužbách.
V říjnu, po volbách, navštíví JP II. Španělsko. ži
4. Většina shromáždění se konala v pavilo je tam falešný '*papež"Clemente Rodriguez, 36 let,
nech obrovského veletržního areálu v Dus- r.1978 se prohlásil papežem, přijal jméno Řehoř
seldorfu. Jeden z nich fungoval jako kos XVIII a v Palma de Troya v Andaluzii založil řád
tel pro 8000 návštěvníků, jiný jako "du
sv.Tváře. S ním bydlí 40 "kardinálů"a je tam kláš
chovní centrum". Zde byla možnost duch,
ter s asi 80 ti řeholnicemi.
rozhovorů s kněžími i řeholními osobami a Podle tisk.kanceláře France Presse upozornili vy
zvláštní prostory pro meditace a bohosluž socí vládní představitele katol.hierarchii v ČSR,
by v malých skupinách,jakož i zvláštní
aby neuplatňovala proti Pacem in Terris vatik.dek
kaple s celodenním výstavem Nej sv. Svátos ret, zakazující členství kněží v polit.institucích
ti, trvající denně až do půlnoci. Tato
Prý sdružuje přes polovinu kněžstva. Karel Hrůza
kaple byla v každou denní dobu téměř plná odmítnul žádost kard.Tomáška a bisk.Gabriše o roz
adorujících věřících.
puštěni P.I.T.Mnoho kněží už instituci opustilo.

KOMTESA

na zápěstí zatřpytil široký smaragdový náramek. Pozvání na večer
nepřijala, že je zadána jinde, ale slíbila, že půjde jindy.
Myslel jsem, že se dokona
Denně jsem jí posílal květy - to už jsem odesilatele netajil.
le vyznám v ženách, dokud A měl jsem štěstí. Chodívali jsme hrát tenis, plovat, tančit a
jsem nepotkal krásnou kom- večeřet.
tesu z Říma, s ohnivýma
"Myslela jsem, že patříte k mužům, kteří už vymřeli!"
očima.
"Džentlmeni nikdy nevymřou," políbil jsem ji tajně na rameno.
Poprvé jsem ji spatřil na "Barone! Co si o nás lidé pomyslí?"
koncertě. Měla nádhernou
"Že jsme šíastni, ró drahá! Je to něco zlého?" Začervenala se.
postavu, oči jí stínily
"Musím zítra do Říma. Dostala jsem telegram,"zašeptala.
dlouhé hnědé řasy. Na pla Zachmuřil jsem se. "To je mi líto. Smím vás tam navštívit?"
tinovém řetízku na krku se
"Budu velmi ráda!"
o
jí houpal zářivý briliant.
Bydlela ve stejném hotelu Kontesa odjela, já sbalil kufry a odletěl do Paříže. Navštívil
jsem Louise Bertrauda v jeho mansardě.
jako já. Stál jsem vedle
"Mám pro tebe práci, Ludvíku," podal jsem mu mikrokameru. "Vyvo
ní ve výtahu a vdechoval
jeimou vůni. Když vystou lej mi tehle film."
pila, zíral jsem za ní ja Za půl hodiny vyšel z teimé komory a řekl: "Skvělá práce. Který
kus tě zajímá?"
ko omámený.
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"Do kterého poschodí, pa "Briliant. Jak dlouho potrvá, než uděláš kopii."
o
ne?" zeptal se liftboy.
Za deset dní jsem měl kopii, a tobolku o třicet tisíc lehčí.
"Ach, co? Do pátého. Kdo
Hned jsem telefonoval do Řina Angelice a ohlásil svou návštěvu.
je ta mladá dána?"vsunul
jsem mu do dlaně bankovku. Cekala na mne na letišti a odvezla do svého hotelu.
"Komtesa z Říma. Inkogni A v noci se mi podařilo vyměnit její nesmírně cenný briliant za
to. Nikdo nezná její jméno, svou napodobeninu.
Když jsme se loučili, slíbil jsem, že večer opět přijdu. Pak
Zapsala se jako Angelika
jsem v jedné bance najal tresor a uložil v něm briliant. Když
Boverová. Přijela sama."
Odměnil jsem ho další ban jsem po návratu vstoupil do hotelu, povstali v hale dva nenápad
ní mužové: "Baron Westemhagen?" zašeptal jeden. Kývnul jsem.
kovkou a sotva jsem se
převlékl, spěchal jsem kou "Kolega Tersano. Já jsem inspektor Clivio.
pit v nejbližším květinář- Na tváři se mi nepohnul ani sval. Zabořil jsem ruce do kapes,
abych skryl nervozitu. Clivio vytáhl z kapsy fotografii.
ství kytici orchidejí a
poručil, aby jí květiny
"Znáte tuto dámu?"
NAŠE KRIMI
hned doručili.
"Ovšem. Komtesa Angelika Boverová, má přítelkyně."
"Musím vás zklamat, barone. Tato mladá dána patří k známé mezi
o
Příští den jsem se předsta národní tlupě, která se specializuje na krádeže šeků." Vytáhl
vil u tenisového kurtu.
z kapsy rrůj falešný pas a nefalešnou šekovou knížku.
"Baron Westerhagen."
Ohromeně jsem se posadil:"To. .to je jistě omyl__ "
Chladně si mě změřila."Má "Slečna Legrandová-tak se jmenuje-chtěla právě opustit hotel,
když jsme ji zadrželi. Zkontrolujte si své doklady."
te chutí si zahrát?" Sou
hlasila. A hrála tvrdě. Po Mechanicky jsem nahlédl do šekové knížky. Obsahovala šeky v hod
třech setech jsme se posa notě 25 tisíc dolarů - celé mé jnění.
dili k baru. Navrhla,abych "Chcete podat trestní oznámení?" zeptal se Tersano a vytáhl zá
jí objednal džin a citro- pisník. Zavrtěl jsem hlavou a zakryl jsem si tvář rukama. Přál
nádu. Při přípitku si jí
jsem si jen jedno: zbavit se co nejdříve policie.
Podepsal jsem stvrzenku o převzetí dokladů a šekové knížky a
přátelsky se rozloučil s oběma učedníky.
Sotva se za nimi zavřely dveře, rychle jsem sbalil kufry, zapla
til hotel a uháněl taxíkem do banky vyzvednout z tresoru vzácný
briliant.
V Paříži vedla má první cesta k Louisi Bertraudovi.
Vyprávěl jsem mu, jak jsem se málem dostal do vězení. Pak jsem
mu vítězoslavně podal šperk. Vzal lupu a důkladně si jej prohlí
žel.
"Ty hlupáku!" ušklíbl se, když byl s prohlídkou hotov. "Nenapad
lo ti, že jsi ukradl senzační napodobeninu. Tenhle kámen, "opo
vržlivě brnknul prstem o "briliant", "rrá právě takovou cenu, jako
ten, který jsem pro tebe udělal!"
Zalapal jsem po vzduchu a klesl zoufale na pohovku.
Poť&t Jordán

MÁTE BYSTROU MYSL?
1. Kterého řádu je členem řeholník, který né
za jménem: OSB, SJ,0P,SBB,0 Cr.OSA,OFM,OCD?
2. Jak nazýváme sbor kardinálů, který se sej
de k volbě nového papeže?
3. Kde působil před svou volbou: Pius X.,
Pius XI., Pius XII.,Jan XXIII.,Pavel VI.,
Jan Pavel I. a Jan Pavel II.?
4. Byl fehoř Veliký císařem, papežem nebo
vz do ropapežem?
5. K čemu zavazuje katolíka 5.církevní přiká
zání?
6. Jak se jmenuje hlavní dílo sv.Torráše Akvinského? Stát Boží, Cesta k dokonalosti nebo
Teologická suma?
7. Kdo je Otcem východního imišstva a kdo
Otcem západního? Sv.Augustin? Sv.František?
Sv.Benedikt? Sv.Jan Zlatoústý? Sv.Basilius?
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Detektiva čmuchálká objednala pojišťovna, aby vy
šetřil krádež pojištěných šperků. "Zloděj vyříz
nul okenní tabuli a zanechal na čerstvě nalakova
ných parketách jasné stopy,"ukazuje majitelka.
Ale čmuchálek nedoporučil pojišťovně vyplatit po
jistné. Proč?..
.
.
„

ŠVÝCARSKÝ FLÁK

BOHOSLUŽBY

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V ŽENEVĚ. - U příležitosti sviatku sv. Václava príde do Zenevy Msgr Jaroslav POLO,
profesor na lateranskej universitě v Říme a bude
mať přednášku s diapozitivami - světelnými obrazmi - o zaciatku křesťanstva v Cechách, na Moravě
a na Slovensku.
Ve Freiburgu-Regina Mundi, v piatok 8.10. v 20 hod
V Zeneve v sobotu, vo farských miestnostiach
14 Ave Peschier v 20 hod. /9.10./
V ZenevS v nedelu, bude mať aj omsu, aj kázeň, v
kaplnke Sv.Terezky, ako obycajne o pol desiatej
ráno /9,3O hod. lO.lO.t.r./
Msgr Jaroslav Pole připravil do tisku řadu nábo
ženských knih, zná velmi dobře dějiny naší vlas
ti a dovede poutavě o nich vypravovat.
************************************************
DO BASILEJE PŘIJEDE BÁV. BASILEJSKÁ MISIONÁŘ
P. ANTONÍN BERNÁČEK!

AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BACEN-kaple s v. Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA
11,15
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.sloven
ská, v sobotu
17,00
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Aemtlers tr.4 6. neděle
19,00
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche ,
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
OORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel, V sobotu 30.října v 18,05 hod.bude sloužit českou
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3. mši sv. v Marienkirche, Holbeinstr ./nedaleko Heuned.v mesiaci-P.Mazák
10,00 wage/. Po mši svaté společně posedíme k přátel
FRIBOURG—v kaplnke Marianistov, Rue de skému pohovoru a zábavě v nedaleké restauraci.
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p. Těšíme se, že přijdete a ukážete, že čas nevyma
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30 zal z našich srdcí jméno oblíbeného kněze!
************************************************
RÚTI-TANN - kaple u katol.kostela P.šimčík posílá pozvánky
9,30
LUCERSI-St.Peterskapelle, neděle 19,00 MÁ-LI NÁŠ ŽIV7T HLUBOKÁ A PRAVÁ ■
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra, St SMYSL, JE TAKÉ RADOSTNÁ A PLODNÁ
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky
Smyét života ti neuttáže obnovu
SOLOTHUFN-Spitalkirche, každou 2. nedě jeme, také na duchovnem víkendu.
li, P.Birka
10,30
Tentoknít pnějat natě pozvaní
ST.GALLEN-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nád otvédeený vedoucí naíich mtadých,
voří
18,00 ktený měí už át píCnou duchovní
Po mši sv. beseda v Pfarrheimu-Gallus- obnovu i pno nat
P, R O B E R T
K U N E R T,
str. 34.
jetuita
z
Kiagenýuntu.
WINTERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00 KDO JEHO PROMLUVY SLYŠEL, VÍ, ŽE SE m8ŽE TĚŠIT,
ŽENEVA-v kapli při kostole sv. Terezie KDO DOSUD NEMĚL PŘÍLEŽITOST, TOHO K TOMUTO ZÁŽIT
14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9,30 KU ZVEME DO VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA SCHÓNSTATSKYCH
Data neprav.mší sv.rozesílají misioná SESTER, QUARTENU (SG) ŽEL.STANICE UNTERTERZEN,
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky ODTUD NA TELEF.ZAVOLANÍ SESTRY ODVEZOU HOSTA
zájemcům. Na ně se obratte i v záleži AUTEM DO MODERNÍHO DOMU.
tostech křtu, pohřbu, vyučování nábo
Začátek večer 28.10. - konec 31.10.odpoledne
ženství a pod.
Přihlášky P.Vondra, P.šimčík/adresy a telefony ve
P.JAN BIRKA, 6006 LUZEJM, Schadrútivedlejším sloupci. TĚŠÍME SE NA RADOSTNÉ SETKÁNÍ!
str.26, tel.041-312635
************************************************
P.Jos.šlM£ťK-8004 ZURICH,Brauerstr.99. 17
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
t.01-2415025, P.Ant.BAN^k-Ol-2414455
Katol.Církev
na
Kapverdských
ostrovech, býv.port.
P. Martin MAZÁK, 1110 MDRdS, La
kolonii,
slaví
letos
450
let
od zřízení jediné
Longeraie, tel.021-717713
P. Vilém V3NDRA, 8735 St.Gallenkappe 1, diecéze Santiago de Cabo Verde 18.5.1532. Oslavy
potrvají celý rok.
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.

DUCHOVNÍ VÍKEND

POZOR

PŘILOŽENÉ SLOŽENKY NEJSOU NA PŘEDPLATNÉ KLUBU NÝBRŽ VIZ STR.1O!

PROMĚNY JAROSLAVA MARVANA
Vilu ve Strašnicích, kde pan Marvan bydlí, znám zevně tak dokona
le, že bych ji mohl detailně popsat se zavřenýma očima. Nesčíslně
krát jsem před ní čekal s vozem, kdykoli jsme jeli na zájezd po
českých i moravských vlastech. Znám ji zevnitř, ale to už by byla
jiná kapitola.
Čím tedy začít - tou dobrou padesátkou tisíc společných kilometrů
s příhodami z nich, tu i v cizině? Anebo kouzelným vyprávěním o
bývalé Podkarpatské Rusi, kde Jaroslav Marvan začínal jako poštov
ní úředník? Anebo mládím žižkovského kluka, pobíhajícího okolo
Bezovky a válčícího s libeňáky kdesi u kostela sv.Prokopa?
Ne, začneme jinde, něčím, co tu nebylo a co už pamatuje malá hrstička současníků. Protože
Jaroslav Marvan stál u skutečné kolébky našeho filmu, ještě v oné dnes už legendární pivo
varské zahradě na Vinohradech, kde byly první české filmové ateliéry AB.
Tam se točil film Sv.Václav - já ho viděl kdysi dávno jako kluk - a hráli v něm většinou
ti, na které už jen vzpomínáme: Zdeněk Štěpánek, Theodor Pištěk, J.W.Spengler a dlouhá řa
da dalších. Jaroslav Marvan hrál roli chorvatského knížete. Bylo to v zimě, venku mráz a
uvnitř ateliéru to nebylo o noc lepší - netopilo se. Jaroušek přišel do ateliéru po večer
ním představení v divadle, právě ve chvíli, kdy se natáčela hostina u Boleslava a Václava.
Dal se v maskémě nalíčit a nalepit si plnovous a hledal pro dobu čekání nějakou místnost,
kde by se přece jen trošičku ohřál. Po chvilce objevil jakýsi kamrlík, kde byly složeny
rekvizity. Helmy různých tvarů, bojovnické přilby se všelijak zakroucenými rohy, kožešiny,
meče, štíty, brnění - prostě součásti garderoby z dob knížete Václava.
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V místnůstce bylo kanape a na něm ležela postava zakrytá praporem. Pod praporem nalezl Marvan"vousatého"Václavova praporečníka - Theodora Pištěka. Pištěk se vzbudil a společně s
Marvanem proklínali čekání a zimu. Kolem půlnoci se z vedlejší místnosti ozvalo šramocení
a z hovoru oba naši zmrzlíci vyrozuměli, že z blízké restaurace na Baště přinesli vrchní a
pikolík hrneč čaje s rumem, který objednala produkce filmu pro ohřátí všech účinkujících.
Marvan a Pištěk si neprodleně šli vyfasovat svou porci. Čaj to byl báječný, rumu v něm dost,
ale jeden hrníček na takovou zimu - to bylo málo. Marvan si tedy nasadil helmu s pohanskými
rohy, Pištěk si přehodil přes sebe kožešinu a v tomto přestrojení ukořistili porci další.
Pak si vzali štíty a meče, Marvan vyměnil helmu, Pištěk kulhal a výsledek byl další hrnek
čaje s rumem. A tak se oba dva díky zdařilým proměnám přece jen zahřáli.
Pan režisér konečně udělal pauzu a šel v čele ostatních spolupracovníků na čaj s rumem. Pá
nové si začali vybírat své příděly, ale vrchní je už krotil:"Počkat, počkat, pánové, takhle
se nedostane na dámy!" Režisér byl překvapen: "Prosím vás, vždyE jsme s tím čajem teprve
začli!""Jo, jó," povídá vrchní," tady už bylo lidí!"
x
Bohumil BEZOUŠKA:T A J N 0 S T I

CO N OVÉHO VE SVĚTĚ
Na teologických fakultách v Polsku se zatím
ještě normálně vyučuje. - Správa města Varša
vy dovolila postavení pomníku zesnulému kardWyszyňskimu před chrámem řeholnic kongregace
Navštívení Panny Marie na tzv.krakovském před
městí; tam byla totiž vystavena rakev se sesnulým primasem, aby mu mohli věřící vzdát
poctu. - Starosta Palerma předal arcib.kard.
Pappalardovi dopis pro JP II., který chtěl v
listopadu Sicílii navštívit. - P.Pittau,TJ.,
koadjutor P.Dazzy, se setkal v Madarsku se
všemi 94 jesuity, ve skupinách i s každým
zvlásř. Nejmladšímu je 57 let, většině přes
70 let. Od 1950 nesmí-jáko jiné řeholní spo
lečnosti-přijímat novice, stejně v ostatních
komunisty ovládaných zemích. P.Pittau požádal
církevní vrchnost i vládu, aby dovolily jesui
tům i jiným řehol.společnostem přijímat novice
a otevřít apošt.střediska. Víc než jesuité
jsou prý tam oceněni Milosrdní bratří a cister

ZÁKULISÍ

cvácz. Circ-místo částečně založené cisterdáky oslavilo 21.8. osm set let trvání. V Polsku
mají jesuité 700 řeholníků v provinciích Var
šava a Krakov. P.Pittau se 26.8.zúčastnil 600
výr. Censtochovské svatyně.
K Bet-und Busstagu vydali švýc.biskupové pas
týřský list na téma"člověk a jeho přírodní
prostředí. "Zabývá se hl.zanořením hmotného
prostředí, vyzývá k prostšímu životu a zmiňu
je se i o sv.Františkovi z Assisi. 0 Kristu
ani slovo, o čistotě duše a duchovního prost
ředí také ne.
Pekinský rozhlas věnoval pořad katol.misioná
ři P.Matteo Riccimu, jesuitovi, na poměř 400
výr. jeho příchodu do Macaa. Také úřední pekin
ský časopis v angličtině mu věnoval 2 str. s
obrazem Panny Marie s Ježíškem, který přinesl
P.Ricci do Cíny. Misionář tam přisel hlavně s
evangeliem, ale i s vědeckými přístroji, kte
ré otevřely Číňanům nové obzory. Pracoval tam
záslužně 20 let.

HUMOR

Manželka se zlobí na nanžela: "Nechápu, proč tě baví stále číst novi
ny. 0 krizi na blízkém východě, konjunktuře, vládních krizích, olejo
vých krizích - věčně jen vězíš ve svých malých problémech!"
Ptají se Frantíka, jestli by chtěl kočku."Ne, maminka nemá kočky rá
da a nepustila by ji do domu. ""A co tatínek?""Toho do domu pustí. "
Nová majitelka řidičského průkazu se ptá ve své bývalé řidičské ško
le, kdo jí vystavil její průkaz."To vás to tolik zajímá?" ptá se
úřednice.""Mne ani ne, ale policie se mě na to neustále ptá."
Mladý muč se uchází o dceru boháče. "Napřed mi řekněte, jste-li scho
pen postarat se o rodinu. ""Jakpak ne. Mám doma stereo a 300 desek. "
Na lovu narazí král Jiří V.na pytláka. "Víte, kdo jsem?" ptá se ho.
Pytlák nemá zdání."Jsem král!""Bohu díky, už považoval jsem vás za
hajného!"
Řidič jede brzo ráno vesnicí. Zastaví ho policista:"Pane, zde je do
volená rychlost jen 40 km za hodinu. A vy jste jel 70 km za hodinu."
"Není možná - vždyš jedu teprve půl hodiny!"
Obchodní zástupce chce přenocovat v hostinci a prosí o zapůjčení bu
díku. "Ten nepotřebujete ,"míní hostinská,"náš kohout vás už vzbudí."
"Dobrá. Nařidte tedy kohouta na půl sedmou."
"Už došly bleskové žárovky?" ptá se šéf učně. "Ano, pane šéf. A jsou
bezvadné, všechny jsem je už vyzkoušel."
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"Jak jdou tvé nové hodinky?""Báječně! Za hodinu spotřebují jen 50
minut."
"Poslyšete, vy jste profesionální hráč, jak byste tu partii zahrál,
kdybyste byl na mém místě?""Kdyby to šlo, ták pod pseudonymem... "
Po návratu z kina říká žena manželovi: "Ten film byl opravdu podle ro
mánové předlohy: usnula jsem na stejném místě, jako při četbě knihy'.'
"Chtěl bych manželku, která by byla mým opakem. ""To máš slušný vý
běr; svět je plný hezkých a inteligentních děvčat!"
Dva mládenci přiběhnou před hostinec a volají:"Vodu, vodu!""Ale zde
se čepuje jen alkohol.""No dobrá. AÍ. vám řekne někdo jiný, že vám
hoří stodola!"
"Pro milovníky jsou tyto hodinky nejvhodnější,"doporučuje prodavač
ka. "Nehledám nic pro milovníka, ale pro svého manžela. "
Ptá se host kuchaře: "Prosím vás, co jsem vlastně jedl?""TO byla svíč
ková, ""škoda, že jsem to nevěděl. Na svíčkové si vždycky pochutnám."
U pokladní přepážky v bance podává jedna dáma šek: "Promiňte, že je
podpis tak roztřesený. Netušila jsem, že se manžel tolik vyleká,
když vytáhnu pistoli. "
"Panatuj, synu, že na světě jsou důležitější věci než peníze.""Já
vím; jenže ty stojí všechny hrůzu peněz!"
Ten budík má malou vadu. Pět minut předtím, než má zvonit, s ním mu
síte důkladně zatřepat.
"Včera mi váš opravář opravil chladničku, ale stejně nefunguje.""Vy
jste chtěl kromě opravy, aby vám ještě chladila?"
Jedni manželé poslali mamince, které se narodilo čtvrté dětátko,
ohrádku pro děti. Brzo dostali dopis:"Ani nevím, jak vám mám poděko
vat! Každé odpoledne si do ohrádky sednu a děti se ke mně nedostanou'.'
"Náš vedoucí je strašně obětavý.""Já vím; za svoje chyby už obětoval
tři podřízené pracovníky."
"Slečno, já mám tancování v krvi, "holedbá se tanečník. "Ráda věřím.
Ale jak to, že vám ta krev ještě nedošla do nohou?"
Mládenec vyčítá dívce, která se opozdila na schůzku:"Cekám na tebe v
tem dešti celou hodinu.""Nepovídej, deset minut také sněžilo!"
Mařenka se dívá na novorozenou sestřičku, která z plna hrdla křičí.
"Opravdu přišla s nebe?""Ano, jistě,"tvrdí maminka. "To se nedivím,
že si ji tam Pán Bůh nechtěl nechat, když takhle křičela!"
"Pane, ve výloze máte nápis Zvěřina s "s".To je chyba!""Už jste padesátý, kdo mě na to upozorňuje. Každý si něco koupit. Co chcete vy?"
| PŘILOŽENÉ SLOŽENKY NEJSOU NA PŘEDPLATNÉ KLUBU? NÝBRŽ VIZ STR,10|

KLUB .
8735 St.Gallenkappel,
Schweiz

FREIBURSKÁ RAJČATA.- švýcar
ská specialita. - Pro
náplň: 2 cibulky,20g
másla, sůl, bílý
pepř. 150 g Greyerzského syrá, svazek
pe tržeIky. Dále:12
malých, rajčat/650 g/
20 g másla na vymaštění, 4 brambory. Na
polevu:3/3 l mléka,
3 vejce, svazek pazitky, sůl, bély pepř,
mírně ostrá paprika,
mletý muškátový oříšek. - Jemně nakráje
nou cibuli osiražíme 3 min.
v rozehřátém másle, okořeníme solí a pep
řem, vezmeme z plotny. Sýr nakrájíme na
malé kostky, nasekáme omytou petrželku a
obé smícháme s cibulí. Omyjeme a osušíme
rajčata, odkrojíme vršky a vybereme vnit
řek. Položíme do vyrraštěné formy z ohni
vzdorného skla a plníme směsí. Jemně na
krájené brambory rozložíme kolem rajčat.
Polevu upravíme z rozkvedlaných vajec v
mléce, přidáme jeimě nakrájenou pažitku,
ochutíme a doplníme náplň rajčat, zbytkem
polejeme brambory. Pečeme na střední mříž
ce v předtopené troubě 20 mM
při 200°.

RAJSKÁ MONTE CARLO, - Pro
náplň.125 rybího filé, lžíce
citr.štávy, 2 lžíce bílého
vína, 3 lžíce vody, sůl, na
tvrdo vařejné vejce, cibulka,
lžíce majonézy, 2 lžíce kyse
lé smetany, bily pepř, špet
ka hořčice - dále 4 velká
rajská, 8 černých oliv, 12
listů salátu. - Filé omyjeme
a osušíme. Uvaříme citr.šEávu, víno, vodu a sůl, v tom
necháme nasáknout rybu lo min.
Mezitím nakrájíme tvrdá vej
ce a jemně pokrájíme cibulku
s petrželkou. Umícháme majo
nézu se smetanou, okořeníme
solí, pepřem, cukrem a hořči
20
cí. Vyjmeme rybu, necháme
trochu ochladit, pak jemně pokrájíme a zamícháme
s vejci, cibulkou a petrželkou do najonézy. Ne
cháme stát přikryté v chladnu 15 min. - Mezitím
omyjeme a osušíme rajská, odkrojíme vršky, vy
prázdníme.
Pak rozkrojíme olivy na půlky,
zbavíme jader, omyjeme salátové
listy a osušenými vysteleme 4
skleněné talířky. Uprostřed dá
me rajská-do každého jedno-naplníme rybí směsí a ozdobíme
olivami. Hodí se jako předkrm.

RAJSKÁ PO POLSKU. - Pro náplň:
PEČENÁ RAJČATA. - 500 g ma
starý
chlebíček, 2 česneky, sůl.
ličkých, pevných rajčátek.
2 vejce, 50 g másla, černý pepř
Na marinádu: cibuli, 3 IzíDále: 4 velká rajská, máslo na
ce oleje, sůl, černý pepř.
vymaštění a 4 stonky petrželky.
Na těsto: 200 g mouky,
Chlebíček
změkčíme vodou, 2
vejce, 1/4 l světlého piva,
stroužky česneku rozetřeme se
sůl, mletý muškát, litr ole
solí, rozmačkáme chlebíček a
je nebo 750 g kokosového tu
smícháme s česnekem, vejci a 30
ku ke smažení. - Rajčata oloug másla v těsto. Silně okoření
páme a zbavíme stopek. Pro marinádu smíchá
me solí a pepřem. Odkrojíme vršky rajčat, vnitřek
me usekanou cibuli, olej, sůl a pepř, v
vyprázdníme lžičkou, ohnivzdornou formu vymažeme
tem necháme 30 min. rajská. Utřeme do hlad
ká mouku, vejce, pivo, sůl a muškát, roz tukem, dáme do ní rajská a naplníme. Zbylý tuk
pálíme tuk na 180°, vyjmeme z marinády raj rozpustíme a rajská jím přelejeme. Formu dáme na
střední mřížku do předtopené trouby a pečeme
ská, necháme okapat, napíchneme jedno po
15 min při 220°. Až jsou upečená, posypeme je
druhém na špejli a omočíme v těstě. Pak
jemně nasekanou petrželkou a předkládáme s toassnažíme asi tři min.do zlatova. Dáme do
ty nebo v dvojnásobném množství jako přílohu k
tepla, až jsou všechna rajská osmažená.
rychle upečenému masu, k telecí pečeni či rybě.
Hodí se k řízkům nebo drůbeži i steaku.

