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na naší louce rostou dvě jabloně. Když jsme se přistěhovali, ani nekvetly a ovsem ani ne
nes ly plody. Louku jsme pronajali a nájemce, zkušený zahradník, ji na podzim pohnojil. Tím
dodal i kořenům našich jablční nutnou výživu a hle! - příští rok nejen rozkvetly, ale měly
i bohatou úrodu. Konečně jsme poznali, jaký druh jablíček rodí.
Tak je to i s člověkem. Roste, vzdělává se, vydělává peníze, zakládá rodinu, stará se o dě
ti, stárne, jde do důchodu a umírá. Všední život všedních lidí.
Představme si, že takový všední člověk, který vůbec netuší, jaké jsou v něm možnosti, dos
tane náhle výživné látky pro duši. Najednou rozkvete, začne kolem sebe šířit vůni a plody
svého duchovního života sytí své okolí. Děti, příbuzné, přátele, známé, spolupracovníky ba i náhodné známosti z vlaku či z dovolené. Jeho život dostal pravý smysl, mizí podvědomý
neklid a nespokojenost. Člověk přináší plody. Proto je na světě.
Ano - na cestu životem potřebujeme výživné látky - jako ty jabloňky - jinak zůstaneme
neplodní. A jedním z nejdůležitějších zdrojů výživy pro duši je duchovní obnova.
Tam živí duši pravdami víry Bůh zvlášt hojně a tato výživa je jakostní. Především prostřed
nictvím kněze-exercitátora. Někdy mluví podle psychologicky osvědčené metody sv.Ignáce.
Jindy si vybere určité evangelium nebo pravdu víry. Loni jsme čerpali výživné látky z
evanqelia sv.Jana. Výběr témat a pečlivá příprava exercitátora jsou důležité, ale ještě dů
ležitější je, jak blízko stojí u Boha:" Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale
neměl přitom lásku.. .nejsem nic."/I.Kor 13,1-3/. Stalo se, že jeden kněz musel zaskočit za
nemocného; nemohl se připravit, ale jeho osobnost tak vyzařovala Krista, že účastníci ne
odešli s prázdnou. Je tu obět mše svaté, společná i soukromá modlitba před Nejsv.svátostí,
proud modlitby je zvlášř mohutný, nic nás neruší, nerozptyluje.
Mažeme se zamyslit nad svým životem, najdeme své nedokonalosti a hříchy-onemocnění dušekdy naše láska k Bohu či k bližnímu selhala. Jsou tu moudří kněží, kteří nám pomohou řešit
naše problény a povzbudí nás dobrým slovem - o rozhřešení,
kterým nás zbaví našich vin ani nemluvě. A pak - společen
ství stejně smýšlejících. Nemusíme se bát, že se nám někdo
pro naši víru vysměje, že nám někdo ublíží. Naopak najdeme
tam pochopení, útěšné slovo, radost a přátelství.
Qo by naši doma dali za možnost svobodné duchovní obnovy!
Musejí se s ní skrývat po lesích a lesních chatách, za ne
pohody, ve strachu - ale tím víc si jí váží.
Nezanedbávejme ji! Nehleáme na peníze! Hodnoty, které tam
dostaneme, si nikde nikdo ani za milióny nekoupí: klid du
še, sílu k radostněnu životu z víry i odpočinek od denních
starostí v prostředí-v kterém bychan vlastně měli žít stá
le, kdyby do něho nezasahovaly rušivé prvky světa.
Aspoň dvakrát do roka - aspoň jednou za rok - si dopřejme
tyto lázně pro duši. Aby rozkvetla jako ty jabloňky a
nesla "hojný užitek".
Na shledání s vámi na duchovní obnově se těší
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^kongresu v Nairobi /Keňa/ a serii u příležitosti

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ^ěasti vatikánského mésta na světové filatelistic
Na zakončení týdny pro Jednotu křesťanů
sloužil sv.Otec mši sv.v pátek 25.1.v
basi li oe sv. Pavla za Hradbami. Po skonče
ní oznámil, že svolá mimořádný světový
biskupský synod na 25.11.-6.12. Zúčastní
se ho patriarchové, někteří východní
arcibiskupové a předsedové všech biskup
ských konferencí. Synoda je nejen na pa
mátku 20 výr.od II.Vatik.sněmu, ale mají
si tam přítomní i vyměnit zkušenosti a
vzájemně se informovat, jak jsou - či
nejsou - aplikována rozhodnutí Il.Vaticana/11.10.62-8.12.1965/. V letadle cestou
z Říma do Venezuely řekl sv.Otec noviná
řům, že plán pro toto výjimečné oznámení
vypracoval 48 hodin předtím a nevyloučil
možnost, že by z toho mohl být III.vat.
sněm.
Díky spatnému komunistickému hospodář
ství zahynulo v Etiopii hladem už pres
milion osob. V říjnu min.roku uspořádala
vláda velké slavnosti na oslavu revoluce,
které stály nejméne 200 mil. dolarů. 7
Ženeve si koupila přepychový dům, a
vzdor hladovějícím lidem uzavřela smlou
vu s Egyptem, kterému bude dodávat potra
viny. USA jim dodalo za 1,5 miliard po
travin, SSSR slíbil 25 mil. dolarů na
letadla a helikoptéry, které mají potra
viny rozvážet a zároveň sledovat pohyby
skupin odpůrců komunistického režimu,
a odvážet ze vzbouřenéckých oblasti lidi
jinam.
V rámci procesu blahořečení byla exhumována tělesná schránka kard.Schustera,
milánského arcibiskupa 1929-1954, a byla
nalezena neporušená. Kardinál měl snad
švýcarské předky a byl dříve benediktin
ským opatem sv.Pavla za Hradbami.
V lednu jsme si připomněli 400 let od
narození Marie Jardové, zakladatelky
Anglických panen. Její životopis vydala
Křestanská akademie. - 27.11. oslaví Voršilky 450 let od založení jejich kongre
gace Andělou Merici v Brescii 25.11.1535
jako Společnosti sv.Vorsily. Dnes jsou
známé jako Vorsilky tzv. římské unie/OSU/
s generalátem na Via Nomentána 236,Řím.
Podle papežské ročenky stoupnul počet
kněžských svěcení o 4,45 %/vzhledem k mi
nulému roku/a je o 5,5 % víc bohoslovců
vyšších ročníků.
Vatikánské posty připravují řadu sérií
známek: k 1100 výr. smrti sv. Metóde je,
serii známek k 900 výr. od smrti Řehoře
VII. Serii známek k 450 výr. smrti sv.
Tomáše Mora, serii známek k 43.mezi
národnímu eucharistickému
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ké výstavě "Italia 85".
Msgre Edoardo Rovida, dosud stálý pozorovatel Sv.
Stolce u OSN, byl jmenován apoštolským nunciem
pro švýcarsko.
V Římě oslavili 28.1. šedesát let od příchodu sáleziánů na Slovensko. Ve Vupsi v komunistické Číně
si otevřeli italští saleziáni středisko pro tis
kařské učně. /Typografie/.
V únoru proběhlo v Domus Mariae/kde bude umístěna
naše římská pouč, v srpnu/3.národní zasedání duchov
ních rádců katolických skautů a skautek, t.j. asi
500 knězi, kteří duchovně pečují o 130.000 skautů
a skautek. Hlavní námět: výchova svěřenců ke správ
né volbě životního povolání.
Výbor sv. Cyrila a Metoda pro mezinárodní kongres k
1100 výr.+ sv.Metoda uveřejnil program oslav, kte
ré zahájil sv.Otec 14. 2.slavnostní mší sv.v basi
lice sv.Klimenta nad hrobem sv.Cyrila. Oslavy se
zúčastnili zástupci evropských zemí, kard.Vladi
slav Rubin, předseda římského výboru a kard.Ugo
Poletti, vikář sv.Otce pro Řím. Teologická fakulta
v Lublani pořádala 13.-14.2 vědeckou konferenci na
téma:Setkání sv.bratří Cyrila a Metoda se Slovinci.
27. 2.se slouží v londýnské westminsterské katedrá
le mše sv.ke cti spolupatronů Evropy a sv.Benedikta-tamějši arcibiskup kard.Hume je benediktin a
jako předseda Rady evropských bisk.konferencí po
zval 25 delegátů Rady na oslavy 1100 výr. +sv.Meto
da. Koncelebrovat bude polský primas kard.Glemp a
apošt. pro-nuncius ve Velké Britanii, švýc.arcibis
kup Bruno Heim. Cyrilometodějské oslavy se konají
na různých místech v Římě a v jiných zemích, i v
naší vlasti. 13.10 bude ve svatopetrské basilice
sloužit sv.Otec slavnostní mši, za přítomnosti
řady biskupů, knězi i věřících z různých zemí.
Tři dny předtím se budou konat v Římě vědecké kon
ference: 5.10.promluv/ Vittorio Peri z vatik.knihoi
ny na téma: Úloha sv. Stolice v oživení cyrilometo
dějského bádání. 9.10.promluví Igor Sevcenko z
Harvardovy university v Cambridge/llSA/na téma:Nový
život sv.Metoda, episcopus pro fide. Vladimír Vavřínek z cs. akademie věd z Prahy bude přednášet na
téma: "Úplné prameny života sv.Metoda" a Franz Bergo z teol.fakulty v Lublani na téma:"Non suma tua
sed beat.Petri, apošt.misie a cirk.juristikce.Mši
sv.u sv.Klimenta koncelebrují se sv.Otce mimo jiné
Ivovský arcibiskup Lubacivský a naši-arcibiskup
Tomko, biskupové Skarvada a Hrušovský a dominikánarcheolog P. J.M. Veselý. Zúčastnili se ji i studen
ti ze Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Římě,
bohoslovci z Nepomucena a j.kolejí.
13.2.+ v Novém Městě na Mor.Otec Frant.Xaver ŠIL
HÁN, býv.provinciál jesuitů. 7.1.se dožil 80 ti
let. K jesuitům vstoupil jako sextán v Bohosudově
1923,filos.a teol.studoval v Holandsku a v Římě.
Na řádových školách učil filosofii a exper.psycho
logii. Od 1945 českým provinciálem, 1950 odsouzen k
20 rokům. 1965 amnestie, internace v Radvanově.

ze světla. I bledost jeho tváře byla světlou ble
K MORAVANŮM !
Císař Michal seděl na zlatán trůně a jeho dostí oblak, kterými prozařůje slunce.
oči svítily zájmem. Líbil se mu mladý tlu Konstantin stál mlčky, duši naplněnou rozporem.
Vábilo ho to k Moravanům a současně měl pocit mamočník Velkomoravanů i šedovlasý stařešina
s doprovodem; poklekli před ním a hluboce lomoci. Je dost zdráv pro dalekou cestu a drsné
podnebí? Nedávno se vrátil ze země Chazarů vyčer
sklonili čela k mramorové podlaze. Tváře,
pán a potřeboval by delší odpočinek. Přistoupil
větrem ošlehané,přinesly do přepychových sá před vladaře se skříženýma rukama a skloněnou hla
lů dech neznámých dálek. Císař cítil, že v
jeho rukou leží osudy cizích národů. Jeho vou. Nesluší se, aby kněz Kristův poklekal.
"Jsem ochotným, byt neužitečným služebníkem Bo
ruce jsou stvořeny pro velké věci. V srdci
mu šlehnul plamen ctižádosti, kterou uměl žím i císařovým, "promluvil Filosof do napjatého
ticha."Ale jen půl mého srdce se raduje nad nabí
spoluvladař Barbas vždy dovedně udusit.
Prudce povstal. Bylo to proti dvorskému ce zenou poctou, druhá půle srdce se rmoutí."
"Konstantine,"přerušil ho císař,"vyrůstali jsme
remoniálu, takže strýc zvedl udiveně oči,
spolu z dětských střevíčků. Když jsem se v termu
ale dnes na něho Michal nedbá:
3 bál, rozžíhal si pro rme svíci v ložnici. Ted
"Bůh vás sem poslal, nejen slavný kníže
máš rozžehnout světlo víry v pohanském temnu, ty,
Rostislav. Máme dost vzdělaných mužů, by
filosofe, nejhorlivější z byzantských kněží!"
zantští císařové vždy dbali o vědy a tmění. Spoluvladař se mračí nad nerozhodností Filosofa.
Bůh nám svěřil velký úkol, a chceme ho spl Jsou to snad pikle biskupa Ignatia, kterého Bar
nit, ke slávě říše, k prospěchu národů."
Barbas sevřel posměšně rty. Jeho velikáš bas k smrti nenávidí?
Radim, mladý mluvčí Moravanů, pokleká před trůny
ství vzplane jako snop slány a brzo uhasne.
vladařů:"V mé zemi, nej j asněj ší císaři, už není
Odkdy myslí synovec na vládu a ne na ženy?
úplná pohanská tma. Rozžehli tam světlo víry kně
Ani dvořané nebyli zvyklí slyšet od císaře ží irští, němečtí, vlašští. Ale jen několik vel
projev státnického dosahu. Písaři údivem za
možů jim rozumí. Chceme slyšet Boží slovo v jazy
pomněli jezdit brky po pergamenu, vějíře
ce slovanském!"
dam se zastavily. Zrůžovělý císař se hrdě Barbas pozvedl ruku: "Oo odpovíš, knězi Konstanti
rozhlíží, v temném zraku vzdorné sebevědomí. ne?" Schválně dal důraz na slovo KNĚZ.
Jsem císař - ustanovil jsem - a neptal se Konstantin cítil osten, ale klidně odpověděl:
spoluvladaře na jeho mínění!
"Maj žal je upřímný. Není větší radosti pro Kris
Barbas zneklidněl. Moravan Radim povstává a
překládá druhům do mateřštiny slova císařo tova kněze, než získávat duše. Ale jsem churav.."
Přítomní si náhle uvědomili, že Filosof je vyhub
va. Nedaleko sedí profesor, kněz Konstantin, le jší a bledší, než dříve. -Aspoň nebude dlouho
zvaný Filosof. Řeč Moravanů se podobá té,
obhajovat prokletého Ignatia-myslil si Barbas.
kterou slýchal doma u služebnictva.
Tu se znovu ozval Radim. Byla by velká pocta pro
Stařešina poslů zvedá paže:"Prosili jsme,
moravskou zemi, kdyby tak vzdělaný a zcestovalý
6 vladaři, v Římě o kněze, znalého pravého kněz jí přinesl spásu. Láska Moravanů ho z nedu
učení Kristova, ale neznají slovansky!"
hů vyléčí. Nenávist zabíjí, láska oživuje.
Barbas povstal: "Mluvím ze srdce všech, za Barbas něl dojem, že mladý moravský šlechtic čte
sedajících na císařské radě, když ujištuji v- jeho duši. Ale rychle pokývnul hlavou.
velkomoravské posly, že jejich přání splní "Máš bystrého ducha. A tobě, knězi Konstantine,
me. Mezi poddanými je nemálo Slovanů, i
radíme, aby sis vybral za společníka bratra Meto
kněží, kteří aspoň částečně mluví slovansky. děje, který šel s tebou k Chazarům."
Zde, ten je nejvhodnějším poslem Boží prav Filosofova tvář se rozjasnila:"Půjde-li Metoděj,
dy pro váš lid."A ukázal na Konstantina.
popřejte mi čas na zotavení, a půjdu také."
Sálem to zašunělo. Barbasovo rozhodnutí by Z balkónů se radostně zatřepetaly šátečky, mladí
lo příliš rychlé. Mel nejdříve požádat ra šlechtici tleskali, dvořané zvedali ruce do výše.
du o její mínění. I Konstantin je ztísněn. Moravané se objímali a Konstantin se obrátil k
Podezřívá Barbase, že ho chce odstranit,
Radimovi:"Jakou abecedu používá tvůj národ?"
aby pronásledovaný biskup Ignacios měl o
"Ctihodný profesore, nemáme dosud vlastní písmo'.'
jednoho zastánce méně. Ale z tváří cizinců "Hlásat slovo Boží jen ústně je jako házet símě
k němu zavanulo něco milého, snad proto,že
na skálu-většina semen zajde. Ale s pomocí Boží
mluvili řečí, která mu připomínala šíastné
vám sestavíme abecedu vhodnou pro slovanský ja
dětství u rodičů, tak brzo ztracených.
zyk, abychom darovali Velké Moravě i psané slovo
Moravané jsou spokojeni. Je příjemný pohled Boží." - Radim pochopil, že kněz Konstantin se
na štíhlého kněz, v jehož zlatohnědých
už rozhodl. Vřele mu poděkoval jménem celého po
očích září moudrost stáří a nevinnost dítě selstva: "Poznáš, že naše země je překrásná a za
te. Světlé vlasy, lehké chmýří na bradě,
miluješ si náš lid, velký Učiteli!"
krásně vykrojená ústa. Jako by byl stvořen
Podle povídky Marie Holkové.

TRIUMF VEČNÉHO ŽIVOTA

ní! Lidské úvahy tento fakt nezmění.
Ještě
nedůslednější jsou moderní vitalisté;
"Všechna náboženství, počínaje od ví
Jednotlivec umírá - ale lidstvo žije a bu
ry primitivních divochů, "píše Berdde žít. Solověv ukazuje, že lidskou osobu
jajev, "mají základ v postoji k smrti'."
ponižuje, směřuje-li její práoe a úsilí jen
Před smrtí se každý zastaví, začne
k tomu, aby se uchoval "lidský druh", jako
uvažovat o smyslu života. Tváří tvář
se uchovávají druhy rostlin a zvířat.
smrti každý zapochybuje: Mělo vůbec
Lidský
rozum se tedy před tajemstvím smrti
smysl žít? To podráží nohy, bere síly.Nábo
zastaví.
Zde
pomáhají
náboženství: Bůh existuje,
ženství ho chce potěšit tam, kde ostatní4
útěchy zklamou. Slibuje mu život po smrti. je vyšší svět a tam je spravedlnost a věčnost,
Víra v posmrtný život by měla být pro všech smrt tam nemá moc. Čím je to, že toto jediné ře
šení životního problému nenajde sympatie u mnoha
ny poselstvím naděje,ale nezdá se, že by
lidí? Člověk má raději slzavé údolí než nebe.
všechny nadchla. Obyčejný člověk spíš po
vzdechne: "Věřím v posmrtný život, když to Vina není jen na nedostatku pochopení. Je tu hlub
musí být, kdybych mohl zůstat na zemi, ne ší příčina.
Každá bytost má ráda vlastní život. Přišli jsme
spěchal bych do záhrobí." Líčení krás nebe
na svět, abychom tu pracovali, proč máme tedy
v kázáních ho noc nepřesvědčují.
Člověk se těžko smiřuje s faktem, že zemře. opouštět to, co je naše a hledat jiný život, o
Solověv píše áavoäy:Člověk si uvedomuje svoi němž víme tak málo? Lidé přijímají náboženské
důstojnost, ví, že je nesrovnatelné vyšší úvahy o posmrtné existenci, ale jen z nutnosti,
než svet a věci. Ty se mohou ničit, rozbí jiné východisko totiž nevidí.
Má to platit i o poselství Kristově? Máme jeho
jet, ale zničit člověka je vražda. Osoba
chce být věcná. Chceme se vytrhnout z řetě sliby přijímat jen z nouze? Bylo by smutné, kdy
bychom si mysleli:Dejte mi něco lepšího a hned
zů přírodního vývoje vznikání a zanikání.
To strpíme u zvířat Ale člověka toto zařaze se všech křesťanských útěch vzdám!
To by bylo špatné pojetí křesťanství! Kazatelé
ní do přírodní nutnosti ponižuje.
Smrti neunikneme. Primitivní národy ji při dost nepodtrhují to, co je tu nového a originál
jímají s hlubokým pesimismem. Pohřební la- ního. I život Kristův se podává někdy v této
mentaoe nemají jediný radostný tón. Ale kul zploštělé perspektivě, v rámci schématu: Kristus
žil blaženě v nebi. Pro nás sestorpil na zem,
tivovaní lidé reagují: nemůžeme-li smrti
uniknout, snažme se ji vidět v radostnějším ale jen na krátký čas. Pak zemřel a zase se
vznesl do nebe, vrátil se k Otci do své nebeské
světle. Solověv se snaží zařadit tyto po
vlasti,
do své blaženosti. My tam pak přijdeme
hřební útěchy do tří skupin: 1.filosofické
za
ním.
Stojí
sice v evangeliu, že vstal z
teorie řecké; 2.modemí"vitalismus";3. ná
mrtvých a že se má znovu vrátit na tuto zemi na
boženské přísliby nového života.
konci věků, ale tomu se nepřikládá velká váha,
U filosofických útěch myslí hl.na platón
ské teorie. Prostě se dají vyjádřit takto: jsou to jen jakési episody na cestě do nebe.
Člověk je především duše, tělo je vedlejší, Kdybychom vykreslili život Kristův jen v těchto
liniích, sotva by se lišil od ostatních lidských
omezuje nás a zatěžuje. Smrtí se od těla
hrdinů,
kteří dali život za to, aby dostali od
odpoutáme, duše se osvobodí. Smrt je vlast
měnu
v
nebi.
Ve skutečnosti je důraz na něčem
ně nejhezčí okamžik života:osvobození!
Některé texty klasické literatury byly ly jiném. Kristus se stal člověkem a jeho lidství
ricky tak podmanivé, že se líbily i Otcům je věčné. Nemůže je opustit a vrátit se do nebe
Církve. Sv.Řehoř Naziánský píše:"Věřím, co bez něho. Jako člověk se narodil, žil a zamřel.
říkají moudří filosofové. Každá dobrá duše, Stalo se však něco naprosto nového a doposud
neznámého: vstal z mrtvých, tj.vrátil se na zemi,
která je Boží přítelkyní, když se zbaví
pouta s tělem, dojde hned do úplného pozná dostal zpět lidský život, který byl jeho, ne ně
ní, zaěne patřit na krásu, kterou teč oče jaký jiný život. Je sice oslavený, má nebeské
kává. " Když duše odloží šat těla, zmizí pře vlastnosti, ale přesto je to ten život, který
kážky, padne tíha těla, staneme se duchovní měl.
Vrátí se na zemi znovu, až i ta bude oslavená.
mi bytostmi.
Tyto texty, kterých je v duchovních spisech Totéž slibuje i nám. Náš život po smrti nemá být
mnoho, nají společný cíl:ukázat krásu budou nějaká mátožná idea nepozemské reality. Věříme
cího života, zmírnit strach ze smrti. Ale ve věčný život, t.j. ve svůj vlastní život, ke
filosofický podklad je falešný. Tak bychom kterému jsrre se narodili, ve kterém pracujeme,
popřeli články víry: zrození Krista v těle, kde i hřešíme, ale kde se nám i hříchy odpouště
vzkříšení z mrtvých, naději v novou zemi a jí a do kterého se navrátíme, až jej posvětíme
nakonec i svou vlastní smrtí. Věříme v hříchů od
nové nebe. Proto tyto kazatele Solověv
puštění,
těla vzkříšení a život věčný.
ostře kritizoval. Smrt není dobrá a pozitivP. Tomáš Š P I D L í K /zkráceno/.

CÍRKEV A SPORT

Mnoho lidí se domnívá, ze křesťanství se dívá na svět
pochmurně a neradostně a podezřívavě na lidské tělo.
Křesťanství zdůrazňuje před péčí o tělo a jeho krásu
péči o duši a pry zavrhuje pozemské radosti. Ideálem
křesťanů jsou svati, kteří celé noci trávili v bdení c
modlitbě, postili se, bičovali, aby v sobě umrtvili
telesne chtzce.
NEPŘÍTELEM ŽIVOTA?
Vždyf druhá Božská Osoba se stala člověkem. Jak by mot
lo učení Kristovo tělem pohrdat, když si Kristus sám
vybral lidské tělo, když sestoipil mezi lidi?
Ve skutečnosti nikdo nechrání tělo tak, jako Církev:
zakazuje sebevraždu, zakazuje vraždu vůbec-od začátku
lidského života až po jeho konec.
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Boj není namířen proti tělu, ale jeho chtíčům. Křestanství si cení těla, ale nepodceňuje ho. Církev ví, NEBEZPEČÍ PUDU
že tělo má své slabosti, til me ke smyslnosti. Změkčilí Od pádu prvních lidí se pudy snaží
tělo spíš podlehne neřesti. I sportovec trénuje tělo- prolomit řád, mění se ve vášně, obra
ale ne z nepřátelství k němu, nýbrž aby je ovládnul. cejí se proti člověku a mění ho zde i
na onom světě v ruinu. Pud sebezácho
Sport a askeze jsou takřka sourozenci.
vy se může změnit v hrubé sobectví,
PŘECEŇOVÁNÍ DUŠE?
I při pěstování krásy a síly těla má zůstat paní těla pud po potravě k přežírání se, pud po
duše. Jednou totiž i nejrafinovanější péče o tělo sel.majetku v lakomství či závist. Pud po
že a duše odhodí tělo jako obnošený šat. Nepřeceňujme uplatnění někdy člověka zesměšňuje,
hrdiny svalů, ale nepodceňujme hrdiny ducha a mravníhc (ten se stává ctižádostivým a dcmýšlivýn. Pud po vědění končí v domýšlivos
dobra
CENA ZDRAVÉHO SPORTU ti, že se můžeme zmocnit všech pravd
"Zdraví není vše; ale bez zdraví je všechno nic,"říká a ne je rozdávat. Pud lásky vede čas
Schopenhauer. Už Římané zdůrazňovali, že k dokonalosti to ke smyslnosti, pohlavní pud k zne
člověka patří tělesné i duševní zdraví, které se vzá užití pohlavní síly, společenský pud
jemně podmiňují.
k masoví tosti, pud po svobodě k revo
Bůh stvořil člověka jako tělesně-duševní jednotu. Ale luci, vzpouře proti vládě i Bohu.Zne
i když je tělo pro duši a duše pro tělo, nemají stej užití pudů znamená zničení řádu a
nou hodnotu. Duše je duchovní a vyšší a musí vést. Tě tím i základů života.
lo není vězení duše, ale její nástroj. Bez houslí ani
velký umělec nemůže dávat koncert, ale ani neunělec JAK ŘÍDÍ SPORT PUDY A VÁŠNĚ
Pud po sebezáchově řídí tím, že dává
nemůže hrát na sebe lepší housle.
odvahu,
rozhodnost, sílu vůle. Sporto
"Péče o tělo bez péče o duši je to, co je tělo bez duse-pouhá mrtvola, "řekl kardinál Faulhaber. Církev se vec má možnost stát se vítězem, a tak
modlí v mariánské mši sv.po sv.Duchu: "Prosíme tě, Pane uplatnit pud po důležitosti. Společen
nás Bože, abychom my, tvoji služebníci, se radovali ze ský, pohlavní a pud po svobodě sporto
stálého zdraví těla a duse..." Co platí o zdraví, pla vec řídí kázní, sebeovládáním...
tí i o nemoci. Psychoterapeuti znají tělesná onemocně 20.5.1945 řekl Pius XII.10.000 športov
ců na svatopetrském náměstí:"Prvním
ní, která pramení z nemocné duše.
úkolem správne a křesťansky chápaného
PUDY A VÁŠNĚ
sportu je pěstovat důstojnost a harmo
Bůh vložil do člověka síly, které ho"pudí',' aby plnil nii lidského těla a rozvíjet jeho
úkoly života. Pud sebezáchovy nás nutí bránit se nebez zdraví, silu, obratnost a půvab.Sport
péčí s nasazením všech sil. Pud po jídle má udržet si je protijedem k změkcilosti a pohodli,
ly v těle. Pudem po výdělku a majetku si zabezpečuje probouzí smysl pro pořádek, směřuje k
člověk budoucnost. Pud prosadit se ho vede k rozvinutí sebekontrole a ovládáni, k pohrdáni
vloh a schopností. Pud po vědění vede k poznání pravdy nebezpečím bez vyvyšováni se, ale i
Pravda je pro ducha to, co chléb pro tělo. Pud lásky - bez bojácnosti. Sport je škola pořád
silný jako pud po vědění-pudí lásku dávat a přijímat. ku, odvahy, ovládáni, rozhodnosti a
Pohlavní pud slouží k rozmnožení lidského rodu. Spole bratrství všech...
čenský pud nás vede k spolužití, k vzájemné pomoci.Pud
NEBEZPEČÍ SPORTU.
po svobodě nutí k nezávislosti a samostatnosti .
Sport má sloužit zdraví, ne však

špičkovým výkonům, které lidské síly spíš ohrožují než aby je pěsto
valy. Ne fanatismus medailí, ale přátelská soutěž! A vůbec už se nena
jí sportovní výkony zneužívat k ovlivňování politických názorů nebo
nějak manipulovat porážkami. Sport se nesmí změnit v politiku ani ve
vášeň po rekordu. Také se nesmí změnit ve vraždu! Platí to především
o přepjatém sportu, ale i o motocyklových závodech, kdy nůže ztratit
jezdec vládu nad strojem a zraní se mrtelně sán nebo zraní diváky.
Surovosti do sportu nepatří, ani nebezpečná artistika
/bez sítě/. Život je příliš cenný, než aby se lehkovážně riskoval jer
pro slávu nebo pro uspokojení zvědavců.
ANI NEPŘÍTEL - ANI MODLA
Křes tané tělo nepodceňují, ale ani se mu neklanějí. Tělo je podivu
hodné dílo Stvořitele a nástroj nesmrtelné duše. Nemažeme ho považo
vat jen za spojení těla a krve, kostí a šlach, svalů a nervů. Tělo
je sídlem duše, musí své nájemnici sloužit a nesmí dopustit, aby je
ho neovládané pudy duši zotročovaly. Vždyt jednou na věčnosti duše
bude spojena s tělem.

BĚH S PŘEKÁŽKAMI
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Podle sv.Pavla je celý náš život závod. Ne obyčejný běh, nýbrž běh s
překážkami. Mnozí zakopnou a zůstanou ležet. A v aréně života není
jen několik málo cen jako na Olynpiádě. Každý může - a musí - zvítě
zit. Nedostane jen obyčejný vavřín, nýbrž nepomíjející korunu věčného života. Korunu, která
nezvadne, je stále svěží, o kterou nás nikdo neoloupí, korunu, která vede k Bohu.
"Kdo se chce zúčastnit nejakého zápasu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby
získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející... Držím však svoje tělo v tuhé kázni
a dělám si z něho otroka, aby se snad nestalo, ze bych kázal druhým, a sám byl pritom
vyražen./I.Kor 9.25,27/.
Kutá PALM

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

dispozici na Slovensku. Stát také dovolil zdvoj
násobení poctu bohoslovců v Litoměřicích-je jich
Pokr. ze str. 2. - Vězni z Leopoldova a z
170-a v Bratislavě asi stejný počet. Kord.Tomášek
Valdíc si na jeho silnou osobnost dobře pa se kongresu nezúčastnil, dal však souhlas, aby se
matují. - 1969 si zajel do Holandska a do zahajovací mše sv. sloužila u sv.Víta.
Říma, kde ho osobně přijal Pavel VI. Od r. V únoru 1985 vydal sv.Otec motu proprio-apoštol1980 žil jako důchodce na Moravci. Jak nám ský list z 11.2.Svátek Panny Marie Lurdské:Dolenpsal, měl třikrát infarkt. Byl velmi vděčný tium hominum. Navazuje na apoštolský list o křes
za různé věci, které jsme mu posílali a
ťanském snyslu utrpení:"Salvifici doloris". Zři
psával perfektní němčinou. - Pohřeb se ko zuje papežskou komisi pro pastoraci mezi zdravot
nal 21.2.v 11 hod.na Moravci, kde už je na níky, předsedou je kard.Pironio, předs.papežské
hřbitově pohřbena řada vynikajících kněží, rady pro laiky a povede ho jako jeho zástupce
mučedníků komunistické diktatury.
Msgr Fiorenzo Angelini, býv.římský světící biskup
Od nedele 10.2.se konalo v Rocca di Papa u povýšený na arcibiskupa. Dosud se staral o nemoc
Říma 9. setkání asi 60 ti biskupů z 18 ti
nice a pod. Titul.diecézi Messene si ponechává.
různých zemí - přátel Focolarů.
Arménští Otcové Mehitaristé v San Lazzaro-Benátky
V předvečer svátku sv. Cyrila a Metoda pře investovali do realitní společnosti EDILTUR, ale
četl Vatikánský rozhla úryvky pastýřského ta "nefungovala"a banky žádaly vrácení půjčeklistu + kard.Trochty, litoměřického bisku asi 15 miliard lir. Začátkem ledna zabavil benát
pa, z r.1970, k 1000.výr. jmenování sv.Meto ský soud realitní majetek společnosti i různá
da prvním slovanským arcibiskupem.
umělecká díla, mj.mumiii z 8. st.před Kr. Nyní se
Pacem in Terris melo v Praze od 4. -5.2.kon vyvíjí velká kampaň, aby se Otcům, kteří sídlí
gres. Zvolili nového předsedu, gener, vikáře už 280 let na ostrove San Lazzaro - pomohlo.
olomoucké arcidiecéze kanovníka Front. Vyme- Poštovní úřad v Jaffně v Sri Lance odmítnul ode
tala/65 let/místo zesnulého kanovníka Vese slat telegram místních věřících sv.Otci, kde ohla
lého. Prý poslali dopis sv.Otci a prosili šovali smrt P.Maryho Bastiána, zavražděného 6.1.
ho o požehnání/!!/. Ke kongresistům promlu a žádali sv.Otce o zákrok u vlády, která má res
vil Matěj Lúcan, mj.prý bude letos v ČSSR pektovat práva národnostních menšin, zavražděný
vytištěno 200.000 biblí. Stát prý svolil k byl Tamil. Ovšem národnostní menšiny si nesmějí
importu nábož.knih, vydaných ve Vídni a ve dobývat svá práva vzpourami a násilím.
Stuttgartu a publikace pro Čechy a Moravany tfuan Diego z Mexika bude blahořečen, ne svatoře
financované sv. Stolcem a od dvou let k
čen.

RUDÉ POHÁDKY
SPUTNIK, časopis sovětské agentury pro za
hraniční propagandu NOVOSTI, vychází němec
ky, rusky, anglicky, francouzský, Španěls
ky, česky a maäarsky. Tiskne se
Finsku.
Do světa hlásá: "Chceme informovat o vnitř
ní i vnější politice SSSR, o životě sovět
ských národů a o tom, jak se dnes v SSSR
myslí, mluví a diskutuje."
Sputnik ovšem informuje jen tak, jak si
přejí sovětští propagandisté, aby SSSR v
zahraničí vypadal. Čteme-li v řadě příspěv
ků o skoro idylickém životě náboženských
skupin, přečtěme si také dopisy pronásledo
vaných křesťanů . Pak poznáme, že nejde o
informace, nýbrž desinformaoe.
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POHÁDKA O ZLÉM BOHU.
Zde výtah z Knihy lásky od známého sovět
ského pedagoga Vasili je Suchomlinskéiio 19181970/. Suchomlinský vypravuje, jak se dítě
ptá babičky:"Co je láska?" Ta mu vypravuje
pohádku: "Když Bůh stvořil svět, zavedl mu
že a ženu k poli a ukázal jim, jak se delá
chýše. Muži dal rýč, žene hrst zrní: "žijte
a množte se, "řekl jim, "po roce přijdu."
Za rok přisel s archandělem Gabrielem a vi
dei muže s ženou sedet v chatrči. Obilí
zrálo na poli, vedle stála kolébka a v ní
spalo dítě. Muž a žena se chvílemi dívali
sobě do očí, chvíli na dítě. Když se jejich
oči setkaly, zazářily světlem.
"Co je to?"ptal se Bůh archanděla Gabriela.
"To je láska."
Bůh se rozzlobil. "Za to budete potrestáni.
Od nynějška budete stárnout. Každá hodina
života vám ubere hodinu mládí a síly. Za
padesát let uvidím, co zůstalo ve vašich
očích!"
Po padesáti letech se vrátil a viděl, že
místo chýše tam stojí domek a na dříve pus
tém místě kvete zahrada, na polích zraje
obilí. Synové orali, dcery mlely obilí,
vnoučata si hrála na louce. Před domem
seděli staří manželé, zírali na ranní
červánky i sobě do očí. A síla v je
jich očích byla ještě krásnější.
"Co je to?"zeptal se Bůh archanděla.
"To je věrnost, " odpověděl.
Bůh se ještě víc rozzlobil. "Zřejmě vám
stáří nestačí. Už vám mnoho let nezbývá,
uvidíme, co pák z vaší lásky zůstane."
Za tři roky tu stáli zase a viděli staréhd
muže na pahorku. Jeho zrak byl smutný, ale
zářil nevysvětlitelnou krásou a silou. Ne
byla to jen láska a věrnost, nýbrž ještě
něco jiného.
"Co je to ted?"zeptal se Bůh.
"Vzpomínka! "
Bůh se odvrátil od starce a pohlédl na

pšeničná pole a ranní červánky; uprostřed zla
tých klasů. stáZi mladí muži a zeny a zírali
hned na ranní červánky, hned sobě do očí. Bůh
na ně dlouho pohlížel a pak, ponořen v myšlenky,
n Bp šp! "
NEVĚDOMOST NEBO ZLÝ ÚMYSL?
Tuto pohádku jistě babička nevyprávěla. Suchomlinski si vymýšlel pohádky sám a používal je
jako výchovného prostředku. Na pohádce vidíme,s
jak naivními a zloirys Inými představami nábožen
ství se pracuje v sovětské výchově. Bůh je sta
rý, závistivý a zlonyslný tyran, který nedopře
je svým tvorům štěstí a zlobí se na jejich lásku
Je nožné, že tento slavný pedagog nikdy neslyšel
o přikázání lásky v Novém zákoně? Chtěl snad,
aby redakční sbor Novostí-Sputníku s šéfredak
torem Borisem Krotkovem v čele provozoval v za
hraničí trochu ateistické propagandy? Zatím se
omezovali jen na svou zemi.
SKUTEČNÁ

NENÁVIST

V pohádce jsou i krásná slova o lásce:"Z toho,
jak člověk miluje, neomylně poznáme, kdo je a
co je...Není první, druhá, třetí láska, je jen
jedna láska..." Suchcmlinského knihy mají na sovětské poměry podivuhodné názory na pedagogiku,
např.učí veřejné sebekritice dětí.
Ale nepochybně chce z dětí vychovat"pravé"kcmunisty. K vzorům patří zakladatel ČEKY F.Děržinský, revolucionář Tter-Petrosjan/Kamo/, který v
carské době obstarával pro stranu peníze loupe
žemi - o tom se mluví pochvalně dodnes!
Suchomlinski je pro třídní nenávist:"Důležitou
známkou ideáZu komunistické mravnosti je nená
vist k imperalistům a jejich lokajům, k tomu,
kdo rozsévá
sémě nenávisti k lidem, ra
sové a národní nepřátelství a válku.Ne
má to nic spoléčného s nenávistí, kterou
v sobe živí
nepřátelé socialismu, dik
tovanou zvířecím strachem před koncem
k zániku odsouzených tříd."

"JE MI STRAŠNĚ..."
Už léta má SSSR staros
ti s mladou generací.
Stále častěji se obje
vují články o problé
mech výchovy, mravnosti,
o škole a školních problánech. Generace"budo
vatelů komunismu"není
zřejmě taková, jak si
ji přejí. Vinu hledají
u rodičů, nestarají
cích se o své děti, u
otců-alkoholiků, u pe
dagogů , zanedbávaj ících mládež. A přiroze
ně u "ideologických
diversantů" v "irrperialistických státech."
Statistiky o kriminali
tě mladých se pro jisto
tu v SSSR neuveřejňují.

BOHOSLUŽBY

AARAU - u sv. Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15
BALEN - kaple sv.šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche , střídavě
české a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ - Heilig Geist Kirche, každou
3.neděli v měsíci
18,00
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,00
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34., v neděle a svátky 9,0
CORTAILLOD-10 km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiacip.MAZÁK
10,00
V r.1976 vyšla ve Frank,
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
furtu kniha W.Tendrjakova:NOC PO PROPUŠTĚNÍ. Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
LAUSANNE—v kaplnke"Foyer du Serván"
Autor je známý sovět
Rue Eugěne Grasset, 3.a 5.ned. 9,15
ský spisovatel. "HrdiRÚTI-TANN-kaple u katolického kostela
nové"této knihy jsou
žáci a žákyně, vycháze P.ŠIM&ťK rozesílá pozvánky, ned. 9,30
LLĽĽRN-St.Peterskapelle, neděle 18,30
jící ze školy. Vzorná
SCHAFFHAUSEN-kaple u kostela sv.Petra,
žákyně Julečka říká ve
škole v řeči na rozlou St.Peterstr.il. P.šiMČÍk posílá pozv.
čenou: "škola mě donuti SOLCTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě
li, P.BIRKA
10,30
la, naučit se a sezná
ST.GAU.EN-poslední sobotu v měsíci v
mit se vším, oo jsem
chtěla. Jen jedno mě ne Herz Jesu Kapelle v domě, vchod z nádvo
ří. Po mši sv.kulturní progran a bese
naučila: samostatně
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
soudit, vědět, co se mi
18,00
líbí, co miluji, co sa
WINTERTHUR-S t. U Irichk i rche-Rosenberg,
ma chci...Je mi straš
19,00
ně! Docela strašně!" 8 česká mše sv.v sobotu v
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezky
Marx-leninismus už ne
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,30
má v mladé generaci sí
lu. Nevěří se mu, ale
lidé se řídí vlastními
pravidly chování.Není
Data nepravidelných mši sv.vám misioná
tedy divu, že v ateis
ri rádi sděli i telefonicky. Na ne se
tických článcích se sna obratte v záležitostech křtu, pohřbu,
ží dát odpověň na otáz sňatku nebo obnoveni katolického sňatku
ky o stvoření, vzniku
vyučováni náboženstvi, návratu do Cirklidstva, štěstí, smyslu ve/konverse/, detských táborů atd.
života, životu po smrti. P.Jan BIRKA,6OO6 LUZERN,Schädrutistr.
26.,t.O41-312635
Není ani divu, že se
P.Jos .ŠIMCÍK,8004 ZÚRICH,Brauerstr. 99.
mladí zajímají o nábo
t.01-2415025,P. A. BANÍK,-01-2414455
ženství. Vláda se zase
P.Martin MAZÁK,1110 MORGES,La Longeraie
snaží, tyto snahy pod
vázat. Jen ona má mono tel.021-717713
P.VONDRA,8735 St.Gallenkappel,055-881460
pol na odpovědi na
P.ONDREJKA,4O5S BASEL,LINDENBERG 21,
smysl života a lásky!
tel.061-321944

SLOVENSKÝ ÚSTAV
CYRILA A METODA V
ŘÍMĚ vydal:
F I L O T E A - od
sv.Franti ška
Salezského, biskupa
ženevského .česky to
kdysi vyšlo pod názvem
Bohumila. Je to vtipně
a čtivě psaný návod,
jak žít podle Krista.
Dodají slovenští mi
sionáři
JESUITÉ V KANADĚ VYDALI
SVORADOV- jméno

bratislavského katolic
kého akademického domo
va. Kniha popisuje osu
dy a život zakladatele
Msgra Eugena FILKOMA
VO SVETLE BLAHOZVESTI.
První část věnuje pozor
nost Lukášovu evangeliu.
Druhá hovoří o duchov
ních povoláních, těch,
kdo se dokonale chtějí
věnovat službě Božího
Království. Krátký zá
věr je věnován ekumenis
mu.
vyžádejte si od tohoto
nakladatelství seznam
knih! Vydali velmi krás
né knihy.
The friends of good
books, Galt P.O.Box 600
Cambridge, Ontario,
Canada NIR 5W3
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
SDĚLUJE, že brzo dosta
neme pokračování Vlast
ního životopisu sv.Tere
zie Veliké - KNIHA ZAKLÁDÁ^Í.______________
EDICE KRYSTAL-KOLÍN-NSR
vydala hodnotné ORIENTAČNf TEXTY-odpovídající
na některé otázky víry.
Obj.KLUB,055-881460.

SVATÝ PAPEŽ
4.srpna 1903 ve 12 hodin oznámil kardi
nál Macchi římskému lidu i celému svě
tu z loggie vatikánské basiliky ra
dostnou zprávu, ze na osiře
lý Petrův stolec byl zvo
len benátský patriarcha,
kardinál JOSEF SARIO.
Přijal jméno PILE X.
Nastoupil po velkém pa
peži LVU XIII.-v Pseudomalachiášových pro
roctvích nazvaným "SVĚTLO S NEBE". Nový papež-kterého svět téměř neznal-tam dostal
jméno "PLANOUCÍ OHEŇ" - a tím také byl.
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NADĚJE CÍRKVE
I když lidé s důvěrou vzhlíželi k novému
Náměstku Kristovu, nikdo netušil, jak vý
znamné a slavné místo zaujme v dějinách
římských papežů. A že po sv.PIU V./15661572/to bude další svatořečený papež. Bu
doucí Pius X. zapřísahal po své volbě kar
dinály, aby zvolili někoho lepšího, a když
přesto stoupnul třetího dne počet hlasů z
5 na 36, probděl rozčílením v horečce celou
noc. Ráno byl zvolen 50 hlasy ze 62. Pak
volbu přijal, ale jen proto-jak prohlásilaby nejednal proti vůli Boží. Nově zvolený
papež odpovídá na otázku, přijímá-li volbu:
"Přijímám, jako kříž". Chování Pia X.před
volbou a po ní bylo plné pokory a dávalo
tušit, že mu Bůh dá svou sílu a požehnání.
JAK S I HO B 8 H PŘIPRAVOVAL
Působil jako kaplan, farář, kanovník, kanc
léř, spirituál v semináři, profesor boho
sloví, kapitulní vikář, biskup, kardinál a tak poznal církevní život i s jeho nedos
tatky v praxi. Zvlášť jako mantovský biskup
a benátský patriarcha zaváděl refonry, pro
hlubující náboženský život. Stejné reformy
prováděl později nejen jako biskup římský,
ale v celé katolické Církvi.

Kdo chce druhé obnovovat, musí se sám obnovit
podle Krista, stát se "druhým Kristem". Posvěce
ní kněžstva klade důrazně na srdce biskupům.
Všechny ostatní práce jsou pro ně vedlejší
/Zde vidíme velkou moudrost svátého pape
že. Dnes se vrhli nepřátelé víry ve
všech možných přestrojeních nej
dříve na semináře, na teologic
ké fakulty, takže velmi mnoho
ústavů, které mají vychovávat
kněze, nemá ani spirituály nebo
velmi špatné, veřejně se zastírá pravda, hlása
jí hereze, pak ovšem vycházejí kněží bez víry a
co nemají, nemohou zprostředkovat ani věřícím/.
V semináři se má dbát na neporušené učení kato
lické víry a svaté mravy. Před svěcením si mají
biskupové připomenout slova sv.Pavla"Nevkládej
ukvapeně ruce na žádného."/! Tim.5.22/. Jací bu
dou kněží, takoví budou i věřící. Nemají hledět
ani tak prospěch bohoslovců,. ale jen a jen na
věčnou spásu nesmrtelných duší. S mladými kněžími mají být biskupové stále ve styku, povzbuzo
vat je, kontrolovat je. I když se mají kněží
dál vzdělávat jak v posvátných, tak ve světských
vědách, prvním jejich úkolem je péče o duše. Především mají všichni DOBŘE ZNÁT SWU VÍRU;
/i zde bystře vystihli nepřátelé víry, čemu mu
sejí zabránit. Aby vycházely dobré katechismy,
dobré katolické knihy a časopisy, aby promluvy
o víře v televizi a rozhlase byly skutečně náboženské-ne pouhá etika nebo dokonce výmysly nevěreckých"teologů"/. Svatý papež napomíná bisku
py a kněze, aby učili lid, ale ne nesynpaticky
a drsně, nebot přílišné vytýkání omylů či prudké
kárání chyb spíš škodí než prospěje. A v encyk
lice ukazuje na vzor kněze - Ježíše Krista. Je
ho mírnost, laskavost, shovívavost, trpělivou
lásku i k nepřátelům. Často chybující lidé ani
nemají tak zlou vůli, jak kněz předpokládá.
Biskupům a kněžím mají pomáhat věřící laici.
Doporučuje katolické spolky, ale členové mají
žít tak, jak se sluší na křestany. Slova nepomo
hou - je třeba uvádět víru ve skutek. A nakonec
doporučuje sv.papež úctu k Panně Marii, sv.Jose
fu a svátým Petru a Pavlovi.
Program doplnil svátý papež v promluvě ke kardi
nálům v tajné konsistoři 9.11.1903. Zdůraznil,
že papež si musí všímat politiky a jednat s vlá
dami, aby věřící byli všude bezpečni a svobodni.

APOŠTOLSKÁ ČINNOST
Své apoštolské úirysly zjevil Pius X. světu
ve své první encyklice E SUPREMI z 4.10.
1903. Dal si heslo:0BN0VIT VŠE V KRISTU!
/Efes I.10/,tj.aby "Kristus byl všecko a ve
všem"/Kolos 3,11/. Tehdy celý svět bojoval
proti Církvi. V encyklice píše sv.papež:
Svatý papež nakazil svou svatostí všechny kolem
"...aby lid poslouchal Boha; proto je nutno sebe. Oheň lásky ke Kristu a k nesmrtelným du
převrátit nynější řád, kdy se člověk staví ším, který hořel v jeho srdci, se rozšířil pře
na místo Boha a plnit to, co žádá evange
devším v Římě sáném, později v Itálii, kde je
lium, zvi.o posvátném manželství, o dobré
papež prvním biskupem-primasem, a konečně po cevýchově a vzdělání mladých, o právu na ma lán katolickán světě, který s úctou a nadšeným
jetek a jak užívat jmění, o povinnostech vů obdivem pohlížel na vatikánského světce, lásky
či vladařům, i o rovnováze mezi různými
plného Otce, prozíravého reformátora, neohrože
společenskými řády na základě křesťanském
ného zastánce učení a práv katolické Církve.
a dobrých mravů." Svatý papež věděl, že pře
V/i.KcDutĹ KASPAR: PONTIFIKÁT PIA X.
devším je třeba obnovit kněžský stav.

žádá, abychom jednali určitým způsobem a ne ji
nak. To stanovisko, které vidí Boha mimo dobro a
Obratne otázku: čemu křestané nevěří. Jsi- zlo - nazýváme PANTEISMEM. Zastával je pruský
li křestan, nemusíš všechna náboženství po filosof Hegel a hinduisté. Druhé hledisko je ži
važovat za úplně špatná. Ale ateista musí dovské, mohamedánské a křesťanské.
Je tu ještě další rozdíl. Panteista věří, že Bůh
-věřit, že všechna náboženství světa jsou
hrubým amylem* Jako křestan připouštím, že oduševňuje vesmír jako duše tělo. Kdyby neexis
v každém náboženství-i tom nejpodivněj ším- toval vesmír, neexistoval by Bůh. Všechno ve ves
je špetka pravdy. Dokud jsem byl ateistou, míru je část Boha.
přesvědčoval jsem sám sebe, že ostatní lid Křesťané však říkají, že Bůh STVOŘIL svět - ja
stvo bylo asi tak do poloviny minulého sto ko člověk tvoří hudbu nebo obraz. Malíř není ob
letí společnost pošetilců a bláznů. Když
raz a nezanikne, když se obraz zničí. Mažeme ří
jsem se stal křesťanem, nohl jsem soudit
ci, že do díla "vložil nnoho ze svého já",to je,
svobodněji. Vím ovšem, že na straně křes- že všechna krása a zajímavost vyšla z jeho hlavy
tanství je pravda a na druhé straně omyl.
Jeho dovednost není v obraze stejným způsobem,
Jako v aritmetice může jen jedna odpověá
jako je v jeho hlavě či rukách.
dát správný součet, jiné odpovědi jsou chyb Nebereme-li rozdíl mezi dobrem a zlem příliš
né. Ale některé se mohou přece jen trochu přísně, snadno se řekne, že vše, co je ve vesmí
přiblížit správnému součtu.
10 ru, je součástí Boha. Jakmile však pokládáme
Většina lidstva věří v Boha nebo v modly.
jisté věci za zlé a Bůh je podle nás dobrý, už to
Menšina nevěří v nic. K většině patřili sta říkat nemažeme. Pak věříme, že Bůh je odlišný od
ří Řekové a Římané, patří k nim divoši,pla- světa a jisté věci na světě odporují jeho vůli.
tonici, Hinduové, Mohamedáni atd. K menší Při pohledu na bídu a nemoci by panteista řekl:
sktpině patří západní materialisté.
"Díváte-li se na to z božského hlediska, je to
Uvedu jen jeden z řady důvodů pro víru v
dobré!" Křesťan odpoví:"Nemluvte takové hloupos
Boha: předpokládejme, že nad světem nevlád ti." Křesťanství je totiž náboženství bojující.
ne tvůrčí rozum. Pak nikdo nestvořil můj
Věří, že Bůh stvořil svět jako člověk tvoří po
mozek k přemýšlení. A jen když atony v mém vídku. Ale ví, že mnoho věcí na světě se poruši
mozku se řadí a seskupují určitým způsobem lo a že Bůh velmi hlasitě trvá na tom, abychom
z fysikálních nebo chemických příčin, vzni je zase dali do pořádku.
ká ve rmě vedlejší produkt, kterému říkáme Ale když je Bůh dobrý, proč se tento svět poru
myšlení. Ale jak pak nohu věřit, že mé myš šil? Krutostí a nespravedlivostí vesmíru jsem
lení je správné? Je to, jako vylít džbánek jako nevěrec argumentoval proti Bohu. Ale kde
mléka a očekávat, že louže bude mít obrysy jsem vzal pojem"spravedlivý"a"nespravedlivý"?
Evropy. Nemohu-li důvěřovat svému myšlení, Čáru považujeme za křivou jen tehdy, máme-li
nemohu ani důvěřovat důkazům ateistů, pro představu rovné čáry. S čím jsem srovnával svět,
to nemám důvod se stát ateistou či něčím ji když jsem ho nazýval nespravedlivý? Je-li obraz
ným. Věřím-li v Boha, mohu věřit i v myšle špatný od A do Z - proč a jak jsem mohl cítit
ní a nemohu je nikdy zneužít k nevěře.
takový rozpor, když jsem se považoval
za
součást obrazu?
Věřící lidi můžeme rozdělit
Člověk se cítí mokrý, když spadne do
podle toho, v jakého Boha věří.
vody, protože není vodním tvorem. Ry
1. Jedna myšlenka si ho předsta
ba se mokrá necítí. Mohl jsem se
vuje mimo dobro a zlo. Je to pod
ovšem vzdát myšlenky o spravedlnosti
le některých naše lidské stano
tím, že bych ji prohlásil za svou
visko. Tito lidé říkají, ze na
soukromou
ideu. Ale pak by se zhrou
zývat jednu věc dobrou a druhou
til můj argument proti Bohu-neboť ten
zlou, není správné. Čím prý je
to argument závisel na mém prohlášení,
člověk moudřejší, tím jasněji vi
že svět je nespravedlivý a ne že neod
dí, že všechno je svým způsobem
povídá mému rozmaru. Tak při důkazech
dobré i zlé. Tito lidé soudí, že
že Bůh není, t.j.že všechno je beze
když bychom se přiblížili k sta
smyslu-jsem musel připustit, že jednovisku božskému, takové rozli
I
na
část skutečnosti-totiž má idea
šování by přestalo. Rakovina je
spravedlnosti-smysl má. Kdyby neměl
zlá, protože zabíjí člověka. Ale
vesmír smysl, nemohli bychom objevit, že
zlý je i úspěšný lékař, protože za
smysl
nemá. Stejně jako kdyby ve vesmíru
bíjí rakovinu.
nebylo světlo a tedy i tvorové s očima,nik
Druhá myšlenka říká, že Bůh je dobrý,
do by nevěděl, že je tma. lína by byla slo
spravedlivý, že rozlišuje a soudí,
vem bez významu. s
LEliľlS;
miluje lásku a nenávidí nenávist,

ČEMU VĚŘÍ KŘESŤANÉ

Časopis katolického

prvním čtvrtletí se přihlásilo 750 abonentů.
Vedení administrace bylo svěřeno VINAŘICKÉMU.

V

V r. 1828 začal vycházet Časopis pro katolic
ké duchovenstvo. Vycházel celkem stojedenadvacet let, ovšem s dvěma prestávkami - jed
nou sedmi let/1853-59/ a podruhé jednoho roku/1939/. V r.I860 byl jeho titul pozměněn
na:Časopis katolického duchovenstva.

V druhém roce se stal spoluredaktorem časopisu
místo Ignáta Mráze Václav Vilém VÄCLAVÍCEK, kte
rý časopis od III.do V.ročníku redigoval sám. Po
něm vedl časopis po patnáct let Václav PĚŠINA
/až do roku 1847/. Koncem roku 1852 časopis za
nikl, hlavně pro malý počet odběratel. Jeho vy
dávání obnovil Karel Vinařický v roce 1860 a
Iniciátorem a duší tohoto periodika byl po
stal
se tak podruhé jeho zakladatelem. Od roku
mnoho let Karel VINAŘICKÝ/1803-1869/. 3ako
241etý kněz musel v přípravnám roce 1827 pře 1860 do 1868 byl i jeho redaktorem a spolurekonat řadu překážek. Pro ideu nového teolo
gického časopisu získal předně pražského
Časopis charakterizovalo spojení zájmu o teolo
arcibiskupa Václava Leopolda CHLUMČANSKÉHO, gii se zřetelem k praktickým potřebám pastorace.
jehož byl ceremonářem a světícího biskupa
Vycházel do roku 1948, kdy byl po únorovém pře
Františka PISíEKA. Dne 5.května 1827 dostal vratu novým režimem zrušen. Jeho 113 ročníků
zprávu, že konsistoř se rozhodla jako vlast představuje jeden z nejdůležitějších pramenů
ník tento časopis vydávat.
pro poznání českéhn kněžstva a českého nábožen
ského ducha v 19.a 20.století.
Redaktory prvního ročníku byli jmenováni

duchovenstva
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prof.Mikuláš TOMEK a spirituál semináře Ignát MRÄZ. Korektorem prvního ročníku po
stránce jazykové se stal Josef JUNGMANN,kte
rý napsal předmluvu k prvnímu číslu, v níž
zdůrazňuje nutnost hlubšího teologického
vzdělání a potřebu péče o stránku jazykovou.
V druhém roce převzal funkci jazykového ko
rektora básník František Ladislav ČELAKOVSKÝ.
který ji řadu let pilně vykonával. Byl v re
dakci stále zaměstnán a přičiněním Vinařického i zaopatřen. Překládal některé příspěv
ky z němčiny do češtiny, protože jejich auto
ři tím, že prošli německými školami, psali
s větší pohotovostí německy. V prvním roční
ku vyšla jeho báseň Buď vůle tvá! Přijal
rovněž za úkol přeložit Augustinovo dílo 0
městě Božím do češtiny.
Prvními přispívateli a spolupracovníky časo
pisu byli osobní přátelé Vinařického-vedle
zmíněného Jungmanna a Čelakovského - Josef
Krasoslav CHMELENSKÝ, Josef Vlastimil KAMARÝT
Václav Alois SVOBODA, František Alois VACEK,
Vincenc ZAHRADNÍK, František SLÄMA, Josef
ČERNÝ a Jan KČRNER. Jak patmo z výčtu jmen,
získal Vinařický pro spolupráci nejen kněze,
nýbrž i laiky.

Účelem časopisu bylo napomáhat k vyššímu teo
logickému vzdělání duchovenstva, seznamovat
je s českým teologickým názvoslovím, publiko
vat vhodné kostelní písně, seznamovat čtená
ře s knižními novinkami domácími i cizími,
obzvláště s novou českou literaturou všeobec
ně vzdělávací, teologickou a pedagogickou,a
konečně poskytovat důležité zprávy týkající
se Církve a náboženství.

Významným bylo rozhodnutí, že časopis bude
tištěn latinkou podle pravidel analogického
pravopisu. Ročně měla vycházet čtyři čísla.

V&idčrnút

N E U W l RTU

DUCHOVNÍ OBNOVA
KLID
SPOKOJENOST
PŘÁTELSTVÍ
ne obyčejný klid
nýbrž klid, kte
rý vydrží v těž
kostech a nesná
zích ,

ne obyčejná spo
kojenost, nýbrž
čisté svědomí,
kde Bůh uzdraví
rány a nemoci
našeho srdce,
ne obyčejné přátelství, ale přátelství
spočívající na hlubokých a pevných zá
kladech společné víry.

TO

NÁM NABÍZÍ
DUCHOVNÍ OBNOVA
poznáme tápe krásu a sílu svá víry. Proc žije
me 3 jaké jsou podmínky zdravého a šťastného ži
vota. Není to lehké, jako není lehké vytvořit
umelecké dílo. Me je to krásné, zapaluje to
srdce nadšením, naše víra zase zajiskří.
DUCHOVNÍ OBNOVU V QUARTENU povede P.Jos.ČUPR,
jesuita z Vatik. rozhlasu. Poplatek 104 frs.
Přihl.cP.WNDRA, 8735 St.Gallenkappel,
tel.O55-88-14-6O
od 15. do 17. března
DUCHOVNÍ OBNOVU V BETHANIEN povede Otec biskup
Jar.SKARiADA. Poplatek 150 frs. Přihl.P.Jan
BIRKA, 6006 Luzem, Schädrutistr.26. telefon
041-31-26-35
od 21.do 24.března

RADOSTNÉ MATCE

budoucnost ani o minulost. Neboj se, že bys mohl
něco ztratit.

1. ZVĚSTOVÁNÍ“
Stále ještě zní v duši slova Zjevení:"HLE,
POČNEŠ A POHODÍŠ SYNA; TOMU PAK DÁŠ JMŠNO
JEŠÍš. " V okamžiku se všechno změnilo. Celý
život dostal jiný smysl, jinou barvu. Dny,
týdny uběhly od této události. Přesto ta
vlna vděčnosti, která ji tenkrát zavalila,
dosud nezanikla. - Ona vlna vděčnosti za mi
lost, být povolána k tomu, stát se matkou
Vykupitele.

5. NALEZENÍ
Hledala ho celé tři dny. Nebyla to její vina,že
se ztratil. Zůstal v chráme, protože to tak sám
chtěl. Řekl jí:"Nevědělas, že musím začít chá
pat prostředí svého Otce?" Tak moc se radovala,
že ho našla. Ale slovům svého syna nerozuměla.
Ne tomuto vysvětlení. A s tímto nepochopením se
musela vrátit do Nazareta a žít tak dál.

Maria je s Tebou, když Tě potká neče
kaná milost. Ona je u Tebe, když
Ti Bůh zjevuje smysl svého koná
ní, cíl, pro který máš žít.
Ona je u Tebe, abys se ne
odvrátil, abys využil ten
dar, který je Ti určen.
Ona chce, abys také
Ty dostal díl oné
radosti, kterou sama
poznala.

Ona je u Tebe. Když ti protivenství berou všecku
radost. Když u svých bližních narazíš na záhadu,
na kterou nenajdeš odpověď. Když
jsi vyloučen z kruhu zasvěcených.

M.iMatčnófeZ: MARIA~ S, TEBOU -

fwzj^mayu..

CHCI

2.NAVŠTÍVENÍ
Alžbětě se mělo narodit
dítě. Maria šla k ní. Mě-1
la Alžbětě pomoci v domácí
nosti, ačkoliv to sama
neměla lehké. Konečně vždyí i ona čekala dítě.

3. NAROZENÍ
12
Studená, mokrá noc. Chlév. V jeslích leží
novorozenec. Vedle je Matka-vyčerpaná, ale
štastná, že to dítě přišlo na svět. Ještě
chvíli a objeví se neznáni přátelé:pastýři a
mudrci. Připojí se k její radosti. Jak jim
byla vděčná, že přišli. Jak se radovala nad
tím, že Ho někdo objevil, uviděl a uctil.

4. OBĚTOVÁNÍ
Chrám v Jeruzalémě je plný lidí. A jejich
problémů. Uprostřed tohoto davu stojí ta,
která sem donesla na rukou svůj poklad.
Přišla, aby obětovala své Dítě Bohu Otci.
Také Ty jsi pro ni tak něco jako poklad.
Ustavičně Tě vkládá do rukou Božích. Neboj
se ani o sebe, ani o své drahé, ani o

VÍŘE

ŽÍT A UMÍRAT

Myslím na Tvého Syna bez přestání,
pros,přes má pobloudění nemalá,
abych já také došla smilování,
jež Marie Egyptská získala,
či Teofil, kteréhos vyrvala
svou přímluvou z ďábelské společnosti
Před tím vším chraň mě, mám už hříchů dosti,
ty, Panno, čistá jako sněžný sad
nesoucí svátost, jež nás při mši hostí.
Chci v této víře žít a umírat.

Ona je s Tebou, když jsi
přepracovaný, příliš una
vený. Je u Tebe, když už
nemáš čas sám pro sebe.
Buď o tom přesvědčený;
i když sám máš zátěže
dost, ještě máš sílu pomoci potřebným lidem.
Ačkoli sám nemáš čas, jsi schopen věnovat
několik okamžiků těm, kdo Tě potřebují. Pak
poznáš, jaká je to radost, být zde pro druhé.

Provází i Tvé dorůstání. Raduje se z Tvých
úspěchů. Z každého uspěchu, uznání, kterým
Tě lidé obdarují.

V TETO

Královno nebes, všeho světa Paní,
jíž se i vláda pekel poddala,
vem si mě k sobě, abych s nebešťany
já, prostá křestanka, tě vzývala,
i když jsem nikdy za nic nestála.
Kéž tvoje milosti mě hříchů zprostí
svou ctností vyvaž moje nepravosti,
bez tebe duše plná vin a zrad
nedojde nebes. Ve vší upřímnosti:
chci v této víře žít a umírat.

Jsem chudá, stará, věk mě k zemi sklání,
jsem hloupá, čtení, psaní neznalá,
zde v kapli však je malba, vidím na ní,
ráj, kde se harfa rozezpívala
a peklo, z něhož oheň zasálá.
Z pekla mám strach, ráj plný líbeznosti
však vábí mě, přej mi ho do sytosti,
ty, k níž se hříšník utíká tak rád
s vírou v tvé srdce plné slitovnosti.
Chci v této víře žít a umírat.

V svět zrozen z čisté Panny božských ctností
Ježíš, náš král tady i na věčnosti,
Láska, jež smývá hříchy ze slabostí,
lidstvu jde z nebe mladý život dát,
Obět, jež smrt svou přijme bez hořkosti,
náš Pán, jehož mé srdce nevyhostí.
CHCI V TÉTO VÍŘE ŽÍT A UMÍRAT

Modlitba k Panně Marii, kterou složil francouz
ský básník Villon pro svou matku.

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

10.května 1922.
Kopec, jehož svahy vidíme z okna, se pokryl lehkou zelení a mladé, štíhlé hrušně jsou obsy
pané šťavnatými poupaty. Nudný, dlouhý dřevěný plot, který dříve ovládal krajinu, se změnil
v bezvýznamný proužek, nad nímž pluje světle modré, měkké, zářící nebe.
Jaro! Můj chlapeček krčí nosánek jako koťátko, které se sluní a pak pomalu, pokojně usíná.
Sedím tu dlouho, dlouho se svým dítětem v náručí a zírám na proud světla a jara. Do údů se
mi vlévá tupá únava, nemyslím na nic, nevím o ničem...
Kolem jde "bezruká". Podivuhodná žena; dívám se na ni vždycky s radostí, je to pravá ruská
žena z lidu. Zírá svýma šedomodrýma očima vždycky člověku, s kterým mluví, přímo do očí.
Bílé, zdravé zuby svědčí o její energii a životnosti; má světle našedlé vlasy, vždy pokryté
rudým šátkem, hlavu nosí nakloněnou trochu dozadu, jako kdyby si byla vědcma, že tu není
sama pro sebe, ale představuje určitý typ. Mívá světlešedou halenku a tanněmodrou sukni,
všechno čisté a pečlivě vyžehlené, střevíce se jí jen lesknou. V dnešní zchátralé době,
lhostejné k hodnotám krásy, je to pohled, který upoutá každého.
"Zdrávstvujte, Alexandro Lvovno! "zdraví mě přátelsky. "Smím se vedle vás posadit? Jste na
procházce se synáčkem? A jak je dnes krásně!"
Jedinou levou rukou se mazlí s mým dítětem, které se probudilo a začíná se smát. Chvilku sedíme mlčky vedle sebe, pak žena přemluví a začervená se až po uši:"Alexandro Lvovno, ten
rrůj se zase vynořil!"
"Cože? Váš muž se vrátil?" 13
Věděla jsem, že její muž sloužil dříve u bílých a potom beze stopy zmizel. Zůstala tehdy
sama s dvěma malými dětmi a brzo poté ztratila pravou ruku. Pracovala jako vyhýbkářka a
když byla v jinán stavu, dostala před jedoucím vlakem závrať, padla rukou na koleje a vlak
jí ruku ujel. Jen díky pevnému zdraví toto strašlivé zranění přežila a dokonce se později
ujala zase své práce. Na mne dělala vždy silný dojem, protože si nikdy nestěžovala na své
zmrzačení. Nyní mi věcným, názorným a pevným způsobem vyprávěla o shledání s manželem.
"Ano, včera se zase objevil. Hned chtěl ukázat, že jsem v jeho moci, ale já ho vykázala do
správných hranic. "Ty hlupáku!" řekla jsem,"když mi bylo zle, tak tě čert nosil po celém
světě a když je zde zase všechno v pořádku, zase tě ke mně přinesl. Ted tě už ale nepotře
buji, nůžeš táhnout, odkud jsi přišel." Napřed se na mne hloupě díval a pak najednou řekl:
"Odkud je tohle malé dítě?" "Co je ti po tom?"řekla jsem. "Kde jsi byl ty celé tři roky? Proč
jsi mi nenapsal? Posílal jsi snad na své děti peníze? Ani jediný krejcar, he? A ted si mys
líš, že tu budeš dělat pořádek? Ano, to ti říkám, všemu je konec, ted jsem komunistka a dám
se s tebou rozvést. Vždycky jsi byl nespolehlivý mužík, ožrala a sukničkář. Ted jsem ráda,
že jsem se tě zbavila!" To jste měla vidět, jak se na mě sápal, chtěl se se mnou prát. Ale
já ho vytlačila ze dveří a přiklapla mu je před nosem. Pak začal jinou: prosil, naříkal.
Že se polepší, že bude hodný.. .Takhle byl maličký! Pustila jsem ho dovnitř, sotva tam byl,
už se zase začal dívat na malé dítě a vrčel: "Od koho je ten spratek? Od koho?!" Tak jsem mu
vysvětlila, že v komunismu je konec s mužskou nadvládou. "Já pracuji, živím své děti, a te
be nepotřebuji", řekla jsem mu. "A ostatně, kde ty jsi byl po celou tu dobu? V klášteře,
co? A proč jsi tak dlouho nepřicházel? Mel jsi jinou, že?""Co je ti po tem! "zařval na mne.
"Tak je všechno v pořádku!"zařvala jsem zase já na něho. "Máme stejné názory. Tak, a ted
koukej vypadnout, Ivane Ivánoviči. Ať už jste venku a budte rád, že vás nežaluji o placení
alimentů." A hned byl zase krotký, vstal a s čepicí v ruce řekl zdvořile:"Aspoň mi tu dovol
přespat, bud tak laskavá. Nevím ani, kam bych šel.""Dobrá,"řekla jsem,"přenocuj si pro mne
za mne, ale chovej se jak se patří slušně." V noci se ale znovu na mne sápal, docela přá
telsky. Mám jen jednu ruku, ale tou jsem mu jednu vrazila - takže ještě rád vypadnul. Tted
se mi zdá hloupé, že jsem ho vysadila uprostřed noci přede dveře. Ano - časy se změnily.

Dvanáct let mě tloukl a já si to nechala líbit. Teči však jsou sověti u moci a ti stojí na
straně žen a ne mužů."
Vtcm přiběhlo nejstarší dítě "bezruké", roztomilé, baculaté skvrně. Z dálky volalo: "Mami,ma
mi, Sáša pláče! Hrozně brečí!"
"Jak to zvládnete jen s jednou rukou?"zeptala jsem se s obdivem, když se chystala k odchodu.
"Ach, člověk si zvykne na všechno. Kojím dítě, přebaluji je, peru jednou rukou, dokonce i
dříví štípu a naučila jsem se přistavit i samovar. Člověk musí jen chtít, a pak jde všechno.
Na začátku jsem se hodně trápila pro svou ztracenou pravou ruku, ale pak jsem si řekla:
Když ti pevně vyrostla jedna hlava mezi dvěma raněny, tak si musíš poradit i s jednou rukou.
A vidíte, že to jde!"
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ŠVÝCARSKÝ PLÁN setkaní mladých

ČEŠKE DUCHOW OBNOVY, viz str,11,
SLOVENSKÁ DUCHOVNÍ OBNOVA v Morschachu, ve
de Otec bisktp Hrušovský, přihlášky u slov,
misionářů
29. - 31.března

VELIKONOČNÍ- TÁBOR PHO PĚTI/9-14 r./ v již.
Ty rol ich, St. Martin, informace a přihlášky
u P.žimčíka
30.3.-20.4
KUKS ASISTENT^ - tamtéž, informace a
přihl.P.Simčík, Curych 24.-27.května
VELKÁ POUř V EINSIEDELN, promluva Otce
biskupa Škarvady. Kdo chce přijmout sv.
biřmování, at se HNED přihlásí u svého
misionáře k duchovní přípravě
2.června

ZÁJEZD DO ARSU/sv.Jan Vianney/,do Nevers
/sv.Bemadetta z Lurd/a do Paray le Monial
/sv.Markéta Marie Alacoque-Božské Srdce Pá
ně/. Doprovází nás zase Otec Bemard-benediktin z Norce. Cena s polopenzí 180 frs
Přihl.u misionářů nebo pana St .HOLEČKA, PF
403,CH 6002 LUZEFN, tel.041-364533 nebo v
práci 213538. Bude-li dost zájemců z Curychu a okolí, pojede jeden autobus z Curychu.
14.-16. června
VÝLETNÍ- A POUINÍ- NEDĚLE na Schwägalpu pod
Santisem/Appenzell/, ve 12 hod.mše sv. v
ekumenické kapli, pak opékání vuřtů v pří
rodě a zábava
16.6.

SYMPOSIUM KŘESŤ. AKADEMIE o sv.Cyrilu a
Metodějovi v Ellwangen-NSR. Přihl.do 31.3.
Academia Christiana, Via Concordia I.
I-OO183 Rona
4.-6.července
SVĚTOVÁ POLTÍ1 DO ŘÍMY-ještě je několik míst
volných. Cena vlakem z Curychu 668 frs,
cena jen pobytu 468,plná penze a výlety.
Přihl.P.V. Vondra, 8735 St.Gallenkappel. Poš
le vám složenku na zálohu 200 frs, v nichž
je 20 frs pojištění pro ty, kdo by museli
z vážného důvodu odříci
2.-9.srpna
/Při té příležitosti tam bude i setkání
Orlů z celého světa!/

od čtvrtka 11.4.
do neděle 14.4.
V EINSIEDELN
Setkání povede
Otec Robert
KUNERT, SJ.

JAK ŽILI PRVNÍ
KŘESŤANÉ.
Popisuje to kni
ha Nového záko
na SKUTKY APOŠ
TOL 9.
Účel setkání:
prohloubení osobního života z víry.
CENA:100 frs. Kdo by je nemohl zaplatit,
ač. to upřímně sdělí, pořadatelé mu po
mohou. - Přihlášky do konce března!!!
P.Jan BIRKA, Schädrútistr.26.
6006 LUZERN. Tel.041-31 26 35

POVZBUĎTE SVÉ MLADÉ - ČEŠTI A SLOVENŠTÍ
MISIONÁŘI SI ZACHOVALI DOSUD DUCHA RYZÍ
VÍRY A POMOHOU VZBUDIT TUTO NESMÍRNOU
SÍLU A KRÁSU VÍRY I V DUŠÍCH DRUHÝCH !

PŘIPRAVUJEME:
ZÁJEZD MLADÝCH DO PAŘÍŽE, i n f.P.Š imč ík
7.4.-11.4.
NÁVŠTĚVA P.DR.JAROSLAVA POLCE z
ŘÍMA. Promluví v Curychu a ve Winterthuru. Inf.rovněž P.Šimčík 27.4.-28.4.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Sv.Otec poslal latinskou gratulaci - dopis
Otci biskupu Kajetánu Matouškovi k zlatému
kněžskému jubileu. Biskup Matoušek působí u
kostela sv.Vojtěcha v Praze, ovšem ne jako
biskup. K této gratulaci s modlitbou se upříímě
připojujeme.
UŽ MÁTE FORMU NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA?
tábor pho děti ze Švýcarska v st. martinu
Dodá IRIS, Albísstr.O9 CH-8038 Curych,
Inf.a přihl.P.Simčík
5.-19.10
tel. 01 482 22 38. Doporučujeme vet st-33 cmDUCH.OBNOVA PRO MLÁDEŽ-tamtéž 26.12.-2.1.86. sa 49 frSj malá forma je příliš malá.

ČÍM SRDCE PLNO

v Církvi - jakoby jedno a to skutečně a opravdo
vě. Zde vynikne pravidlo: "CO NECHCETE, ABY JINÍ
ČINILI VÁM, NEČIŇTE ANI VY JIM. "
Proč bych říkal o někom něco, co
by se mne dotklo, kdyby to někdo
říkal o mně? Mluvme tedy o druhých
tak jemně, jak bychcm mluvili o so
bě. Je zajínavé, že lidé, kteří se
dovedou hněvat a trápit pro slovíč
ko, bývají často nelítostnými katy
a používají jazyka jako popravčího
meče. Kdyby však položili místo
druhého na popravčí špalek sebe,
jejich jazyk by se hned stal ohle
duplnějším a laskavějším.

Předpokládá to, být čistý
a ryzí v myšlenkách. Mámli hlavu plnou pomluv, mám
il špinavé oči, vidím-li
na každém chybu, jsem po
dezřívavý a škarohlíd,těžko se mi podaří nemluvit
proti cti Boží nebo bližní
ho. ČÍM SRDCE PLNO, TÍM
ÚSTA PŘETÉKAJÍ.
Tedy - musíme filtrovat své
smysly. Přijímat do duševního
pokladu jen krásu a dobro, zlo
lined -jakmile se dotkne našich
"KDO OVLÁDÁ SVŮJ JAZYK, JE DOKONA
siryslů, očí, sluchu - zlikvido
LÍ.
"/Jak 3,2/.
vat. Zlo
světě neničí ti, kdo
Budeme-li se řídit těmito prostými
si ho rádi všímají a karatelskou
pravidly, staneme se hrdiny Boží
řečí rozmazávají, ale ti, kdo zlo
lásky a brzo dosáhneme dokonalosti,
sioe vidí, ale právě to je víc po
která
nemá nic společného s vyumělbízí k tonu, dělat dobro. To jsou
kovanou"dokonalostí"mnoha
zbožných
cni "blahoslavení čistého srdce”
duši. Shrňme si nakonec:
kteří ve všem vidí Boží stopu a
1.Nemluv o nikom nic takového, oo
celým svým životem posilují v tvorech půso
by se ho dotklo, kdyby se o tom dověděl.Naše pobení Boží.
vídavost a zloba nás často přímo pudí hovořit ne
Čest Boží a čest člověka jsou spolu nero
zlučně spojeny! Tuto myšlenku najdeme často pěkně o bližních, nebo poslouchat o nich nehezké
řeči. Často se naskytne příležitost říci o lidech
v Ježíšově učení. Vlastně ani není možné,
něoo
nehezkého nebo se spravedlivě rozhněvat a
znectít jedno a nedotknout se zároveň i dru
hého. Rouhání, výsměch Bohu - je i v dnešní důkladně nepřítomné sjet. Důvody si najdeme k
ospravedlnění vždycky. Jistě, někdy je nutné vy
nevěrecké době poměrně dost řídké. Je to
projev cynické nebo bojovné nevěry, zbytkem zradit chyby druhého, abychom jiné před nimi va
rovali. Někdy je nutný i spravedlivý hněv - jako
pohanství v člověku, které ho snižuje na
byl hněv Ježíšův při pohledu na znesvěoování
jakéhosi otrockého skřítka.
15
Kristus spíš upozorňuje na to, že existuje chrámu. Kdo se však hněvá denně, a£ raději od
spravedlivého hněvu upustí. Někdy se zdá, že nás
rouhání, jímž je zneuctíván Bůh v lidech:
"Cokoliv jste učinili jednomu z mých bratři, někdo urazil. Nabízí se příležitost, pcmstít se.
mně jste učinili. -Je bezcenná zbožnost to Jen silná osobnost-z lásky ke Kristu-mlčí, i když
ho, kdo nedrží na uzde svůj jazyk - Jak mů má pokušení trefně odpovědět. Zde jsme u podsta
že milovat Boha, kterého nevidí, když nemi ty věci:Mlčet, když nnou lomcuje pýcha, ctižá
dost, samolibost a j.nectnosti je skoro nemožné.
luje bližního, kterého vidí?"
Ale snažím-li se o pravou pokoru a moudrost Kris
Rádi se prohřešujeme proti bližnímu tím,že tova učedníka, uvítám tyto věci jako příležitost
mluvíme jinak v jeho přítomnosti, jinak v pocvičit se v lásce ke Kristu, v učení moudrosti.
jeho nepřítomnosti. Spojíme-li však úctu k Pichlavý jazyk je známkou nedostatečné lásky k
bližnímu s úctou k Bohu, pak bude bližní i Bohu a k lidem!
za své nepřítomnosti přítomen. Nevaroval
2.Snaž se být vždy uklidňujícím živlem ve společ
nás Kristus? "Co jste říkali do ucha, bude nosti. Rozněcovat vášně je snadné! Uklidňovat
hlásáno na střechách?" Taktní mluvené o
srdce je umění. Každý známe své možnosti, a pře
bližním i v jeho nepřítomnosti je vždy znám sahovat je je nebezpečné-mohli bychom ještě víc
kou ušlechtilého ducha. Tvářit se do očí
vášeň roznítit. Ale dobrý úmysl žít pokojně a
jako přítel a za zády si druhým ulevovat - spravedlivě s druhými může mít každý.
je faleš a zbabělost. Nikdy tedy neříkejme Nepěkné řeči o drahém se nán mají protivit-a má
za nepřítomnosti bližního něco, co bychom me to dát zdvořile najevo-převést řeč na něoo ji
mu neřekli s křesťanskou statečností a lás ného ap. Druhý pozná, že nás tím trýzní. Povídál
kou do očí. Láska však dovede chápat chyby ka zdvořile odbudeš, u trpícího projevíš zájem,
bližních a spíš je přikrývá láskou, než aby a ukáže se, že věc není tak hrozná, jak vypadá.
je kárala.
Žalobníčkovi ukážeš, jak řešit věci, aby pro vo
Všichni jsme v TAJEMJÉM TĚLE KRISTOVĚ, tj. su nezabil krále-jak je to v pohádce. Pochopení
projevíš člověku, který skutečně trpí.

FILOSOFIE
OBRAZY
ADÍTĚD i A L E KTROCHU
Důležité pro výchovu dítěte jsou obrazy.
T I K A čzlv logvka mznor
Mají formovat část jeho světa v rodině a zkoumá postup, řád, tedy formálni stránku lidské
jejich prostřednictvím má příležitost ob ho myslené. Proto ji někteřé nazývajé formálné
jevit znovu věci, o nichž s ním mluvíme:
logikou.
jesličky, kříž s Tělem Páně, vyobrazení
Dialektice záležé na tom, aby se při usuzováné po
ze života Pána Ježíše, blahoslavené Panny
nebo Svatých, ovšem obraz vkusný, pečlivě stupovalo správne, tj .podle stanovených pravidel.
vybraný. Ještě větší pozornost musíme vě Bude-li pritom výsledek našeho myšlené i pravdivý
o to se nezajémá. Tuto starost přenechává KRITICE
novat výběru obrazů ze Starého zákona,
Všémá si jen formálné správnosti usuzováné.
aby dítě pochopilo, co chce obraz říci.
Není dobré vybírat obrazy Boha Otce jako PŘÍKLAD: Co vidéme, určite existuje.
vousatého starce - a když už, vysvětlit
Náš soused videl strašidlo.
dítěti, proč se Bůh Otec tak zobrazuje.
Tedy: strašidlo existuje.
Jinak v něm celý život zůstane pojem Boha
Dialektika
řekne: to je správne. A splnila svou
jako starce - a v dospělém věku může za
úlohu.
Zda
má
soused dobré oči, zda nebylo v noci
vrhnout s obrazem i Boha samého.
Životy svátých mívají obrazy, které zobra přéliš tma, zda to ”vidšl"v "náladě" nebo v horec
zují světce při dobrán skutku, modlitbě ap. ce, zda občas nenadsazuje - na to bude brát zře' tel kritika, protože jé nálezé úkol zjistovat, za
takže je dítě může i napodobit.
Důležitý je pro výchovu dítěte také život jakých podmének múze být naše usuzováné pravdivé.
s církevním rokem. Oživí se v něm zájem o Dialektika se nezabývá myšleném v širšém významuvíru, zejm. v postu, na vánoce. Na svátek tedy jakoukoli rozumovou činnosté - jejém vlastPanny Marie, světce-patróna někoho z rodi ném předmětem je spekulace, usuzováné, t. j. tako
ny, můžeme před obrazem rozsvítit svíčku, vá rozumová činnost, při néz ze zéskaných pojmú
ozdobit jej. Nebo o velikonocích pověsíme tvořéme soudy a ze soudů úsudky. Proto v né po
níže kříž s Tělem Páně, aby je dítě lépe jednáme o pojmu, soudu a úsudky. Protože každá z
těchto věcé má i své vnějšé vyjádřené: pojem-slovidělo, koupíme velikonoční svíci ap.
vo,
soud-věta a úsudek-důkaz, budeme mluvit i o
Nesmíme ovšem zapomenout, že všechny skut
ky, vyprávění, obrazy ap.mají jen tu hod nich. Tak se dialektika rozlozé na tři statě:
notu, kterou má víra osoby, jež je používá A/ o pojmu a slově,
a náboženského ovzduší, v němž se odehrá B/ o soudu a větě, 16
vá.
C/ o úsudku a důkazu.
Velké náboženské svátky, milníky liturgicO
P O J M U A S L O V Ě
kího roku, jsou zvlášt vhodné k tomu, abychcm zaměřili mysl dítěte a jeho pozornost POJEM / conceptus, idea/ je úkon rozumu, jémž
nabýváme prvné a nej ne dokonale j šé znalost o něja
určitým směrem-k Bohu a k nadpřirozenu.
ké věci.
Všechno proměníme ve hru, ale tak, aby
osvětlovala a ovlivňovala každodenní život Obrazně řečeno:rozum je jako spécé lev. Aby se z
klidu pohnul k činu, musé jej vyprovokovat nějaký
dítěte.
Xavter Lefebvre+Louts Perzn
předmět zvenčé. Každý impuls z vnějšého světa
skrze smysly je provokace, která končé tém, ze se
rozumový "lev" probudé, obořé se na rušitele po
koje, celého ho najednou zhltne. Samozřejmě obraz
ně. Vtlačé do sebe jen jeho odhmotněnou podobu
/species impressa/ a ták o věci zéská obraz, po
jem, v němž bude dotyčný předmět nejen poznávat,
ale i jej vyjadřovat. Toto vyjádřené pojmu takto
získaného nazývali stařé species expressa nebo
"slovo mysli" /verbum mentale/.
Pojem tedy je v našé mysli existujécé odhmotněný
obraz nějaké věci. Je to zachycené věci v jejich
podstatných znacéch:v tom, co ji činé tém, čém je
a co ji odlišuje od všech ostatnéch. Demokritos
by řekl, že pojem je sténem věci.
.................................................. P.Jqn-B.BÁRTA OEM
"Nedopusťte, aby uhasí plamen lásky k bližnímu v
ospalé a pohodlné lhostejnosti, byl udušen špina
vým prachem nekřesťanské a protikřesťanské bouře'.'
pius xil«

"Dán také pět tisíc šest set! To je mé poslední
slovolPřijdu do vaši kanceláře podepsat. Pět ti
Dvě hodiny odpoledne.. .Havana v ústech a
síc šest set, že? Dohodnuto... Už běžím!"
ruce zkřížené na vestě podřimuje pan Bon
teint ve své kanceláři a ze sna se usmívá.. Mezitím pan Mignolet navštívil byt. Pohádka!Pět
Jeho ruměnná tvář ředitele, který nemá tak tisíc dvě stě! To je zadarmo! Že hned nesouhlasil
moc co řídit, jen září spokojeností...
Nějakou dobu trvalo, než strčil stovku správci,
Crr! Telefon!
aby si zajistil jeho přízeň, než přivolal taxi...
Pan Bonteint sebou trhne, vyskočí, protáh Nikdy se mu nezdála Paříž tak velká, tak ucpaná.
ne se a zvedne sluchátko.
Při každém zastavení propadal zuřivosti. Každých
"Halo! Haló! Tak co? Něco nového, pane? Má třicet vteřin vytahoval hodinky. Trocadéro - tři
te pro mne nějaký byt?"
hodiny dvacet! Concorde - tři hodiny dvacet sedm!
"Samozřejmě, slečno! Mám! Báječná poloha,
A běsnící pan Mignolet svíral v rukou imaginární
ulice Chardon-Lagache, v Auteui 1, pět minut volant, troubil a vztekle šlapal na plyn, div neod Bois, veškerý komfort..."
rozdrtil pedál.
"Kolik místností?"
Ve tři hodiny pětatřicet minut byl u pana Bonteir
"Sedm. Tak jste si to přála, že?"
ta. "Dohodnuto! Pět tisíc dvě stě!"vyrazil.
"Ano. A cena?"
"Příliš pozdě!"odpověděl zprostředkovatel lhos
"Pět tisíc bez vedlejších poplatků."
tejně. "Očekávám osobu, která mi nabízí pět tisíc
šest set!"
Žádná odpověd...
"Voda, plyn, elektrika, výtah... "pokračuje "Už podepsala smlouvu?" zeptal se Mignolet a na
zprostředkovate 1.
klonil se dopředu, jako by se nemohl dočkat od
Žádná odpověd, chrastění, změt překřikují povědi .
cích se hlasů...
"Ještě ne!"
"Smlouvu, pane, smlouvu! Okamžitě ji podepíšu!
"Halo! Haló! Pan Bointein! Číslo 66-74?"
"Nejspíš nás přerušili..."myslí si zprost Pět tisíc sedm set? Spokojen?"
ředkovatel. "A napojil se na mě jiný zákaz Zprostředkovatel přikývl. Mignolet si spěšně pro
ník. A už ho poznává po hlase:"Ach, to jste četl podmínky a na poslední stránce připojil pod
pis.
vy, pane Mignolete?"
"Já osobně. Chci se vás jen zeptat, jestli V tom okamžiku se ze sousední místnosti ozvaly
se už uvolnil byt, co jste mi nabízel?"
dva svářící se hlasy.
"Ano. Už je volný."
"Opakuji vám, že pan Bonteint nemá čas!"
"V které čtvrti?"
"Říkám vám, že mě sem pozval...K vůli bytu v uli
"Ulice Chardon-Lagache, pět minut od Bois, ci Chardon-Lagache!"
komfortní, moderní, sedm mí stností.... "
"Ale ten druhý zákazník je tu také kvůli tomu."
recituje zprostředkovatel.
"Jak to? Který druhý?"
"Ano, ano, to by šlo. A za kolik?"
A slečna Auclairová se vřítí do kanceláře pana
"Pět tisíc dvě stě bez vedlejších poplatků'.' Bon te in ta.
"Pět tisíc dvě stě...ano..Ale přece jen
Mignolet vstal:
bych ho nerad najímal, aniž bych ho viděl. "Marto!"
Zavolejte laskavě správci, aby mi ho ukázali' "Ach, Pavle! Kde se tu bereš?"
"K službám."
"A co ty? Ä, ty jsi ta zákaznice! Ty jsi ta zá
"A do hodiny vám dát odpověčL "
kaznice, co..."
Pan Bonteint zavolá správci, znovu si zapá "Já nevím. Patrně ano. Jde o byt v ulici Chardonlí doutník, dvakrát zabafá...Telefon! Pozná Lagache, číslo 126?"
vá hlas slečny Auclairové.
"Ovšem. Čtvrté poschodí?"
"Někdo nás prve přerušil!"křičí.
"Ano. To je on...No a?"
"Ano, slečno. Jeden pán, Čirou náhodou vo "Už jsem ho najal! Tady je smlouva...!"
lal také k vůli ternu bytu."
"Najal.. .Ovšem__ Ale__ "
"No a?"ptá se slečna úzkostlivě.
"Za pět tisíc sedm set!"
"Nabízí pět tisíc dvě stě."
Bonteint se odvrátil, aby nepozo
"Pět tisíc tři sta! "vykřikne
rovali, že zadržuje bláznivý
slečna Auclairová okamžitě."Mám
smích.
přednost, byla jsem první..."
"Nedorozumění! "vola Mignoret.
"Obávám se, že nůj zákazník ta
"Přepláceli jsme se - já se svou
ké přisadí. Ten byt ho přímo
nevěstou..."
uchvátil..."
"Ano...nedorozumění, lituji,"me
"A kolik myslíte, že přisadí?"
dově opakuje zprostředkovatel.
ptá se naivně slečna Auclairová.
"Tak doufám, že...."
"Jistě nabídne pět tisíc šest set!
"Bohužel, smlouva je podepsána-lituji..."
T. Grošelaudová

SMLOUVA
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G. BROWN

ANO, MADAM !
"NESAHEJTE MI NA KALHOTY! "řekl Peabody hrdě."Ne takový, co se zlomí, když
Ticho mezi pánem a kcmomíkem se prodlužova trochu hlouběji vydechnete. Mý knoflíky vydrží
lo, až se stalo skoro slyšitelným. Peabody, celej život a eště je budou nosit vaši vnuci.
uši červené a brvy vlhké, zápasil s pokuše Byl bych chudák, kdyby ženský zacházely vopatrním vyzvat chlapíka, aby se napil, at se vy něji s knoflíkárna. Knoflíky jsou jako hořčice.
tvoří přátelštější atmosféra.
Nezáleží na tem, co se spotřebuje, ale co se
"Dni se krátí,"promluvil náhle komorník.
vyplej tvá!"
"Eh? Jo - pravda,"řekl Peabody neurčitě.
Šofér-komomík přisvědčil.
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"Zimu mám rád, má své kouzlo. Třeba pražené "Víte, je to rozčilující, když mluvíte o knoflí
chlebíčky. Jíte rád pražené chlebíčky?"
cích. Dosud jsem se na ně správně nedíval."
"Co? Ne - ano - ne!"
"To všichni lidi,"řekl Peabody lítostivě."Jenom
"Na severním pólu by je člověk jedl stále!" je našívají a proklínají, když se jim utrhnou.."
"Co? - Ne - ano - ne. To je pravda!" Když
Náhle se odmlčel, dveře se otevřely a vstoupila
led-třeba ne ještě prolomen-trochu puknul,
energicky do pokoje jeho sestra. V hale za ní se
vdechl Peabody a nervózním hlasem řekl:"Po zdvíhala přísná a důstojná postava Martinové.
slechněte, mladíku. Nebyl jste komorníkem?" "Nuže,"řekla slečna Peabodyová tázavě/'domluveno
"Ne, bohužel. Nikdy mi to nenapadlo."
Berte? Řekl jsi Quimbymu, co má dělat?"
Peabody poznal, že mladík není z těsta, z
"Ano,"odpověděl Peabody. Podíval se na šoférajakého se vyrábějí komorníci. Bylo mu - na komomíka a jeho oko jakoby význaimě zafrkalo.
rozdíl od přítomnosti Martinové - v přítom "Řekl jsem mu to."
nosti komorníka přece jen lépe než červu.
"Vy už tedy všechno víte, Quimby?"
"Jste gentleman? To je, máte vychování?"
"Ano, madam,"odpověděl šofér-komomík uctivě.
"Často si myslím, že nepořádné vychování by "Ted vám Martinová ukáže váš pokoj. Až vypijete
mi víc pomohlo!"
čaj, povím ván, kam si máte jít pro uniformu."
"Proč chcete dělat tuhle práci? Není to prá "Děkuji, madam." Mladý muž se zdvořile uklonil,
vě pro vás,"ztratil pán zbytky své nervózy. obrátil se, vykročil z pokoje a zavřel za sebou
"Nu, je to směšné, ale člověk musí jíst. A tiše dveře. V hale se obrátil k čekající panské
mám rád nové zkušenosti. Musím se ovsem spo a čpět se poklonil, dokonce ještě zdvořileji.
lehnout na svůj instinkt. Posledních pět let "Slečna Martinová, tuším?" řekl.
jsem dělal konomíka sobě a asi třem tisí
Načež Martinová udělala něco, co by bylo ohromi
cům ovcí. Občas cmrknu vaši garderóbu a vy lo její zaměstnavatele, kdyby to mohli vidět.
žehlím vám kalhoty!"
Zachichtala se. Pravda, byl to skorém neslyšíte!
"Na kalhoty mi nesahejte, rozumíte! Nejsem ný a uhlazený chichtot, ale přece jen skutečný.
eště takovéj mrzák, abych si nedoved navlík- "Správně,"řekla mile."A vy jste pan Quinby? Jsem
nout kalhoty. Čím méně víte o kcmomictví,
skutečně ráda, že vás poznávám. Bude to příjemná
tím lépe,"řekl Peabody důrazně.
změna, mít v daně muže. Tudy prosím."
"Dobrá,"řekl klidně mladý muž,"raději roze šofér-komomík se zvědavým, ale opatrným výrazem
beru auto než abych žehlil kalhoty."
badatele, který se octl v cizím a možná že ne
"Výborně. My se dohodneme!" Naklonil se,vzal přátelském území, následoval ji přes halu a po
do prstů horní knoflík jeho kabátu a pečlivě úzkých schodech. Uslyšeli zvuk kroků a spatřili
jej prohlížel:"Cizí neřád! víte něco o knof za rohem dívku. Byla to štíhlá, tmavovlasá dív
líkách? Ne? No, sou eště horší lidi/'fanatic ka v bílé zástěře, která jí neobyčejně slušela,
ky přemluvil Peabody."Kde bysme bez knoflíků a v čepečku. Šofér-komomík jí uvolnil cestu a
byli? Ty držej civilizaci! Co kdyby se na
všiml si, že má hnědé oči, malou, pevnou bradu,
světě ztratily všechny knoflíky?"
rozhodná, ale veselá ústa a nos, kterému obdivo
"Byl by chaos a anarchie,"řekl komorník.
vatelé říkají retroussé a jiní tvrdí, že do něho
"Lidi si myslej, že knoflíky sou něco legračprší. Když nastoupili cestu vzhůru, zeptal se
ního. No - ale kde by byl parlament? Kde by jakoby lhostejně:"Také zde zaměstnána?"
byl arcibiskup z Canterbury? Co?"
"Ano. Jmenuje se Grantová, nová komorná naší sta
Šofér-kcmomík vydal ze sebe několik slabých ré paní, Dnes přišla. Hodná holka, ale nechtěla
kvokajících zvuků.
bych...Zde je váš pokoj. Máte nádhernou vyhlídku
"Dělal jsem dobrý knoflíky čtyřicet let,"
na stáje a na garáže..."

Vedoucí prodejny masa hodil na váhu
kýtu.
"Múze to být o něco víc? ""Na vá
"Ne chod. sž hrát se sousedovic
,
ze ano - na ceně ne!"
klukem, ten je moc Spatně vycho- ;
Těžce zraněného dopraví hned na ope
vany. ""Tak at si on přijde hrát i
rační sál. Chirurg říká sestře ^’Při
se mnou, já jsem dobře vychovány.}
pravte
mi instrumenty." Zraněný pro
Zpráva z novin:"Trosečníci, na- 1
testuje :"Co vás napadá? Já tu ležím
lezení po letech na tichcmořtěžce zraněný a vy myslíte na hudbu!
ském ostrově, byli vráceni ci
"Mami, tak se mi zdá, ze náš podná
vilizaci. Svůj krutý osud při
jemník nesnáší, když Karel bubnuje
jali jako mužové."
na buben. ""Proč myslíš?""Ale daroval
"Nepůjdu! "brání se Karel, když
Jiříčkovi nůž a řekl mu, aby se jed
ho kamarád nutí, aby sel na
nou podíval, co je uvnitř bubnu. "
pláž. "Je třicet osm ve stínu. "
Kurtovi ukazuje starožitník vzácnou
"A kdo tě nutí, abys sel do stí
vázu: "Tahle váza je přes dva tisíce
nu?"
let stará!" Kurt potřese hlavou:"Má
"Tati, jaký je rozdíl mezi dušev
19 te
mě za hlupáka? Vždyt vím, že se
ně a nervově nemocným člověkem?"
píše teprve rok 1984."
"Ten první si myslí, že dvě a dvě
Mirek nebyl ve škole. Otec se ho ptá
je pět. Ten druhý ví, že dvě a
proč
nešel do školy. "Z třídní nená
dvě jsou čtyři, ale zdá se mu to
visti, tatínku. "
nesnesitelné."
"Kdykoliv dcera píše z ciziny, musí
"Nás kluk je často dřív hotov s
me si k tomu vzít slovník," vykládá
křížovkou než otec s jeho úlohou'.'
jedna matka. "No, to jste na tem ješ
Otec se ptá učitele:"Je tu ještě
tě
dobře,"podotýká druhá,"kdykoliv
nějaké možnost, aby nůj syn ne
naše dcera píše, musí otec přinést
propadl?" "Bohužel ne. S tím, co
šekovou knížku!"
neví, by propadli tři chlapci."
"Co mám dělat? Zena je v lázních a
V divadle říká muž manželce:"Dru
už
tři neděle nepíše. ""Jen jí pošli
hé dějství se odehrává po roce."
korespondák, ze jí poukazuješ pět
"A budou ještě platit lístky?"
stovek a nic nepoukazuj. Uvidíš, že
"Pane vrchní, máte k jídlu něco
se ozve!"
studeného?""Takřka všecko...!"
."Mařenko, cvičila jsi, když jsem
Na televizní anténě sedí dva
ted nebyla doma, každý den na klavrabci. Ona pláče. Konečně ji
‘vír?""Ano, maminko, každý den dvě
řekne on:"Věř mi, že nejsem žena
'hodiny.""Tak si podruhé řekni o klíč
tý. Ten kroužek na nožce je od
= od klavíru. Nosím ho už týden v ka
hlídkové ptačí služby. "
belce!"
Hovoří se o imitátorech zvířat.
"Divím se ti, jak klidně snášíš ši
"Já mám kamaráda, "vykládá pan
kanování našeho šéfa!""Kamaráde,když
Nováček, "když ten zakokrhá, tak
začne vyvádět pro věci, které jsem
vyjde slunce."
udělal špatně, vzpomenu si na to,co
"Už delší dobu přemýšlím o tom,
jsem udělal ještě hůř a on o tom vů
mám-li si koupit automobil. ""A
bec nic neví!"
můžeš si něco takového dovolit?"
Pan Novotný si koupil papouška, ale
"Přemýšlet? Ovšem, to nic nesto
pták nemluví. Pán z něho choe něco
jí!"
dostat, tak na něho stále volá:"Haló
"To bys koukala, jak nádherný má
haló, haló!" Konečně pták pootevře
me kočárek, "chlubí se jedno děvčátko druhému.
"My máme ještě lepší. Maminka jej klidně nu jedno oko a řekne: "Obsazeno! "
že nechat stát před obchodním domem a nikdo "Co se stalo?"ptá se zděšeně otec, když vidí
svého syna s podlitinou pod okem. "To mám z toho
nám jej neukradne!"
že
jsem musel před rvačkou počítat do deseti,
Spisovatel se chlubí ve společnosti. "Já na
psal tak napínavý román, že kamarád při čet jak jsi mi radil!"
bě přejel čtyři stanice. ""To musel skutečně Muž se dívá, jak žena šije a podotkne:"To je
zvláštní, že nedostaneš auto do garáže a při
velmi tvrdě usnout!"
"Máte tu napsáno, že opravujete boty na počkc ±om se ti podaří dát nit přesně do dírky v jeh
ní a zatím na opravu musím týden čekat!""A le."
kdo vám brání, abyste zde na opravu nečekal?' Co je to?Visí to na zdi, je to asi 50 m dlouhé,
Nekouříte? ""Ne! ""Zlé časy?""Ne. Zlá žena." časem se to zkracuje, až to zmizí, a potřebuje
to také policie? - Toaletní papír.
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Schweiz

Ve venkovských usedlostech byla spáchaná řada krá
deží. Všichni podezřívají Kulhavého Honzu, který
chodíval s hůlkou a se psem. Ale Honza přísahá
inspektoru ůnuchálkovi, že by nikdy se psem na
krádež nešel, že už dávno nekrade a že se sotva
vleče na chromých nohách, ani by se tak zmrzačený
neodvážil krást. Detektiv Čmuchálek zjistil, že se
Honza nikdy od psa neodloučí, vždy ho vede s sebou
na šňůře. Ale při krádeži v zimě se našly ve sně
hu stopy bot, které přesně padly Honzovi, stopy
psa a hůlky. Čmuchálek si stepy prohlédnul a hned
prohlásil, že je fingoval pravý zloděj, aby svedl
policii ze stopy a obvinil tak Kulhavého Honzu.
Jak, na to ořišel?
'auozviuzoa fii
-nafiq í^q fiq fido^s ‘azzay Tipoqo ’z^oq fidoqs oqvC
auodqs auCaqs vu nosp fidois soqap ruiasd as zvaodd
iszdp dona azaz a iqouiau ' pnq o vzuoq as zy-yvazdo
ZNÁTE ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY ?
1. Kdo byli levité?
20
2. Co dělají papežští legáti?
3. Co je při mši sv."čtení"?
4. Kdo a proč zavedl "labarum"
5. Co je "kulturní boj"?
6. Kolik je zastavení křížové cesty a kte
ré k ní bylo nyní přidáno?
7. Co je mše sv.? 8.Co znamená slovo "eucharistie"? 9.Co jsou evangelické ra
dy a kdo je má zacnovávat?10.Co je"epiklese"?11.Co je Hagia Sophia?

