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nevím, jak u Vás, ale v naší obci pomáhají lidé duším v očistci velmi horlivě. Nejen
před mší a po mši svaté, ale i přes den zaskočí do kostela pomodlit se za své zesnulé
a také u jejich hrobů - hroby jsou totiž kolem kostela, do kterého zesnulí - dokud ži
li - tak rádi chodívali. Hroby jsou prosté, pečlivě vpravené a u každého kropenka se
svěcenou vodou.
Cnes se zdá, jako by úcta k duším v očistci, snaha pomoci jim, prosba k nim o pomoc, byla
zakryta teimotou, jako bychom se za to styděli. A přece jsou duše v očistci mohutným
zdrojem, skrze který Pán uděluje své dary - a je navíc částí Církve: my jsme Církev boju
jící o svou spásu, oni Církev trpící za všední hříchy a až se dokonale očistí, přejdou k
plnému prožívání Boha - do Církve vítězné, ke světcům a světicím.
Sami si pomoci nemohou, jsou odkázáni na nás. A kdo by šel lhostejně kolem slepce, který
mamě čeká na okraji chodníku, až ho někdo převede? Minule jsme vás prosili o pomoc mla
dému, ochrnulému muži, který nutně potřebuje vozík-a řada z vás pomohla.
Duše v očistci ovšem nevidíme, necítíme jejich nesmírnou touhu po Bohu, pro"něhož je všech
no stvořeno" - proto trochu po zapomínáme. Když už si neuvědomíme svou povinnost, pomoci
jim modlitbou, dobrým skutkem, pokáním, mší sv.-pak si uvědomme, že sobě sice duše pomoci
nemohou, mohou však pomoci nám. A že by nikdo z nás nepotřeboval pomoc-ať psychologickou
nebo hmotnou,osobní či v rodině, ted nebo v budoucnosti - je málo pravděpodobné.
Naše_víra má nesmírné bohatství, které se vinou nesvědcmitých a hloupých lidí po Il.Vaticanu/i před ním/odsunuje stranou a zcvrkne se na pomoc III.
světu. A toto okleštění víry vede k odpadu. Při tom do
kumenty Il.Vaticana o očistci mluví. Např.ve věroučné
konstituci o Církvi, vydané pod názvem Boží lid, čteme
na str.450:". .proto se/Církev/už od prvních dob křesťan
ského náboženství zachovávala s velkou úctou k památce
zemřelých a obětovala za ně i modlitby, neboť"svátá a
spasitelná je myšlenka modlit se za mrtvé, aby byli
osvobozeni od svých hříchů"./2 Mak 12,46/.
Nezapomínejme na své zesnulé! Prospívá to i nám, jak zpí
vá stará píseň:Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim po
máhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.
Mnozí z vás jsou mladí, se smrtí se ještě nesetkali. Jiní
mají tolik práce a starostí, že na ni ani nemyslí. Avšak
jednou zemře každý z nás. Kdo je na ni připraven dobrým
křesťanským životem, kdo si vybral zbožné přátele a vy
choval zbožné děti, ví, že se někdo za něj bude modlit.
Protože většina z nás bude po smrti pomoc potřebovat,
ochotně ji poskytujme svým příbuzným, přátelům, známým,
i neznámým opuštěncům, jejichž těla trouchnivějí v zaned
baném a zpustlém hrobě, ale jejichž duše snad čeká právě
na náš Otčenáš.
Vaše
redakce

konci 8-denního semináře na téma TERRA MATER
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ Na
u příl.800 výr. naroz. sv. Františka vypracovalo me-

Svatořečení Maximiliána Kolbeho se zúčast
zinár.ekologické hnuti a 4 front.větve světovou
nil i Frant.Gajowniczek/82 let/. Je přes
chartu na obranu prostředí. Byla vyhlášena 27.9.
vědčen, že vděčí světci nejen za život v
v Gubbio v Umbrii. - Na 16 ti stránkovém latins.
konc.táboře, ale i za uzdravení poranění
poselství uveřejněném k výr. sv.Františka je "chupáteře, rovněž z Osvěčimi. P.Kolbe prý měl
dácek"oznacen"vedoucím"dialogu a ekumenismu. Co
jen 1/4 plic. Je po něm pojmenováno někoby asi těmto akcím řekl? Sotva by s nimi souhla
hmotnou, něm.škol.-28 lety kněz z Měl
sil. - Začátkem října se konal v Římě světový
níka P.Dolista, je obviněn, ze porušil 178
kongres katol.lékařů-bylo jich 5000. Nás zas tipo
par. o dohledu státu nad církvemi atd. Od
val Dr. Formánek z Frýburku a promluvil o této
záři 1981 do 7.4.1982 vyučoval bez stát,
události ve vatik.rozhlase. - 7 Lurdech došlo k
souhlasu studenty katechismu. Hrozí mu od
65. uznanému zázrač. uzdravení: Delizia Ciroli ze
souzení na dva roky. AI tvrdí, že toto ob
Sicilie měla ve 12 ti letech v březnu 19 76 zhoub
viněni je nedodrženi dohody o lidských prá
ný národ na holenní kosti. Měli jí amputovat novech, podepsané i ČSSR. Obrátila se na čs.
hu-ale to nechtěla. V létě pak byli v Lurdech3ále
úřady s žádosti o zastaveni jednáni proti
dívku jako nemocnou nepřihlásili. Po návratu se
P. Dolistovi. - Čs.úřady se prý rozhodly za
stav zhoršoval až "in articulo mortis"3 když 20.
kázat provádění dekretu kongr.pro klérus z
12. vstala a za několik dní byla zdravá. 19 77 je
8.3.,který se týká Pacem in Terris, čímž
la
s matkou do Lurd, tentokrát se spojila s lé
by vyvolali rozkol v kat.Církvi. Prý ze
kařskou komisí a 26.9.1982 bylo uzdravení prohlá
sdružení vystoupili skoro všichni kněží
šeno za zázračné. - 7 září konali do Lurd přímí
brněnské diecéze. Čs.min.kultury Klusák
pout anglikáni - na 500 poutníků z Vel.Britanie
na schůzi prohlásil, že nebudou přijímat
s 50 duchovními a 3 biskupy. V rochetách se zú
poučení ze zahraničí. Na schůzi pan kard.
častnili i mezinár.mše sv.3ovšem sloužit ji s ka
Tomášek nebyl, měl nedávno s ministrem
tolickými knězími nemohli. - Matka Tereza posílá
živou diskusi. Vzdor zákazu dekret uveřej
své misionářky i do Již.Afriky. V r.1950 měla
nil a žádal o rozpuštění PIT, i biskup
Gabriš.Kdyby při obsazováni vlivných cirk, 12 řeholníc/Křes£anské lásky/dnes jich má 1550,
míst zasahovalo komunistické vedení, šel 440 novicek a 100 čekatelek, 215 domů i mužskou
by ještě větší počet katolíků do katakomb. větev a spolupracovníky/jako u Saleziánů/, v 22
zemích. 15.10.dostala čestný doktorát lovaňské
Na západ došla nyni zpráva, že farář P.Jounivers!ty-po
doktorátě v Cambridge, Bili a Milá------ sef Nagy/Tvchbiče-Slovensku/je již řadu měně. - V Djakovo-Chorvatsko} oslavili 100 let ka
siců ve vězeni. Dal přestavět faru a tim
tedrály za přítomnosti všech biskupů. Josef Jiří
prý poškodil kultur, památku. 1/ kázáni také
Štrossmayer
ji jako biskup zasvětil tehdy slávě
prosil věřici, aby se modlili za Polsko.
Bozi,
jednotě
církví., a to asi 30 let před vzni
Bezbečnost nabidla faráři, že bude-li s ni
kem
ekumenického
hnutí. Proto se slavnosti
spolupracovat, bude věc vyřizená. P.Nagy
zúčastnil místopředs. sekret.pro jednotu křestanů
odmitnul, obnos škody/6500frs/byl zpateroMons.Torella Cascante a též při slavné mši sv.násoben a on sám uvězněn. - Sv.Otec navští
sloužené Mons.Ceccini3 apoštolským pronunciem
vil 19.10.presidenta itals.republiky S.
pro Jugoslávii - kázal. - Od 4.-8.10 se konalo v
Pertiniho v jeho letním sídle v Castel PorŘímě V. synpozium evrops.bisk.konferenci s námě
zianu 30 km od Říma na mořském pobřeží a
tem: kolegiální odpovědnost biskupů a bisk.konfe
poobědval s ním. Tak mu oplatil jeho návš
rencí za evangelizaci našeho světadílu, pořádané
těvu ve Vatikáně a jeho pozornosti, když
Radou evropských bisk.konferenci, zal.1971. Před
byl sv.Otec v nemocnici. V současných dě
sedou je westminsterský arc.kard.Hume. Chyběli
jinách je to poprvé, co papež navštívil
zástupci ČSSR,Rumunska, Bulharska, Albánie,ale
italskou hlavu státu. - U přil. 600. výroci
byli
tam zástupci Litvy a Estonska. Symposia se
jasnohorské Panny Marie v Čenstochové bylo
zúčastnilo také 6 knězi jako delegace evropské
v sinich býv.klášt.tiskárny/zavřené 1868
kněžské konference. Bylo tam 64 biskupů z 26 ev
po vzpouře proti Rusku/otevřeno museum o
ropských zemí-jiní hlásí 116 účastníků. Ti vyjád
dějinách Panny Marie Sens tachovské, včetně
řili telegraficky solidaritu čtyřem biskupům ze
portrétů kard. Wyszyňskeho a Pecha Walesy.
OBVYKLÁ VEČERlířÉĚ SV v 18,15 VE FAR.KOS soc.zemí, kteří se nemohli sympozia zúčastnit.Are. z Miami Mc Carthy ohlásil 3 že se připravuje
TELE SV.JOSEFA V ŽENEVĚ JE OD ŘÍJNA t.r.
kniha o činnosti Pia XII. a katol.Církve na obra
NA I.PÁTEK V MĚSÍCI OBĚTOVANÁ ZA UMLČENOU
nu Židů za války. Knihu sestaví z dokumentů3ulo
CÍRKEV,/trochu jako rakouská Aktion Gebersžených v augustiniánském klášteře, které patřily
lavine./Tamní farář je prvotřídní kněz,kte
Mons. Carrollovi ze Stát. sekretariátu v té době.
rý vždycky nosí kolárek.
Gener.vikářem arc.Lefebvra byl jmenován Němec
7 basilejské diecézi byl jmenován sidelnim
Franz Schmidberger, představený semináře v Zaitzbiskupem dosavadni světici biskup Dr.Wúst. kofenu a provinciál. Je mladší, tvrdšího směru.

PARAZIT

"Výučil jste se vůbec něčím?" zeptal
jsem se ho jednou zpříma.
Nenápadný človíček se smutnou, no"Ovšem. Hrával jsem v orchestru
komou tváří, baňatým nosem
na housle. Avšak po zranění..."
a vodovýma, očima. Jak se k
zvedl znetvořený malíček levé
nám vlastně dostal? Manžel
ruky,"je s uměním konec!"
ka tvrdí, že jsem ho po
Děti na něj nepohnutě zíraly
zval na šachy. Děti tvrdí
a v jejich očích se objevila
že ho pozvala maminka,
ještě větší úcta. Umělec!
aby okusil buchty, které
Bůh ví, jak dlouho by k nám cho
mu nabídly a tolik mu
dil na sváteční obědy, kdybych
chutnaly. Já říkám, že ho
byl jednou náhodou nepotkal kamaráda
pozvaly děti, protože jim
se zamračenou tváří.
toho ubožáčka bylo líto-u dětí
"Copak? Bez místa? Nebo trápení s dětmi?"
nezvyklá věc.
"Ne!" zavrčel,"ale chodí k nám každé pon
Neděli co neděli cinknul před obědem
dělí takový otrapa, manželka se v něm vzhlí
zvonek a človíček v ošumělém, neží a nedovolí, abych ho vyhodil. V úterý
vkusném obleku stál s pokorným úsmě
chodí k Honzovi, znáš ho? Ten s jedním
vem na prahu.
okem - hraje vášnivě rád šachy a v tom se
"Jak milé překvapení,"řekla manžel
ten lotr vyzná. Ve středu k Martičce, sama
ka ze zvyku.
je chuděra a on ji ještě vyžírá. Tváří se
"Přišel jsem na trochu šachu._ "
jako možný ženich, chápeš, a Martička s vy
"Nejdříve s námi pojíte!"
sedlou lopatkou se dosud ani ve čtyřicítce
Človíček seděl na okraji židle, při
nevzdala naděje..."
modlitbě oddaně pohyboval rty-slova
Zafuněl jako vzteklý býk.
slyšet nebylo-a horlivě jedl. To sly
Zpozorněl jsem.
šet bylo. Nikdy neodmítl přídavek,
"Není ten chlapík světlovlasý, menší posta
i kdyby to byla jen polévka.
vy, rozložitý, vodové oči, v ošumělém
Také nikdy nepřinesl ani kytič
proužkovaném obleku..."
ku polních květin.
"Přesně tak! Ale k Martičce chodí nastroje
Začal mi jít na nervy. Nejsem nepohostinný,
pěkně,
s motýlkem a květinou v dírce na klo
ný
ale krmit neděli co neděli cizího člověka,
pě kabátu. Někdy jí donese i kytičku polních
jenž se nenabídne ani k utření nádobí...?
Když jsem zíral na jeho rozcuchané, vybled květin nebo tu bonboniéru, co mu občas dá moje
lé vlasy a ohromnou pleš, hlavu nakloněnou žena...Mazaný chlap!"
Rozloučili jsme se a já o tom promluvil se svou
na stranu, jak srká a mlaská, dostával
jsem stále větší zlost. Jednou večer jsem ženou. Rázně! Velmi rázně!! Ale mamě jsme si
lámali hlavu, jak se parazita zdvořile zbavit.
o tom promluvil s manželkou.
Děti ho milovaly - proč vlastně? Zašel jsem do
"Ale tatínku! Takový ubožák! Přece ho ne
vyhodíme. Vždyň máš slušný příjem a mně na Jirkova pokojíku. Seděl ke mně zády a něco si
tom talíři jídla nezáleží. Děti ho milují." se zájmem prohlížel. Když zaslechl nůj hlas,
rychle hodil sešit do zásuvky a celý rudý se
To byla pravda. Děti na něho zíraly s po
ke mně obrátil.
svátnou úctou, ba skoro ohromením; to mě
právě štvalo. Proč se tak nedívají na mne? "Co čteš, Jirko?" zeptal jsem se. Zachvěl se a
neodpověděl. Odstrčil jsem ho od stolu a našel
Jsem jejich otec, známý učenec, vykládám
v zásuvce hezky ostrý pornografický časopis.
jim poutavé příběhy z historie - ale tak
nadšený pohled jsem v očích svých dětí do "Odkud to máš?"
"Nosí nám to strejda, ten plešatej," odpověděl
sud nezachytil. Ten ubožák jim nikdy nic
plačtivě.
nepřinesl, nehrál si s nimi, nevypravoval
jim pohádky-a přece k němu měly úctu.Proč? "Nám? Všem? Jak dlouho?" zděsil jsem se.
Ukázalo se, že "ten ubožáček" nejen zásoboval
Šachy hrál ovšem výborně. Určitě chytrá
hlavička! Jak to, že byl bez místa? Nabídnul děti pornografií, ale lákal je i na omamné jedy.
Udat? Neudat? Co když za ním stojí celá banda?
jsem mu několikrát slušné zaměstnání v
A
pomstí se nám? Radili jsme se s manželkou vel
podniku svého přítele, ve skladu, v účtár
mi dlouho, až jsme se dohodli, že se dám přelo
ně, při třídění zboží. Neodmítnul přímo,
ba byl přehnaně vděčný, ale bu3 řekl, žerná žit na jiný vědecký ústav, do jiného města. Ji
nak bychom se parazita vůbec nezbavili.
naději na velmi dobře placené místo nebo
Když
auto svištělo krajinou, uvědomil jsem si,
se nesměle usmál a prohlásil, že účetnictví
jak těžké by bylo stěhování, kdybychom měli svůj
vůbec nerozumí.
dDmek. A jak těždé je dostat parazita z nějaké
Kutá Rtátámarm
instituce! Divíte se, že mi bylo blaze?
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Stvořitel vesmíru si však jednou"postaví stan do
konce mezi námi "a dá nám pochopit, že naše mod
litba musí kořenit v čase a prostoru a to kdyko
liv a kdekoliv. Ovšem s podmínkou, že ji osvětlu
je shůry světlo SLOVA, jež chce"osvěcovat každé
ho člověka, přicházejícího na tento svět."/J 1.9/
Proto musíme pozorovat událost či osobnost-Abraháma, Mojžíše nebo Ježíše Krista-ne samu o sobě,
ale v rámci celkové působnosti Božích úmyslů.
Tento únysl/sv.Pavel ho nazývá"tajemstvím"/není
skryt, čteme o něm v Písmu a pokračuje v dějinách
Církve.
Q
Se starozákonním Izraelem a s Mojžíšem vidíme,
jak zotročený lid putuje k zaslíbené zemi, trpí
únavami, spílá a ztrácí naději, ale posiluje ho
naděje silnější než jeho zkoušky. Sotva však ob
sadí překrásnou zemi, už padá do osidel bohosluž
by a zdivočí. Jerusalém rozbořen, babylonské za
jetí -to muselo následovat. Ve styku s hloupými
bůžky totalitního království si uvědomí zbyteček
vyhnanců jedinečnost svého poslání: zná pravého
Boha a ten si právě židovský národ vyvolil, aby
se jeho prostřednictvím dal poznat lidem. Až se
hrstečka lidí vrátí z vyhnanství, chce sloužit
jen svému Bohu a vzdávat mu úctu. Avšak pak zase
klesá do praktik a předpisů, kde má psané slovo
větší cenu než duch...
V celých dějinách lidu na pochodu se ukazuje če
kání na někoho, kdo odpoví na ono PPDČ? mnoha
staletí slz a nadějí; vyslanec Boží, druhý Moj
žíš, stokrát úžasnější a skvělejší, ale také Da
vidův syn, poznamenaný božským pomazáním síly a
moudrosti i zasvěcení. A hle - na břehu řeky "na úsvitě dne" všedního jako ostatní, potkává
Ondřej svého bratra Simona:"Nalezli jsme Mesiá
še!" Přivádí bratra k člověku asi třicetiletému,
kterého zná sotva dva dny, ale kterého jeho lid
očekával a který se jmenuje JEŽÍŠ...
Za pouhá tři léta je onen zázračný den v tros
kách: Po nespravedlivém a surovém procesu umírá
Ježíš na Kříží. Předtím ho Šimon-Petr třikrát
zapřel - toho Krista, jehož byl důvěrným společ
níkem ode dne, kdy řekl:"Ty jsi Kristus, Syn ži
vého Boha."/ Mat 16.16./. Několik věřících mohlo
už jen pochovat toho, o němž se věřilo, že"přinese izraelskému národu vykoupení.‘'/Lk 24,21/.
Už je tomu skoro 2000 let, co po Petrovi a ostat
ních, kteří položili za Krista život a tak zapla
tili za poblouzení jediné noci, my-nový IzraelItalové, Švýcaři, Belgičané, Mexičané, Japonci,
Indové, Afričané, Francouzi, Eskymáci..lidé
všech zemí, plemen a národů, všech jazyků a kul
tur, v něž Písmo doufalo a na něž čekalo na každé
stránce knihy, tedy my potvrzujeme, že Ježíš
Kristus je ten, na němž se vyplnila proroctví
Písma. Svět je obrozen Kristovou láskou, "přesahu
jící všechno poznání... "Do oblastí Písma, mluvící
ó Kristu a našem životě s ním, můžeme vstoupit
jen s prosbou: "MISTŘE, NAUČ NÁS SE MDDLIT!"
Podbe. Jakuba Loewa

materialismus a jeho útoky proti víře
jsou falešné. Kristus mluvil o lásce,
ale já jako stoupenec Marxe a Lenina
sem musel být ochoten zradit nejen
Dr.Dočenko je universit
souseda, ale i vlastní rodinu.5
ním profesorem a znal
R. 1945 jsem přisel na universitu do
cem moderní atomové fy
Lvova studovat matematiku a fysiku.
ziky. Jako imozí mladí
/ té mé zajímal zákon entropie. Podle
lidé v dnešním Rusku i
tohoto
zákona-prostě řečeno-každá čáson byl nevěrcem. Jednou
tečka hmoty, např. molekula, atóm,eledostal do ruky Písmo sv.
ktron atd.,je-li ponechána sama sobě
Začetl se do něj a za
se zakrátko rozpadne. Částice hmoty
čal uvažovat. Výsledeksměřují
tedy k tomu, aby se vysvobodíobrátil se k Bohu a
ly ze systému, který tvoří. To znamestal se věřícím, zbožnýrr
ná, ze vesmír by se už dávno rozpadl,
křesťanem. Svou cestu k
kdyby ho neudržovala úžasná nehmotná
Bohu popsal v rozhovoru,
síla, silnější než ničivý zákon entro
uveřejněném v časopise
pie. Tato a jiná fakta mě přivedla
CHRISTIANITY TODAY. Zde
pozvolna k víře v Boha, začal jsem ho
několik úryvků:
ctít a hovořit s ním v modlitbě.
"Za II.svět.války jsem
R. 1949 jsem přesídlil do Leningradu a
pracoval jako mladý děl
pod vedením slavného přírodovědce Ja
ník za velmi těžkých pod
kuba Frenkela jsem psal doktorskou
mínek na Sibiři. Pak
práci. V jeho knihovně jsem objevil i
jsem narukoval.. Koncem
Písmo sv. Úžasně mě to překvapilo,
války r. 1944 přeložili
vždyt to bylo nebezpečné.
naši rodinu zpět na
Pák jsem studoval v Moskvě, habilito
Ukrajinu. I tam jsem
val se a dostal do Sovětské akademie
pracoval jako dělník.
věd, do odd.pro výzkum interkontinenToužil jsem vsak po
tálních a kosmických raket.
vzdělání. Přihlásil jsem
Od komunismu jsem se v duchu stále
se na střední elektronic
vzdaloval. Dověděl jsem se, že v so
kou školu. Přijali mě.
větských koncentrácích zlikvidovali
Za čas mi dovolili na
přes 12 mil. lidí. Zpráva mě vyděsila.
vštívit na dva měsíce
Pak se mi všechno zosklivilo.
mé drahé rodiče. Bylo to
R. 1958 jsem přesel do Kyjeva na ústav
srpnu. Jednou odpoledne
- pro jaderný výzkum. Na jaré ode mne
jsem zašel do staré stodoly a lehnul si do žádal spolupráci tajný policista Zapivokin. Měl
sena, abych se vyspal. Když jsem spal,sveze jsem podávat zprávy o důležitých objevech v jader
jsem se po seně až ke zdi. Snažil jsem se né fyzice a informace o spolupracovnících. Bůh mi
vyprostit, ale zapadal jsem stále hlouběji pomohl, že jsem při tom nikoho nezradil. Naopak,
až jsem se octnul bosý na zemi. Nohami jsen odhalil jsem několik tajných provokatér?!.
zavadil o jakési staré časopisy a knihu. Vy Po čase mi navrhli cestu do zahraničí. V té době
táhnul jsem je a prohlížel si je..Levá
jsem zjistil, že otec i manželka podávali o mně
strana knihy měla staroslověnský text a na pravidelně zprávy tajné policii. To mě duševně
pravé byl ruský překlad. Četl jsem:EVANGE- úplně zničilo - byla to smrt mého rodinného živo
LIUM NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA.
ta. Začal jsem dostávat záchvaty strachu.
Zmocnil se mě jakýsi strach, ale i zvěda Vzpomínám na svou modlitbu: "Bože nůj, bud at umřu
vost. Vzpomněl jsem na trosky kostela na
nebo ně odtud vysvoboď!" Někdy převyšovaly mé
našem náměstí. Komunisté ho totiž vyhodili deprese lidské síly.
do vzduchu. Tvrdili, že víra škodí. Hlásá Stál jsem se ředitelem laboratoře pro jaderný výz
ní evangelia pokládali za zločin.
kian na Kyjevské univerzitě. R. 1966 mě poslali do
Pečlivě jsem ukryl knihu pod košili, šel dt Kanady, abych odtud posílal zprávy o všech vyná
svého pokoje a četl, četl. .Bylo to pro mne lezech do Ruska. Přijel jsem do kanadského hote
něco zvláštního, i když cizího, vždyt jsem lu a v nočním stolk?/ našel Písmo sv. Ruce se mi
tehdy obdivoval Stalina a věřil, že vše,co chvěly, když jsem je otevřel. .Pák jsem požádal o
slouží proletavcidtu je dobré, i kdyby to by azyl. Později jsem poprosil o křest. Dnes jsem
lo zlo. Přesto mě kniha přitahovala,i když stastným křes taném!"
mě Kristovo učení plnilo strachem. Bylo mi Š.Senčík,S.J. :0 TÝCH, ČO HÍADALI A NAŠLI BOHA
jasné, že Kristus má pravdu, pak ale celý Vydali Slovenští -jesuité v Kanadě.______________

EVANGELIUM V SENĚ

NEMOCI

MODERNÍ DOBY

Duše, duch a cit dnešní generace je často chorý.
Proti těmto chorobám nám dává řadu receptů Slovo
Boží - Písmo svaté.
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STAROSTI. - Mnoho lidí tíží starosti a sta
růstky, klesají pod nimi a jsou sklíčeni. Starost
však problény nevyřeší, ani účet nezaplatí, ani ne
moc nevyléčí. Aí se o Tebe stará Kristusl "Nedělej
te si starosti o svůj život.. Kdo z vás může svým
staráním prodloužit život o jedinou píd?. .Hledejte
tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost a
toto všecko vám bude dáno navíc.. "/Mt 6,25,27,33./
DEPRESE.- Trpí jimi často víc lidí, než tušíme.Čas
to jsou to i následky pověr. Bůh však chce, abychan
byli šíastni. Kristus říká: "..aby radost, která je
ve mne, byla i ve vás a aby vaše radost se dovrši
la. "/Jan 15,11/. 4Uz samo vykoupení je důvod k ra
dosti. Žalmista se ptá:"Má duse, proč se rmoutíš
a proč jsi ve mne nepokojná? Spolehni se na Boha. "
NESPAVOST. - Žalmista říká:
",. usínám hned, sotva lehnu,
vždyt ty sám, Pane, poskytu
ješ mi bezpečí. "/%. 4.9./
Musíš tedy uléhat s plnou
důvěrou v Ježíše Krista.
STRACH. - Snad nikdy neži
li lidé v takovém
vnitřním strachu jako
dnes. Strach působí
moho zbytečných muk
a bolestí. Jako křestané musíme pevně dů
věřovat ve všemohoucí
lásku Boží. Co nám
nůže uškodit, je-li
Bůh s námi a my s nim?

NERVOSITA. - Mnoho
lidí trpí pracovním
tenpem, neklidem a
spěchem dnešní do
by. Jiní nají nepříjemnosti s bližními, tísní je
problémy a obtíže. Žalmista říká Bohu:"Jsi mé útoSištš, jsi můj hrad, můj Bože, důvěřuji v tebe!"
Musíme se učit žít v Bohu a pod jeho ochranou. Rdzjíntíme-li denně o slovu Božím, dostaneme sílu i pro
obtížný život. Boží slovo nás má duchovně sytit a
dávat radost a sílu pro život.
ZPĚT K BOHU. - Často je základem bídy člověka
hřích. Nežije v míru s Bohem - a pak v něm nemohou
prýštit prameny Božího života. Zdroj požehnání,
zdroj milosti, síly a útěchy i pomoci je zapečetěn.
At se stalo cokoliv, můžeme se lítostí a vyznáním
hříchů knězi ve sv.zpovědi dostat znovu k Bohu.
"Krev ..Ježíše Krista nás ocistuje od každého hří
chu. "/I. Jan 1, ?./. Žijeme-li v milosti Boží, strach
a jiné choroby doby dříve či oozději ořemůžeme a v
naší duši bude mír "který svět dát nemůže". /Jan 14,27./

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Papež schválil heslo pro příští mezi
národní den sdělovacích prostředků
15.5.1983: Hroiradné sdělovací pro
středky a šíření míru.
28.9 .uplynuly 4 roky od úmrti"usmívajicího se papeže Ludaniho. Jako JP.I.
zůstal mezi námi jen 33 dny, ale jeho
rodná ves Canale d 'Agordo a hrob u sv.
Petra jsou stále cílem pouti tisíců
věřících. V Canale d 'Agordo byla orga
nizována sbírka podpisů, žádající
o jeho blahořečení;brzo se-podle úda
jů faráře P.Andricha, sešlo sto tisíc
podpisů. Akci převzal ordinariát v
Bellunu a dal tisknout formuláře s
neobvyklým textem: "Petice JP.II.áby
otevřel proces blahořečení JP.I. " 7
Canale se snaží, aby se vesnice ne
stala. poutním místem: ukazatel k rod
nému domu JP.I.byl odstraněn a obrov
ská socha nebude postavena zatím ven
ku, ale zůstane ve far.kostele. Vzdor
tomu přichází v ne děli 300-500 katoků do rodné vesnice Jana Pavla I.
XVII.kapitula Školských sester Matky
Boží byla zahájena 28.9.v generalátu v Římě. Zúčastnily se jí s.Michae
la Hroudná a s.Ilumináta Vávrová z
ČSSR. Patřily k 99 delegátkám kapitu
ly. Kongregaci zal.1833 v Bavorsku
Karolína Gerhardingerová, která při
jala řehol.jméno Marie Terezie od Je
žíše.
Kartinál Poletti, vikář sv.Otce pro
římskou diecézi a 20 jiných knězi
chtěli v září navštívit posvátnou ho
ru Athos. Měli k tomu všechny doklady
vc. dopisu istambulského patriarchátu,
přesto lod nesměla zakotvit. Knězi
mohli navštívit jen klášter Hegistis
La.vras z iniciativy představeného
kláštera, který tím porušil rozhodnu
tí vedeni hory Athos z předešlého dne
proti této návštěvě.
12.9.navštívil JP.II.Padovu. Chtěl to
udělat loni u přílež.750 let od smrti
sv.Antonina/z Lisabonu!/,ale k vůli
atentátu k tomu nedošlo. Letos si při
pomínáme 750 let od jeho svatořečení,
byl kanonizován 11 měsíců po smrti.
Je to tak oblíbený světec, že jeho ob
raz je i v istanbulské mešitě.
V Římě měl 5.10 na teol. fakultě Mariá
nům zahajovací přednášku prof.P.T.
Špidlík na 4.mezinár.symposiu na téma:
Maria a Duch sv. P.Řpidlík mluvil o
Panně Marii a Duchu sv. ve vých. Círk
vích.

ZÁŽITEK A POZNÁNI'

"Tem, kteří páchají jeden smrtelný hřích za dru
hým, obvykle představuje Zlý Nepřítel tajně zdán
Pro upřímného člověka je zážitek a poznání livou rozkoš, v níž vyvolává obrazy smyslových
totéž; svět je takový, jak ho prožívá. V
zábav a rozkoší, aby je stále víc udržoval a roz
zralých letech odhalíire-ne bez zděšení-ko- množoval v nich neřesti či hříchy. "
7
lik je v našich zážitcích přimíšeno nás Sa Jako nejbližší model bere sv.Ignác hříchy proti
mých. Ve všech věcech a událostech prožívá 6.přikázání. Pravidlo platí i pro ostatní hříchy.
me především sebe. Cítíme v sobě jejich
Vždyť rozkoš a zbožňování se dá najít i ve zlobě,
ozvěnu, ale jen začátečníci si iryslí, že ne- v lenosti ci v promarněné existenci, přehnané pozi vysloveným a slyšeným slovem není rozdíl živačnosti, vychloubačnosti a domýšlivosti, v
DUŠEVNĚ ZRALÝ JE PROTO JEN JEN, KDO DOKÁŽE pomstychtivosti, nepřátelství a svárlivosti. Něk
ODEĚLIT SÁM SEBE OD SVÝCH ZÁŽITK0; pak zů teří irají požitek i ve své zahořklosti, které se
stane jen ryzí poznání.
nechtějí vzdát za nic na světě, nebo i v jiných
formách, jak se lidé dělají důležitými-v zatvrzeAby náš život mel cíl, musíme se tomuto
losti,
v malichernosti. Člověk dokáže vyssát med
umění naučit. Správný poznatek ukazuje pod
i
z
věcí,
o kterých myslíme, že v nich není. A
statu věci a nemění se. Zážitek se však mě
tak
jde imohý skutečně od jednoho smrtelného hří
ní podle zrání. Navíc ho ovlivňuje i naše
nálada. Hned je nám dobře, hned špatně,jsme chu ke druhému a ani si to neuvědomí. Otázka však
odpočinuti nebo unaveni, je foen, úplněk a je, zdali by si to uvědomit NDHLH kdyby to neby
jaro, úspěch a neúspěch, jsme zdraví nebo ly těžké chyby, nikomu neprospěje, set rvá-li ne
ustále v nesprávném postoji.
nemocní. Kdo z nás má natolik vyrovnanou
duši, aby ho vůbec nic neovlivnilo?

Je ovšem těžké, svůj špatný postoj vůbec vnímat!
Naše oči vidí vše, jen samy sebe ne.
Většinou je jedno, odpovídá-li
To platí i o duši. Pro oči je zrcadlo,
náš zážitek skutečnosti nebo ne.
pro
duši je zpovědní zrcadlo. Co je tc
U dobra a zla je to ovšem chou
však platné, když před zrcadlem stojí
lostivější. ZEE MUSÍME PfcSNĚ
požitek a poznání zastiňuje?
ODEĚLIT PROTIKLAD MEZI ZÁŽITKEM
Důležité! Požitek člověka obšťastňuje
A POZNÁNÍM A SMÍME SE SPOLE
jen v přirozené oblasti, ne v nadpři
HNOUT JEN NA POZNATEK - PRAVÝ
rozené. Kristus však žije především v
ODRAZ SKUTEČNOSTI.
nadpřirozené oblasti. Tam hřích nikdy
V náboženské oblasti se totiž
neoblažuje, protože přináší věčné za
mění rozdíly našich vlastních
vržení. Přirozenost a nadpřirozenost
postojí u podstatných věcí nato
často stojí v protikladu a nikdy se
lik, že si to ani nedovedeme představit.
nesmějí zaměňovat. Hodnota v jedné oblasti může
Hřích rád zdůrazňuje zážitek proti pozná být nehodnotou v druhé. Je-li v člověku uvolněno
ní a to především u lidí, kteří už hříchu trýznivé napětí, cítí štěstí a "čistě přirozeně"
propadli. S hříchem by se museli vzdát i zepůže být všecko v pořádku. Zvlášť považujeme-li
kořeněného zvyku a to se jim zdá těžké. Načlověka jen za vyšší zvíře. Člověk je však mnohem
víc "z hříchu něco nají", i když je to hod.víc! Patří do oblasti milosti a musí se držet zá
nota jen zdánlivá. Odloučení od hříchu znakonů této oblasti. Ty však praví, že je lépe se
mená také vnitřní-a často i vnější prázdnojako mrzák t. j. neuspokojený v přirozeném slova
tu. Kdo si na hřích zvyknul, tomu nenapadnesmyslu, se dostat do nebe než se zdravými údy do
ŽE HŘÍCH M0ŽE NAHRADIT PRAVÁ RADOST, záži pekla/Mk 9, 43-48/.
tek vlastní mravní hodnoty. Domnívá se, že Nesmíme zážitky v přirozené oblasti stavět proti
vzdá-li se hříchu, octne se na poušti a nazážitkům v nadpřirozené oblasti; to obsahuje prvopak, že hříchem získá ze života aspoň trohí díl tohoto pravidla. Každá věc má při nejmenchu potěšení. Že bude život bez hříchu bez’ším dvě stránky-tedy i člověk. Je plný přirozenos
barvý, ba nesmyslný. Co pak vlastně ze ži ti i nadpřirozená, a zde především platí, že nik
vota má?
do nemůže sloužit dvěma pánům. Přirozenost se musí
Při tom ovšem tuze neuvažuje. Točí se neu podřídit nadpřirozenu-celý člověk se musí podří
stále kolem zážitku a má jen neurčitý názordit Bohu. Uspokojí-li se přirozený život, znamená
o tom, je-li správný či nesprávný. Snad myto často ztrátu Božího života. "Dobrý duch postuslí úmyslně nepříliš bystře, aby snad nedobuje u těch/kdo jdou od hříchu ke hříchu/opačným
šel k nepříjemnému poznání.Před těmito myš-,způsobem: podněcuje a vzbuzuje v nich výčitky svě
lenkami se zachraňuje do skutečného nebo ,domí z mravního volání rozumu. "
předstíraného zážitku.
1Výraz"synteresis" označuje schopnost rozumu, po
znávat i nejprostěí mravní základy bez velkého
Proto píše sv.Ignác:
1poučení.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Můžeme ho nazývat i mravní talent, který dostal každý z nás .
Jako každý talent může být skrytý nebo poničený, ale zbytky
zůstávají, ať. se projevují jako zákon cti podsvětí, jako
měšťácká počestnost, duch kamarádství v boji ap. Dětí nohou
tímto talentem připravit dospělým mnoho nepříjemných chvil.
Kdo setrvává v těžkých hříších, nemá sice božský život,ale
Bůh ho podněcuje, aby jej opět získal. Mravní talent ovšem
má, i když snad jen v troskách.
8
Jsou tu tedy dva výchozí body k cestě zpět: B& A ČLOVĚK.
Podíwjme se na to jinak: v hříchu se prohřešuje člověk
proti skutečnosti, ať ji uznává či ne. Sráží se s ní a čas
to to i cítí. Jsou okamžiky, kdy řekne: "Tak to už dál ne
jde!" Vznikají v něm zneklidňující myšlenky, ztrpčují poži
tek z hříchu a stále víc cítí svou méněcennost.a obvykle i
svou nesvobodu. U mnoha hříchů je totiž člověk časem vydán
jako by na pospas pokušením a ztěží je schopen rozhodnout
se proti nim.

Tyto myšlenky či pocity patří do oblasti dobra/i když mají
úplně přirozené pohnutky a je tu otázka, jestli existuje
něco "dokonale přirozeného"/ a podle člověka jsou různé.
U mnohých se dobro hlásí jen při otřesných zážitcích-smrt
blízké osoby, váloe, zemětřesení, těžké chorobě ap.Záleží
na tom, aby tyto události nepovažoval za "směšné náhody",
ale zabýval se jimi. Dobrý člověk v hříšníkovi na sebe stá
le jako dítě upozorňuje, budí ho, křičí, vmí - ale má prá
vo na život a jen ono má právo na život, proto se nesmí
ubíjet!
Ovšem často se prodere zážitek hříchu znovu na povrch a za
žene dobrý únysl. Hlavní cíl je, aby obrazy zla stále víc
ukazovaly svou jalovost a správné názory se stále oživova
ly. Působivost hříšných zážitků je nutné zlomit. Dá se to
ho docílit různým způsobem: někomu ponůže, když se vysměje
sám sobě - a je zachráněn. Stejný lék je pro zachmuřence
nebo lidi s nekřesťanskou vážností. Třetí se zachrání tím,
že o zážitku přemýšlí a rozebere jej. Pomůže zde všechno,
co náladu poničí, protože lidé tohoto druhu žijí víc podle
nálady a citu než podle pravdy a rozumu.

Opustit vyjetou kolej není nikdy lehké.Proto se musíme dát
hned pevně do práce. Bůh a zdravá lidská přirozenost chtě
jí zlo zničit, aby člověka osvobodili; obě síly sledují
praktický cíl, proto i člověk se musí prakticky řídit pod
něty dobra, musí něco dělat - ne čekat na zážitek dobra,
který ho"uchvátí"a zlo odstraní. Občas se to sice také stá
vá, ale běžné to není. Maže-li člověk něco sám udělat, ne
ní správné, čekat trpně na "zážitky".
První pravidlo k rozeznávání duchů je v zásadě prosté: "Co
mě ve zlu posiluje, přicházz od Zlého, co mé vede k dobru,
od Dobrého. " Těžké je jen se toho pevně držet a nedat se
podplatit zážitkem a požitkem. Nesmí se zamlžovat podoba a
hranice skutečnosti, pokušení tohoto druhu se musí bez mi
losti zahnat. Zlo dává své potěšení hned, dobro dává své
radosti, až člověk udělal dobro a to často až za nějakou
dobu. Toto napětí někteří nevydrží a vracejí se k egypt
ským hrncům masa. Kdo ale poznání následuje, dojde do za
slíbené země a pozná, že u Jordánu je mnohem krásněji než
u Nilu.
PcďZe '..Dcchada HORATCZUKA, S.J.

Dr.Vlad.Neuvirt zorganizoval
s pomocí krajanů ve Frankfur
tu výstavu Goethe und Bohmen,
od 2.do 17.října. Navštívilo
ji asi 800 lidí.
16.10. jsme si připomněli. 4. výr.
zvolení JP. II. papežem. Není
dnes lehké vládnout Církvi, tu
a tam vyvolá leccos kritiku.
Vzdor tomu jsme rádi, ze máme
zbožného a. podnikavého papeže
a přejeme mu mnoho Božího
požehnání.
Televizní spol.NBC v USA
vysílala 2.9. dokumentární film,
podle něhož byla za atentát na
papeže, odpovědná tajná služba
SSSR s Bulharskem nebo aspoň
o něm věděla. Tento názor za
stávají i jiné prameny. SSSR
měl zájem na tom, aby sv.Otec
zahynul, protože se jasně vy
slovil pro SOLIDARNOŠČ. Papež
prý v srpnu 1980, kdy byla
situace napjatá, poslal tajný
dopis Brežněvovi, v němž píše,
že kdyby se Sověti zmocnili
Polska, složí svůj úřad a vrá
tí se do vlasti ke svému lidu.
Dopis je falzifikát a chce
vzbudit dojem, že papež je
fanatický šovinista a ne Otec
všeho katolického lidu. - Pod
le NBC patřil falešný pas Ali
Agcy i jeho zbraň někomu z
bulharské tajné služby. Vrah
není náboženský fanatik, ale
úplně zdravý muž, podporovaný
levi cáckými te ro ri s t i ckými
skupinami. Mezitím byl ze Švý
carska do Itálie vypovězen Tu
rek, který zbraň Agcovi předal
UNESCO v Paříží vzdalo 4.10.
poprvé čest světci-sv.Fran
tiškovi z Assisi, jehož papež
k jeho 800.výr.narození jmeno
val patronem ekologů./viz s.lV
20. 10.bylo na katol. universitě
Nejsv. Srdce Páně v Miláně stud,
národ, sympozium"!acques Maritain dnes",k výr. 100 let od na
rození největšího katol. filosova století. Trvalo do 23. 10.
Úvodní projev měl prof. Lasati,
přečetl i poselství JP II.
Pan opat Opasek/NSR-Rohr/ se
vzdal vedení býv.katol.kultur
ní instituce OPUS BONŮM. Povečte ji Dr.Skalický z Říma,jehož
Prohlášení ke kritikám vzbudi
lo svého času světový ohlas,
většinou negativní.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

zu.prosince iyzu.

Ted k nám chodívá Tosja skoro každý den. Malá, baculatá, stále veselá a živá Tosja je ty
pický protiklad Nataši. Je do Igora až po uši zamilovaná a netají se tím. Kde nůže, usiluje
o něho, zpřátelila se s jeho matkou, opravuje mu prádlo, ponáhá mu do kabátu, ba často ho
doprovází i dortů. Na Nataše není poznat, má-li z toho radost nebo ne.
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3.února 1921.
Dnes byl důležitý den - dali jsme se zaregistrovat u úřadu pro uzavírání sňatků/SAGS/. Byl
neobyčejně teplý, slunný den. Dokonce i do našeho vagonu zabloudil skrze mříže paprsek slun
ce. Při ranním čaji řekla maminka: "Dnes dostanete k čaji jen kus černého chleba, abyste si
nakonec nemysleli, že zaregistrování je pro ime svátek! Teprve až vás oddají v kostele, bu
du vás považovat za manžele."
Až jsem se však oblékla, ukázalo se, že věc přece není tak docela všední. Maminka se rozpla
kala a nesčíslněkrát mě pokřižovala, Irina a Nataša plakaly také a střídavě mě objínaly.
Jen já byla klidná; bylo mi tak dobře, že se mi zdálo nemožné, prolít jedinou slzičku.
Proč bych měla být smutná, když mě Otmar miluje?
Když jsem sestupovala se schodů, vzal mě Otmar za ruku. Jeho tvář zářila radostí jako slun
ce, které k nám vysílalo své zlaté paprsky. Jak se jiskřily a blýskaly krystalky snéhu,
jak radostně pluly malé, bílé obláčky po modrém nebi, které nám slibovalo jaro!
Cestou na úřad jsme šli mlčky - nepotřebovali jsme mluvit. Přivinuli jsme se těsně k sobě
a tím jsme si řekli víc, než dokáží říci slova.
Konečně jsme tam došli. Veliká, šedivá budova, všude nepořádek a špína..U vchodu na nás
nedůvěřivě zíraly dvě obrovské sochy. Dostali jsme se řadou chodeb do velkého sálu s dlou
hým stolem, kde se odehrával obřad uzavírání sňatků. Na jednom rohu seděla slečna v blůze,
ušité z vojenských šátků. Měla bezvýrazné oči a bledou tvář. Řekla:
"Další!"
Před námi je na řadě pár s jedním svědkem. Jemu je asi čtyřicet, jí šestnáct. Typický komi
sař, sražené čelo a tupý, zvířecí obličej s vyvstávajícími lícními kostmi a zářivé bílými
zuby. Její jemná tvářička a elegantní pohyby okamžitě prozrazují, že patří mezi"bývalé"
z nejjemnějšího rodu. On zírá klidně, nezúčastněné, v jejím pohledu je vzrušení, skoro zou
falství, v očích se jí třpytí slzy.
Sedíme na lavici u stěny. Tu se z druhého konce stolu, kde se provádějí rozvody, ozve
strašlivý rámus. "A alimenty platit nebudu!" řve vypasený chlap ve vojenském. "I^slí si,
že našla hlupáka. Jednou jsem s ní šel na procházku a ostatní, s kterými se tahala, se mi
budou uštěpačně vysmívat!"
"Ne, ne, holoubku, tak lehce z toho nevyvázneš!"hašteří se ženština."Bučí se dáš rozvést
a vezmeš si mě, nebo budeš platit alimenty."
Tu se obrací chlapík na úředníka: "A když si vezmu tuhle mrchu, budu muset na své dřívější
děti platit alimenty, co?"
"Samozřejmě, soudruhu, víte přece, že v sovětském státě není rozdíl mezi nanželskými a ne
manželskými dětmi! Musíte vydržovat všechny!"
"Tak?!" řve muž přeskakujícím hlasem. "Mám zkažený celý život! Raději se jdu utopit do Irtyše!" Nasadí si čapku přes uši a vyrazí ven - ženská za ním.
Máme možnost pozorovat několik dalších párků, až na nás konečně dojde řada.
"Osobní průkaz," žádá šlečna. Podáme jí jej a ona nám předá dva formuláře."Zde podepíšete,že
vstupujete do manželství dobrovolné, že nejsou překážky, že nejste už zadaní nebo blízcí
příbuzní." Vyplníme formulář a slečna se na ime obrací s otázkou:"Chcete si nechat dívčí jmé
no nebo přijmete jméno svého manžela? Nejpraktičtější je nechat si své jméno, kdybyste se za
měsíc dala rozvést, mohla byste mít nepříjemnosti s poukázkami na potraviny."

"Nemám v úmyslu se do měsíce rozvést,"zasmála jsem se.
"A to říkají všichni,"odpověděla slečna," za tři neděle jsou tu znovu. Nejlépe by bylo dělat
to jako v P., kam všechny, kdo se do tří měsíců rozvedou, posílají kácet stromy. .A vy?"
obrátila se k Otmarovi. "Jaké chcete jméno?"
Otmar na ni nechápavé pohlédl.
"Nu, můžete přijmout jméno své paní nebo dvojí jméno, všichni nají stejná práva."
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"Pak bude nej jednodušší, když si ponechám své vlastní, "zasmál se Otmar.
Zatím co slečna zapisovala naše údaje do tlusté knihy, zírala jsem na nekonečnou frontu u
"rozváděcího"stolu. Nával byl mnohem vetší než na naší straně, která sňatky uzavírala.
Tísnily se tam párečky všech • ročníků, dokonce starci a stařeny. Napadla mi věta, kterou
jsem kdysi četla, že v manželství je nejdůležitější trpělivost. Ale zdá se, že ctnost
trpělivosti lidé dnešní doby úplně ztratili.
Úřednice nám podala nyní hotové dokumenty o našem sňatku, které museli podepsat dva svědko
vé, dvě posluhovačky z naší knihovny.
Vyšli jsme. Slunce zářilo skoro ještě krásněji než předtím, ze střech proudily stružky vo
dy, ve světle jiskřil obrovský rampouch. Vrabci křičeli ještě hlasitěji. Sli jsme stejně
mlčky domů, jako jsme přicházeli, stejně k sobě těsně přituleni. Jen čas od času jsme si
pohlédli do očí."

STOLETÝ FILOSOF
Největší katolicky filosof tohoto století - o kterém není v Lexikonu pro teologii a Církev,
redigovaném Josefem Hoferem a Karlem Rahnerem,S. J., ani zmínecka - se nar. 1882 a zemřel
1978. K vůli manželce-ruské židovce Raise, přesídlil r.1940 do Kanady a USA, r. 45-48 byl
fran. vyslancem u Vatikánu. K zneužívání Il.Vaticana se stavěl velmi kriticky/"Sedlák z Garonny”/ Z^nacná část jeho knih byla přeložena do cestiny. Zde setkání Raisy s Jakubem._____
NEJVĚTŠÍ
Ž
M ť C H
PŘÍ TEL.- Právě jsem odcházela z přednášek o rostlinné
fysiologii s dosti pokleslou myslí, když šel proti mě mladý muž s jemnou tváří, hřívou svět
lých vlasů, světlým vousem a ohnutými rameny. Představil se a řekl, že zakládá studentský
výbor pro protestní hnutí franč, spisovatelů a lidí z university proti špatnému zacházení s
ruskými socialickými studenty v Rusku. Požádal mě, abych se k tomuto výboru připojila...
Sbírali jsme podpisy představitelů franc.kultur, živeta pro protestní dopis, který předal pak
Jakub ruskému velvyslanectví. Doprovázela jsem ho při návštěvách u význačných lidí, jejichž
jména jsem už zapomněla - ne že by už nebyli slavní, ale nevzpomínám si, ke komu mě výbor
poslal. Shromáždili jsme mnoho podpisů a dopisů. Vzácný seznam podpisů se ztratil.
Brzy jsme byli nerozluční. Jakub byl ve vyšším ročníku filosofie, ale studoval se mnou i
přírodní vědy a chodili jsme spolu na přednášky. Pak mě doprovázel domů; někdy se připojili
i jiní přátelé, ale často jsme šli sami. Byla to dost dlouhá cesta. Naše rozhovory byly ne
konečné. Nedbal na dobu jídla, což dělalo starosti jeho matce a rozčilovalo kuchařku, vzal
si pod vlivem Tolstého do hlavy, že bude obsluhovat u stolu. Když jsem se to později dovědě
la, bylo mi to líto, ale pro nás tehdy nebyly všední věci důležité. Což jsme je mohli srov
návat s tím, oo jsme museli jeden druhému říci? Neustále jsme přemýšleli o vesmíru, o smyslu
života, o osudu člověka, o spravedlnosti a bezpráví společnosti. Četli jsme současné básníky,
a spisovatele, chodili na koncerty, navštěvovali muzea..Čas utíkal tak rychle; nesměli jsme
ho mařit všednostmi života.
Konečně jsem poprvé mohla mluvit s někým sama o sobě, vynořit se z tichého přemýšlení a sdí
let je s někým, vložit svá muka do slov. ..na první pohled získal mou důvěru, od prvního
okamžiku jsem věděla, že mě nikdy nezklame. K němu jsem mohla bez váhání přijít pro pochope
ní všech svých záležitostí .Někdo JINÝ stvořil mezi námi předem - vzdor velkým rozdílům v po
vaze a původu /Maritain byl z'francouzské evangelické rodiny/ - naprostý soulad.
Jakub Maritain se zabýval stejně hlubokými otázkami jako já: mučily ho stejné problémy, zmí
tala jím stejná touha po pravdě. Avšak byl zralejší než já, měl víc vědomostí, víc zkušenos
tí a především víc genia. A tak se náhle pro mne stal velkou úlevou! Byl tehdy prodchnut
vnitřní činnorodostí , dobrotou a velkodušností. Byl úplně bez předsudků; jeho duše byla jako
zbrusu nová a zdálo se, jako by sám pro sebe stále objevoval svůj zákon. Neměl ani ten nejmenší ohled k osobám, poněvadž měl největší úctu před svým vlastním svědomím. Uměl neobyčej
ně obratně rozohnit debatu, at to bylo kdekoliv, zvyk, který mu vyčítal už jeho profesor fi
losofie na střední škole. Byl stále připraven chopit se činu tam, kde se jednalo o velkoduš
né skutky spravedlnosti nebo pravdy. Jeho umělecký vkus dosáhl už tehdy vysoké úrovně, byl
podporován ještě jeho vnitřním citem pro poesii a výtvarnou krásu.
On to byl, který mi otevřel nesmírný svět malby. S ním jsem poprvé navštívila Louvre.
kaáta. ManÁXaÁnovcí: VELKÁ" P R^T E L S T V V

NOSIČI RAKVE CHARAKTERU
Nezřízená sebeláska je hlavní příčina všech zírání, jedovaté řeči, rozvracení dobré pověsti
hříchů a celé bídy, která se jinak nedá ro jiných-tak jedná egoista, který se chce vyšplhat
zumem vysvětlit. Egoismus má tolik následků po troskách jejich dobré pověsti. Strhnout jiné,
že ani nejlepší psycholog nedokáže sestavit vytýčit sebe! Čím si připadá důležitější, tím víc
jejich úplný seznam. Např.izoluje nás od
ho zlobí, že ho druzí nevynášejí do nebe. Za moud
bližních. Míváme pocit, že kolem jsou jen ré prohlašuje ty, kdo mu lichotí, za hlupáky
nepřátelé, číhající, jak by nám uškodili.
všechny, kdo se na něho dívají kriticky.
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Odsunujeme-li stále své povinnosti, chce se Jako by se dnes celý kulturní svět zarekl, že dip
naše já vyhnout odpovědnosti, mít život hez lomatickým sebeklamem"získá radost a ovlivní se
ky pohodlný, Snaží-li se naše já udělat se lidé”. Kazdou připomínku mravní obrody odmítne jastředem světa, stará se zbytečně o druhé a ko"vměšování:. Zmíní-li se někdo o pravdě, hned ho
rádo komanduje. Chce-li sobec vyniknout ve obviní z nesnášenlivosti, není"tolerantní" .Kdo
společnosti, nudí ji vyprávěním o knihách, poukaze na mravní zákon, který je vzdor našim ná
které četl a ženách, kterým se
ladám neměnný, je "reakčník" "zpátečník". Omluv
líbí. Vzbouří-li se proti Boží
se najde dost a dost. Protože má prav
Všemohoucnosti, proklíná a rou
du egoista, nemůže mít pravdu nikdo
há se. Choe-li za každou cenu
jiný. A přece existuje paradoxní prav
na sebe upozornit, chová se ná
da, totiž že egoista sám sebe v hlou
padné, pohrdá společenskými kon
bi srdce nenávidí. Výstřelky v pití a
vencemi a myslí si, že tím své
a sexu, prudké napadání všech, kdo
"já"povýší tak, aby si ho vších,
stojí v cestě jeho zvůli, uvědomování
ni všimli. Upozorňuje na sebe
si faktu, že mezi jeho sněním a sku
i dětinskými návaly zlosti.
tečností je propast - to je příčina,
Chvat, shon, stálá zaneprázdně
proč v něm roste cynismus a zoufal
nost, dva telefony na stole-pak
ství,v podvědomí pak starosti a
chce na sebe upozornit svou pí
úzkost. Falešná láska rodí hroznou
lí a podnikavostí. Závistivé a
sebenenávist, snahu zničit se, po
žárlivé"já"rádo vypráví historky, jejichž
trestat bídné"já" za to, že není dokonalé, že ne
závěr je zaměřen vůči nedostatkům jiných.
stačí ukojit své velikášství, v němž si namlouvá,
Za těmito projevy nezřízeného chování se
že je neomylné a dokonalé skoro jako Bůh. Člověk
skrývá sebeláska, která dokáže vysedět hej se může nenávidět bud tím, že nenávidí ješitnou
no průvodních zjevů, jez za ní táhnou a věr fantasii své sebeoslávy-která jeho duši škodí ně doprovázejí hlavní hříchy.
a to je cesta k očistě. Nebo na sobě nenávidí vše,
Hlavní hříchy je sedm nosičů rakve našeho
co mu brání, aby si připadal jako Bůh-a to je ces
charakteru^CHk, LAKOMSTVÍ, SMILfíTW, HNĚV ta k sebezničení, předchut pekla už zde na zemi.
ZÁVIST, NESTŘÍDMOST čili neúměmost a
Nepostaví-li se egoismu zábrany, stane se prame
LENOST čili liknavost.
nem silné touhy po chvále a slávě. Člověk ji za
PÝCHA je přehnaný sebeobdiv. Nakonec se čne hledat po svém: vybraně se obléká, krášlí se,
stává vlastním zákonem, soudcem, mravnosti < vynáší svou rodinu, chlubí se svým kontem v ban
božstvem. Na začátku sliboval Zlý duch Evě: ce. Snaží se získat potlesk, vypíná se, chlubí,
"Budete jako bohové! "Člověk se dělá Bohem, staví na odiv svou domnělou důležitost. Celou
staví-li svou vůli proti vůli Boží. Z toho zfalšovanou existenci odůvodňuje pyšným: "Chci to
ve světě někam dotáhnout!"
to vzepření vzniká pohrdání a přehlížení
práv jiných, nezřízená láska ke svým před Pýcha plodí sedm červivých plodů: VYCHLOUBAČSTVI;
nostem, touha být stále v popředí a odmítání TOUHU PO TOM, ABY SE 0 EGOISTOVI HODNĚ MLUVILO;
názorů, které se neshodují s naším míněním. POKRYTECTVÍ PŘEDSTÍRAJÍCÍ NĚCO, CD NENÍ; TVRDO
Ches si pro pýchu vymyslili hezká krycí jmé- ŠÍJNOST, KTERÁ NEPŘIPUSTÍ, ŽE BY NĚKDO MDHL MÍT
na:"mítúspěch","být oblíbený". Psychologičtí LEPŠÍ NÁZOR; SVÁR JAKO VÝSLEDEK ZATVRZELÉHO TRVÁ
šarlatáni nás povzbuzují k "sebedůvěře"miste NÍ NA SVÉM; HÁDKY, KTERÉ Z TOHO VYPLÝVAJÍ; NEPO
k důvěře v Boha. To se propaguje tak, že by SLUŠNOST, protože egoista se nechce podřídit ani
si člověk, toužící po spokojenosti, mohl
svým zákonným představeným
vzít za heslo slova:"Ty sám jsi cesta, prav Často záleží egoistům víc na tom, aby prosadili .
da a život. "Má-li muž jediné přání, pochlu svou, než aby získali nějaký prospěch. Vítězst
bit se přátelům nej lepší značkou koňaku, žene ví si cení více než kořist. Egoista. také odmítá
touží být nejlépe oblečená a studentka běhá vzít si to, co mu nebylo dáno okamžitě. Dovede
v nejošumělejších džínsech-jsou to známky
trestat nepřítele, který se mu hned nepodvolil
ubohé ješitnosti,"já"nechce zůstat bez po tím, že nakonec nepřijme to,co žádal. V diskusi
všimnutí! Ubohé "já"! Kritika, klepy, pode se neptá po pravdě, chce prosadit svůj názor.

OBTÍŽE APOŠTOLÁTU

Z DOPISŮ

Kdyby každý z nás obrazil na katolic
kou víru dvě osoby a ty zase dve byl by za 32 let svět katolický.
JAKA'JE VŠAK SKUTEČNOST?
Katolíku je sice na svete nejvíc
605 mil.,( členu protest.cirk v
257 mil. a pravoslavných 86mil.
Dále 480 mil.mohamedánu, 43gm.
hindů, 375 mil.konfucionistu,Q
176 mil.budhistu a 15 mil.židu.

"Posílám vdechy pozd/tav z meziná
rodního kongr.eóu o Jakuba Ma/bítaínoví, kteviy óc koná v Ottavz, hiuvním
meéte Kanady, a jváííezíXoótí óta £et
od jeho narozen*.. Čestným píedzedou
kongieóa je generáZní guvernér. Kana
dy, který kongres zahájit a také náó
k óobe pozvat na recepcí.. Na recepcí,
ní pozvat*, také francouzský a itatský vctvystanec. Kongres sáín je za
Na každého pokřtěného připada jímavý a dutezttý. Líbí se mi tu."
jí dva nepokřtění. ýlg každého
Náš čtenář ze Švýcarska
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katolíka 5 nekatolíku.Je tedy
víc než polovina lidstva nepokřtěná-a to skoro po 20g0 letech od na
rození Kristoval Počet nepokřtěných vzrůstá. Proč?

CITÁT K ČLÁNKU,. POZORUHODNÝ DOPIS"

"Prosíme vás, bratři, abyste uzná
vali ty, kdo se mezi vámi namáhají,
VNĚJŠÍ OBTÍŽE MISIJNÍ PRAČE: nedostatek schopných misie jsou v církevní obci vašimi předsta
venými a napomínají vás. Mejte je ve
nářu^ nedostatek moder.dopravních a sdělovacích prost
zvláštní
lásce pro jejich práci. Me
ředku, vzrůstající protináboženská' propaganda v SSSR a
v Číně i zemích pod jejich mocí, kde jsou misie zakáza- zi sebou šijte v pokoji.
Žádáme vás, bratři: kárejte lidi ne
ny(stejně v mohamedánských zemích, zatím co v křesťan
spořádané, dodávejte odvahy maloských zemích se islám beztrestně rozšiřovat smí). Dále
lhostejnost a lenivost katolíku: ". .zvěstovat pohanům ne my siným, ujímejte se slabých, trpě
liví bučíte vůči všem. Hledte, at
vystižitelně Kristovo bohatství. "/Ef. 3. 8./.
nikdo neoplácí nikomu zlé za zlé,
VNITŘNÍ OBTÍŽE JSOU V PODSTATĚ KŘESŤANSTVÍ. Obrací se
ale usiluje vždycky o dobro mezi se
totiž na rozum. Ne že by bylo v naší víře něco proti ro
zumu, ale křesťanské' učení se nedá' rozumem pochopit.Ne bou i ke všem.
mohu zírat do slunce, protože lidské oko plné sluneční STÁLE SE RADUJTE. BEZ PŘESTÁNÍ SE
MODLETE. Při všem Bohu dekujte. Tak
světlo nesnese. Tak i nás" lidský rozum je vzhledem k
totiž to od vás chce Bůh a tak to
božským pravda'm slabý a omezený.
Křesťanství se obrací i na vůli - je to i mravní nauka, orojevil skrze Krista Ježíše.
která ža'da' život v souladu s božími přikázáními. Je te ^ezhášejte oheň Ducha, dar promlou
vání z vnuknutí nepodceňujte; ale
dy pravda, co kdosi kdysi vtipně řekl: "Křestanství by
všecko zkoumejte, a co je dobré, to
melo mnohem méně odpůrců a vzc přátel, kdyby neučilo:
ho se držte. Zla se straňte, at se
nesesmilníš, nepokradeš atd. -ba nesmíš na to dokonce
objevuje pod jakoukoli tvářností.
ani myslet!"
Sám Bůh, dárce pokoje, kéz vás po
Mnozí se chovají jako římský úředník Felix, nasloucha
světí skrz naskrz. At si uchováte
jící pozorně, co říkal sv.Pavel o křesťanské víře.Když ducha neporušeného a duši i tělo ne
vsak začal sv.Pavel o čistotě, o spravedlnosti, o bu
poskvrněné pro onen den, až přijde
doucím soudu, Říman zneklidněl a rozloučil se s ním se náš Pán Ježíš Kristus. Věrný je ten,
slovy:"Pro tentokrát to stačí. Zavolám si tě zase, az
který vás povolává a on to také
budu mít cas. "/Sk 24,25/.
sp lni.
Bratři,
modlete se i za nás. KřesTEDY: na zemi bylo a je spousta náboženství. Vidíme na
tanským políbením pozdravte všecky
první pohled, kolik je v nich omylu a nesprávností, ale
i touhy po pravdě a po dobru. Nekřesťanská náboženství bratry. Zapřísahám vás skrze Pána,
abyste dáli tento list přečíst všem
vyzývají většinou své- stoupence i k pokání a k lítosti
bratřím.
nad hříchy a tak jim pomáhají ke spase, kterou ovšem
dosáhnou jen skrze Krista, i když o něm nic-nebo dosud Milost našeho Pána Ježíše Krista
bud s vámi. "
nic-nevědí. Kdo však jednou poznal Krista jako Syna Bo
žího musí se stát křesťanem a řídit se slovy sv.Remigia I.Thesalonicanům, 5, 22-28.
*«***««•***«■****•)««■•»-«•■»*■»■•«■*»*#»**«.**»«•

pri křtu krále Chlodvfka(496): "Skloň svou hlavu, pyšný

Sigambře, ucti to, co jsi dosud pronásledoval a proná
sleduj to, co jsi dosud uctíval. "

TAJEMSTVÍ

CELEK. PROHLOUBfME-LI SE V
JEDNOM/, PŘIVÁDÍ NA'S TO KE VŠEM

Každý křesťan se musí stávat lepším a pomáhat k tomu i
ostatním. Musí hlásat Krista, neboť křesťanství je jedi ostatním.
né pravé' náboženství a pravda platí pro všechny lidi.

KURT PALM

křesťanství jsou neděli

telný

EDIjh STEIN

spojené. Taktika, kterou provozuji napr.vlade
věrni kněží v Pacem in Terais znamená vnucovat
se nepříteli Božímu a spolupracovat na zničená
Do NSR se dostal dopis, podepsaný"sloven
13
skou katolickou mládeží" a adresovaný "ně Církve.
Dotýkáme se tem velmi bolestného místa CÍlkve a
mecké katolické mládeži v Dusseldorfu". Kdy
nás. Abychom pomohli těmto knížím vyprostit se
a kde tento dopis vzniknul? Bučí za letošní
z nebezpečného objeti nepřítele, rozhodli jsme
pouti do Levoče začátkem července nebo bez
prostředně po ní. Je odrazem velkého duchov se, použit letos zvlášť účinných prostředku mi
ního zážitku mladých Slováků - asi 70 ti ti losti. Jako propravu na Svatodušní .svátky jsme
síc - na pouti v Levoči, které se zúčastni organizovali 24 hodinovou modlitbu a dokonaly
lo asi sto tisíc poutníků. Autoři se nepo- pust, abychom vyprosili našim knežlm z Pacem in
Terris světlo Ducha svátého a sátu, převzít
depsali, ne snad ze zbabělosti, nýbrž z
opatrnosti. Jaké bude mít následky vyznání všechny požadavky duchovního stavu.
Mluvíme o ne^aatciich. Ne, nepohádáme jimi, ne
mladých Slováků k víře v Boha, v
máme vůči nim nenávist. Naopak, snažíme se
Církev a věrnost papeží? V Litvě by
všem, ktei jsou ze strachu před nimi lhos
li organizátoři pouti mladých přede
tejni,
otevřít oči a srdce pro nej útěšněj
dvěma lety odsouzeni k značným tresší ze všech pravd, totiž Že i oni, jako
tům na svobodě. Nevíme, jak velká
každý' Člověk, jsou dětmi Božcmi.
je skupina mladých Slováků, kdo za
Ze zahraničního rozhlasu jsme se dověděli,
ní stojí, ani rozsah zřejmě podzem
Že
začátkem záři vás velmi mnoho přijede
ní organizace. Víme však, že katolic
do Dásseldorfu.^ Jak rádi bychom tam posla
ká mládež na Slovensku/i v českých
li zástupce naši generace kžestánu, aby
zemích/ rozvíjí horlivou činnost.
vás mohči osobné ujistit, jak se vášnivé'
Loni bylo na pouti v Levoči asi
podílíme
na všech podnicích četě Církve,
50 tis.poutníků, z toho snad polo
na jejich radostech i utrpeních.
vina mladých, tedy vidíme, že v
Máme o vás, o německé katolické mládeži,
meziobdobí silně působily skupiny
jen málo zpráv. Snad máte stejné problémy
na ostatní mladé lidi a že jistě zastupují
jako
my.
Ne snad že by vám chyběla svoboda, že
většinu slovenské mládeže.
by se někdo snažil připravit vás o víru třes ty
"PochvaZen bud*Pán Jezís Kristus!
Či odměnami, Snad vsak máte pŽíliš mnoho svobody
Německé katolické' mládeži v
ve své zemi, nebo lépe řečeno, že se u vás občas
Jóme
dojmu a kouzla tajemství
svoboda ztotožňuje s nevázanosti nebo duchovni
obcování svátých, které svou vírou vyznává anarchií.
me a ktere' jsme si pěl letošní poutá v Levo Z tohoto hlediska není vaše postaveni také lehké.
či tak Živě. uvědomovali. Zdravíme vás a zve Máte jiného nepřítele. I vy masité dělat totéž,
me, abyste se radovali a tupěli s námi. Pou ■co delame my. zlomit led anonymity, lhostejnosti,
tl do Levoče ée v červenci zúcatnilo asi
nezájmu a vžit na sebe ochotné všechny požadavky
Sto tisíc věřících - větíinou mladých - a
viny, vytvořit živé, dynamické, aktivně a stále
ta byla opravdu naším "dnem katolíku".
se rozmnožující společenství - jak to bývalo v
Pouť se konala ve znamení slov Ježíšových: apoštolských dobách. Tak začalo také znovuzroze
"Hle,' Matka tvá." {Jan 19,2). a dokázala,
ni viry naši mladé generace na Slovensku.
že Církev na Slovensku stát^. ještě žije a
Jsme s vámi sjednoceni, modlíme se za vás, aby
ze její jedinou nadějí je Buh.
ván den katolíku přinesl duchovni obrodu, vznik
Žijeme v nejistých casech, ve stálém riziku, nové generace, německých krestanu. Prosíme Boha,
ba v otevřeném pronásledování věřících po abyste se nestali obetmi duchovni fata morgány—
litickým systémem, který u nás - stejně ja tak zvaného pozemského království Božího, faleš
ko všude, kde se mu podaří dostat se k moci- ných proroku, na které nás evangelia upozorňuji.
někdy krvavé, někdy nekrvavě, ale vždy a
Nakonec prosbu. Nezapomeňte na nás, modlete se
všude působivě, rafinované a důsledně pro za nás, postete se za nás. Bojujeme v přední li
následuje všechny, kdo stoýí statečně po
nii. I za vás. Derte nám, nemáme to lehké. V du
Božím boku, na straně JeŽuíe Krista, Církve chu slov apoštola Pavla z I.listu Tessalonickým
a svobody svědomí.
(5,12,28) vás zdravime, spojeni s vámi ve víre
Nikdy v dějinách nebylo lidstvo joostaveno
a v naději v Krista a v lásce Ducha svátého.
před tak rozhodného nepřítele všeho, co při
SLOVENSKA' KATOLIČKA"
pomněna Boha, věcnost a duchovně hodnoty, jaM L A'D E Z^(K N A)
ko^ v tomto systému. To nutí a pobádá pokřtě ************************************************
né, věřit, nebo přestat verit, víru vyznat
nebo zapřít, Církev opustit nebo jí být věr Dopis je volně přeložen z němčiny, protože slo
venský originál nemáme. Citát sv.Pavla-viz s.42.
ný se všemi důsledky, ktere jsou s tím

POZORUHODNÝ DOPIS

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Z ápadoněm. bi sk. konferen
ce zasedala v září ve
Fuldě; znovu zvolila qen.
tajeimíkem Mans.Homayera
a oředs.kard.Hoffnera.
V září zahájila činnost
amer. katol. telekomunikač
ní sít v USAj patří severoamer. katol. konferencije to orgán bisk. konfe
rence pro styky se spo
lečností. Účelem sítě je
přenášení náboz.progra
mů pomocí satelitu TV do
všech diecézí - pres 200
z 172 diecézí je už zapo
jeno. Vysílání bylo zahá
jeno pobožností a modlit
bou.
Před loňskou plánovanou
návštěvou s v. Otce ve Švý
carsku se nasbíralo 780
tis.frs. S vědomím pape
žovým byly peníze rozdě- '
lény nezi církev v Guatenule a
v Salvádoru a pro zvláštní fond
evropské bisk.konf.pro severní
Irsko.
Jugoslávská tisk.kancelár TANJUG a po ní i noviny přinesly
23. 9. zprávu, že byly konečně
odstraněny postavy kard.Stepinače a katol. laika Ivana Merce
ze zděné mozaiky ve stradimánském kostele v Chorvatsku. Záh
řebský arcib. byl 2946 komunis
tickou vládou odsouzen, proto
nechtějí úřady mít jeho obrazy
a sochy na veřejných místech.
Překvapilo, že byla zároveň
odsouzena postava známého kat.
laika Ivana Merce, velkého apoš
tola chorvatské mládeže, zemř.
1928. Jeho proces blahořečení
byl zahájen 1958. Mozaiky byly
loni posvěceny kard.Šeperem, o
odstranění se postaral krajský
úřad pro ochranu kul tur.památek
v Osijeku. I autoři byli poku
továni. Zpráva vyvolala rozhoř
čení mezi chorvatskými katolí
ky, čin je nezákonné vměšování
se do vnitřních cirk, záležitostí
a porušuje se právo na nabož.svo
bodu, zaručenou jugosl. ústavou.
Ve skandinávských zemích je 39
kandidátů kněžství./Dánsko,Nor
sko, švédsko, Finsko, Island/.

ZPĚV VESMÍRU
"Není nic prostšího než Píseň Slunce. Ale tato
píseň je ovocem dlouhé moudrostí. Sv. František
ji složil rok před smrtí. Je to plod správného
souzvuku s vesmírem. "/E.Leclerc/. 14
Když projevili členové Institutu pro ochranu
život.prostředí a ekologii přání, aby byl sv.
František prohlášen jejich nebeským ochráncem,
označil sv.Otec tento podnět za hodný chvály a
vyhověl jim-o velikonocích 1980. Napsal:"Sv.
František mel hluboké pochopení pro všechna
Stvořitelova díla a dá se říci, že krásnou Pí
seň Slunce složil pod nadpřirozenou inspirací.
. .Prohlašuji sv.Františka nebeským ochráncem
ekologů, se všemi poctami a liturgickými výsa
dami, které s tím souvisí. "
řtené LEJECNE píše:"F Písni Bratra Slunce Fran
tišek připojuje prvky stvoření k chvále Boží.
Měsíc a mraky, hvězdy a větry, voda a ovoce,
slunce a kvéty, celý kosmos v nesčetných funk
cích svých prvků tu zaznívá všeobecným bratr
stvím. Vesmír se stává zpévem. A tato chvála
je jeho hlavním úkolem...
Podivuhodné kosmické vidění světa, jež je zá
kladem Písně Bratra Slunce, mu dal Duch sv.-podobně jako žal
mistovi , jenž vyoral na nebeské obloze světlou brázdu chvály
Stvořitelovy...
Během staletí se mnozí snažili přivlastnit si sv.Františka.
Poslední ekologové. Sestoupíme-li ke kořenům, je to podivuhod
ný patronát, nebot ty se u Františka noří do Boha.Často se
vidí ekologie oddělená od návaznosti na Stvořitele..Snaží se
sice zastavit divoké vykořisťování planety, ale dopouští se
při tom podobných omylů jako jiné systémy. A navíc rozněcuje
nenávist k člověku, v kterém vidí jen plenitele/tuto nenávist
dosvědčují karikatury řady časopisů/. Oslavuje-li ekolog"divočinu','staví se do protikladu k Františkovi. Jeho divočina
je an ti ikonou.
František z Assisi ji ukazuje v jiném osvětlení. Došel k nejvyššímu stupni poznánífkdyž skládá zpěv vesmíru, řeklo by se,
že prvky jsou mu poddány jako Ježíši Kristu. Poničenou vinici
žádá o dobrou úrodu a ona dá ten rok dvacet mér místo obvyk
lých třinácti. Pro Františka znamená úroda chválu Boží, stej
né jako předtím zajíček v Greccio, cvrček v Porciunkule nebo
vlk v Gubbio. V záři jeho svatosti jednají smíření tvorové v
souladu se zákony prvotního ráje..
Sv.František je misionář pohledu. Má radost z kosmonauta a
jeho pohled je plný něžnosti, jeho rozhled pák kosmologický.
Oživuje ho božské LOGOS-SLOVO, ne prchavá lidská řeč. Jeho
vidění má stálost hvězd na nebi.
/Podle "Miss i',' leden 1982/
Na závěr vidím nápis nad vchodem do Carceri/blizko Assisi/
UBI EEUS IBI PAX - NENÍ MÍRU BEZ BOHA. - Ani mezi přírodou a
člověkem, ani mezi lidmi, ani v člověku samém.
V době, kdy se tolik mluví o míru a ochraně život.prostředí
nám má sv.František právě o těchto hodnotách mnoho co říci.
Chceme-li mír a lásku mezi lidmi bez Boha, chceme-li chránit
přírodu bez vztahu k Tvůrci, nedivme se, že výsledky jsou ta
kové, jaké jsou. JAKO BYCHOM CHTĚLI KRÁSU BAREV BEZ SVĚTLA,
ZlVOT BEZ VODY, ZDRAVÍ BEZ SLUNCE. ..
DOMA
/Pozn. Ekologie-nauka o vztazích organismů k vnějšímu světu./

NÁHODA

V půl desáté přiváželo auto do banky
peníze na výplaty. 15
Když dojel k bance, byla ulice tichá
Když takovému mladíkovi ne
a opuštěná, jak tomu obvykle na před
ní ještě dvacet, nemá stá
městích dopoledne bývá. Marc přejel
lé zaměstnání a nechybí mu
pomalu kolem velkých oken, chráněných
kuráž, když svůj bídný do
železnými mřížemi a s radosti zjistil,
časný výdělek filmového
že uvnitř nejsou žádní zákazníci.
statisty utratí za vstupen
"Výborně!" řekl si. Na ulici neviděl
ky na všechny poslední de
ani
chodce, proto zaparkoval klidně
tektivní filmy, není divu,
pár metrů od banky a nechal běžet mo
že se mu pak v hlavě zrodí
tor. Rázně vstoupil do banky.
všelijaké nápady.
Neduživý pokladník rovnal pečlivě
To byl právě Marcův případ. A to tím horší,
bankovky do balíčku a vkládal je do pokladny.
že ho Monika postavila před rozhodnutí:
Děvčata se bezstarostně bavila.
"Bud si najdeš řádnou práci a já u tebe
Jejich
překvapení bylo neočekáváné. Spatřily hla
zůstanu, nebo budeš lenošit a já si balím
veň
samopalu
před nosem chudáka pokladníka a
věci. Už mám po krk tvého lajdačení."
začaly
se
třást
strachem.
Monika vydělávala slušně jako manikérka a
"Všichni tři lehnout na břicho a ruce na záda!"
pedikérka, ale Maroovy nároky na oblékání
a sklony k pochybným podnikům její výdělky rozkázal Marc, jak si navykl ve své iralé roličce
ve filmu a nesčíslněkrát viděl v detektivkách.
skoro vyčerpávaly. A tak Marc přemýšlel.
Sám
se obdivoval své chladnokrevnosti.
V předměstí, cestou do studia, objevil za
padlou banku, kde si vybírával hubenou část Vystrašená trojice uposlechla a Marc cpal rychle
balíčky bankovek do brašny. "Jak je to snadné,"
ku za svůj nepatrný herecký talent. Byl
tam starý pokladník, dvě slečinky u přepá myslel si, když shraboval peníze,"že jsem na to
žek a v bistru podchytnul informaci, že tam nepřišel už dříve!"
v pátek bývá dost peněz, protože dvě nedale."Kdo z vás se zvedne ze země dříve než za tři
ké továrny vyplácely zaměstnance a vybíraly minuty, nedožije se víkendu, "papouškoval znovu
svá slova z filmu. Vycouval rychle ven, jeho
si odtud na mzdy.
auto
stálo sotva deset metrů od vchodu.
V jeho studiu se právě natáčel Zázračný
střelec a Marc se samopalem v ruce pomáhal Ulice byla naštěstí stále ještě opuštěná. Jaká
hlavnímu hrdinovi odstřelovat slepými patro- nádhera! Jaké štěstí! Je to méně nebezpečné než
nami rivalskou banku. Praxe - a příležitost! při filmování - myslel si Marc. Tam člověk ris
Připravil si falešné číslo auta a večer ve kuje, že zakopne o kabel nebo porazí reflektor
nebo mu vynadá režizér nebo mu skladník může dát
čtvrtek vyšel se samopalem pod pláštěm ze
místo
slepých pravé náboje.
studia. Navíc sebral maskérce falešný kní
Vzpomněl na Moniku, jak ošetřuje nohy bohatých
rek a paruku.
Zajel s vozem do zahrádky starého domku, v zákazníků, jak jí třebas dělají neslušné návrhy,
němž s manželkou bydlel, uložil zbraň, pa jak se musí zdvořile bránit! Teči si může zaří
ruku a knírek do kufru a zamknul jej - aby dit vlastní salon, zaměstnat jiná děvčata!
"Hrome! Motor se zastavil" Vrhnul se k vozu, po
snad zvídavá Monika na nepřišla.
Dona byla tma - ale byla tam i nazlobená Mo ložil tašku s lupem na zadní sedadlo, přikryl
samopal pláštěm a nahnul se pod přístrojovou
nika. Elektrárna jim totiž vypnula proud,
desku.
už toho dlužili příliš imoho. Seděla se
Vtom se ozval tvrdý hlas, studený jako hlaveň
sevřenými rty při svíčce.
pistole,
která se mu zapíchla odzadu do krku:
"Nic si z toho nedělej," pohladil ji Marc,
"Tkni
se
nehni!"
"sehnal jsem báječnou smlouvu!"
"Opravdu?"podivila se nedůvěřivě manželka. Ozval se kovový zvuk a pak slova: "Sepni ruce a
"Detaily mi řeknou zítra večer. A jistě do zvedni je nad hlavu!"
Želízka cvakla a byl konec.
stanu i slušnou zálohu,"usmíval se Marc.
"Nezdá se mi..." začla Monika ale Marc ji
Komisař Farge z protigangového oddělení přisedl
přerušil:"Jen žádné starosti... Zatím si
dopředu vedle zkamenělého Marca.
uděláme dobrou večeři! - i při svíčkách!"
"Vzalo ti to dech, co?"
Tu noc spal Marc málo a špatně. Neustále si "Jak jste uhádnul..že. .?"breptal Marc.
"Jednoduše. Jel jsem kolem na policejní ředitel
opakoval svůj scénář na příští dopoledne.
Když Monika odešla do práce, přinesl si sa ství a najednou vidím auto, které má úplně stej
mopal, připevnil paruku a knírek a pečlivě né číslo jako já. Pozoroval jsem, jak vstupuješ
do banky...Chápeš?"
VVES 8 A R N E
se nalíčil. Pak zamířil k autu.

MÁTE BYSTROU MYSL?

1 .Která světice se přičinila, aby se vrátil
středověký papež znovu z Avignonu do Říma?
2 .Od kterého světce pochází úsloví:"Když korop
tev3 tak koroptev, když tanec ták tanec,když
půst ták půst!"?
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3 .Kde stojí chrám sv.Marka? V Římě, v Benátkách
nebo v Ravenně?
4 .Kdo byl sv.Atanáš? Reformátor? Zakladatel cho
rálu? Bojovník proti herezi kněze Aria? Pů
vodce odtržení vých.církve od západní?

5 .Který evangelista má ve znaku člověka, který
lva, který býka, který orla a proč?

Na statku č.6.si zařádil lupič. Sedlák ob
vinil muže s protézou na noze, který bydlel
v domě č.l.:"Věděl jsem, že jednou ke rmě
přijde krást. Proto jsem předstíral, že od-cházím z domu, tak jsem ho vylákal a sledo
val celou cestu." Obviněný to popřel. Inspek
tor Čmuchálek si prohlédl plán cesty a sto
py, které údajný zloděj zanechal. Pak řekl
sedlákovi:"Zřejmě ho nenávidíte, proto jste
si celou historku vynyslel, abychom chudáka
zatkli. Ten je však nevinen!" Jak to inspek
tor Čmuchálek podle plánku dokázal?

KTEŘÍ DVĚ ČERNOŠSKÉ
CHÝŠE JSOU ÚPLNĚ
STEJNĚ?
NAJDĚTE NA VEDLEJ
ŠÍCH OBRÁZCÍCH 16
rozdílQ !

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
17

KATEŘINSKÁ ZT^BAVA VE WINTERTHURU - po mši sv.v 19 hod. v spole
čenských místnostech při St.Ulrichkirche-Dtosenberg - 31.října

BOHOSLUŽBY

KATECHISMUS PRO DĚTI - s barev, diapozitivy a cvičením vánoč

AARAU-u sv,Petra a Pavla/u nádraží/v
ních písní zahajuje náš curyšský misionář P.šimčík v místnos
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15 tech misie, 8004 Zurich, Brauerstr.99, v 18 hod.středa 3.11.
BACEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIFKA 11,15 JEDNODENNÍ
DUCHOVNÍ OBNOV A v Curychu
BERN-Dreifalti<^eitskirche, střídavě
s.P.Jaroslavem
POLÁČKEM. Bude mít adventní
česká a slovenská, sobota
18,CO
ráz-příprávu na vánoce. Koná se v katol.
BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.,sloven
ská, v sobotu
17,00
misii v Curychu, Brauerstr.99. dopoledne
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
Dopoledne od 9-11,30, odpoledne do 15Aemtlerstr. 46. neděle
19,00
18 hod. Mše sv.v 12,15, před ní příle
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
žitost ke sv.zpovědi/stejně jako před
Weinbergstr. 34, v neděli a svátky 9,
OORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
obvyklou mší sv.v Herz Jezu Kirche,
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
Aeintlerstr.45 v 19 hod./ V programu,roz
ned.v mesiaci-P.řtazák
10,00
děleném ráno i odpoledne krátkými přes
FRXBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
távkami, je zařazen i zpěv náboženských
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p. 1
písní a modlitba radost.růžence. 12.12.
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30 ।
Rttri-TANN - kaple u katol.kostela LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY PRO NAŠI MLÁDEŽ s
P.šimčík posílá pozvánky
9,30
Otcem KOLÁČKEM z Vatik.rozhlasu v CaHXEFM-St.Peterskapelle, neděle 19,00
sies v sev.Tyrolsku/Itálie/ v našem
SCHAFFHAUSEN-kaple u kost.sv.Petra, St
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky
domě. Začínají třídenními duch.cvičení
SOLOTHUFN-Spitalkirche. každou 2. nedě
mi, po nich lyžování, zábava, zpěv atd.
li, P.Birka
10,30
Bližší inf.a přihl. P.šimčík 26.12.-2.1.
ST.GAW-M-poslední sobotu v měsíci,
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád
LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY PRO ŠKODNÍ MLÁDEŽ voří
18,00
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallus- v chatě Saflysch nad Itoswaldem/Wallis-2000 m vysoko/. Přihlas
str. 34.
te děti včas, podniky pro mládež bývají brzo obsazené
WINTE RTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
13.-2O.2.1983
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 ně se obratte i v záleži manželům Dufkovým k narození dce
tostech krtu, pohřbu, vyučování nábo
rušky Cedlie
ženství a pod.
_______________ _
manželům Říhovým k narození
P.JAN BIRKA, 6006 LUZEIM, Schadriitistr.26, tel.041-312635
synka Dominika Pavla
P.Jqs.ŠIm£Ck-8OO4 ZÚRiai,Brauerstr.99. Aleši Královi k článku:
t.01-2415025, P.Ant.BANjk-01-2414455
Video kam und siegte,
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRCES, La
uveřejněném v jednom z
Longeraie, tel.021-717713
P,Vilém \O4DRA, 8735 St.Gallenkappel,
nej rozšířenějších oaso
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
visů světa DAS BESTE

GRATULUJEME

aus Reader^s Digest /c.11/1982/.

JARSlf DUCH.VÍKEND povede P.Josef BENÁČEK z Říma od
11.-13.března v Quartenu - pro rok 1983!
DUCHOWÍ CVIČENÍ V BETHANIEN povede r.1983 od 17.-20.března P.Pavel KUČERA z Norinberka
**********#*****************#*********#*************#**************************^****^***-iHf
NAKLADATELSTVÍ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE dalo to tisku: KNIHA 0 ZAKLÁDÁNÍ od sv.Terezie Veliké, ,
učitelky Církve. VRCHOLNÍ SPIRITUALITA - jedinečné dílo ve světové literatuře od P.Tomáše
ŠPIDLÍKA, děkana východního ústavu při Gregoriánské universitě a našeho osvědčeného exercitátora. EDITH STEIN - život a osobnost velké konvertitky ze židovství, filosofky a karmelit
ky, která zahynula za války v plynu v koncentračním táboře.
TĚŠME
SE NA TYTO KNIHY

DIVADLO VAŘÍ
Je neděle odpoledne, takové předjarní chladno, počasí ani ryba ani
rak, zima si tě moc netroufá a sluníčko taky ještě ne, lidi proudí
v houfech ulicemi někam na Hrad nebo k Vltavě krmit racky, ny prou
díme vrátnicí Tylova Divadla na odpolední představní. V šatně na
náměstí Dobráků si s Bohouškem Záhorským sedneme na chvilku do fotýlků, zapálíme si cigaretu a povídáme si. Abyste v dalším dialogu
nebyli příliš překvapeni, prozradím vám, že si vzájemně říkáme Bo
houšku a archaicky si vonikáme. Právě absolvovaný oběd si vynutí
speciální tematiku: "Copak měl k obědu, Bohoušku? Husičku?"
"Ne, ne," odpovídá mi Bohoušek,"já byl na obědě u sestry, byl za18
jíček na smetaně s houskovým knedlíčkem, plzeňské pivíčko, a pak jsem si hodil malinkýho
šlofíčka. Já se tomu Kohoutovi divím, že pořád honí to tělo po těch žebříkách! U něj si ty
tepny vůbec neodpočinou; to já si pěkně lehnu a tepničky si medějí, jak se jim to pěkně
komatí...A copak papal von?"
"Telecí ledvinku s rejží.. .doma."
"Telecí ledvinka doma, jó, to je báseň!" zasní se Bohoušek, "nůže bejt i s brambůrkem - knedlíček je k ní těžkej-v hospodě to není ledvina, to je jako když to okolo ledviny jen pro
jde. To má jako s živáňskou."
"Jak von ji vlastně dělá, Bohoušku?" "No, v popelu, v popelu z dřevěného uhlí a v pergamenu.
Hlavní věc-musí to předeni naložit, chce to telecí a vepřovinku, z voříšku..."
"Nedává hovězí?" "Ale taky, ale musí být měkké, aby se s vepřovým a telecím stejně propek
lo. Nadělá si řízečky a hodně je proklepe, aby byly úplně průhledný, připraví si hromádky
červené papriky, kmínu, sole a pepře-taky si musí nakrájet cibuli na kolečka-abych nezapom
něl, kousíčky špeku tak dva milimetry na tloušíku a dvakrát tři centimetry na plochu..."
"Dává víno?" "Vidí, na víno bych byl úplně zapomněl! Stačí dvě decinky bílého, ne noc kyse
lého.. Pak to naloží, vždycky vrstva masa, koření, sůl, cibule a špek, jako prádlo pocákat
vínem, pak druhá vrstvička..."
"Brambory ne?""No, dát se můžou, jak kdo..já je nedávám, pijou moc štávu a vysušují maso,
ví? Pak se to nechá v chladnu uležet a druhý den započne to krásné dílo. Pěkně rožeň a na
pichujeme: řízeček, cibule, špek a přitlačit a znova řízeček, špek, cibule a zase přitlačit;
a tak pořád, až je z toho takovéj dlouhéj, nepravidelnéj salámek. Urovnáme, stlačíme, zaba
líme hezky fest do pergamenu, od kraje do konce utáhneme konopným špagátem-musí dát pozor,
aby tam neměl vzduchový bubliny-papír promáčet vodou, v popelu vyhloubit příkop, do něj se
ta šišca vloží a tím rozhrabaným popelem se to přikryje. A je to!"
"Nemá strach, že mu to shoří?""Ale šel, když k tomu nemůže plamen, tak se to jen dusí a pe
če, to nerrůže shořet!"
"A jak dlouho to nechává v tom popelu?""No, to chce takový dobrý dvě hodinky. .Ale nejtěžší
je to vyndávat ven. Nesmí poškodit papír, aby mu neutekla štáva. Já to opatrně odhrabu, vez
mu oba dva konce rožně, naráz vyndám a položím vedle popelu. Hezky to očistím, ofoukám, a
teň dával pozor! Svrchu nožem rozříznout a udělat malý otvor. Misku, a nejdříve vylít do ní
š£ávu; a teprve potom sloupne celý papír a po kouskách vidličkou stahuje z rožně maso a dá
vá ho ke štávě. Pak dobréj chlebíček.."
"Co předtím pije, Cinzánko?""Maže být a nemusí. Jde i Campari, taky hltínek dobrýho tvrdýho
není k zahození. A k živáňské? Hned po ní pivínko, pak vychlazené bílé a později třeba i
troštu červeného."
"Zná Stejmarův způsob?""Jakpak ne, to jsem u něj na Úvalech jedl-on dělal takovou zvláštní
jalovcovou omáčku, pohádka, to se musí nechat..a ví, co bylo u Stejmara jedinečný? Smažený
telecí nožičky se špenátem..jed "to někdy?"
''Bohoušku, kouknul se, já píšu takovou knížtičku o legracích v divadle a rád bych s ním
upřesnil některý ty jeho věcičky..."
"Ale Bohoušku, dal pokoj s divadlem, to ho nemá každej den dost? Já mu chtěl říct, že tako
vá koroptvička__ "
Bohumil. BezouZta: TAJNOSTI ZÁKULISÍ
8.9.poslal sv.Otec vikáři římské diecéze kard.
CO NOVÉHO VE SVĚTE
Pražsky rozhlas se zase"rozjel"proti papeží; Polettimu list, Upozorňuje, že kněžský a řehol,
obviňuje ho, že podněcuje Poláky, aby odpo oděv odlišuje Bohu posvěcené osoby od světského
rovali politice vlády gen.Jaruzelského. Vy prostředí, v němž žijí. Je i svědectvím totožnos
ti, které nají kněží vydávat jak svému stavu,
týká mu, že v projevu vvi svatořečeni bl.
M.Kolbeho podporoval činnost polského kléru, tak tomu, že patří Bohu. Kard. Poletti zaslal
kněžím a řeholníkům v Římě směrnice o
který se pokouši vyvolat neklid.
kněžském a řeholním oděvu.

"Říkal jsem vám, abyste si ho dala k
lahvičce s lakem na nehty!" 19
Curyšan protestuje: "Pane pekař, vaše
housky jsou den ze dne menší. ""Omyt,
Hovor při podzimním honu: "Můj
pane Bunzli, vaše huba je čím dál
Astor je ohromně chytrý pes. "
vetší. "
"Všimnul jsem si; jakmile namí
Pacientovi, který trpí
říte, hned se schová. "
nespavostí, radí lékař,
Řidič Prosser spatřil na jedné
aby večer nálo jedl.
z waleských státních silnic dva
"Ale pane doktore,před
lupiče“při práci". Zastavil auto,
rokem jste mi říkal,
odzbrojil je a předal policii.
abych se před spaním
Policie byla komisní; protože
důkladně navečeřel!"
Prosser zastavil na místě, kde
"Z toho vidíte, jak
byl zákaz zastavení, dostal pokutu.
"Tati, co je to čestný titul?""No,například obrovský pokrok dělá dnešní lékařská věda."
když maminka říká, ze jsem hlava rodiny. " Jsem vdovec, chce si mě vzít tchýně, aby nábytek
zůstal v rodině. - At udoláte cokoliv, budete to
"Karle, říkal jsi něco?""Před
ho vždycky litovat.
čtyřmi roky. ANO."
"Popíráte tedy, že jste obvinil žaTaxikář jede rychle. Pasažér ho
obce z toho, že je podvodník a
prosí, aby zmírnil tempo. "Vždyt
lotr. Ale máme tu čtyři svědky."
jste říkal, ze pospícháte do ne
"No, když máte čtyři svědky, tak
mocnice !""'Ale ano, jenže bych
jsem asi mluvil pravdu."
tam nechtěl hned zůstat. "
"A kdo vám během vaší kariéry při
"Moje manželka stále hořekuje,
pravil největší porážku?" ptají
jak špatně se vdala. Ale proč
se novináři mistra těžké váhy.
nám já trpět k vůli její chybě?"
"Daňový úřad!"
"Pane vrchní, vy jste mi připočí
Andělka jede v neděli se svým
tal i dnešní datum! ""No, však se
snoubencem na kole do přírody. Ko
nic nestalo, je teprve sedmého!"
lem nich proječte auto a řidič přáU vody sedí rybář, a nervózně
telsky
kyne dívce. "Kdo je to?"
chodí kolem několika prutů. Náptásenedůvěřivějejísnoubenec?
hodný chodec se ptá:"Slyšel jsem,
"Ale kolega z kanceláře.""Co tam
že rybaření uklidňuje. Jak to, že
dělá, že si může dovolit tak pře
jste tak nervózní.""Vrte, co je
pychový bourák.""Skoro nic. Pod
to, chytat na zakázaném místě?"
pisuje dopisy, na které dávám
"Máte zde u vyhrazeného stolu ta
známky a nosím je na poštu."
ké nějaká pravidla, například ze pokutu
Karel Valentin vytočil několikrát číslo telefonu
platí ten, kdo přijde pozdě?""Ne, naopak,
pokutu platí ten, kdo příliš brzo odejde. " a vždycky se ozval jiný člověk, než kterého vo
Linku důvěry volá mužský hlas."Prosím vás, lal. Obrátil se na ústřednu:: "Slečno, můžete mi
ixůže sem někdo přijet, odjela mi manželka.1 říci, které falešné číslo musím vytočit, aby se
"A vy ntíte pocit úplné samoty, že?""To ne, konečně ozvalo správné číslo 36 23 13?"
Mladý malíř se specializoval na malování rozbou
ale mám pocit, že nedokážu uklidit byt do
řeného moře, deště,
té dobv. než se vrátí."
vichřice
ap. Jednou
"Tati, vždycky jsi
chtěl, abych přinesl prohlížel jeho obra
nejlepší vysvědčení zy se zájmem jeho
přítel a nakonec řekl:
ze třídy. Zde je!"
"Jsi pašák! Jak jsi "To je ale moc hlou
to dokázal?""Lehce. pé. ""Proč hloupé?"
Sebral jsem ho naše "No, že jsi měl dosud
s tím počasím malér,
mu primusovi a ten
tec! stojí před naším vždycky bylo bouřlivo
a deštivo a nikdy jsi
domem a brečí!"
neměl
štěstí, aby ti
Ředitel se ptá sekre
při malování svítilo
tářky:"Kde je ten
připiš z ministerst sluníčko!"
va? ""Nemohu ho najít"

HUMOR

klub.

8735 St.Gallenkappel,
Schweiz
BRAMBOROVÝ SALÁT. - Kg brambor-salátových, 1/8 masového
vývaru z kostky. NA MARINÁDU:
3 lžíce oleje, 4 lžíce vinné
ho octa, sůl, černý pepř,
špetka cukru, lžička hořčice.
DÁLE: 2 cibule/80 g/,svazek
petrželky. PRO OZDOBU: petr
želku, natvrdo vařené vejce,
jedno rajské jablíčko. Očištěné brambory vaříme 25
min<, oloupána, dáme vychlad
nout. Nakrájíme na 1/2 cm
plátky a v míse polej eme
horkým vývarem. Pro marinádu
smícháme olej, ocet, sůl,
pepř, cukr a hořčici. Nakrá
jíme oloupanou cibulku, pe
trželku a tím posypeme bram
bory. Polejeme vše marinádou
Necháme nejméně 60 min.při
krytý v ledničce, před podá
váním nůžerne dokořenit. Zdo
bíme petrželkou a šestinami
vejce, resp.rajskými.

KALIFORNSKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT
750 g salátových brambor, sůl,
1/8 vřelého vývaru, 2 lžíce
oleje, 4 lžíce octa, bílý pepř
cibulka, 100 g majonézy, 6 pů
lek broskvi z dozy, 200 g ja
der z vlašských ořechů. Brambory vaříme v slané vodě
25 min. Oloupeme, dáme vy chladnout, tence nakrájíme a
v míse přelejeme horkým výva
rem a 15 min. necháme stát
Pro marinádu smíchá
me olej, ocet, sůl a
pepř. Brambory posy
peme jemně nakrájenou
cibulkou a polijeme
marinádou, přikryté
necháme 60 min. Pak
přimícháme majonézu a
tence nakrájené brosk
ve a vlašské ořechy.
Naplníme tím sklenice.
Posypeme zbytkem na jemno nakrájených ořechů.
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BRAMBOROVÝ SALÁT DOQGERBANK. - 1500 g
salát, brambor, sůl. Pro marinádu: 6
lžící majonézy, kelímek jogurtu, stává
z citronu, 4 lžíce octa, sůl, bílý
pepř, špetka cukru, 1 lžíce strouhané
ho křenu, dále kyselé jablko, naklád.
okurku, zelenou papriku, 100 g uzené
ho mořského lososa z dozy, skleničku
malých cibulek/zavařených/, velkou ci
buli. Pro ozdobu: 2 tvrdá vejce,půl
skleničky řeřichy. - V osolené vodě
vaříme 31 min.brambory, mezitím udělá
me marinádu z majonézy, jogurtu, citr.
šEávy, octa, soli, pepře, cukru a kře
nu. Na jemné kostečky nakrájíme olou
paná jablka a okurku a papriku na ten
ké proužky, také okapaného uzeného lo
sosa z dozy. Okapané zavařené cibulky
rozpůlíme, jenně nakrájíme cibuli a
vše dáme do velké mísy. Uvařené, olou
pané a na 1/2 cm nakrájené brambory
přidáme s ostatními věcmi do mísy,
polijeme a opatrně promícháme mariná
dou, pak necháme asi 30 min.v lednič
ce, nakonec osolíme a opepříme. Zdobí
me nakrájenými vejci a řeřichou.
/Doggerbank je výběžek u ústí Rýna/.
PŘEPYCHOVÝ BRAMBOROVÝ SALÁT. - 750 g
brambor, sůl, cibuli, půl jablka, půl
salát, okurky, 150 g vuřtu, malou
skleničku naložených červ.paprik, 90g
plněných zel. oliv, doza jedlých lišek
/90 g/, 150 g majonézy, 6 lžíc mléka
z dozy, 4 lžíce vinného octa, lžíce
kap ar, bílý pepř, půl svazku estragonu /čerstvého/nebo 1/4 lžičky sušené
ho, 5 proužků kopru.-Vaříme 30 min.
přikryté brambory, oloupáme, dáme vy
chladnout. Cibuli, brambo
ry a neloupanou okurku nakrá
jet na plátky, jablko a vuřt
na 1/2 cm silné a 2 cm dlou
hé proužky. Nakrájet papriku
na proužky, olivy na plátky,
houby rozsekat, dát do mísy.
Smíchat majonézu s mlékem,
ochutit octem, solí,kaparami.
pepřem, vmíchat jenně nakráje
ný estragon a kopr, přelít
tím salát a dát na 60 min.
do ledničky. Ozdobit koprem
a plátky okurky.

