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DRAZÍ PŘÁTELÉ.

jeden světec nařídil nemocnému pohanovi, aby zničil všechny modly-chce-li být zdráv. Ale
pohan se neuzdravil. Světec ho navštívil a viděl u noho zlatou modlu: "Proč jsi nezničil tuhle?"podivil se svaty. "Ale ta je přece z ryzího zlata..!" Jiný by mohl odpovědět: "Tu jsem
dostal k svatbě", nebo"věnovala mi ji maminka" a pod. Prostě našel by si výmluvu, proč mod
lu nezničil. Onen pohan se k tomu odhodlal a uzdravil se.
Ani mi nebudeme zdraví, nezničíme-li všechny modly, které nás zotročují. Je jich v lidských
srdcích rmohem víc, než jich bývalo za pohanských dob. Někteří jsou tak přeplněni modlami
a tak na nich lpí, že se nemíní vzdát ani jediné.
Že to nejsou modly? Jak mocně nás např.drží ve svých spárech televize."Dnes večer nejdu na
mši svátou, v televizi hrají napínavou detektivku!" Jediný den v týdnu si Bůh vyhradil nám k dobru, protože potřebujeme, aby si tělo odpočinulo a duše se duchovně povzbudila a na
sytila, a i tu mši sv. mu-vlastně sobě-odepřeme, protože"přijde kamarád, hosté, jdeme do
divadla, na koncert, v televizi je prima film, musím na ryby, na fotbal, na lyže...."
Bůh nás osvoboduje, modly nás zotročují a to tím víc, čím déle váháme je chytit pevně za
uzdu. Může přijít doba, kdy nás tak spoutají, že se ani nepohneme! Tuto strašlivou nesvobo
du vidíme na těch, kdo užívají omamné jedy-snad je někdo svedl?-a není v jejich moci se od
jedů odpoutat. Ale ten, kdo má dost síly, aby řekl bůžkovi NE a Bohu ANO?!
Není lehké bůžky v srdci hledat, přiznat se k nim - a přeložit je do funkce otroků, ne pánů.
Satan, vládce těchto bůžků, je vynalézavý-ale Bůh nám nabízí pomoc-milost, které se říká
pomáhající. Připevníme-li pevně na Boží milost svou vůli, podaří se nám v duchovním životě
prakticky všecko. Nez ní nezmůžeme NIC, tj.jen hřích, nedostatek dobra.
Bůh nás nesmírně miluje, modla je lhostejná a za ní stojí dábelská nenávist. Ve starých do
bách býval vyobrazen Satan, jak si mne ruce, když někoho svedl ke hříchu. Bůh si nikdy nernne ruce. Laskavě se usmívá a stále nám pomáhá zbavovat se
pavučin i drátů, omezujících naši svobodu. Svobodný není
ten, kdo dělá, co mu napadne, ale člověk, který rozumem,
prosvětleném vírou, jde k Věčné Lásce -s láskou. Pod mas
kami přívětivých bůžků se skrývají tváře zloduchů.
Hledejme v duši tyto bůžky, vyhazujme je, podrobujme si je
Nedáme se přece ovládat něčím, co je pod naší úrovní!
Stačí udělat první krok - a už cítíme Boží pomoc. V kri
zích nám bůžkové nepomohou, naopak, ještě nás srazí a
poničí, ale Bůh?
"...Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v ného věří, nezahynul, ale mel
věcný život...Kdo však jedná podle pravdy, přichází ke
světlu, aby se projevilo, že jeho skutky jsou vykonány
v Bohu. " /Jan 3, 16,21/.
Vaše

redakce

ritu s obžalovanými a při vyhlášení rozsudku by
ly protesty ještě živější. Francouzský pozorova
2.2.-na svátek Obětování Páně čili Hroimic, tel lustitia et Pax a přátelé odsouzených nedosta
předal sv. Otec 18 ti novým kardinálům od li povolení zúčastnit se soud.řízení, jeden byl
znaky jejich hodnosti. Kard.Vojvods z Lit zadržen 2 hod.policií, další zavolán k policejní
vy je apoštolským administrátorem diecézí mu pohovoru. Odsouzení byli obviněni z podněcová
Rigy a Liepaje-má koadjutora s nástupnic ní ke vzpouře, t.j.rozmnožovali nábož.tisk a
kým právem. Nar.se 18.8.1895 a je prvním chtěli ho rozšiřovat. Proti odsouzení protestova
la lustitia et Pax a mezinár.organizace katolic
sídelním kardinálem v SSSR. R.1917 jako
bohoslovec v Petrohradě tam viděl Lenina kých právníků.
a j .komunistické předáky. V době Chruščo- 31.1.-12. 2.zasedal v Říme synod ukrajinských bis
va byl ve vězení za knihu, kterou napsal a kupů za předsednictví kard. Slipého/17.2.mu bylo
která kolovala v opisech. Nesměl mít nic, 91 let/. Mj .projednávali oslavy tisíce let od
co by udržovalo jeho mravní sílu, např.rů pokřestanění Ukrajiny v r. 1988 a o náboženské
ženec nebo Písmo sv. V Rize se připravuje svobodě na Ukrajině. 12. 2. udělil sv.Otec 22 bis
na kněžství asi 50 bohoslovců. 0 jmenování kupům ze 4 světadílů audienci.
se dověděl telefonicky a s odletem do Říma Arcibiskup Tonko měl 17.2.tiskovou konferenci
neměl potíže. Při soukromé audienci mluvil o programu letošního biskupského synodu, začína
se sv.Otcem polský. Jeho titul.kostelem je jícího 29.8.na téna: "Smíření a pokání v poslání
SS Quattro Coronati, ujal se ho těsně před Církve". Zároveň byl uveřejněn dokument o 70 ti
návratem doma. Řekl, že pro Církev praco str. a to na základě ankety u bisk.konferencí a
val už od 6 ti let!! Nový franč.kardinál
j.institucí. Dokument doprovázel list sv.Otce na
jesuita P.de Lubac nedostal před konsisto- tána synodu, ale zmiňuje se i o Milostivém létě,
ří biskupské svěcení, jak to zavedl Jan
zdůrazňuje důležitost sv.zpovědi a dává biskup
XXIII.pro kardinály-nebiskupy/např.P.Jour- ským konferencím dovolení, prodloužit úsilí o
net ze Švýcar a P.Cardijn/I de Lubac je už obrácení a obnovu.
starý a nemocný, proto žádal papeže o dis 11. kongres mezinár. org. studia St. zákona se bude
konat od 28. 8.-2. 9 .v Salamance-Řpanělsko. Na pro
pens od biskupského svěcení, a sv.Otec
gramu je kromě studia exegetických otázek také
mu vyhověl. Polský primas kard.Glemp se
vrátil domů už 13.3.,ale má se ujmout titu- studium otázek, týkajících se teologie, dějin a
metodologie, které budou rozebírat nejkvalifikolámího kostela St. Maria in Trastevere,
dříve jej měl kard.Wyzsyňski. Nejmladší z vanější odborníci v těchto oborech,
nově jmenovaných kardinálů je arcibiskup z V r.1986 se bude konat mezinárodní kongres o sv.
Medellinu a předseda CELAMu, LÓPEZ Trujillo Augustinovi, otci křesťanské Evropy. Tento rok
dostal kostel sv.Prisky po kard.Benellim. je 1600.výr.jeho obrácení na křesťanství.
Vynikající záhřebský arcibiskup Kuharič2 V Miláne zatkli Turka, který mel podíl na přípra
je 13 tým dítětem svých rodičů a než se
vě atentátu na sv.Otce, který tam má v květnu za
stal knězem, býval dělníkem. Titul.kostel končit italský národní eucharistický kongres.
je S.Girolamo degli Schiavoni. - V neděli Mluvčí 10 církví Sjednocení/Moon/ evrops.společen
20.2.bylo kard.Schrofferovi 80 let, tedy ství protestoval u evropského parlamentu proti
zprávě britského poslance Cotrella o znepokojují
se řadí k 20 kardinálům, kteří už nemají
právo volit papeže. - Sotva sv.Otec jmeno cím se šíření různých sekt a sektiček.
val 18 kardinálů, už mu jeden zemřel, 4.2. Zdá se, že k zakončení Milostivého léta se Vati
kard.Samoré, 77 let, knihovník a archivář kán pokouší dostat o velikonocích Turinské plátno
sv. římské církve T známý jako zprostředko do 'Říma, bud do basiliky sv. Kříže nebo Lateránu.
vatel při územím sporu Argentina/Čile.
Majitel plátna, býv.italský král Umberto, by asi
Kardinálem byl také jmenován gener.předst. souhlas dal, plátno by se vsak mohlo poškodit.
minoritů, biskup diecéze Gorizia a Gradis- Tělesné pozůstatky franckého krále a císaře sv.
ce P.Bomnarco.
říše římské Karla Velikého byly 31.1.umístěny do
nové dřevěné rakve. Dosud byly v relikviáři kate
V Lednu bylo odesláno z Vatikánu do ČSR
9000 exemplárů liturgických knih obřadu
drály v Cáchách a ten má být restaurován.
svátosti smířeni a to kard. Tomáškovi. Bylo Městská rada Cassina udělila sv.Otci jako první
to umožněno dohodou mezi cs. úřady a církev mu jeden ze čtyř zlatých prstenů, kterými vyzna
ními představiteli.
menává už pět let osoby, jež prokázaly zvláštním
Hana Gandová a František Novajevský byli
způsobem věrnost mravním a sociálním hodnotám.
po dvoudenním přelíčení 26.1.odsouzeni kaž 14.2. sloužil v NEPOMUCENU P.špidlík mši sv.ve vý
dý na rok vězení pro ilegální rozšiřování chodním obřadu k svátku sv.Cyrila a Metoda, je
nábož.literatury a organizování neschvále jichž obraz byl po mši sv.posvěcen a bude umístěn
ných shromáždění. Před soudní budovou pro v kapli. Také pan biskup Hrušovský sloužil mši sv
jevilo mnoho katolíků, hl.mladých, solida s biskupem Hnilicou a 17 slovenskými kněžími.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

BLAHOPŘEJEME VŠEM JOSEF0M, JOSEFKÁM, PEPÍK0M, PEPIČKÁM, JOŽK0M A JOŽINKÁM K SVÁTKU 19.3.

TLUSTÝ SVATÝ
Když se domodlil růženec, zazvonil na
"On by je zaplatil.."
šoféra: "Připravte auto, navštívím neteř ušklíblo se černé obočí.
a synovce." šofér pootevřel ústa, pak
"Měl spoustu možností, ale
kývnul a zmizel. Za půl hodiny ujíždělo ten pobožnůstkář miluje jen
ne právě levné auto směrem k městečku, nás. Proto jim dal košem a
kde si vystavěly vilky dvě rodiny-jeho tobě by dal košem také.
neteře a synovce. Těšil se na ně. Jejicl Jen aby už brzo natáhnul
dopisy oplývaly láskou a vděčností.
brka, mám strach, aby mu
"Zastavte před kostelem; pomodlím se a někdo nedonesl, že jsem si
pak půjdu pěšky."
vzala rozvedeného...Hned by
"Vaše srdce, pane rado,"protestoval šo mě vydědil!"
fér. Pan rada jen návnul rukou, vytla "Takový je to hlupák? Toho
čil svou mohutnou postavu z auta a zavo bych nechtěla, i kdyby byl
lal přes rameno:"Počkejte u Božích muk.' zabalený ve zlatě!"
V kostelíku, plném vůně květin a kadid "Ani bys nemohla. Jsi rozla, uprostřed soch a obrazů svátých, se vedená už třikrát, že?"
modlil před svatostánkem pan rada vrouc jedovatě se usmála neteř.
ně za své příbuzné. Vlastně to ani pří "Mohli bychom si povídat o
buzní nebyli; jeho natka-vdova si vzala něčem jiném a ne o tom směšném tlustochovi,"zapálil
si synovec cigaretu. "Dal nám přečíst poslední vůli.
vdovce s dítětem. Spolu děti neměli.
Po čtvrt hodince vyšel osvěžen, rozhlédl Spadne nám do klína celý jeho majetek, zákonné dě
se po náměstíčku, dlážděném kočičími hla dice nemá..ostatně, ani my nejsme zákonní dědici,
vámi a zamířil alejí k domkům svých dra ale tihle pobožní lidé nalítnou na všechno a jsou
hých. Občas se zastavil, automaticky se tak neuvěřitelně naivní... Kdesi jsem četl, že už
chytl za srdce, ale bolest necítil. By ten Ježíš řekl, že děti světa jsou chytřejší...A
při tom soudní rada, doktor filosofie, spisovatel..
lo mu mile.
"Překvapím je,"zastavil se před nizouč Jen aby nešel nakonec do kláštera...! Chachachacha.".
kým plůtkem kolem velké zahrady. Vytá Všichni se rozesmáli a pan rada slyšel jejich smích
ještě když se vmáčknul do auta, předoucího pokojně
hnul z kapsy dárky, zlatý náramek pro
neteř a zlaté hodinky pro synovce. Po u Božích muk.
hladil je očiira, blaženě se usnál a pře Zpět jeli kolem vilek. Zahlédl, jak synovec ukazu
kročil plůtek. Štěrbinou mezi stromy vi je na jeho auto - zřejmě je poznal - a když se
děl, že všichni popíjejí kávu na zahradě ohlédl, stála celá skvpina jako vytesaná z kamene
a zírala za autem.
"Co dělá váš pan rada?"zaslechl hlas
V
štíhlé ženy s hustým obočím. Přikrčil se první vesnici poručil pan rada zastavit. Byl ble
dý jako sníh. "Je vám zle? Mám zavolat lékaře?" zdě
za strom.
"Ten tlustý svátý? "zasirál se opovržlivě sil se šofér.
synovec."Čekáme, že bude každou chvíli "Támhle je budka. Zavolejte mého lékaře a mého advo
káta. Ten at s sebou přinese můj testament. At přij
bradou vzhůru."
"Moc vděčni nejste. Koupil vám domky..." dou hned.."zasténal a chytil se za srdce, šofér byl
venku jako šipka.
"Platí jen splátky,"podotkla neteř a
vpila kávy. "Je to komický patron. Musíme Když dojeli domů, už čekal lékař s injekcí. Byl nejmu každý měsíc psát dopisy, oplývající vyšší čas, srdce vynechávalo a potřebovalo posilu.
"Stalo se něco, kamaráde?" vytáhnul advokát testa
medem a strdím..."
ment
z tašky.
"Píše je kolega s básnickým střevem,"
"Sedni ke stroji a piš,"řekl pan rada chabě a dik
přerušil ji synovec."Sám se div nero
zbrečím, když dopis před podepsáním pro toval novou závět, jíž odkazoval majetek svému slu
žebnictvu, různým dobročinným institucím, klášterům
čtu. "
a
hlavně na dostavění kostela, jehož plány sám
"Proč se vlastně neoženil?"zeptala se
žena s hustým obočím,"já jsem k mání..." schvaloval. Zatím co tiše, namáhavě mluvil, trhal
na kousíčky starou závět a házel ji do koše.
zasmála se trochu pichlavě.
"Je vdovec. Teta byla také takové pobož "Zavolej dva muže z hospody od vedle jako svědky,"
nařídil šoférovi. Náhle se ozval telefon. Pan rada
né bidlo, každé ráno spolu chodili do
kostela..při jejich vzdělání! Ona byla kývnul na advokáta:"Vezmi to, Frantíku." Advokát
chvíli poslouchal vodopádu slov. "Je to pro tebe,
lékařka,"s odporem podotknul synovec.
Karle, neteř volá, pláče, prosí........ "
"Nerryslím, že bys měla u něho úspěch.
"Řekni, že pro ně už ten tlustý svátý zemřel!
Máš dluhů jako smetí..."dodala neteř
Namáhavě vstal z křesla a vyšel z knihovny. AB
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ozářena nadějí na Boží milosrdenství, setrváne-li
v lítosti a polepšíme-li svůj život. Lidská zku
Milióny mužů a žen dnes vedou život, který šenost nás učí, že nic nepůsobí tak blahodárně na
možno nazvat"2iwotem tichého zoufalství". vyléčení vzpomínky a představivosti jako dobrá
Jsou to vylekané, ustarané, neurotické duše svátá zpověd. Shlazuje naši vinu a dbáme-li napo
především však duše prázdné, toužící po na menutí našeho Pána, vyženeme vyzpovídané hříchy
plnění. Nedostatek naplnění vychází z ne ze svých smyslů úplně, "žádný, kdo položí ruku na
zdarů, které už zažily nebo které čekají. pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží
Člověk skutečně může zůstat bez naděje, po království. "/Lk 9, 62/. Sv. zpověcl léčí představi
rovná-li tíhu problémů, které musí řešit s vost, odnímá starosti o budoucnost. Duše může vo
nepatrnými prostředky, které na to má. Bývá lat se sv.Pavlem: "Všechno zmohu v tom, který mi
natolik zbaven odvahy, že se každého řešení dává sílu. "/Tit 4,13/.
bojí a ani se o ně nepokusí. Snad mu také Druhým lékem na zlo času je POSVĚCENÍ OKAMŽIKU.
chybí někdo, koho by mohl milovat a kdo by Pán nám říká: "Nedělejte si proto starosti o zít
mu lásku odplácel. Nemá ho, zůstává prázd řek, vždyt zítřek bude mít své vlastní starosti.
ný a trpí tím.
Každý den má dost svého trápení. "/Mt 6,34/.Každý
Řešení těžkých problémů můžeme srovnat se den irá své vlastní zkoušky, nemusíme si půjčovat
situací člověka, který je deprimován dluhy, starosti zítřka.Minulost chceme přenechat Božímu
narůstající kupou nezaplacených účtů a ne milosrdenství. Budoucnost přenechme jeho prozře
dostatkem peněz. Při nedostatku lásky vzrůs telnosti. Každý okamžik života má své vlastní po
tá tíha samoty vědomím, že čas rychle míjí slání, at vypadá jakkoliv. Každé NYNÍ je okamži
a každým okamžikem se zmenšují vyhlídky na kem spásy. Každý nářek na okamžik je porážkou,
citové uspokojení. Tak obě formy tohoto
každý akt oddanosti je vítězstvím.
utrpení souvisejí s vědomím, že čas kvapí. Bůh nám různě naznačuje, jak se mu můžeme zalíbit
Nenaplněnou duši tím více skličuje, když si příkladem, událostmi ze života našeho Pána, hla
připomene, co bývalo napsáno na slunečních sem jeho mystického těla-Církve, povinnostmi na
hodinách:"JE POZDĚJI, NEŽ SI MYSLÍŠ!"
šeho stavu. Boží vůle se nám v každém okamžiku
Všechny naše starosti se vztahují k času. 4 zjevuje těmi okolnostmi, povinnostmi a zkouškami,
Člověk je jediným tvorem, který si čas uvě které okamžik doprovázejí.
domuje. Jedině člověk může vzpomínkami vyvoV okamžiku je něco, co je závislé na nás; přináší
lat minulost a tak zatížit přítormý okamžik ovšem i obtíže; finanční nesnáze, nemoc, déšt-a
tím, co se v minulosti nahromadilo. Jen
my se tak těšili na výlet!atd. Nechápeme vždy,
člověk si dokáže zpřítoimit budoucnost ve proč nás stíhá nemoc či neúspěch. Náš duch je
svých představách, budoucí zážitky se mu nopříliš nepatrný a na Boží záměry nestačí. Člověk
hou zdát, že je prožívá nyní. Žádné zvíře je jako myška, která spadla do klavíru: nechápe,
není schopno říci:"Toto trápení už snáším že ji někdo odtud vyhání proto, že si chce zahrát
šest let a vím, že potrvá, pokud neumřu." Chopina. Job kladl Bohu otázky:proč jsem se naro
Protože člověk má schopnost spojit vzpomín dil? Proč mám trpět? Bůh místo odpovědí klade Jo
kou minulost s přítoimostí, představou s
bovi otázky o světě a Job vidí, že boží otázky
přítomností budoucnost, může trpět nepřetr jsou moudřejší než lidské odpovědi. Boží cesty
žitě a je tedy nutné čas od času od utrpení nejsou našimi cestami. Záchrana jediné duše je
ho odvádět, bolesti nějak přerušit.
důležitější než všechny hmotné hodnoty a Bůh mů
Neexistuje-li bezprostřední důvod k bolesti, že ze zla vyvodit dobro-proto si musí lidský
vzniká naše nespokojenost a utrpení z toho, duch vypěstovat pohotovost přijímat každý okam
že se bud příliš zabýváme vzpomínkami na mi žik, i když se zdá těžké pochopit jeho tíhu. Náš
nulost nebo se přehnaně bojí ne budoucnosti. duch nezvládne vždy to, co se s námi děje, ani
To je hlavní problém psychiatrie: analyzovat naše vůle. Tile víra je schopná každý okamžik při
zoufalství, pesimismus a nelancholii-tj.dě jmout a se mu také podrobit.
dictví minulosti,a úzkost a obavu
Jen pochybování, omyl a dábel kladou
vyvolané představou budoucnosti.
Lásce otázky. Rajskou blaženost otřásla
Kromě případu duševní nemoci či
satanova slova:"Proč vám to Bůh poru
poruchy, kde musí pomoci věda, je
čil?" Opravdové lásce je přání milova
nnoho případů zapříčiněných tím,
ného radostným příkazem a chce těch pří
že se člověk příliš obírá minu
kazů co nejvíc. Kdo milují Boha, nenají
lostí či děsí budoucnosti.
nikdy námitky, a£ po nich žádá Bůh co
Svědomí obtížené starými hříchy
koliv, i kdyby to byly hořké okamžiky,
se bojí Božího soudu. Pro ten pří
nepochybuje o Boží dobrotě, důvěřuje,že
pad nám Boží milosrdenství dává
jako lékař ho nůže hořkým lékem uzdra
dva účinné léky. Prvním je SVÁTOST
vit. Všechny události života bere jako
SMÍŘENÍ. Odpuštěním jsou vyhlazeny
Boží čary. Je klidná. Ví, že ji Bůh mi
hříchy minulosti, budoucnost je
luje.
FULTON J.SHEEN

TICHÁ CHVILKA

význačným protestantům ukázali správný text pří
sahy,
v které se zdůrazňuje věrnost vlasti a
KOLUMBOVI RYTÍŘI
Církvi.
Kolunbovi rytíři, organizace katolických Kolumbovi rytíři vždy bránili Církev proti po
laiků v Americe, slavi mluvám a útokům nepřátel. Svou obrannou činnost
la minulý rok sté výročj zintentivnili po I.svět.válce, kdy členové Ku
od svého založení. Má
Klux Klanu obnovili falešnou přísahu a s takzv.
přes milión členů a
''vlasteneckými"spolky útočili proti katolické
7.500 místních odboček v východě dětí, kterou nazvali"protiamerickou" .
USA. v Kanadě, v Mexiku, Když tyto"vlastenecké"organizace začaly útočit
v Guatemale a na Filipí i proti etnickým skupinám v Americe, Kolumbovi
nách.
rytíři založili Historickou komisi, která podpo
Organizaci založil ame ruje studium a vydávání etnických historických
rický kněz Otec Michal děl. Tak např.vydala díla: Dar černého lidu ,
McGivney, kaplan farnos Židé v budování Ameriky, Němci v budování Ameri
ti Panny Marie v New
ky. První rytíři pokládali objevení Ameriky za
Haven ve státě Conneticut. Tento mladý
katolický křest Ameriky. Proto si dali jméno po
kněz si brzo uvědomil situaci katolíků v objeviteli Kryštofu Kolumbovi. Jeho jméno jim
USA, většinou chudých přistěhovalců, kte připomíná přínos do americké kultury dávno před
rými vládnoucí protestanté a svobodní zed příchodem protestantů.
náři opovrhovali. Bylo tu nebezpečí, že
Biskup John Mussio charakterisuje dnešní Kolum
mnozí muži vstoupí do tajných organizací, bovy rytíře:"Kolumbovi rytíři jsou americkým vý
které bojovaly proti katolické Církvi a
razem Katolické akce..Jsou opravdovými bojovní
že chudé rodiny přijdou po smrti otce, je ky za křestanské bratrství;jejich mečem je prav
diného živitele rodiny, na mizinu.
da a jejich prapor je znakem pokoje, zrozeného
V dopise katolickým kněžím hartfordského z oběti. "
biskupství vysvětlil P.McGivney cíl nové V srpnu min.r.oslavili Komubovi rytíři sto let
organizace: "Naší prvním cílem je předejit své existence ve svém středisku v New Haven. Vy
tomu, aby naši lidé vstupovali do tajných dali statistiku o své činnosti. R.1981 věnovali
společnosti tím, že jim nabídneme stejné, na dobročinné účely 41,7 mil.dolarů a přes 10
ne-li lepší výhody. Za d.ruhé, sjednotíme mil.hodin služeb v různých oblastech:pro mládež,
muže naší víry v hartfordské diecézi, aby v nemocnicích, v sirotčincích, v cirk.ústavěch.
chom měli sílu pomáhat jeden druhému v
Kromě toho navštívili 920.563 nemocných.Sv.Otci
případe nemoci, postarat se o služný po
slíbili na dobročinou práci milion dolarů ročně.
hřeb a poskytnout finanční pomoc rodinám Největší odbočku mají v státě New York. Předse
zemřelých členů. "
dou organizace je Nejvyšší Kolumbův rytíř Virgil
Organizace se rychle rozšířila po celé
C. Dechant. - Vydávají si měsíčník Columbia Americe. Vzala si také na starost bojovat od r.1921. Dostanou ho všichni členové a dále
proti útokům na katolickou Církev a za
38,832 předplatitelů a knihoven. Je to nejrozší
americký katolicismus. Koncem minul.stole řenější katol. rodinný časopis v USA a snad na
tí a začátkem tohoto bylo těch útoků veli celém světě. Jeho cíl:"Věnovat se americkým
ce mnoho. Katolíky všichni podzřívali, že ideálům náboženství, bratrství a sociální péče."
"ohrožují americké instituce, podrývají
V posledních letech si všímají problémů potratů,
americkou demokracii a chtějí zaprodat
alkoholismu, katolické výchovy, drog, evangeliAmeriku vatikánskému imperialismu/!!!/. " sace, sekularisace, manželství a kněžských povo
O Kolumbových rytířích se začaly šířit po lání. V červencovém čísle mr. uveřejnili krátký
mluvy, že jsou předvojem papežského impe životopis Štefana Furdeka a zmínili se o jeho
rialismu a že členové skládají tajnou pří činnosti mezi slovenskými nřistěhovalci. Kolum
sahu, že budou nelítostně bojovat proti
bovi rytíři jsou nejen dob
bludařům, protestantům a svobodným zedná ročinnou organizací, ale
řům, aby je vykořenili.."Budem ve set, pá snaží se žít hlubším duchov
lit, drancovat, ničit ve vroucí vodč..a za ním životem a spolupracovat
živa pochovávat kacíře, párat jim břicha a při apoštolátě Církve.
životy jejich žen a rozbíjet hlavy jejich Z vyníhajjcýJw ČaAopiAu. &£odětí o zdi.. '■ Tuto "tajnou" přísahu Kolum venákých katotCbu POSOL.
bových rytířů zveřejnil poprvé l.září 1912 "NEMYSLETE SI, ŽE JSEM PŘI
v Seatle/Washington/jeden metodistický ka ŠEL UVÉST NA ZEM POKOJ; NE
zatel při kázání. Místní Kolumbovi rytíři PŘIŠEL JSEM UVÉST POKOJ,
NÝBRŽ MEČ!" (Mt 10,34).
odpověděli na tuto Omluvu tím, že třem
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V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

6.března 1921.
"Už jsi zase dostala šest dopisů, Aljo,"řekl mi Otnar. "Každý den ti přijdou nejméně tři
dopisy. Odpovídáš na všechny?"
"Samozřejmě! Dopisy, které dostávám, jsou takového druhu, že je nemohu nechat bez odpovědi.
Na příklad tento dopis čtrnáctileté dívky, kterou zneužil její bytný , důstojník - jak se
lidově říká. Chtěla spáchat sebevraždu, ale zachránili ji; ted nenávidí svou matku a před
hazuje jí, že to sama zavinila. Je přesvědčená, že pro ni už život nená cenu a musím ji
přesvědčit o opaku, o tom, že i po tomto "pohanění"zůstává celým člověkem."
"A věří ti?"
"Jistě že mi věří. Seznámila jsem se s ní v knihovně, v níž jsem pracovala dříve. Říká mi
"moje princezna" a miluje mě nade všecko. Žije jen z mých dopisů. Právě v jejím věku je
velice důležité mít někoho, komu by mohla důvěřovat.. .Podívej se na tento dopis - je od
čtrnáctiletého chlapce, také jsem se s ním seznámila v knihovně. Píše skoro jako dospělý,
píše mi vždycky, jak strašně trpí svou osamělostí.. .Víš, proč tito lidé píší právě MNĚ?
Protože nikdy nemyslím na to, abych někoho odsuzovala, ale jen na to, abych ho pochopila..
Vy, katolíci, máte skvělou věc - zpověd! Každý člověk má nutkání se vyzpovídat. Na koho se
má obrátit? Na toho, kdo je mu nejbližší? Obvykle tihle bývají ti poslední, kterým by se
chtěli vyzpovídat, nejraději všechno řeknou člověku, s kterým se setkali jednou v životě."
"A od koho je tenhle tlustý dopis? V tom jsou jistě životopisy celého pluku!"
"Je od starého pána, který nemá na světě nikoho."
"Nu, dobrá, už jsem to pochopil. Lidé píší své zpovědi. Ale ty odpovídáš na každý dopis.
Když jich však tolik napíšeš, musí ti už dojít brzo materiál?"
"Ale ne. Zajímám se jen o to, co tyto lidi zaměstnává a trápí. Každý člověk, který má bo
lest, je v právu - a to je moje výchozí stanovisko. A pak se snažím v něm vzbudit víru v
něho samého. Ti lidé většinou nemají ani tušení o tom, kolik v nich je vlastních hodnot,
které nemá nikdo a které se nedají na nikoho přenést."
"A ta korespondence tě zajímá?"
6
"Moc. Zajímají mě všichni lidé. Nemáš tušení, kolik je na světě osamělých lidí. Téměř všich
ni jsou osamělí, i milující a milovaní. Přesvědčila jsem se o tom. Skoro všichni lidé žijí
jako na poušti, jako ve vzduchoprázdném prostoru. Celý život touží po člověku, do něhož by
se mohli skrýt, ale málokdy ho najdou. Ne každý má takové štěstí jako já..."
"Ale řekni, napsala jsi sama někdy takový dopis, jaké dostáváš?"
"Já? Ne. Ti lidé mou zpověd vůbec nepotřebují, ani se o ni nezajímají. Nikdo se nikdy na
ime neptá, ani ti ne, kdo mě milují. Všichni věří, že jsem příliš silná, než abych potřebo
vala nějakou oporu. Ale právě ti tak zvaní silní lidé často touží víc po pomáhající lásce
než ti slabí. Teprve nyní jsem dokonale pochopila, jak jsem byla osamělá a jak jsem silně
touto osamělostí trpěla, teči, kdy je to navždy za imou, kdy jsem šřastná, protože mám tebe,
moje sluníčko."
_ ,v
nn_n
7.března 1921.
Dnes jsem neočekávaně dostala dopis od profesora Alexandrova, v jehož semináři na Irkutské
universitě pro ruské literární dějiny jsem pracovala. Krone jiného píše:"..Dlouho jsem pá
tral po vaší adrese, poněvadž jste z Irkutska rychle a neočekávaně zmizela. Konečně jsem se
dověděl, kde jste, a spěchám s radostnou novinkou. Podařilo se mi pro vás prosadit místo mé
asistentky. Přijdu začátkem semestru do E..a tam dostanu katedru pro ruskou literatury.
Rychle sbalte své věci a při ječíte do E.. ,dostavím se tam také brzo. 0 byt se postarám...."
Pročetla jsem dopis několikrát a bylo mi hořko. Tečí se splnilo mé přání z dívčích dob,abych
se dostala na universitu. Ale nesmím! Nesmím nechat své rodiče v jejich hrozné situaci samy.
Ukázala jsem dopis Otmarovi; rodiče se o ničem nesmějí dovědět. Není možné, aby nás nechali
odejít, ale stejně nesnesitelné by bylo, kdyby ode ime přijali tak velkou obět.

poctivě:"Zde je nůj krk, kde je seke
ra? "Nebo: "To byl asi někdo jiný, já
Náhle to v tennu zarachotilo.
si na nic nevzpomínám."
Klidně kráčející muž rozhodil
Takhle musí namáhat mozek. Jedině
ruce a padl těžce na tvář...
dobré na ráně z teimot je, že oběť,
Začátek krimi, že? Ale nemusí
musí zdravě vyzpytovat svědomí a vy
se nutně použít pistole - i slo
noří se řada stínů, podvědomí zvedne
va umějí skvěle střílet a trefo
hrozivě prst, člověk si uvědomí svou
vat.
hříšnost a stane se pokornějším. Mělo
Zlí předhazují často zbožným,že
by to tak být, obvykle se ale uvažu
jsou zbabělci. Nu-ke zbožnosti
je, kdo ten střelec asi je a jak ho
je dnes třeba hodně odvahy vůči
vytáhnout na světlo a znejistit. A na
sobě i druhým. Je však pravda,
zdravé zpytování svědomí se zapomene.
že se zbožní ostýchají leckde,
Spravedlivý představený musí věc vy
kde jiní zaprásknou bičem. Jistě, druhým se šetřit, zavolat svědky. On i jiní ztrácejí čas
nemá ubližovat. Ale může se na něm něco
a nervy-nervy nejvíc oběť-trvá to dlouho a pak
špatného najít. Wilhelm Busch píše:"Dobrý
se ukáže nedorozumnění, nebo osobní důvody nebo
člověk pozoruje, oo ten zlý zas zlého kuje'.' že se nafoukly maličkosti atd.
Byla by jeho povinnost, to špatné na něm od "Mnoho zbožných duší hned píše, když se jim něco
stranit. Ale napadne mu to, až mu jde druhý nelíbí. Mohou to přednést i osobně, mluvené slo
na nervy nebo stojí v cestě. Jinak s refor vo není tak závazné, dá se popřít. Ale vliv to
mováním k obrazu Božímu nespěchá, a vůbec
má skoro stejný.
už ne aby zreformoval sám sebe.
Zbožný je jako v pasti. Nemůže říci jako onen
Cítí však povinnost zasáhnout. Musí mu říci Žid, který šel kolem zraněného Žida: Nic mi po
že nejedná správně-ale neodhodlá se, promlu 'tom není. - A má jistou odpovědnost, která ho
vit si s tím neřádem osobně.Místo toho nalá *mučí. Zlo se nesmí rozrůstat. Nemá však odvahu
duje pistoli mravnosti a napálí to do něho postavit se před hříšníka osobně. Co mu pak zbý
z tennot. Obyčejní lidé napíší dopis s pod- vá než střelba z temnot?Aby si úřady věci všim
pisem"přítel, který to s vámi dobře myslí"a ly? Tam zjišťují fakta a imozí lidé se skuteč
pošlou potrefenému ze vzdálené pošty. V du ně dopouštějí činů, které jsou na pováženou chu se těší, jak se bude adresát vztekat.
zvlášť dnes. Úřady se tedy věci ujmou a muž v
Ne-tohle je zlonyslné! Přirozeně že se ra teimotách se spokojeně sně je. Prosadil svou vůli
dují, protože přivedli bližního na dobrou
Ano-ale jeho vůle nemusí být vždy vůlí Boží.
cestu!
7 Střelec často nepozoruje, že s plevelem vytrhnul
Jiní jsou rafinovanější. Napíší dopis ne
i zdravou pšenici. Odpor mění často člověka v
potrefenému, ale představenému nebo člověku hlupáka.
u moci. Podepíší se ovšem. U laiků si po
To už zavinilo rmoho zla-a právě v církevní ob
slouží příslušným úřadem, u kněží biskupem lasti. Církevní úřady musejí mlčet, často pro
nebo představeným a prosí o odstranění zlo jednávají případy svědomí. Můžeme klidně vystře
řádu. Zvlášt mazaní žalobníčci se zmíní o
lit, napadený se sotva doví, kdo mu tu službu
nějaké vážené osobnosti, aby i jejich žalo lásky prokázal. A tak se střílí!
ba byla přijata vážně a promptně vyřízena. Následky? Postižený by musel mít hodně tvrdou
Logicky nás napadne: Musí-li se podpírat
kůži, aby se ho to nedotklo. Radost z práce a
žaloba tímto způsobem, asi tam něco nehra horlivost trpí, když ho podezřívají z nějaké
je! Vždyí skutečnou chybu stačí jen pojme špatnosti a špatně vykládají pouhou nešikovnost.
novat! Ale kdo myslí logicky, chce-li zni Je nedůvěřivý, mezi ním a lidmi roste přepast.
čit protivníka?! Případ se zatáhne z věcné Je dost kněží a řeholníků, kteří plní sice svou
spravedlnosti k nevěcnému boji o moc. Mají- povinnost, ale druhé drží od těla-na úkor své
li"vážené osobnosti"vliv a uplatní jej, co i jejich duše. A který kněz nebyl dosud z niče
zbývá ubohému představenému, než si osvěžit ho obviněn? Nebo apoštolský pracovník? Tak se
slova Pilátova:"Já na něm ohybu nenacházím, lehce stáhnou či zaženou do duchovní osamělosti,
ale dám ho zbičovat! "
která je i druhé bolí, vzniká zahořklost ke
Dobrá. Představený přečte dopis, zavolá si škodě Božího království. Divíme se tomu? Kdyby
oběí a předá výčitky jí. Obě£ neví, oč jde, se vojsku na cestě do boje ukazovali zranění a
představený jméno odesilatele neřekne, je
mrtví kamarádi, zastřeleni z vlastních řad,chuť
to muž mlčenlivý. Často se užije hodně bro k boji by je přešla.
ků, však některý zasáhne! A oběE si láme
Kristus sám řekl:"Zhřeší-ti tvůj bratr3 jdi a
hlavu. Kdyby věděla, kdo dopis napsal, věc pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-ti si od tebe
by se rychle vysvětlila. Mohli by spolu zá říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si vsak
ležitost probrat. A je-li vinen, řekl by
říci3 přiber si ještě jednoho nebo dva3 aby
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každá věc byla zjištěna výpovědi dvou nebo CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Do minul.čísla KLUBu se vlou
tři svědků. Jestliže je vsak neposlechne,
pověz to Cirkvi. Neposlechne-li ani Cirkev, dil šotek vpravdě ďábel
ský: Otce Skalického
ař je pro tebe jako pohan nebo celnik. "
/Mt 18,15.17/.Ale obvykle se to dělá zkrat pozvali do stř.Ameri
kou: nejdříve jednáme s druhým jako s poha ky MARISTIČTÍ - NE
MARXISTIČTÍ provinnem a pak to řekneme Církvi.
ciálové. Dr.Skalický s tou
Osobním rozhovorem se nedorozumění téměř
to kongregací, zal.1825 J.
vždy odstraní. Na obou stranách musí být
C.M.Colinem v Belley-Francie,
ovšem dobrá vůle. Nemá-li kdo k rozhovoru
odvahu, nemůže za to, ale musí se k tomu oc už spolupracuje řadu let. Čle
hodlat, protože Kristus jasně řekl, že tak nové mají žít podle vzoru
jednat máme. Střelba z temnot je zbabělost. Mariina. Kromě jiného si
vybírají ty misie, které
Zbabělci nemívají zdravý úsudek, mívají
předsudky. A kdo se bojí, že by při hovoru jsou mimořádně obtížné.nebyl dost věcný, bude věcný při zákeřném Odpusíte šotkovi, klopýtnul tak ne
udávání? Vždyí je bezectné se vyhnout otev obratně o pouhé X, a lituje toho upřííme!
Vyslanec Japonska u sv. Stolice Masami Ota pře
řenému boji a útočit ze zálohy! Když si s
stoupil na katolickou víru. Ve svém titul.koste
druhým laskavě a věcně pohovoříme, téměř
vždy se věc urovná a druhý z toho bude mít le Santa Maria in Vallicella ho pokřtil austral
užitek. Kde však chybí dobrota a pochopení, ský kardinál James Knox 5.února, výročí 386 let
od ukřižování 27 mučedníků v Nakasaki.
je tajná obžaloba sprostá.
Ukáže-li se, že druhý ná tvrdou hlavu, zbý Vicepresident papežské rady pro laiky, biskup
Pavel J.Cordes, vysvětlil v řadě přednášek v se
vají ještě dva stupně: domluvit mu před
veroitalských městech, jaké úřady a úlohy smějí
svědky a pak se obrátit na představeného.
.po
Il.Vaticanu přebírat i laici. Iniciativu k
Mužná otevřenost by měla být vlastností kaž
dého křesíana. Zastupuje-li dobrou a správ přednáškám dalo milánské kultur, centrum sv. Kar
la a hnutí Comunione e Liberazione, zal.1954 v
nou věc, je čestné se podepsat a ještě je
Itálii a loni 11.2.schválené papežem. Zatím se
čestnější, když pro spravedlnost trpí.
I malé kalibry"zbožných"duší jsou nebezpeč hnutí rozšířilo do řady evropských zemí, do
né. Pomluva, klep, pověst se dostane kolem latinské Ameriky a do Afriky.
stovky rohů na "správné"místo. Je to hnusný Vatikán je ochoten k revizi ták zv.lateránských
způsob, ke kterému se zbožný člověk nesníží smluv z 22.2. 1929. Obsahují smlouvu o založení
A kolik jich horlivě rýpe v životě druhého, Vatikánského města, konkordát mezi Církví a stá
tem, který uznává katol.víru za státní nábožen
a sotva vyčenichá něco zlého, honem utíká
ství, zajišťuje svobodu pastorace, vyučování ná
sdělit to ostatním. Něco si ještě přidá a
boženství ap ., a pak jednorázové odškodnění papež
tak udělá z konára velblouda.
skému státu 1750 mil. lir. Začátkem r.1979 se
Když slyšíme takovou"novinku", je nejlépe
proti
vyjednávání postavili socialistické strany
se zeptat přímo nic netušícího postiženého.
radikálové žádají zrušení konkordátu a komunis
ZvlášE nebezpečná jsou dlova:"Říká se o
té mluví o "zpevnění katolických pozic. "
něm..""Slyšel jsem o ní..""Zdá se mi, že
ti manželé..."
8 Po papežské audienci 9.2.předvedl italský cirkus
Střelce z temnot je dobré vytáhnout na svět .Nando Orfei papeži i věřícím ukázky svého umění.
V poselství k postní době 1983 vyzývá sv.Otec,
lo Boží. Světlo totiž tento lid temnot
abychom se velkoryse podělili s potřebnými. Svou
usmrcuje rychle a důkladně. A když někdo
takový "drb"vypravuje, zeptejme se ho pří postní oběť pro P.Meda v Indii můžete odevzdat
Otci Šimčíkovi, pro P.V.Stevku Otci Baníkovi,
mo: "Jste ochotný veřejně stát za tím, oo
pro kolej Nepomucenum kterémukoliv misionáři.
jste mi řekl? Když ano, vyšetříme si to,
6.února oznámil sv.Otec, že od 2.do 9.března bu
ne-li, proč mi to říkáte?"
de
konat apoštolské cesty po stř.Americe. 4.3.
A není-li k zachování věci v tajnosti či k
důvěrnosti opravdu velmi, velmi vážný důvod navštíví Nicaraguu; vláda prohlásila tento den
dejme najevo, že jsme pro čestný boj a ne ' za svátek, aby se všichni věřící mohli zúčast
nit slavností a náboženských obřadů.
pro partyzánskou zákeřnou válku!
Polský primas J.Glemp poslal účastný telegram
Vodic Michaela HORATCZUKA, S.J.
í*t*>JH»»****»»*»ít*»*******í »****»**♦*♦*»*
polské obci v Táme, která se shromáždila ke mši
ANTONÍN CYRIL STOJAN,*22.5.1851,+29.9,
sv.v kostele sv.Stanislava, koncem února, aby
1923,r.1921 arcib.olomoucký, na kněze
modlitbou poděkovala za solidaritu Církve v Itá
vysvěcen 1876,od r.1897 vídenský říšský
lii a celého italského národa s národem polským.
poslanec,1918 člen Čs.nár.shromáždění,
Od 20.-26.2.dával kardinál J.Ratzinger exercicie
1920 senátor. 1907 Velehradské unionissv.Otci a jeho spolupracovníkům. Části vysílal v
tickě kongresy,1909 Acad.Velehradensis.
překladu i český vatikánský rozhlas.

SV. ROBERT
čili Rupert nebo Ruprecht, znamená ve
staré němčině "skvící se slávou". Sv. Ro
bert se zobrazuje s bečkou soli nebo s
obrazem Matky Boží Altottingské a s kap
ličkou v pozadí. Je ochráncem před čer
venkou a patronem havířů, Horních Bavor
a Salzburgu, kde před dómem stojí jeho
socha.
V Salzburgské kronice z r.1666 píše
František Duckher z Hasslavi o sv.Hruodperthovi či Ruprechtovi, že zemřel asi r.718 a byl zakladatelem a prv
ním biskupem Salzburgu. 0 jeho původu nevíme nic určitého-kronikář praví, že byl "z krve francouzských králů a
hrabat z Irska". Prameny se většinou shodují, že byl chó
rovým biskupem ve Wormsu, odtud přišel do Bavor k hrabě
ti Theodo II.do Řezná. Poučil ho o křesťanské víře a po
křtil ve věží na obilném trhu. Po hraběti se dalo pokř
tít imoho šlechticů i lidu.
Pak putoval sv.Robert po stopách sv.Severina, hlásající
ho 200 let před ním víru v zemi Norikum. Šel po toku Du
naje, kázal v Lorchu a založil kostely u Wallersee, aby
křísil odumírající křesťanství. Pak se usadil ve staré
římské pevnosti Juvarium čili Helfenburgu. Pro příznivou
polohu místa jej udělal střediskem misijní práce. Hrabě
Theodo věnoval jemu i rmichům, kteří šli s ním, okolní
pozemky, právo honby a rybolovu a podíl na solivarechreichenhallského údolí.
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Za něho rozkvetlo Juvarium-dnešní Salzburg-v středisko
duchovní a kulturní práce. Na vysokém útesu vystavěl
klášter sv.Petra, významný v budoucnosti pro vzdělání
Bavorska. Na Nonnbergu založil nejstarší německý kláš
ter benediktinek a vedení svěřil zbožné neteři Erentrudě. I Bischofshofen mu děkuje za svůj vznik. Historicky
není dokázáno, změnil-li v Oltóttingu pohanský chrám
sedmi planet v poutní místo ke cti Matky Boží; osmihranný půdorys je zřejmě zbytek prvokřesťanské křestní kap
le, která vznikla asi už v římských dobách.
Pro nesmírné apoštolské úsilí dostal jméno Apoštol Ba
vorska. Nelekal se sebeobtížnějších cest údolími a str
mými horskými průsmyky, aby se dostal k horským pastvi
nám, kde žili lidé v pohanství a pověře. Zlepšoval úděl
chudáků, otvíral bohaté solné doly v okolí. Jednal pod
le zásady: "SMRT SEBERE VŠECHNO. 00 JSME DALI CHUDÝM,Z0STANE ULOŽENO V NEBI."
Když umíral, bylo pokřesťanění solnohradska dokončeno.
Zemřel asi 27.března 718. Jeho pozůstatky přenesl 24.zá
ří 774 sv.Virgil do nového dómu sv.Huberta, proto se sla
ví v Salzburgu ten den tradiční"Herbstruperti". Sv.Vigilius, salzburský biskup a apoštol Korutan, pokračoval v
díle sv.Roberta nejen v místě, ale až do Uher po Drávu.
Podle legendy sloužil na velikonoce sv.Robert poslední
mší sv. U lůžka byla jeho zbožná neteř, abatyše Erentrudis.Před smrti řekl:"Modli se za mne, sestřičko,přichází
má poslední hodinka. " Erentrudis ho se slzami v ocích
prosila, aby se v nebi přimluvil za její brzkou smrt.
Slíbil jí to. Po smrti světcově slyšela abatyše, jak ji
její duchovní Otec volá. Za několik dní blaženě skonala.
Ctíme ji také jako světici.

BUDE NÁM CHYBĚT...
Na svátek Panny Marie Lurdské jsme
pohrbili tělesné pozůstatky vzácné
ho člověka, jednoho z nejvýznamněj
ších emigrantů, pana Ing. Ladislava
HUSÁKA. Byl to pátek, 11.února. S
pozemským životem se rozloučil pan
Ing. Husák 3.února; když poznal, že
jeho nemoc - rakovina krve - je
vážná, přijal svaté svátosti nemoc
ných a v náručí své pani Heleny
odevzdal svou vzácnou duši Bohu.

Zni to jako fráze. Avšak není to
fráze. Byl to člověk, který zane
chá v srdcich mnoha lidi prázdné
místo. Člověk nezištné lásky, skrom
ného chováni, velké inteligence,
vytrvalosti a pokory. Zorganizoval
8 Sympozii křestanských pracujicich.
Pracoval v různých spolcich - je
jichž zástupci se přišli na pohřeb
rozloučit a mnozí s nich promluvili
u rakve. Je vůbec podivuhodné, jaké
mračno lidi přišlo - a zdaleka. Z
Paříže pan Dr.Čehák, z Mnichova
manželé Bradovi. Kdo ví, jak těžké
je se uvolnit z práce ve Svýcarskua mnozi opravdu museli překonávat
velké překážky-pozná, že ti, kdo
přišli, museli Ing. Husáka milovat a
vážit si ho. U rakve stáli dva So
koli v krojich. Přišel věnec i od
Dr.Bunzi z USA. U rakve promluvil i
prof. Dr. Vaněk ze Žene vy a mnoho,
mnoho přátel zesnulého. Nej dojem
nějsi byla vzpomínka spoluvězně Ing.Husák byl nejen v nacistickém
vězeni, ale i jedenáct let v komu
nistickém kriminále/také jeho pani
patří k osvobozeným polit.vězňům/.
Jaké si dělal Ing. Husák plány, až
vyjde z vězeni, jak trpělivě snášel
obtíže. -"Seznámila jiem óM ním
na jednom z čeikých ietkáni-a to
byl začátek, dlouhých diikuií,"piše
J.J."přemluvil mne, vzdoa mému odpoKu, abych, vitoupila do kňeit. od
boru. Nikdy nezapomenu na poilední
Aozhovoa na iv.Míkuláie. Ptala jiem
ie na jeho názot. na iituacl ve ivěté. Tak hezky ie na mne podcval a
ňekl:"VÍi, ivet zachrání jen laika,
jen laika,"a pak odeiel i paní po
děkovat Mlkuláií. li něho i tála nad
zákonem laika, podle ilov iv.Pavla:
"Kdybych nemťt laiku, nic nejiem."
Tato slova uskutečnil celým svým
životem. Proto nám bude tak chybět!

JAKPAK JE TEĎ U NÁS DOMA ?

PROROK JONÁŠ

U nás ve Svýcarsku-možná, že i D jiných zemíchse mnozí tak zv.rozjímací kroužky. Sejde se pár
"S UaóZ adtezou
jsem v poZovZné. pAO-.lidí, kteří si rozumějí, a střídavě při každém
since obdnžel dodací’setkání-obvykle jednou za měsíc-každý rozjímá na
ZZóZ od vozíku pAo kousek Písma sv. Ostatní pák k tomu řeknou své
nemocné. Histoaie daynyslenky , zkušenosti a pod. Po rozjímání je malé
pohoštění, ke kterému hosté přinesou své dary Aacení vozíku je
dlouhá á zamotaná. opravdové agapé starých křestanů.... Zde několik
myšlenek z rozjímání o starožidovském Jonášovi.
'Vozík jsem dostat
25.1. a je v ípZném pořádku', jsem veíZce Aád, Kniha Jonáš vypravuje o prorokovi, .kterého Pán
cheí Vám o každému, kdo se jakýmkoliv způso poslal do hříšného Ninive hlásat nápravu mravů
a pohrozit trestem. Jonáš ujede na lodi, ale
bem na této věci pnu mne účastnil vyšlo vit
když vypukne bouře, dá se jako obět hodit do mo
tisíceAČ díky. Velíce jste mé pomohli. Jsem
Aok a pat po áuaze, kdy jsem sí zlomil 6 a 7 ře a "v břiše velké ryby "se dostane k Ninive,
obAatét kAČní pateAe. Této mi tAvaie ochAnu kde po jistém zdráhání káze a město se obrátí.
to. Tento dopis píše manželka, mám také
Kristus řekl jednak:"Pojdte ke mně všichni" jed
ochAnuté pASty na Ankou. Ona chodí do pnáce nak: "Jděte do celého světa a učte..."Odpočinek
a staAá se o mne a naše dceAy...."
u něho je vítaný, ale příkazu:"Jděte"stejně ja
ko
Jonáš příliš horlivě neposloucháme. K tomu
"Jak víte, nejvíc Člověka vždycky botí to,
co SÍ sám, s plným vědomím zaviní. VAatili je třeba energie, a ny jsme pohodlně usazeni.
jsme se do vlasti a chtěli pomocí někomu,
"Jonáš utekl do Tarsu..." zřejmě města v již.
komu pomocí není a kdo pomoc ani nepotřebu Indii, tedy se vydal na tehdy nejdelší známou
je. Rodiče mého manžeta museli posílat pod cestu. Jeho první krok dolů.byl, když nastoupil
uAČitým vlivem a nátlakem dopisy, napsané
na lod v Jaffě. Pro duši i pro tělo je snadněj
bAotnancem - sami za celých dvanáct tet
ší jít dolů než vzhůru. Do nebe však vede cesta
nám nenapsali ani řádku. Tyto dopisy mety příkrá a kamenitá. Ďábel se snaží dostat nás
psychicky na nás zapůsobit - líčily, jak
na cestu "dolů", a stará se všemožně, aby nás
jsoa Aodíče nemocni, že jím umřelo dítě odtrhnul od Pána.
■
to nabyta pAavda - plno výčitek - a na nas
to pusobilo-nejen na manžeta, i na mne. Lo Cesta Jonášova byla asi dlouhá. Sloužíme-li Pá
nu, postará se o "cestovné", ale chceme-li se
ni byt bAatAanec u nás a met za úkol, nás
dostat zpět - dělal to velmi navinované, do líbit sobě, lidem, nebo sloužíme zlému duchu,
"musí se cestovné zaplatit"-obvykle špatným svě
jemné vypnávět o utApení Aodícu, jejích
domím, trápením a někdy i věčným zavržením. Je
tc/uze, že je maminka nemocná a zachnanit jí
diná dáblova odměna je smrt. V jeho službách je
můžeme, jen když se vAÓtíme. Tak jsme se
zle/viz Marnotratný syn/, cestovné je vysoké a
vzdoA Vašemu vano vání vAatili. Byl to pří
mzda mizerná. A přece né tolik následovníků!Umí
liš silný psychický nátlak.
totiž lživě lákat, Bůh je pravda sama.
Na přechodu-neřeknu kde-nás přivítali:"Tak
už jste dostali Aozam?"^ a nechali nás v mAa- "V noci se rozpoutala veliká bouře..." Každý z
zg a Studeném větná stát Čtyři hodiny, latin lodníků volal ke svému bohu. Ti však nemohou po
důkladně pAohledati auto, zavazadla, všech moci, proto lodníci vyhazovali do moře všechno,
no - i nás. - Co bylo dál se ani neodvažují co bylo zbytečné - i náklad.
psát. Řeknu jen, že pAvní dva měsíce, než
Kde byl Jonáš? SPAL v podpalubí. Třetí krok dojsem ten podvod pochopila, jsem já i muž
usínali o půlnocí a pAobouzeli se zpoceni ve lů-napřed do Jaffy/Joppe/,pak na lod, nyní do
čtyři AÍno.. .Rodiče vůbec nezastonali, byd podpalubí. Cestou vzhůru se občas zastavíme, ale
lí v kAÓsném domku, a my se tísníme čtyři v padáme-li dolů, je téměř nemožné se zastavit.
podnájmu. Byt tak hned nedostaneme. Vzpomí Námořníci volají k bůžkům a ten, kdo zná pravé
nám na Vaše slova o Bohu, modlíme se oba - ho Boha, spí. I když se lidé kolem nás chvějí
a tak jsme pomatu překonali tu hAoznou samo strachem a úzkostí, ny žijeme jen pro sebe,
spíme. Místo abychom
je potěšili, ukázali
tu - Buh je jediný, ktený nás neoklamal a
jim
v Boha a svou i
zastal nám vČAný..Snad se někdy shledáme... Boží
Zavinili jsme sí to sami, ale věříme, že
lásku.
nám Buh pomůže...Modlete se za nás.
_
ČSSR
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"Sebepoznání uvolňuje vnější tlak, řeší po
tíže naší povahy, dává duši volnost..."
Fulton J. S H E E N

PROSME O ZÁZRAK !!
Olomoucký arcibiskup, '‘tatíček" Antonín Cy
ril STOJAN, jak ho milovaný a milující věří
cí lid nazýval, má být blahořečen.
Už je připraveno asi 150.000 dopisů a spisů
Stojanových, které je nutno přeložit do la
tiny či italštiny pro "komisi"k posouzení.
Avšak nejdůležitější je, vymodlit si na Bo
hu ZÁZRAK na přímluvu arcibiskupa STOJANA,
který by celou záležitost podstatně uspíšil.

ŽIVOTA SMRTU SV. PAVLA

Sv.Pavel často používá slov: ŽIVOT a SMRT. Pro
stupují všemi jeho listy. Ne vždy užívá stejných
výrazů, ale pokud užívá jiných, znamenají více
méně totéž. Např.když mluví o protikladech"sta
rý a nový clověk"nébo "člověk duchovni a člověk
tělesný" aj., vztahuje se to na stejnou skuteč
nost, kterou označuje slovy "sirot a smrt".
Poněvadž tato slova sv.Pavel často opakuje,
zřejmě mu na pojmech, která vyjadřují, velmi zá
leží. Ale sv. Pavel mluví často o smrti a má na
A máme příležitost!
mysli
lidi, kteří žijí normálním lidským živo
V římské nemocnici leží těžce nemocný P.Ja
tem. Nemluví tedy o mrtvých lidech a přesto uží
roslav SYCHRA, profesor lateránské uni
vá pojmu smrt a stále se k němu vrací. Stejně
versity a exercitátor přísných řádu. Má ra
používá a vrací se k pojmu život.
kovinu střev. Lékaři se vzdali naděje.
Co tím sv.Pavel myslí? Je tu nebezpečí, že se
ALE SEPJATE' RUCE SE NADĚJE NEVZDÁVAJÍ!
Vždyť i nám jednou může dávat gkvělé exerci- výrazy život a smrt mohou brát jako metafory.
Tím bychom jim sebrali skutečnou sílu, kterou
cie, jako je dával jednou Členům Velehradu
v myšlení sv.Pavla mají. Nejde o básnické obra
v NSR. (začátek uveřejňujeme). Byly jedi
zy, jde o skutečnost, ne o opis.
nečné.11
FJak tedy zasahuje člověka tento život či smrt
ŠVÝCARSKO NIKDY NEZKLAMALO! Podporuje velko-' ve smyslu svátého Pavla?
ryse kolej Nepomucenum! Vybralo dost peněz Slovo "nadpřirozená smrt"-i když je závažné, vy
na zakoupení vozíčku pro ochrnulého otce ro padá, jako by se člověka podstatně netýkalo.
diny! Otec Med v Indii a Otec Viktor Števko Víme však, že se jedná o živého, konkrétního
v Indonésii si na nás nemohou naříkat. I
člověka a nemůžeme se zbavit dojmu, že tato
sestra Lia v nemocnici pro rralomocné v Tan skutečnost je na člověka nějak přilepená. Že je
zanii dostává balíčky mýdla.
to něco druhořadého, připojeného - protože ten
člověk je jako druzí. Může-li v nás, věřících,
NYNÍ SE JEDNÁ O UZDRAVENÍ MSGRA SYCHRY A O
pojem "nadpřirozeně mrtvý"vyvolat dojem, že je
ZÁZRAK NA PŘÍMLUVU ARCIBISKUPA^STOJANA to něco, co zůstává na povrchu, něco druhořadé
o nový květ v kytici
našich patronů. Spojme ho, jak asi vypadá fantasticky, použije-li se
ruce k modlitbě! Pevně, tento výraz před povrchním křesťanem a jak ne
duvěryplně, vytrvale. skutečně zní člověku nevěřícímu?
BOŽE, TY M0ŽES VŠECKO. Abychom mohli říci, že normálně žijící člověk
je mrtvý, musíme v něm rozeznávat dvě vrstvy.
Oslav svého služeb
Člověk
se přece v první řadě zdá člověkem. Co
níka Cyrila a vrať
je
mimo
jeho charakteristické vlastnosti vypadá
na jeho přímluvu
jako druhořadé. Pocit nejistoty či povrchnosti
zdraví našemu
je způsoben určitým typem myšlení, na kterém
Otci JAROSLAVOVI!
stojí filosofie a věda; ty pokládají za podstat
Ať si my i naši
né to, co je společné. Lidé se liší jazykem,
doma znovu uvédopohlavím, náboženstvím, společenským postave
míme,jak nás milu
ním. Sv.Pavel používá protiklad/: žena-muž,
ješ, že neváháš
Žid-Řek, pán-otrok. Vzdor hlubokým rozdílům ma
splnit naše
jí
něco společného; jsou to lidé a mentalita,
pgkorné a
kterou
do sebe nassákli, nás přesvědčuje, že
duvěryplné
to
je
podstatné.
Podstatné je to, v čem se li
prosby.
dé
shodují.
Byl by to
A přesto sv.Pavel výrazům život a smrt-působíngjkrásnější
cím dojmem něčeho druhořadého, přikládá úplně
Tvůj dar k r.
tragický a závažný význam. Život a smrt - to
1985-k výročí
je
rozhodující. Něco, co dává hodnotu, smysl,
1100 let od smrti
možnost ocenění každého člověka. Pro sv.Pavla
sv.METODĚJE!
je naprosto podstatné, je-li člověk v jeho
smyslu živý či mrtvý, ale to, že žije jako člo
„BUĎ MŮJ ŽIVOT
JEDNA BOŽÍ/
věk, že jedná jako ostatní, je pro něho dru
CHVALA
hotné. Podstatně,základně, vrcholně významné

je, je-li člověk živý či mrtvý, že člověk
žije v očích druhých lidí jako člověk je
druhořadé - ne bezvýznaimé, ne neskutečné,
ne hodné pohrdání, ale druhořadé. Sv.Pavel
hodnotí člověka ne podle přirozenosti,nýbrž
podle toho, jestli žije či ne.
Můžeme říci, dívat se na člověka, nakolik
tu nyní existuje, je pohled pohanský. Sv.
Pavel nepopírá, že člověk má nějakou přiro
zenost, že je součástí světa a přírody. Ale
není to východisko k realistickému pohledu
na člověka.
Z hlediska filosofického nebo vědeckého je
člověk v první řadě živočich rozurmý, kte
rý má určité vlastnosti, jež ho spojují s
ostatními a to je rozhodující.
Sv.Pavel to připustí, ale řekne NE. Člověk
je skutečný jen tehdy, je-li živý. Tedy
realistické hodnocení člověka nevychází z
jeho přirozenosti a začlenění do světa,
nýbrž z něčeho jiného. Realistický pohled
na člověka nemůže vycházet jen z konstato
vání.
12
Skutečně realistický pohled vidí člověka1^
jako TVORA. Jako stvoření, které vychází ze
Stvořitele, žije v závislosti na něm a je
k němu zaměřeno. To je opravdu podstatné.
Všechno ostatní je skutečnost druhořadá.
To je náboženský pohled. Tak se na člověka
dívají všechna náboženství-i přirozená.
Otázky: Proč tu jsem? Kdo jsem? Kdo jsou
ostatní? to jsou otázky, které nají svůj
významm ale vycházejí z dané situace-tedy
sv.Pavel by to nazval pohled pohanský. My
to mažeme nazvat pohledem filosofickým nebo
přirozeným, přírodním či čistě lidským.
Náboženský pohled je jiný. I nezjevená ná
boženství začínají vždy jakousi zkušeností
strašné závislosti, dokonce tak silné, že
tato závislost dává člověku pocit strachu.
Z toho se vyvíjí rragie a j .rituály,postoje,
jimiž se člověk brání proti tomuto strachu.
Vyvolává v něm existenčně zkušenost něčeho,
na čem závisí. Těžko to chápeme, protože
naše mentalita je příliš zvyklá vycházet z
konstatovatelné skutečnosti. Jsme ve světě
a z toho se vychází.
Náboženský postoj je obrácený, vychází z
pramene člověka, i když ho člověk nemusí v
sobě nějakým způsobem zažít. My, lidé od
chovaní kultem vědy se musíme trochu namá
hat, abychom toto převrácení postoje přija
li. PODSTATNÍ JE NE TO, CO JE DANÍ, NÝBRŽ
TO, 00 b8h CHCE. To je základní postoj,kte
rý si musíme osvojit, chceme-li pochopit
sv.Pavla. Z tohoto postoje vychází řada vel
mi závažných důsledků.
Móg-n. V/i.JaMótav SycJvia: Začátek. exeAcíoóc

O B R A N A

Byl zveřejněn plán Reaganovy vlády o vyzbrojeni
USA, který mel údajně zůstat tajný. Podle něho
máji v letech 1984-88 nabýt USA drtivou převahu
nad SSSR v oboru nukleámich i konvenčnich zbra
ni a máji mít schopnost účinně vést nukleárni
Válku z vesmíru. V této době má být užito na
obranu 1.556 miliard dolarů. Počitá se s tim,
ze nukleárni konflikt by mohl trvat delši dobu.
Tento dokument o 136 str. byl podepsán 11.3.82
tajemnikem obrany Casparem Weinbergerem. Jeho
kopie obdrželo asi 30 přednich autorit Pentago
nu; nyni byl neznámým způsobem-zřejmě ilegálně odhalen i zpravodajské službě UPI.
Podle tohoto dokumentu by byl i sebe mensa
konflikt s SSSR, vedený pouze konveněnimi zbra
němi, nutně rozsiřen na konflikt celosvětový ,
protože jeho cilem by bylo definitivni rozdrce
ni sovětské moci. Boj proti SSSR by se rychle
rozčiřil na několika frontách současně. Nukleár
ni válka, zahájená na moři, by nebyla omezená
pouze na moře, jak to předpokládala dřivéjsi
politika USA, nýbrž byla by rozsiřena na celý
svět.
Tento celosvětový konflikt by Moskva mohla snad
no vyvolat např.tim, ze by se SSSR snažil pro
niknout do olejářské oblasti Perského zálivu i kdyby neslo o přimou sovětskou invazi.
Podle US odborniků bude mit sovětské hospodářstvi od r. 1980-1990 značné hospodářské nesnáze,
a toho musi využit USA, aby dohonily promeška
nou dobu a vyzbrojily se nejmodernějsimi zbra
němi. Tak přejde SSSR chut na nové výboje a vy
díráni.
Dáie je v dokumentu řeč o vojenské taktice nuk
leárni války, o centrech, které by bylo nutno
vyřadit nejdřive z provozu, aby se válečný
konflikt nemohl zbytečně protahovat. Zároveň
se má dbát na to, aby sovětský nukleárni útok
způsobil co nejmen či škody USA a jejim spojen
cům.
Mluvči Pentagonu Henry Catto komentoval toto
odhaleni dokumentu slovy:"Tento dokument mluvi
sám za sebe...Pouze lituji, ze v těchto věcech
se nezachovalo mlčeni."
Existence tohoto plánu sotva někoho udivi, pro
tože SSSR má svůj "konečný útok" ke zničeni
"posledni bažty kapitalismu" - USA - už dávno
na papiře vypracován, ale než se odhodlá jej
uskutečnit, chce mit naprostou jistotu vitězstvi. K tomu potřebuji Sověti rozestvat západni
spojence/Rozdžl a panuj!-praktikuje se i v Cirkvi/odčerpat americký kapitál vytrvalými guerilovými akcemi a pronikánim do zemi, které potře
buje hospodářstvi USA, hl.v latinské Americe,
a v Africe, kterým musi USA při obraně proti ko
munismu pomáhat. Západ chce"odzbrojit "Moskva i
levicovou propagandou, pronikánim do hrom, sděl.
o významu, a pojetí čtoveka a óv.Pavta
prostředků, do cirkvi, zejm.katolické, "mírovým
Vedlejší článek je z chigagského Hlasu národa. hnutim"atd.,aby lidé přestali USA věřit.

ČERVÁNKY NAD ALPAMI

VELIKONOCE

Tessin patřil za starých dob většinou k milánskému biskup
ství, jen oblast Mendrisio byla v biskupství Como. V Tessinu je jeden z nejstarších kostelů Švýcarska Riva S.Vitale se základy z 5.stol. V Ronainmotier byl asi v r.45O
založen kostel sv.Ronana. Byl sice Alerranny zničen, ale
později zbudován znovu a dosáhl velkého rozkvětu.-Nej stár
ší křesťanské znamení, ověřené datem, je Kristův monogram
X a P v Sittenu. Dal jej vytesat velitel římské posádky
r.377.
0 SLUŽBÁCH BOŽÍCH V PRVOTNÍ CÍRKVI
1. SVATÁ MÍSTA. - Nejdříve se sloužila mše sv.a jiné ob
řady v soukromých domech. Po čase se stavěly kaple a kos
tely. Byly bixl kulaté-jako křestní kaple, nebo dlouhé
prostory, rozdělené řadou sloupů na 3 či 5 lodí. Nazývaly
se basiliky podle královských sálů. Mezi hlav.lodí a tzv.
chorem byla často příčná lod, takže kostel měl podobu kří
že. Oltář stál volně v choru a byl obvykle zbudován na
hrobu mučedníka. Nad oltářem se vznášela schránka v podo
bě holubice; v ní byla Nejsv.svátost. V choru bylo místo
pro biskupa a po stranách místa pro kněze a jáhny. Věřící
byli v chrámové lodi rozděleni podle pohlaví. Zvláštní
místo bylo pro čekatele křtu-katechumeny,a kajícníky.Před
kostele bývala studna, v přístavku dary pro chudé.13
2. K&EST, - Děti křtili křesťané brzo po narození. Avšak
v prvních dobách bylo víc křtů dospělých, obrácených na
víru. "Učení dvanácti apoštolů", spis z ranných dob, nám
sděluje, že katechumeni byli nejdříve poučeni o přikázá
ních a pak se měli delší dobu osvědčit. Tento čas začínal
požehnáním biskupa a končil vyznáním víry. Zjišťovalo se,
jestli změnili svůj život. Křestní slavnost se konala o
velikonoční noci s velkou slávou. Ke kostelu kráčel prů
vod, tam se udělovala svátost ponořením do vody. Následo
valo svaté biřmování. Pak vstoupili novokřtěnci do koste
la a poprvé se směli zúčastnit mše sv.a přistoupit ke
stolu Páně. Do neděle po velikonocích dostali poučení o
Nejsv.svátosti, které nepokřtění katechumeni neznali. V
Konstantinopoli bylo r.4O3 na velikonoce pokřtěno 3000
osob.
3. EUCHARISTIE. - Středem a sluncem křesťanského života
je Kristu, obětní beránek a pokrm pro duši. 0 Eucharistii
píše sv.Ignác z Antiochie kolem r.110: "Eucharistie je Te
to našeho Vykupitele Ježíše Krista, které pro nás, lidi,
trpělo a které Otec ve své dobrotě vzkřísil. " Justin sdě
luje, že křesťané se scházejí v první den týdne-v neděli.
Nejdříve vyslechnou dvoje čtení, pak kázání. Nato všichni
povstanou a modlí se. Přinese se chléb, víno a voda a
předsedající se modlí a děkuje/eucharistie/. Lid přisvěd
čí slovem Amen. Následuje rozdávání. Takové slavnosti se
konají i ve všední den a mnozí křesťané chodí ke sv.při
jímání denně. Tělo Páně dostávají do dlaně. Nemocným se
nosí domů.
_____

Nabitý čekáním
nabitý nadějemi,
explozí krve
rozpůlil čas....
Rozšířil prostor

k modlitbě díkůvzdání
k pramenům života
postavil nás....
Z poezZe za ZeZeznou oponou
****************************

NOVÉ KNIHY
JÁ, FRANTIŠEK - dřelo, které
vzniklo na žiadoat františkána
Ernesta Caroliho. Vyzval Carlo
CARRETTA, aby naplsal kni
hu o sv.Františkovi k příležitos
ti 800. výr. na.rodenia tohto sympa
tického svatca. Carretto sa utiahol do frantiskánskej pustovne v
Námi a dal sa do rozjlmania a plsania. Výsledkem je tá.to kniha.
Představuje nám život a dielo sv.
Františka s nezvycajnou živostou,
sviežostou a vemostou. A má cosi
povedal aj nám, Tudom 20.storocia.
0 vojně a pokoji, o polemikách a
kontě stáciá.ch, o nenásilí a při
tažlivosti lásky, o chudobě a lá.ske k Církvi a. hlavně o svátosti,
ku ktorej sme všetci povolaní.
Carretto nám přibližuje sv.Fran
tiška a dává ho za. "příklad modernému člověkovi, ktorý vychádza zo
svojej úzkosti a odlúčenosti, aby
znova nadviazal rozhovor s příro
dou, s člověkom a s Bohom." Vyzý
val nás k mimo riadne mru dobro druž
stvu: skúsit, že evanjelium je
pravdivé, že ozajstné bratstvo
medzi Tudmi je možné, že nenásilnost je konstruktivnéj sia. ako násilie, že čistota je chutnejsia
ako nečistota, že chudoba je zaujlmavejšia ako bohatstvo....
"Až uvedieme Františkov plán do
života, vyhneme sa atomovéj apo
kalypse. .."
Vydali Slov.jesuité, Box 600,
Cambridge, Ont.NÍR 5W3 CANADA
MSzete objednat přímo, přes na's
nebo přes slovenské misionáře.

na přijetí milosti, ale každý zprostředku
STŘEDEM JE MŠE SV!
je ostatním zjevení a dary Ducha sv. To
V katolické Církvi jsem se s hnutím
jsem při své práci o duchovní povolání vel
charismatické obnovy poprvé setkal 2.6,
mi potřeboval. Vědomí, že všichni pokřtění
1972 na universitě Notre-Dame v Indiá
nají podíl na kněžství Kristově podnítí
ne,USA. Z 11.000 účastníku byla polovi*
upřímnost pro volání k svátostnému kněžství
na mladých. Nebyl jsem na to připraven,
a k řeholnímu životu. Byl jsem šíastnýjcdyž
a přece jsem prožil zvláštní způsob,
jsem při společné modlitbě znovu cítil vo
jak projevit víru, vnitřní život a da
lání Páně a mohl je předávat druhým.
ry Boží v modlitbě, svědectví, zpěvu a po
Pozval jsem mladé lidi, známé z porad a rozhovo
hybu. Byl jsem skeptický-čekal jsem spíš
davovou psychózu než charisma, ale později rů, do naší skupinky. Modlitba se často měnila v
jsem sám prožil hlubokou úctu a vnitřní ra intenzivní otázku mladých, oo si přeje Pán. Díky
dost - plody tohoto setkání. Ve třech týd po sv.přijímání-často dlouhé a v naprostém tichunech jsem se spolubratrem navštívil charis podnítily mnohé, aby znovu zatoužili nebo si vy
matické skupiny modlitby v městech severo jasnili situaci. Nejdříve zápasilo pár dívek o
západu USA, žil jsem i v"charismatické do své povolání. Se společnou modlitbou se stále
mácnosti "osmi mladých mužů a pocítil sám du spojovaly osobni rozhovory, kdy se tříbily plod
chovní sílu, která prýští z tohoto hnutí.
né podněty od náboženských citů. Na začátku jen
Připadalo mi to jako"nové letnice",které če nemnozí našli cestu k duchovnímu povolání.
kal Jan XXIII.od koncilu. Prožil jsem tu
Pro mladé muže, hlodající své poslání, sc objevi
leccos, co jsem znal z teologie a věděl o lo nové řešení. Dnes musí mladí bojovat hlavně
duchovním životě. Při osobních sděleních ve se strachem před závazkem. Duch sv.nám ukázal no
skupinách i při rozhovoru jsem se setkal se vou cestu. S dovolením představených jsem najal
zmínkami o náhlém prožívání Ducha sv., o
v domě, kde je informační středisko pro církevní
okamžitých obráceních.... Lidé žašli, že
povolání, další byt. Tam jsem se pokusil s mladý
jako řeholník a kněz tyto hluboké a náhlé mi muži-později za pomoci bratří našeho řádu-o
zkušenosti neznám. Při hovoru se to vysvět bratrský život v duchu charismatické obnovy. Ve
lilo: mnozí"charismatici"žili dříve bez ži všední dny bylo leccos střízlivé, tvrdší, ale i
vé víry, proto byla pro ně nová zkušenost hezčí. Nový způsob života se skládal z různých
Ducha sv.velká událost a začátek nového ži částí:snaha, žít vědomě pod vedením Ducha sv.,
vota. Ale stejně mnoho bylo těch, kdo do Ně -tradice františkánského řádu a trochu švýcarské
ho poklidně vrůstali duchovním životem. Jim demokracie.
přinesla charismatická obnova uvědomělý ži
dne je mše svátá. Společně se modlíme
vot z darů Ducha svátého.
14 Středem
třikrát denně breviář. Každý má dost času na
S těmito poznatky a zkušenostmi jsem se
osobní rozjímání a modlitbu. Společně se modlí
vrátil doma. I za střízlivého dne Švýcarů me, meditujeme nebo čteme Písmo - občas. 0 do
jsem si uchoval novou radost z víry a nadě mácnost se staráno podle volného času a schopnos
je i pro Církev. Při své hlavní práci-péči tí všichni. Pracujeme doma nebo ve městě. Od r.
o duchovní povolání-ponesou mé zkušenosti
1974 žilo nějakou dobu v našem bratrstvu 22 mla
ovoce. Svědectví ve skupinách a osobní roz dých mužů, z toho našlo zatím 10 své duchovní po
hovory dokázaly, že charismatická obnova
volání.
probouzí duchovní poslání a upevňuje ve ví ZKUŠENOSTI - POKUSY - NADĚJE ? Společný život
ře kolísající řeholníky a kněze. Začal jsem nás naučil střízlivosti, zdrženlivosti, odříká
skupinkou nodlitby. V naší kapličce jsem
ní si. Důležité zůstalo: denní naslouchání Duchu
sloužil před několika známými mši sv. "cha svatému, přijímání duchovních darů, plná účast
rismaticky". Začali jsme vzájeimým pozdra s Církví dnešní doby. 0 povolání pečujeme společ
vem, pak každý vyprávěl o svých zážitcích, nou modlitbou, prací, vzájemnou pomocí při hle
radostech, potřebách, nejasnostech a o úmy dání poslání, vzájemnou podporou v krizích slech modlitby minulého týdne.Hned na začát prostě - život v malém bratrstvu je - jak se zdá,
ku se tak vytvořilo bratrské ovzduší. Pros dobrá cesta k charismatické obnově. Protože se
ba k Duchu sv., chvalozpěv a úkon kaj ícnos- dnes mladí lidé ostýchají na něco se vázat, má
ti mělo otevřít naše srdce, abychom slyšeli se jim poskytnout víc možností, aby mladí své
hlas Duch sv. skrze slova Písma a slova brat charisma poznali a mohli si ho přezkoušet.
ří a sester. Každý dostává od Ducha sv.
P.Ka/tZ FEUSI, IKB-ln^oA.mztíon K^chZtche. Bexufie.,
zvláštní milosti pro obohacení skupiny i
jednotlivců. Jeden dar učit, jiný svědčit o Ho^ac.kíuift.19. - 8032 Z u n í c h.
Tel. 01-53-88-87
víře, další chvály, vzývání. Přesvědčili
jsme se, že obecné kněžství nejen připravuje

DIAMANT

zhaslo světlo__ Julius jí zlehka políbil
ruku. Při tom mu jako náhodou sklouzl
Návštěvnice pohlédla na útržek novin s inzerátem. prsten z její ruky do dlaně. Když se za
"Jste šťastni? Ne-li, navštivte Parkera Pyna!"
pár vteřin světla rozsvítila, řekl:
Pohlédla na pana Parkera zoufale:"Jsem Daphne
"Spadl vám prsten. Dovolíte?" a navlékl
Johnová, vdaná__ "Chvíli se přehrabovala v kabel jí prsten na prst.
ce a pak vytáhla prsten s velkým diamantem a po
Když bylo ráno po plese, už čekala v kan
dala ho panu Parkerovi.
celáři pana Pyna jeho zákaznice.
"Ukradla jsem ho. Ted nevím, co s ním udělat!"
"Ach, jdete si pro účet. Vlak, kostými
Začala v křesle vzlykat.
"To se jistě dá napravit,"chlácholil ji Parker. honorář tanečníkům - celkem 67,15 liber.''
"Ale co prsten? Je všechno v pořádku?"
"Povězte mi všechno od začátku."
"Víte, jsem dost namotratná a octla jsem se ve "Kdybych si nebyl jist výsledkem, byl
finanční tísni. Můj muž o tom nemá tušení-hrála bych případ hned odmítnul. Sobě hnorář
jsem v kasinu, napřed jsem vyhrávala, ale pak.."
naše krimi
"Přišla jste úplně o všechno, že?"
"Ukázal
jsem
dnes
ráno prsten znalci.
"Bohužel. Manželovi nemohu nic říci, šli jsme na
Řekl, že je to velmi zdařilá napodobeni
návštěvu k Dortheimerům, boháči - jeho žena se
mnou chodila do školy. Vypadl jí z prstenu dia na...Možná, paní Johnová, že jste se u
mant a tak mě požádala, abych jej zanesla v Lon lady Naomi setkala s Emestinou RLcharddýně ke zlatníkovi spravit. A já..."odmlčela se, sonovou, sekretářkou paní domu. Tu jed
"já, já ztratila hlavu a šla do jiného obchodu. nou pověřila paní, aby jí dala spravit
prsten, protože jí vypadl z něho diairant.
Tam dělají imitace. Udělali mi dokonalou kopii
A slečna Richardsonová si dala udělat
a tu jsem poslala lady Dortheimerové. Pravý
ve městě kopii...Byla však předvídavá.
prsten jsem dala do zastavárny .. .To bylo před
Věděla,
že by mohla lady jednou podvod
šesti nedělemi. Pak jsem zdědila po strýčkovi
dost peněz, vyzvedla prsten - to je ten zde -ale objevit a hned by si vzpomněla, kdo nesl
mezitím jsme se s Dortheimerovými pohádali. .Její prsten do opravy. Proto si Emestina kou
muž nutil iranžela k nějakému obchodu, ten to od pila tnavou paruku, přišla za mou s vy
mítnul a řekl, co si o něm myslí...Teči už prsten myšlenou historkou a snažila se mi namlu
vit, že prsten, který né, je pravý. Vče
vrátit nemohu."
ra večer mi prsten odevzdala. Do plesu
"Snad poslat anonynně, "navrhnul pan Parker.
sice moc času nezbývalo, ale já ještě
"Hned by uhádla, co jsem udělala. Nejde to!"
stačil prsten ukázat zlatníkovi...Je to
"Tak jí řekněte pravdu. Jistě vám odpustí."
"Jde-li o šperky, je Naomi tvrdá jako kámen. Je napodobenina. Kdyby lady Dortheimerová
jí muž by toho využil k pomstě...Ne, ne...Copak objevila podvod, koho by podezřívala?
Hezkého tanečníka, který jí prsten stáh
mi nemůžete nějak pomoci?"
nul, když zhaslo světlo. Pak by se zjis
"Jistě že mohu. Ví někdo o té události?" 15
tilo, že původně objednaní tanečníci by
"Jen vy!"
li podplaceni a byl bych do toho zapleten
"Tedy si vymyslíne něco, jak prsten vyměnit!"
i
já. To jsem nemohl připustit. Julius
"Jenže Naomi si chce dát prsten zmodernizovat.
prostě navlékl lady Naomi na ruku tentýž
Na vymýšlení není moc času. Jedna známá mi řek
prsten, který jí stáhnul, ne vaši napodo
la, že shání taneční umělce, na večírek. Snad
už někoho mají, snad ne. Ti by se dostali do do beninu. .." Pak pokračoval vážným hlasem:
"V inzerátu slibuji lidem štěstí. Vám
mu lehce...ale máte možnost...?"
štěstí slíbit nemohu. Jste mladá, je to
"Víte, kde je hlavní vypínač v doně?"
"Ve výklenku vzadu v hale. Nakreslím vám plánek'.' váš první pokus. Další už by se nemusel
vyplatit...Skončila byste ve vězení..."
"Výborně. A prsten? Dáte mi jej hned....?"
"Odevzdám vám ho ve středu před večírkem."

Sotva paní Johnová odešla, zavolal si detektiv
Clauda a Madelainu de Sara, půvabný taneční pár,
a dal jim své instrukce.
Ples se vydařil, i když původní tanečníci nemo
hli přijít. Náhradníci byli okouzlující. Po před
stavení tančil claude s lady, jejíž manžel mamě
hledal Madelainu. Netušil, že je skryta u vypí
načů ve výklenku v hale.
"Tančíte jako víla,"zašeptal Julius lady Naomi.
Přivřela oči. Julius ji k sobě přivinul, a tu

„SPIEL OHNE GRENZEN"

"Vzal chléb, lámal ho.."ji rozlomí a kaž
dou půlku drží v rozpřažené ruce a odří
ká konsekrační slova. O této nové módě se
hodně mluví a napodobuje se.

Pro neevropské čtenáře: tento název
moji šaškovské závody, konané v růz
ných mestech Evropy a sledované
Sotva kněz dořekne:"Jděte v pokoji",jako
diváky před obrazovkou i na sta
když do vrabců střelí, okamžitě jsou oblo
dione.
žené východy a kněz není ještě v zákristii
Velká svatba v nalé kapli. Před
a už vrčí motory aut. Kde je zdvořilost
mší sv.se před kaplí podává ape
ke
knězi, když už ne úcta ke Kristu?
ritiv, aby všichni měli správnou
Na jednom oficielně nařízeném vzdělávacím
náladu. - Pak služby Boží s hoj
kursu/exercicie už jsou, zdá se, zastara
nou muzikou, trunpetami, kytara
lé/, se k večeru radí skupinka kněží, jak
mi atd. U oltáře se míhají bles
uspořádat představení mše sv. A přišli na tohle
ky ze všech stran. Kněz mluví do
jemně o"naší milé Miggi a milém Jony". Čte-V sále se stoly oddělí, u každého stolu čtyři
ní obstarává otec ženicha a matka nevěsty, židle, na stole nakrájený chléb od pekaře a pro
ne z Písma, ale různé básně i vlastní vý každého sklenka vína. Asi jako v hospodě. Pak
roby. Přímluvy říkají snoubenci a svědkové. se přednášejí vybrané texty, následuje jakýsi
Konečně příprava kalicha a košíčku s čerst kánon, všichni vyslovují konsekrační slova nad
vě nakrájeným chlebem, poté "proměňování", dary chleba a vína, přijímá se a děkuje. Tedy
asi 10 různých"oltářů",t.j. stolků-ale společná
dá-li se tomu vůbec tak říkat. "Kněz"ani
"věřící"nepokleknou. Pak vlastnoručně vyro-mše sv. Všichni"celebranti"jsou ovšem v civilu.
bený "kanón mše sv."kde opět figuruje"naše Proč ne? Liturgická fantazie nezná hranic.16
milá Miggi a milý Jony". Konečně přijímání 'Při setkání vedoucích katolické mládeže si
kněz předá ženichovi kalich, nevěstě koší všichni lehnou na zem dokola a diskutují. Po
ček, oba si poslouží a pak podělí všechny diskusi-je večer-postaví někdo do středu chléb
přítonné - katolíky, protestanty, nevěrce,
a víno. Jeden-v rozhalence a kalhotách-k úžasu
ti, kdo zachovali eucharistický půst i ti,
ostatních vyslovuje tak zv."zprávu o ustanovení
kdo se povzbudili aperitivem. Při odchodu
kdosi podotýká:"Ještě tam zbylo víno!!!"- Nejsv. svátosti". Teprve teň pozorují přítorní,
že se zde zřejmě jedná o jakýsi druh mše svaté,
Svatba vůbec budí neobyčejnou tvůrčí fan
všichni odříkávají, pohodlně rozvaleni, Otčenáš,
tazii pro litirgii. Například i takhle:
pak"předsedající" či lépe "předležící"řekne:
"Předseda eucharistické slavnosti"t.j.
"tak je to hotovo" a všichni si poslouží z pro
kněz, který snoubence oddává, řekne místní
měněn ých"darů". Společenská večeře!
mu faráři, at mu ministranty neposílá, už
má své dva. A hle! Obětní dary nesou k ol A co těch drobných věciček! Latina zmizela doko
táři dva klučíci, přestrojeni za kominíčky nale, mešní oděv se skládá nejvýš ze štoly, pět
-to přináší štěstí!-s cylindrem a žebříč církevních barev už sotva vidíme,v misále přede
kem, jeden nese láhev vína, druhý kusy per■né modliLby po Otčenáši se přeskočí a hned se
níku. Scéna se fotografuje a všichni v kos vysloví"tvé je království, moc a sláva.."Laici
tele se smějí na celé kolo-ovšem dobrosrdec rozdělují sv.přijímání a kněz dumá na sedadle,
ně a zbožně. Zdá se jim to vkusné! Že je tc co bude k obědu. Nebo všechno hezky dialektem,
pověra nenapadne ani knězi.
včetně konsekračních slov, a samozřejmě Římem
O tak zv.svatebních obřadech, kdy kněz žeh zakázané ministrantky!
ná dvou konkubinářům nebo rozvedeným, tedy
lidem žijícím v těžkém hříchu, ani nemluví Vypadá to, že dnes je dovoleno v Církvi všechno,
me. Jim se pak zdá, že je všechno v pořádki Každý žertík a švanda"eucharistického předsedy"
nebo"liturgické skupiny"-každá pověra, rouhání,
Nebo nedělní bohoslužby: při bohoslužbě
zneužívání, zesměšňování, svatokrádeže/ale
slova se čte zajímavý text současného spi
sovatele ,např.Bolla/odpadlík! /, Cardenala stačí, aby kněz projevil jen sympatie k tri/vyloučený z Církve!/ či Brechta/komunis- dentské mši sv.a je na dlažbě!/ Věřící muse
ta!/, aktuální článek z novin nebo pohádka. jí těmto pitomostem mlčky přihlížet - nebo
Sv.přijíiréní je praktické. Tu a tam jsou odejít.
rozestaveny košíčky s nakrájeným chlebem PRD (?TĚCHU:i mezi mladými kněžími jsou takoví,
od pekaře, jeden i u varhan a od oltáře se kteří slouží mši sv. produchovněle a přesně pod
všechno"proměňuje"-tedy "telekonsekrace" ! le předpisů svaté Církve. Nejen Nejsvětější
A pak samoobsluha, každý si sáhne do košíč oběE-ale i jiné liturgické obřady. Skopičinky
dělají při Kristově oběti i starší ročníky-ba
ku a sní si svůj kus chleba.
Duchovní, který"bere slova Písma vážně"si i penzisté. Ale jejich kostely se vyprazdňují,
obstará hostii v průměru 20 cm, při slovech zatím co kostely těch hlubokých a zbožných se
přece jen plní. Katolíci ta čím dál víc přitahu
PodtonVAS NEUE VOLK-Schmi.d-Fe.hfi.,9403 GOLPACH
je, je-li upřímná, hluboká, vřelá a věrná!

Švýcarský plÁň
NAŠE DUCHOVNÍ OBNOVY!
Už jste se přihlásili? A co Vaši mladí? Na du
chovní obnově si nejen vyslechnete zajímavé
a hlavně povzbuzující promluvy zkušených
knězi, ale máte možnost si uklidit v duši
dobrou sv.zpovědí, poradit se s knězem,
a osvěžit v stejně smýšlející společ
nosti !
BOHOSLUŽBY
DUCHOVNÍ VÍKEND s P.Dr.Josefem
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15 BENj^KEM z Řina. V Quartenu nad
Walensee. Cena cca 80 frs. Začá
BALEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15 tek 11.večer/pátek/, konec 13.3
v poledne. Přihl.P.Vondra.
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00 DUCHOVNÍ CVIČENÍ V BETHANIEN BASILEJ-kaple Lindenberg č.12.,sloven povede P.Pavel KUČERA, kterého jsme
ská, v sobotu
17,00 poznali loni v Quartenu. Cena cca 120 frs. Přihl. u
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
P.Birky. Začátek ve čtvrtek večer 17.,konec po obědě
Aemtlerstr.46. neděle
19,00 20.3. Inf.o tom, jak se do moderního domu s krásnou
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche,
vyhlídkou na jezero a procházkami po okolí dostanete
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
Vám sdělí P.Birka.
OORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
SLOVENSKÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ -přihl.a in
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
formace u P.Baníka.
ned.v mesiaci-P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
SETKÁNÍ MLADÝCH S P. ROBERTEM KUNERTEM
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00
v Einsiedeln. Ceny jsou úměrné vaší
LAJJSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p.
kapse! Přivedte své kamarády a kamarád
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30
ky! Přihl.a inf.P.šimčík,P.Birka
RtÍTI-TANN - kaple u katol. kostela 7. - 10.4.
P.Šimčík posílá pozvánky
9,30
JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle 19,00
Jaroslavem POLÁČKEM v Curychu, BrauersqIAFFHAUSEN-kaple u kost, sv.Petra, St
str.99. Přijíždějí lidé zdaleka/ŽenePeterstr.11.P.šimčík posílá pozvánky
va!/, využijme toho i ny. Přesvědčí
SOLCTHUJ^J-Spitalkirche, každou 2. nedě
me se, jak nás promluvy P.Poláčka
li, P.Birka
10,30
poučí, osvěží náš duchovní život-a
ST.GAT,TFN-poslední sobotu v měsíci,
navíc milé společenství. Inf.P.šim
Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nád
čík
8. května
voří
18,00
POUŤ DO BAJNEUX/Belgie/,SCHČNSTATPo mši sv.beseda v Pfarrheimu-GallusTU a do opatství SV. HILDEGARDY z
str.34.
BÍNGEN/^SR/.
V
Banneux
se před 50 ti lety zjevila P.
WINTE RTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00 Maria 12 ti leté Marietté jako Matka chudých,
ŽENEVA-v kapli při kostole sv.Terezie Schónstatt v Porýní je středisko hnutí, zal.P.Kente14,avenue Peschier,2.ned.v mes. 9, 30 nichem/patří jim i Quarten/. Sv.Hildegarda/1098-1179/
Data neprav.mší sv. rozesílají misioná mystička a autorka mystických knih. Plná penze 530 fr
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky Přihl:Josef Schelbert, Drusberg-Car,8842 Unteriberg
zájemcům. Na ne se obratte i v záleži SZ, tel.055-56-15-45. - Pojedeme autobusem, povede
11.-16.dubna
tostech křtu3 pohřbu, vyučování nábo schonstattský kněz ze Švýcarska
ženství a pod.
MÁJOVÁ POUÍ V EINSIEDETN - Slavnostní kazatel prav
P.JAN BIRKA, 6006 LUZEFM, Schadrútiděpodobně náš nový pan biskup Otec J.škarvada 29.5.
str.26, tel.041-312635
12.6.
P.Jos.ŠIMČÍk-8004 ZÚRiai,Brauerstr.99. Pouč na Schwágalpu pod Sántisem
t.01-2415025, P.Ant.BAN^K-Ol-2414455
OSLAVY SV.VJJTĚCHA VE VERCNĚ, spojené se symposiem o
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRdS, La
osobnosti a době světcově, o roli biskupa v katolické
Longeraie, tel.021-717713
Církvi,poslušnosti vůči němu, o jeho povinnostech, o
P.Vilém VINDRA, 8 735 St.Gallenkappel, vztazích mezi Církví a státem, o problematice 10.st..
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
Promluví Otec Opasek jako opat kláštera, zal.sv.Voj
P.Alois CNDERKA,/salezián/,4058 Basel, těchem na téma sv.Vojtěch-světec a mučedník. Bude
Lindenberg 21.,tel.061-321944 17
mluvit i P.Cyril Stavěl a j. Přihl.do 31.3.Academia
Christiana,Via Conoordia 1,1.00183 RORA 24.-26.8.

Titulem"breptal"se označuje v občanském životě někdo, kdo, jak se ří
ká, má pusu dobře proříznutou. Breptání v divadle má význam docela
jiný. Abych zůstal u předchozího příměru, nasvědčovalo by to spíš na
špatně proříznutou, nebo aspoň na špatně proříznutou v určitém oka
mžiku. Znamená to, že někdo měl na jevišti něco říci a řekl něco ji
ného nebo zkomoleného. Prostě jakýsi ústní šotek.
Paní Zdeňka Baldová se ráda přeříkávala. Její breptíky byly však ser
vírovány tak roztomile, že se nikdo nemohl udržet smíchy, a stalo-li
se, že si toho všimlo i hlediště, bylo to vždy přijato vlídně.
Náš vrchní inspicient Viktor Roubal měl na předsádkových listech své
inspicientské knihy zaznamenána slavná přeřeknutí všech účastníků hry.
Jednou si zalistoval ve svých memoárech a nahlas četl hercům jejich slavné brepty. Paní
Baldová se ho ptala, zda tam má i ty její. Starý"dobrák "Viktor odpověděl:"Na ty tvoje, Zdeničko, nám zvlášE tlustou knihu."
V Tolstého komedii"Plody osvěty"hrála paní Zdeňka roli"tlusté milostpaní". Ve třetím jedná
ní jsme se scházeli k spiritistické seanci: Stejmar, Gruss, Horníček, Petrovická, Ráž a já.
a paní Baldová nám měla líčit jinou seanci, které se zúčastnila. V textu měla:"..já sama
nejsem tak důvěřivá, ale tihle slavjanofilové..." Hráli jsme to mnohokrát, ale"slavjanofilové"paní Baldová nikdy aeřekla. Mluvila o slavnofilmových, slánofilech, slavjanofialových,
dokonce vymyslela i novou národnost:slancfíny. Ale slavjanofilové - ti jí byli cizí.
V neděli odpoledne hrála paní Zdeňka Dulskou v"Morálce paní Dulské", večer téhož dne Fanku
v"Loupežníku". Odpoledne se musel pravděpodobně Viktor Roubal upsat: svému manželovi Feliciánovi říkala paní Baldová zásadně Feciliáne, syna Zbyška vítala místo z kavárny z kovárny,
dcerám nařizovala, aby šly zatopit do salámu místo do salónu. Tak to šlo ostošest, až před
večerním představením sebekriticky uznala, že toho bylo už dost a že si večer musí dát po
zor. Vešla na scénu, kde se jí Loupežník ptá:"Co dělá Mimi?" A paní Baldová místo správné
ho: "Cák by dála, spí"vybafla na Ráže první větu:"Cák by dála, spá!"
V kterési hře mluvila dokonce těsnopisně. Servírovala čaj a místo textu:"Prosím, šálek ča
je" se zamyslela a pak řekla:"Šá- čá." A odešla.
Dokonce ani v šatně si nedala pokoj. Po kterémsi představení, kdy se jí vydařila pěkná řád
ka breptů, se vrátila do šatny a řekla přítomným roztomile:"Sakra, to zas bylo! Já vám
dneska tak bruptala!"
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V jevištní češtině jsou obrovské léčky a pasti, které na herce záludně číhají jako jedovatý
plaz. Prosím, zkuste si sami říci pěkně v tempu: Roli lorda Rolfa Lorma hrál Vladimír Leraus, anebo třeba: žel pštros s pštrosicí a s pštrosačaty. Nebojte se a zkuste to! Už? Tak
vidíte,to, co jste zrovna pracně vydolovali z úst, to byl typický jevištní brept. 0 tako
vých místech herec předem ví a čím víc se k nim blíží, tím je nervóznější a náchylnější k
breptání. Jsou však místa, o kterých by nikdo nepředpokládal, že skončí breptem přímo kata
strofálním. Nebo, a to je úkaz velmi častý, přes kritické místo přejdeme bez nehody a hned
následující, zcela neviňoučké místo se zpreptá do nemožnosti. Posloužím vám příklady:
V Tylových"Kutnohorských havířích"je toto slovní seskupení: "prut z trnového plotu",tedy mís
to, o kterém herec ví dopředu. A přece se právě kolegovi s tím těžkým jménem - Vladimíru
Lerausovi - podařilo zmotat tato tři slova, že nemohl z místa. Začal"trut z pmového",vrá
til se na "prunt z trhového"a skončil něčím, co se vůbec nedá napsat. Jiný příklad:správně
to má znít"Bulvární plátek patří do ohně." Výsledný brept jedné kolegyně:"Bulvární plátek
patří do hovně."
Možná, že si pamatujete na zemřelého rozhlasového speakra a herce Ludvíka Řezníčka. Strašně
se bál cizích slov, a zvláště obsahovala-li písmena r a 1. Měl v jakési zemědělské relaci
říci:"...tam dojde k určité reorganizaci. Manželky a matky, penze je v pondělí.." Z "reor
ganizace měl strach, ale řekl to naprosto správně. Zato následující větu vypustil do éteru
dokonale:"Manžetky a patky, pinze je v pindělí..."
Velmi častý je výskyt slovních přesiryček. Místo"hořící svíčka"slyšíte"svíčící hořku", místo
"klavíru""kravír" atd. Vzpomínám si na rozkošné breptíky Jiřiny šejbalové. Nebyly to ani
tak brepty, spíš záměny celých slov. To jsme hráli takovou nedobrou hru se zemědělskou té
matikou. Na scéně probíhala schůze JZD a do bouře hlasů měla Jiřinka vstoupit a křiknout:
"Tak co, už je po schůzi?" Ale viděla moc herců pohromada a asi ze zvyku se nás dotázala:
"Tak co, už je po ZKOUSCE?"O dvě jednání dále-pracovali jsme u družstevní mlátičky-nás měla
povzbudit:"Tak at to frčí, družstevníci!"Nikdo z nás na sobě uniformu neměl a přesto nás
Jiřinka oslovila: "Tak a£ to frčí, důstojníci!"

HUMOR

schopností. ""Jak to?""Neumí nic, ale cítí se
schopen ke všemu."
"Zena je tak stará, jak se cítí. ""Ale nik
"Na housle jsem hrával už v
dy se nečití tak stará, jak stará je. "
šesti letech/'chlubí se účin
On přijde donů důkladně napitý."Zase tak
kující houslista na večírku.
pozdě! A já nemohu oči zamhouřit! ""Tak
"A kdy jste to zapoiměl?"
zamhouří prosím tě aspoň jedno."
"Znám muže, který nosí man
Bandité přepadnou na divokém
želce každý den květiny,"vý
Západe poštovní vůz. Vůdce na
znamné říká paní. "A jak se
řizuje: "Zeny políbit a všech
ten román jmenuje?"ptá se pán.
no vyplundrovat. ""Pane šéf,
"Víte, děti, na čem se pozná
je dost pozdě, nemohli bychom
stáří slepice?""Na zubech,
drožku jen vyloupit?"Starší
pane učiteli.""Copak má slepi
odkvetlá dáma: "Jen neodporuj
ce zuby?""Nemá, ale my ano."
svému, šéfovi a splň jeho roz
Pro nějakou nezbedu dostane
kazy !"
Ema od otce políček. S pláčem
Brunrnovi kupují jako dárek lev
běží za maminkou: "Mami, byl
nou vazu. "Sundala jsi cenovku?""Ne. Připsala
tatínek opravdu jediný muž, kterého sis
jsem k ceně dvě nuly."
mohla vzít?"
Učedníka poučí šéf, že se ná chovat k zá Požár zničil divadelní archiv. Ředitel
kazníkům vždy zdvořile. Brzo se objeví zá je zoufaly. "Kronika posledních tří
set let je ta tam. "Komik ho utě
kazník:"^ tu tvůj šéf? Dám mu jednu
ucho!""V jaké záležitosti, prosím?"
19 šuje: "Naše představitelka
mladistvých naivek
"Co řekne táta, až uvidí ty střepy?""Mám
si určité vzpome
vynechat ty nejhorší nadávky?""Ano. ""Pak
ne na všechno,
neřekne vůbec nic. "
"Paní Nováková, včera o mne div váš muž ne co se za
tu dobu
zakopnul, jako by mě neviděl.""On má sku
tečně špatný zrak, paní Jandová. Už při na událo!"
"Drahouš
rození tak tak spatřil světlo světa."
ku, když
"V příští hře má moje žena velice těžkou
roli, "vykládá jeden herec druhému. "Ale pře jsem dnes
ce tam nepromluví jediné slovo?""Právě, a prohlížela
skříň, zjis
to je pro ní nej těžší. "
"K narozeninám bych rád dostal morčátko,ma tila jsem, že
minko. ""Může být. Chceš samičku nebo sameč jeden kostým
mi chybí!"
ka. ""To je jedno, jen musí mít mladé."
"To není možné? Že by krádež? Nebo kde by mohl
"A co uděláte s tolika penězi?"ptá se re
být?""Ve výloze rodního domu Muller."
portér stoletého oslavence.""No, ty si
"Má žena má ve zvyku mluvit sama se sebou. Tvo
schovám na stará léta. "
Tchýně:"No, podruhé bych ti už svou dceru je také?""Ne vědomé. Myslí, že jí naslouchám."
"Oože? Vy počítáte pět franků za ústřední tope
nedala."ZeE:"Však já bych ji už po druhé
ní? Vždyí žádné nemáte,"zlobí se host v hotelu.
nežádal."
"Promiňte, pane vrchní, smí se tu kouřit?" "No právě, tak na ně takhle šetříme.
"Cože, ty si chceš vzít umělce? A jak té uživí?"
"Ne. ""A odkud jsou tyhle špačky. ""To je
"Ale tatínku! Když se dva lidé be
od hostů, kteří se neptali. "
rou, tak přece nemyslí no jídlo!"
"Když vidím Pumpmiklovy, vždy
"Jakou jste měl v životě nej vyšší
si vzpomenu na křížovku.""Jak
váhu?"ptá se lékař. "Stočtyři kila."
to.""On s ní má kříž, ona má
"A nejnižší?""Čtyři kila deset."
slovo a jejich manželství je
Cestující se rozčiluje: "Vlak má už
mi hádankou."
hodinu zpoždéní! " Průvodčí ho uklid
"Tak kamaráde, jaký byl tvůj
ňuje. "Nebojte se, listek platí tři
pěvecký zájezd. ""Prima. Jen
dny. "
v Basileji byl prázdný sál.
Jdou dva pouští, už dlouho nepili,
"To jsi přece mohl vědět sotva se vlečou. Jeden sáhne do kap
vždyt jsi už jednou v Ba
sy a vytáhny pytlíček:"Neróš chu€
sileji zpíval. "
na slané buráky?"
"Je pravda, že mladý BubZarostlý muž u holiče: "Všechno oho
láček přišel zase o místo?
lit a ostříhat. Abych viděl, jak vypa
"Ano, má moc moderních
dám. "

K L U B,
8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

MÁTE BYSTROU MYSL?
OZBROJENÍ
MÍR
Nenadále u kopečka
potkal starý lišák ježka.
"Stůj!"zavolal lišák hbitě,
ty nezbedné ježci dítě,
neznáš nařízení krále,
že už je mír neustále?
A myslíš, že obstojí
ten, kdo chodí ve zbroji?
Nařizuje sám pan král,
abys mi hned kůži dal!"
Ježek dí:"Až vyndáš z huby
svoje ostré, dlouhé zuby,
pak si spolu proml uvine,
možná, že se domluvíme."
V okamžiku, hledte ježka,
už se stočil dokolečka,
až je samá bodlinečka.
Tak zachránil bohatýr,
ježek ozbrojený mír!
WLVhetm Busch
1.Který řád má heslo "Modli se a pracuj" a který _
"Všechno k větší cti a sla
vě boží"?
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2. Jak často v roce jsme povinni se zpovídat knézi( ne Bussandacht, ta zpověd”nenahrazuje!)
3. Která' je hlavní ča'st mše svaté a proč?
4. Který je nejvétsí církevní svátek u katolíků
i u pravoslavných, který u protestantu?
5. Jak zahajuje sv.Otec Svatý rok(milostivé léto)?
6. Proč slavíme letos milostivé léto?
7. čim se lisí toto léto od minulých?

Začněme v jakémkoliv kolečku, pro
jděme všechna a skončeme v původním!
Na přání čtenářů budeme uveřejňovat na této stránoe různé hádanky, kvízy a pod. Kuchařské
recepty jen tu a tam - před vánocemi a pod.

