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Sv.Prokop zapřáhnul do pluhu dábla a vyoral s ním brázdu. Ďábel se snaží zapřáhnout dobré li
di a orat s nimi brázdy, do kterých zasévá semena zla. Bučíme, jak radí Kristus "chytří jako
hadi" a využijme zla k dobru, nedopusťme však, aby nás dábel zneužíval ke svým účelům.
V Církvi se vždy dobří snažili držet pluh, ale i zlý duch se o to snažil. Příkladů je i dnes
dost, v tak zv.katolickém tisku čteme články odpadlíků, nevěrců, věroučné lži, štvanice pro
ti papeži-místo Krista ukřižovaného se propaguje člověk bez Krista - jako střed všeho.
Člověk, který se poprvé setká s Kristem žasne, proč se proti dobru bojuje. Po"líbánkách s Bohem"přijdou zkoušky, těhotenství, méně příjenné, ale nutné, aby se zrodilo dobro. Kristus vy
koupil svět křížem. Můžeme nést kříž jako Kristus - nebo jako lotr.
U všech světců vidíme stejnou cestu: nadšení, příprava na zkoušky, budování osobnosti, sta
tečné nesení kříže-ze silné lásky ke Kristu. I oni-zvláš€ na začátku-klopýtali, ale hned
vstali a vrhli se Kristu do náruče, aby zhojil jejich rány.
Od svátých se lišíme jako se liší mtstr sportu od obyčejného sportovce. Každý se může stát
mistrem, ale nesoustředí všechno na tento cíl, na vítězství. Každý z nás mů
že být svátým, ale nesoustředí se na Krista. Snad ze strachu, nevědomosti
nebo nedůvěry. Obvykle před koncem života zaútočí dábel na
slabá místa člověka nejsilněji. Zná je, vždyť je imchem
inteligentnější než my. Avšak oo mu pomůže inteli
gence, nežije-li v přátelství s Bohem, jak
žili svati a můžeme žít ny? K šťastnému man
želství není třeba tolik inteligence, jako
vroucí, nezměrné lásky.
Světice máje, Matka Církve, Panna Maria, krá
čela jako všichni svatí-jenže bez hříchu-nadšením z poznání, že bude Matkou vykupitele;
její radost neporušila ani pustota chléva,
kde se Kristus narodil. Pak začaly zkoušky:
útěk do Egypta, všední život, smrt sv.Jose
fa, odchod jediného syna, jeho umučení a
smrt. Došla s ním až k zdánlivé nesmyslnosti
života a smrti. Po Zmrtvýchvstání mír a spo
jení s Kristem, který žije dál ve svém Mys
tickém Těle, v Církvi, založené při seslání
Ducha sv. Tam stála u kolébky Církve.
Svatí jsou akumulátory Boží lásky. Trpí váš
nivě proto, že ještě vášnivěji milují. My vidí
me jejich utrpení, pronásledování-ale neproží
váme jejich nesmírnou lásku a vnitřní mír.
Proto můžeme říci s Leonem Bloyem: "Existuje
jen jediný smutek na světě - totiž ten, že
nejsme svati!" Snažme se o to.
Nedejme se zapřáhnout zlem, ale zlo zapřáh
něme do služeb dobra. Jako svati - a jako
Kristus sám.
Vaše redakce

6.4. jako datum narození uvádí Vasari v knize o
slavných lidech renesance, jiní uvádějí 28.3.
Na otevření bran 3 římských basilik 25. 3.de Za aukce v Marburgu byl dopis Dona Bosca z r. 1874
legoval sv.Otec v Lateráně kard. vikáře Polet- 'prodán za 1960 DM, foto sv.Pia X. s jeho podpisem
tiho/je to katedrála římské diecéze/, u sv. za 1.500 DM a autograf Jana XXIII. za 440 DM.
Pavla za Hradbami použil komoří kard.Bertoli Ordinariát v Paříži vydal přednášku kard.Ratzinkladiva, jímž bušil na bránu r. 1900 Lev XIII gera v Notre Dane, v níž poukazuje kardinál na
Sv.bránu u Sta Maria Maggiore otevřel děkan ubohost dnearího vyučování náboženství ve Francii
posvátného kardinálského sboru kard.Confalo- kde se většinou nevyučuje tomu, co učí katolická
niery-skoro 90 let; Juan Carlos I.poslal
Církev, nýbrž komplikované konstrukce různých
stříbrné kladívko. Už od Filipa IV. jsou špa domněnek a soukromých názorů, které jsou tak pře
nělští králové čestnými prvními kanovníky té chodné, jako jejich autoři a věřící se tím ve ví
to basiliky. Kard.Confalonieriho jmenoval sv ře jen znejišťují. Chce, aby se učilo jasně prav
Otec svým legátem na italském nezinár.euchar dám víry podle Creda, Desatera, svátostí a Otče
kongresu v Miláně od 15.-22.5, který sv.Otec náše. Progresisté zahájili kampaň proti prefekto
sám uzavře.
vi pro víru Ratzingerovi, že je "Němec", nezmiňu
25. 3.otevřel i pražsky arcib.kard.Tomášek u je se o Il.Vaticanu, jen o Tridentu/Tridentský
sv.Vita v Praze milostivý rok vykoupení slav sněm byl věroučný, Il.Vaticanský pastorační/,že
nostní bohoslužbou/6000 věřících/. Na začátku učí předkoncilní víře/Kristus je také předkoncilse zpíval hymnus Kristus vítězi, Kristus kra ní/a tomu, co učí arcib.Lefebvre ap. Kardinál vyluje, Kristus vládně všem. V promluvě vybídl týká učebnicím náboženství, že z nich už vane
arcipastýř k věrnosti Kristovu náměstku a k marxistický duch, ale o Bohu, Kristu, Církvi se
jednotě s Církví.
2 děti dovědí jen málo a zkresleně. Pařížský kardi
Začátkem sv. týdne bylo zadrženo ve vlasti 20 nál Lustiger se zatím za učeného a zbožného kar
františkánů, některé byty byly prohledány a dinála Ratzingera nepostavil.
ve vazbě zůstali P.František Kubíček/provin- Katolické noviny/slovenské/v c.7.z 13. 2. t.r.padě
ciál/, Alois Moc a Jiří Tůma z Prahy, Frant. laly projev biskupa Gabriše při schůzi s nrístoOnetlo a Jiří Mazanec z plzeňská. Stejná po předs. vlády Matějem Lúěanem, kde prý řekl, že
licejní opatření byla v Liberci a v Bratisla úkolem křes tana je pracovat pro mír, klérus se má
vě, zabavovala se nábož.literatura, řádová
organizovat v Pacem in Terris, které slouží míru
pravidla a díla o řádové spiritualitě. Obža- a tak nabývá praktického rázu. Biskup Gabriš žá
loba-ilegální nábož.činnost. Gener.představe dal odvolání padělaného proslovu, ale KN to za
ný františkánů P.John Vaugn poslal pres.Husá mítly. Biskup proto shromáždil své kněze a o pa
kovi protestní telegram proti zatčení.
dělaném proslovu v KN je informoval.
Mluvci Charty 77 P. Václav Malý, který nesmí 19.3. byla v basilice sv.Evžena oficielně zaháje
vykonávat kněžskou službu, označil Pacem in na prelatura sv.Kříže a Opus Dei za přítomnosti
Terris za zbraň v rukách státu. V rozhovoru zástupce sv.Otce, nuncia a Msgra del Portilse západoněm. televizí mj.prohlásil, že tato la, preláta Opus Dei. Nuncius Carboni předal pre
instituce dělá jen propagandu komun, režimu. látovi apoštolskou konstituci z 28.11.1982.
Žádá odluku Církve od státu, protože stát
Kard. Palazzini, prefekt kongr.pro svátosti a bo
kontroluje i duchovní činnost Církve. Pouká hoslužbu řekl, že přibývá zázraků hl.ve vých. ze
zal na nátlak na kněze v ČSR. Jen v Praze
mích, kongregace jich právě zkoumá deset. Je to
nesmí asi 30 knězi vykonávat svou službu a
v komunistických zemích spojeno s obtížemi, léka
pracuje v jiných povoláních. Obyvatelé k nim ři mají strach podat dobrozdání.
mají důvěru a podporuji je. Sám pracuje od
Býv.inariborský světící biskup Msgr Grimič už ne
r. 1979 jako topič v hotelu. Byl několikrát
smí vykonávat své funkce, protože se nejen neta
zatčen a vyšetřován, r. 1979 byl 7 měsíců ve jí sympatiemi ke komunismu/čímž je vyloučen ipso
vězeni. Je členem VONSu.
fakto z Církve/, ale zúčastnil se i oslav stého
Izraelští vědci vypočítali pomocí conputeru, výročí od smrti Karla Marxe ! 1
v kterém roce došlo k zatmění slunce od 12 dc Med. Dr. Jan Schmid, dvakrát odsouzený k smrti 15 hodiny. Podle těchto výpočtů byl Kristus nacisty a komunisty - odseděl si 13 let ostrého
ukřižován r.33. Synoptická evangelia uvádějí, vězení, zemřel 12.4.po třetím infarktu. Zúčast
že po 12 hod do 15 hod. "nastala tma po oelém nil se pravidelně našich exercicií, byl spřátelen
kraji." /Synoptická:Matouš, Marek, Lukáš/
s uniatským biskupem P. Gojdicem- mučedníkem v po
I letos zpovídal sv.Otec na Velký pátek u
věsti svatosti. Pozůstalým synům a jeho milé pa
sv.Petra asi hodinu a půl, vyzpovídal 15 zen ní upřímnou soustrast. V příštím čísle se ještě
a 2 muže. Než vešli kajícníci do zpovědnice, k hrdinské osobnosti Dr.Schmida vrátíme.
museli se podrobit bezpečnostní kontrole.
Aner. řeholní ce Anežka Mansour byla členkou michi
6.4.začaly v Urbinu oslavy 500 let od naroze ganské dobročinné organizace, udělující finanční
ní italského renesančního malíře Rafaela
podpory pro potraty. Kongregace pro řeholníky a
Sanzia; v Urbinu se Rafael narodil.
sekul.instituce ji vyzvala,aby z organ, vystoupila

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NÁHODA

žena zaklapla kabelku. Chvíli bylo ticho.
Monika se dala do čtení ještě než se vlak "Chápu, proč ho žena opustila. Není rázný - v nirozjel. Přečetla několik stránek. Náhle mě_čem. Slušný člověk, ale bez temperamentu. Tak si
la pocit, že někdo na ni upřeně zírá. Zved jeho žena vzala cikána!"
la zrak. Proti ní seděla bledá, nenápadná '"Cože? Cikána?"
žena, se špatně udělanou trvalou a pokor "Hraje kdesi na housle, černý, plný ohně; je s
ním šťastná." Sevřela kabelku, až jí prsty zběle
nýma očima.
"Promiňte, "řekla žena rozpačitě, "někoho mi ly a se sklopenýma očima tichounce dodala: "Ale
ten můj se se mnou neoženil." Odmlčela se a do
připomínáte. Asi mou sestřenici."
"Jsem obyčejný typ,"usmála se Monika. Ale dala sotva slyšitelně:"žijeme jen tak!"
nebyla obyčejný typ. Stihlé nohy, urostlé "Snad k vůli dětem, .nepřijaly by vás...?"
"Samy mu říkají, aby se se mnou oženil. Nechce.
tělo, ušlechtilý tvar hlavy - všední typ
Asi touží po té první...a já jsem mu dobrá jen.,
nebyla a ani si to nemohla dovolit.
však víte k čemu..a k uklízení, vaření, žehlení..
"Připomínáte mi sestřenici. Zemřela."
Prostě - služka zdarma!" Odvrátila zrak, ale ne
"Upřímnou soustrast."
dost
rychle, aby Monika neviděla třpyt v očích.
"Zemřela před deseti lety. Nejlepší přítel
kyně. Mohla jsem ji svěřit všechno, vždyc "To určitě ne! Muži mají svdu hrdost, a když ho
ky mě pochopila, nikdy nesoudila..určitě tak surově opustila! Miluje vás,"řekla Monika,
by ani teč.."polkla na sucho, sklonila se ale její hlas nezněl přesvědčivě.
nad pletením, ale pak zvedla oči a zadíva Pak začala žena vyprávět o svých zklamáních, bo
la se na jarní krajinu, sunoucí se rychle lestech, zakrytých úsměvem a zdvořilosti, tajnou
touhou po bezpečí a úctě manželství. Monice bylo
za oknem rychlíku.
Monika se netrpělivě pohnula. Ráda by čet úzko u srdce. Ale naslouchala trpělivě a účastně
la dále, ale žena ten pohyb nepozorovala. jednotvárnému hlasu, jak zvolna vytahuje z minu
"Měla jsem v prvním manželství těžkosti., losti všechno, co nasazovalo ženě rány, roždíramuž pil, byl mi nevěrný..pak zemřel..játra lo její duši...
Jediný synek vběhnul pod auto, za pár ho Náhle s sebou vlak trhnul a zastavil na hlavním
nádraží. Žena si utřela slzy, sebrala zavazadlo,
din zemřel také." Zavřela s povzdechem
oči, jako by zavírala za neveselým úsekem pohlédla úpěnlivě na Moniku a pak bez pozdravu
vyšla rychle z kupé do uličky.
života dveře.
'Tak ráda bych se byla o někoho starala - Druhý den před polednem šla Monika s podpisovou
za trochu lásky, bezpečí..." Pak se bledá knihou k ředitelovi.
tvář trochu začervenala. "Pracovala jsem Náhle JI zahlédla. Podávala balíček se svačinou
jako prostá písařka, .a seznámila se s jed muži, kterého poznala Monika včera na obrázku.
ním inženýrem z ředitelství. Párkrát jsme "Tak jste se konečně rozhodnul oženit, pane
se sešli, byl nešťastný, jako já. Žena ho Skrbka!" řekla Monika rychle a podávajíc paní ru
opustila a nechala mu dva chlapce...a když ku, spiklenecky přivřela oči.
jsem je poznala, hned jsem si je oblíbila. Muž upadl do rozpaků. "To je moje s..."
Pak jsem se k němu nastěhovala. Chápete?
"Snoubenka, já vím. Sotva jsme oženili vrátného,
Říkal, že to bude levnější," pohlédla na nová svatba na obzoru. Těším se! Hned to ohlásím
podlahu a zkřivila bolestně tvář.
ředitelovi, určitě vám dá pěkný dárek k svatbě.
Moniku znovu napadlo, že má sama v sobě
A také zde to oslavíme..Kdy bude svatba?" po
asi něco, co dodává lidem odvahu se jí
hlédla pronikavě na kolegu.
svěřovat. Kolik zpovědí už vyslechla na
"Totiž. .my. .brzy, velmi
dovolených, ve vlaku, v restauracích,někdy brzy,"zakoktal a pohled
dlouhých a komplikovaných, jindy stručných mu sjel stranou.
a tragických nebo směšných a přízemních.
"Gratuluji tedy, budou
"To jistě,"řekla Monika soucitně. Žena to cí paní Skrbková."
zřejmě považovala za povzbuzení:"Není tuze Bledá společnice z vla
hezký. Obyčejný, jako já. Kulhá..ale já.." ku se zářivě usmála.
Vstoupil průvodčí a žádal jízdenky. Moni "Chlapci potřebují mat
ka mu ji hned podala, ale paní se nervosně ku, "řekl chabě Skrbka.
hrabala v kabelce. Když ji našla a podáva "Lepší by nenašli. To
la průvodčímu, zklouzla jí kabelka z klína víte, že se přimluvím
a obsah se vysypal na zem. Monika jí po
za zvýšení platu."Usmá
mohla sbírat drobnosti a tu se jí octla v la se svým nejkrásněj
ruce fotografie nevzhledného muže s motýl ším úsměvem a zmizela
ve dveřích s nápisem:
kem a brýlemi. Trhla s sebou, pootevřela
ústa a pak podala fotografii paní.
"Ředitel podniku".
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ořiznat svůj onyl. Ví, že se musí obrátit a zase mu bude
otec důvěřovat, i když si ani nezaslouží být jeho synem.
...Musím vám říci několik myšlenek z "Půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem pro
podobenství o marnotratném synu. Je ti tobě!"
žíš v něm uvádí tři, stále časové
Touto scénou nás chce Ježíš poučit, že nikdo nesmí nad
zkušenosti.
láskou Boží zoufat, i když svým útěkem z otcovského do
-PRVNÍ ZKUŠENOST, jíž Kristus popi mu zradil pravdu a nevinnost. Musí hned, jak je to mož
suje, je svévolnost,tj .vůle myslit a né, projevit lítost' a obrátit se. bOh CHCE SPÁSU A
jednat, jak se komu zdá správné a co šTÉSTÍ VŠECH LIDÍ! Tato myšlenka ať nám stále dodává
se mu líbí.Bez autority a bez jasné velkou jistotu a důvěru!
ho a správného svědomí. Právě to dě
lá ztracený syn: chce mít své jmění, - TŘETÍ ZKUŠENOST JE SLITOVANÍ A ODPUŠTĚNÍ. - Jak čteme
v podobenství, viděl ho otec už zdálky - a měl s ním
odejít z domova, oddat se vlastním
vášním. Kam ho toto jednání vede?0o soucit. Běžel synovi naproti, padl mu kolem krku a líbal
ho. Pak řekl služebníkům: Rychle doneste nej lepší šaty
osamění, do hořkosti!
Hledte, milé děti, nejdříve vás vy a oblečte ho, nasaďte mu prsten, dejte mu obuv. Vezměte
tele a zabijte ho, budeme jíst a radovat se. Neboť můj
zývám jménem Ježíšovým: NEDEJTE SE
syn byl mrtev a opět žije; byl ztracen a je nalezen.
Těmito slovy nám ukazuje Pán Ježíš nesmírnou lásku Boží,
který je"plný milosrdenství”ke svým tvorům a povzbuzuje
nás k naději a důvěře, k oddanosti do milosrdné otcovy
lásky, který chce, abychom na jeho lásku odpověděli lás
kou, jak se to ukazuje v lítosti a obrácení.

MARNOTRATNÝ SYN

Na to nikdy nezapomeňte a teď, kdy se blíží velikonoce
tohoto svátého roku, buďte svědky a apoštoly božího mi
losrdenství ve vašem okolí, v rodinách a farnostech.
Ať vás chrání blahoslavená Panna Maria a doprovází vás
mé požehnání.
,
Promluva Jana Pavla Il.pri audienci mláde
že u sv.Petra 16.března 1983
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Z DOPISŮ

VaXl druhou zásilku mýdla, dostat a děkuje Mohamed Hasanl. Plisel k nám v r.1960 4 jednou nahou a pahýly nohou.
Pálící sám-pňlbuzná ho vyhnali. Jeho skvrnitá lepra ne
ní nakažlivá, bez oletáenl poškozuje nervy a specielně
zevní, na pastech, které postupné ztrácí. Pni zraněni
čl popáleni bolest necítí a páldá-ll se Infekce, ztráce
SVÉST POKUŠENÍM K DUCHOVNÍ A MRAVNÍ jí nemocni celé údy. Bílá místa na pahýlech znamenají
hlubší rány, klené nlcl barvivo kulic. Po letech zůstane
SVÉVOLNOSTIl - Bůh dal člověku ro
jen lidský vrak, lepra ustane-rlkáme tonu" vyhaslý pěl zum, aby HO poznal, miloval a JEMU
sloužil, dal mu vůli, aby jednal pod pad." Tito tČzce poničeni Udě sl dovedou ještě pomoct.
Vve gumové pásky na nace přidržuji lžičku-jist je ovsem
le mravního zákona. V tom je pravé
obtížné, ale honil je vařeni. V zemi sice je sociální
štěstí! Prostudujte si důkladně
pomoc,
jenže ta je daleko. Tak pomáháme my. Mohamed one
křesťanské učení, abyste došli k pev
nému a jistému přesvědčení! Posiluj mocněl v dětství a byl u nás 4 noky. Pak prosil, aby se
te svou vůli prostředky, které dáva směl přestěhovat do nedaleké vesnice, kde žije mnoho ta
jí milost, tj.modlitbou, svátostmi, kových, jako je on, a my je podporujeme. Od té doby byl
a nás 13 x. - malárie, zápal plic, úplavice, tasemnlce,
ukázněností-tak zocelíte svůj cha
rakter a připravíte se na boj proti Červenka a vodnatelnost, ale hlavně nány. Vržel se dobňe, až loni ho operovali na oboustranný zákal. Měl z
zlu! Napomíná nás a poučuje zkuše
úspěšné operace nadost. Má stále odvahu, ale my se zdě
nost marnotratného syna...
síme, když přijde otrhaný a špinavý, Vykoupeme-ll ho a
-DRUHA ZKUŠENOST, o níž Ježíš mluví, lezl v čisté posteli, zase má naději. Tu potřebuje
je STESK a LÍTOST. Marnotratný syn
on l ostatní nemocni a vy jl jim přinášlte-l nám. Proto
se zamýšlí nad sebou, poznává, že
se my l nemocná modleme k Bohu, aby vám ve vašich těž
chybil. Opustil otce a jeho dům, ra kostech dal také naději:v nemoci, osamělosti, starosti
dost pravé lásky a skutečného přátel v práci, s dětmi.. Víme jako nás papež Jan Pavel, že na
ství, klid čistého a nevinného svě še sHa spocáva v společenství modlitby....
domí. Teď touží a lituje; má odvahu S
.LlA,St.Ellsabeth s Leprosy Hospltal,Ndanda via Llndl,
Tanzanla - East k^rlca.

SVĚTOVÁ KATASTROFA ?

"Dělejte pokání, modlete se růženec, aby
se to nepřihodílo!"

"Setká-li se Slunce s Marsem ve
stejné linii, může to znamenat
"P ŘÍJ Ď, PANE JEŽÍŠI!"
Pravoslavní teologové někdy kroutí hla
velkou katastrofu, "četl jsem na
poslední stránce novin, kde bývávou nad touto katolickou mentalitou a
jí rozhovory s astrologem. Lidé
namítají, že máme málo pochopení pro po
vždy rádi slyšeli proroctví o
slední věci člověka-pro eschatologii.
blížících se katastrofách, kterým
Velké katastrofy věstí blízký příchod
ovšem nevěřili. Je to stejně pří
Ježíše Krista, který přijde soudit živé
jemné, jako když se ve vytopeném
i mrtvé a obnovit zemi v původní kráse.
pokoji čte o útrapách expedice na
Proč se jich tedy tolik bát? Proč je
severní pól. Katastrofy se očekávaly
hledět oddalovat? První křesťané se na
z hvězd, ze špatné konstelace, od blí
opak modlili, aby se poslední události urychli
žící se komety a pádů meteorů. Hrozily
ly: "Maran Atha, přijel, Pane Ježíši!"
ovšem i pohromy z válek, moru, hladu a země
CO JE KATASTROFA?
třesení .
že je tu nedorozumění ve slově katastroDNES UŽ NERADI MLUVÍME NEURČITĚ.
5 Myslím,
fa-pohroma. Tímto slovem označujeme neštěstí,ně
Technické myšlení nás naučilo zpřesňovat
co neočekávaného, co zničí lidskou práci a lid
pojmy. Není divu, že se stávají přesnějšími ské životy. Zemědělci celé jaro obdělávali pole,
a určitějšími i předpovědi budoucích pohrom.
začátkem léta přišlo krupobití a zničilo sklizeň.
Už nejsou privilegiem astrologů. Začínají je Dali chlapce vystudovat, sotva studia dokončil,
přednášet i vědci. Co se stane, až se znečis
tí vzduch? Co se stane, až odumře život vmo srazil se na motorce s autem a zabil se. Při ze
řích následkem chemikálií? Co se stane, až mětřesení, ve válce, se zpustošily celé krajiny.
se místo nafty začne používat atomová ener JE VŠAK TOTO KATASTROFA?
gie, která může nekontrolovatelně působit na Stojí krásné lány obilí. Vjede do nich žací
živé organisrry? Co když se rozbije elektric stroj. Na první pohled to vypadá, jako by bezna
ká síť, přestanou jezdit vlaky, přeruší se dějně pustošil stébla, která krásně vyrostla. Ne
provoz na dálnicích? Za krátkou dobu bychom ní to katastrofa, ale žeň, na kterou všichni če
pak vymřeli hlady!
kali. Pohroma by byla, kdyby někdo zajel na pole
před měsícem, kdy bylo obili nezralé. Nebo o mě
PŘEDPOVĚDI POHROM
síc později, když už zrna vypadala. Žeň v pravý
Tisk je stále plný předpovědí pohrom. Na
štěstí je nebereme tuze vážně, ale nemůžeme čas není katastrofa, zničí to, co už vykonalo
ani vyvrátit jejich oprávněnost. Jsou upřes svou funkci, aby zachránila zmo, plod a účel
něné a konkrétní. Tak leckdo sáhne po Písmu předcházející práce.
sv.a začte se do apokalyptických proroctví: ŽEŇ NENÍ TEDY KATASTROFA!
"Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na Jak vypadá z tohoto hlediska zpustošená země, o
hvězdách, na. zemi zachvátí národy úzkost v které čteme v Písmu? Její nečekanost a živelnost
bezradnosti nad hukotem a příbojem moře; li jí dává ráz hrozných katastrof. Ale přesto Ježí
dé budou zmírat strachem a očekáváním toho, šovy paraboly mluví úplně jasně o žni na konci
co přijde na celou zem, nebot nebeské moc
světa/Mt 13,30/. Žeň není katastrofa a konec svě
nosti budou otřeseny. "/Lk 21,25-26/.
ta není předčasný zásah. - Děje se tu tedy něco
Někteří křesťané dodávají přesvědčeně:"Vidí divného. To, co vypadá jako řada pohrom, zapadá
te, zase se ukazuje, jak se už tolikrát uká \e skutečnosti do nadpřirozeného rytmu zrání.Běh
zalo, že Písmo né pravdu!" Že rrá Písmo prav světa a vesmíru se stává odleskem života Kristo
du není třeba dokazovat nám, kteří věříme.
va. Jeho*33 let vysvětlují někteří symbolicky
Avšak je těžké dokázat, že má pravdu ten,
jako obraz celistvosti a úplnosti, vykonal všech
kdo Písmo vykládá. Hrozí Písmo skutečně po- no, co měl vykonat, zjevil tajemství Otce a k
hromami? V jakém smyslu? Je zajínavé, že víc Otci vystoupil"po žebři kříže* jak říká syrský
než Církev užívají tzv.apokalyptických hro Otec Jakub ze Sarugu.
zeb fanatičtí sektáři nebo výstřední kazate
CO OČEKÁVAT?
lé.
Jaký bude tento poslední žebř kříže pro viditel
JAK POHROMÁM PŘEDEJÍT?
Katolická Církev vždy víc povzbuzovala k ná ný svět a vesmír si neumíme představit,ani to
pravě života, mravů, společnosti-aby se po dobře nevíme. Apokalyptické vidiny hvězd padají
hromám předešlo. 0 blížících se katastrofách cích z nebe jsou symbolický obraz něčeho, co po
mine jako tráva, shoří jako sláma. Ale nepomine
bývá řeč i v novějších zjeveních, v posel
ství Panny Marie v La Salettě, v Lurdech,ve a neshoří zmo, které dozrálo, protože hospodářžnec je Bůh a ví dobře, kdy a jak poslat své an
Fatimě. Ale i tam bývá zvláštní dodatek:
děly se srpy do lánů bílých ke žni. /Mt 13.30/.

A D0SLEEKY PRO NÁS ?
Z této eschatologické úvahy ply
ne závažný praktický důsledek.
Budoucí katastrofu očekáváme s
rukama složenýma v klíně. Kdo
čeká pohromu, která zničí jeho
práci, ztrácí chuť pracovat.
Může se kajícně bičovat, ale ne
být dobrým studentem, dělníkem,
vědcem ap. Naopak však, doba
blížících se žní povzbudí rol
níky k práci, k přípravám, při
kterých se nesmí na nic zapo
menout. Když se při mši sv.mod
líme "očekávajíce blažený pří
chod našeho Pána Ježíše Krista!'
má nám tato modlitba proniknout
nejen do srdce, ale i do rukou,
abychom neztráceli čas a uděla
li všechno dobré, kterého jsme
schopni, protože je to zmo,
které se bude sbírat a svážet
do věčných stodol.
NEKONEČNÁ SYMFONIE ?
Říká se, že pro mladého člově
ka, plného chuti k životu, ne
ní nic dusivějšího, než vidět
před sebou práci, kterou začal
a kterou nikdy nedokončí.
Většina našich snah a většina
našich životů prý je takovou
nedokončenou symfonií. Nepopírám, že život tak skutečně vy
padá: trosky vzdušných zámkůnazval to kdosi. Myslím, že i
tento název je přiléhavý trosky a zříceniny toho, co
jsme si vystavěli ve fantasii.
Ale život křesťana nemůže být
zřícenina reality-skutečnosti.
K opravdovému dobru, ke které
mu nás Bůh povolal, dostane
každý svůj čas a žádná kata
strofa tento čas nezkrátí.
Zjástíme-li to skutečné dobro,
pro které máme žít, budeme se
s důvěrou dívat vstříc konci
světa.
P.T.^pidlík

MANŽELKA, MATKA, SVĚTIC E
Sv.RITA je pomocnice v beznadějných záležitostech a při těž
kých zkouškách. Duch světice, která v klášteře ošetřovala ne
mocné a stála při loži umírajících, pokračuje v charitativ
ním společenství"Sester sv.Rity." Po její smrti až do dneška
se stalo tolik zázraků, že její úcta se svatořečením 25.květ
na 1900 rozšířila po celém světě.
Sv.Rita se narodila asi r.1360 v Rocca Porena v Umbrii. Doži
la se 76 let plných odříkání a pokání. Chtěla Boha milovat
celým srdcem a stále lépe mu sloužit. Už jako dítě někde o
samotě rozjímala o utrpení Kristově. Vyrobila si sama kající
pás z hloží a často dobrovolně celou noc rozjímala o utrpe
ní našeho Vykupitele.
Když však jednoho dne prohlásila, že by ráda k Augustinián
kám, rodiče se polekali a rychle ji provdali, aby na svůj
úmysl zapomněla. Rita poslechla, ale volba rodičů padla na
nehodného člověka, který změnil její manželství v peklo. Byl
vzteklý, krutý a žárlivý. Týral mladou ženu už několik dní
po svatbě. Její manželství, v němž se pocvičila v
trpělivosti a pokoře, trvalo osmnáct let a měli
spolu dva syny, stejně divoké jako byl její muž.
Rita mlčela a modlila se. Nakonec její hluboká
zbožnost nad mužem zvítězila, uznal své chyby a
změnil se v dobrého manžela.
Ale už čekal nový kříž. Její muž se stal obětí
krevní msty. Vrah hledal u Rity záchranu před soudem, a Ri
ta, vzdor bolesti nad smrtí svého manžela, mu ochranu poskyt
la. Avšak oba synové chtěli otcovu smrt pomstít. Tu prosila
Rita Boha, aby k sobě raději oba chlapce vzal, než aby se
stali vrahy; krátce po sobě zemřeli oba na mor.
Tak zůstala Rita sama. Rozhodla se, splnit přání svého mládí.
Avšak řeholnice ji třikrát odmítly přijmout do kláštera. Ko
nečně přece jen mladou vdovu přijaly-bylo jí 33 let.
Poslední úsek svého života zasvětila pokání a míru. Vzorně
dodržovala pravidla, vášnivě se oddala plnění řeholních sli
bů. Postila se, spala na zemi, denně se bičovala za usmíření
hříchů světa. Jako všichni svati, i ona trpěla mnoha pokuše
ními, a když byla tato pokušení příliš silná, držela ruku
nad ohněm, aby si představila utrpení zavržených. Sílu ke
všemu čerpala světice z rozjímání o utrpení Kristově.
Sv.Rita zemřela 22.května 1457 v Cascie u Spoleta, kde spo
čívá její tělo neporušené v rakvi v chrámě. Skleněnou rakev
s tělem světice jsme viděli při pobytu u Otce Cyrila v Norci

LEGEND!: V r.l44S slyšela světice dojemné kázání a po něm se
modlila před obrazem Ukřižovaného v cele.
Prosila, aby jí Pán věnoval jeden trn ze
své koruny. Tu vyskočil z obrazu tm a
****-^**íH$******-^**#*********
zabodnul se jí do čela-tuto krvavou ránu
K ZAMYŠLENÍ
měla světice na čele až do smrti.
Pár let před smrti ji přišli-těžce nemoc
"Člověk je jediný tvor, kte nou, navštívit příbuzní. Ptali se, má-li
rý muže zavrhnout sám sebe." nějaké přání. Řekla, že by ráda ráži ze
A.Camus
záhrady jejich rodičů.Byl leden-přesto
"Rozdíl mezi pravou a faleš jeden příbuzný zajel do Bocca Porena a
nou svobodou je jako rozdíl hle-přinesl růži, která tam vykvetla. Do
mezi Bohem a bůžky. L.Borne dnes se světí ták zv.růže sv.Rity.
Když světice zemřela, samy od sebe zača
"Pravda, která' mrzí, je
ly zvonit zvony, i když nikdo netáhal za
lepší než lež, která těší."
provaz.
Arabské přísloví

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

3. května 1921.
Konečně nám přidělili několik záhonů na poli před naším vagonem. Jaké štěstí! Sami jsme po
ryli půdu, nasadili tam cibule, ředkvičky a brambory. Záhony nejsou sice veliké, ale všichni
z nich nají radost - zvláště já. Nic ně tolik netěší jako pozorovat, když něco roste, roz
víjí se, ži je... Zamilovala jsem si život a všechno živé.. Každý trávníček, každé poupátko
vzbuzuje v mém srdci něžnost. Polobotky, které jsem vyhrála v knihovně a které jsou mi malé,
jsem vyměnila za slepici a teči sním o tom, že bude mít kuřátka. Pokusila jsem se několikrát
jí podložit pár vajec, ale vždycky utekla. Asi nemá k tomu chuť. A já tak toužím po mLloučkém žlutém a opýřeném kuřátku! Na ulici jsem našla kočku, nešťastné a vyhladovělé stvoření;
ted považuji za důležité, vrátit tomuto zvířátku život. Asi jsem už viděla tuze moc mrtvých,
proto nacházím ve všem živém poklad, nenahraditelnou hodnotu, pramen stálých radostí..
7.května 1921.
7
Oskar je v knihovně. Právě jsem se vrátila od Irtyše, kde jsem máchala prádlo. Dnes to šlo
pomaleji, pomalounku, protože je teplý a lahodný jarní den. Chtěla bych se vyhřívat na slun
ci, jako ta malá ještěrka, která se krčí na kamenech při břehu, zírá na rme a krk jí horečně
pulzuje.
Jaro! Ty bledězelené, lepkavé lístky, velké žluté květy, pokrývající prudký břeh k dunícímu
proudu, bručící a bzučící hmyz, tančící v těžkých mračnech nad masitými poupaty mě vzrušuje,
krev mi proudí prudčeji, nervy se tise chvějí..Nevím, co to má být, ale zapomněla jsem na
všecko, všecko co bylo a nevím o tom, co bude; valí se ve rmě jen proud přítomnosti. TeÓ ve
mně žije stejné štěstí, jako v rozvíjejících se, lesknoucích se poupatech květin a v malém,
chvějícím se srdéčku zelené ještěrky - štěstí bez uvažování, bez otázek a beze snyslu.
Nechci víc od života, netoužím po tom, co přijde, jsem plná nezměrného štěstí bez hranic,
které mi darovala láska. Když jsem dříve pohlédla zamřížovaným okénkem, viděla jsem jen še
dou zed velké budovy. Dosud ta zed stojí, ale je mi, jako bych hleděla skrze ni, na jarní
krajinu: večer, kdy otevřeným oknem proudí vůně kvetoucích květin a někde v dáli je slyšet
tóny melancholického života, štěstím mi srdce div nepukne. Pevně, pevně se přitulím k Otmarovi a když se se rmou něžně mazlí, začíná se ve mně všechno chvět, potácet, neuvědomuji si
nic jiného - než že ho miluji... .A když pak položí mou hlavu na svou hrud a pomalu vplouváme do spánku, tiše se podivím a ptám se:"Je vůbec možné být tak šťastný...?
Tak sedím na břehu Irtyše, zírám do dáli a místo abych máchala prádlo, přemýšlím, jaké by to
bylo, kdyby přišel Otrnar a políbil mě. V uších mi znějí melodie, které hrává hudba, jenž
dokáže říci to, co žádná slova, žádné myšlenky nedokáží zformulovat. Ne, nepřemýšlím, jen se
úplně poddávám tomu, co cítím, hudbě své lásky, která dusí můj rozum a rozechvívá mé tělo..
Je to dobré? Je to špatné? Nevím, nestarám se o to. Chci žít, žít své lásce a svému štěstí!
2.června 1921.
Dnes jsem podlehla naléhání Otmara a své matky a šla k lékaři. V poslední době jsem zhubla a
jsem bledá. Mám divný pocit, jako by ve rmě ležel těžký kámen. Mám závratě a hořkou chuť na
jazyku.
V čekárně sedělo asi dvacet žen. Z očí jim zíralo utrpení, bolest, muka. Usadila jsem se v
odlehlém koutku. Náhle se mi udělalo špatně. Snažila jsem se ze všech sil představit si něco
hezkého, příjemného, ale mamě. Stále vidím volská oka, která plavala dnes v polévce. Se
strašnou jasností připlouvají tak, že vidím každý detail, bodá mě to do očí. Udělalo se mi
k smrti zle, už už jsem chtěla odejít, když mě upoutal tichý rozhovor vedle mne. Hubená, bě
lovlasá paní s bezbarvým, ale sympatickým obličejem, řekla sousedce, příjemné brunetce ^'Vě
říte tomu, že by muž mohl ženě opravdu rozumět? Jen po několik minut věří, že nemůže bez
ženy žít. Je to u něho jako bouře, orkán, ted, ted ji musí mít - pak už na to nemyslí, odej
de, zapomene. Ale my, my zůstáváme s tím, co je naše, s dítětem. A když se rozhodneme, nikdy
se už tak neoddat, abychom úplně zapomněly, je muž uražený, že nechápeme jeho lásku a vášeň,

že se nedovedeme povznést.. .ach, říkám vám, tyhle minuty nenávidím.. Když jen přijde, vez
me mě za ruku a hladí ji - a pak se mi podívá do očí, jako zvíře, pak ho dokážu nenávidět..
Pak už vím - pro něho je to "šťastná minuta" - pro nne nuka. Mám už čtyři děti, mají hlad,
mrznou, zdraví mám poničené potratem - a nakonec je nešťastný i on, protože mě miluje a je
zoufalý, když vidí, jak trpím. A přece nemůže jinak!..Už to nevydržím, dám se rozvést!"
Zamrazilo mě při poslechu těch strašných slov, slov děsivých a bez naděje. Láska, která
se změnila v nenávist!
Dveře se otevřely. Vyběhlo hezké děvče, tvář zkřivenou hněvem a vztekem, oči plné slz. Rych
le se napřímilo, upravilo si nezapnutou halenku a utíkalo ven. Chvilku panovalo zaražené
ticho. Pak pokračovala starší paní v řeči, kterou začala nešťastná bělovláskaj "Nu, tak
prosté to není! V manželství není podstatné zpříznění duší nebo společné zájrry, nýbrž fysiologie. Kolik žen si sáno zavinilo rozpad manželství nebo jim muž běhá za jinými. Jak
často jsem sama obvinila svého muže a vyslechla nářky známých, ale ted, kdy už je příliš
pozdě, vidíme, že jsme si to zavinily sány, vždyť klameme muže od prvního dne známosti!
Ulovíme je milým úsměvem a vzezřením, vkusem a roztomilostí. Milují nás tak, jak vypadáme
jako dívky, a odejdou, když přestaneme být takové, jak jsme se jim ukázaly. Co vidí brzo
po svatbě? Nedbale oblečenou ženskou, rozcuchanou, neupravenou - a přitažlivě se snažíme
vypadat jen pro cizí - přece se nemusíme stydět před vlastním mužem? A jak to končí? Když
zmizí fysická přitažlivost, pak je i konec lásky - a žádné zpříznění duší nepomůže. Bylo
tomu tak i u nne. ..Můj muž byl dobrý, jermý muž na dobré úrovni, a přece jsem ho ztratila,
snad právě proto, že byl tak jeimý. Nemohl pochopit, že je mi všechno důležitější než být
hezká pro něho, udržovat své pěkné vzezření. My, ženy, a především ruské ženy, si namlouvá
me, jak jsme inteligentní - ale to je to poslední a nejmenší, co po nás muži chtě jí.. A co
je platné plnění povinností, co je platné, když se staráme o děti, utíráme prach, vaříme
a látáme, když zapomeneme na svou první povinnost, totiž být muži ženou?"
V tu chvíli vstoupila služebná a řekla mi:"Jste na řadě,slečno!"
Sotva jsem otevřela dveře ordinace, zařval na nne hrubý hlas: "Tak jak dlouho to bude trvat!
Myslíte, že chci obědvat až večer?" Pak se zeptal: "Co je s vámi?"
8
"My. .my.. .myslím, že budu mít dítě," odpověděla jsem váhavě.
Vyšetřil mě, ale tak hrubě, že mi bylo zle. To ho jen rozhněvalo a skončilo to tak, že
jsem se octla venku, aniž bych se dověděla, co se rmou je a jsem-li v pořádku.
Doma netrpělivě čekal Otrnar a s ním i maminka. Místo odpovědi jsem se vrhla Otmarovi do ná
ruče, rozplakala se a řekla: "K tomuhle doktorovi už nikdy nepůjdu!"
Otrnar mě objal, posadil mě na postel, hladil mě a já se k němu přitulila. Za pár minut
jsem usnula. Spala jsem zřejmě dost dlouho. Když jsem se konečně probudila, bylo všechno
nepříjemné a skličující pryč a cítila jsem nesmírné štěstí: dítě! Něžně jsem Otmara políbi
la a zašeptala jsem mu: "Dostaneme děťátko! Musí to být chlapec, stejný jako ty, mé sluníč
ko!" - Smrákalo se. Otrnar mě k sobě přivinul, pevněji a pevněji, a já zase cítila, jak se
do mne vlévá jeho láska a zaplavuje mě jako nekonečný proud..Jaké štěstí, jaké bezejmenné
štěstí...!

VY SE PTÁTE -MY ODPOVÍDÁME
V televizi říkal i, že Marx mál pravdu/ když prohlašoval náboženství za opiím pro 1 Id, ponévadž ďies se zjistiloz že kadidlo, kterým se okuřuje oltář, kněz a lid, obsahuje skuteč
ně orané látky,

Kadidlo užívá prakticky jen katolická a pravoslavná církev - ale ne řada jiných církví a
církviček či sekt. Tedy je opiem pro lid jen katolické a pravoslavné' náboženství, které se
učením v podstatě neliší. Za druhé', katolička' Církev užívá kadidla jen velmi zřídka, např.
při slavných mších svátých, které slouží několikrát do roka. Že by bylo kadidlo tak silným
omamným prostředkem, aby omamovalo přítomné několik hodin Či dní, je nemožné, protože by
se už na to dávno přišlo a stát by používání tak nebezpečného omamného prostředku zakázal.
A konečně - kadidlo ve velkých chrámech věřící, stojící v druhé polovině, sotva zasáhne.
Marx to ovšem myslel jinak. Víra - podle něho - zaměřuje pozornost věřících jen na druhý
svět a sociální poměry jsou jim pak lhostejné nebo se v bídě utěší nadějí na nebe. Zapo
míná, že křesťanské učení změnilo podstatně sociální postavení člověka - před Bohem je
šlechtic a otrok stejný. Zapomíná na sociální pra'ci klášteru, zejména benediktín8, jejichž
kláštery byly střediskem kultury a vyšší životní úrovně pro řehol niky i lid.- V tomto tvr
zení televize vidíte jednu z nesrnyslných nebo urážlivých pozna'mek, kterýmj se snaží narud
lé hromadné' sdělovací prostředky podkopat a znejistit pevnou víru křesťanu.

NERVOZNÍ DĚTI
Mnoho rodičů si stěžuje, jak jsou
dnes děti nervózní; všichni čerti
s nimi šijí, nevydrží chvíli na
místě, jsou zhýčkané, neklidně
spí atd. Učitelé naříkají, jak
jsou dnešní žáci nestálí a neumě
jí se soustředit.

hlasitěji, než křičíte vy. A tak často děti, zvyklé na ma
teřské tlachání, nedávají ani ve škole pozor na to, co se
jim říká.
Nikdy nepopisujme před malými dětmi hrůzné scény, např.těž
ký úraz, zločin, nemoc ap. Takové události na dítě hluboce
zapůsobí..Zde je pramen zdánlivě bezdůvodného strachu a ne
klidného spánku. Učte se mlčet! Mladá hlava registruje a
uchovává v paměti, ale mladý rozum deformuje, zaměňuje, zve
ličuje. Ani netušíte, jaké nervové pomatení muže vzniknout
následkem prudkých citových hnutí příliš citlivého mozku.
A konečně ÚČINKY TELEVIZE. Nemusíme ji odstraňovat, ale ro
zumně jí používat. Nemá být zapnutá od začátku do konce pro
gramu. Nesmí hulákat, hrát během rozhovoru. Pozorujme své
děti a jejich chování-a vyberme pro ně vhodný program. Děti
jsou někdy velmi citlivé na náboženský zpěv. Sám jsem viděl
dvouleté děvčátko, jak ustalo ve hře a nehybně, se zájmem
poslouchalo Kyrie gregoriánské mše sv.
Chceme-li se dívat na divadelní hru, uložme dříve malé děti
ku spánku. Uvažme, že křik a vášnivé projevy jsou hrubé
otřesy pro jemné nervy našich dětí.

MALOMYSLNÉ A SKLÍČENÉ NAŘÍKANÉ:
"Nevím, co s ním dělat..Nic nepo
máhá! Co chcete? Je nervózní!"
Použijeme všech možných posilují
cích léků, obětujeme vše,abychom
umožnili dětem pobyt v horách ne
bo u moře. Je to drahé, a účinek
rychle vyprchá. Jsme zklamání.
Je lépe-jako obvykle-vymýtit zlo
v základech. Nervozita dnešních
dětí pramení z něčeho, co jim chy
bělo, když byly docela malé a co
RODIČE
jim chybí dodnes .-život v klidném, KLIDNÍ
mírném, tichém prostředí. Nervový Vyrovnanost maminky a tatínka je jedinečný prostředek, jak
systém, úžasný, ale velmi citlivý vytvořit kolem dítěte klidné ovzduší. Není nic horšího pro
orgán lidského těla se nemůže vy dětskou duši a nervy než hádky a roztržky rodičů. Dítě je
vinout ve zdravý a pevný systém, vyděšeno. Roste ve strachu a hrůze ze scén, stává se z něj
nemá-li vyrovnané, klidné prostře.neurotik.Nebo reaguje celou silou svého egoismu a stane se
samo nervózní, nesnášenlivé, bojovné a pomatenější než jeho
dí .
nešťastní rodiče. - Umějme též zamlčet před dětmi starosti
TICHO!
Hlavní prostředek je ticho. Ticho a bolesti - jako rostlina potřebuje slunce, potřebuje dítě
kolem novorozeňátka. Vyvarujme se kolem sebe usměvavé tváře.
hlučnosti: bouchání dveřmi, třís Desetiletý chlapec, nejstarší ze čtyř bratří,se utopil. Do
kání nádobím atd..to jsou ty malé vedete si představit krutou bolest rodičů, jejich pláč a
šoky, které ničí nervy. Maminky, zármutek. Ale snad by bývalo bylo lépe, vzdálit dočasně 3
naučte se jemným, mírným pohybům, malé bratry', svědky tohoto beznadějného smutku. Nejmladší,
dnes pětiletý, působí matce mnoho starostí: jeho otázky,
vyhněte se chvatu.
únik do snění, nervozita-následky smutného prostředí, ve
A ta hlučná mluva! Zaplavujeme
kterém několik měsíců vyrůstal. Naše děti potřebují radost.
své nejmenší slovy lásky, něhy;
Úsměv je výrazem klidné duše.
unavujeme je přáním, aby před
ostatními opakovalo mimiku-na kte RESPEKT
K
D ÍTĚTI
rou jsme pyšní. Kdyby naše děťát Rodiče jsou vynalézaví, mají-li vyrobit dítěti hezkou hrač
ko umělo mluvit, řeklo by:"Mamin ku, pěkně ho obléci; buďme ještě vynalézavější, když jde o
ko, dej mi pokoj!”
to, zabezpečit dítěti doma i venku ovzduší míru. V dnešním
A když vyroste, neustále hubujeme světě je to těžká věc. Musíme se nejdříve zmírnit sami, my,
a často křičíme:"Udělej to..cos
kteří máme v duši ještě stopy války nebo válečné hrozby.
zase vyvedl za hloupost..Drž se
Používejme aspoň všech prostředků, které jsou v naší moci:
rovně..Mluv, jak se patří..už to matky, 100 x za den se snažme snížit tón hlasu, uvolnit vý
s tebou není k vydržení.."
raz obličeje, uklidnit vlastní nervy, potlačit netrpělivost
Jedna maminka mi řekla:"Nemluvňát Pokusme se získat a ubytovat v sobě mír. Bez vnitřního míru
ka znervózňujeme příliš velkými
a klidného prostředí nemůže žádné dítě vyrůst ve vyrovnané
projevy lásky a velké děti příliš ho, sama sebe ovládajícího a klidného člověka.
častým hubováním.” Matky, dávejte
pozor na to, co říkáte: čím více
budete mluvit, tím méně vás budou
děti poslouchat.
Dítě nerozumí ani třem čtvrtinám
proudu vět, které se na ně hrnou.
Navíc se bojí křiku, maně se uza
vře do pozice obrany, odporu,
vrtochu a bude se snažit křičet
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čtverečky, takže plocha 1 milimetru byla rozlože
na na 27.373 čtverečků. Na zvětšeném obraze bylo
Každý rok, putují milióny věřících k zázrač možné" rozeznat do nejmenších podrobností scénu,
nému obrazu Panny Marie do Guadalupe v Me kterou známe z dějin obrazu. Indián Juan Diego
xiku. Dějiny obrazu začínají v r 1531 a by předkládá svůj plá"šť františkánskému biskupovi,
ly popsané poprvé v nářečí Azteku Nahault. na jehož tváři je vidět i slzu. Obraz ukazuje i
Špaňelský překlad vyšel až v r.1649.
jiné osoby. Na plochu jednoho milimetru není mož
Indiánovi Juanovi Diegovi se zjevila Panna né namalovat tak kompletní obraz. Přírodovědci,
Maria a požádala ho, aby se jí postavila na kteří se těmito fakty zabývali, prohlásili, že
pahorku Topeyac kaplička. Indián to řekl
pro to není přirozené vysvětlení.
svému biskupovi-františkánovi.Juanovi de
Dr.Mesina, z KONTAKTŮ katol.misie sv.Vojtěcha
Zgmarrage. Ten to nebral tuze váz'ně a chtěl
ve Stuttgartu.
důkaz pravosti zjevení. Při dalším zjevení
dgstal Juan Diego od Matky Boží Španělské
NOVÁ MODLITBA NA ZAKONČENÍ RŮŽENCE
ruže, v této roční době nedostupné. Mel je
dat biskupovi. Zabalil růze do pláste a
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým životem,
když je ukázal biskupovi, zjistilo se, Že
na plášti je také obraz Panny Marie. Stalo
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu.
se to v r.1531. Biskup dal postavit kaplič Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci
ku a tam vystavil i obraz Pannv
Marie
na plášti.
10 blahoslavené Panny Marie o těchto tajem
Zpráva o divu se
stvích rozj ímáne, at také podle nich žijeme
rychle rozšířila a
brzo putovalo na mís a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista,
to kaz^ý rok i 15.000 našeho Páia, Amen,
Indiánu. Rychle se
mezi nimi šířilo křes
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ťanství.
Dnes bychom to mohli Koncem min. roku dosáhl počet překladů Písma sv.
považovat za legendu. 1763 řečí,tj.o 23 řečí víc než loni.
Co o tom říká véda?
Počet katolíků v sev.Irsku stoupnul za 12 let
Vědecká analýza zjis- z 33% na 44%. Nekatolíků je 52%/angl.a protest./
tila:,
V křížové chodbě, refektoriu a španělské kapli
1 .Plátno, na kterém je klášterního kostela Sta Maria Novella ve Flo
obraz
Panny Marie, je z rostliny rencii bylo zřízeno muzeum pro nábož. umění.
Pito, jejíž životnost je max.20 let. Ob První trvalá výstava se nazývá Umění a dějiny
raz je ^50 let starý a nic ho nechrání,je kostela Sta Maria Novella. K nejcennějším kuodolný vučj prachu, vlhkosti a jiným zhoub’sům sbírky patří skleněné okno z Bonaiuto, kříd
ným faktorům - překonal i výbuch bomby, polový oltář z Daddi a Botticellimu připisovaná
ložené pod obrazem, jež zpustošila okolí. luneta. V křížové chodbě byly restaurovány fres
2.Nositel Nobelovy ceny za chemii Richard ky, 4 pocházejí od Paolo Uccella.
Kuhn, provedl analýzu barev obrazu. Barvi Na Berlínském filmovém festivalu byl poprvé před
vo není ani rostlinného, ani živočišného
veden film Odvážnost Arnolda Janssena-o rozhodu
ani minerálního původů, jak zjistil.
jících letech zakladatele Steylerského misij ího
3. Dr.Callagan(NASA) a prof.Judy Smith zji díla. Německý film režíroval Henri Walter a brzo
stili fotografickou analýzou pomocí infra se bude promítat v různých městech NSR.
červených paprsku: Pod obrazem nejsou po Mnichovský arcib.Dr. Friedrich Netter udělí 10.5.
mocné náčrty, kterých používají všichni ma'německou bisk. konferencí založenou cenu katol.
líři. Obraz byl namalován bez štětce.
novinářů, třikrát 3000 M a dvakrát 2000 M.
4. Oční specialista - lékař Torija Lavoig- "Andělské pozdravení"sochaře Veita Stosse budou
net pozoroval silně zvětšujícím ophtalmos- letos obdivovat na výstavě jeho děl v Norimberku.
kopem zřízelnice očí Panny Marie. Zjistil, Je umístěno vysoko v kostele sv.Vavřince. U pří
že se dá na nich rozeznat silhueta člověka. ležitosti 450.výročí smrti umělcovy bude dílo
5.V tomto, experimentu pokračoval Dr.Aste na výstavě od 10.5.do 13.11.
Tonsmann; analýzovat obraz na oční rohovce Počet kněží mimo Evropu v posledním desetiletí
u lidí. Tento obraz vzniká' zrcadlením při stoupnul, jak sděluje gener. sekretář Missio v
pozorovaní ocí na Guadalupském obraze. V
Cáchách, prelát Bernd Kaut na výročním shromáž
r.1981 dal fotografovat oční rohovky
dění německých kněžských rad v Munsteru.-Nezále
své dcery a fotografii 2000 x zvětšil.
ží ovšem tolik na počtu kněží, jako na jejich du
Nejdříve rozdělil plochu na velmi malé
chovních kvalitách.

CO ŘÍKAJÍ UČENCI ?

být v každém bytě.

KŘÍŽ

PROČ A JAK SE ŽEHNÁME KŘÍŽEM ?
Žehnáme se křižem na znamení, že z kříže vychází
každá milost. Dáváme tím i najevo, Že se hla'síme
VNĚJŠÍ ZNAMENÍ
k cestě, kterou vybudoval sám Buh - ke kříži.
VNITŘNÍ SMÝŠLENÍ
Mnoho křesťanu se křižuje nedbale a ledabyle,
Nevyjadřuje-1 i vnější znamení naše vnitřní
kříž pro ně už nic neznamená.
smýšlení-je lépe toho nechat-bylo by to po Vzdělaní i nevzdělaní vidí Často v naší víře jen
krytectví. Vnější znamení však muže také mravní systém. Čestní lidé si snad řeknou: křes
ovlivnit vnitřní smýšlení. Tělo a duše tvo ťanství chrání důstojnost Člověka. - Je to pravdaz.
ří jeden celek; co hýbe duší, vyjadřujeme
tělem a naopak, tělesný pohyb muže ovlivnit ale zároveň je to klam. Vypadá to pak totiž, ja
ko by naše víra sloužila jen k ochraně přirozené
náš vnitřní život. Musí v něm být ovšem
důstojnosti Člověka a chránila ho, aby neklesl na
skrytý smysl-jako ja'dro ve slupce.
zvířecí Či dokonce démonickou úrovgň. Ve skuteč
Zvlášť to platí o znameních naší víry.Ros
nosti dosáhne člověk svou pravou důstojnost tepr
tou z víry a mají v sobe kus víry. Ten mo ve vírou-pak je zpřízněn s Bohem a jemu podoben.
hou dát Člověku, který je ugtivě a s roz
myslem užívá. Nej hlouběji působí u svátos ČLOVĚK NENÍ STŘEDEM VŠEHO!
tí. Božský život milosti se váže na znamení Hlavní pokušení člověka je prodrat se kupředu a
Ta jsou branou milosti z Božího srdce do
považovat se za střed světa, kterému musí všechno
našeho srdce.
-i náboženství-s^oužit. Osvícenství považovalo, ná
boženství za pomůcku pro nevzdělaný lid, který ne
Křestní voda vtahuje Člověka do velkého
proudu božského života-do milosti. Svátost' dovede být"lidský"sám od sebe, ale potřebuje při
jsou svata' a svátostná znamení. Podobají se kázání a zvyky. V komunistickýchozemích se trpí
kalichům, které obsahují božský život,pro náboženství jen a jen z tohoto důvodu - a tento
to s nimi máme zacha'zet s největší úctou. názor se bohužel zakořeňuje i v Církvi, totiž že
Víra musí nahradit to, co nevidíme. Jejich Člověk je středem všeho. Hlásají to lidé, kteří
vnější vzhled a vnitřní význam jsou nesmír nemají o významu kříže ani tušení a přesto se od
ně protikladné. V kostele není nic tak ne važují mluvit jménem Církve - lživě.
patrného jako Nejsvětější svátost, křestní ZBYTEČNÉ TÝRÁNÍ ?
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voda, olej a slova zpovědníkova:"RozhřešuKdo
vidí
ve
víře
jen
lidský
vnitřní
úkon,
neví si
ji tč."oPřesto působí to^největší, co se
s křížem rady. Je to zbytečné týrání, neoprávněný
vůbec muže stát - vlévají do nás božský ži
zásah Boží do lidského života-a hrozné bezpráví.
vot.
Jsem hodný-a přesto Buh posílá kříž! Vždyť si jej
TAJEMSTVÍ KŘÍŽE
nezasloužím! Kdo dnes vidí v kříži milost, na
Největším tajemstvím naší víry je tajemst kterou navazují další milosti-milost osvícení a
ví kříže. On je brána k hodnotám milosti
Boží sily? Kdykoliv se křižujeme, vzpomeňme, že
Boží. Jen skrze kříž se můžeme posvětit a jen od kříže se dá očekávat pokrok v životě víry
posvětit i druhé. Všechno ostatní - modlit u sebe i u jiných. Tedy ne kvapně a lhostejně,
ba, rozhovor, skutky - jsou jen přídavky nýbrž s vědomím, Že se přiznáváme k vážné a ob
našeho vztahu ke kříži; z něho vychází mi šťastňující pravdě. Ano - nový Člověk, stvořený
lost, která posvěcuje naši modlitbu a prá Bohem podle jeho obrazu - se rodí porodními bo
ci. Bez ní je všechno prázdným gestem.
lestmi kříže. Kříž je brána k životu.
D R U H Y
KŘÍŽŮ
ÚSPĚCH
KŘÍŽE
Sílu kříže dosvědčil Pán svým životem a
V katolické Církvi máme malý a velký kříž. Malý
utrpením: kázal, dělal zázraky a neúnavně děláme na začátku evangelia. Jádrem radostné zvěs
ti našeho Pána je pravda, že utrpení může plodit
pusobil-lid ho však zavrhnul a opustil,
učedníci se rozprchli. Zasel mnoho semínek radost, že smrt musí sloužit životu, tedy že kaž
do lidských srdcí, ta však nevzklícila a
dé utrpení se dá překonat a proměnit v kříž, kte
nezapustila kořínky - ani nedala úrodu.
rý přináší milost. Křížkem na čele vyznáváme, že
Teprve po jeho smrti ng kříži ožila, tehdy nauka o kříži je vtištěna do naší mysli, Že ji „
viditelně a osobně zapůsobila Boží milost, ústy vyznáváme a uchováváme v srdci. Je nehezké,
Duch sv.,lidé se obrátili a dali se pokřtít když křesťan místo poctivého znamení kříže udělá'
Pak teprve pochopili apoštolově jeho slova, jen jakési klikyháky. - Křížky děláme asi v Šíř
která slýchávali celé tři roky, ale nerg- ce úst. - Velkým křížem se žehnáme před modlitbou
zumněli jim. - Semeno musí padnout do pudy a na konci a když nám Žehná kněz. Špičky prstu
a zahynout, pak přináší úrodu. A jen kříž pravé ruky položíme na čelo, na prsa, pak na levé
přivedl na zem božský život.
a na pravé rameno. Chceme tím říci, Že my,křesťa
Proto stojí na každém oltáři kříž a měl by né ve světě, žijeme ve znamení kříže, že ješte

ROZJÍMÁNÍ O ČASE

nejsme účastni věčné radosti,
nýbrž ji musíme získat pro
sebe i pro jiné - právě
skrze tento kříž.
Je nehezké mávat při tom ru
kou, nepůsobí dobře ani pře
hnaná slavnostnost. Příčná a
svislá čára nemá být příliš
dlouhá, kříž trvá asi dve
vteřiny, dělá se jedním ta
hem, neprodlévá se na mís
tech, kterých se dotýkáme.
Ve východní církvi je zvy
kem, dělat rukou oblouk ku
předu a křižovat se od pra
vého gamene k levému, u ka
tol íku ne.
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KDY SE KŘIŽUJEME?

1. Co Času jsi věnovat prácí, dřině,
topoté...kotik Času jsi věnovat
Bohu, abys pracovat pro Jeho krátovství, čest a chvatu?
2. Co času jsi věnovat k uchované své
ho smrtetněho teta..Pečovat jsi
vsak se stejnou houževnatostí o svou
nesmrtetnou duší?

3. Co času jsi' věnovat Četbě, vzdetání,
objevovaní... Kotik však času jsi věnovat objevování Boha čet
bou Písma sv., aby ses vzdětat v pravdách Božích, upevnit ve vi
re a přijat Ducha sv., kterého On ti sesítá?

4.Co času jsi věnovat odpočinku, sportu, zábavě, požitkům....
Naset jsi vsak také čas k uspokojení vnitřních tužeb, htedats
duchovní positu v modtitbe a rozjímání, aby ses moht postavit
proti ztu a najít pravý smyst své pozemské existence?

Při začátku a na konci mod
litby. Z kříže vychází mj5.
lost modlitby, křížem způso
bil Pan, že smíme s Bohem
mluvit s nadějí na vyslyšení.
Také" se křižujeme při promě
ňování - jednou při proměně
6.
ní chleba v Tělo a podruhé'
při proměnění vína v Krev
Páně. Tím vyznáváme, že jsme
byli křížem vykoupeni a jen
kříž že nás posvěcuje.
7.
Při znamení kříže máme Ukři
žovaného vzývat, děkovat mu,
přiznat se k našemu kříži.
Křižujeme se také, když na's
žehná kněz Nejsvětějsí svá
tostí nebo nám dává požehná 8.
ní. Je to malé kázání; kří
žem k nám přichází požehná
ní a milost.
MÁME DĚLAT KŘIŽ VENKU ? -

Jistě, jdeme-li nebo jedeme
v elektrice kolem kostela.
Vždy však důstojně, nenápad
ně a samozřejmě. Je to pří
liš svaté znamení, než aby
sloužilo při demonstraci a vůbec už ne politické.
Rovněž ne, kdybychom křížem
vyvolali odpor nebo rouhání,
hněv či výsměch. Kříž nemá
me dělat plaše a úzkostlivě,

Co času jsi naset k řečem, diskuzím, poučování, přesvědčování
jiných... Kotik vsak Času jsi met k dispozicí pro svého Stvořitete, abys zastecht Jeho votání, Jemu se otevřet, dat se
jím inspirovat a pak moht mtuvit o Nem i k jiným, přesvědčit
je příktadem tásky a tak je k Němu přivést?
Co času jsi promarnit pomtouváním, kritizováním, souzením ji
ných.. .Naset jsi však odvahu a Čas ke kritizování, souzení a
zpytovaná sebe sama, v Boře přítomností, abys moht začít své
vtastní obrácení?

Co času zabrata tvá nekonečná zvídavost, abys konečně pochopit
porozumět, vědět...obracets se při tom g pomoc, o radu k ji
ným. .. Jak Často jsi však upřímně a s duverou prosit Vševědou
cího Boha o pomoc, o radu, abys nezabtoudii v btudiŠtích
světa a svého vtastního Jř ?
Co Času zabrato tvé snění o bratrství, svobodě, spravedtnosti,
míru, tásce, nesmrtelností...
Kotíkrát sis však udětat čas pro spojení s Jezxsem, abys v
Něm naset pravé OSVOBOZENÍ, SPÁSU A VĚČNÝ ŽIVOT ?

9. Co Času jsi prospat a co Času promarnit htedáním poztátek

tohoto světa místo pravých - věčných hodnot; proto ti nezbyto
mnoho Času pro Toho, který stvořit ČAS a věnovat ti ho.

10. Co udetáš s Časem, který ti ještě zbývá ?
M.L.

Chtěli bychom, aby Čas před námi byl už za námi, a když je za ná
mi, chtěli bychom ho mít v budoucnosti, Zbavme se konečně tohoto
hloupého neklidu; chtít čas tam, kde je, toťprvní zřeknutí se
a podmínka každé"poslušnosti vůči řádu Prozřetelnosti.
Maurice B L O N D E L

Čírn hloitěji vnikne Člověk do času, do jeho podstaty, tím rozhod
něji je odkázán na sebe; na sílu duše, víry, ducha, která ho
uschopňují, v Čase obstát; na tom zaleží, abych se stal skutečně
člověkem a zachránil v sobě dědictví lidstva.

jako bychom se báli nebo mě
li špatné svědomí, nýbrž sa
mozřejmě.
Zbožně udělaný kříž nám při
Reinhold SCHNEIDER
náší milost, abychom ho po
Čas rodí prostor, prostor ale zabíjí čas.
chopili. Kdo tu milost má Oswald S P E N G L E R
a těch není mnoho - rychle
dosáhne dokonalosti, neboť z kříže vychází všechna spása..
Kurt PALM

dí z miliónu ani dolar!
"Nic jiného vám nezbývá,"řekla dívka iro
Kreslíc Ted se zamiloval do dce
nicky. "Jinak padne podezření na vás.
ry svého šéfa. Přesně řečeno - do
Byl jste tu, na revolveru jsou vaše
milionářovy dcery. Byl to přitaž
otisky prstů...."
livý chlapík, typ filmového her
Teprve nyní si všiímul, že má tenké hed
ce. Onen večer, kdy se pokoušel
vábné rukavice. "Já neměla důvodu odstra
o štěstí v pokeru a prohrál po
ňovat zdroj svých příjnů, ale vy ano!
slední dolar, ho pozvala svůdná
Vzpomeňte na jeho dceru! A milióny!"
rusovláska na sklenku.
ušklíbla se.
"Chcete si vydělat pár tisíc dolarů?"ze Ted cítil, jak se mu po tváři řine pot.
ptala se ho se svůdným úsměvem.
"Ano, nenáviděl jsem ho. Ale mohla byste vyslech
"Kdo by nechtěl?" povzdechl."Ale jak?"
nout můj plán, jak ho odstranit, a nedržet stále
"Navštivte mě zítra, kolem šesté." Dala
tu bouchačku před nosem."
mu adresu, Ted nedůvěřivě přijal, ale
"Mohu vám důvěřovat, Tedy?"zeptala se váhavě. Pak
všechna nedůvěra zmizela, když se druhý
jí klesla ruka s revolverem dolů.
den octnul před výstavným domem se širo Ted bleskurychle vytáhl vlastní kolt.
kým schodištěm. Belinda, ta kráska s ru "Tak, a ted pusťte revolver na zem,"poručil.
sými vlasy, mu vyšla vstříc a uvedla ho
Dívka zbledla, ale poslechla. Ted odkopnul revol
do haly. Ted se s úžasem rozhlížel.
ver.
"Takový dům je mým snem,"zašeptal.
"Jaký nesmysl,"řekla tiše,"přece milujete Zuzanu
"Bohatství není všechno, "vzdechla dívka. a chcete její milióny. Oba jsme dosáhli cíle. Jen
Terpve nyní si všimnul, jak má zelené oči odstranit mrtvolu - a jsme volni!"
a svůdné rty.
"Tak snadné to není. Načekám se, až ho prohlásí
"Muž, který mi tento dům koupil, chce za za mrtvého. Bylo by pro nne lepší, kdyby někdo
něj svou cenu, "pokračovala dívka, když se věděl, že jste Brightona zastřelila vy."
Ted pohodlně usadil v křesle. "Už jsem za Belinda zbledla a sevřela rty.
platila dost. Vždyť, je mu přes šedesát!" "Víte, co řeknu policii?"pokračoval Ted."Dnes ve
"Proč neodejdete?" namítnul Ted.
čer mě zavolal Brighton do kanceláře, že se rmou
"Už jsem si na dům zvykla. Na muže ne."
musí obchodně mluvit. Avšak čeká na něho jedna
Pronikavě na ni pohlédl: "Chcete říci, že dána. Mohu ho doprovodit a až se omluví, pojedeme
se objevil jiný muž...."
k němu. Odjeli jsme, zastavili zde před domem,
"To také. A ted k obchodu. Bili přijde po on vstoupil napřed, já zamykal dům a náhle jsem
zději, a dám vám deset tisíc dolarů, když zaslechl výstřely. Běžel jsem do domu. Spatřil
se postaráte, aby už nikdy nepřišel."
jsem svého šéfa mrtvého na zemi a pak jsem uviděl
Mluvila tiše, ale důrazně a zároveň otev i vás, Belindo. Mířila jste na nne. Já jsem však
řela zásuvku stolu a vyňala revolver. Ted byl rychlejší."
sebou škubl, vzal revolver do ruky, ale
Po těchto slovech Ted vstal a kráčel pomalu zpět
pak jej položil zase na stůl.
ke dveřím. Pak náhle vystřelil. Jen jednou. Peč
"Ne - rád si vydělám, ale ne elektrické
livě otřel kapesníkem Belinky zbraň, kterou
křeslo. Je mi líto. Nemohu vám pomoci."
odkopnul, stáhnul jí rukavice a vložil jí zbraň
Otočil se a zamířil k východu. Náhle za do ruky. Svou položil na stůl a šel k telefonu,
slechl, jak se hlavní dveře otvírají. Sko zavolat policii.
čil za záclonu a s úžasem spatřil, jak Belindě líbá ruku jeho zaměstnavatel! To je Za pár minut vstoupil kapitán Harris z krimináltedy Bili! Zatím co návštěvník objal dív
NAŠE KRIMI
ku, vyplížil se Ted před dům a nasedl do
"Ano.
Jmenuji
se
Ted
Norman."
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auta.
"Vyprávějte, co se stalo."
Náhle zaslechl tři suché výstřely. Ted vy Když Ted dokončil svůj příběh, objevil se lékař.
skočil a rozběhl se nahoru.
Nejdříve se sehnul nad ležící Belindou.
"Děkuji vám, Tede,"řekla Belinda a ukázala "Mrtvá, střelená přímo do srdce." Pak se sklonil
na bezvládně ležící tělo. "Splnil jste
nad Brightonem a v zápětí udiveně vstal:"Tento
svůj úkol. Ted ještě odstranit mrtvolu!" muž není vůbec mrtev - ba ani zraněn!"
"Ne! Nemohu! Zbláznila jste se! Ne!" Na Ted zíral s vytřeštěnýna očima na šéfa, který se
padlo mu, že zmizela i překážka mezi ním pomalu zvedal ze země.
a milióny, které zdědí jeho budoucí man
"Snad nenyslíte,"zasmál se na Teda, že dám své
želka. Jenže odstraní-li mrtvolu, bude
milence ostře nabitý revolver. Slepé patrony jsou
mít do smrti výčitky svědomí a kromě toho, bezpečnější. Mějte se hezky v káznici - Zuzaně a
jak dlouho bude trvat,-než prohlásí úřady jejím miliónům vyřídím od vás pozdrav.."
zavražděného za mrtvého? Do té doby neuvíRobert R U C K

SMRTELNÝ OMYL

P. WERENFRIED MLUVÍ....
neznámí

hrdinové

V r.1970 jsem navštívil misijní stanici Kashofu na ostrově Idjwi na jezeře Kivu/Zaire/. Za
kladatelem misie byl -Flanderský P.Renaat de
Vos. Podle svědectví jeho spolubratři to byl
muž neúnavné práce, světového rozhledu, hoří
cího srdce, železné vůle a mimořádného orga
nizačního talentu, který své bohaté dary po
stavil úplně do služeb bližních. Po desetile
tém pionýrském působení si doslovně vydupal ze
země dvě další misijní stanice a bez váhání
poslechl biskupa, aby r.1961, v životu nebez
pečných dobách-v Bukavu osvobodil z rukou
vzbouřenců svého spolubratra. Dva týdny po je
ho příchodu byla za zvuků tamtamů přepadena
•Farnost domorodci, "poštvanými komunistickými
vůdci”. Jeho otázku:"Co jsem vám zlého udě
lal?" udusili v krvi. Strhli mu z těla bílý
hábit, vypíchli mu oči, nožem na chléb mu pro
řízli hrdlo a tělo rozkouskovali. V 46 letech,
16.února 1961, přinesl oběť svého života. V
posledním dopise napsal:"Budou bít pastýře!
Církev teS potřebuje mučedníky!" Svou mučed
nickou smrtí korunoval svůj kněžský život, by
la to poslední krvavá mše, ve které se sjedno
til s Kristovou smrtí na kříži.
Jak si vysvětlíme, že jeho smrt - a smrt toli
ka misionářů, které v II .pol.století potkal
stejný osud jako Renaata de Vos, neudělala
Bude Církví, kterou neobnovují svati, ale pro
na křesťanstvo žádný dojem? Jak je možné, že fesoři, žurnalisté a barbaři. Církví v nouzi.
zmizel ideál pro mládež - hrdinský život tiší•Zde několik důkazů tohoto rozkladu.
ců sester, laických bratří a kněží, kteří jako Rennat de Vos, přinesli snad jedinou rozEKUMENICKÝ POHŘEB A PES VE SVATOSTÁNKU.
vojovou pomoc, která si zaslouží toto jméno -Před několika týdny jsem byl v Holandsku na
v Africe, v Asii a v Latinské Americe? Proč pohřbu kněze, činného v ekumenismu. Oznámili li
tolik čestných bojovníků za boží království turgickou slavnost jako”Služba slova a stolu”a
cítí, že jim byla vražena dýka do zad nebo by Konala se v evangelickém kostele. Za dlouhým
stolem sedělo pět mužů a čtyři ženy. Mj.katolic
li ponecháni svému osudu a zklamání?
ký studentský farář se snubním prstenem/!!/,
NĚVĚRA UVNITŘ CÍRKVE
evangelický pastor, provinciál a řeholní bratr
Jistě to souvisí s přibývající nevěrou uvnitř zesnulého-oba v civilu . Katolický studentský
Církve. Se vzrůstem špatně chápaného ekumenisfarář napadl v kázání katolickou Církev, v je
mu. S misijní činností na úrovni výroby od jímž chrámu prý už není Ježíš. Kanón, nazvaný
padlíků. Se zmatkem pojmů špatně pochopeného "modlitbou stolu”byl vlastní výroby; zpívali ho
kněžství a řeholního života. S odstraňováním střídavě muži a ženy u stolu a truchlící far
modlitby, bez níž spojení s Kristem nutně
nost. Na začátku modlitby nazvali Ježíše”synem
odumírá, takže stovky kněží dávají mladým zářJosefa, synem Davida/../ synem člověka, kterého
ný příklad zrady, porušování slibů a velmi
jmenovali také synem Božím." 0 Marii nepadlo
nechutného sobectví.
ani slůvko. Slova proměňování vyslovoval hlav
Přizpůsobí-li se Církev z lásky ke světu du ní celebrant, evangelický pastor! Při interkochu doby, brzo její děti zašantročí poklady munio pod oběma způsobami nabírali stále znovu
milosti, víry a tradice. Nevěsta Kristova
do prázdných kalichů víno ze džbánu. ProvinciáL
ztratí své mystické rysy. Stane se Církví"ng- mi řekl, že jejich biskup tuto slavnost dovolili
přetržitýeh. debat, organizací, nad, kongresu ।Choval jsem se pasivně, ale 800 smutečních hos-i
synod, komisí, akademií, stran, tiskových,
tí to shledávalo normálním - ba krásným.
skupin, ýunkcí, struktur a přes trukturo vání, ।3řed několika lety jsem v Echo der Liebe uveřej]
sociologických experimentu a statistik."(Urs nil hrůzný obraz psa ve svatostánku. Byl to
von Batthasar).
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svatostánek ze 17.stol., posvěce trápí komunistické intelektuály a mladé pochybnost o život
ný tři sta let přítomností Ježíše ním názoru, který jim byl vnucen. HLEDAJÍ BOHA. Najdou ho
Krista. Tisíce zarmoucených, ubi jen tehdy, budeme-li jim zvěstovat jeho radostnou zvěst.
tých a o sílu zápasících lidí zí Ne bezcennými dialogy, ale zářivým křesťanským životem.
ralo na něj kdysi v úctě nebo s
Je mistrovským kouskem čláblovým a strašlivou zradou na Kris
pláčem. Věděli, že v pozlacených tu, že právě dnes se znesvěcuje, zbavuje záře a pustoší
stěnách čeká ten, který řekl:
v Církvi všechno svaté, nadpřirozené, ryzí, pravé, dobré a
"Poječte ke mně všichni, kteří jste krásné. Musíme přestat bagatelizovat tento skandál. Neboť
obtížení a zarmouceni, a já vás
dnes je Boží Církev znesvěcena pohoršlivěji než kdysi v
občerstvím." Tuto útěchu nevzal
chrámové předsíni obchodníky z Jerusalema. Víme z evange
zděšeným věřícím komunista, sva lia, jak to bral Ježíš vážně. Když ho zneuctívali, jen
tostánek neproměnili ve psí bou konstatoval:"Zneuctíváté mě." Když ho udeřili od tváře,
du v SSSR. Tento rouhavý čin se
ptal se:"Proč mě biješ?"Ale když znesvěcovali dům jeho
stal ve Francii. Ale postoj duch^ Otce, vznítilo se v něm jeho vnitřní vzrušení. Odvázal
jenž vede k těmto hanebnostem, je opasek a vyhnal hanobitele z chrámu ven.
mezinárodní. Je to mentalita,kte
PŘIJĎ, PANE
JEŽÍŠI....!15
rou předvídal Kristus, když se
Přijď teď a očisti svou Církev. Zvedni nás, když se klaní
zarmouceně zeptal:"Najde Syn Čtome světu. Abychom považovali"za bezcenný b/iak"všechno, co
věka, až zase přijde, na zemí ví
je s Tebou neslučitelné. Zachraň nás v pokušení, starat se
ru?" (Lk 18,8.)
tolik o lidi, že už nemáme čas, myslit na tebe. Pomoz nám
Najde ještě víru v Německu? Před
bránit Nejsvětější svátost, kterou jsi nám svěřil. Nedo
několika lety slavil nedaleko od
pusť, aby bojovná četa ďábla náporem potopy zničila hráz
tud diecézní kněz pro mládež s
tvé Církve a aby mu při tom pomáhali Tvoji pastýři!
650 chlapci a děvčaty mešní fesAno, přijď Pane Ježíši. Ve svobodném světě stojíme před
tival-trval čtyři hodiny. V koste
situací, která je horší než pronásledování víry, totiž
le se kouřilo, pilo, žvanilo a
před vpádem nevěry do Církve, před náboženskou sebevraždou
tančilo. Kněz sloužil mši bez li
lidu Božího, před hrůzou zpustošení na svátých místech.
turgického oděvu. Konsekrační slo
To už v r.1968 viděl český kněz, kterého jsme za Pražského
va změnil, proto bylo zřejmě pro
jara pozvali na Západ. Učený-ovládal pět řečí, zbožný,dva
měňování neplatné. Proměňoval kra
náct let vězení. Navštívil šest zemí, aby poznal Církev ve
jíčky bílého chleba, které se
svobodném světě. Hodně naslouchal a četl, málo mluvil.Při
rozdávaly při "přijímání", a
rozloučení mi řekl otřesná slova:”5(/£ j^em ve vězená 12 tet
účastníci je při řeči a smíchu
protože jsem oktet zastat věrný Církví a Ráma. Mučiti mě,
jedli. Přijímání zakončily vuřty
protože jsem nechtet zapřát papeže. Pro svou vára jsem
a Coca-Cola. Pan farář udělal
ztratit zdravá. Ate tato vára mi data klid a jistota, jež
přítrž tomuto skandálu tím, že
zmenity mé vězená v nej krásnější teta mého života. Vy jste
vypnul světlo. Protože se bál, že
ztratiti Boží pokoj. Podrytí jste víra, takže až nedó.vá
snad proměňování přece jen bylo
platné, hodinu jedl zbytky chleba jistota. Na svobodě odhazujete to, za co jsme bytí my pronástedováni. Západ mé zktamat. Raději bych žit zase dva
v kostele.
náct tet v komunistickém vězení, než abych tu zůstat."
Neuráží tedy našeho Pána Ježíše
Snad je to tvrdý soud, ale měl by nás podnítit k úvahám.
Krista jen komunistický východ,
Je to mínění důležité části Církve, kterou nepoučují moder
ale i křesťanský Západ. A to dva
tisíce let poté, kdy Maria ucti nisté, nýbrž byla očištěna krví a slzami. Kdo mají čisté
srdce, vidí Boží pravdu lépe, než mnohý domýšlivý učenec.
vě zabalila do plének Ježíška a
položila ho do jeslí. Kdy andělé
zaplnili noc svým chvalozpěvem,
kdy pastýři velebili Boha a mudr
ci, plni radosti, padli před ním
na kolena a vzývali ho. Co stařec
Simeon oslavoval Boha, protože
jeho oči spatřily jeho Spásu.
"HLEDAJÍ
BOHA...”
Už 36 let se namáhavě snažíme tisí
cerými maličkostmi pomoci pronásle
dované Církvi.. Pravá pomoc by by
lo obrácení pronásledovatelů.Zdá
se, že tento zázrak Božího milo
srdenství je blízko. Víc než jindy

Touraine. Proč se mají zabíjet zdravé nenarozené
děti k transplantaci orgánů dětem smrtelně ne
Od 11.května bude týdenní gener.audience u mocným? ptá se tento svaz.
sv.Otce přeložena zase na odpoledne.
Africká republika Kongo-býv.belg.kolonie-dnes s
Novým arcibiskupem v Cadiffu/Wales ustanovil komunistickou vládou, oslaví letos 100 let od zasv. Otec biskupa z Menevie, Johna A. Warda/54/ .čátků katolické Církve v této zemi.
Nastoupl po 77 ti letem arcibiskupovi Johanu Od 22.do 25.4.pobyla na pozvání primase kard.
A.Murphym, který odchází na odpočinek.
Glempa v Polsku delegace milánské arcidiecéze v
Sv.Otec ustanovil lazaristu Tadeusza Goclcw^- čele s arcibiskupem kardinálem Martinim, S.J.
skiho 23. 3. světicím biskupem v polském bis V Assisi se konala v dubnu celoevropská konferenkupství Gdaňsko. Dosud byl rektorem diecézní -ce představitelů katol. skautů a skautek. Maji 3
ho kněžského semináře.
mil. mladých lidí. Konference se zúčastnilo 200
18. 3. zemřel ve Švýcarsku býv. italský král
delegátů z 24 evropských států.
Uniberto Savoyský. Sv.Otci odkázal turinské Od 12.do 17.4.se slavil ve Veroně v kostele pat
plátno-jak oznámil vykonavatel testamentu F. rona města sv.Zenona spolu se svátkem sv.Vojtě
A.Radice-a to 25.3. u příležitosti zahájeni cha, který tam byl před 1000.lety vysvěcen na
mimořádného sv.Roku-v Zenevě. Podle vůle zes -biskupa/29.6.983/. V sobotu večer sloužil mši sv.
nulého zůstane relikvie v Turinském dóme.
polský kard.Rubin, prefekt kongregace pro vých.
Ve státě Pobřeží slonoviny v Abidjanu roste Církve a přečetl zvláštní poselství sv.Otce. S
největší náboženská stavba tajnějších katolí ním sloužil mši sv.náš biskup P.Škarvada a veronků. Základní kámen ke katedrále položil r.
ský biskup Amari. Byly přítormy delegace z Mohu1980 sv.Otec při návštěvě země. Stavbu navrtí .če a z Binningen/NSR/.
architekt Spirito. Má trojúhelníkovou kon Od 18.-22. 4. se konalo v Bad Schbnbrunn/ve Švýcarstrukci s věží ze tří samostatně stojících sku/evropské setkáni biskupů, kteří jsou odpověd
sloupů. Pojme 8000 věřících a bude dostavěna ni a starají se o užíváni hromadných sdělovacích
v r. 1985.
16 prostředků. Hlavni námět porad - úsilí hsp o
Novým předsedou latinsko-amer.bisk.rady
pružnější informováni věřejnosti, hl.pokud jde o
CELÁM byl 14. 3. zvolen biskup z Avallanedy
evangelizaci Evropy. Zasedáni vypracovalo pasto
Antonio Quarracino-60 let, Argentinec. Úřad rační směrnice pro evropské země.-Když jsme se
převzal po kolumbijsklm arcibiskupovi z Mede- podivovali velmi nízké náboženské úrovni vysílá
llinu, kard. A. L.Trujillovi. 19. valné shrom. ni švýc. televize, dostali jsme informaci, že to
zahájil 9. 3. sám sv.Otec v Port-au-Prince na to vysílání vede odpadlý kněz.
Haity. Jednalo se hlavně o duchovni péči o Bulharský uprchlík Teodor Hlebarov, býv.prof.
mládež, o boji proti bídě aj. a schůze skon teorie hudby na sofijské universitě, žijící v
čila různými návrhy, týkajícími se protes
Bolzanu, zažádal o vatikánskou příslušnost, pro
tantských a orientálních sekt, které se s
tože v tomto státě není kriminalita, komunistic
úpadkem katolické viry v již. Americe nesmír ké odbory, znečisťující průmysl a posedlost se
ně rozmohly.
xem. Žádost byla s politováním zamítnuta.
Podle zprávy italského L^Espresso nabídly
Lublinská universita udělila čestný doktorát sv.
italské úřady v únoru 1982 Mahmedu Ali Agca- Otci a plánuje vydání všech jeho spisů.
ovi, útočníkovi na sv.Otce, snížení trestu z K neděli Dobrého pastýře 24.4.bylo uveřejněno po
doživotí na 10 let, prozradí-li jména těch, selství sv.Otce. Je to světový den modliteb za
kdo mu při činu pomáhali. V květnu prý Agca dobré kněze, řeholníky a řeholnice.
své bulharské a turecké spolupachatele vyzra Arcibiskup z Marizales v Kolumbii zakázal kněžím
dil. Min.vnitra odřítítlo k zprávě komentář. své diecéze křest dětí, jejichž rodiče jsou oddá
Londýnská Fundace Templeton jmenovala Ale
ni pouze na úřadě.
xandra Solženicyna laureátem své ceny za"zá Při restauraci kaple Transito/smrt/uvolnili od
sluhy o náboženstvl”pro rok 1983. Cenu zalo borníci ze3 z římské doby a dveře z doby před
žil před 11 roky americký finančník John M. XIII.st. Přede dveřmi na zemi jsou mramorové des
Templeton, presbyterián. 64 letý Solženicyn ky k ochraně místa, ctěného jako ostatek, tam to
dostane 170 tis. dolarů, 10.5. v Londýně. Ze tiž na holé zemi zemřel sv.František 4.10.1226.
známějších osobnosti dostál cenu naivní Billy Je to v basilice Sta Maria degli Angeli na úpatí
Graham, Matka Tereza a belg.kard.Suenens.
Assisi - ne však v kapli Portiunkula.
Někteří lékaři v Lyonu a v Bordeaux používa Švýcarská Postní obět vynesla přes 2 mil.šfr.
jí lidských plodů po potratech k léčení ně Při zahájení sv.Boku vykoupeni byl v milánském
mčených dětí. Nejsou-li tyto nenarozené děti domě vystaven kříž, který nesl před 4 stoletími
ještě mrtvé, zabijí je tím, že jím uříznou během noru ulicemi města sám sv.Karel Boronejský
hlavu. Mezinár.svaz proti zneužívání lidských Proces blahořečení P.Pia začal prakticky ve veli
plodů ostře protestoval proti těmto nacistic. konočním týdnu, kdy byl vyslýchán první svědek.
kým metodám a žaloval lyonského prof.Louise
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ŠVÝCARSKÝ PLÁN
PRACOVNÍ SCHŮZKA MLADÝCH V ST.MARTINU. Příprava pomocníků

/nad 16 let/při děts.táborech. Inf.a přihl.P.šimčík
20.-25.5.
FATIMA, NADĚJE SVĚTA. Barev.diafilm. Po mši sv.v klubovně
BOHOSLUŽBY
Curych, tutéž sobotu po mši sv.ve Winterthuru 24.5.
AARAU-u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15 MÁJOVÁ POUŤ V E I N S I E D E L N. Mši sv.
slouží a promluvu má náš nový biskup P.J.ŠKARVADA. Od
BALEN-kaple sv.Šebestiána-vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIfKA 11,15 10 hod.příležitost ke sv. zpovědi ve zpov.kapli v chrámu
29.5.
BERN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě vpředu vlevo. Mše sv.v 12,15
česká a slovenská, sobota
18,00 SLAVNOST NEJSV.SRDCE PÁNĚ, jemuž je zasvěcen červen.Mše
BASILEJ-kaple Lindenberg č. 12. sloven sv.v klubovně misie v Curychu,inf.P.šimčík
10.6.
ská, v sobotu
17,00
POUŤ VE-SCHWÁGALPU POD SÁNTISEM, ve 12 hod.mše sv.v eku
CURYCH- česká - Herz Jesu Kirche,
12.6.
Aemtlerstr.46. neděle
19,00 men.kapli, pak zábava v přírodě
slovenská-v kryptě Liebfrauenkirche, POSLEENÍ SCH8ZKA MLÁDEŽE V CURYCHU PŘED PRÁZDNINAMI,
Weinbergstr.34, v neděli a svátky 9,
inf.P.šimčík
00RTAILL0D-JO km na juh od Neuchatel, 18 hod. 24.6.
směr Yverdon, far.kostol sv.Petra, 3.
ned.v mesiaci-P.Mazák
10,00 VÝLETNÍ NEDĚLE VE
FRIBOURG—v kaplnke Marianistov, Rue de SCHWARZWALDU s pik
Faucigny, I.ned.v mesiaci,P.M.
10,00 nikem. Mše sv. v
LAUSANNE-Boulevard de Grancy 29.,I.p. Bonndorfu v 11 hod.
26.6.
4.ned.v mesiaci /P.M./
9,30
LETNÍ
TÁBOR
DĚTÍ U
RtŤTI-TANN - kaple u katol. kostela P.Šimčík posílá pozvánky
9,30 MOŘE V ITÁLII-přihl
LUGERM-St.Peterskapelle, neděle 19,00 co nejdříve u P.šimSCHAFFHAUSEN-kaple u kost. sv.Petra, St číka,31.7.-14.8.
Peterstr.il.P.šimčík posílá pozvánky DUCHOVNÍ VÍKEND S
SOLOTHUFN-Spitalkirche. každou 2. nedé P.CYRILEM STAVĚTÉM
li, P.Birka
10,30 v Quartenu. Cena
,
ST.GALLEN-poslední sobotu v měsíci,
cca 90 frs.28.-30.10
Herz Jesu Kapelle v dóme, vchod z nád »***#««#«#*«*»*<—
voří
18,00 BLAHOPŘEJEME;
Po mši sv.beseda v Pfarrheimu-Gallus- Petru Ulmerovi a
str.34.
Jindře, roz.Dufkové k svátosti manželství 28.4
WINTERTHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv. v sobotu
19,00 Vaclavu ŠVECOVI, hodináři v Amrisvili - k jeho
ŽENEVA-v kapli při kostole sv. Terezie šedesátinám
14,avenue Peschier,2.ned.v nes. 9,30 Panu opatovi Anastázu OPASKOVI z Břevnova, ny
Data neprav, mší sv. rozesílají misioná ní Rohr v NSR - k sedmdesátinám.
ři sami a rádi je sdělí i telefonicky
VŠEM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
zájemcům. Na ně se obratte i v záleži
tostech křtu, pohřbu, vyučování náboCO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ženství a pod.
15.5.prohlásí sv.Otec za blahoslavené 2 saleziánské mi
P.JAN BIRKA, 6006 LUZEFN, Schadrútisionáře: Mons.Luigi Versiglia a Dona Callisto Caravaria.
str.26, tel.041-312635
Byli zavražděni za občanské války v již.Číně. 25.2.30
P.Jos.ŠIMČÍk-8004 ZÚRICH,Brauerstr.99. je na apoštolské cestě přepadli rudí lupiči a oni jako
t.01-2415025, P.Ant.BAN&-01-2414455
dobří pastýři obětovali život za čistotu dívek, které
P.Martin MAZÁK, 1110 MŮRCJS, La
jely s nimi. P.Versiglio vedl první saleziánskou výpra
Longeraie, tel.021-717713
vu do Číny-r. 1909-v r.1921 se stal biskupem. Druhý kněz
P.Vilém VONDRA, 8735 St.Gallenkappel, byl vysvěcen v Číně v r.1929.
Před podzemní basilikou sv.Pia X.v Lurdech byl vztyčen
t.O55-88146O-red.a admin.KLUBu.
P.Alois CNDERKA,/salezián/.4O58 Basel, velký kříž na památku mazinár. eucharistického kongresu
V r. 1981 a symbolická duha .iako znamení smíření.
Lindenberg 21. ,tel.061-32194417

BALET
Kdybyste se přišli někdy podívat do zákulisí Národního divadla, uvi
děli byste tam věci všelijaké. Asi byste se na to koukali dost divně,
kdybyste v závodním bufetu spatřili Rusálčina prince, jak docela sa
mozřejmě popíjí kávu, a hned vedle něho všechny tři lesní žínky, zvol
na usrkávající svou decinku vermutu. Jak se sem do té budovy vedle Ná
rodního divadla, kde je závodní bufet, dostali? Jak prošli ve svých
nápadných kostýmech přes ulici? To je takové tajemství. Pod ulicí,
kterou projíždějí autobusy a jedno auto za druhým, spojuje historickou
budovu s takzvanou^doplňovací"tunel. 0 tom jste docela určitě nevěděli. A právě tudy se mo
hou dostat ke své kávě jak Boris Godunov, tak Mařenka i Evžen Oněgin.
Velmi často si tu ale připadáte jako mezi polisty či skokany do vody v podolském bazénu, ne
boť se tu v koupacích pláštích plouží řada mužů a děvčat nápadně štíhlých postav, kteří si
tu a tam sezobnou jeden jediný chlebíček a zapijí jej decinkou červeného nebo obyčejnou so
dovkou. Na nohou mají navlečeny ustřižené rukávy ze starých svetrů. U dívek to zaráží; člo
věk by nyslel, že děvčata, kterým se zapalují lýtka, by si je měla spíš chladit, ale tahleta
zřejmě chtějí, aby jim v tom zapálení vydržela. Říkám nesprávně lýtka, jsou to pečlivě chrá
něné, rozcvičené svaly příslušníků baletu, správně divadelně řečeno baleťáků.
Tihleti lidé věčně někde cvičí, takže vidět třeba Spartakiádu musí být pro ně pravé utrpení.
Jdete-li se za nimi podívat do jejich království, pak, jestliže to předem neznáte, se vydě
síte k smrti. Tomu jejich rejdišti se říká baletní sál. Je to dlouhá místnost, celá vyparketovaná, a koldokola je asi tak v metrové výšce obehnána kulatou tyčí přibližně v síle bradel.
Baleťáci tomu říkají štangle a jsou na ní nalepeni, drží se jí rukama a němě cvičí. Jeden má
nohu za krkem a druhý mu podivným grifem láme ruku dozadu, přičemž postižený kupodivu nepro
testuje; tamhleten je v pozici Stursova"Raněného"a k tomu mu někdo jiný láme pro zněnu nohu
v kolenu a rve ho dozadu; v koutě si skupinka vzájemně sešlapává hrudní koše. To vše v na
prostém tichu, jen občas se někde ozve tlumený vzdech. Kdyby tu ještě někomu pálili pochodní
chodidla a někoho lámali kolem, neubránil by se člověk dojmu, že jsme se vrátili o pár sta
letí nazpět a proděláváme období inkvizice. Mezi sebou to ale baleťáci tak neberou a tuto
torturu nazývají velmi ušlechtile trénink.
Práce nají dost: zkoušejí si jednak svá vlastní baletní představení, jednak"dodávají"vložky
do oper. A tady je toho ažaž. V"Evženu Oněginovi", jak praví jeden vtip, je účast baletu rov
nocennou složkou. Onen vtip vypravuje obsah "Evžena Oněgina": nejdřív se vykašle Oněgin na
Taťánu a pak Taťana na něj, a mezitím je balet.
Podle povahy rozeznáváme balet tzv.KLASICKÝ, ten, co se tančí na špičkách. Na to musí být
zvláštní boty, leskle růžové s uříznutou špičkou, tvrdou jako roh. Stojíte-li na špičkách,
nenůžete si vyvrtnout palec či ulánat nehty, zato kotníky a ostatní je u laika v smrtelném
nebezpečí. Pak je balet VÝRAZOVÝ: baleťáci se tváří jako zkušení činohemíci, snaží se užuž
něco říci, ale jsou indisponování a zůstanou němí. NOVODOBÝ balet je trochu akrobatický, li
dé působí pouťově jako hadí ženy či muži. MDDERSlf balet je spíš lidovka, máte dojem, že jste
na trsačce na Žofíně nebo v neděli na"Slováči". Ještě se pěstuje balet M5ENÍ, jehož vysvět
lení je už v názvu. Prostě co momentálně "letí".
Že balet není špás poznáte, je-li v činohře třeba zabaletit a někdo z těch efébů vás přijde
drezírovat. Říká, že to nic není, a ze zkušebny je brzo sauna. Závodní doktor je ve střehu
a správa činohry se třese, kdy to někoho klepne a bude změna.
Při baletu se nemohu ubránit dojmu, že baleťáci se za větrem"dopují"alkoholem. Ze scény se
vypotácí baletní pár a vrávoravě odchází do šatny jako osamělí chodci na ulici za ranního ku
ropění. Právě skončili variace se sérií piruet. Pánští návštěvníci často kukátkem pozorují
baletní dvojice a závidí chlapcům, jak si děvčata podchytávají, berou kolem pasu a dovádějí
s nimi. Kdyby tak slyšeli ty šeptané "dialogy! ""Prosím tě, Blážo, cos měla k obědu, jseš dnes
jako metrák. Hrome, jdi se rmou do tý vejšky, nyslíš, že jsem Frištenský?"
S opuletním obědem měl smůlu Vlasta Jílek. V neděli představení neměl, tak se nadlábl - husičku s knedlíčkem, dvě pivínka, moučníček s kafíčkem. Však to na tréninku ráno shodí! V od
polední siestě zazněl u Jílků telefon. Kůra nepřišel, pan Jílek má okamžitě do divadla. Pro
informaci-při baletu máte před očima hladovějící mučedníky! Jílek se sotva dostal do kostý
mu a jak mizerně se mu tancovalo. Ale posluhovačka to odhadla: "Pan Jílek tančí moc hezky,
ale když tam vleze na jeviště pan Kůra, hned je to vono!"
V Rusáloe dělali hoši máváním rukou"vítr". Před výstupem je volal inspicient:Pánové, kdo má
větry, na scénu!" Chtěl bych být lecčíms, jen ne baleťákem. Panstvo, to je taková dřina!
Bohumil BEZOUSKA
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HUMOR

"Tak jak se cítíš v manžel
ství?
""Jako v divadle. Jed
Občané NDR ztiší hlasy,
na scéna za druhou."
když vypravují politické
Pacientka si stěžuje: "Pane
vtipy - i když to už ne
doktore, chtěl jste, abych
ní trestné. Proto - NDR
vyplázla jazyk a celých
je přece jen lepší než
pět minut jste se na něj
samotka!
ani nepodíval. ",rPotřeboval
Soudruh, druhému: "Bude to
jsem ticho k psaní receptu'.'
ještě nějakou dobu trvat,
Před železniční závorou
než bude celý svět komu
stojí kolona automobilů.
nistický. ""Ovšem, ale
Po chvíli vyjde z dorrku že
kde pak budeme kupovat
lezničář a chlácholí řidiče.
pšenici a ostatní věci?”
"Musíte mít trpělivost. Právě nám telefonovali,
Skolení v zemědělském družstvu: "Sověti už
létají na měsíc!" volá nadšeně přednášejí že vlak má čtyřicet minut zpoždění."
Začínající básník, pošle svazek svých básní na
cí. Z publika se ozve:"Všichni?"
Dva občané NDR se baví:"Která řeka na svě kladateli s poznámkou:"Musíte se rozhodnout brzo,
tě je nej delší? ""Mississippi, ne? Nebo Mi- mám ještě jedno želízko v ohni. "Nakladatel odpo
esouri?""Kdepak. Labe. Potřebujeme 65 let, ví: "Vy táhněte z ohně želízko a hoňte do něj
abychom se dostali z Magdeburgu do Hamburku! básně. "
"Prý jsi byl nemocný?""Ano, měl jsem angínu s
Jaký je rozdíl mezi kapita
konplikacemi." "Vážnými?" "Ano,
lismem a socialismem? Kapi
Stavěl jsem chatu a přišla kont
talismus dělá sociální chy
rola ."
by a socialismus dělá ká
Hollywodský
filmový magnát Samuel
pi tální chyby.
Goldvyn byl požádán o půjčku fir
Otázka ve škole: "Jsou Ruso
mou, s kterou to nevypadalo dob
vé naši bratři nebo naši
ře. Odmítl. "Ale už jste nám dva
přátelé?""Musejí být naši
krát pomohl! ""Ovšem, jenže židovbratří, protože přátele si
ský zákon zakazuje půjčovat tomu,
můžeme vybrat sami. "
kdo umírá. "
Vyprávíte někdy večer dě
"Tak rád bych šel doma, ale nemo
tem pohádky? - Dětem ne,
hu. ""Proč? ""Má paní má špatnou ná
ale manželce.
ladu.""A proč má špatnou nála
Jaký je rozdíl mezi moder
du?
""Protože nejdu dlouho doma."
ním a antickým městem?
"Životní
dráha
mého
muže je v troskách. ""A čím
Antické se vykopává a moderní se překapává.
je
váš
muž?""Archeolog.
"
"Víte, pane vedoucí, čas od času potřebuje
člověk nějakou tu inspiraci.""/kle jděte!To "Všimnul jste si, že člověk je jediná bytost,
která se maže začervenat?""Jistě, a vím také
je nový název pro neomluvenou absenci?"
19 proč. Jen člověk má k tomu totiž
"Moje žena je zamilova
důvod."
ná do Monaka. Už
"Od včerejska věřím na živé sny. "
potřetí tam chce
"A
co se vám zdálo. ""Zdálo se mi,
strávit dovolenou?"
že sedím ve velkém koncertním sá
"A kde na to bereš
le. A když jsem se probudil, oprav
peníze? ""Peníze?
du
jsem v něm sedel!"
Vždyi jsme tam ještě nik
Při generálce divadelní hry se
dy nebyli!"
obrátí hrdina hry ke kolegovi a
Učitel se ptá žáka:"Co je
otráveně povídá:"K vůli vám se za
kůň?""Savec.."Dobře. A kam
bij u hned v prvním dějství, abych
patří?""Do stáje!"
neviděl, jak mizerně hrajete."
Vrchní doporučuje/v ČSSR/
"Vidíte, podle vaší rady jsem v
hostovi olejovky. "Dejte po
restauraci
nespustil z kabátu oči.
koj! Stačí mi, že bydlím se
A mezitím mi někdo ukradl řízek!"
čtyřčlennou rodinou, babic
"Co říkáte tomuto vínu?""No, dát
kou a tchýní v panelákovém
do něj čerstvý salát a dostatek
dvoupokojovém bytě!"
oleje - a nebylo by to tak špatné
"Cože! Látka na kravatu že
jídlo!"
stála tolik peněz?""Ještě z
ní zůstalo dost na moje šaty."

KLUB,

8735 ST.GALLENKAPPEL,
SCHWEIZ

JSTE OBLÍBENY ČLOVĚK?

MÁTE BYSTROU MYSL?

l .Jsou na pracovišti lidé, kteří
vás nemají rádi?
ano 1, ne 3
15-24: Práce je vám obtížná a ostatní si vás
2 .Máte pocit, že tu a tam vás
cení málo nebo vůbec ne.
odstrkují či zanedbávají?ano l,ne 3
7 -12: Musíte často měnit místo, protože s
3 .Snaží se lidé s vámi popovídat, např.
ostatními dobře nevycházíte - držíte se stra
při svačince, v jídelně?ano 3, ne 0
nou a proto nejste oblíbený či oblíbená.
4 .Dávají vám tu a tam přednost?ano 2,ne 0,
5 .Máte často přání, změnit místo?
ano 0, ne 3.
6 .Byl jste už v podniku zapleten
do nějakého skandálu? ano 1, ne 3.
7 .Mluví se dost o vás? ano 1, ne 4.
8 .Pomlouváte občas kolegy?ano 0, ne 2.
9 .Zaskočíte ochotně za druhé?ano 3,ne 1.
10 .Cítíte nutkání, udělat nemocné
kolegyni či kolegovi radost?ano 3, ne 0.
11 .Vyhýbáte se mimořádné práci či
práci přes čas?
ano 0, ne 3.
12 .Stýkáte se s některými spolupracovní
ky i v soukromém životě? ano 3, ne 1.
13 .Máte pocit, že si vás šéf cení?ano 3,ne 1.
14 .Těší vás práce?
ano 4, ne 0.
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35-31 bod:jste velice oblíbený v práci,
ta vám dělá radost a máte dobrý výkon.
25-30: jste průměrný kolega, iráte nalý vztah
k podniku a ke kolegům. Hledejte jiné místo!

