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každá doba má fráze, které komolí pravdu. Část donu je zbořenina, část šatů hadr, část hrnku
střep a část pravdy je lež. Např.slova"pokrokový"a'’tradiční". "Pokrokový"má být automaticky
dobrý, pravdivý a krásný, "tradičnfpatří do odpadu. Ale hodí "pokrokový "člověk do odpadu "tra
di ční "renesanční prsten? Nebo si dá zapálit"pokrokovou"mládeží střechu nad hlavou?
Když se obdivné vzdychá nad mlýnkem na kávu z minulého století, proč odhazovat myšlenky, kte
ré bez úhony za ostrých útoků prošly nezraněné staletími a stále se dobře osvědčují?
Náboženský progresista dokazuje své většinou levičácké názory tak, že vytrhne z Písma části,
které se mu hodí. Žádný pokrokový literární znalec by nedopustil, aby se jen slůvko změnilo
v dílech Ovidia, Vergilia, Hanera aj.
Nezáleží totiž na ton, je-li myšlenka"pokroková"nebo"tradiční". Záleží na tom, je-li pravdi
vá nebo lživá, dobrá nebo zlá. Nad lží se dá jásat, oslavovat a propagovat ji, ale nedá se
podle ní žít. Stejně i hříchy proti dobru se vymstí.
Přirozené pravdy poznává rozum, přirozené dobro svědomí. Nadpřirozené pravdy nám zjevil Bůh
v Písně sv.a v posvátné tradici. Nikdy bychom nepřišli na to, že Bůh je jeden ve třech oso
bách, že Bůh Syn se stal člověkem, aby nás smrtí na kříži vykoupil, že k spáse nezbytně po
třebujeme milost Boží.
Neexistuje sňal v teologii pokrok? Existuje - a jaký! Ne v tem, že se zapírají pravdy víry,
ale že se do nich vniká, prohlubují se, prozívají. Opravdu pokrokový křesňan je ten, kdo se
snaží o svatost. Dobrý teolog objasňuje pravdy víry sobě i jiným. Náš exercitátor nám prozra
dil, že nad evangeliem sv.Jana rozjímal půl roku-denně dvě až pět hodin! A je to učenec!
Kdo zná víru, nemusí ještě věřit. Víra je dar-milost: "Beze mne nemažete nic učinit,"řekl Křis
tus. Jen zázrak dá víru člověku, který o ní neví. Takovým lidem můžeme víru vyprosit na Bohu.
Tatana Goritševa došla složitými cestami k hluboké víře. Ve vyhnan
ství se setkala na Západě s katolickou řeholnicí. Píše: "Přistoupila
ke mně se slzami, v cěich a řekla, že se modli každý den už čtyřicet
let za obráceni Ruska a dnes se konečně od živého svědka, dověděla,že
v Rusku našlo obdivuhodným způsobem tolik lidi viru."
Pius XI.nařídil, aby se po každé mši sv.kněz s věřícími modlil tři
Zdrávasy za to, aby Sovětské Rusko našlo víru. Modleme se dnes za
tuto "pokrokovou" zemi sami. Jeho obyvatelé nás potřebují. Spoléhají
na nás! Věří, že jim pomůžeme! Je to velká odpovědnost, ale i velká
radost. Vědomě a podvědomě očekávají milióny, že zaútočíme na nebe
modlitbou, aby víc a víc lidí poznávalo a žilo podle Kristových
pravd v zemi, kde bude ateismus - "pokrokový"saimozřejmě - brzo
slavit své sedmdesátiny.
Věřící tam odmítají fráze a žijí podle pravdy. Mnozí ve vězení,
nebo ohroženi. A my máme svobodu, přece se neodchýlíme od ces
ty, kterou nám ukázal Kristus? Jen proto, abychom byli"pokroko
ví"! Do zpovědního zrcadla by se měl zařadit moderní hřích:
Podléhal jsem nátlaku většiny? Davu? Posměchu? Držel jsem se
vždycky pravdy? Přesně řečeno-Kristovy pravdy? Zavřel jsem te
levizor, opustil společnost, přednášku, kostel, když se štvalo
proti Kristu, Církvi, papeži, proti pravdám víry?
A pozitivně - snažím se poznat svou víru a žít podle ní, z lás
ky ke Kristu a jako příklad ostatním?
Vaše redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

městech a diecézích.
30.září tr.oslavila papežská kolej pro české Opat Viktor Danmertz/55 let/, byl 22.září znovu
a slovenské bohoslovec sté narozeniny. Slav zvolen 231 voliči opatského kongresu benediktin 
nosti v Nepomucenu se zúčastnilo mnoho kněží ské konfederace primasem této instituce. Volbě
i laiků z Evropy a ze zámoří. Ve vkusné renopředsedal arciopat z Montecassina. Nového prima
vované kapli promluvil sv.Oteo o dějinách
se přijal sv.Otec a shromáždění napsal dopis.
vztahů našeho národa ke sv.Stolci, o národ Catholica Unio-dílo kongregace pro vých.Církve,
ních světcích a slavných katolických osobnososlavila 18. září 60 let. Vznikla jako pomocná or
tech minulosti, o současné práci koleje,kde ganizace pro pravoslavné a uniaty z Ruska a Ukra
bydlí 16 bohoslovci, pod duchovním vedením
jiny. Nyní se vénuje sjednocení odloučených círk
P.T.Spidlíka,SJ, a rektora P.K. Vrány a jeho ví s Církví katolickou. Existuje v NSR, Švýcarska
pomocníků. Sv.Oteo mluvil o úkolech koleje a Rakousku, předsedá jí biskup P.W. Scheele z
a zahraničních knězi, dotkl se smutné otáz Wúrzburgu.
ky omezování poctu studentů teologie v naší Novou gener.předst.Anglických panen byla zvolena
vlasti a zakončil výzvou k větší úctě, lás 49 letá Italka M.Maria Michaela Pelli a vystřída
ce a napodobování Matky Boží, k věrnosti stala 70 ti letou sestru mnichovského arcibiskupa,
rým tradicím i našim ochráncům, sv.Cyrilu a M. Immolatu Wetter. Řehole má 15 provincií a 3000
Metodovi, sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi, sv. členek. Život zakladatelky, Marie Ward, z péra
Ludmile a ostatním. Nakonec udělil dojatému protestantského autora četných životopisů svá
shromáždění papežské požehnání.
2 tých Nigga vydala nyní Křesťanská akademie.
30.září prohlásil při slavné mši sv.na sva Nemecké dílo pro malomocné dostalo od dobrodinců
topetrském náměstí sv.Oteo dva italské kně- loni 30 mil.marek, mohlo uskutečnit 271 podniků
ze-Clementa Marchisio/1833-1903/zakl.insti v 40 ti zemích Afriky, Asie a latinské Ameriky,
tutu Dcer sv. Josefa, Federico Alberta/1820- kde podpoří téměř milión malomocných.
1876/, Isidora de Door/1881-1916 a španělku Sv.Otec jmenoval kard.sekretáře Casaroliho papež
Rafaelu Ybarra de Villalonga/1845-1900/ ,mat ským pověřencem na Eucharistickén kongresu v Bue
ku 6 dětí a později zakladatelku Institutu nos Aires. Minulý se konal před 50 roky, 1934.
andělů strážných za blahoslavené.
29.září přijal sv.Otec 10.000 členů katolické
Od 10.-13. října byl sv.Otec na pastorační
organizace Comunione e Liberazione, která oslavi
návštěvě v Saragosse, Santo Domingo a Puerto la 30 let od svého založení.
Rico.
1.října přijal sv.Otec nového apoštolského nun
Slavný švédský exegeta Harald Riesenfeld,
cia NSR, arcib.Josipa Uhace, jako nástupce arcib.
býv.prof.na luteránské teol.fakultě v Uppsa Guida Del Mestri, který šel v 73 letech na odpo
le se vrátil do katolické Církve.
činek. Nový nuncius pracoval v Bonnu na nunciatu
Generál jesuitů P.H.Kolvenbach je na visita ře už v letech 1960-1965.
ci v latinské a severní Americe. V Rio de
1.října poslal sv.Otec poselství účastníkům eku
Janeiro se zúčastnil setkání provinciálů již. menického setkání v Riva del Garda.
části latinské Ameriky, pak odletěl do Cara- V dopise pro-prefekta Kongregace pro bohoslužbu
casu/Venezuela, na schůzi provinciálů sever předsedům biskupských konferencí oznanuje se,že
ní části. 14.října byl na setkání provinciá tridentská mše sv.má být za určitých podmínek po
lů v Portlandu/VSA. Během dvou let navštíví volena. Nejedná se o latinu/ta je úředním jazy
všechny provinciály jesuitů. Dosud se setkal kem Církve/nýbrž o obřady, zavedené tridentským
s francouzskými, španělskými, mnichovskými sněmem asi před 300 lety a platné do r.1970.
a východo-i západo berlínskými.
Kard.Glemp z Polska byl od 22.do 24. října na náv
8.-13.4. 1985 bude pout ministrantů z celé števe ve vých. Berlíně, kam ho pozval kard. Joachim
Evropy v Římě. V kolínské arcidiecézi se už Meisner, který Glempa navštívil r.1982. V den vý
na ni přihlásilo asi 1000 ministrantů. Set ročí zvolení sv.Otce sloužili společně slavnou
kání bude mít heslo:"Budete mi svědky!"
mši sv.v katedrále sv.Hedviky.
V pověstné čtvrti St.Pauli v Hamburgu se za Sv.Otec povýšil kostel cisterciáckého opatství
30 let vystřídalo asi 7 pastorů. Opustili
v Stárnu v Tyrolích u příležitosti 700 let trvání
svá místa, protože nemravné okolí ohrožova na baziliku. Slavnosti se zúčastnil mj.i rakous
lo jejich děti. Dnes je protestantská fara ký president Rudolf Kirchschläger.
prázdná. Katolický kněz vytrval u věřících V Chris ti ana-Ver lag-CH 8260 Stein a. Rhein vyšla
30 let a na nedělní mši sv.má asi 500 osob. kniha prof.Dr.W.Hoerese:Der Aufstand gegen die
Pod názvem Povolání ke svatosti se konala v Ewigkeit-Kirche zwischen Tradition und SelbstzerŘímě, aule Pavla VI.duchovní obnova pro asi storung. Profesor freiburské university rozebírá
6000 kněží z asi 100 národů. Sv.Ignác dával neutěšenou situaci Církve, zneužívání evangelia
duchovní obnovu jedinému knězi celý měsíc! jdko"sociálně-revolučního poselství",výuka nábo
Sv.Otec zahájil 5.října pastýřskou návštěvu ženství bez víry, úbytek duchovních povolání,své
v Kalábrii. Je to 44. cesta Itálií po různých volnost a nedostatek úcty v liturgii, rozpad os
vědčených forem zbožnosti aj. 7,80 frs.
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vůli Boží/'napomenula ho manželka, "byla to dobrá
Toddova lakota byla nakažlivá. Jeho tělnatá bytost, jednou stejně musela odejít!"
žena Jessie byla proslulá svou bezcitností Jessie přinesla z příborníku láhev a Dougal upil
a o dcerce se vědělo, že se nikdy nevzdá
nejméně na čtyři prsty. Pak zvedl hlavu: "Jo-je
svého pamlsku. Když ji kamarádka požádala o tady pojištění. "Vzdechl. "Hořká práce, hořká, ale
kousek čokolády, řekla: "Jánine! Právě jsem musím se do toho dát.'*Vzal čepici a odešel.
strčila do pusy poslední kousek!"
"Janeto! Potřebuji doktora,"plakal Dougal díky
V této domácnosti žila tichá, plachá paní
své whisky."Má drahá matka...umřela ve spánku."
Toddová, stařenka s veselou tváří, která
"Chudáček...Ale doktoři jsou pryč. Za hodinu se
zrodila tak lakotného syna. Záhada!
vrátí
doktor Finlay. Pošlu ván ho." A zabouchla
V komůrce nahoře měla své poklady, sirup
proti kašli a větrové bonbónky. Když bylo dveře.
pěkně, chodila ven, vzdor laskavému protes "Žádný soucit,"zabručel Dougal, šel objednat ra
kev, prima kvalitu, s pětiprocentní slevou při
tu jejího syna. Znepokojeně ji napomínal,
když si brala druhý koláč k čaji: "Maminko! zaplacení hotovými penězy.
K obědu byl Dougal doma. Měli řízek a ledvinky Ve svém věku byste neměla tolik jíst." A
soucitně se ptal:"Maminko, dnes špatně vy v "téhle době se musíme pořádně najíst!"prohlási
la jeho žena. Ani whisky nechyběla.
padáte? Neměl bych jít pro kněze?"
Pojistil svou matku na "hromadu prachů". Až "Nemám na jídlo pomyšlení..."řekl Dougal, ale pak
zemře, budou jeho. Ale stařenka tvrdošíjně nesl křehké sousto pod svůj knír.
"Nemysli na to...Ostatně, kolik dělá pojištění?"
odmítala zemřít.
Jednou na nákupní cestě se zastavila stará "Skoro pět set,"odpověděl slavnostně.
paní u doktora Finlaye:"Nemohl byste mi dát Ozval se domovní zvonek. Přišel Dr.Finlay, poně
kud vyvedený z míry tán, že stařenka zemřela tak
pane doktore, kapku meduciny na kašel?"
Finlay si ji okamžitě oblíbil:"Dám vám sil krátce poté, co byla u něho u prohlídky.
Jessie ho potkala v předsíni:"Nebude vám vadit,
nou medicínu. Sám ván ji připravím." Dal
jí hustý sirup s chloridem-královský nápoj- pane doktore, když s vámi nepůjdu? Ta rána nás
všechny rozrušila. Levé dveře v podkroví!"
jak ji ujistil. "Každý večer dvě čajové
lžičky," řekl, když na láhev lepil štítek. Finlay vstoupil do stařenčina pokoje sám. Vytáhl
"Co jste říkal, pane doktore? Včera jsem si roletu. Nejdříve spatřil chloridový přípravek na
stole pod oknem. Zíral na láhev. Třetina z ní uby
rozbila brýle, tak špatně slyším!"
Zařval smíchy, stařenka se k němu připojila. la. Rychle přišel k lůžku a zvedl stařence víčka.
"Fajn! Mám ráda doktory, kteří si potrpí na Zřítelnice měla jako špendlíkové hlavičky. Vzal
ji za zápěstí. Tváří mu přelétl lehký úsměv.
legraci!"pochválila ho čtverácky.
3 Vyňal z brašny čpavek a podržel jí jej pod nosem.
Příští ráno snědli Dougalovi ovesnou kaši, Za malou chvilku mrtvá žena mocně kýchla.
ale stará paní nikde. Jessie se kysele podí "Pane doktore! Co tu děláte? Já se tak krásně
vala na pendlovky a řekla:"Tvá matka by moh vyspala!"
la být dochvilnější. Zbytečně spotřebujeme "Kolik jste vypila té mediciny?"zakřičel na ni.
plyn, abychom pro ni udrželi jídlo teplé!" "Dvě polévkové lžíce, jak jste říkal."
"Ta stará, líná kůže. Jdu ji vytřást z peřin ','Mám dojem, že je nej vyšší čas, abyste vstala!"
hned!"řekla laskavě vnučka.
Zazátkoval sirup, strčil ho do kapsy a šel dolů.
Vyběhla po schodech do podkroví. Ticho! Náh "Dal byste si panáka?"zeptal se ho v kuchyni plač
le vpadla Jessika do kuchyně: "Rabička ne
tivě Dougal. "To ano,"řekl Finlay srdečně,"pokud
mrtvá, mami! "
vím, nabízíte poprvé někomu skleničku."
Dougal vyprskl čaj na talíř.
"Zlomilo mi srdce, že nás matka tak
"Co říkáš, ty mezku!?"
náhle opustila."Jessie horlivě kývla.
"Jo. Leží jako pohrabáč!"
Shora se ozval rámus, pak bouchnutí.
Dougal odstrčil židli a
"Proboha,"zbledla Jessie,"co je to?"
spěchal se ženou nahoru.
"Máte výbornou whisky.. "řekl doktor.
Stařenka ležela s otevře
"Někdo jde dolů se schodů,"zaječela
nými ústy, vpadlými tváře
Jessie.
mi a zavřenýma očima.
Otevřely se dveře a stará paní Toddová
"Matko!"chytil ji Dougal
vešla do pokoje. Ohromeně sledovali,
za ruku. Ta vyklouzla bez
jak si přitáhla židli ke stolu a naložila
vládně na peřinu. Jeho ženě
si na talíř paštiku. Nejdříve zívla, pak
zakryla cípem prostěradla
se zachechtala, mrkla na paštiku, svítek a
ssínalou tvář mrtvé. Dougal
whisky a zvolala: "To máme dnes slavnostní
zakvílel:"Má ubohá matka!"
oběd! A já takřka umírám hlady!"
"Nesmíme se bouřit proti
A pustila se s chutí do jídla.
Podle A. J, Cronina

provinili proti veřejné mravnosti,
"Nikdo te3 ženo, neodsoudil?
[posvátnosti rodiny, např.ona žena,
Neodsoudím tě tedy ani já!"
přistižená při cizoložství.
Léčka, připravená Ježíšovi,
Beduíni na poušti nevěří tuze in
stitucím, psaným zákonům. Měli svůj
odsoudí-li cizoložnou ženu.
Je tvrdý-nebo nemá snysl pro
způsob, hájit spravedlnost-krevní
mstu. Oko za oko, život za život.
právo? Máme být my milosrd
V ton byli neúprosní, byla to po
ní nebo spravedliví? Křestan
vinnost vůči rodině, příbuzným,
řekne:Milosrdní. Ale kdyby
kmeni a privilegium hlavy kmene.
se to uskutečnilo, bylo by
Když ten nechtěl, převzal tuto po
možné pokračovat v normál
ním životě?
vinnost msty někdo další.
Spolubratrovi vytáhl kapsář
V Izraeli k tanu přistupuje zvlášt
peněženku. Měl snůlu. Bylo
ní náboženský prvek. Hospodin je
v ní málo peněz a hned ho
Bůh vesmíru, ale i kmene, patří k
chytl policista. Knězi se
rodině jako otec, král. Osvojuje si
nechtělo dělat žalobce, řekl,
tedy povinnost a právo konat spra
že zlodějovi odpouští. Poli
vedlnost. "Pomsta patří mne! " Tím
cista se rozhněval:"Když se
zbavuje druhé těžkého úkolu soudit
mi konečně podaří zloděje
a trestat. Aby židé neměli strach,
že tím utopí spravedlnost, ukazuje
chytit při činu, odepřete
spolupracovat!"
se často, že Bůh trestá viny do druhého i třetí
Měl hodně pravdy. Jak žít spořádaně v lid ho pokolení. Říká o sobě, že je Bůh spravedlivý.
ské společnosti bez spravedlnosti? Netres Jak se spravedlivý Bůh kočovníků proměnil v mi
tá jí- li se zločiny, začíná anarchie. Jistý losrdného Otce v podobenství o marnotratném sy
staroegyptský zákonodárce ustanovil trest nu? Jak maže tuto myšlenku vykládat Ježíš tím,
vypíchnutí očí tuším za cizoložství. Dopus že beztrestně propustí ženu, obviněnou z cizo
til se ho jeho syn. Lidé se přimlouvali ložství? Nebyli ovšem - jak tvrdil Marcion v
nakonec dal vypíchnout jedno oko synovi a prvokřesťanských dobách - dva bohové:tvrdý ve
druhé sobě! Staří Římané říkali: "AÍ je
St.zákoně a milosrdný v Novén. Bůh je stejný,ale
spravedlnost, i kdyby měl zahnout celý
zjevuje se postupně, stále hlouběji. Vidíme stá
svět!" Jejich právo platí dodnes.4
le lépe do Boží spravedlnosti.
Ale i oni věděli, že stálé požadování spra Dnes se čtenář Písma diví, že Bůh trestá vinu
vedlnosti vede nakonec k většímu bezpráví. otoe na potomcích, vinu prarodičů na tak dlouhé
Spravedlnost je základem států, které se
věky. Vidíme to jen z jistého zorného úhlu. Před
rozpadnou, nebeské město má za základ milo pokládáme, že člověk je osamělým ostrovem. Co
srdenství. Ale je to plná pravda?
udělal dobrého je jen jeho zásluha, za zlé ho
K náboženství vede požadavek vyšší spravedl stihne trest. Tento pohled není ani křesťanský,
nosti. Chceme zamezit zlu, potrestat zločin ani biblický. V Kristu tvoříme navzájem jedno
ce, ale ti často přežijí nevinné a bohatnou tělo. Nemůže říci jedna část těla, že jí nezále
Má smysl ještě žít? Všechny národy odpovída ží na druhé. Bolesti cítí stejně všechny jeden
jí: na této zeni, u lidí, se spravedlnosti člověk.
nedovoláme. Je však jiná, vyšší, a té nikdo Jak je ternu tedy s Božími tresty? Na prvním mís
neunikne. Řekové ji symbolizovali jako bohy- tě je na sebe vzal sám Kristus, Syn Boží a syn
ni Nemesis. Základní pravda naší víry říká: člověka, naše hlava. Odpouštíme jinému, když bere
Bůh je spravedlivý soudce, dobré odměňuje a na sebe škodu, kterou ten druhý způsobil. Kris
zlé trestá.-Neříká se: odpouští zlým, nevi tus vzal na sebe vše, co způsobily celé generace
dí zlo.
lidí. Všichni byli spravedlivě potrestáni v jeho
Namítnete, že je to v přirozeném náboženst trestu. Odpustil nám naše viny. Ale žádá za to,
ví, ne v Bibli. Ale i židé měli posvátný
abychan i my projevili stejnou spravedlnost vůči
zákon, za jehož původce měli Boha samého.
ostatním: JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKEM.
Tento zákon je vyjádřením přísného smyslu Je to opravdu nové a úžasné zjevení Boží spravedí
pro spravedlnost. Vypočítává tresty na
nosti. Znali jsme jen spravedlnost, která se
všechna provinění té doby. Za zákonem musí ukládá jiným, které k ní musíme donutit. Nový zá
ovšem stát autorita, která zaručuje jeho
kon zjevuje spravedlnost, jíž bere každý na sebe
vykonávání. Krále na začátku židé neměli,
dobrovolně. Donucovat někoho ke spravedlnosti bu
odpovědnost za Boží právo měl všechen lid. dí nenávist. Kristova spravedlnost je zdroj lás
Všichni měli proti přestipujícímu zákon vy ky k Bohu a k bližnímu. Láska a spravedlnost se
stoupit, odsoudit ho, hodit po něm kamenem. sloučily. Teči platí:Nejvyšší spravedlnost je lás
Zločinci se ukamenovali, zvi.ti, kdo se
ka.
P.Tomáš ŠPIDLÍK /zkráceno/

funkci pro osobu každého z nás a také v našem vztahu k
jiným. Chrání nás proti každému útoku, který je namí
V českých zemích se Seti pastýřský list řen k porušení naší důstojnosti a to v kterékoliv ob
FrantiSka kardinála Tomáška "0 studu". lasti našeho života. Pokud jde o naši intimní sféru,
Protože se víc než komunistických zemí pak mluvíme o studu pohlavním. Začíná se probouzet při
týká zemz západních, kde se hrubým způ začátku dospívání hocha nebo dívky.
sobem stud uráží a zesměšňuje, uveřej POHLAVNÍ* STUD staví hráz proti všemu, co by nás mohlo
ňujeme jej. A také abyste posoudili Ma mravně narušit a znehodnotit v intimní sféře. Stud
sovost a kvality pastýřských listů v ko-chrání naši důstojnost a je ve službě ušlechtilé a
munistické zemi s kvalitami listů v ze obětavé lásky. U koho je stud otupen, tam je narušena
sebeúcta, tam se odděluje sex od funkce obětavé lásky
mích svobody.
Žijeme v době, která je ve znanení mrav-a
 stává se často jen konsumním zbožím. A právě v tom ;
ního uvolnění. Velmi neblaze působí zej-je morální prohra a někdy i tragedie člověka, ať. je
ména na Západě a odtud se šíří tzv. se to hoch, dívka, muž nebo žena. Stud je jedním ze zá
kladů sebeúcty člověka a také podmínkou ke správnému
xuální revoluce.
K této tragické situaci došlo především vztahu k jiným v duchu pravé lásky. Kořeny studu jsou
proto, že byl otupen stud. Je to velká tak hluboké, že se to jeví jako něco typicky lidského
výzva, ano, poplašný signál k tanu, aby Jen u živočichů stud neexistuje. Je to obranný reflex
všichni čestní lidé bděle pracovali pro lidské sebeúcty a smyslu pro pravou lásku. Proto se
mravní ozdravění člověka. K tonu mimo objevuje ve všech obdobích kulturního vývoje od doby
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jiné zvlášt napanáhá důsledné respekto nej starší až po dnešek.
STUD NENÍ* PRODUKTEM KULTURY. - V mnohých zemích a u
vání studu.
JAK TO VYPADÁ DNES? V současné době bý různých národů má ovšem stud různé formy a různé ze
vá velmi často pojen studu zkreslen,po vnější projevy, ale jako takový existuje vždy. Proto
křiven, zatemněn a proto zdiskreditován..naprosto odporuje skutečnosti a serioznímu etnologic
Stud neznamená, že se máme za své tělo kému bádání názor, že stud je produktem výchovy, civistydět, byla by to nevážnost k Bohu, ne-lizaoe, kultury. Současná skutečnost to potvrzuje.
boř. On je tvůrcen nejen nesmrtelné duše,,Otupení studu je jedním z příznaků úpadku nejen mrav
ale i oelého našeho těla. V každén člo ního, ale i kulturního. Je v tam ironie, paradox, ba
věku, pokud se správně vyvíjí, je přiro-je to tragické, že se to projevuje v době současné
zený stud. Je to cit, který má ochrannoujprávě v oblasti, kde je paněmě vysoká civilizace.
Zatímco v bývalých afrických koloniích po stránce i
zevnější se projevuje pokračující civilizace i v tem,
že se lidé začínají oblékat, ačkoliv jsou to oblasti
horké, tropické, v zorních s dlouholetou kulturou začí
ná se víc a víc projevovat pravý opak. Tam se to pro
jevuje i tím, že se v koupání zavádějí nudistické ob
lasti.
STUD, PODMÍNKA PRAVÉ? LÁSKY. - Stud je jedním ze zá
kladů lidských vztahů. Proto stud je nezbytnou pod
mínkou i opravdové lásky mezi hochem a dívkou, neboť
vede k tonu, aby viděli jeden v druhém vyšetřující
krásu celého člověka. To znamená, že se má vidět ne
jen zevnějšek, ale je třeba myslet i na nitro toho
druhého, jeho duši. Jen tak se může dozrát pro chvíli
kdy se rozhodnou podat si ruce k trvalému a šťastnému
manželskému svazku. Jenem v řádném manželství je za
bezpečeno pro dítě to, co naprosto nutně potřebuje
pro svůj normální vývin nejen tělesný, ale také cito
vý a mravní, pro bezpečí a hřejivé teplo domova.
DÍTĚ CHCE BEZPEČÍ*. - Přivádět děti na svět bez tohoto
zázemí by bylo nejen bezcitné, ale zároveň nezodpověd
né. Proto stud je nezbytnou složkou lásky také mezi
mužem a ženou v manželství. Jen takové vzájemné intim
ní vztahy budou radostným a šťastným zážitkem, neboť
jen v této atmosféře jeden druhého citlivě a šetrně
respektuje. Dnes jsme svědky toho, že vzájomné vztahy
mezi hochem a dívkou, mezi mužem a ženou, a nejednou
i v manželství jsou nebezpečně narušeny. Dobře víme,
že v tamto směru působí celá škála negativních vlivů.

O STUDU

Nebudeme však daleko od pravdy, když řekne
me, že značný podíl na tom má soustavné
otupování studu a to jak v životě soukro
mém, tak v rodinách a v oblasti společen
ské. Stud je nenahraditelnou složkou i v
životě celospolečenském. Často slyšíme a
čteme úvahy o různých předpokladech prospe
rity národa. Připcmíná se důležitost zvláš
tě ekonomické a kulturní základny. Ano, má
to svou důležitost. Opravdová efektivnost
toho všeho však nezávisí jen od plánování a
řízení, ale zvláště od osobních kvalit a
morální odpovědnosti každého, kdo se podílí
na této práci. Pokud jde o odpovědnost, je
to otázka především charakteru člověka,
otázka jeho mravního profilu.

světlo pred lidmi, aby viděli vase dobré skutky
a velebili vašeho Otoe v nebesích."
křesťané zvlášť odpovídají za mravní čistotu

Bratři a sestry! Odpovědnost za mravní čistotu má
každý člověk, ale zvláště my, křesíané. Už v době
pohanské římské říše bylo to tak výrazné, že i po
hané vydávali o tem svědectví slovy:"Křesťané ži
jí zbožně a mravně cistě a žijí nejen pro sebe,
ale i pro jiné. " Proto každého z nás zavazuje vý
zva apoštola sv.Pavla:"Vedte pocestný život, ne
v hodování a pitkách, ne v necudnostech a prosto
pášnostech, ale oblecte se v Pána Ježíše Krista
a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žá
dosti. "
V tem duchu jsem s váni a s vašimi drahými a z
plna srdce ván žehnám.

KNIHA DĚJIN - JAK ZANIKAJÍ ŘÍŠE.
František kardinál TOMÁŠEK
Otevřme knihu dějin: Asyrská říše se roz
arcibiskup pražský
padla, když Sardanapal ctil modly smilst
vem, babylonská, když Balthasar hýřil, per
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
ská za nemravného Daria, Egypt za neřestně
Kleopatry, změkčilí Řekové neodolali řím 7 Pakistanu-Karachi otevřeli první kněžský semiským železným kohortám a později mravně pro •nář-zatím pro 20 studentů. Z 84 mil. obyv. země je
hnilé římské císařství se zhroutilo pod du půl mil.katolíků, ostatní jsou mohamedáni-sunité.
nivými krcky barbarů mravně zachovalých.
Nový velmistr zednářské lóže Le Grand Orient pro
Proto dějepisec Flavius napsal o kdysi moc hlásil, že papež je"nebezpečný reakcionář".
né římské říši:'Ven neřest a nikoli nepřá Berlínský kard. J. Meisner navštívil kard.Franjo Ku
harice v Záhřebu a zúčastnil se tam eucharistic
telé mohla ji přemoci. "
kého kongresu od 7.-10. září.
MRAVNÍ ZÁKLAD - ZÁKLAD NÁROdŮ
6
Filipínský kard.Jaime Sin je na soukromé návštěvě
Myslím, že bez mravní základny se nemohou
v Číně, na pozvání Sdružení pro přátelství s jiný
udržet ani velké národy, tím více menší ná mi zeměmi. Navštíví Lan příbuzné a přátele, jeho
rod musí být silný svou mravní silou. A ten otec pochází z Xiamen, proti Taiwanu.
to tak důležitý zápas o mravní sílu, o mrav Sv.Otec přijal 28. září apošt.admin. z Kovna-Litva
ní čistotu se odehrává v osobním životě kaž
biskupa Liuda Povilonis/74 let/, který ho infor
dého z nás, v meziosobních vztazích-okruhu moval o situaci Církve v zemi. Biskup pak pojede
manželského a rodinného života a ve spole z Říma na setkání Rady evropských bisk.konferencí
čenských vztazích. Nad těmito dějinnými sku ve Fatimě. Hovořil se sv.Otcem i o pozvání k osla
tečnostmi mimo jiné se zamýšlel také známý vám 500.výr.sv.Kazimíra, které jak sv.Otci, tak
antropolog, filosof a teolog Teilhard de
kard.Oasarolimu Sověti odmítli.
Chardin, když napsal: "Mravné čistota vy tvá V Costarice je v provozu katol.vysílačka, vysílá
ři dějiny. "
několik hodin denně nábož.pořady pro celou zemi.
VLIV ŽEN NA MRAVY MUž8
Apošt.administr.Bialystoku-Polsko, biskup Ed.KiŘíká se: Muži dávají zákony, ženy vytvářejí siel položil v Kleosinu základní kámen pro stavbu
mravy. Životní zkušenost to potvrzuje. Pro misijního domu sv. Kazimíra polské provincie Steyto zvláště dívky a ženy mají velkou odpověd •lerských misionářů, která tam oficielně pracuje
nost za to, jaká je mravní atmosféra. Na to od r.1980. Bude to středisko pro výchovu a vzdě
myslel také apoštol sv.Pavel, když napsal: lání misijních povolání z diecézí vých.Polska.
"Zeny máji dbát, aby se chovaly důstojně,at švédská bibl.komise vydala 1981 Nový zákon v mo
si pečuji o svůj zevnějšek, ale počestně a derní švédštině, dodnes nejžádanější knihu v zemi
cudně. " Tato slova platila nejen pro dobu Vládní úřad pro slepce dá převést text bible do
tehdejší, ale budou vždycky platit. Tertu- slepeckého písma.
lián k tornu připomíná:"Nechtěla by ses do Arc.Dyba z Fuldy vyslovil pochyby, přinese-li za
pustit hřichu, proč k němu vyzýváš? Stáváš vedení stavu laických teologů jako hlavního úřadu
se zodpovědnou za hřichy, ke kterým jsi da v Církvi pokrok:"Je pochybná budoucnost tohoto po
kusu. Pro Církev to je řešení v málo oblastech,
la podnět. "
Je samozřejmé, že stejnou zodpovědnost mají kde je nedostatek kněží a přebytek peněz. "Kdo za
i muži. Každého z nás zavazuje výzva našeho ručí, že se do církevních služeb pak nedostanou
Spasitele Ježíše Krista: "Tak at sviti vaše neschopní, nevěrectí a protináboženští-ale bohatě
placení laičtí teologové?

MLÁDÍ SV.BRATŘÍ

takže budil podiv všech. Bylo zvykem3 že se syno
vé zámožných rodin bavívali lovem. Jednoho dne
Byzantská říše byla rozdělena na provincie, vyšel si Konstantin s nimi do polt a vzal s se
jejichž správa měla do značné míry vojenský bou svého krahujce. Sotva jej vypustil3 strhl se
charakter. V čele stál strategos-vévoda, ná božím řízením vítr3 uchvátil krahujce a odnesl.
čelník. Jemu byl podřízen drugarios. Byl to Hoch z toho upadl v tesknost a žal3 dva dni ne
vyšší důstojník, který velel jednomu až dvě
jedl/. . ./a zvolal:"Takový je tedy
ma tisícům vojáků. Druhým nejtento život3 že místo radosti množí
důležitějším městam v říši po
se žal? Ode dneška dám se jinou cesByzanci byla Soluň. Měla vý
tou3 lepší než tato a nepremárnim
znam vojenský jako silně opev
svých dnů ve shonu tohoto života."I
něné město a význam obchodní.
oddal se studiu3 sedával doma a učil
Na počátku 9.stol.byl v Solu
se nazpamet knihám sv.Řehoře Boho
ni drugariem otec Konstantinaslovec. "
Cyrila a Metoděje. Jmenoval se
Sen Konstantinův vyjadřuje jeho sym
Leon. V Životě Konstantinově
bolické zasnoubení s Moudrostí. V
o něm čteme:"Byl zbožný a za
Carihrade, kde studoval na vysoké
chovával všechna Boží přiká
dvorní škole a kde později působil,
zání jako kdysi Job. " Matka
byl znám pod jménem"filosof",a to
soluňských bratří se jmenova
pro své neobyčejné nadání, vědomosti
la Maria. Rodina čítala celkem
a bezúhonný život. Řecké slovo filo
7 dětí. Jménem známe pouze na
sof znamená doslova v překladu milov
še dva bratry. Neznáme ani
nik Moudrosti. Zážitek ztráty a hlu
přesná data jejich narození.
boké melancholie přispěl k prohlou
Metoděj se narodil asi roku
bení jeho"filosofie člověka". Latinské přísloví
815, Cyril pravděpodobně roku 827; byl tedy praví ’.Lectorem unius libri timeo - Bojím se čte
o 12 let mladší, ačkoliv v jejich pozdější náře jedné knihy.-Toto přísloví je možno chápat
společné činnosti byl hlavním iniciátorem a ve dvojím smyslu-negativním a pozitivním. Je těž
Metoděj se mu ochotně podřizoval. Otec Leon ko hovořit s člověkem,který je anezen a zná jen
zemřel, když bylo Konstantinovi 14 let. Mat jednu knihu. Přísloví však může také znamenat:
ka otoe přežila. Rok její smrti neznáme.
Bojím se člověka, který jedno dílo promyslil vel
0 mládí Metodějově víme velmi málo. Staro mi důkladně.-Na Konstantina můžeme aplikovat dru
slověnský životopis sv.Metoděje se pouze 7 hý výklad. V mládí pročetl a přemyslil důkladně
dílo jednoho Otce a myslitele, sv.Řehoře Naziánzmiňuje, že byl urostlé postavy a že měl
právnické nadání. K studiu práva, které ab ského.
solvoval v Soluni, vedl jej otec, který po Z životopisu Konstantinova je zřejmé, že prvními
čítal s trn, že syn vstoupí do státních slu rádci a podporovateli na cestě Moudrosti byli je
žeb. Metoděj byl několik let archontem, tj. ho rodiče a jeho první školou byl jeho domov.
správcem jedné provincie/správcem menší ne Po smrti Konstantinově Metoděj žádal papeže o po
bo nově zřízené provincie, neměl tedy titul volení, aby směl převést tělo bratra do kláštera
na maloasijském Olympu; chtěl tím vyhovět naléha
stratéga nýbrž archonta/.
výn prosbám matky, jež vyslovila před jejich ces
O mládí Konstantinově víme více, protože na tou na Moravu. Z této zprávy můžeme vyčíst, že
napsání staroslověnského Života Konstantino bratři dříve než vstoupili do kláštera na úbočí
va se s velkou pravděpodobností podílel Me Olympu, často o tem se svou matkou hovořili a že
toděj, který bratra přežil, jako informátor. matka sana přilnula k tanuto místu, jež se stalo
Je zde třeba vyzvednout dvě události: jeden jejím synům druhým domovem. Zpráva tůn nepřímo
sen a ztrátu krahujce. V Životě Konstantina- vrhá světlo na vztahy v rodině, z níž solunští
Cyrila čteme: "V sedmi letech dŕte videlo sen bratři pocházeli.
a vyprávělo jej otci a matce: Náčelník shro 0 vztahu našich bratří k domovu, tj.k rodné Sólu
máždil všechny dívky našeho mesta a řekl mi: ni, svědčí i jejich úcta k soluňskému patronu sv
Vyber si z nich, kterou chceš za ženu a po Dimitrijovi, který byl řeckým světcem. Působil
mocnici ti rovnou. Já jsem se na všechny po jako jáhen v městě Sirmiu-Srěmu. Byl zde umučen
díval a prohlédl si je a uvidel jsem jednu 9.4.304. V Soluni, kan byly převezeny jeho ostat
krásnější než všechny ostatní a její tvář se ky, byl mu zasvěcen chrám už na počátku 5.st.Soskvela a byla ozdobena hojně zlatými šperky luňané se k němu utíkali, když bylo město obleže
a perlami a všelikou nádherou. Jméno její
no cizími vojsky. Úctu k tanuto světci přinesli
bylo Sofia, to jest Moudrost: Tu jsem si vy solunští bratři i na Moravu. Jsou rovněž autory
volil. " Dále v životopise čteme: "Když jej
kánonu sv. Dimitri je, který se četl na jeho svá
dali na studia do škol, prospíval v naukách tek. Význam úcty tohoto světce v životě Cyrilově
nad ostatními žáky velmi bystrou pamětí,

a'Metodějově lépe pochopíme, když si jej osvětlíme paralelním příkladem z naší doby. Před
stavme si kněze, rodilého Pražana, uctívajícího sv.Václava, který emigruje na Západ, např.do
Latinské Ameriky. Úcta k sv.Václavu spojená se vzpomínkou na donov, ho bude provázet i v no
vém světadílu. Složí k jeho poctě písně a bude stavět k jeho cti oltáře...

Život, činnost a dílo soluňských bratří potvrzují starou zkušenost, že léta ztrávená v daňo
vě, tj. léta dětství a ranného mládí, ovlivňují člověka na celý život.
V.N.
něho nehrnul jako lavina. Objímají mu nohy, oděv.
Odřezávají
kousky kleriky, z podpaždí mu vyrvou
Kořist davu. Všichni knězi si uvědomují mu
čednictví, být několik hodin uvězněn v úzké breviár či katechismus, ukradnou z nich obrázky
cele zoovědnice. Toto mučednictví snáší ar- svátých nebo utečou i s knihami jako s ostatky.
ský farář každý den, 16-18hodin! V létě je Odvážlivci mu ustřihnou vzadu vlasy. Jeho vikář
si všimne, že bez omluvy i jemu odřízli omylem
kostel jako parní lázeň.
"Takové vedro přibližuje představu pekla!" kousek kleriky. Lichotivá mýlka, bez které by se
dobrý vikář obešel. Ubohý kněz musí někdy rozho
říká sám abbé Vianney. Vzduch, vydýchaný
velkým shromážděním je tak zkažený a hustý, dit hrst medailí, na které se dav vrhne,a tak se
že musí stále vdechovat ocet. V zimě drsný abbé dostane domů. Casto vniknou za jeho nepřitom
vítr Jury změní starý kostel v led. Kolik nosti na -faru, ukradnou staré knihy, svícen,sta
rát nešfastný kněz omdlí zimou ve zpovědni ré střevíce, šatstvo, vše, čeho se dotknul, co
ci. "Od Všech svátých do Velikonoc necítím bylo jeho. Smutný a nesnesitelný život. Netuší
vždy pohnutky těchto krádeží.
nohy,"přiznává. Když si večer sundává pun
’’Domníval jsem se, že se ti lidé obrátili,’’říká
čochy, je na nich přilepena kůže na patě.
zarmouceně"a tu mi ještě ukradli svícen!"
Casto vyjde ze zpovědnice hluboce sehnutý,
Celé mučednictví života, vydaného na pospas ve
zničený v kříži. Nekonečné sezení zavinilo
řejnosti, přijímá s odevzdaností. Přichází k vý
dvojitou kýlu, svislá poloha mu působí
chodu kostela, když tlak davu porazí jeho stráž
muka. Trápí ho zuby. Občas požádá přítele,
ce, mačká ho k udušení, pohmoždí mu zraněnou pa
aby mu některý vytrhl. Rána na noze, kterou ži, zatlačí do těla hroty jeho opasku, okovaného
neošetřoval, zhnisala. A tato živá ruina po hřeby a působí mu strašnou bolest. Nehněvá se.
kračuje v životě postu, umrtvování, oběto "Pomalu. Neubližujte mi,” řekne.
vání se davu. Kořist davu!Těžko představi Pochopil, že v tom je jeho osud: aby všichni ti
telné utrpení, které z něho dělá mučedníka.
lidé působili jeho pozvolné umírání...
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Stvořený pro samotu, modlitbu, rozjímání,
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spojení s Bohem, a uzavřený hodiny v koutě
A jeho kalvárie se blíží ke konci. Již nespí.Noc
kostelíka, naslouchající stu nebo dvěma
tráví převracením se na ubohém loži, prosáklém
stům osob, jak přicházejí, aby mu pověděli
potem. V jednu hodinu vstane, ani oka nezamhou
o svých trápeních a neřestech. Sotva je ven
řil, a jde do kostela. Na té kratičké cestě čas
ku, už je před tváří hlučného shromáždění,
které s ním jedná hrubě, zraňuje ho, dusí. to až čtyřikrát omdlí a padne vyčerpáním. Takže
odpoledne při zpovídání usíná, chvílemi ztrácí i
Chodí za ním všude, všude proniknou. I do
vědomí.
Zpovídající si toho všimne, čeká, až při
zákristie, když se obléká ke mši; ptají se
jde k sobě. Při procesích vrávorá, chvěje se, po
ho, snažně ho prosí, nedopřejí mu klid, do
hadují se, za koho bude sloužit mši. Jeden tácí se. Zdá se, jako by se měl s monstrancí pod
bratr musí věřící odehnat, aby ho chránil. lomit a zhroutit na dlažbu. Když se v noci vrací
Když se po mši modlí, upřeně na něho zírají, na faru, nedokáže ani vystoupit na schodiště,
umdlévá, padne na zeě. Zůstane opřen zády a oddy
chtějí vědět, jestli se skutečně noří do
chuje. A poněvadž ho voltariáni kraje nazvali
mystické extáze, je-li daleko od světa...V
starým čarodějem, který si našel dobrý obchod,má
poledne vychází z kostela na faru, aby snědl
odvahu s úsměvem zažertovat:”No, tak starý čaro
svůj hrnek polévky. Deset metrů-a trvá to
děj dnes udělal výborný obchod!"
půl hodiny. Kolem něho strkání, lidé mu
V kostele ho už není slyšet. Je jen jakousi podo
chtějí říci nějaké slovo, prosbu. Nemocní
bou, kterou vidíme z dálky, na kazatelně, která
vrávorají na berlích. Nosiči raněných se
pláče a ukazuje na oltář. Čas od času kašel,jenž
tlačí se svými nosítky. Letí výkřiky:"Dobrý se podobá výkřiku utrpení. Jeho kázání a vyučo
Otče! Svatý Otče! Požehnejte mi! Uzdravte
vání náboženství jsou jen pohybem, projevem nad
mě! Přimluvte se za mne! Zachraňte mého ot šení a něžnosti vůči Bohu. Je tak vyčerpán, že
ce! Obratte mé dítě...Uzdravte mého manžela, někdy na kazatelně klesne. Pak je vidět, jak se
mé dítě!"
zase napřimuje...
Se zmučeným srdcem se na jednoho usmívá, s V den, kdy naposled navštíví svůj kostelík, ho
druhým pláče, žehná maličkým, ukazuje k ne
lid vidí na kazatelně takto:velmi starý kněz se
bi... Tři silní muži mu dělají tělesnou
strhanou tváří, není ho už slyšet, jen se dá
stráž, ale nemohou zabránit, aby se lid na uhodnout, že mluví o lásce Boží. Mluvit nemůže..

Šeptá, obrací se k oltáři, ukazuje na svato umírající. Bouře roztrhne oblohu. Ve dvě ráno, ve
chvíli, kdy v modlitbě přicházejí ke slovům:"At
stánek, oči zalité slzami...
svati
andělé Boží mu přijdou vstříc a uvedou ho
To je jeho poslední věrná podoba, kterou si
lidé odnesou. Ten večer vychází z kostela, do nebeského Jeruzaléma...", v rachotu blesků a
odchází k fare. Je to konec, cítí to. Večer-,hromu vydechne abbé Vianney naposled. V tomto ži
ní požehnání, které uděluje kolem sebe přá votě obětního beránka se zjeví naše zbabělost,že
kdokoliv, kdo jen chce!
telům, shromáždění, už dávat nebude. LI paty mučedníkem se může stát
■
schodiště upadne. Zvednou ho. Ale chce vystu
povát sán. Dojde k lůžku, padne na něj. Chce,Tím to však neskončilo. Lidé ho chtějí dál. Žádal
’aby neobnažovali jeho tělo. Tuto žádost přestoupi
aby odešli a nechali ho samotného.
V jednu hodinu zrána slyší Kateřina Lassagne,li... Ještě ani nevychladl a už byl zbaven šatů.
která bdí v sousedním pokoji, klepání na zeäJe to nutné. Ví se již, že je to světec. A když
Přiběhne. Najde ho cmírajícího, jak šeptá: vidí na jeho chatrné kostře jizvy po strašných
umrtvováních, pochopí, proč je chtěla jeho pokora
"Zpovědníka...To je můj ubohý konec...”
skrýt. Oblekou ho do nového. Snesou ho do přízem■
Ještě šest dní bude zápasit se smrtí. Kolem ku. A dav, sevřený do rámce, utvořeného četnict' vem, defiluje kolem něho. Ve dne v noci, osmačty
něho je Ars jako obec, stižená prokletím.
Obyvatelé, poutníci, davy obléhají kostel ve řicet hodin se dotýkají čtyři strážcové medailemi
dne v noci. Koncem tohoto měsíce, července a růženci rukou zemřelého. Svaté památky. Vykra
1859 panuje parno. Hrozí děsná bouře. V tak dou krámky. Ani neplatí a odnášejí v plných zástě
tragické atmosféře se konají mše a veřejné rách obrázky a křížky. Na faře nezůstane nic, vše
modlitby, růžence, křížové cesty. A poutníci ukradnou, na šeřících na zahradě nezůstal ani lís
dosud přicházejí k lůžku umírajícího, dokon teček. V plné sluneční záři vynesli mrtvolu na
dvůr a fotografují ji. Konečně dostanou první fo
čují svou zpověď, přijímají z
tografii arského faráře! Ars a Dardijeho ruky, kterou je nutno pod
lly se přou o tělesné pozůstatky.Ars
pírat, rozhřešení. Koše, ošatsi
chce ponechat všechno, Bardilly
ky, bedny medailí, obrázků, rů
chtějí aspoň srdce...
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ženců, modlitebních předmětů
se hrnou do jeho pokoje, aby
Arský farář bude odpočívat v Arsu. Po
je posvětil, než umře. Arští
hřbí ho v jeho kostelíku, uprostřed
venkované žádají před jeho
lodi. A aniž se čeká na rozhodnutí z
smrtí ještě požehnání. Vypáčí
Říma, hned, hned, jen co se skončí
dveře a vzdor úsilí lékařů a
pout ke sv.Filoméně, začne samovolně
kněží, volají:"Dostaneme se
nová pout - k arskému faráři. Mřížoví
dovnitř i proti vaší vůli. Je
ohrazuje hrobku. Je přetížena květina
to spíše náš farář než váš!”
Tiše vyjdou nahoru, nahrnou se do pokoje as mi, svíčkami a votivními předměty. Duchovenstvo
tichým pláčem poklekají. Arský farář ještě musí odstranit mřížoví a obětní dary, aby nebyl
ohrožen zahájený proces blahořečení. Ale davu je
poznává své děti, které přišel spasit a
umřít pro ně. Jakýsi kněz mu vede ruku a po to lhostejné. Bude pokračovat, nepřestane už při
máhá mu naznačit znamení kříže. Pod okny dav cházet, pokleknout, pomodlit se, vyplakat, vypově
bez ustání obnovovaný se vzdouvá jako moře. dět svá trápení, své hříchy, nízkosti, různé pro
Chtějí také, aby jim světec požehnal. Když hřešky, nesčetné ubohosti naší lidskosti - ternu
uprostřed agónie zvedne ruku, pomalu chlad velkému utěšiteli, ubohému faráři arskému.
Po čtyřiačtyřiceti letech Řím svým prohlášením
noucí, rozezní se prudce zvonek. Na toto
znamení dav pokleká a křižuje se. Kořist da arského faráře Jana Křtitele Vianneye za svátého
vu až do konce. Ubírající je velmi klidný a jen posvěcuje výrok lidu.
Maxence van dM. MeeMch.
moudrý. Stěží mluví. Říká jen:"Zbývá mi
šestatřicet franků. Dejte je Dr.Saunierovi.
Ař již nechodí, nemohl bych platit..."
Podávají mu svátost. Pláče.
"Je to smutné, přijímat naposledy!”
Kolem něho se dohadují muži. Komu připadnou
jeho tělesné pozůstatky? Ars? Rodná ves Dardilly? Jaká je jeho poslední vůle. Ptají se:
"Kde chcete být pochován, pane faráři? Ars
nebo Dardilly? Kam vás máme pochovat?"
Vyrvou z této bytosti, která už není ani v
tomto světě,poslední slova:"V Arsu! V Arsu!”
Kořist davu. - To je vše. Konečně může ze
mřít. V noci 4.srpna se začali modlit za

proto, že iny, křesEané, kte
ří budeme žiti v posledních
patnácti letech tohoto sto
Účastnici mariánské pou
letí a tohoto tisíciletí, mu
ti na La Salle tu děkuji
síme být na výši doby a musí
panu Stanislavu HOLEČKO
me také znát taktiku nepříte
VI za veškerou převeli
le. A jaká je to taktika?
kou obětavost. Cestou se
Je to boj proti Bohu ve for
zastavili v basilice
mě NIČENÍ A TAKÉ ZNIČENÍ LID
Navštiveni-práve se opra
SKÉHO ŽIVOTA.
vuj e-kde jsou velmi mo
Proto musí stát dnešní kato
derni náhrobky patrona
líci v prvních řadách veliké
novinářů sv.Františka
Saleského a sv.Jany
BITVY 0 ŽIVOT. Každý z nás
Chantalské. Na La Saletmusí milovat život a chránit
te se setkali s krajanskou pouti ze Stutt ho. Když razil velký královéhradecký biskup E.
gartu a z Frankfurtu, vedenou svými duchov BRYNYCH ve své době heslo:PROTI TISKU TISK, pak
ními Otci P.Valikem a P.Holasem, přije
musí být dnes naším heslem:PROTI ŽIVOTU - ŽIVOT!
la z Lurd, kde s nimi oslavil u Matky Bozi Nikdo z nás není z této povinnosti chránit a brá
své 60.narozeniny Otec biskup Skarvada. Švý nit život vyloučen. Každý na sván místě, ve svém
carskou pout vedl Otec BERNARD KLENER, OSB, prostředí a povolání, musí být vyznavačem a
z Norée-a jeho promluvu stručné uveřejňuje ochráncem života! Kdyby si někdo myslel, že je
tak bezvýznamný a chudý a malý, že nenůže nic dě
me - fotokopii nám předal jeden účastník.
lat, pak má od Boha tři velké dary, kterými nůže
Nejmilejší!
druhým vždy sloužit.
Je to dar ZRAKU- oči - jejichž mírný a něžný po
Není tanu tak dávno, oo v českém vysílána'
hled může druhého uzdravit.
vatik.rozhlasu zazněla věta:JEDNADVACÁ
TÉ STOLETÍ BUDE BUĎ NÁBOŽENSKÉ - NEBO NEBU V jedné nemocnici ležel na lůžku pacient a když
DE V0BEC! - Víme, že poslední tři století
k němu přistoupila ošetřovatelka a ptala se ho,
byla protináboženská. Jestliže v 17.století zda něco potřebuje, odpověděl: Sestro, nepotřebu
dovedla Evropa bojovat za náboženské pravdy, ji nic, jen jedno, abyste se na mne stále tak
bylo to proto, že evropská společnost byla hezky dívala.
ještě náboženská. Její veřejné mínění for Dále má každý z nás ÚSTA, z kterých může vyjít
třebas jen jediné slůvko, které může způsobit v
movali teologové a kazatelé. Všichni - a£
katolíci nebo protestanté, brali náboženské srdci druhého úplný obrat, úplný zázrak.
A každý z nás má RUCE, jejichž vřelý a pevný
pravdy vážně a odpovědně.
Teprve v 18.st.dochází k hluboké změně a ve stisk nebo tmění, jak jimi nabídnout dar může
likému zvratu. Změnu evropského smýšlení
druhému zachránit život.
způsobili: Galileo Galilei, Newton a Descar Ze života našeho krajana sv.Klementa Maria Hoftes - ten především. Evropa 18.st.se stává bauera-Dvořáka, apoštola Vídně, je známo, jak
Evropou INTELEKTUÁLNÍ REVOLUCE. Vzdělanci
jednou brzo ráno, ještě bylo šero, kráčel po ná
té doby se setkávají v šlechtických domech břeží Dunaje a tu vidí stát na mostě nějakou že
a palácích i salonech. Tam se cení především nu. Klementovi bylo hned jasné, oč jde. "Tu ženu
elegance a vtip, místo HLUBOKÉHO A DUCHOVNÍ musím zachránit, ale jak?" řekl si Klement. A tu
HO NAZÍRÁNÍ. Ve vládních kruzích se uplatňu dostal skvělý nápad: sáhl hluboko do kapsy a vy
jí intelektuální poradci a úspěch jejich re táhl svoji tabatěrku se šňupavým tabákem. Pokle
pal na ni, otevřel ji a té ženě tabák nabídnul.
forem je rychlý a velký.
VĚDA, SEKULARISACE A LAICKÁ KULTURA se dáva Dáma plná údivu se zdráhá, ale Klement stále na
jí na pochod. KŘESŤANSTVÍ JE DOBRÉ JEN PRO léhá: "Tak si přece šňupla; udělala mi to kvůli!"
Dáma tedy ponořila své prstíky do vlhkého tabá
LID!
Ale jen v tamto století. V následujícím se ku a po způsobu Klementově vtáhla tabák do nosu.
od víry a náboženství odtrhne téměř celá
Pak kýchla tak mocně, že se jí až v očích zajisk
dělnická třída a v I.pol.20.st. je zničen ce řilo. Klement se rozesmál z plných plic - ani
lý střední stav, z kterého vycházelo vždy dáma se nemohla ubránit smíchu. A smáli se oba!
nejvíc kněžských a řeholních povolání. V
Po malé chvilce řekl Klement ženě:"Tak, a te3
2.pol.20.st.se v mnoha zemích podařilo uzá se šla utopit!" A ta žena s úsměvem odpovídá:
"Teči už ne!”
konit rozvod a potrat.
A tečí, křestané moji, stojíme před dalšími
vymoženostmi těchto "dobrodinců lidstva "před
BOľE, DEJ NÄM SVATE KNEZE.'
EUTHANASIÍ A VŠEOBECNOU SEBEVRAŽDOU. Proč vám to, moji drazí, říkám? Říkám to
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S KARDINÁLEM O OPUSDEI

Manželé píší:"Jako rodiče tří dětí, z nichž dvě
jsou členy Opus Dei, vděčně uznáváme duchovní po
Rozhovor Katol.zpravodajské agentury/KNA/s moc v Opus Dei, kterou nedostaly ani ve škole,
Josefem kard.HOFFNEREM z 24.srpna 1984.
ani ve farnosti. Naše děti jsou rády a jsou štasb
KNA: Pane kardinále, od jisté doby se v Ne né." Jeden otec píše:"Z vlastní zkušenosti mohu
mecku, i v Kolíne, ostře útočí proti Opus říci, že děti milují stále svou rodinu, ale pro
žívají povolání, které vyžaduje důslednost - jako
Dei. Co soudíte o Opus Dei vy?
když
se někdo ožení a založí si vlastní rodinu.
Opus Dei je osobní prelatura, zřízená pape
žem a rozšířená po oe lén světě. Dnes má pře: My, rodiče, se musíme odloučit od fysické přítcm70 tis.členů, z toho 1200 knězi. Podivuhodn ýnosti našich dětí, je to přirozený běh života,
je počet ročně vysvěcených kněží, loni 69 protože děti nevychováváme pro sebe, ale jako od
novokněží a na svěcení se připravuje 394 se povědné členy Církve a státu. My, rodiče, musíme
minaristů. Noví kněží předtím pracovali už být vděčni za povolání našich dětí, které nám ne
dělají starosti, protože jsou šfastné, žijí dob
jako lékaři, inženýři, profesoři ap. Při
rým
rodinným životem a i díky kladnému vlivu Opus
svých návštěvách v zánoří jsem se často ptá
val biskupů na působení Opus Dei. Biskupové Dei mají v zaměstnání úspěch. Píši to jako nečlen
o něm mluvili s uznáním. Sán jsem navštívil ale jako otec dvou dětí, které už léta patří k
četná díla Opus Dei, řemeslnické školy,vzor Opus Dei." V jiném dopise stojí: "Můj syn je už
několik let členem Opus Dei. Výborně si s ním ro
ná zemědělská hospodářství, zařízení pro
další vzdělání dospělých ap. Můj dojem byl zumím a jsem rád, že je u díla, protože ho tam ve
dou k tomu, aby žil jako křestan." Jedna matka mi
velmi dobrý. Zakladatele Opus Dei Msgra
Escriva jsen znal osobně a často jsem s ním píše :"Můj syn patří už řadu let k Opus Dei. Neoddlouho hovoříval. Cenil jsem si ho jako jed Gizil se nám..Je šťastným člověkem s hlubokým ná
noho z kněží velké apoštolské horlivosti. boženským přesvědčením. Můj muž a já respektujeme
a vážíme si jeho cesty." V dalším dopise čtu:"Mám
Zvlášt na mě udělal dojem cíl všech jeho
děl:ABY KŘESŤAN ŽIL SVOU VÍRU VE VŠEDNÍM čtyři syny, kteří řadu let pracují v Klubu Opus
DNI, v manželství a rodině, v továrně a v 1 Dei pro mládež; dva z nich se mezitím dali dílu
zaněstnání, dona i na veřejnosti. Tak vnese óplně k dispozici. Jejich rozhodnutí respektuji,
poselství Kristova i do společenského živo fejdou i 18 ti letí do kláštera?" V dopise jiné
ta. Neudivuje mě, že cestu radikálního "ná-1 nátky stojí:"Chci vám jako matka člena Opus Dei
sledování Krista"nevítáveřejnost potleskem; sdělit, že z toho mám velkou radost. Hluboká zbož
nost mého syna, který je ještě vojákem, nám všem
KNA: Opus Dei se předhazuje, že psychicky pomáhá snadněji nést těžkosti denního života."
terorizuje děti a mládež a odcizuje je ro- Opět jiná maminka píše: "Náš nejstarší syn je už
dičům,
léta členem Opus Dei. Nejen já, milující matka,
V minulých stoletích se podobnými slovy , tvrdím, že je charakterově vzorný a inteligentní
útočilo proti jesuitům. H.Meurer vypočítá člověk, který po dlouhém bloudění našel své život
vá v r.1881 řadu výčitek:že"chlapci a mla ní poslání v Opus Dei." Zase v jiném dopise:"Jsme
díci ve výchovných dcmech jesuitů jsou dre jako rodiče velmi, velmi vděčni za dobrý vliv,
zírováni", že v"na začátku v tajnosti ucho který mělo Opus Dei na naše děti a dosud má." vávaných "Pravidlech jesuitského řádu se žá Tak bych mohl pokračovat. Nakonec cituji jen je
dá, aby členové byli poslušní"jako mrtví"; den dopis:"Náš syn, člen Opus Dei, se nám neodci"jak je možné, že jesuitský řád novice tak zil, vůbec se psychicky nezměnil a především ne
povzbuzuje, že se podřídí této hanebné pro ní žádný fanatik." 11
ceduře". E.Gothein píše r.1895, že zaklada
tel jesuitského řádu Ignác z Loyoly žádá, KNA: Opus Dei se vyčítá, že příliš zdůrazňuje vů
aby se vedla mládež "k časté sv. zpovědí a sv;li Boží. To neodpovídá uvolněnému stylu života
přijímání a denní účasti na mši sv."; "skr dnešního člověka.___________________________
ze syny"se získají i rodiče. Fr.Heiner se Kdybychom chtěli odstranit z obrazu Boha Otce váž
v r.1906 dcmnívá, že odpor vůči jesuitům je nost jeho svaté vůle, špatně bychom chápali sli
"intenzivní"; ani"katolické kruhy ho nejsou tovnou lásku Boží. Ježíšovo poselství od Boha Otprosty";"zdánlivé i skutečné chyby jednotil^6 není sentimentální a slabé. Ježíš nás napomíná
vých členů řádu se přenášejí na řád sán." abychom se báli toho, který může zatratit do pek
la tělo i duši./Mt 10,28/. Odpuštění hříchů před
KNA:Proti Opus Dei vystupují jako svědko- pokládá obrácení a nový život. "Ted jsi zdravý.
vé postižení rodiče.
Už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšzho,"říká
Nejsou to postiženi rodiče, nýbrž jen něko Ježíš uzdravenému u rybníka/Jan 5,14/. "Kdo nevelik z nich. Dostal jsen dopisy od mnoha ro rí, už je odsouzen. " /Jan 3,18/ Dnes se zapomíná
dičů synů a dcer, které jsou ve spojení s na pravdy víry a Boží přikázání. Opus Dei jedná
Opus Dei. Tyto hlasy širší veřejnost nezná podle nauky Církve, když hlásá pravdy víry a Boží
proto vybírán z množství dopisů pár výňatků přikázání, i když se proti ternu jiní bouří.

Ježíš řekl:"Od nynějška totiž bude rozdvoje "Hříchem zranění,"praví II.Vaticanum,"zakoušíme
no pět lidi v jednom domě: tři proti dvěma vzpouru těla."/GS 14/. Pro mnoho lidí není tělo
živý chrám duše, ale modla. Ta nevede k osvoboze
a dva proti třem. Budou rozdvojeni otec
proti synovi a syn proti otci, matka proti ní, nýbrž k ponížení člověka, k výprodeji lidské
dceři a dcera proti matce.. ."/Lk 12,52,53/. důstojnosti.
Nedávno jsem se setkal v Římě s kardinálem, Dnes mnoho lidí zneuctívá a ničí své tělo alkoho
lem a drogami. Je opravdu tak nepochopitelné,
který je léta pověřen zkoumat Opus Dei a
chce-li si člověk kajícími cvičeními připomenout
ptal jsem se ho, proč má
dvojsmyslnost těla? Askeze-jak to nazývají Kon
Opus Dei tolik protivníků.
stituce Cpus Dei-se uskutečňuje v pokoře, rados
Řekl:"špatné svědomí kriti, v práci, v sebepřemáhání, v kázni a umírně
tiků. "/Může to být i neznánosti a také pokáním. Kající cvičení, která byla
lost-pozn.red./.
až dodnes běžná v klášteřích, patří do důvěrné
V Kolíně a u min.práce,
oblasti svátosti pokání. Nevědí o nich ani před
zdravotnictví a soc.práce se
stavení .
agitovalo proti Opus Dei,aby
se zmařila jeho práce mezi
KNA: OPUS DEI SE VYTÝKA, ŽE SE K SOBĚ SNAŽÍ
mládeží. Týž rok z nařízení
PŘIPOUTAT PŘÍLIŠ MLADĚ LIDI.
téhož ministerstva vyšly
Konstituce Opus Dei předpisují, že se k němu smí
Informace o pohlavních cho
připojit člověk až v 18 ti letech, a to na čas,
robách, kde stojí, že nejnapřed na rok, pak na další léta. Definitivně se
lepší ochranou před nákazou
může zavázat až v 23 letech. Podle našeho práva
je věrnost partnerovi. Ale:
se smějí dívky vdávat v 16 letech a 14 ti leté
"Být stále věrný jednomu
děti se mohou bez svolení rodičů odhlásit z vy
partnerovi.. to se každému
učování náboženství.
nelíbí..Tedy, kdo často střídá partnera či
partnerku měl by si uvědomit..." Kdyby kně- KNA:CO ŘÍKÁTE, PANE KARDINÄLE, VÝČITCE, ŽE SE OD
ží Opus Dei propagovali tak lehkomyslné ná ČLEN8 OPUS DEI ŽAdA SLEPÄ POSLUŠNOST?______
zory a všechno dovolovali, hned by je mnoho Je to panluva. Členové Opus Dei se zavazují k po
úst vychvalovalo. 12
slušnosti evangeliu. Poslušností chtějí vyjádřit
své darování se Pánu a podobat se ternu, který se
KNA:NEODPUSTÍLQ SE OPUS DEI TAKÉ CHYB?
sám podrobil a byl poslušný až k smrti na kříži.
To nikdo nepcpírá. Církev je Církví hříšní /Fil 2,8/. Taková poslušnost není přemrštčnost,
ků. I členové Opus Dei mají hříchy. Také ne- nýbrž to, čemu říkáme pokora. Výraz "poslušnosti
popírám, že v mladém hnutí se může leckdo mrtvého"nacházíme také v Pravidlech sv.Ignáce.
dopustit-a také dopouští-chyb z přehorli- Myslí se tůn připravenost řeholníka poslechnout
vosti a nerozumnosti.
ve všem, co se mu v rámci mravního dobra a řehol
ních pravidel nařídí. Srovnání s"mrtvým tělem"
KNA:0PUS DEI SE PŘEDHAZUJE NEPŘÁTELSTVÍ K
/Cuerpo muerto/je v asketice prastaré.
TĚLU, vzhledem k jistým kajícím cvičením,
které provádějí členové Opus Dei.__________ KNAjZAPADONĚMECKA televize vzbudila svým vysílá
Askeze členů Opus Dei je staletá praxe Círk ním 0 OPUS DEI VELKÝ ROZRUCH. Proč se veřejné míve. 0 kajících cvičeních se zmiňují už řá nění tak ostře staví vůči Opus Dei?_____________
dová pravidla sv.Benedikta. Chápe je jen
Rozpoutaly to v poslední době hromadné sdělovací
víra, předpokládají zralé, produchovnělé
prostředky-a děsí mě, že chtějí otrávit lidská
lidi a nemají nic společného s masochismem. srdce nepřátelským obrazem Opus Dei. Mnozí se
Jde o vztah člověka k vlastnímu tělu. Tělo mnou rozhořčeně hovořili o jednostranném postoji
není vězení, hrob, otrok duše či pouhý ná WDR vůči Opus Dei. Poslali mi kopie dopisů,které
stroj nebo oděv duše, ale živý svatostánek, adresovali rozhlasu. Předhazují mu, "tendenční,
oduševnělá schránka, vnitřní průvodce duše, nevyvážené vysílání","zaujaté a jednostranné"a
Duchem sv.zbudovaná forma člověka, v níž
po vzoru bulvárních plátků zneužití "masově psy
existujeme na tcmto světě. Tělo není nic ci chologických mechanismů"; "nečestně zaměřené vy
zího, má lidský charakter. Jako křesťané
sílání". Nevím, co na to WDR odpověděl. Bylo by
známe hlubší tajemství těla. Tím, že se Syn správné, kdyby publicistický institut některé
Boží stal člověkem, bylo i naše tělo posvě university objektivně přezkoumal toto vysílání.
ceno: "Nevíte, ze vase těla jsou údy Kristo
vy? Smím tedy vzít údy Kristovy a udělat z KNA:MA SE OPUS DEI ZAKAZAT PRACE V CÍRKVI?
Sv.Otec svěřil Opus Dei v Římě jednu farnost. I
nich údy, které patří nevěstce?"/!.Kor. 6.
15/. Ale ke křesťanskému obrazu těla nepat vídeňský kardinál Konig předal duchovní správu
jedné farnosti kněžím Opus Dei. 21.8.t.r.řekl,
ří jen mladé, krásné a zdravé tělo, ale i
tělo porušené neřestí a hříchem, opotřebo že kněží tam velmi dobře působí. Kolínskou far
vané, hledící vstříc smrti, rozpadající se. nost jsou ochotni převzít také dva mladí kněží

Opus Dei - jeden vystudoval práva, druhý
promoval z pedagogiky a je doktorem cirk,
práva. Mám se řídit štvanicemi hromadných
sdělovacích prostředků nebo příkladem sv.
Otce a vídeňského kardinála? Nbhu snad kněžími, kteří žijí spojeni se
sv.Otcem, opovrhovat a za
kázat jim práci ve svém
arcibiskupství? Jisté
hromadné sdělovací
prostředky reagují
velmi citlivě,
jedná-li se o zá
kaz činnosti. Ale
kdybych zakázal
činnost kněžím
Opus Dei, jása
ly by, stejně
kdyby se zruši
la ochrana in
formací o soukrcmán životě
členů Opus
Dei.

Otce, ten je mi matkou i bratrem i sestrou!" Také
si přečtěte poznámky v katol.vydání Nového zákona
u těchto míst. Jan sám přijal křest krve,který na
hrazuje svátost. Patří do St.zákona jako poslední
z proroků/tvz."vidoucí"/ ,ale ještě víc patří do
Nového zákona jako předchůdce Páně. Do nebe se do
stali i lidé St.zákona,máme svátek Adama a Evy,sv
Anny, mučedníků makabejských, proroků aj. DR.V.T.

SYMBOL SV.TROJICE V NITRU HMOTY ?

Vše,co naše smysly vnímají, je hmota. Hmot ^vypl
ňuje celý svět od našeho nejbližšího okolí až do
závratných dálek vesmíru, které odhalí jen ty nej
silnější teleskopy. Už odedávna se lidé snažili
zjistit, co vlastně hmota je, z čeho se skládá.
Každá kultura měla své vysvětlení-staří Rekové vě
řili, že hmota se skládá ze 4 elementů-vzduchu,
ohně, vody a země. I když se dnes těmto názorům
usmějeme, přece jen pomohla -Filosofie a logické
myšlení předchozích generací dojít k podivuhodně
správným závěrům.
Asi před 500 lety př.Kr.řecký -Filosof Demokritos
došel k závěru, že hmota se musí skládat z velmi
malých částeček dále nedělitelných. Nazval je"neKNA: Arcibiskup z Wesminsteru, kardinál13 dělitelné”/řecky a-tom/. Trvalo skoro 2500 let
než v minulém století zakladatelé klasické chemie
G.B.Hume se vyjádřil o Opus Dei kriticky.
Kardinál Hune dal několik doporučení, kte experimentálně dokázali, že nejmenší částice
ré konstituce Opus Dei a nový církevní zá všech prvků jsou opravdu atomy. Atomy zůstaly pra
koník splnily. Členem Opus Dei se smí stát vými atomy-tedy”nedělitelnými"jen několik málo
desítek let...
jen plnoletý člověk. Každý člen Opus Dei
má právo si vybrat zpovědníka - at patří k Na začátku našeho století nová atomová fysika
Opus Dei nebo nc. Střediska Opus Dei jsou ukázala, že každý atom se skládá z jádra a elekt
ronů, které okolo jádra obíhají. Jádro samo je
známá, právě tak jako osoby, které je ve
dou. Ostatně, kard.Hume podotknul: "Tato do složené z jaderných částic-protonů a neutronů.
Podle nejnovějších objevů jsou i tyto jaderné čás
poručení se nesně jí brát jako kritika in
tegrity členů Opus Dei a jejich horlivosti tice složeny z částic ještě menších, které byly
nazvány”kvarky". To, že se kvarky v jádru atomu
v apoštolátě.
handtnat Ho^neA
opravdu nacházejí se dá zjistit z chování jader
ných částic při setkání či srážce s jinými části
VY 3E PTÁTE M DOPQViC fl ME
cemi v urychlovačích.
Pán JežZó á£ká, že nikdo vetXZ
nenanoNikdy se však nepodařilo jeden kvark izolovat od
dit z ženy než óv.Jan Ktáttet. Jinde áíká, děleně od ostatních. Je velmi pozoruhodné, že v
že v knáZovétv-c Božkem ten nejmenSt bu.de
každém protonu a neutronu jsou vždy jen tři kvar
větSZ než Jan K£tóteZ.
ky absolutně neoddělitelné. Tři kvarky musí být
Katolická Církev klade sv.Jana Křtitele
současně přítomny aby daly existenci, aby vytvoří
hned za Pannu Marii a sv.archanděla Michae ly"jednotu"jedné jaderné částice! Kdyby však pře
la, před apoštoly Petra a Pavla-koncil la
ce jen mělo dojít k oddělení jednoho kvarku, za
tinské vyznání víry neodvolal. Slavíme jen nikne zároveň celá částice! Není to pozoruhodný
svátky narození Panny Marie a sv.Jana Křt.
obraz? Trojice tvoří jednotu a přece nelze tuto
Od dědičného hříchu byla PM uchráněna při
jednotu rozdělit! Moderní věda nám dává zajímavý
početí, sv.Jan před narozením, při návště
obraz nitra atomu.
vě PM u jeho matky. Jan prohlásil o Kristu, Sv.Tcmáš Akvinský a mnozí další křesťanští mysli
že ten musí růst a on, Jan se menšit. Pro
telé nám už od sáných začátků křesťanství ukazu
to slavíme Narození Páně o zimním sluno
jí jediného, nedělitelného a přece trojjediného
vratu, kdy slunce začíná růst a narození
Boha. Z Trojice božských osob, Otce, Syna a Du
Jana Křt.o letním slunovratu, kdy slunce
cha sv.je jediný Bůh - začátek všeho, zdroj veš
ubývá. Výrok, že"i ten nejmenší v Božím
keré existence a pramen života-Bůh-láska.
království bude větší než JK"si srovnejte
Moderní věda nám ukazuje nitro hmoty s pozoruhod
s výrokem Ježíšovým, když ho hledala jeho
nými vlastnostmi. Je to čirá náhoda, nebo symbol
Matka a příbuzní:"Kdo je má matka a kdo jsou Stvořitele v nitru jeho Díla?
^p/_

moji bratři?Ten,kdo plní vůli mého nebeskáio

DOBRÝ PŘÍKLAD

TROCHU FILOSOFIE

Jen osobní svědectví živé víry a lásky k
ZÁSTUPCI IDEALISTICKÉHO KRITICISMU:
Bohu dopomůže dítěti ke skutečné víře v Bo‘ Jan G. F I C H T E/+1814/ pokračuje tam, kde Kant
ha.
konev. Chee sjednotit Já a Ne-já ve spojeni obou
/zárodek these, antithese a synthese/. Poznáni
vniTŘNÍ radost,
Duchovní radost, s kterou je spojena naše * mu už není souhlasem se skutečností, ale s Já. V
jeho učeni vreholi subjektívni idealismus.
víra a naše úcta k náboženství, bude se
úspěšně rozvíjet jen ve vědomí přítomnosti F.W.S C H E L L I N G/+1854/ poněkud reviduje
Boží a lásky Boží k dítěti. Pak začne mys Fichteho: v přírodě vládne zákon polarity, pro
tivných sil mezi Já a Ne-já/duchem a přirodou/.
let na Boha jako na milujícího Otce, jako
Jednota
obou je v absolutním rozumu. Jeho učeni
na svého přítele, jako na pramen radosti,
bývá označeno za objektivní idealismus.
míru a života. Dětská modlitba bude plná
lásky, důvěrná a vděčná. Svou víru vyjádří Georg W. HEGEL /+1831/ -byl geniálním systetím, že věnuje své srdce Bohu, bude toužit, matikem a založil snad největší filosofickou ško
lu XIX. stol. Hlavním z mnoha děl je Phaenomenoaby mohlo být s ním a radovat se v něm.
Kdykoliv vyslovíme jméno Boží, máme je vy logie des Geistes; učí prioritě ducha. Světem
vládne rozum /panlogismus/. Jen co je rozumové
slovovat s radostí. Tuto radost se snažme
je vpravdě skutečné. A rozumové je duchovni.
udržovat i když rozjímáme o Božím přátel
14
ství, které nám Bůh dal od chvíle Vykoupení., Rozvoj ducha je
subjektivní/osobnost
Nadpřirozená radost dá jas našemu zraku,
teplotu našemu hlasu, nesmírnou radostnost objektivní/svědomí a skrze ně mravnost, rodina,
společnost, stát/
našim skutkům; uchvátí dítě a to se k nán
bude dychtivě obracet, aby mohlo sdílet tu absolutní / v sebevědomí, které zakládá umění,
filosofii, náboženství, nejvyšši rád/.
to radost; pak uvítá Pána, s kterým ho bu
Rysy jeho systému: spojuje racionalismus s empi
deme seznamovat.
rismem, rozvoj ducha je hybnou silou vývoje, výUMĚDOMENÍ A ÚCTA mají prozařovat víru_____ .voj postupuje thesí - antithesí v synthesi a je
dávat nám vnitřní radost. Abychom jedním
ho vrcholem je sebeuvědomění v nej vyšším rádu.
slovem vyjádřili atmosféru, která je nutná
pro víru dítěte tohoto věku i jen pro jeho Zástupcem voluntaristického
lidský rozvoj -vzývejme Nejsvětější Pannu. kriticismu je
Skutečně, kdo nás může lépe naučit žít ve Arthur SCHOPPENHAUER /+1860/. Jeho hlavním dílem
vnitřním míru, ctít Boha i dítě, radostnou, je Die Welt ais Wille und Vorstellung. Základní
voluntaristické prvky přebírá od Schellinga a
činnou láskou k Bohu než Matka Ježíšova?
Rodiče a učitelé, kteří berou vážně své vý "zdokonaluje" je dvěma tvrzeními: tělo je pouhý
jev, plnou skutečností je duse - a: podstatou
chovné poslání, se instinktivně obrátí k
světa je vůle, protože je všem společná. V neži
Panně Marii; budou často uvažovat o tom,
jak dobrý nám dala příklad, napodobovat ji vém světě je slepá, u živočichů procitá k vědomi,
a prosit o její pomoc. A když se dílo poda u člověka je sebevědomá. Sebevědomím si však uvě
domuje člověk i množství bolesti ve světě. Čím
ří, dobře dítě vychovají, nezapomenou, že
za to vděčí té, skrze kterou dává Bůh lidem sebevědomější je, tím více roste toto vědomí bo
lesti, takže v určitém okamžiku chce raději nebýt
všechny milosti.
než být /pesimismus/.
MALÝ BADATEL CHCE VŠECHNO OVLÁDNOUT!_______
Dítě má životní instinkt a sklon reflekto Kam bude směřovat filosofie nyní?
vat na své okolí, rozvíjí se se stejnou
Směrem k svému vrcholu, jehož dosáhla ve středo
dychtivostí, s jakou zkoumá svět lidí a vě věké synthéze, která je prohlubována a propraco
ci kolem sebe. Zde vidíme, jak se snaží
vávána NEOTOMISMEM všechno ovládat. V mezích, které jsou mu
nebo
se bude tříštit, propadat hlouběji v zách
dovoleny, dítě běhá a chodí, nahoru
vatu
SUBJEKTIVISMU
a způsobovat zmatky i v prak
dolů, zastaví se, neunaví se, ale
často je únavné, zvi.kolem pátého tických životních oblastech roku ho vše zajímá, vše
nebo se vzepte k úžasnému pokusu o úplně NOVOU
ho vzrušuje a podněcuje SYNTHÉZU přírodovědeckého, filosofického a nábo
jeho zvědavost, zvi. ženského vědění dneška?
život a to, co se
P.Jan Baptista BÁRTA 0FT4
pohybuje.
Xavier Lefebvre
Louis Peřin

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

17.ledna 1922.
Otmar právě odešel. Donesl mi krupičnou kaši, z pravé, nejjeimější krupice! Když jsem se s
úžasem ptala, kde tuto vzácnou potravu vzal, tajemně se zasmál a řekl jen: "Nebyl jsem přece
nadarmo tak dlouho válečným zajatcem? Ten najde něco i tam, kde nic není."
Je hrozné, že Otmar smí ke mně jen třikrát týdně. Ale přichází každý den dvakrát do nemocni
ce a pošle mi vždycky něco dobrého a chutného k jídlu, mamě si lánu hlavu, odkud to bere.
K tomu vždy dlouhý, něžný dopis. Jak miluji tyto dopisy! A při tom vím dobře, co znamená
pro Otmara psát dopis! Říkává, žc by raději naštípal hromadu dříví než napsal lísteček.
Místo Tatarky leží vedle mne žena s krásnou tváří. Tak úpěnlivě prosila a modlila se o ži
vot svůj a svého dítěte. Bůh ji vyslyšel, má krásnou holčičku. Tato paní se neustále usmívá.
Jen jedno ji trápí, má hrozný hlad a je prakticky odkázána jen na stravu v nemocnici, proto
že manžel jí může něco přinést jen zřídka. Je úředníkem, sám věčně vyhladovělý. Nabídla
jsem jí svůj chleba, ale nechtěla ho přijmout. Brzo poté usnula a já jej tiše položila na
stoličku vedle její postele. Spala snad čtyři hodiny; když procitla, zírala užasle a dlouho
na ten kousek chleba a konečně řekla: "Je zvláštní, jak člověk za těchto okolností ztrácí
jasný rozum. Byla bych se vsadila, že jsem svůj chléb již snědla a zatím je ještě zde! Asi
se mi to jen zdálo. Tím lépe!" A její tvář zářila blažeností, když se pustila do malého,ne
chutného kousku chleba. Večer dostala vysokou horečku a pro její sténání jsem nemohla
USnOUt.
1O
j
inon
18.iledna
1922.
Tatarka zemřela na otravu krve. I mé milé sousedoe se daří špatně; kojím ted i její děvčát
ko, nebot mám mléka dost. Je mi jí strašně líto; přirostla mi k srdci jako vlastní sestra.
20.ledna 1922.
První noc doma. Všechno spí, i irůj maličký, kterého jsem právě nakojila. v duši mám hluboký
mír a tichou, pokornou radost; celý svůj život jsem toužila po tomto okamžiku, a ted je tu,
to velké, nevýslovné štěstí. Maj život, mé smysly, mé sny jsou nyní zhmotněny, staly se tě
lem v tem maličkém, něžném človíčku, který leží vedle mne pod bílou přikrývkou.
24.ledna 1922.
Dělník, spravující elektrické vedení, dělal dojem nenormálního člověka. Tvář pokrytou str
ništěm, z něhož trčí dlouhý, bledý nos. Stále pro sebe něco brumlá. Domnívala jsem se, že
se mu u nás něco nezdá a zeptala jsem se ho, co mu není vhod. Nejdříve na mě užasle zíral a
pak řekl: "Promiňte, ale nemohu si to věčné nadávání odvyknout, jinak by se mi rozlila žluč.
Nemohu se vzpamatovat z toho, že je zase dovoleno pít vodku!"
"Jste tak zásadní proti alkoholik?" zeptala jsem se s úsměvem.
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"Ne - naopak! Ale bylo to takhle. Slavil jsem svátek a přirozeně jsem se opil. A jak jsem
šel přes ulici, chytil mě milicionář a vedl před soudce. Byl to námořník z Kronstadtu a hned
na mne vybuchnul:"Chlastat, když bojujeme proti kapitalismu? Zastřelit!" Prosil jsem ho na
kolenách a řekl, at se smiluje, že mám ženu a děti a jsem proletářského původu. Počkrabal se
za ušima:"Když jsi proletářského původu, odsedíš si jen rok!" Seděl jsem celý rok. A sotva
jsem vyšel z vězení, potkal jsem opilce. Dostal jsem hrozný vztek, popadl ho a předal mili
cionáři, který byl právě nablízku. Ten se smál a řekl: "Kdybych měl zatknout všechny opilce,
neměl bych už nic jiného na práci." Šel jsem dál a všude vidím na družstvech nápis:Vodka,
vodka. Prodávali ji volně - a k tomu ještě ji prodává stát. Napsal jsem přímo Leninovi:"Je
sprosté zavírat lidi za to, že pálí lihoviny a pak je pálit také." Nedostal jsem odpověň.
Car udělal z národa kořalkou národ hlupáků-říkají, a teči, za proletářské vlády? Úplně totéž!
A ti proklatí čerti mě vstrčili k vůli tomu na rok do vězení, kde jsem si zničil zdraví!
Věřte mi, z toho se už nikdy nevzpamatuji!"

PAPEŽOVÉ
Z E F Y R I N /199-217
Žil za pronásledování Ale
xandra Severa.

ZNÁME SVOU VÍRU?
bŮh

je vĚrný
Bůh není jako člověk, že by lhal nebo
klamal. Je nekonečně dokonalý, je neměn
ný a věčný, je pravdivý a věrný.
PROČ ŘÍKÁME, ZE bŮh JE VEČNÍ?
Říkáme, že Bůh je věcný, protože vždy
byl a vždy bude. Nemá začátek cení konec.

KALIŠŤ I./217-222/
Vystoupil proti bludu Sa
be liovu, modalistickému
monarchismu, který nepovažu
'Ježíš Kristus je stejný včera i dnes a
je Krista za Osobu Nejsv.
na věky."/žid 13,8/.
Trojice, nýbrž způsob zjeve
PROČ ŘÍKÁME, ZE BŮH JE PRAVDOMLUVNÍ?
ni Otoe. Po jeho smrti se
Říkáme,
že
Bůh je pravdomluvný nebo pravdivý pro
dal zvolit-jako první vzdoropapež, kněz Hypoto,
že
vždycky
sděluje pravdu. Nemůže se mýlit
lyt, hlava ditheismu, zelotského druhu poká
ní. Tento rozkol/schisma/trval do r.235. Pc ani mluvit nepravdu.
sv.Kalistovi jsou nazvány římské katakomby. PROČ ŘÍKÁME, ZE BŮH JE VÁRNÍ?
Nezemřel, jako jeho předchůdci, mučednickou Říkáme, že Bůh je věrný, protože dodrží, co slí
bil.
smrtí, jak to tvrdí legenda.

Budeme-li žít podle jeho vůle, dá nám slibovanou
URBAN I./222-23Q/
blaženost.
Za jeho vlády se nic zvláštního neudálo.
P 0 N C I Ä N/23O-235/
'Sláva Bohu Otci...""Sláva Bohu na výsosti..."
Za jeho vlády vypuklo znovu pronásledování
Maximem Traxem a Poncián i vzdoropapež byli bŮh stvořil nebe i zemi
vypovězeni na Sardinii, kde oba zemřeli,
Bůh stvořil viditelný svět silou své vůle, z ni
když se předtím Poncián v r.235 vzdal papež čeho, i neviditelný svět andělů. Jeho všemohoucské hodnosti. Za jeho vlády byla 22.11.232 nost a moudrost, jeho krása a láska září z příro
umučena sv.Cecílie v Římě. Od papeže Ponciá- dy: "Celý svět je plný tvé nádhery."/Is 6,3/.
na máme přesná data volby a konoe vlády pa
Z ČEHO POZNÁVÁME EXISTENCI BOZí?
pežů.
ANTER -21.11.235-3-1.236.
16 Bůh se nám dá poznat skrze viditelný svět kolem
nás, skrze svědomí v nás a skrze Ježíše Krista.
Jeho vláda trvala jen několik týdnů.
FABIÁN /10.1.236-20.1.250/
Stýkal se v otázkách víry s Origenem, velkým b Ů h o nás pečuje
církevním učitelem Východu. Podle tradice
Bůh stvořil svět. Udržuje ho v bytí, stará se o
rozdělil Řím na 7 jáhenských obvodů se 7
všechny, zvláště o nás, lidi.
jáhny a 46 kněžími; je to nejstarší základ PROČ ŘÍKÁME, ZE B^H JE DOBROTIVÍ?
pozdějších titulámích kardinálských koste
Říkáme, že Bůh je dobrotivý proto, že se stará o
lů, jak je známe dnes. V r.1915 se našel
náhrobek Fabiánův, tento papež byl umučen za všechno stvoření a prokazuje nám mnoho dobra.

císaře Decia a pohřben v Kalistových katakom bŮh JE NEJVĚTŠÍ DOBRO, JE PLNOST DOBRA
bách* KORNÉLIU S/březen 251-červen253 JAK SE BUH STARÁ 0 SVÁT?
1. Udržuje svět v bytí
Byl zvolen až po skončení Deciova pronásle
2. Řídí hmotný svět přírodními zákony
dování, po 18 ti měsících. Mezitím se pro
hlásil za vzdoropapeže Novacián, hlava kata 3. Řídí člověka mravními zákony
4. Vede člověka skrze Církev ke spáse
rů. Komelius vybudoval hierarchii Církve.
Za Galia byl vypovězen na Civitaveccia,kde Učitelský úřad Církve je oprávněn, závazně vyklá
zemřel. Jeho portrét se zachoval na nástěn dat přirozené i nadpřirozené mravní zákony. Bůh
ných malbách v Kalistových katakombách.
nám dává vše, co potřebujeme, abychcm se k němu
LUCIUS I./25.6 253-5.3.254/
dostali.
I on byl vypovězen, ale vrátil se a zemřel "Pán je můj pastýř, nebudu mít nedostatku."/Ž 22],
přirozenou smrtí.
bŮh JE NÁM BLÍZKO a VÍ 0 NÁS
ŠTĚPÁN I./12.5.254-2.8.257./
Za jeho vlády vznikl spor s biskupem Cypriá- Bůh je nejsvětější a nejmocnější duch. Nepotřebu
nen v Kartágu, je-li křest, udělený hereti
je tělo; nebe a země ho nepojmou."Nebe je můj
kem platný. Štěpán odmítnul nový křest věří
trůn, země podnož mých nohou."/Iz 66,1/."V něm
cích, kteří se vrátili k římské Církvi nebo
žijeme, hýbáme se a jsme."/Zj 17,28/.
do ní vstoupili a byli pokřtěni heretikem.

TOUHA PO VĚDĚNÍ

fické charakteristiky lidské duše.

Meje malá sestřička dorůstala. Jakmile se
Velká moudrost mého dědečka z matčiny
naučila mluvit, hovořily jsne většinou spo
strany ho chránila před tím, aby ob
lu. A měly jsme svou zvláštní hru, hru,
viňoval křesťanské náboženství z
která nám vydržela po celé dětství. Před
těchto surových zločinů —totiž pogro
stavovaly jsme si, že ona je mou malou maminkou
mů. Avšak moje matka si to pamatovala do
a já jsem jejím chlapečkem a že žijeme ve světě
pozdního věku a vzpomínka na kříž, nesený
vpředu za pogromu, ji dlouhou dobu bránila úplně odlišném od světa, který obývá člověk. Byl
to svět, kde nikdo neplakal, nikdo nesténal,kde
v obrácení ke křesťanské víře.
po celý rok kvetly květiny a zrálo ovoce, kde si
Druhý dědeček-otec mého otce-přišel a žil s děti hrály s ptáky a tměly létat jako oni, kde
námi když mi bylo pět nebo šest let. Tehdy byl pevný věk a nikdy se neměnil. Maminky nestár
mu bylo téměř sto let; a když zemřel v doně ly a dětem bylo stále tolik, jako když je našli
jiného ze svých synů po našem odchodu do
ve studni, to je stále v tem věku, kdy se"naroFrancie, bylo mu sto šest let-dvakrát tolik ’dily".
než kolika let se dožil můj otec. Měl jede Tak mi byly stále dva roky. V tomto světe jsme
náct nebo dvanáct synů, můj otec byl nejžily po celou dobu hry, a tento svět se měnil
mladší. Nevím, jak žil dříve-můj otec o tem tak, jak jsme rostly. Když jsme byly dost velké,
nikdy nemluvíval. Ať tanu bylo jakkoliv, ve abychcm měly pojem o dobru a zlu, vyloučily jsme
ve sván kmetskán věku žil životem askety.
pouhou myšlenku zla ze svého světa. Také jsme dá
Neněl nic z jemnosti matčina otce. V mých valy pozor, abychcm ani nepřenesly slovo, které
vzpomínkách je to muž velmi vysoký, velmi
naznačuje zlo, špatnost, dokonce ani slovo, kte
hubený, velmi přísný. Ohromoval nás svým
ré je protikladem zla. Tak jsme nesměly říkat
umrtvováním; jedl pouze suchý chléb, potře "dobře","zdraví", abychcm nemysleli na"nemoc",
ný malou cibulkou a pil pouze vodu. Spal na ani "dobro", abychcm nemyslely na "zlo". Bylo to
dvoře na holé zemi, dokud nenastala zima;
zvláštní cvičení pro malé dětské rozoumky a čas
potem v daně byl ochoten bydlet v předsíni, to jsme se zmýlily, ale dávaly jsne si na sebe
kde spal na dřevěné truhle. Nevzpanínám si, pozor a snažily se opravit náš způsob hovoru a
že by kdy na mne přemluvil, výjma když mi myšlení. Dovolen však byl jeden způsob nedokona
četl nádherné příběhy z Bible, ku příkladu losti - žertování, škádlení, vtipy. Byla to
jak byl Josef prodán svými bratřími, a pak pomsta představivosti, v níž jsou dovoleny všechmě učil číst hebrejsky. Zaostřil si zápalku,'ny druhy absurdností a nesmyslů. Na příklad Pifoaby mohl lépe ukazovat tvary písma a upou to bylo ve hře moje jméno- se uhnízdí na kvetou
tal na ně mou neklidnou pozornost. Myslím, cí třešni:donnívaly jsne se, že nejdříve vyroste
že za těchto hodin bylo mé srdce plné stra díra a potem ovoce/ a třešně obroste celé dítě a
chu a má mysl ochromena. Kromě toho to bylo skryje je před očima matky, která ho hledá. Ale
pro mne příliš nesrozumitelné. Lepší to by Pifo bude jíst třešně a padne matce do náručí.
lo s učením ruského jazyka, když jsem zača Matka se jmenovala Mimo. Tuto hru jsme hrály stá
la chodit do školy. Tehdy mi bylo sedm let. le dokola. Hrály jsme ji, když už mé sestře bylo
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Abych se vrátila k některým dřívějším vzpo osn let a mně skoro jedenáct.
mínkám, když mi bylo asi pět let. Rodiče
V sedmi letech mě přijali do lycea. Bylo to ne
pronajali jeden pokoj v daně paní, která mě obyčejné štěstí, poněvadž jen málo židů smělo stu
la třídu pro malé děti. Tu a tan jsem byla dovát. Tehdy začali rodiče pemýšlet na budoucnost
přítomná, jen jako divák, ale plna úcty a našeho vzdělání a v mysli se jim začala zakořetouhy po oněch tajemných věcech, které se tu ňovat myšlenka, Rusko opustit.
učily. Slyšela jsem, jak si opakují násobil Pokud jde o mne, moje štěstí bylo nevýslovné.
ku a ačkoliv jsem neměla ani nejmenšího po Vstipovala jsem do světa vědění. Srdce mi tlouk
nětí o skutečném významu toho, co se zde
lo nesmírnou nadějí. Měla jsem se učit číst a vě
mluvilo, byla jsem naplněna pocitem, že je řila jsem, že všechno, co je napsáno, je pravda.
to poučení a vědění a pravda, kterou je tře Ve skutečnosti musí projít lidská duše mnoha zku
ba znát; a mé srdce div nepuklo touhou po
šenostmi, než se zbaví tohoto naivního názoru a
vědění. Tato intuice daleko přesáhla všech než zjistí, že na světě je jen jediná dokonale
no, čemu jsem mohla porozumět a uměla jsem pravdivá kniha a to je Písmo, inspirované shůry
to vyjádřit jen naivním voláním: "Ach, mamin prosáklé tajemstvím svého původu. Často jsem
ko, kdy budu vědět, že dvě a dvě jsou čtyři! od té doby přemýšlela, jaký byl tehdy asi můj ži
Jsem přesvědčena, že tento druh intuice je vot, vnitřní život sedmiletého dítěte. Při všem,
skutečně hnací silou, která umožňuje dětem co se týkalo školy, jsem cítila vzrušení téměř ná
učit se a vstřebávat to, co je nad jejich
boženské povahy, které teprve dnes mohu vyjádřit
chápavost. Je to důkaz, dávno před věkem roslovy, jež jsem tehdy neznala.
Ma/útaZnová
zunu,. o. podstatě. složení intelektu,. speci-

dost ze života a bude se ploužit s blahodárně
ochrnulým jazykem. Litovat ho nemusíme, jeho ra
Našeptávání a štvaní znemožní jednotu, mír dost je dílo satanovo a jeho smutek je radostí
a upřímnost. Srdce se naplní hořkostí a smut andělů.
kem a pak jsou zlomyslnost, podezřívání,
Ž A L 0 B N í C C I
strach jednoho před druhým, faleš a jiné
tak zv.špisotechna, konfidenti, estébáci, kteří
hrůzyplné nectnosti na denním pořádku.Slad na svou pěst dávají na každého pozor. Běda ale,
ké jho Kristovo se mění v nesne
kdyby jim to nařídili představení. To
sitelné břemeno, protože srdce je
bychom raději mohli celou společnost
plné zoufalství, jazyk si neustá
vyhodit dynamitem do povětří nebo ji
le stěžuje a oči by jen plakaly.
hned proměnit ve vězení! Vedou si evi
Jak je ubohé společenství, kde ra
denci o každém, co, kdy a jak zlého
dost Ducha svátého, která by měla
udělal, v patrnosti mají vše zlé, den
zářit z každého zbožného člověka,
ně našeptávají představeným, a když
se změní v tak ubohý stav! Jak se
je ten natolik rozumný, že důsled
to jen může stát?
ně donašeče vyhazuje, pak se hbitě obra
cejí na autority vyšší, ba nejvyšší. Kdy
N A S E P T Ä V Ä C I
by mohli, byli by osobními rádci samého pa
Především jsou v takovém společenství lidé,
kteří si pokládají za povinnost, rychle se peže a otravovali by jeho okolí pravidelnými hlá
vším, co špatného se kde šustne, utíkat za šeními o špatném stavu členů společenství, ve
nositelem autority a vyprávět mu o tom s pa.kterém žijí.
třičným zhoršením. Slyší-li něco zlého nebo H Ä D A C I
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zdánlivě zlého o nepřítomném, honem ho musí Do stejně nebezpečné třídy patří ti, kdo se rádi
informovat, aby věděl, co se o něm mluví.
hádají. Bohužel i mezi duchovními lidmi se tako-:
A pak tito ďáblovi služebníci za tepla done’ví vyskytují. Na jedné straně se honosí duchov
sou pcmlouvačům, co jim postižený po vysle ním povoláním nebo hodnotami, lidé je pokládají
chnutí jejich zprávy o nich řekl. Našeptá- za nevím jak svaté a dobrotivé, domnívají se, že
vač a žalobníček má celý den plné ruce prá už často zažili sladkou přítomnost Boží, často
ce - a ovšem i jazyk - nebot dokáže vytvořit-se zpovídají, denně chodí na mši sv. - ale dove
ve společenství problémy, které by nevznik dou se pohádat o nepatrné slovíčko, které se
ly, kdyby Lměl tento výtečník mlčet. Není
jich dotklo. Po mnoha letech lásky k Bohu a k
divu, že si členové takového společenství
bližnímu nemají ani tolik pokory a ukázněnosti,
nakonec nevěří a vše pokládají za faleš a
aby si nepovšimli nějakého toho urážlivého slo
přetvářku.
víčka. Jako by do nich čert vjel! Mají se za
vtipné, unějí-li na nevhodné slovíčko nebo jed
Z KOMÄRA
VELBLOUDA
Zvláš€ pasou našeptávači po tom, co kdo pro nání druhého reagovat pádnými a přiléhavými slo
nese v pohnutí mysli. Z věci, která byla vý vy. Neliší se pak od obyčejných klepen a drben.
sledkem přechodného duševního stavu udělají Člověk by až plakal. Co by tomu řekl Pán Ježíš?
pak stálou náladu a názor onoho člověka.Tak LIDÉ
OSTRÉHO JAZYKA
dovedou znepřátelit nej lepší přátele a po Ten umí bodat a vrtat. Vzpomenou si hned, co ten
špinit v očích druhého kde koho.
kdo jim domněle ublížil, kdysi udělal a podat to
s patřičným pepřem a paprikou. Nezapomenou ani
NEUDRŽÍ TAJEMSTVÍ...
Našeptávač mistrně poruší jakékoliv tajem na jeho prababičku. A to vše kazatelským a karaství, týkající se mravních přestupků druhé telským tonem, jako kdyby je Bůh sám pověřil
soudit živé i mrtvé. Vmést druhému do tváře, co
ho. Někdo se mu svěří, ale netuší, že za
chvíli to bude vědět kde kdo - sanozřejmě v prý druhým připraví trápení-to je pro něho malič
zájmu veřejného blaha. Třebas se někdo pře kost! Dělají to s pocitem, že slouží dobré věci,
totiž umravňování lidstva. Vůbec si nepřipustí,
řekne v úsudku o jiném. Takovou zprávičku
našeptávač roznese za chvíli, asi proto, že že jim jde jen o jejich uraženou ješitnost.
mu dělá zvlášt dobře, vyprávět o slabostech
JEDOVATÍ
bližních-sám pak vypadá lépe.
Uslyší-li od druhého něco, co se je
Jediný zloduch tak zničí dobré
jich majestátu nelíbí, hned vyskočí a
společenství, pokud se jeho řá
začnou řečnit, všechno si vyloží v nej
dění neudělá přítrž. Jak?
temnějších barvách, všechno zlé hned vy
Důsledným odmítáním jeho
sypou-podobni sopce, která chrlí smr
ďábelských pomluv! Najde-li
tonosnou lávu. Nic pěkného a laska
všude, hlavně u představe
vého na druhém nenajdou, jen zlo.
ných, zavřené uši, ztratí rařilssií si o řáteis dobirébo Osžišs'

POKUŠENÍ JAZYKA

SV. MARTIN

11.11.

V předvečer 11.listopadu chodívají někde dě založil. Tento klášter Marmoutier se stal školou
ti s lucernami za jezdcem na bílém koni. Jezzápadních misionářů. Patriarcha gallských mnichů
dec představuje sv.Martina. Zpívají o milo byl vzorem celému západnímu rmišstvu, protože ja
srdenství světcově, který rozpůlil svůj pláší ko první spojil asketický život s apoštolátem.
aby zakryl mrznoucího žebráka. Děti volají Nepodplatným smyslem pro spravedlnost a hlubokou
dům od domu: "Bydlí tu bohatý páneček a ten láskou k lidu byl Boží muž nejúspěšnějším apošto
lem Gallie; přinesl křesťanskou víru do poslední
nám může dát dáreček..." Obvykle dostanou
ovoce nebo pečivo a nejkrásnější lucerna je ho koutku své oblasti. Všude ho proslavila jeho
vyznamenána cenou. Tento starý zvyk je vzpo podivuhodná schopnost dělat zázraky, s Boží po
mocí vzkřísil dokcnce několik mrtvých - jak nám
mínka na ochránce žebráků a opovržených.
Je to jeden z nejoblíbenějších světců Evro oznamuje Martyrologium Romanum. Sv.biskup Martin
py, ochránce utiskovaných a postrach násil zemřel na vizitační cestě v Candes kolem roku
níků- tak ho ctili od 5.st. Ve středověku byl 400.
hrob"divotvůrce z Toursu"v basilice sv.Mar Zobrazuje se jako římský voják na bílém koni,
tina oblíbeným poutním místem a považovali protože jeho svátek připadá na začátek zimy ho za franckou národní svatyni. Jeho plást na rozdíl od sv.Jiří, který má hnědého koně,
uctívali merovinští králové jako říšský kle neboť jeho svátek zahajuje období setby. Sv.Mar
not a uchovávali ho v malé, bohoslužbě za tin má rudý plášť, někdy je vyobrazen jako bis
svěcené místnosti, která se podle toho jme kup s mečem a s husou po boku. Je také patronem
novala kaple/cappa-plášt/. Dodnes se malému krejčí , vojáků, výrobců zbraní a mnoha jiných
kostelu říká kaple. Slavný je obraz světce, řemesel.
19
který býval před mariánským domem v Lucce- LEGENDY
dnes je uschován uvnitř. Je na něm sv.Martin Sv.Martin ještě neprijal křest, když se stala
se žebrákem a je to jakési "plastické vyprá podle legendy krásná a všude známá příhoda.
vění lidové legendy."
V ní mladý muž ukázal ducha pravé křestanské
Martin se narodil 316 ve Steinamager v Malásky k bližnímu.
darsku jako syn římského důstojníka, který Jel za zimního večera s přáteli- na koni ulicemi
se tam usadil jako vysloužílec-veterán. I
Amiensu. Tu k němu u městské brány přistoupila
když byli jeho rodiče pohané, dal se Martin
v hadry oděná postava a vztáhla k němu třesoucí
v osmnácti letech v Amiensu pokřtít. K tomu
se ruku. Poněvadž mladý voják neměl u sebe pe
to rozhodnutí dal snad podnět zážitek, o
níze, ale ubohého, polonahého žebráka mu bylo
kterém vypravuje legenda. Když měl Martin
líto, vytáhl mec a rozetnul svůj plást na. dvě
službu v římském jezdeckém oddíle v Galii, půlky. Jednu půlku dal chudákovi a nevšímal si
vyhledal sv.Hilaria z Poitier, aby se dal
posměchu ostatních vojáků.
poučit o Bohu; dostal nižší svěcení. Mladé V noci se mu zjevil Kristus, oděný kusem jeho
mu křestanu dělal starosti fakt, že jeho ro pláště a řekl zástupům andělů, které ho doprová
diče jsou ještě pohané.
zely :"Martin, který dosud není pokřtěn, mě
Vypravuje se, že prý se proto vrátil do
oblékl!" Výraz jeho tváře ták dojal mladého muže,
vlasti a obrátil svou nátku na víru. Ale
že se hned dal pokřtít.
Ariánci ho pronásledovali, hrubě s ním za Často bývá zobrazován sv.Martin s husou. Jak ví
cházeli a nakonec ho z Pannonie vyhnali.
me, existuje zvyk, že se na sv.Martina jí vykr
Utekl na malý ostrov Gallinaria v Janovském mená husa. Proč? Vypravuje nám o souvislosti
zálivu. Tam žil pět let jako poustevník pod mezi sv.Martinem a husami tato legenda: Když
le vzoru egyptských poustevníků. Pak se vrá byl sv.Martin zvolen nástupcem biskupa v Toursu,
til do Gallie.
chtěl uniknout této hodnos
Kolem r.36O založil v blízkosti Pitie poustti a schoval se do husího
ku, která se stala základem conobitského
kurníku. Lidé ho mamě
mnišství ve Francii. Ovlivnil svým zbožným
hledali. Až začaly husy
životem pokání a svými zázraky lidi tak
kejhat a ták prozradily
hluboce, že ho zvolili nástupcem biskupa v
úkryt skromného muže.
Toursu. Ve své skromnosti se ternu velice
Lidé vyvedli sv.Martina
bránil-jak vypravuje legenda. Ale přivedli
z kurníku a odvedli si
ho do Toursu násilím, podrobil se tedy a vy
ho do města, aby tam byl
konával svůj úřad bez ohledu na chválu či
posvěcen za jejich bisku
hanu. Zůstal věrný svému prostému mnišskénu
pa.
životu, žil v klášteře na Loiře, který sám

POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA

kluk, hlásil to strážníkovi a už ho měli.
"Paní Leono, nechte tu halenku a pustte se Všichni kolem mne byli na mne hodní. Až mě to
do manželova svrchníku. Copak, vy jste pla.rozčilovalo, když stále tvrdili, že to není má
vina, že jsem přivedla na svět tak zvrhlého tvo
kala?"
"To nic, madarre, dnes jsou tomu čtyři roky', ra. Je prý to otrlý zločinec, hlavui oběti rozdrtil
jediným úderem svícnu. Ale vím, že ho udeřil v
co můj ubohý chlapec..."
"Přišla jste o syna. A jak? Nechci vyzvídat rozrušení, to jsem opakovala jeho obhájci, ale
ten při procesu vůbec nic neřekl. Měla jsem si
ale jestli se vám uleví.
vybrat jiného. Tento mladý muž stále něco organi
"Víte, můj syn se narodil po smrti svého
otce. Měla jsem nápadníků dost, ale chtěla zoval a neměl mnoho případů. Myslel jen na svou
jsem se věnovat jen chlapci...Byl dobrý žák kariéru a krásu, chtěl se předvádět a nedivte se,
hodný hoch, po otci. Najednou se však se 'že jsem na něho měla zlost.
Jindřich vyslechl rozsudek vzpřímeně. Pak se roz
známil s ženou jednoho obchodníka.
Jednou ke mně přišel a prosil, abych mu da hlížel, jako by někoho pohledem hledal. Mne nevi
děl. Pak vyšel s četníkem ze soudní síně.
la celé své úspory, čtyři tisíce...Ptala
jsem se, nač. Muž té paní měl udělat úpadek 0 té ženě, Fanny, jsem advokátovi nic neřekla.
chtěl ho zachránit. Já odmítla-vždyE to by ’Jindřich nechtěl - ačkoliv ona byla příčinou ce
ly peníze, za které se měl dál vzdělávat. lého jeho i mého neštěstí. Nebyla ani při procesu,
Udělal mi strašnou scénu a řekl, že půjde ani ho ve vězení nenavštívila. Pochopitelně, muse
ke kmotrovi, stařičkému majiteli továrny na la mít ohled na muže a děti. Chtěla jsem chlapci
říci, že jí musí odpustit, ale neměla jsem k to
sudy. "Jen si ho popudíš, vydědí tě!"
mu sílu, snad jsem byla příliš žárlivá. Cítila
Přesto odešel. Po večeři. Čekala jsem do
půlnoci, ani ráno nepřišel a tak jsem šla jsem, že jsem pro něho něco míň než Fanny.
na trh. Dvě venkovanky mluvily se zelinář- Advokát Ginard odejel do Paříže žádat o milost,
kou :"Nedovedl se ubránit, stařeček skoro až k presidentovi republiky. Spíš ho těšilo, že
bude mluvit s hlavou státu. Milosti nedosáhnul."
stoletý. Ten vandrák ho praštil do hlavy
^'Musely
to být pro vás hrozné chvíle!"
svícnem... "
20 "Byla jsem
jako otupělá. Náhle mi napadlo, že to
Roztřásla se mi kolena. Chodila jsem po
už
brzy
nastane.
Chodila jsem každý večer k vla
trhu jako omámená. Jinde si vyprávěli lidé,
že zločin spáchal nějaký voják na dovolené, ku, a jednou jsem viděla přijet neznámého muže
s dvěma pomocníky, v šedých svrchnících a buřin
už prý je ve vězení.. .Ach, jaký kámen mi
spadl ze srdce. Ale pak jiní lidé vyprávěli,kách. Pečlivě zabalená zavazadla naložili do
autobusu.
že se neví, kdo to udělal.
"Ví se to. Voják na dovolené! "řekla jsem. Jindřicha jsem směla navštívit až za dva dny. Vě
děla jsem, že pro návštěvy jsou určité hodiny,
"Kdepak!"ozvala se nějaká dívka,"ten měl
ale uprosila jsem vrchního dozorce Bellota,aby
alibi.
Nic jsem nekoupila a vrátila jsem se smutně mě pustil. Měl se mnou soucit a řekl, abych s
domů. Sotva jsem vstoupila do pokoje svého ním šla na obchůzku, že smím svého chlapce na vte
chlapce, co vidím? Pral si v umyvadle na zeřinku obejmout..Byla to stará věznice a noc byla
mi zakrvavený plášt. Rozplakala jsem se ja úplně tmavá. Ztěží bylo vidět lanpy na konci kaž
ko šílená. Plakal také a prosil, abych mlčedé chodby. Beilotova svítilna ozařovala jen pod
la. Ani nepomyslil na útěk. Já sama mu řek lahu.
Vystoupili jsme do druhého patra. Ukázal mi dveře.
la, aby odešel, dala jsem mu
"Tady je to. Polibte ho přes za
peníze na jiný oděv a na ko
mřížované okénko!..Haló,"zvolal do
lo, odešel a já šaty zahraba
cely,"je tu někdo, kdo vás chce
la v noci na zahradě.
obejmout." Spíše jsem uhodla než
Druhý den přišli dva od poli
viděla, že přistoupil k okénku a
cie a ptali se na Jindřicha.
pak
řekl tiše:"Jsi to ty, Fanny?"
Všechno prohledali, mamě.
V tem okamžiku přiložil tvář k
Řekla jsem, že odešel už před
okénku a políbil mě tak, jako do
několika dny-dooela klidně
sud nikdo..."
jsem drze lhala. Věděla jsem,
"Ubohá! Muselo vás zabolet, že v
že Jindřich se může snadno
té chvíli myslel na jinou!"
skrýt. Ale co byste řekla?
"Bolet? Ne. Vždyt byl tak šíastný.
Za dva dny se vrátil. Nemohl
Jen jsem měla strach, aby nepoznal,
se od té ženské odpoutat. Byl
že se zmýlil. Dozorce mě odvedl a
to hodný, plachý hoch, ale co
já spala až do rána. Teči myslím
se do ní zbláznil, nebál se
jen na to, že zemřel štastný..."
ničeho. Potloukal se kolem
Tristan BERNARD
jejího domu, viděl ho jeden
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SChŮzka MLÁDEŽE u P.ŠIMČÍKA - Curych, Brauerstr. 99.
audiovizuelní rozjímání - v 18,30 29.11.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA - Winterthur, Seuzacherstr. l.St.
Ulrichkirche, Rosenberg. V 19 hod.mše sv.tamtéž, po
ní zábava. Reservace stolů: pan Mašík, tel.052-273917
/telefonovat večer!/Tradiční styl.
14.11.

AARAU - u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15 MIKULÁŠ SKÁ BESÍDKA PRO DĚTI I
BADEN - kaple sv.Šebestiána/vedie far. PRO DOSPĚLÉ- Winterthur, na téže adrese. Od
kostela, každou 2.ned. ,P.BIRKA 11,15 14 hodin. Inf.P.šimčík
9.12.
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
české a slovenská, sobota
18,00 EXERCICIE A LYŽOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ. Přemluvy má P.Robert
BASIIEJ - Heilig Geist Kirche, každou KUNERT SJ. v daně Velehradu, St.Martin v Casies,
3.neděli v měsíci
18,00 I-39O3O St.Martin v Gsies/Jižní Tyroly/. Inf .a přihl.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
u našich misionářů
26.12.-2.1.
Aemtlers tr.46., neděle
19,00 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche , EXERCICIE pro čtenáře v NSR má P.Pavel Kučera v Ell
Weinbergstr.34., v neděle a svátky 9,0 wangen. Přihl.a informace: Tschechische kath.Seelsorge
00RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel, D-8000 Munchen 5.Klenzestr.66. Tel.089-2604062,1-3.3.
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
3.ned.v mesiaci - P.MAZÁK
10,00 DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU povede P.Cyril STAVĚL,
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de benediktin z Norce. Přihl.u misionářů hl.P.Vondry
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
15.-17.3.
LAUSANNE-Boulevard de Graney 29.,každú ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
štvrtú a piatú ned.v mesiaci,P.M. 9,30 EXERCICIE V BETHANIEN - povede Otec biskup Jaroslav
RpIT-TANN-kaple u katolického kostela ŠKARVADA, přihl.u misionářů, hl.P.Birky
21.-24.3.
P.ŠIMŠÍK-žozesílá pozvánky, ned. 9,30 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle 18,30 VELKÁ POUŤ V EINSIEDELN . Slav
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra, nostní kazatel Otec biskup ŠKARVADA, který bude také
St.Peterstr.il. P.šlMČÍK posílá pozv. biřmovat ty, kdo dosud biřmováni nebyli a HNED se
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě přihlásí u svých misionářů. K svátosti biřmování - kte
li, P.BIRKA
10,30 rou mohou přijmout i dospělí - je nutná duchovní pří
ST.GALLEN-poslední sobotu v měsíci v
prava.
2.6.
Herz Jesu Kapelle v dóne, vhod z nádvo ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
rí. Po mši sv.kulturní progran a bese XV. POUŤ V ETLWANGEN - NSR 6.7.
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr.34. Před ní se bude konat Symposium Křesťanské akademie
18,00 v blízkém středisku na Schonenbergu. Organizuje čs.
WINl'ERTHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg, duchovní správa v NSR - viz adresu u exer.P.Kučery
česká mše sv.v sobotu v
19,00 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŽENEVA - v kapii pri kostole sv.Terezky POLŤ1 DO ARSU k hrobu sv. faráře Jana Vianneye, do
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,30 Paray-le Monial, kde zjevil sv.Markétě Marii Alacoque
14 Ave du Mail, každú štvrtú nedeíu v Kristus svou lásku k lidem - později byl zaveden svá
kostole Sv.Bonifáca v
18,00 tek Božského Srdce Páně a zasvěcen mu měsíc červen, a
TVTVTVTVVVTVVVTVVVVVTVTVTVTVVVTVVVYVTVT
do Nevers k hrobu sv. Bernarde ty z Lourd. Datum ještě
Data nepravidelných mšz sv.vám misioná není přesně určeno, bude to na jaře. Zájemci mohou
ri rádi sdělí i telefonicky. Na ne se poslat předběžné přihlášky panu St.Holečkovi, PF 703,
obrajte v záležitostech křtu, pohřbu, CH 6002 LUZEFN, t.O41-364533/dcma,213538/v práci/.
sňatku nebo obnovená katolického sňatku
vyučování náboženství, návratu do Círk POUŤ DO ŘÍMA na oslavy 1100 let od smrti sv.
ve/konverse/, dětských táborů atd._____ _ Metoděje. Na pouť přijedou krajané z celého světa.
P.Jan BIRKA,6006 LUZERN,Schädrutistr. Pevné datum není dosud stanoveno, bude to asi v druhé
26., t. 041-312635
polovině července. Prozatímní přihl.u misionářů.
P.Jos.ŠIMČÍK,8004 zORICí,Brauerstr.99.
t.Ol-2415O25,P.A. BANÍK,-01-2414455
Pľv.'vČ^^',8735'Št'G^ÍéňkáppéÍ',tľÓ55-88Í46Ô
P.Martin MAZÁK, 1110 MORGES ,La Longeraie
;
P
. A.ONDREJKA, 4058 BASEL,LINDENBERG 21,061-321944
ooaooaDooaooaaooaooaoooaOooooooaooaoaafiaooaaooooa
tel.021-717713

G. BROWN

ANO, MADAM !
jméno: William Quimby."
Šťastný bill
"Uvedte pana Quin tona,"řekl Mountain.
"Vždycky jsem toužil po pseudonymu. A teči půjdu
"Jak si račte přát, "řekl spolehlivý satelit po svých. Musím před pondělkem udělat spoustu
trpělivým tónem člověka, který musí trpět, práce. Jsem vám zavázán...."
aby si z něho někdo dělal blázny.
"Nezapomeňte, že musíte pracovat dva měsíce a ne
Jestliže slečna Galtová způsobila v pokoji smíte být propuštěn, s výjimkou smrti zaměstnava
šero jen tím, že odešla, Quinton svým
tele nebo jeho úpadku."
vstupem pokoj skoro vyplnil. Statný muž s
"Rozumím, "obrátil se ke dveřím, zarazil se a oto
načervenalými vlasy, energickou bradou a
čil: "Copak je vlastně se Sally? Máte i pro ni ně
na pleti bylo vidět, že ztrávil mnoho času jaké místo?"
na volnán vzduchu za každého počasí. Na
"Ano," řekl Mountain. "Vrátila se právě z Cannes.
otázku, jak se mu vede, se zašklebil:"Růžo Váš poručník si přál, abych vám tyto novinky
vě. Nějaký iralér?"
oznánil oběma najednou stejného dne. Ano, danní"Nejsen zlověstným poslem, aspoň pro vás
ván se, že jsem našel pěkné - ech - hnízdečko
ne. Jde o poslední vůli vašeho poručníka." pro Sally."
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Quinton klesl do křesla a zazubil se.
"Kde?"
"Nu,"řekl Mountain hladce, "dcumívám se, že bude
"Byl ke mně hodný. Vyřídil mě aspoň jedi
lépe, když to zatím zůstane úředním tajemstvím.
ným šilinkem? Tak spusEte!"
"Splníte-li prostou podmínku, máte v kapse Čím méně se bude mluvit o této věci, tím lépe
na podkovu, jak se říká v Kanadě, 80 tisíc." pro všechny zúčastněné osoby."
"Ted by bylo snadné mě knockoutovat,"vykřikl ."No tak,"řekl Quinton,"v každém případě ji ode
ohromeně Bili,"stačila by na to rána nehtem .'mne pozdravujte. Nikdy jsem ji sám neviděl, ale
Upadl do omámeného mlčení. "Ale ta prostá starý pán měl o ní velké mínění. Jsem rád, že je
v tem taky. Sázím se, že Hugh bude z toho mít
podmínka - jaká je to?"
Mountain seznámil Billa s podrobnostmi zá malou radost." Vycenil zuby. "Ten se vyzná,
věti. Ten vypadal jako hypnotizovaný.
Hugh. Několikrát mi ukazoval město, co jsem se
"Je to vtip? Jak mohu dělat sluhu? Nic o vrátil. ..Počkejme - jaké je teči moje nové jméno?
Quimby William. Vy jste genius, pane Mountaine!
tom nevím!"
Mountain zvedl baculatou ručku:"Nechcete Tak - s Pánem Bohem - čao!"
li peníze, nemusíte..."
Pokynul hlavou a obrátil se k odchodu; ale jak
otevřel dveře, zastavilo ho náhlé zvolání Moun"Mluvte rozumně,"žádal ho úsečně Quinton.
"Mám přítele,"opakoval v podstatě Mountain tainovo.
to, oo řekl Sally, ale soustředil se ne na "Zatraceně! Jsem to hlupák! Neřekl jsem vám adre
sestru, nýbrž na knoflíkáře."Budete mu dě su. 31, Hereford Street, Knightsbridge. Představ
te se Peabodymu, odvolejte se na ně a vyřičite mu
lat sluhu a šoféra."
Quinton na něho vyvalil oči. "Co je to?"
pozdrav."
"Sofér-kcmomík je muž, jehož nedostatky
"31, Heresford Street, Knightsbridge,"opakoval
jako šoféra se cmlouvají tím, že je komor tak zvaný pan Quimby. "Nóbl čtvrt. Dobrá. Vyhle
ník a nedostatky jako komorníka tím, že je dán vás občas. Má úcta, pane Mountaine. Děkuji
šofér. Peabody má nové auto i garderóbu.." vám!"
Quinton se rozložil v křesle a díval se za vykročil ven a odešel. Mountain, který se za ním
zamyšleně díval, uslyšel slabý, diskrétní kašel
myšleně do vzduchu: "To je psina!" Když
Mountain přikývl dodal: "Osmdesát táců! Lep a když se obrátil, objevil u svého lokte Scoffiší než se piplat se stádem ovcí,"řekl snivě. na, svého písaře.
Čpět bylo asi deset vteřin ticho. Pak se
"Pan Tolliver,"řekl Scoffin,"právě přišel!"
"Tak?" řekl Mountain."Nu dobře. Uvedte ho!"
Bili vztyčil a díval se dolů na notáře se
šklebivým úsněvem hocha, který se chystá
Sklonil se opět nad papíry a tiše se sám pro se
začít s novou a slibnou zábavou.
be chechtal. Jak Scoffin více než jednou pozna
"Co bude s mým vysvědčením a nádobíčkem?
menal ve společnosti svých přátel v hostinci
Budu spát venku nebo v daně?"
Three Feathers, byl pan Cedric Mountain mužem,
"Budete spát v daně. 0 doporučení je posta který si velmi rád zažertoval.
ráno. Dovolil jsem si pro vás najít nové
A byla to pravda!

obtěžování? Bude mi opravdu potěšením...!"
"Názor vašeho šéfa už znám. A. ..""A můj je úplně
stejný!"
"Byl jsem gratulovat náměstkovi.""A oo měl?""Ja
ko obyčejně. Vodku z representačního fondu..."
"Jak to, že jste byl včera v kavárně místo ve
škole, "zlobí se profesor. "Prosím, já už nedostál
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lístek do kina. "
Marie sedí se svým mládencem v kavárně a ten si
"Moje žena strašně ráda vaří.”"Moje vaří
čte noviny. "Ty mě sem pozveš a pak si čteš no
nerada a strašně!"
Psychiatr domlouvá pacientovi;"Nesmíte být viny, "zlobí se Marie. "Pane vrchní, ještě jedny
takový samotár. Co vám vlastně vadí na li noviny!" volá mladý muž.
dech?""^, že se s nimi nejdříve seznámím Hlava rodiny křičí rozčileně na manželku:"Jestli
mi budeš dávat odpoledne tolik prádla na praní,
a pák teprve je poznám!"
Vrátný přepychového baru pomohl třem opi tak nestihnu uvařit včas večeři!"
Abstraktní malíř se zlobí na manželku: "Kolikrát
lým pánům do taxíku, posadil je na zadní
sedadlo a řekl šoférovi, kde má kterého vy jsem říkal, aby ten malý kluk nečmáral po mých
sadit. Za chvilku šofér přijel zpět:"Oni se papírech. Jak mám pak rozeznat, co jsem kreslil
já a co načmáral on?"
mi v zatáčce pomíchali,
Povídá manželka: "V pití piva
musíte mí znovu říci,
jsme na druhém místě na světě'.
kde mám koho vysadit."
"Mě to nevyčítej, dělám, co
Sliboval mi, ze s ním
mohu! "
budu žít jako v pohádce.
"Drahoušku, zdá se, že mě po
Ziju jako Popelka a ty
važuješ za služku.""Určitě ne,
jeho princezny mi jdou
jinak bych tě hned propustil'.'
už na nervy.
Na výrobní poradě se ptá ve
Paní Nováková se naklá
doucí oddělení mistra: "Jak
ní nad kočárkem. "Jak
plní plán soustružník Cibula?'
stará je vaše holčička.'
"Když se k tomu připočítá i
"Dva a půl měsíce.""A
čtyřicetiprocentní rum, ták
je to vaše nejmladší?"
akorát na sto procent! "
Manželka připravuje u
"Karlíku,"ptá se pan učitel,
stolu knedlíky na neděl
"znáš nějakého ptáka, který
ní oběd a ptá se manže
nemůže létat. ""Ano, prosím.
la: "Václave, vidíš mě?"
Mrtvý vrabec!"
"Nevidím. ""Ták to už bu
"Už po padesáté vás vidím na
de těch knedlíků dost!"
' lavici obžalovaných. ""Pane
"Jak se ti líbí moje
soudce, já vás už vidím na
nové děvče?""Zdálky vy
vašem místě dvanáct let a nevyčítám vám to. "
padá ošklivě, ale když přijdu blíž, tak
"Slyšel jsem, že nechceš letos pustit ženu na ho
je to pravda!"
Dívka přijde k lékaři: "Pane doktore, porad- ry. A pořád se chlubíš, jak dobře dovede hospoda
te mi. Nechutná mi, jsem nervózní, nemohu řit. ""Ona ano. Ale když není dona, pokaždé roz
pracovat, protože mé myšlenky jsou jinde..' házím já spoustu peněz!"
Ustaraná mladá matka se ptá sousedky: "Co jsou to
"Poradím vám. Provdejte se za něho...!"
Norský průvodce ukazuje americkým turistům vlastně ty mateřské radosti. ""To je pocit, který
krásu fjordů. Jeden se ptá:"Jak se sem ty máme, když všechny děti večer usnou. "
obrovské balvany dostaly?""Přinesly je le Manžel umývá nádobí."Zbylo ještě trochu hrášku.
Mám ho vyhodit nebo uložit do ledničky, abys ho
dovce.'"^ kde jsou ty ledovce." Průvodce
na to znechuceně:"šly pro další balvany.." za pár dní vyhodila sama?"
"Byl jsem ráno u lékaře.""Prohlédl tě. ""Na "Ty, takový pijan, si chceš koupit auto? Když se
ani na nohách neudržíš!""Copak se řídí vstoje?"
stěstí ne. Uznal mě nemocným."
"Před třiceti lety jsi hrál tak krásně na "Slečno, chtěl bych být neustále ve vaší blízkos
ti. Co mám dělat?""To byste se musel zbláznit.Já
housle. Proč jsi náhle přešel na piáno."
"Už ses pokusil postavit si sklenici s pi pracuji totiž jako sestra na psychiatrii."
"Jak to, že jdete na hon bez nábojů?""Ono je to
vem na housle?"
"Proč si dáváš životní laiku tak vysoko?" levnější a výsledek je stejný. "
"Proč se říká:dvakrát měř a jednou řež?""Protože
"Abych se nemusel moc shýbat!"
Návštěva se loučí: "Skutečně se nemusíte ob při měření se člověk tak nenadře!"
těžovat a doprovodit nás ven.""Jaképak
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curry, položíme na sebe, kolem dáme
ovoce a bohatě posypeme curry.
Příloha - rýže.
VEJCE V SÝROVÝM TĚSTĚ.
1/8 mléka, 10 g másla, sůl, 50 g mou
ky, vejce, 50 g strouhaného ementálu,
muškát, 4 natvrdo varená vejce, koko
sový tuk na smažené. Pro ozdobu: 4
salátové listy, 2 lžičky hořčice.
Povaríme mléko s máslem a solí, přidáme prosátou mouku a tak dlouho při
menší teplotě mícháme, až se těsto
nechytá hrnce. Pak vezmeme z plotny,
vmícháme vejce, nastrouhaný sýr a
_muškát. Namáčíme ruce ve studené voL„ dě a těsto obalujeme kolem vajec,
^'rozpáleném tuku necháme vejce vol
ně smažit asi 5-10 minut, až jsou
zlatožlutá. Pak knedlíčky rozpůlíme a položíme
vždy po dvou půlkách na list salátu. Ozdobíme hoř
čicí.

BYZANTSKÝ SALÁT
3 jablka, grapefruit, pomeranč,
150 g švýcarského sýra, 100 g
šunky, sklenička paprikových
rajských PRO MARINÁDU: tuba majo
nézy, 3 lžíce mléka z dozy,
sůl, bzlý pepř, stává z poloviny
citrónu, špetka cukru, svazek
pažitky. - Oloupaná jablka na
krájíme na kostky, stejně grape
fruit a pomeranč - bez jader.
K tonu nakrájet šunku, sýr a
rajská, smíchat a polít mariná
dou z majonézy a mléka z dózy.
Ochutit solí, pepřem, citr.šťá
vou a cukrem a posypat jemně na
krájenou pažítkou.
SÝROVÝ KOLÁČ.
200 g sucharů, 40 g cukru, špetka soli,
80 g másla, margarin na vy maštěni. PRO
VAJEČNÁ RÝŽE S KUŘETEM A ZELENINOU
NÁPLft: 125 g másla, 75 g cukru, špetka
200 g rýže, sůl, litr vody 250 g bélého želé,
soli, 4 žloutky, baliček vanilkového cukrutstonek pórku, cibule, 3 mrkve, 50 g másla nebo
60 g mouky, 325 g tučného tvarohu, 1/8
margarinu, šálek vřelé vody, jedno hotové upečené
kyselé smetany, 4 bilky.
kuře, 6 vajec, 3 Ižéce sojové omáčky, půl svazku
Suchary rozdrtit válečkem mezi pergameno petržele. - Uvaříme rýží 15-20 min v slané vodě,
vým papírem. Promíchat cukrem, špetkou sopropláchneme studenou a dáme okapat. Mezitím omy
li a s máslem vypracovat tuhé těsto. Dor jeme a na jeimé proužky pokrájíme zelí a pórek,
tovou formu vymazat margarinem a vložit stejně cibuli a mrkev a dáme zeleninu podusit 15
tam těsto jako podklad. Pro náplň promí min.na omastek do hmce/kastrolu/. Maso z kuřete
chat do pěny máslo, špetku soli a cukr,
pokrájíme a vmícháme opatrně mezi zeleninu s rýží.
přidat žloutky a vanilkový cukr, posypat Za stálého míchání zahřejeme, přidáme rozkvedlaná
moukou . Do hmoty přimíchat tvaroh a sme vejce a okořeníme sojovou omáčkou. Posypeme rozse
tanu. Do hustá našlehat bílky a opatrně kanou petrželkou.
zamíchat do hmoty - pak rozdělit na pod SKOTSKÁ VAJEČNÁ RULÁDA - 4 telecí řézky, 2 lžičky
klad. Péct 60 min.v předehřáté troubě při hořčice, 4 plátky šunky, štávu z půl citr.,4 na
180°.
tvrdo vařená vejce, 50 g margarinu, 1/4 l kečupu,
CURRY - JÁTRA S OVXEM
petržel. -Řízky potřeme hořčicí,
4 plátky jater/hovězich/
na každý dáme šunku,pokapeme cit
po 125 g, mouka, 40 g
ronem, srolujeme s vejcem a spo
másla, sůl, 2 banány,
jíme párátky. 20 min.opékáme na
doza mandarinek, 2 lžič
rozžhaveném tuku na pánvi. Roz
ky curry. - Omytá a osu
půlíme a urovnáme na míru. Ko
šená játra obrátíme v
lem dáme kečup a posypeme roz
mouce a vložíme na pánev
sekanou petrželkou.
do rozpáleného másla.Oso
K tomu bramborovou kaši a čikolíme a postavíme do tep*
ré salát. Polévka před tímto
la. Krátce osnažíme
jídlem má být hustá, jako desert
plátky banánů k tanu
ovocný salát a k pití chutná
přidáme mandarinky a
Moselské víno.
krátce zahřejeme.
DOBRÉ CHUTNÁNÍ
Každý řízek okořeníme
Ingwer je zázvor!
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