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když přicházeli kdysi misionáři do pohanských krajin, kde se zachovaly zbytky křesťanství
z pradávných dob, dávali domorodci svou víru najevo znamením kříže.
Kříž je středem a základem našeho života. Na kříži pro nás Kristus trpěl a zemřel, křížem
obejmul oelý svět. Snad jiní trpěli déle a více. Avšak oběť Kristova nesla pečeť Boha,
pečeť věčnosti. Hřích je tak velké zlo, že jej může smazat jen oběť Syna Božího.
Jako Kristus na kříži, tak i křesťan je v průsečíku, ohnisku dvou směrů: vodorovného a
svislého. Svislý míří k Bohu. Jsou to naše modlitby a oběti, oelý náš život, kte
rý podáváme Bohu. A od Boha jde po svislém směru jeho život, milost a jiné dary, které
rozdává svým věrným. Bez svislého směru nemůže být ani vodorovný, leda by ležel na zemi.
A leží-li na zemi, nezvedá se k Bohu a Bůhnámnemůže posílat své požehnání. Jako po hromo
svodu sjede blesk, ale málokdy uhodí do prkna na zemi. Vodorovný směr - apoštolská činnostje stejně důležitý, ale jen je-li připevněn na svislém. Pěkně o tom píše Chautard v knize:
Činnost a vnitrní život./vydala Křesťanská akademie/.
Nesetkáme se ani s jediným světcem -mistrem života s Kristem - který by neplnil Kristovo
přikázání - vlastně přikázání dvě: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou
duší a celou svou myslí... Miluj svého bližního jako sám sebe."/Mt 22, 37-39/. A druhé vodorovné: "Kde jsou dva nebo tri shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi./Mt 18.20/.
Dies je doba osamělých, opuštěných lidí. Bud víru odhodili - někdy pod nátlakem špatného
společenství a pod. - nebo ji nikdy nepoznali. Jsou lidé, kteří se nikdy nesetkali s hlubo
ce věřícím katolíkem - i zde, na západě! A bez Krista životodárné společenství neexistuje.
Některá bez Krista vypadají na začátku nadějně - ale pak? Jedna studentka se v r. 1947 zúčast
nila komunistického sjezdu mladých u Blatenského jezera. Vrátila se nadšená, plná ducha
přátelství - a dnes? Už ví, že to nebylo zdravé jídlo, na které se tak horlivě vrhla. Pozdě
poznala, že jediná zdravá duchovní potrava je Kristova Pravda!
Nedivíme se ovšem, že na společenství se dívají na
šinci s nedůvěrou. Bojí se, že tam vloží kus sebe sa
mého a nakonec zůstanou ožebračení, oklamaní - sami.
Avšak kříž učí zdravému společenství. Nejdříve musí
me zakořenit pevnou vírou v Bohu a vznést se k Němu
vroucí, nesobeckou láskou. Pak můžeme objímat duše
kolem sebe - a nic neztrácíme, načpak získáváme.
Vždyť je objímáme s Kristem, který řekl: "Co jste
udělali pro jednoho z těchto mých ne j nepatrnejších
bratří, pro mne jste udělali. "/Mt 25,40/.
Vidíme to jasně na životech svátých - a mnozí z nás
to už prožili na sobě. Od jsme dali z lásky ke Kris
tu, se k nám vrací v jeho požehnání.
Jedna matka se před smrtí modlila za syna, jehož ví
ra klesla skoro na nulu, aby se vrátil k Bohu. Za řa
du let po její smrti se syn začal zajímat o hodnoty
katolické víry-a to v prostředí, které je pro naši
víru nejméně zdravé.
Získáme všechno, vložíme-li to do ruky Boží. I hřích
ztrácí svůj osten, jakmile ho odevzdáme skrze kněžské
ruce Bohu. V Boží lásce se duchovní zlo rozpustí jako
hrouda železa v peci, jako ledový povlak na slunci.
Vaše redakce

Biskupové v USA /nebo jen Hew Yorku/ vydali velmi
energický pastýřský list, ve kterém potvrzují své
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
rozhodnuté bojovat proti pornografii. Pornografie
Od 1.-10. února byl sv.Otec na apoštolské
se ovšem šíří světem/nekomunistickým/ uz desítky
cestě v Indii, navštívil New Delhi, Kalku- let - bez státních zásahů na ochranu mladých a
tu, J-fedras, Goa/město sv.Františka Xave ir člověka vůbec.
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ského/, Bangalore, Poonu a Bombay. Mezi 700 V Budapešti zemřel 30.1.po dlouhé nemoci ve věku
mil.obyvatel žijí 3 mil.katolíků. Hrozby
54 let ostřihomský světící biskup István Bagi,
vraždou sv.Otce nepolekaly. - V létě poje kterým byl rektorem hlavního semináře v Budapešti.
de do latinské Ameriky, povzbudit katolíky V Římě oslavili "nový "svátek sv. Cyrila a Metoděje
ve víře. Od 1.-4.7.bude v Kolumbii, plánuje v pátek 14.2.slavnou mší sv.u sv.Klimenta. Hlav
se i návštěva Bolivie a Paraquaye. Je možné, ním celebrantem byl kard.Tomko, s ním i biskupové
že se zastaví krátce na Kubě, aby dodal od Hnilica, Hrušovský a j.Bohoslužeb se zúčastnili
vahu tamějším katolíkům. - Do Francie má
lidé z Ústavu sv.C.a M.a bohoslovci z Nepomucena.
jet od 4.-7.září u příležitosti 200 let od Italská televize ve spolupráci s makedonskou na
narození sv. faráře z Arsu-Jana Křtitele
točila třídilný dokumentární film o sv.C.+ M pod
Vianneye. Kromě Arsu navštíví Lyon a Anency. házvem" Metoděj a jeho učedníci. Téma filmu na
kde působil jako ženevský biskup sv.Franti psal náš dominikán P.Jiří M. VESELÝ, který jako od
šek Salezský a sv.Jana Chantalská.
borník radil při natáčení archeologických nálezů
Od 24.-30.listopadu bude v Austrálii, kde v Orchidu. Bohatá ikonografická dokumentace byla
žije 26 % katolíků. Zastaví se na Novém Zé vystavena v galerii u kostela Matky Boží de Rlst
landě. Také ho očekávají v Singapuru. Jinak řeto.
navštíví zase řadu italských farností. V r. Kardinál vikář Poletti sloužil v chorvatském nár.
1967 se plánuje oesta do Čile a Argentiny, kostele v Římě mši sv.s chorvatským arcib.Oblakem
druhá návštěva do USA, pak na Skandinávii a naším biskupem Skarvadou z příležitosti 26.výr.
a do Polska.
smrti chorvatského hrdiny víry kard.Stepinace.
Prvním vyslancem Liechtensteinu u sv.Stoli Proti polskému knězi 0.Marianu Golabkovi bylo za
ce je princ Mikuláš z Lie ch tens teinu3 který hájeno soudní řízení, protože zlehčoval volební
předal sv.Otci 27.1.své pověřovací listiny. kcmise při říjnových volbách. Zveřejnil výsledky
Také Jugoslávie má u sv.Stolice nového vy ankety o účasti na volbách, jež příkře odporova
slance 3 Stefana Cigoj ze Slovinska.
ly úředním údajům. Něco jako na Filipínách, jenže
Počet řeholních povolání v latinské Americe proti komunistickým podrodům oelý svět, nekřičí.
roste. Dominikáni obnovili provincii v San Podle statistik o vstupu do Církve na Formoze,
tiago de Mexiko a vioe-provincii sv.Vincen pomohli k víře knězi a řeholníci 14 proč., laici
ce ve Střední Americe. Dnes působí v lat. však 67 proč.
Americe asi 1200 Dominikánů, z toho je 60% Fastenopfer slaví letos 25 výročí. Podporuje ta
domácích. Jsou rozděleni do 7 provincií.
ké stavbu škol v Nicaragui.
Kongregace Dcer sv.Pavla zahájila apoštol Ústředním tématem Katolického dne 10-14.9. 89. v
skou činnost v Japonsku telefonem. Cely den Cáchách bude: "Přij ä království Tvé." Bude se tan
odpovídá zájemcům na otázky víry a sociálnístudovat pět velkých témat: všedobeaná/katolická/
ho učeni Církve.
Církev, Evropa, katolická sociální nauka, duchov
7.-12.2.se konalo v bavorském klášteře Be ní společenství, technika a odpovědnost za budouc
nediktbeuern mezinár. sympozium o výchovných nost života. Očekává se na sto tis.osob z 22 die
zkušenostech saleziánů s tzv.těžkými přípa cézí záp .Německa a z ciziny. Kromě toho bude vel
dy mezi mládeži. Bylo tam asi 45 saleziánů ká pout mladých s heslem: "Mládež na cestě k Boží
z Evropy i z USA. Zvláštní pozornost věno mu království" a setkání katolíků z jednotlivých
vali mladým z vrstev, které společnost od farností a oblastí.
strkuje .
Při rozhovoru s novináři časopisu Publikforum v
Arcibiskup z Managuy 3 kard.Obando y Bravo3 . MSR přehlásil kard.Tomášek, že stále doufá v ná
požádal gener, tajemníka SN Pereze de Guella vštěvu sv.Otce v ČSR. Sv.Otec s návštěvou souhla
ra o pomoc proti pronásledování Církve v zesí, ale... kdy. Tisk.kancelář Ffeuter cituje i slo
mi. Stěžoval si3 že nikaraguajská sandinis- va pana kardinála, že na slavnostech na Xfelehradě
tická/tj.komunistická/vláda chce neutralizobyla ze dvou třetin mládež.
vat náboženskou činnost a umlčet Církev pod 12.2.mluvila Tatana Goričena na universitě ve
záminkou3 že delá politiku. Dokud ovsem dě Frýburku/švýcarském/o náboženství v SSSR. Stálo
lala Církev politiku ve prospěch komunistů, se tam jaksi módou "jsi-li ateista, jsi z venkova'.
kteří se chtěli zmocnit vlády v zenrl3 nic Náboženská literatura neexistuje, bible na černém
proti tomu komunisté nenamítali, naopak,
trhu stojí měsíční mzdu dělníka. Sovětští občané
stejně jako dnes na Filipínách, zneužívali objevili víru v povinných kursech vědeckého ateis
co nejvíc Církve a hierarchie k dosažení
mu či při návštěvách kostelů,změněných v muzea.
cíle.

DENÍK FARIZEJKY
trest. Nepochopila to, je v náboženství strašně
Popeleční středa: Dies jsem musela změnit nevzdělaná. Pak řekla drze:"Divím se, že vy neřídí
svého ve ledůs tejného zpovědníka. Když jser te strach. Vždyt se vám vede dobře!" Okaněitě 3
mu po delší zpovědi chtěla předat lístek jsem jí dala výpověčí. A nedostane ani velikonoč
se svými předsevzetími pro postní dobu,aby ní dárek, který jsem pro ni připravila. - Dnes
si to přečetl, odmítl mě:"Vidíte přeoe,že jsem slyšela skvělé kázání o slovech Páně:"Otče,
spousta lidí čeká na zpověcí. Vyřiáte si tc odpust jim, nebot nevědí, co činí."Byla jsem tím
s Pánem Bohem sama." Tato příhoda velice
tak otřesena, že jsem prosila Boha, aby nepřičí
ovlivnila mou náladu. Navíc ještě přišla tal mé bývalé posluhovačce její slova za hřích.
pozdě posluhovačka a tím narušila pořádek
dne. Řekla, že má nemocné dítě. Asi je to 29.3.-Láska už ze světa vymizela. Všichni příbuz
výmluva. Musím se, ostatně, někde zeptat, ní a známí, které jsem prosila, aby se mě ujali,
než najdu novou posluhovačku, to s průhlednými
je-li vůbec vdaná. Dnes je možné všecko!
výmluvami odmítli. Při tom se denně za ty lidi
2.3.-To jsem si myslela! Mám dobrý nos pre modlím. Ale tak mohu sdílet osud Páně, který byl
zlo! Je oddaná jen na úřadě. Řekla jsem jí svým národem také vyvržen. "Ach, nůj lide, co
že ta nemoc jejího dítěte je jistě trest
jsem ti učinil?" mohu opakovat s ním.
Boží. Je opravdu vážně nemocné. Velice pla
kala a já děkovala Bohu, že jsem tak spasi 1.4.-Jak jsou lidé na peníze! Hlásilo se pár po
tělně otřásla její duší. Večer jsem slyše sluhovaček s rmchem většími nároky než minulá a
la skvostné kázání o křížových zastaveních ve svátek dělat nechtějí. Rozhodla jsem se-jako
další postní obě£-trpět vedle sebe veřejnou hříš
Cpravdu, co musela prodělat Matka Boží,
nici,
jako náš Pán sv. Marii Magdalenu, a napsala
když viděla tak trpět své dítě! A to nepo
jsem své posluhovačce, že se smí vrátit. Bylo by
chopení lidí kolem ní!
krásné, kdybych ji svým činem pohnula k pokání!
18.3.-Dies jsem znovu upozornila posluho
vačku na její hříšný život. Večer však při 3.4.-Neuvěřitelné! Odmítla! A řekla, že jí to
šel její druh. Byl velice vzteklý a řekl, poradil kněz! Poznala ho v nemocnici, jak si
hrál s jejím dítětem. Tolik kněží nemá snyslpro
že nemám jeho ženě/!!/ještě víc ztěžovat
život.Raději jí mám dát pár dní volno, dí důstojnost a odstup. A chtěl dokonce navštívit
tě musí do nemocnice a nemaže zároveň pra ji a jejího muže! Když jsem se ptala na jeho jmé
no - abych ho upozornila na hříšný stav těch
covat a navštěvovat je. Večer samou sta
dvou - div jsem neomdlela! Je to nůj bývalý zpo
rostí nemaže usnout. Odpověděla jsem, že
vědník!
S takovými lidmi se zahazuje a pro mne
napřed je povinnost a že nemohu brát ohle
dy na soukromý život své posluhovačky. Pak neměl čas! Není divu, že se nevěra stále víc
se rozčílil a řekl, že se tedy také nemám šíří!
starat o jejich manželství. Při tom užil
10.4.-Sotva jsem věřila svým očím, když jsem
několik nepěkných slov. Avšak brzo jsem se spatřila posluhovačku a jejího muže v kostele.
uklidnila a obětovala jeho urážky za růst Pozorně jsem sledovala, půjdou-li také ke sv.
v duchovním životě. Ach - jak je sladké,
přijímání. Pak bych musela okamžitě napsat nej
nést trpělivě nezasloužené urážky!
důstojnějšímu panu biskupovi. Ale nešli. Všimla
jsem si, že po mši šli do zákristáe
24.3. Dítěti mé posluhovačky
:Když mě její muž zahlédl, drze mi
je asi zle-často je uplakaná.
řekl:"Tenhle kněz se ml líbí, má
Mnoha lidem vůbec nezáleží na
dobré srdce."A posměšně ukázal na
tom, jak daleko jsou od Boha
balík,
v němž byly zřejmě potravi
a že on cítí bolest, když je
ny. Tahle péče o duše je mi cizí,
oddělen od tvorů. Mluvím s ní
kupovat si ho, místo abych se za
jen to nejnutnější. Víc jí
něj modlila a obětovala. - Večer
říci nemohu, než jsem už řek
jsem slyšela skvostné kázání o po
la. Tehdy to byla pro ni ho
krytcích. Maně jsem nyslela na po
dina milosti. Je to její věc,
sluhovačku a jejího"muže"a svého bý
jestli ji využije či ne!
।
valého zpovědníka a modlila se za
27.3.-Cnes byla posluhovačka
ně, aby našli správnou cestu. Děko
štastná, dítěti se vede lépe.
vala jsem Bohu s velikonoční rados
Řekla jsem jí, že Bůh často
tí, že jsem pravou cestu už našla
dává člověku dočasné dobro, —
a nikdy ji neopustila.
protože chce ve své spravedl
Poznámka autora Michajsla Horatczunosti odněnit hříšníka už na
ka S.J.:Za prvé se to skutečné vy
zemi za jeho dobré skutky. Mu
skytuje a za druhé: divíme se3 ze
sí se ovšem připravit na věčný
Pán nejednou žádal obrácení farizeů.

VÝZNAM POSTU

se nemohl vyznat opak - totiž víra?
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Půst je často veřejné vyznání víry. Byli jsne v
Turecku u důstojníka na večeři. Nám nabídl whis
ky, sobě nalil Coka-kolu. Prý má nemocný žaludek
Věřící musulman alkohol nepije. Na recepci v
egyptském vyslanectví byl stůl se sodovkou ap.a
jiný s lihovinami. I věřící žid veřejně odepře
jíst vepřové maso. Úřední posty ve St.zákoně by
ly k tomu, aby se označilo, kdo patří k vyvolené
mu národu. I dnes se katolík zeptá v restauraci;
"Máte ryby? Cues je pátek!"
Někdy uslyší odpovedz "Ale teči už se maso v pátel
jíst smí. Říkal to náš kněz!" Praxi postu urču
jí totiž biskupské konference. Nepovažuje se už
za důležité, aby katolík v dnešní pluralistické
společnosti vyznal víru navenek ./Bohuže l! Tím bv
mnohého katolíka povzbudil/.
Písmo od nejstarších dob zdůrazňuje půst jako
projev lásky k bližnímu. Proto se spojuje s al
mužnou. Kde ušetřit? Na jídle! Tento motiv se
často zdůrazňuje v seminářích a řeholních domech
Při zemetřesení v Itálii se rozhodly
sestry charitativního ústavu, že zavedou několik dní postu a ušetřené pošlou
postiženým. A dnes by se na jídle jis
tě mohlo pro chudé hodně ušetřit!
Nemusí to být jen finanční gesto.
Misionář z Indie poradil studentům
Gregoriánské university, kteří
chtěli poznat podmínky života v
HI.světě:"Pozvěte sem indické
sestry a ty vám uvaří oběd, jaký
má denně chudá indické rodina.
Pokuste se jíst, co chudí, ji
nak je vaše solidámost tea
trální nebo dáváte povýšeně z
přebytku."
Zdá se, že tento motiv je
dnes u mladých lidí nejsilnější. Jedl jsem jednou v Mado
na House v Kanadě. Každý je tam vítán, ale musí jíst a spát tak, jako
nejchudší vrstvy. Vše je otevřené, nikdo nic ne
ukradne. Snad tento experiment dlouho nevydrží
a na cestě domů si hned objedná každý dobrý oběd
Ale i ty dva tři dny jsou užitečné, aby si člo
věk uvědomil, jak žijí milióny chudáků a stává
se to vzpruhou k něčemu dobrému.
Sociální motivy postu chyběly v tzv.klášterní
askezi. Ale posty z důvodů čistě duchovních do
kazují solidaritu s postícím se Kristem. Tak se
s ním navazuje úzké přátelství a posiluje to
modlitbu. Proto se spojují tyto tři aktivity:
modlitba, půst a almužna. Jejich spojení dokážu
je pravdivost náboženství.
P. TOMÁŠ SPIBL/K /Zkráceno/

"Čzm to je j že v Cirkvi prakticky vymizely
poety?" Když jsem měl komusi odpovědět na
tuto otázku, odvolal jsem se na zvyky i mimo
Církev. Je těžko prosazovat v Církvi vnější
zvyk, který se už nikde nezachovává. Mírnost
v jídle a pití, ovládání se-to rozumní lidé
doporučují i dnes. Ale skutečný půst, zřek
nutí se jídla a pití, přip.i sexuálních
vztahů, by lidé považovali za Scodlivé zdra
ví. Nedoxedou si představit, že by to pro
spívalo duševnímu a duchovnímu životu.
čím to, že půst ztratil svůj duchovní smysl,
který měl v minulosti? Jak se dá doložit z
dějin všech náboženství a duchovních hnutí?
Např. v islamu se považuje půst za nejlepší
prostředek, jak dojít k poznání Boží transcedence, povznešenosti nad všechno viditelné
Posty se předpisovaly i v Bibli. Mají du
chovní účinek, vedou k pokoře, k naději, k
lásce k bližnímu-proto se spojuje
půst s modlitbou. Bible si nedovede
představit náboženství jen v duši.
Člověk má tělo a tedy i v těle se
musí nějak projevit vztah k Bohu.
Podle knihy Leviticus/16 ,29/máme
"ponížit svou duši před Bohem"a. to
se děje tím, že se postíme./16,31/
židé znali posty, předepsané li
turgií, tzv.velký půst v den usmí
ření . Byl jakoby podmínkou, aby
se někdo mohl považovat za člena
vyvoleného národa/Lv 23,29/.V do
bě národních katastrof a kdy se
připomínaly, se vyhlašovaly spo
lečné posty, židé se postili i z
osobní zbožnosti, např.učedníci Ja
novi a farizeové/Mt 2,18/. Farizeus v
Lukášově parabole se chlubí, že se pos
tí dvakrát týdně/Lk 18,12/.
Úřední, zvykové posty snadno vedou k forma
lismu. Upozorňovali na to už proroci/Amos,
5,21.,Jeremiáš/14,12/. 0 farizeích říká
evangelium, že to dělají proto"uhy je lidé
viděli"/Mt 6,16/. Přísnou zdrženlivostí v
jídle se dá získat pověst askety, který vy
niká nad ostatními. Ježíš proto neustále
zdůrazňuje, že motiv postu musí být čistě
náboženský, touha, líbit se Bohu.
Líbí se však Bohu, že člověk jí nebo nejí
maso? V Mauriacově románě jí otec ostenta
tivně na Velký pátek maso k pohoršení rodi
ny. Nemůže pochopit, jakou radost by udělal
Bohu, kdyby se místo bifteku spokojil se
zelnou polévkou. Zde vyniká opačný prvek.
Otec jí maso pro potěšení z toho, že se že
’’Veďte pocestný život jako ve dne; ne v hodová
na pohorší, děti polekají, dojde k hádce.
ní a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnos
Jeho jídlo má být vyznáním nevěry. Může-li
tech, ne ve sváru a závisti...", /Řím 13,13/ .
se vyznat kouskem bifteku nevěra, proč by

ROZHOVOR S AUSTRÁLIÍ
Otče Eliáši, dříve jste pracoval ve Švýcar
sku. Co vás přivedlo k těžké misijní práci
mezi našince do Austrálie?_
\fe Švýcarsku jsem pracoval v normální-tedy
švýcarské-duchovní službě, ale to proto, že
jsem se po vysvěcení na kněze v Římě nemohl
vrátit do Československa, do diecéze, pro
kterou jsem byl vysvěcen. Když se v r.1975
hledal opět český kněz/výzva z r.1974 nena
šla odezvu/,který by pracoval mezi našimi
krajany v Austrálii, v hl.městě státu Již.
Austrálie Adelaide, začal jsem uvažovat,zda
není dokonce mojí mravní povinností jít me
zi krajany, kteří si žádají svého kněze. A
protože se nikdo z českých kněží nepřihlá
sil, řekl jsem mons.Skarvadovi, že to zku
sím - nikdy jsem totiž v anglicky mluvící
zemi nebyl ani jako turista, ačkoliv jsem
angličtinu studoval jak na gyímasiu, tak i
několik let na jazykové škole po ukončení
fakulty organické technologie-a odletěl jsem
v říjnu 1976 na pátý kontinent, kde v té do
bě působili dva čeští kněží-P.Josef Peksa v
Melbourne a P.Vladimír Ondrášek v Sydney.
Jaké byly vase první dojmy v tomto světadílu
Prvních do jma bylo rmoho. Zmíním se jen o
třech. První přistání na australské půdě by
lo na severu v Darwinu, bylo to v noci, něoo po jedné hodině, teplota byla kolem 30°
a já, jako starý Evropan, jsem se v duchu
ptal, jaká teplota tedy bude na jihu, kam
jsme potem pokračovali. Zapcmněl jsem však,
že jsem již na jižní polokouli, kde sever
je nejblíže rovníku a tedy s nejvyššími tep
lotami a naopak, jih je nej studenější.
Když se začalo k ránu rozednívat, díval jsem
se netrpělivě dolů na zem, abych spatřil ně
jaké město, nebo aspoň řeku či lesy, ale
stále jen polopoušř a pustá krajina. Teprve
krátce před přistáním v Sydney byly vidět
města a vesnice. Když jsem konečně přistál
u svého cíle v Melbourne, čekali me na le
tišti oba čeští kaplani se skupinkou krajanů/mezi nimi i několik dívek v národních
krojích/. Byl jsem pochopitelně po 26 hodi
nách letu zvědav na tuto zemi a její oby
vatele. A novoty a překvapení na sebe
nenechaly čekat: jiná výslovnost anglič
tiny, jiná krajina a příroda, po silnicích
se jezdí vlevo, města jsou velmi roztahaná
/Sydney např.se svými víc než 3 mil.obyva
tel zabírá plochu 90 x 70 km!/
Pamatuji se, že jsem přistál v Melbourne
v sobotu 23.října dopoledne/odletěl jsem z
Paříže ve čtvrtek 21.října odpoledne, ale
mezi Austrálií a Evropou byl 9 ti hodinový
časový rozdíl/a odpoledne, které jsem pro-

žil u P.Peksy na "S únavě "/středisko, které na
předměstí Melbourne vybudoval/, bylo velké za
tmění slunoe; tak velké jsem ještě v životě ne
zažil.
5
7 kterých městech míváte mše sv. ? Jak často a
jak daleko jsou od vašeho stála v Sydney?
Byl jsem původně určen pro krajany v Adelaide,
kde jsem pracoval přes rok, ale devět měsíců po
mém příletu zemřel v Sydney náhle P.Ondráček, a
protože se za něho nenašla náhrada, byl jsem vy
zván, abych na jeho místo nastoupil sám, protož*
Sydney má největší skupinu krajanů/asi 6.000
osob./
Zde v Sydney máme nyní mši sv. pravidelně na dvoi
místech, v sobotu večer ve čtvrti Croydon a v ne
děli dopoledne v Surry Hills. Mimoto jezdíván
pravidelně každý druhý něsíc do Wbllcngongu
/přes 80 km ze Sydney/, 3 - 4 x za rok do New
castle/! 80 km/, Canberry/300 km/ a Adelaide
/1.600 km/, kam obyčejně létávám, ale ječhou za
rok jedu i autem, abych mohl cestou navštívit
některé krajany v jiných místech. Dříve jsem létával též několikrát za rok do Brisbane./1000 ki
od Sydney/. - Příležitostně míván mše sv.i jin
de, celkem asi na 10 ti dalších místech, z nichž
nej vzdálenější je Darwin/3.200 kn/ a pak Wellinc
ton a Auckland na Novém Zélandě/2400 a 2200 km/.
Míváte po mši sv.také besedu s krajany?
Besedu s krajany jsme mívávali v Sydney vždy na
I.neděli v měsíci. Před nějakou dobou však došle
ke změně, protože místnosti ve farním komplexu,
které jsme používali, byly proměněny v kanceláře/Sekretariát Komise pro spravedlnost a mír při
Australské biskupské konferenci/a tak hledáme
jiné řešení. V ostatních městech obyčejně bývá
beseda po každé mši svaté.
Kolik našinců vlastně v Austrálii žije?
Nemám po ruce údaje z posledního sčítání obyvatel/každých 5 let/z r.1981, ale lidí narozených
' - - ' v Československu/podle ná
rodnosti české resp.slo
venské úřední statistiky
nejsou/

bude žít-v Austrálii přes 20 Co byste našim krajanům vzkázal? 6
tis. z toho asi 2/3 Čechů a Aby hledali nejprve království Boží a
1/3 Slováků. V Sydney byl po jeho spravedlnost a všechno ostatní
jim bude přidáno.
čet obyvatel narozených v
ČSR/r.1981/6.024; z toho Otče Eliáši, děkujeme za rozhovor
se 3.079 přihlásilo
jako katolíci/. Enes bu
de počet obyvatel vyšší. Bu- "...učena jbem dala našemu panu ^anade-li přihlášených katolíků více, žovl 100 konám na mši bv.na tu Blbli.
není jisté.
Zatím jbrne?-ji ne dob tall, ale to, co
Kteří čeští nebo slovenští misionáři o nl píšeš, je pnavda, naše. L.ňekta,
se ještě starají o krajany?_
že St,zákon by měli člbt tide až od
V Melbourne působí jako český kaplan/to je oficielní 50 ti tet. Hlavně be těším na kateoznačení pro kněze , působící mezi přistěhovalci/P. Jo chlbmub a na Manketku Mantl Macaque,
sef PEKSA z českobudějovické diecéze. Je v Austrálii pňečetta jbem jl po těch dílech, jak.
už 35 let. Kromě mne jsou v Austrálii ještě dva čeští jbl je pobllala, je to pňžmo k neuvěkněží, ale ti nepracují výhradně pro Čechy: kapucín
ňenl, co od mládl zhubila, ale mně ta
P.Ondřej HRDINY , rodák z Prostějova, přijel sem v r. moc dalo: bnášet útnapy života, neli
1955 z Francie, je v současné době představeným kapu- tovat be a nebnbtat. Pno mne to byt
cínů v Perthu, hl.městě západní Austrálie, a zároveň mlmoňádně dobný pňlnob. Vlky Tobě,Pán
farářem v jedné z městských čtvrtí/Balcatta/a P.Alois Buh tl odplat bvým požehnáním. Modlí
BOČEK, který je pokročilejšího věku a dost nemooen,
me be za váb tam venku každý den..."
takže poslední léta je trvalým pacientem zvláštní ne
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mocnice Milosrdných bratří.
"V naši zemi be v pobledni době pnoTaké Slováci mají v Austrálii 4 kněze: dva pracují ja bouzl mnoho mladých lidi, kteňl byli
ko jejich kaplani a sice zde v Sydney verbista P.Emil dňlve dobt chladni k náboženskému dě
ČEJMAJ, který mě občas za mé nepřítomnosti zastupuje, ni u náb. Naše genenace už nechce
a v Melbourne salezián P.Tibor STFNISKO, který již
mlčet, už be nechce thobtejně dívat,
překročil 70 let. Další dva slovenští kněží jsou sale- jak be u náb zachází b lidmi, kteňl
ziáni a působí na jejich ústavech a školách: P.Stefan byli nebo jbou o něco aktivnější ve
DUBOVSKÍ a P.Alfons ŠIIHÁR.
vyznáváni vlny než jlnl kňebtané.
Zmínil jste se, že rozhlas vysílá i pro různé etnické A co udělali tak špatného, že jbou
skupiny. Je vysílání občas náboženské, resp.katolické? tak souzeni?’. U náb be tomu ňlkž'maňt
Jistě. Dokonce ty národnosti, které jsou převážně ka nl btátnlho do zónu nad Clnkvl", učit
tolické /Italové, Poláci, Chorváti aj./ mají pravi Udl věňlt, věňlt v Toho, ktený o ba
delně každý týden náboženský pořad. Kněží jsou obyčej bě ňekl:"Já jbem cebta, pnavda, život
ně členy rozhlasového výboru. Já mluvívám ke krajanům Začátek^a konec'. " Požádají be výle
prostřednictvím rozhlasu několikrát za rok, převážně ty, bchuzky, pnázdnlny na chatě... I
u příležitosti význačných svátků-vánoce, velikonoce, my jbm$ jezdívali na chatu, ale ted
sv.Václava, sv.Vojtěcha, sv.Cyrila a Metoděje-ale kdy už nemůžeme, majitel jl musel pno dat.
koliv si přeji ke krajanům promluvit i o jiných nábo Letošní pout na Vetehnadě, kde bylo
ženských událostech - jmenování P.Škarvady biskrpem, neojý-clelnl setkáni mládeže, mnoha 11
posvěcení české kaple v bazilice Panny Marie ve
dem otevňeta oči. Pnavda be už nedá
Washingtonu, cyrilometodějská pouč v Římě v letošním déle tajit’. I my chceme žit v minu a
svobodně. Už se nechceme scházet taj
jubilejším roce ap. - mám vždy dveře do rozhlasu
né nebo chodit do kostela se stnachem
otevřené. Kromě toho posílám občas i menší zprávy a
informace, např.o nedělních bohoslužbách mimo Sydney že nás někdo uvidí. My k takovým li
či společných oslavách sv.Cyrila a Metoděje všemi slo dem nepatňlme, ale takových, co mají
vanskými národy ve zdejší diecézi - českým rozhlaso btnach je ještě u náb mnoho.
vým pracovníkům, kteří je do vysílání zařadí. Také
"Pno velkou honečku jbem byt vlc než
informační materiál, který je denně v rozhlasové sta týden nepohyblivý. A na svátek Všech
nici k dispozici všem pracovníkům, obsahuje téměř vždy bvátých jbem v honečce jebtě došel
zprávy náboženského charakteru z celého světa.
otevňlt kostel, zpátky jbem už dojit
Jak vypadá Váš pracovní týden?_____________________ nemohl, dubil jbem be. Na neštěstí
Všeobecně možno říci, že ačkoliv mám určitý přibližný onemocněla l stoná hobpodyně na angí
plán, aspoň pokud jde o důležité věci, téměř vždy ho nu, kostelník autem havanoval, vanhamusím během týdne měnit. Je to dáno potřebami a udá nik vybadll. Tak jbem poznal, co je
to být bám..."
CSSR
lostmi v životě krajanů.

NAŠE POŠTA

té zatracené bandě, tak si nůžene tykat." 7
"Děkuji ti,"opakoval Jeník.
"Jen
neztrácej odvahu. Přeběhne-li kohout přes
Jan Vianney chce byt knězem. Ale nejde mu
do hlavy latina. Vypravil se na poutní mís cestu, zakroutíme mu krkem."
to, aby si tam na svátém knězi, pohřbeném "Ale to je krádež, "vzrušil se selský synek.
"Krádež sem, krádež tam. Je to válečná kořist.
v chrámě, vyprosil přímluvu u Boha.
Věř mi, to - a imoho jiného se naučí člověk v
Za parného léta se dal Jan na cestu. Umí pestrém kabátě. Brzo to zakusíš také. Napoleon
nil si, že půjde jako žebrák, víc než 100 potřebuje vojáky. Všude se vykládá, že chce jít
km cesty. Oblékl selskou halenu, dřeváky proti Prusům. To je jiný boj než s požírači mak<
na nohy, sukovici do ruky, žebrácký pytel ronů! Ale syn mé matky s tím nechce nic mít.Znái
přes raněno. Na první den vzal od dobré te pruské husary už od anno 93, když jsem byl chla
tičky jídlo. Strýc mu vnutil trochu peněz, pík, ne starší než ty. Nemám chu£, aby ze ime
ale Jan si umínil, neutratit ani sous.
udělali sekanou! A kam jdeš?"
Stezka po horkých skalinách byla tvrdá a
"Na pouE do La Louvesc k sv.Františku Regis."
kamenitá. Čím dál častěji musel poutník
Tulák se rozesmál."To vykládají všichni, kteří
odpočívat. Když prosil večer na statku,
pucují kliky. Po francouzských silnicích pocho
aby směl přenocovat ve stáji nebo ve sto dují jen poutníci. Ale kam jdeš opravdu?"
dole, hrubě ho odmítli. Nocoval pod širým "Říkám to - jdu na pout!"
nebem. Ráno, ztuhlý nočním chladem, pokra "To nemyslíš vážně,"ušklíbnul se bývalý voják.
čoval v cestě. Kolikrát sám dona poskytl
"Nu, jsi divný pták. Ne-se svátými nechci nic
poutníkům a žebrákům pohostinství! Jeho
mít. Raději se držím děveček. Když se na ně člo
vyhodili! Ani kousek chleba nedostal.
věk pěkně usměje, dají chudému čertovi dobré
Druhý den snědl poslední dro
sousto. Spíš než svati v zlatých rakvích. No, n;
bek. Od hladu mu bylo mdlo,
pij se! "Tulák vytáhl z kapsy láhev, silně si
tak zaklepal na jednu chaj
hltnul a podal mu ji."Dobrý francouzský koňak.
du a prosil o jídlo. Ote
Náhodou mi padnul do ruky,
vřela mu žena, změřila si
když jsem zabloudil na faru.
ho s neskrývanou nedůvě
Drž se far a klášterů, bratříč
rou. Pak řekla: "Pomažete
ku, ty jsou pro nás nej lepší.
mi rozmotat zauzlovaný pro
Sedláci nám přirazí dveře před
vaz?'^ podala mu zamotanou.
nosem! Nu, lokni si trochu!"
šňůru. "Rád, "přikývnul Jan.
"Pálenku nepijú, "bránil se Jan.
"Zde je konec a táhněte ho.
"Když ne, tak ne."Zběh zastrčil
Jděte dozadu, ono se to už
láhev do kapsy. Chvíli šli mlč
rozmotá." Mladík byl tak
ky. Když došli na okraj vesnice
zabrán do práce, že nepozo
řekl trhan:"Pozor, a£ tě nechyt
roval, jak se blíží ku
ne četník! Raději se oddělíme.
prahu. Sotva ho překročil,
Jdu napřed. Za vesnicí se zase
přibouchla mu žena dteře před nosem
setkáme. Snad mi padne ho hrnce
a ostře se zasmála: "Tuláku! Ničemo! Ne-"
nějaký hloupý kohout!"
chod mi dovnitř! Aby mi zloději ujídali
Jan byl rád, že se od něho lotřík odloučil, žel
chleba!"
se chvilku pcmodlit do vesnického kostela a když"
Ubožák divili zíral na zavřené dveře. Pak vyšel, nebylo-k jeho úlevě-po tulákovi ani stopy
se, zesláblý hladem a unavou, odpotácel. Už mu bylo líto, že od něho vzal kousek chleba,
V lese našel trochu borůvek a pramen s
kdo ví, jestli ho počestně získal!
dobrou vodou. Po skoupém jídle klesl vy Tulákovo varování však bylo oprávněné, víc než
čerpaný k zemi. Ráno ho vzbudil nemilo
jednou si ho četník nedůvěřivě změřil a pak se
srdný hlad. Našel zase trochu jahod a po zeptal na jeho papíry. Když mu řekl, že jde na
děkoval Bohu za obtíže na cestě.
pou£, znovu si ho změřil podezřívavým pohledem.
Brzo se k němu přidal rozedraný vagabund, Konečně ale soucitný četník pozval vyhladovělého
zběhlý voják.
Jeníka k prostřenému stolu. Když se Jan zbožně
"Nu, bratříčku, "zašklebil se, "tobě čouhá po jídle pomodlil, řekl stařec dobrosrdečné:
hlad ze všech knoflíkových dírek. Jsi ta "Nu, zdá se, že ti tu pout mohu věřit. Chápeš,
ké chudý pes, který nemá kde přenocovat. proč je dnes člověk nedůvěřivý? Po silnicích se
Nu, tu máš kousek chleba."
potlouká spousta ničenu."
Poutník vzal zahanbeně ušmudlanou skývu, Jindy však takové setkání dopadlo špatně. Žena,
kterou jeho společník vytáhl z kapsy a
u které prosil o chleba, ho sice pustila dovnit
hladově se do ní zakousnul.
ale za zády hlásila četníkovi jeho příchod, ten
"Děkuji vám, příteli," vykoktal tiše.
ho chytl za límec a vedl do šatlavy. Ubohý věze?)
"Ach co! "zabručel zběh, všichni patříme k musel vyprázdnit kapsy, a objevilo se stříbro.

DOBRODRUŽNÁ POUŤ

"Takový jsi tedy,"zlobil se četník,"kapsy
plné stříbrňáků a obtěžuješ počestné lidi. DRUHY OBRÁCENÍ
ZÁZRAČNĚ OBRACENÍ
Takový ničema patří na gale je!"
Marně vzrušený Jan vysvětloval, že se zavá Zázračné obrácení obrátí člověka dokonale. Vždy
zal slibem, neutrácet cestou na pout peníze.mu předchází setkání s Bohem. Jsou různé situace
Četník ho měl za vykutáleného podvodníka, kdy uchvátí člověka síla nekonečna: zážitek cmí
už už ho chtěl odvést do vězení, ale pak se rání; vlastní bezmocnost; pocit nicotnosti; člo
věk je svědkem nekonečné moci; vina, v níž potká
uklidnil; svitlo nu, že to není obyčejný
vá vyzývajícího Pána; hnus nad vlastním znečistě
tulák. vždyt znal své zákazníky!
Dal mu dokonce kus chleba a hlt vody, ne- ným JÄ se může setkat se zářivou svatostí, veli
chal ho přespat na palandě a ráno ho propus kostí a čistotou. Hluboká lidská láska prožije
til. Jan se sice styděl, ale na druhé stra- setkání, vedoucí k nekonečnému TY. Mnohé uchvátí
síla nekonečnosti při prožívání liturgie, v pří
ně měl radost, že se zdarma vyspal.
Šestý den, úplně vyčerpaný, se konečně do rodě, že zahlédnou za omezenými hranicemi neko
stal na toužené poutní místo. Když vstoupil nečnou krásu. Pro mnohé je uchvacujícím symbolem
do poutního kostela, na únavu zapaměl.Padl pro přítomnost Nekonečného ticho a samota. Tuší
zde samého Boha. - Snad nejčastěji a nejlehčím
na kolena před rakví svátého vyznavače a
modlil se, aby se naučil latině natolik, ko způsobem se setkáme s nekonečnem, když potkáme
hluboce věřícího člověka. Kdo je uvnitř plný Bo
lik potřebuje k dalšímu studiu.
V klášterní nocléhárně ho pohostinně přija- ha, ten ho vyzařuje. / Proto ty svatozáře kolem
hlav světců!/
8
li a druhý den se rozhodl, vyzpovídat se
jednomu z Otců, kteří se starali o svatyni aKdo se obrátí tak zázračným způsobem, toho Bůh
uchvátí, zaujme; jako kdyby byl v Jeho zajetí.
vyznat mu jak důvod své pouti, tak slib,
který tolik ztížil jeho cestu. Kněz byl do Už se sám neodváží řídit svůj život. Jeho jediná
jat jeho prostotou, povzbudil ho a potěšil. otázka zní:"Pane, co chceš, abych udělal?”/Sk 9.
6/. Od onoho okamžiku se stává Bůh středem,
"Svatý František Regis vám pomůže, abyst
studia dokončil. Nedejte se odradit těžkost-ústřední hodnotou jeho života. Od té chvíle volá,
mi! Je-li vůle Boží, abyste se stal knězem, nejhlubší nitro člověka po Bohu. Hladoví po něm,
bude stát při vás a cíle dosáhnete. Ale zba touží a chce Boha. "Zasvěcuje" se Bohu. Zasvěce
vuji vás vašeho slibu;není správné žít na ní znamená:"Chci ti dokonale patřit. Bez tebe ne
útraty milosrdných, když není člověk přinu- má můj život cíl, smysl, základ.*’
cen velkou nouzí. Místo toho dávejte podle Po takovém okamžiku pravého obrácení se stává
možností potřebným almtěnu, když jste sám člověk "světcem", i když vnějšími činy leckdy i
velmi vážně selže. V nitru mu žhne oheň-Bůh sám!
poznal hořkost bídy."
Jana jeho slova potěšila a druhý den se ješ Ten pronikne pozvolna všemi vrstvami člověka.
Po takovém obrácení člověk už nikdy na Boha nemů
tě znovu doporučil ochraně svátého kněze.
"Musíš mi pomoci!"zapřisáhal ho s dětským že zapomenout. K němu míří jeho srdce. Modlitba
citem,"uvaž, teči přijdou nepravidelná slove je pro něho od té chvíle tak nutná a samozřejmá
sa. Sám ses jim kdysi učil a byla pro tebe jako denní chléb.
tvrdá. Pomoz mi, celý život ti budu vděčný!" Tak zázračné obrácení je beze sporu milost. Nedá
V záři obětní svíce se zdálo, že na přísnýh se vynutit. Avšak tato milost se dává často. Jen
ústech světcových se ukázal úsměv. Snad si ji nesmíme nechat ležet stranou, nesmíme ji odsu
vzdor nebeské blaženosti vzpoiměl světec na novat na zítřek. Kdo hned na začátku poslechne
trnitou divočinu nepravidelných sloves, jež pozvání Božího, toho bude Bůh čím dál víc přita
mu v jezuitské koleji působila bolení hlavy. hovat v nesmírném proudu milosti.
Návrat byl lehčí, Jan nemusel žebrat o chléb Avšak obrácení není jediný čin. Celý náš život
a přístřeší, sán se dělil o skronné jídlo s je dlouhý výstup, cesta na horu Boží, až k vrcho
dětmi na silnicích, tuláky, zběhy a invali lu lásky. Budeme často padat zpět. Budeme muset
dy, ani se neptal, jestli panoc potřebují. znovu začínat. Casto se budeme muset zase"obraPan farář ho milé přivítal, šřastný, že ma- cet”. Takový život je boj, zápas. Ale tento zá
pas je výraz lásky a cvičení v lásce, a tento ži
Icmyslnost jeho Žáka zmizela. A marně sv.
Františka Regise Jan nevzýval, šlo to oprav vot je krásný proto, poněvadž zosobňuje lásku.
du lehčeji. Matyáš mu nadšeně pomáhal a tak NENÁPADNĚ OBRACENÍ
zdolal i houštinu nepravidelných sloves.
Tato "nenápadná” obrácení rovněž jdou do hloubky
WILHELM HEERMANN: SVĚTEC A JEHO ĎÁBEL
Mnozí lidé, vychovaní nábožensky, jsou stále v
živém spojení s Bohem a sotva se od jeho cesty
To,co inteligence člověka, všechno jeho vě odvrátí. Ale musejí se"obrátit"protože jejich ži
dění, genius a pýcha, není schopna vybudo- vot je poměrně povrchní. Nemají dosud sílu a moc.
vat-ono MESTO B02í-dosáhl nejpokomější z po"Boží. Když se však věrně učí víře, když hledají
korných...Boží království vybudoval upřímnou Boha v modlitbě, stále hlouběji a výrazněji
dětskou prostotou...
Van der Meersch

se jim ukazuje Boží velikost. Jako ranní
Tvá největší starost musí být, aby ses nezatvr
dli stálým odnítáním milosti. Když jsi jednou 9
červánky se zvolna mění v zář až k jasně
planoucímu dni, tak se jim bude Bůh odhalo všechno jasně poznal, ochutnal milosti Boží a
vat stále zářivěji. Konečně budou zírat na pak přesto odpadneš - co tě pak má přivést k ob
Boha tak zaníceně, že pro ně nebude možné rácení? Písmo nazývá takový vědomý a dobrovolný
nic jiného, že se mu věnovat celou svou by odpor proti náboženskému poznání "hříchem proti
tostí; úplné odevzdání, "zasvěcení” se Bohu. □uchu svátému”. Je to vědomá a dobrovolná slepo
ta; neodpustitelná - protože neobratitelná.
”N E M O Ž N É O B R Á C E N Í
"Kdo by řekl/slovo/proti Duchu svátému, tomu ne
Snad si řekneš: já se obrátit nemohu! - Ne
bude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím'.'
máš nic považovat za nemožné. Když jednou
Mat 12, 32/.
.
uznáš, že potřebuješ obrácení, je polovina
od akovan í
práce hotová. Snad se nemůžeš obrátit hned JAKÉ JSOU ZP0SOBY OBRACENÍ
a naprosto dokonale. Ale NěCD se ti v kaž 1. "Zázračné"obrácení. Příležitosti: setkaní s
dém případě může podařit. Sotva si ujasníš,
Nekonečnem, se smrtí, s vlastní bezmocností,
že s tebou není všechno v pořádku, už máš
s vlastní velkou vinou, s lidskou láskou, s
možnost, něco změnit. Snad uznáš, že např.
krásou, osamělostí, tichem a hluboce věřícím
nedostatek zábran, bezuzdnost a výstřelky
člověkem. Člověk se"zasvětí"dokonale Bohu.
u tebe jsou takové, že to tak dál jít
"Pane, co chceš, abych učinil?"
nemůže. Když tě svědomí napomíná,
2. "Nenápadné" obrácení: člověk vniká pozvol
jistě se ti podaří, své pudy při
na do velikosti Boží - až k úplnému oddání
nejmenším trochu ovládnout. K
tomu nepotřebuješ ani zvláštní
se Bohu.
milost. Nebo pozoruješ, že tě
3."Nemožné" obrácení. Povazuješ své obrácení
do hříchu vede stále stejné po
za nemožné? Snaž se zrněnitQnapřed málo, o
kušení. Jistě se ti pomalu po
čem víš jistě, že změnit můžeš a musíš. Po
daří, se této příležitosti ke
malu
tě Buh povede až k úplnému
hříchu vyhnout!
obrácení.
Potom se ti pozvolna povede, vy
4.0brácení"zatvrzelých" -.lásce se člověk na
hnout se příští příležitosti k
učí tím, že je milován. Dokazuj jim svou
těžkému hříchu, všem těm klič
lásku.'
kám a dírám, do kterých se za
5.Ob ráčení "odpadlíků". To je obrácení nejmotáváš, klopýtáš a padáš.
Nebo pozoruješ, že jsi velmi
těžší. Zatv^zelost roste tím, že neustále
líný; či ti chybí modlitba,
.říkáme NE vůči Boží milosti.
mše sv., zpytování svědo
HERBERT MALINGER: LEBENSKUNDE
mí atd. Ani k tomu nepo
třebuješ mimořádnou dáv
ku milosti. Jen trochu smyslu pro čest a
Soeur Marie Agněs VERSCHOORE, 25, Ta maar,
dobré vůle. Když tě Bůh posouvá k polepšení,
C.L.Klimmen, Hollande nám upříímě poděkova
pak ti dá postupně i milost, aby ses "obrá
la za velkou krabici známek, pohlednic a j.
til" dokonale!
drobností. Upozornili jsme na to, že sestra
sbírá tyto věci pro tělesně postižené, o
OBRACENÍ SLEPÝCH A ZATVRZELÝCH_______
které pečuje-ti to opraví, vpraví, z pohled
Chceš-li obrátit toho, kdo je pro víru slenic udělají např.krabičky ap. Jednak mají
pý a kdo je zatvrzelý, podivíš se, jak je
pocit užitečnosti, a pak si trochu i přivy
to těžké. Takový člověk prostě nevidí a ne
dělají. A iry se zbavíme starých známek, po
chápe nic z toho, co je ti naprosto jasné.
hlednic, různých devocionálií a navíc máme
Ale existuje zázračný recept k obrácení
dobrý skutek.
těch, kdo nejsou schopni lásky: naučí se
KUPUJETE NÁBYTEK?
lásce tím, že je milujeme. Dokaž mu svou
Můžete si vybrat ve 4 velkoobchodních skla
lásku! Láska je jako plamen svařovacích ho
dech, vyžádáte-li si od pana B. SMETANY, AG.
řáků: propálí ocelové pláty srdce.
8360 Eschlikon, t.073/43 20 75 průkaz. Pak
NEJTĚZŠÍ-A SKORO NEMOŽNÉ
dostanete při hotovém placení v těchto skla
je obrácení toho, kdo jednou odpadnul. PÍsdech na nábytek a bytové doplňky/koberce ap.
mo říká: "Kdo zakusil krásu Božího slova a
20 % slevy. Adresy skladů a j .údaje vám
moc budoucího věku - a přesto přese všech
pan Smetana pošle s průkazem, který je ne

no potom odpadl, takového člověka je ne
možné pokáním znovu uvést do původního sta
vu. "/Žid 6,6/.

přenosný.

SMLOUVA

patriarchou se uzavírá smlouva, která obsahuje
oboustranné závazky. Za zvláštní ochranu se musí
Kapitola z knihy Daniela ROPSE, BIBLIA A JEJ Abraham podrobit dvěma povinnostem. První je změ
nit jméno, oož je u všech primitivních plemen hl.
LUD, vydaná slovenskými jesuity v Kanadě.
Má 361 str.a můžete si ji objednat i v Katol na východě velmi význarmé. Jméno znamená víc než
označení nebo výraz. Tvoří a podněcuje. Místo 10
misii, 8735 St.Gallenkappel-pokud zásoba
štaci. Uveřejňujeme kapitolu česky.
"Abrama" v něně je etymologická vzpomínka na ně
Věděl Melchisedech, že Abrahamova hodina by jakého sumerského boha, se bude jmenovať'Abraham"
la blízko? V životě patriarchy se otvírá no oož je "otec imoha lidí". I Sára, kte
vé období, v němž rozmnožuje Bůh své důkazy. rá se dosud nazývala Sarai,při jímá no
Tento člověk, už nemladý, má v srdci straš vé jméno, znamenající "Vaše Výsost".
né pochybnosti; jak bude existovat jeho po Dále chce Bah, aby se Abraham a jeho
tomstvo, které mu bylo slíbeno, když nemá muži podrobili obřízce. V tom je oži
ani syna a vše zdánlivě dokazuje Sářinu de vení jednoho z nejstarších obřadů lid
finitivní neplodnost? Bůh ví o této těžkos stva. Setkáváme se s ním skoro všude
ti. Opakuje svůj slib: "Pohled na nebe a spona zemi a ve všech obdobích. Zná ho
čítej hvězd/, nůžeš-li; takové bude tvé po předkolumbovská Amerika a Polynézie.
tomstvo."
Dělali to Egypťané a od těch se to
asi Abraham naučil. Původ je nejas
ABRAHAM A SÁRA VÁHAJÍ UVĚŘIT
ný. Herodot to připisoval péči o čis
Je to velké drama v duši patriarchově,
totu. Jiní to vysvětlovali psycholo
"strach a hluboká tma". Oo se od něho žádá, gicky. Další v tom vidí vzpomínku na
zdá se úplně nemožné. Bůh upřesňuje. Nebude krvavé oběti nebo posvátné zmrzačení.
vše jen radost a plodnost pro lidi, kteří V černé Africe jsou kmeny, kteří vy
se narodí z Abrahama. Dřív než dostanou za konávají obřízku i na ženách. Ať je
slíbenou zemi, budou muset trpět zajetí v tomu jakoliv, dostala obřízka velký
cizině. Narodí se však a budou mít území od význam v tradici Abrahamových potom
"egyptské řeky po veletok Eufratu". Tehdy ků. Bere se jako obřad, bude posvát
Abraham uvěří. Jeho žena Sára je však skep ným zasvěcením, bez kterého není mož
tičtější. Starý sumerský zákon, jak byl v né se stát členem vyvoleného národa.
té době zapsán v Charnnurabiho zákoníku,před Můžeme říci, že bude i kamenem úrazu,
vídal případ neplodné manželky. Manžel mohl když všeobecné křesťanství nechá pad
žádat, aby jeho žena vybrala některou svou nout starý judaismus. Její pravý
smysl je hlubší. Je znakem úmluvy,bo
služku, která by mu dala děti. Sára tedy
přivedla Abrahamovi egyptskou otrokyni Agar. lestnou znánkou podrobení se vůli Bo
A Agar počala. Povýšená konkubína se však ží. Obřad nestačí."Obřízka má být ob
dívala svrchu na zákonnou, neplodnou ženu. řízkou srdce."Dt. 10,16 a 30.6.
I takový případ předvídali Chammurabiiio
právníci, jako velcí psychologové. Nemusel SMLOUVA SE UZAVŘELA
být vzácný. Manželka měla právo domýšlivou Abraham a muži jeho domu jsou obřeza
souložnici potrestat. Sára to udělala tro ní. Pak je Bůh odměňuje. Je to nej
chu tvrdě. Tím však naději Abraham neztratil krásnější stránka knihy Genezis,
těhotná Agar se zachrání na poušti díky an stránka o Boží návštěvě. Zdá se, že
dělovu zásahu, vrátí se do tabora a brzo po skrze ni prochází všechno světlo pěk
rodí Izmaela. Abraham se dozvěděl, že Bůh ného orientálního dne, celý příslib
může dát syna muži, starému osmdesátšest
podivuhodné budoucnosti.
let. Sám se blížil ke stovce. Přislíbené po Abrahám sedí u vchodu do stanu. Je
tomstvo bude tedy Izmaelovým potomstvem.
horko. Abrahám podřimuje. Když zved
A přece ne!
ne hlavu, vidí tři hosty. Běží jim
v ústrety, dá přinést vodu na umytí no
DALŠÍ SLIBY BOŽÍ
hou. Sára připraví zákusky. Upečou tele. Orien
Bůh navštíví svého věrného znovu a zjeví mu tální tradice učí vidět v návštěvníkovi posla bo
víc. Neslibuje, že z něho povstane národ a hů. Hostem je Bůh s dvěma anděly.Bůh s Abrahamen
že budou mít kannanskou zem. Bude-li Abra zachází jako s přítelem, vstoupí do stanu a nese
ham" chodit před Boží tváří a bude dokonalý',' dobrou zvěst:"Sára bude mít syna." Sára pochybu
uzavře se smlouva mezi jeho lidem a Všemo je, směje se tomu: "Já, stará, bych ještě mohla
houcím. Toto duchovní parazání, které na poznat rozkoš?""Je Bohu něco nemožné? "odpovídá
značil Abrahamovi Melchisedech "kněz Nejvyš návštěvník. Návštěva má ještě jiný důvod. Bůh je
šího "potvrzuje sám Bůh. Mezi Neviditelným a nejen Pánem slibů, ale i Pánem trestů. Sodoma a

a Gomora na sebe uvalují straš
né tresty. Jejich nemravnost
pohnula Boha k tonu, že se roz
hodnul je zničit, vystrašený
Abraham -volá: "Docela je zničit!
Je-li spravedlivým Bdiem, je
spravedlivé trestat nevinné s
vinnými?1'Je-li v těch městech
hrstka dobrých lidí, snad jim
Bůh odpustí!

zrÁdnÁ pohlednice

Ještě kousek poutavých vzpomínek našeho budoucího exercitatora P. L. Kuchaře na dobrodružnou cestou za kněžstvím v Polsku.
\J pondělí kolem deváté jsem se vynořil na dvore biskupského
ordinariátu v Lublině. Sotva jsem se přiblížil, dveře paláce
se otevřely. Cekali mě. Tentokrát jsem směl přestoupit práh.
Biskupův komorník mě mlčky vedl dovnitř. 11
66 lety biskup byl jako vyměněný, svěží a pohyblivý. Jeho
tvář zářila radostí a dobrotou. Dobré znamení! Ve dveřích mě
objal a než jsem se vzmohl k řeči, dal mi na obě tváře bratr
ský polibek. Pak jsme se dali do práce. Ano - do práce! Byla
TREST NAD HŘÍŠNÝMI MĚSTY
hodná proslulého agenta 007 Jamese Bonda.
Andělé Páně odcházejí k dvěma Napřed jsme museli rozluštit připiš z Říma a náhradní dimisoměstům, kde s nimi velmi haneb riálky. Vysvětlil jsem biskupovi význam kódovacího klíče.Sám
ně zacházejí. Sodomští a Gomor rozluštil zakódovaná slova a zastřenou formulaci. Poslední
ští mají opravdu hnusné mravy, dopis z Říma byl na aerogramu. Na štěstí! 0 jeho pravosti se
které volají o trest.
nedalo pochybovat. Aerogram je tenký letecký papír s natiště
A trest přichází. "Spustil se nou známkou. Popíše se, složí a slepí. Text, odesilatel,znám
velmi prudký ohnivý déšt. Spá ka a poštovní razítko jsou na jednom papíře. Kdyby byl Otec
lil pole, louky, zelené háje. generál z Říma poslal obyčejný dopis jako dosud, byl bych
Spálil lesy na úbočích a vypá teoreticky mohl nechat obálku a dopis vyměnit, nebylo na něm
lil kmeny stromů až do korene. úřední razítko a také být nesmělo. Nebyl problém, vložit do
Spálil i chlévy, domy, opevne obálky jiný dopis a falšovat podpis. Takový podvod nemohl
ní, verejné budovy. Lidnatá
lublinský biskup vyloučit. Nebral totiž záležitost na lehké
mčsta se stala hroby a když
vážky. Vždyť býval profesorem církevního práva na lublinské
plameny pohltily všechno, co
katolické universitě.
bylo na zemi, pronikly až do
Biskup se na chvíli vzdálil a pak vyšel ze své pracovny s
samé zeme, aby ji udělaly ne Annuario Pontificio/papežská ročenka/. Přezkoumal odesilateli
plodnou. " Tak to popisuje
aerogramu a zjistil, že jméno v papežské ročence souhlasí s
alexandrijský dějepisec Filon jménem představeného eucharistiánů. Pak vyzkoušel i rme: kdo
v r.20.př .Kristem.
založil naši kongregaci, kdy -prostě všechno, co je o nás v
Je to drama, dokázané nejen
ročence, jsem musel zopakovat. Konečně osvobozující slovo:
Písmem, ale i jinými doklady? biskup uznal přenesenou plnou moc mého zpovědníka k výstavem
Nebyla snad vzbuzena vzhledem dimisoriálek a jejich právní platnost a věrohodnost, vzdor
kraje u Mrtvého moře a jeho
zakódování, chybějícímu podpisu a úřednímu razítku.
vodou, plnou soli a asfaltu,
Řím dovolil udělit všechna svěcení v jednom dni, od tonsury
vodou, která rozprostírá svou po kněžské svěcení/tonsura, ustřižení několika vlasů na teme
kovovou hladinu podél narud
ni hlavy, znamení, že kněz na sebe bere trnovou korunu Kris
lých skalních útesů Moabu? Je tovu/. Papež Jan XXIII.sám dal patřičné povolení'. I to vyčet
jisté, že oelý kraj má sopečný biskup ze zakódovaného textu. Sáhl po kalendáři. Druhý den
charakter. Vznáší se nad ním měl světit oltář v Chelmu, ale ve středu by mi mohl udělit
minerální zápach, pach smrti. tonsuru a čtyři nižší svěcení, která se dávají mimo mši sv.
Ale Písmo několikrát zdůrazňuje Ve čtvrtek bych byl během mše sv.vysvěcen na podjáhna, jáhne
krásu a úrodnost této krajiny a kněze. V duchu jsem zajásal a ztěží jsem svou radost skryl
před pohromou. Archeologové
myslí, že kolem r.2000 př.Kr. Týž den jsem hodil do schránky pohlednici s datem 10.IX. 195S
byla krajina obydlená a zříce ačkoliv bylo teprvé pondělí. Pohlednice měla svůj význam. Dc
ma - v Brně - byly do plánu zasvěceny jen dvě osoby:můj zpo
niny nemravných měst zalila
vědník, který vystavil dimisoriálky a druhou nazveme Reginu
voda.
/oba už zemřeli/. S Reginou jsem domluvil, že budu posílat
JEDINÁ RODINA
každý den z Polska pohlednici, dokud nebudu knězem, bude da
se zachránila. Lotova rodina
k sobě přijala Boží anděly, za tum arabskými číslicemi. Po kněžském svěcení napíši datum
chovala si lidskost mezi špat římskou číslici. Teď jsem ztratil přes týden, z Polska šla
nými lidmi. Utekli před ohni pošta 4-5 dní do ĚSSR. Kdybych napsal lístek v pondělí,byl
vým deštěm. Jen Lotova žena se bych doma dřív než on. Byl jsem jist, že mému svěcení nic ne
stojí v cestě, napsal jsem v pondělí čtvrteční datum-den,kdy
ohlédla a zemřela zasáhnuta
smrtonosnými plyny. Pokryl ji jsem měl být vysvěcen na kněze, římskými číslicemi a dal lís
solný prach. Dodnes je tam vi tek na poštu.
dět bílé obelisky, podobné so Ale neměl jsem jej odesílat...
DEN RADAR UNTERFLOGEN
chám, které jakoby zkameněly.

které přijaly melchitský obřad. V Emauzích ve
dou starobinec, patřící řecko-katol.patriárcháV Jerusalemě sídlí zástupce patriarchy Antio tu, v Nazaretě mají dům a vedou střední školu
chie se sídlem v Damašku patriarcha—vikář. Po pro dívky, patřící řecko-katol.patriarchátu v
slední z těchto vikářů se před dvanácti lety Beth.Sahur vedle Betléma. Melchitského obřadu
neslavně dostal na veřejnost, protože zneužil jsou i Malé sestry Ježíšovy, zal. Charlesem de
své možnosti volného styku do Jordánska a ve Foucauldem. Mají dům v Betlémě a jsou na šestém
sván mercedesu wzl zbraně pro arabské/!!/te zastavení Křížové cesty ve starém městě v Jeru
roristy z Izraele. Byl zatčen a dostal 15 let šalémě.
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vězení. Jako gesto vůči Vatikánu byl předčasní
JAK JE TO S PRAVOSLAVNÝMI?
propuštěn. Taková gesta dělá Izrael rád, zále
ží mu velice na tom, aby ho Vatikán konečně U pravoslavných mají převahu Řekové, mají v Jerusalémě i patriarchu a asi 90 tis.věřících v
diplomaticky uznal.
Izraeli
obsazených částech. V Jeruzalémě a
V létě 1981 vyšlo oznámení, že zástupce Hila- okolí jeaněkolik
ženských a mužských klášterů,
riana Capucciho, spravující úřad patriarchy- u mužů někdy s jedním nebo nejvýš dvěna imichy
vikáře v Jerusalemě, bude se souhlasem Říma
/např.v klášteře sv.Eliáše, v ulici do Betléma
vysvěcen patři archou Maximem na biskupa. K
nebo
křížový klášter v Jerusalemě/. Význam ý
slavnostem se rozeslaly pozvánky, ale postavi
je klášter sv.Saby v judské poušti v údolí
la se proti tomu ostře syrská vláda a PLO.
Kidronu směrem k Mrtvému moři. Také ve Wadi
Pak nastalo ticho. Koncem listopadu byl koneč
ně kandidát - bez pozvánek - vysvěcen a 6.pro Kelt, údolí v poušti, vedoucím východně od Oli
since vstoupil za velkého jásotu věřících do vové hory k Jerichu, je klášter sv.Jiří asi s
5 michy/především Rumuny/. V byzantské době
kostela v Jerusalemě.
před vpádem Peršanů r.614 měl Wadi stovky a ti
ME L CH I TĚ
síce imichů, kteří částečně bydleli v jeskyníď
mají jednoho biskupa v Haifě a druhého v Ammá•Tyto jeskyně mžeme vidět i dnes.
nu, pro asi 40.000 věřících v Izraeli a v ob Převládající postavení pravoslavných je patrné
sazeném území a Jordánsku. Počet křestanů se hl.ve sv.Hrobě, kde mají největší podíl na
zmenšuje, protože imoho Arabů se z obsazených střední lodi jako své vlastnictví. \fe sv.Hrobě
území stěhuje. Duchovní správa je dobrá, kněž: je v kapli ne nepodobné kapli v Einsiedeln,nad
melchitů jsou aktivnější než většina řecko- hrobním stropem, kde ležel mrtvý Kristus,jsou 3
pravoslavných farářů. Částečně jsou u melchi zobrazení Zmrtvýchvstání Páně: vlevo latiníků,
tů v duchovní správě knězi s polovičním úvaz uprostřed Řeků a vpravo Arménů. Pravoslavní
kem. Malou melchitskou obec v Betléme vede
koptové mají mimo hrobní kapli kapli, kde se
arabský ženatý kněz/smějí se před vysvěcením mohou otvorem dívat přímo na sv.Hrob.
oženit/, který mluví v arabském oddělení v
izraelském rozhlase. Melchité jsou pravoslav NEMOŽNOST EKUMENISMU
ným trnem v oku, považují je za"zrádce"prava- S Řeky nejsou snadné ekumenický styky, vzdor
slaví. Do Božího hrobu nemají oficielně pří smírným gestóm, které již udělala nejvyšší ve
stup. V zákristii františkánů visí list řecko- dení na obou stranách. Není divu, kd^ž čteme
pravoslavného patriarchy, který upozorňuje,že stanovisko michů z hory Athos, které vydali
melchité nesmějí sloužit mši sv.ani na sv.Hro k otázoe ekumenismu . Říká se tam důrazně, že
bě, ani na Kalvarii-ani v době, vyhražené la pravoslaví má svátý úkol otevřít katolíkům ces
tiníkům. Existuje tam skupina salvatoriánek, tu k pravé víře/aZ-e kde majz nástupce Petrova?
z ženské větve salvatoriánů, zal.P. Jordanem, a dát jim to na vědomí. Když se tato vyhláška
mnichů z Athosů četla v sále Zesnutí Panny
Marie, ponyslil jsem si:"Tak jsme všichni na
scestí, zachránit před věčnou záhubou nás může
jen řecké pravoslaví!" Teologové z Athosů jis
tě nejsou celé pravoslaví, ale pro tuto církevznamenají moho. Slyšíne-li o Sv.hoře Athos,
bezděčně nás napadne označení "Svatý stolec".
CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI
Pravoslavní se drží v církevním životě Juliánského kalendáře a jejich svátky jsou o týden
později, podle data o 13 dní. V r.1982 byly ve
likonoce 11.4.-u pravoslavných 18.4.a veliko
noční datum je 5.4. Tak se můžeme zúčastnit i
svátků pravoslavných. Svátek Nanebevstoupení
jsme tedy oslavili u pravoslavných, na Olivové
hoře kolem kapličky Nanebevstoupení, přeměněné
v me šitu.Kromě tohoto svátku se platí vstupné.

JEDEME DO IZRAELE!

PODIVNÝ
MUŽ
LOUIS DE WOHL: OHEŇ NAD OCEÁNY

Nebo lépe - coby vyhrál. Už to také chytnul!"
"0 čem mluvíš, "řekl Petr a nyslel si:"Proč se
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Za zlobného, tvrdého, plechového zvuku zvo vlastně ptám?"
nu koleje se Petr Favre probudil; Frantisek "Nevšiml sis, že v poslední době nosí dlouhé ru
kávy? Všiml jsem si toho, 00 chce skrýt. Dostal
spal jako obvykle dál.
Petr měl radost, že má noc za sebou. Venku francouzskou nemoc. Proklatě oäclivé. A jedna z
bylo ještě úplně tma. Slyšel, jak déšE na ženštin má vřed na krku. ..No dobře, pil jsem prá
ráží na okna. Už nějakou dobu špatně spal. vě z hnusu víc. Ale dnes vyhrajú při skoku vyso
Věděl proč, ale nechtěl si to přiznat. Ztra kém a s Garciou už chodit nebudu, Petře!"
til duševní klid a příčina jeho neklidu spe "Doufám, že vyhraješ,’"opověděl útočně Petr.
la s lehce zduřelou tváří a těžkým oddecho František na něho s úžasem pohlédl/ pak se za
smál. "Všichni přece nenůžeme být tak svati jako
váním naproti na slaměné matraci.
jsi ty, Petře."
Petr věděl, že František byl v noci zase
pryč. Sluha Miguel Landi var mu jistě sehnal "Svatí..."zabručel Petr. K Františkovu skoro
peníze, vyznal se v tom mistrně. Je divné, opovržlivému úžasu se dal do pláče.
o
že tuhý a pyšný charakter šlechtice se dal
Byl to špatný den. František sice při skoku vy
tak ovlivňovat obyčejným sluhou.
hrál, ale jen proto, že jeho největší sok, dlou
Víc než Landivarův vliv na něho působil
profesor Garcia. Každý věděl, že bere své honohý Angličan, se na závodech neobjevil. Jeho
studenty na noční radovánky-pokud mají pení .skok pozoruhodně překonal všechny dosavadní vý
ze. Vrátnému vtiskl do dlaně pár stříbrňáků kony. A když přišel na odpolední pře dnáäcu-aniž
a ten držel hubu. Studenti se svými zážitky by se radoval ze svého vítězství, zašeptal mu
však sami chlubili. "Jsou ty noční výlety Petr:"Do naší ložnice postavili dvě postele!"
opravdu takový požitek? A když jsou-proč já "Dvě? Pokoj je sotva pro nás dva-tři je moc!"
blázen nejdu s nimi?"trýznil se Petr Favre. Vtom vstorpil profesor a oba zmlkli.
Když nu bylo dvanáct, udělal slib věčné čis Hned po vyučování se obrátil František na příte
toty. Docela sán, v horské kapličce. Musí le: "Kdo to vlastně je?" zeptal se.
dnes, jako dospělý, dodržet to, co slíbil "Dva. Spanělé. Jeden - Juan de Peňa."
jako nevědomé dítě? Ale snad jako dítě věděl "Slušná rodina. A ten druhý?"
o Echu víc než ví po všech studiích na uni Petr zrozpačitěl: "Přechází k nám z Montaignu."
"Tam nikoho neznán. Jak se jmenuje?"
versitě.
"Nevím. Viděl jsem ho. Ty také-asi před rokem.
Zapálil svíčku: "Františku - vstávat! "
Vzpomínáš na toho žebráka s oslem?"
František se s trhnutím posadil. "Dej ji
pryč,"řekl nevrle,"už tu osobu nechci vidět" "TO nemyslíš vážně? Ten rozedraný strašák? Matko
Boží, to je moc! Nebudu s ním spát v jedné
"O čem mluvíš? Žvanilo! "
"Zvonilo?"zívnul František."Zase jeden den, místnosti!"
co? Poslední se ještě převaluje v mém mozku "Víš, že ti to nepomůže." Petr se jermě usmál.
jako by měl olověné nohy!" vyskočil a pro "Ostatně-zdá se to být docela milý malý muž!"
o
táhnul se. "Ty jsi na tom dobře, Petře. Vy
spal ses - a nás zatím zavedl profesor Gar Večer ho Františkovi představili -a představil
da do nového lokálu-není ani o mák lepší ho vedoucí koleje, Don Diego de Gouvea.
než ty minulé, hyslím, že toho nechám.Dnes "Inigo z Loyoly,"řekl,"váš krajan. Potřebuje do
plňovací hodiny, hlavně z aristotelské filosofie
je úterý, co? Dnes se musí rozhodnout o
Jistě máte dost času nu vypomoci." Než mohl Fran
skoku na Ile-aux-vaches-a já spal nejvýš
dvě hodiny! Čert vem Gardu! Uvidíš, že při tišek odpovědět, Gouvea odešel.
tomhle skoku přehřán!" Začal se umývat. Va František si prohlížel bledého, plešatého muže
se špatně skrývaným opovržením.
da šplíchala na všechny strany.
"Byl jsi...v příjemé společnosti?"zeptal "Je mi líto, že vás obtěžuji, Done Františku,"
řekl Inioo klidně."vynasnažím se, abyste se mnou
se Petr a nyslil si:
byli spokojeni."
"Proč se na to ptám?Proč
Ale František byl tak naštvaný,
chd slyšet jeho vyprá
že si vybrané zdvořilosti malého
vění? Protože mám odpor
muže ani nevšímal. "Dobrý prin
nou radost z naslouchání
cipál špatně volil,"poznamenal,
věcem, na které bych ne
Nehodím se za učitele! Měl vás
měl vůbec myslet. Otázka
předat do péče třebas tuhle Pet
je prostě první krok..’.'
rovi Favremu. Převezmi to,Petře.
"Garda by tomu řekl pří
A teň ně omluvte..." S utajeným
jemná společnost,"odpo
smíchem opustil světnici.
věděl odmítavě František.
"Nemá už, co by ztratil.
"Nemějte mu to za zlé, Done

Inigo,"řekl dobrosrdečné Petr."Někdy je tro
chu drsný. Ale má dobré srdce. Dovolíte-li
rád jsem vám k dispozici."
"Jste opravdu laskav, "odpověděl starší muž
pokorně,"já jsem vám k dispozici."
Později se v aule František Petrovi omluvil.
"Je mi líto-ale nemohl jsem jinak. Říkals,
že je to milý malý muž - tak ti to nebude
tak zatěžko. Nemohu ho ani vystát! Má...má,
něco nezdravého."
"Doslovně žízní po vědomostech,"odpověděl
Petr,"viděl jsi jeho oči?"
"Co je s jeho očima?"
"Jsou velmi výrazné a inteligentní. Je to
ostatně jemný, pokorný člověk. A když si po
myslím, že by mohl být skoro mým otcem— "
"Děkuji pěkně, "opovržlivě řekl František a
špičatě dodal:"Má ostatně důvod mi být vděč
ný. Opatřil jsem mu nového osla!"
o
"Je Don Inigo dona?"zeptal se student Boba
dilla.
"Ano, "odpověděl František, "před hodinou se
vrátil."
"Tt> je skvělé. lneš je krásný den,že?"
"Proč?"zeptal se František. Ale student ho
už neslyšel, vyběhl po schodech a bral tři
najednou.
Proti Františkovi se loudal Landi var: "Pane'.'
"Co je?""Profesor Garcia ván vzkazuje, že
si dnes v noci zase vyjde.""To mě nezajímá,"
odpověděl František pochmurně,
"Je mi líto, že jsem nesehnal peníze.
Profesor říkal, že bude dnes dělat hostite
le sám."
Student Salmeron se zeptal dychtivě: "Je Don
Inigo de Loyola doma?" "Ano, "odsekl Franti
šek. Student se spokojeně zašklebil a spě
chal po schodech nahoru.
"Nemohu Garciu vystát,"řekl váhavě Franti
šek. "A potřebuji se vyspat."
"Ale pan profesor Garcia nyslí..."
"Ano, Don Inigo je čfcma, "odpověděl František
dříve, než student Laynez otevřel ústa.
Laynez se usmál ."Konečně vím, co studujete,
Done Františku. Čtení nyšlenek je velké
umění. Dobré jitro."
"Ten člověk je žid, "prohodil Landival opo
vržlivě. "Zdá se, že má židovskou krev,"
kývnul František, "ale nej lepší student z ce
lé koleje. Nechápu__ "
"Profesor Garcia říká..." "Už s tím přestaň!
Garcia, Garcia, Garcia! Nechci a hotovo.
Propadnu při zkouškách, nebudu-li studovat!"।
"Profesor Garcia říká, že můj pán určitě
zkoušky udělá. Hovoří o profesorském místě
pro pána v koleji Dormanse-Beauvais..."
František na něho bystře pohlédl:"Ty jsi,
Mígueli, k nezaplacení. Tvé uši jsou velké
jako uši slona. Přesto - nemůže mi uškodit,

když budu trochu víc pracovat."
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"Pracovat? "očhalil Landi var své silné, bílé zuby."Stále pracovat-jako cbohý seňor Favre? Pra
cuje ve dne v noci, jako všichni učedníci ubohé
ho žebráka."
"Učedníci?"František svraštil čelo. "Nerouhej se
lunpe!"
"Bůh chraň, "zašclebil se Landi var. "Oopak je
pravda rouháním? Všichni sedí kolem svátého žeb
ráka a ssají přímo každé jeho slovo. Dvakrát měšíčně chodí ke zpovědi a k sv.přijímání "
"To není zdravé,"potřásl hlavou František.
"Není to vůbec zdravé, "zvláštním trnem řekl Lan
di var. "Leccos jsem se o svátém žebrákovi do
slechl. Měl co dělat s inkvizicí. Dvakrát -snad
i třikrát. Seděl ve vězení pro kacířství. V
Salamance!" "Cože? Odsoudila ho inkvizice? To
byl tedy opravdu vinen?"
Landi var pokrčil rameny. "Nejsem teolog, "řekl
rozpačitě.-"Jen s tím ven, Migueli? Odsoudili ho
nebo ne?""Kdyby ho odsoudili, byl by zde nebyl,"
přiznal Miguel."Ale jeho učení bylo podezřelé."
"U toho podivína je všechno možné!"
"Vím ještě víc,"zašeptal Landivar. "Měl zastrče
nou v ranci knihu - kterou sám napsal."
František se rozesmál:"Ten? Knihu? Jeho latina
je směšná. Pomalu se lepší, ale když přišel!
Petr nad ním stále potřásá hlavou. A ten že by
napsal knihu?"
"Ano - ale nikomu ji neukáže."
"Jaká kniha to irůže být?"zeptal se zvědavě Fran
tišek, "o magii?"
"Nevím jistě," vytáčel se Landivar.
"Nesnysl, Migueli,"řekl po krátké úvaze Franti
šek, "snad je to fanatik nebo blázen nebo obojí,
ale s äáblem nedrží. Vždyt mluví jen o víře!"
"Takoví jsou nejhorší,"odpověděl Landivar
pochmurně.

"Jedná se o vážnou záležitost, "stáhl profesor
Garcia nervózně své dlouhé rukávy."Považuji za
svou povinost to hlásit." Don Diego de Couvea si
hrál se svým pozlaceným husím brkem.
"Loyola je podivný člověk,"uznal. "Nechápu ho.
Proč shromažďuje kolem sebe ty mladé nadšence?
Proč ty zbožné formality, nekonečné debaty-jako
kdyby k tomu nebylo dost příležitostí v koleji.
Kam vlastně míří?"
"To je správná otázka! Proč žádá po mladých li
dech asketická cvičení, proč se mají nenápadně
oblékat, ba skoro jako žebráci.. .úplně nevhodné
pro žáky našeho domu! Nejsou to žebraví nniši!
Máme tu mladé lidi z nej lepších rodin. Celý ten
hloupý žvást o následování Krista! Ano-slyšel
jsem to od studenta Layne ze! Máme nečinně přihlí
žet, jak ten stárnoucí darmošlap vychovává stu
denty podle vlastního málo žádoucího vzoru?"
"Děkuji vám, "svraštil obočí Don Diego, "kroužek
kolem něho je však malý: Laynez, Bobadilla, Sal
meron, Favre, mladý Rodriquez...Ale dá-li Loyola
důvod k trestu, energicky zasáhnu...!”

známek či podně
BOJPROTI STRACHU nepatrných
tů odvozuje závěry a za

STRACH - NEPŘÍTEL STATEČNOSTI
bílého dne vidí strašidla, je nejhorší rádce a
mlže vést jen ke zmatku a působit nesnáze. Začá
Strach ohrožuje každého člověka. Kdo se
tek strachu už statečného varuje, aby strachu ne
chvástá, že slovo"strach "nestojí v jeho
slovníku, bud bezmyšlenkovitě cpakuje frá důvěřoval a měl se na pozoru. 15
zi, nebo se klane nebo choe klamat druhé. Ubrání se jen ten, kdo se mu hned na začátku po
V skrytém koutku každého srdce doutná ne staví na odbor a nevšímá si jeho našeptávání nebo
ustále strach a čeká jen na příležitost, otřesů - ovšem nepodceňuje také duševní sílu,kte
rou potřebuje k obraně proti strachu - a neoddá
jak v nestřeženém okanéiku svůj úkryt
opustit a zahájit svou hru zmatku. Napsalo vá. se zmatenému, vyčerpávajícímu hloubání.
se už o tom tolik, že je zbytečné dokazo JAK SE PŘIPRAVIT NA BOJ PROTI STRACHU
vat strach jako jeden nebo jediný základní Nejlépe se nám to podaří, kd/ž se duševně připracit lidské přirozenosti. Jistě jsou zla, víne na to nej těžší, nej tvrdší a nejhorší, co si
která strach vzbuzují, u každého jiná, něk-nůže strach vůbec představit -as klidnou silou
áy je vlna strachu vyšší, jin<^ hlubší;ale duše příjmene to, co by bylo skutečné a nevyhnu
každý člověk má místečko, kde je zranitel telné. Přitom ovšem nesmíme podlehnout ne
ný a kolem tohoto místa krouží jeho strach bezpečí, o něně jsme se zmínili, že totiž děsem
a jeho citlivost vůči strachu. TOto místo naplněná fantazie nebezpečí, které je možné, pře
se dá nejsnačhěji napadnout a nejhůř obhá žene.
jit a uhájit. Zde musí člověk překonávat Kdo jde opravdu vstříc hrozícímu nebezpečí a ne
vnitřní zábrany a to ne jednou, nýbrž stá chce mu podlehnout, musí být především pevný v
le. Proto je nutné duši proti tomuto
myšlenkách. Postavit se tedy proti strachu a jeho
vnitřnímu strachu ozbrojit a to tím spíše, pouta zlomit!
protože neexistuje nebezpečí, které se ne Strach se zvětšuje, čím víc se mu poddáváme a
dá znásobit fantasií.
ubývá ho, čím víc se proti němu stavíme. Sv.To
Při tom si všinněme, že citlivost vůči
máš říká :"Je velká ctnost, zamířit pohled na nejstrachu statečnosti neodporuje, nýbrž ji zazší, hraniční případ." Protože ale mezi časný
vlastně předpokládá, neboř, strach znanená mi zly je smrt největší, je překonání strachu ze
větřit blízké nebezpečí. Statečný není ne smrti pravé vítězství statečnosti.
vědomý, který netuší, že má v ruce nevy
buchlý granát, není ani náměsíčníkem, kte KDO JE OCHOIIN ZA SVOU VĚC POLOŽIT ŽIVOT
tomu nikdo a nic neublíží. Je vnitřně svobodný a
rý kráčí na okraji propasti. Statečný o
nebezpečí ví, ví o tlaku, aby se rozhodnul stojí jako vrchol statečnosti vprostřed největ
a o nejistotě, která jako závaží ztěžuje ších nebezpečí. Kdo se ale chvěje před poslední,
každé rozhodnutí a jeho provedení. Proto největší obětí, ztratí nejlepší síly své duše.
Proti všem jeho rozhodnutím stojí zábrany a je
při strachu buší srdce, chvějí se ruce,
předem poražen, protože nechce jít svou cestou
tepe puls. Ale statečný umí tento pocit
spoutat silou svého ducha a přemoci ho. až do konce. Proto poznamenává Josef Pieper,když
mistrovsky přenáší iryšlenky scholastiky do příto»
o
nosti: "Každá statečnost stojí tváří v tvár smrti.
ZŽSAUtf ROZHQĽNUTÍ VŮLE
nikdy a za žádných okolností nepodlehnout Statečnost je ve skutečnosti připravenost na smrt
připravenost padnout, tj.zemřít v boji... "Stateč
bázni či strachu,ale dělat opak toho, k
čemu člověka strach žene, i kdyby uváděl nost", která nesáhá až k hlubinám ochoty padnout,
správné důvody nebo maloval zářícími bar má zkažené kořeny a je bez mod. "
vami či se s náporem a tlakem stále znovu I JINÁ ZLA NEŽ SMRT lOiOU ODSTRAŠOVAT CIT
sápal na duši. Neboř kdo je
a fantasii,např.dlouhá,bolestná nemoc,
posedlý strachem, ztrácí schop
doživotní vězení, mučení v koncentrá
nost, přehlédnout klidně své
cích. To však nevylučuje naději na
postavení a podle toho správ
svobodu, k níž se člověk vpírá. Smrt
ně rozhodnout. Lehce propadne
-je však úplné zničení pozemského živo
ochraňujícímu fatalismu a zá
ta a příroda se tomuto zničení sama
roveň přivolává zlo, které po
brání.
Kdo v sobě přenůže strach ze
važuje za nevyhnutelné.
smrti, přemůže i ostatní zla, která
STRACH SE PROZRAZUJE SŽM
ho mohou vystrašit. - Stává se, že se
neboř ho doprovází stále stou
člověk při výkonu zaměstnání vydává v
pající neklid a vzrušení a nůnebezpečí smrti-ale výsměchu se bojí.
že se změnit až v horečku;
Má imoho životní energie, ale slabý cha
podle toho poznáme jeho blíz
rakter, není duchovně samostatný a je
závislý na úsudku jiných lidí.
kost. Strach,který věří všemu, z

k zdokonalení své duše a pro lepší
svět.16
Čim vťc kdo dostal darů, tim větši
Tak mluví člověk, který buä o
úkoly na neho čekaji. Naše nadáni
zpovědi nic neví nebo je pokrytec.
máme rozvij et. I na to se jednou
1. Mnozí křesťané se donnívají,
Bůh zeptá. Mluvi o tom Pismo.
že nejvyšší ctnost je být"hod"Služebnik, který zná vůli
ný"a považují se za velmi sluš
svého Pána a přece nie podie
né, když nikoho neokradli a
jeho vůle nepřiprav/ a nezanezabili. Křesťanství však ne- _
řidi, dostane mnoho ran."Lk 12,47.
ní jen měšťácká prostřednost, ZPOVÍDAL
4. Franzouzský myslitel a básnik Pas^
je to "ctnostný život". Ctnost je nesmírná
cal
to
trochu
ostře, ale trefne formuloval:"Jsou
síla, ovšem pokud je zakotvená v Bohu.
Aby byl člověk "slušný", k tomu nepotřebuje dva druhy lidí: jedni jsou spravedliví a považu
náboženstvá-to dokáže každý průměrný člo jí se za hříšníky. Druzí jsou hříšníci a považu
věk. Kdo se vyhýbá zlu, nekoná ještě dobro. jí se za spravedlivé." Tato věta má pravdivé jád
ro. Čím víc se člověk blíží k Bohu, tím jasněji
Stáhne se pohodlně do soukromá a sobecky
vidí své chyby, i když okolí je nepozoruje.
žije sám pro sebe. Bojovat činně o dobro
Pře zkoumáváme-li svůj život, nemáme se řidit
je totiž do st "nepohodlné".
Písmo sv.s povrchní představou ctnosti ne velkorysými představami, ale meřitky Bozimi. Kdo
se postavi do Božiho svetla, najde na sobe také
ní vůbec spokojeno. "OČISŤTE SVÉ RUCE A
špinu. Kdo však zůstává v temnu nebo v přitmi,
POSVĚŤTE SVÄ SRDCE..."/Jak 4,7/. Apoštol
sv.Jan píše ještě otevřeněji:"PROTOŽE JSI hledá své chyby marně. Zajimavý výraz máji pro
zpytováni svědomi v Africe:" Drzim svou duši na
VLAŽNÝ, ANI STULENÝ, ANI HORKÝ, VYPUVNU
slunci. " Ptejme se tedy nejen: bylo to či ono
TĚ Z ÚST."/Zj 3,16/. - Být křesťanem ne
opravdu špatné? Nýbrž: Co by na mém miste udě
znamená být hodný, ale být dobrý.
Kdo v tomto slova siryslu prosívá své my lal Kristus?"
šlenky, najde asi řadu místeček, kde"opo Svatí se nespokojili s prostředností, ale sna
menul konat dobro"-tedy odepřel pomoc, ne žili se dosáhnout Božích cílů "radikálně". I ze
podporoval správnou věc nebo zbaběle mlčel životů svátých se můžeme imoho naučit. Knihy,
které popisují jejich život a působení nás pod
tam, kde měl protestovat.
2. Je také velic^rozšířená představa, že nítí, nadchnou , pomohou nám dál. Papež Jan
XXIII. vyzýval:"Studuj stále život světců - a
křesťan, který dodržuje Desatero Božích
budeš se obřími, kroky blížit k Bohu."
přikázání, si maže spokojeně poklepat na
rameno. Desatero je však minimum toho, 00 Na otázku amerického časopisu CO JE SVĚDOMÍ ?
si Bůh přeje - zdaleka ne všechno, 00 nás odpověděl jeden Indián: "Svědomé je jako trojúhelnik v mém srdci. Nehýbe se, když jsem dob
Kristus učil a 00 nám uložil.
Desatero se také nazývá"splnitelnými při rý. Avšak dělám-li něco špatného, začne se pohy
bovat a hrany mě boli. Když si ale na špatný
kázáními", což znamená, že nená velký
problém podle nich žát. Jsou jakýmisi mil- život zvyknu, hrany se opotřebuji a pak už bo
náky, které ukazujá cestu, ale nejsou cá- lest necitim.
lem. Ten je totiž vyssá. Kristus sám řáká: Ano - tak tomu je: není-li naše svědomí zaostře
"BUĎTE TEDY DOKONALÍ, JAKO JE DOKONALE VÁS né, nereaguje už "citlivě" - ale otepí. StaneNEBESKY OTEC. "/Mt. 5,48/. Apostol Petr pá
li se hřích zvykem, je toto nebezpečí mimořád
še: "STOJÍ PĎECE V PÍSMí: BUĎTE SVATÍ, NE ně veliké. Pak je nám svědomí na obtíž a zavírá,
BOŤ JÄ JSEM SVATY. " I.Petr 1.16. - Ke
me před pravdou oči.
křestanskému životu patřá také to, co řekl Avšak! Pád není zdaleka tak zlý, jako když člo
Kristus při Horském kázáná.
věk padne a zůstane ležet.
Vidíme, že se k těmto požadavkům mažeme
Stará legenda vypravuje, že se řeholního Otce
jen přiblížit. Proto je nazýváme "cílovými ptali jeho mniši: "Co je vlastně největším hří
přikázáními". Ale i když se k těmto ideá chem?" Moudrý stařec odpověděl:"Největším hří
lům úplně nedostaneme, musíme se podle
chem je, když už člověk nepoznává své hříchy.
nich orientovat. Desatero je pro křesťana Pak se nemůže změnit." Stejně čteme v Písmě:
opravdu málo.
"Pekneme-li, že hřichu nemáme, klameme sa
3. Boží dary pro tělo i pro ducha máme vy mi sebe." / I. Jan 1,8/. 4^.
užívat tvůrčím způsobem. Nechtěl, abychom Kdo se nemá z čeho zpovídat, je bud svátý
nebo nemyslící. Proto to rychle dožeň, ji
svá nadálí nechali ležet ladem. Kristus
nás o tom poučuje v podobenství o "neuži nak jsi na nej lepší cestě k pokrytectví!
tečném služebníkovi". Všechny dobré vlast KOMM MIT. Kalendář pro katolickou mládež.
nosti máme plně využít ke cti a slávě Boží, 416 str.Váz. KOMM-MIT-VERLAG, D 4400
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medu.Měli je v kožených nádobách. Když je poseč
lo opilství, 3-4 měsíce skoro nejedli, jen pili
V
Nedávno dávali ve Švýcarské televizi hru pod podnapilosti zuřili jako zběsilí. Procitla v
tímto názvem. Neviděli jsme ji. Avšak ukázky nich krutost a krvelačnost, vzpomínali na různá
prozradily, že hra není sestavena na základě příkoří, řvali, kleli, zpívali zuřivé písně, vy
li a vyskakovali, chlubili se, kolik zabili ne
skutečných poměru v indiánských redukcích,
rovněž nechodili jesuité v civilních oděvech, přátel, zvláště španělů, a pobíhali jako siryslů
a do redukcí kromě nich neměl nikdo přístup. zbaveni. V chýši naházeli všechno do ohně. Kdy
Byla to královská výsada, kterou užívali je se dostali ke zbrani, neušetřili ani nejbližší
zuité, k ochraně Indiánů před chamtivostí příbuzné, proto ženy .včas oštěpy ukryly. CpilŠpanělů a zotročením. V redukcích pracovala ci vyběhli na náves, tam se bili pěstmi,
škrabali a kousali.
17
a někdy násilně zahynula i řada českých
V
REDUKCÍCH
NEBYLY
HOSPOD
jezuitů. Tato kapitola o redukcích je z CÍR
KEVNÍCH DĚJIN P.Bl.RÁČKA, S.J.,který čerpal a panovala tam přísná abstinence. Proto bylo př
z knihy P.Floriana Bauckeho:EIN JESUIT IN
jetí křtu pro dospělého Indiána spojené s nema
PARAGUAY/1748-1766/. Ten v redukcích praco lou obětí. Ale misionáři přišli na to, že sušen
val až do zrušení řádu papežem na nátlak ne- Listí jistého keře obsahuje 2 % kofeinu a tak s
věreckých a zbabělých evropských vlád.
vařil v redukcích lahodný, příjeimě rozčilující
čaj zvaný maté.
Paraguayské redukce byly založené při ře
kách Paraně a Uruguai. Ľneš patří většinou Divoký Indián uměl jen loupit, krást a vraždit
neušetřil ani příbuzné. Poručil ženě, aby zabil
k Argentině a dosud se jmenuje celé území
dítě-bylo-li nevítané-a z hladu je i snědli. Dě
Las Misiones.
Brzo se zjistilo, že kočující lovce je nej dobíjely staré rodiče. Když někdo onemocněl neš
dříve třeba povznést na vyšší lidskou úroveň tovioemi, postavili k němu nádobu s vodou a mís
a pak pokřtít. Redukce zakládali misionáři s nosem a utekli do lesa. Čarodějníci a kouzel
různých řádů, ale největší zásluhy o ně ma nici svými kejkly zažehnávali nemoci a udržoval,
v nich nesmyslné pověry.
jí jesuité. Počtem, kvalitou a tragickým
Obětmi jejich krutosti se stali i imozí španělé
koncem se dostaly do dějin.
Indiáni se dostali i do městeček, muže pobili,
JAK ŽILI TEHDEJŠÍ INDIÁNI?
ženy a děti odvlekli, stáda rozehnali. Kolonisti
se
báli vyjít do polí. Posádky o 50 ti mužích s(
Indiáni neorali, nepásli stáda, nestavěli si
příbytky či osady, oblékali se nejvýš do ků někdy proti Indiánům vypravily, ale často se aru
že z jaguára. Země, vzduch i voda byly plné jeden z mužů nevrátil. Než španělský voják nabií
zvěře, stepi a lesy se hemžily zajíci, srnci pušku a vystřelil, už měl v těle sedm indiánský
jeleny, jaguáry, liškami, medvědy, opicemi, šípů. Před plukem vojáků ovšem Indiáni utekli.
Takových divochů bylo v pralesích a stepích někc
bažanty a j. Indiáni jedli všechno. Vejce
lik set tisíc.
vybírali z hnízd, proto neměli ani drůbež.
Když tam Evropané přivezli koně, skot a
MĚLI I D O B R Ě VLASTNOSTI
brav, roznnožila se užitková zvířata tak,že
zdivočela a vepřům narostly tesáky. Indián Např.milovali hudbu a měli k ní velké nadání.
se stal skvělým jezdcem. Miloval chrty, kte Před bělochy plaše prchali, ale když misionáři
v lodce zanotovali zbožnou píseň, pozorovali, jak
ří mu při shánění živobytí pomáhal i, měl
se
z houštin vynořují hlavy ozdobené péry. Něk
smečku až o 14 ti kusech. Dával jim z kořis
teří dokonce připluli v lodkách, aby lépe slyše
ti méněcenné maso. Chrti nebyli pěkní: u
ohniště jim línala srst a bylo vidět jizvy li. Misionáři s sebou brali hudební nástroje.
po vzájenných sporech a bojích.
V jídle a pití neznali divoši míry. Vařili
a pekli na rožni a jedli, dokud co bylo. Při
zakládání redukcí se stávalo, že místo aby
na polích orali, zvířata zabili a snědli .Pak
si lehli a odpočívali po jídle. Tři Indiáni
snědli na posezení vola, pět jich snědlo
přes noc krávu - jak viděl P.Baucke - jemu
to stačilo na víc než tři týdny.
Občas i mezi křestanskýni Indiány v reduk
cích prepukla náklonnost k lidož routství.
Nepřátele nejen skalpovali, ale řezali z
nich i kousky masa a ty opékali a jedli.
Opojné nápoje dělali z kukuřice, ovoce a

SVATÝ EXPERIMENT

Za ruku, která hodila kost, ho přiváží na ná
Na lodi pak hráli a Indiáni poslouchali jako
dvoří ke kůlu. Pak rodiče veřejně obrosí. 18
zkamenělí.
P.BADCKE tam přijel r.1749 a setkal se s něko Náčelník kmene mladíka přivázal. Rodiče jen
lika chlapci z kmene Mokobiů. Když spatřili ho-neradi předstoupili vyslechnout odprošení,
ši hudební nástroje, byli jako u vytržení. Mu které pohlavár mladíkovi předříkával. Pak mu
pohrozil , že v budoucnosti by to byl těžší
sel hrát na ten či onen a hoši byli radostí
bez sebe. Hudbě se v redukcích věnovala velká trest a napomenul rodiče, aby vychovávali děti
péče. V poměrně krátké době vycvičil misionář ne jako kdysi v lese, ale jako křesťany.
Jiný otec trestání dětí odsuzoval - že to ne
až 40 ti členný orchestr, který mohl klidně
jsou misionářovi otroci. Jednou se pohádal s
zpívat i v katedrále.
P.Baucke si vycvičil orchestr dvaceti Indiánů, patnáctiletým synem a nakonec dostal od něho
nejstarší měl 16 let. V Santa Fé měli zpívat pár poličku. S pláčem přišel k misionářovi a
při slavné mši sv.a při nešporách, a museli se prosil, aby nezdárného syna potrestal. Ale ten
místo na kůr postavit doprostřed kostela. Mno- mu řekl: "Proč nepotrestáš syna sám? Vždyť jsi
zí Spanělé byli k slzám dojati výkony chlapců, nechtěl, aby se děti trestaly?""Už mě nepo
slouchá! ""Musíš ho potrestat, a to v mé přítom
kteří donedávna o Bohu ještě nic nevěděli a
nosti !" Chlapce přivedl k soudu pohlavár a s
teä ho tak krásně oslavovali. Zpívali i v
ním přišel i jeden silák, pro všechny případy.
Buenos Aires u biskupa a místodržitele a P.
Provinilého poučili o povinnostech dětí vůči
Bauckemu se sotva podařilo zabránit, aby si
rodičům, pak dostal otec karabáč a musel vy
je tam nenechali.
I pohané v redukcích chodili na mši sv.jen pro platit zbojníka na příslušné místo. Asi po pá
té ráně ho soudce zadržel.
krásné zpěvy. Za hudby a zpěvu šli Indiá
ni na pole, pochodovali jako vnjáci, o Božím JAK PŘEKONAT LENIVOST?
Těle kráčeli v průvodu po náměstí, posypaném
Indián je snad nej línější tvor na světě. Bylo
květy, od oltáře k oltáři. Kouzelná hudba
těžké přinět ho k tomu, aby pracoval na poli.
evropských mistrů krotila jejich divokost a
byla jedním z hlavních pout, která je držela Každá rodina něla kus vlastního pole-potahy
byly obecní-a kus pole patřilo obci, na tom
v blízkosti polí, kostela a školy.
pracovali všichni. Pěstovala se pšenice,třtina,
PRIVILEGIA A ŽIVOT V OSADĚ
bavlna, tabák, indigo. Obilí vyšlapávali koně
Misionáři vymohli na Filipu III.privilegia k a pak se dávalo do skladišť. Z obecního výtěž
zakládání svobodných osad, které nepodléhaly ku se vydržoval kostel, škola, sirotci, vdovy
něco obecním zřízencům. Děti dostávaly ve ško
vrchnosti, nemusely robotit a daně platily
přímo králi. Z nejstarších osad Quaranů ply le snídani a večeři. Také stáda - někdy i sto
tisíc kusů - patřila obci. Maso se rozdělova
nulo do královské pokladny 25 tisíc pesos
lo na jatkách. V obci se sedni tisíci obyvate
ročně.
li se denně poráželo čtyřicet volů! - Redukce
V poříčí Paraguaye vzniklo 33 redukcí; žilo
v nich asi 130 tisíc Indiánů. Pak byly reduk měly mlýny, cihelny, truhlárny, zámečnické
dílny. Dělaly se tam krajky, vyřezávaly oltáře
ce v Bolivii, Chacu a jinde.
Správa a soudnictví byly patriarchální. V če sestrojovaly hodiny, vyráběly hudební nástroje
le osaď/ stáli dva misionáři, kteří si muse opisovaly knihy, lily zvony.
li především získat důvěru kaziků-rodových
Dvakrát ročně dostala rodina bavlnu na sukno.
náčelníků. Několik rodů nebo kmenů tvořilo
V rajském kostýmu v redukcích nikdo nechodil.
osadu a jejich náčelníci i volení korregido- CO S NADBYTKY?
res pod vrchní mocí duchovních vedli její
správu a trestali. Bez trestu to nešlo. Hl.
Nadbytky se prodávaly obvykle prostřednictvím
synům se muselo takto vštěpovat IV.přikázání. prokurátorů z nejbližších jezuitských kolejí
Již šestnáctiletý výrostek, jakmile uměl za a z výtěžku se platila daň a kupovaly potřebné
cházet se zbraní, se cítil pánem v domě a
věci. V redukcích nebyly ani peníze, ani
otec se ho bál napomenout.
obchodníci. Pasivní způsob správy odpovídal pa
sivní povaze Indiánů. Přišel-li tam Španěl,
RODIČE A DĚTI
hostili ho tři dny v hospici, ale dával i si na
V osadě sv. Xavera posílal otec šestnáctile
něho pozor. Běloši Indiány jen kazili.
tého syna do školy. Ten nechtěl, ve vzteku
ŽIVOT NÁBOŽENSKÝ
vzal velkou kost a mrštil jí po otci a má
lem ho zabil. Otec ho za to nepotrestal, ani Děti usedlých Indiánů se učily ve škole číst,
psát, zpívat zbožné písně-počítat tuze neuměly
si nestěžoval, ale pohlavár sám zavedl
nejvýš do dvaceti, podle prstů. V některých
nezbedu ke klášteru. Sběhli se mladí i sta
redukcích byly skvostné, trojlodní chrány v
ří. Misionář prohlásil, že za první urážku
barokním slohu-dosud jsou v pralesích zříceni
rodičů bude provinilec potrestán jen mírně.
ny. Osadníci chodili denně na bohoslužby.

Byla i odpolední pobožnost a růženec. Hlavní vené. A to nepočítáme redukce jiných řádů.19
svátky se slavily okázale, s hlučnou hudbou LÁSKA K REDUKCÍM
a zpěvem, představeními a hodováním. 0 váno
cích budil pozornost Betlém a jesličky, o ve•P.Paucke vypravuje, že r. 1767 k němu přišel ná
likonocích pašijové hry a slavnost vzkříšení , čelník a slíbil, že za pět něsíců mi přivede do
Největší nádhera se rozvinula o Božím Těle. redukce celý kmen. Misionář nemohl přijmout,pro
Za kmotry dětí náčelníků byli pozváni vzác tože už byl ohlášen královský dekret, nařizujíc
nější španělé z města. K biřmování přicházej ZATČENÍ a deportování jezuitů. Osvícenským mi
biskup. Svatební hostiny se financovaly z
nistrům v Evropy byla jejich činnost trnem v ok.
obecního jmění. Na počest španělského krále Ovoce stopadesátileté práce bylo rázem zničeno.
se pořádaly válečné hry, jízdní dostihy,
Ráj Indiánů vzal za své.
střelba do terče, plavba na kanoích - a pak MISIONÁŘI Z NAŠÍ VLASTI
se rozdávaly odměny. Hrála se i kopaná, a
v poslední dny masopustu frašky a komedie. Nebylo jich málo, někteří tam nechali život.
V Mexiku působiliP.Fr.Slezák, P.Václav Holub,
BYLO POZNAT, JE-LI INDIÁN POKŘTĚN? ČI POHAN. P.Jiří Hostinský, br.Simon Boruhradský z PolnéHlavně na zářících očích mladých chlapců,i jako inženýr upravoval tok řek a v hlavním městě
když byli skromněji oblečeni než pohan. Ale řídil stavbu paláce pro místokrále.
určitá divokost zůstávala, proto se po pol V Peru proslul P.František Boryně z Malonic,
šlechtického původu. Dokázal prý víc než dvacet
ních pracích jezdilo na 14 dní na lov. Jako jiných,
v přírodních vědách i v misijní práci.
diví se rozjela. Indiáni se smečkami chrtů na
Na
horním
Maraňonu působil P.Jindřich Richter.
všechny strany a vraceli se s ulovenou ko
Dal ho zavraždit chlapec, kterého se, pohozené
řistí. Tam se uvolnila jejich divokost.
Vdovy žily ve vlastním domě skoro klášter ho nemluvněte, ujal a vychoval. V Ecuadoru půso
ním životem. Ale redukce nevychovaly ani je bil P.Marek Žourek. V Paraguay! 38 let pracoval
diného kněze, jednak byl jejich vývoj před P.Jindřich Kordule. P.Samuel Fritz třikrát pro
časně a násilně zaražen, jednak je k výcho jel Amazonkou a zirepoval ji. Jinou mapu zhotovil
vě dobrého kněze třeba dlouhodobého histo P.Jan.Nep.Sluha, původem Slovák. Po vypuzení je
zuitů se stal rektorem v Rábu. Jako lékárníci se
rického zázemí a kulturního vývoje.
proslavili v Paraguay! br.Peške z Kladska, v Čile
A CD DIVJKĚ KMENY?
br.Sterzel ze Žatoe.
Ty obvykle vedli evropští dobrodruzi nebo
KATASTROFA PRD INDIÁNY
míšenci se zbraní proti redukcím, zničili
nastala zrušením jezuitského řádu. Světští úřed
jich dvanáct a tisíce křesťanů odvlekli do
níci
se vrhli na Indiány jako hladová smečka,
otroctví. Španělské posádky byly slabé, pro
to dostali misionáři od Filipa IV.dovolení, utiskovali je, nutili k těžkým pracím - a Indiá
aby se i redukce mohly vyzbrojit. Španělští ni se rozprchli do lesů.
Na redukce nohou být jezuité právem hrdi a je
reteráni založili zbrojovku, rozdělili
škoda, že se o nich tak málo ví - a pokud se ně
Indiány na prapory a setniny a vycvičili
12 tis.vojáků ve španělské vojenské obraně. co píše nebo nafilmuje, obvykle jsou to nesnes
Osady obehnali valy, příkopy a palisádami a ly, kdy se hodnoty dnešního sekularizovaného svě
ta přenášejí na dobu, kdy byl středem života
pak útoky loupeživých rot snadno odrazili.
Král neměl odvážnějších vojáků. I místodrží- hrdinských misionářů Bůh a tento střed vštěpova
li také do duší Indiánů. Ostatní hodnoty, sociácí je celkem 50 x použili proti divochům.
ní spravedlnost, mír atd. šly samočinně s lás
ZLATÝ VĚK
kou k Bohu, ke Kristu, ke katolické Církvi.
Život v osadách je opředen legendárním les
kem jako život prvních křesťanů. Na tuto do
bu dosud vzpomínají Indiáni jako na svůj
zlatý věk. Neměli peníze, ale byli š£astni,
nežili v blahobytu, a byli spokojeni.
KONKURENCE
Francouzský odpadlík Durant si vyžádal od
Kalvína několik věrozvěstů a pokoušel se pů
sobit mezi divochy v Brazílii. Po třech týd
nech se vrátili do Evropy, prý je práce u
divochů beznadějná. Sami jesuité založili, v
Již.Americe asi sto redukcí. Jen při zaklá
dání paraquayských osad jich zahynulo 29
násilnou smrtí. Některé ctíme jako blahosla
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CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Po dlouholeté práci bylo dokončeno I.vyd. celého
Pásma sv.v dialektu Indiánu Zarachos/Narachos?/
dáky americké biblické společnosti. Těchto India
nů je asi 220.000, z nich asi 10 proč, křes tanu.
28.2.bylo v Římě pod heslem:Lidstvo na křižovat
ce zahájeno studijní synpozium, svolané na pod
nět řfezinárodní federace pro právo na život.Jed
ná se hl.o škodlivosti umělého potratu a umělé
ho oplodňování a pokusů s lidskými zárodky ap.
Sympozia se zúčastnili odborníci z celého světa.
Lech Walesa oznámil 18.2.,ze cirkevná představi
telé ho sprostili slibu, věnovat penáze z Nobe
lovy ceny na cárk.fond pro pomoc soukromým země
dělcům. K fondu nedala vláda souhlas.

připojeno k litaniím Všech svátých
a aby se patrocinium sv.Josefa sla
Úcta k sv.Josefovi je stále poněkud v pozadí. Na východe vilo 3.neděli po Velikonocích. Žá
se objevuje už dříve, na západe až v 9.st. Martyrologium dosti vyhověl papež jen částečně.
z poč.9.st.z neznámého severofranoouzského nebo belgické Když se však prosby o zařazení sv.
ho kostela uvádí 2O.březen jako den sv.Josefa, manžela
Josefa do litanií ke Všem svátým
Panny Marie; martyrologium reichenauské z pol.9.st.má 19. množily a mezi žadateli byl i Leo
březen jako den skonu sv.Josefa. Zprvu byla úcta jen miste poldův druhy syn, císař Karel VI.,
ní a soukromá. Později vystupovaly do popředí jeho vlast papež Inocenc XIII.jej 19.12.1726
nosti jako zbožného manžela a pěstouna, ctili ho jako
povolil. V habsburské říši byl za
ochránce rodiny. Kanonická evangelia mu žádnou chválu ne veden svátek Zasnoubení Panny Ma
zpívají. Přitom je to rozvážný a moudrý muž, kterého si rie se sv.Josefem-23.1.
20
vážilo a ctilo ho oelé okolí. Právě pro tyto vlastnosti hc 'Sv.Josef se stal národním patronem
zobrazují jako staršího člověka, někdy jako starce, ne i ve Francii, Španělsku, Belgii,Pe
soucího Ježíška v náručí.
ru a žádal se o pomoc tam, kde už
Úcta k sv.Josefu přicházela do Evropy z východu, šiřiteli se zdála moc ostatních svátých vy
byli účastníci křížových výprav a mnišské řády. Teprve za čerpána. 8.prosince 1870 ho jmeno
papeže Sixta IV.byly zavedeny příslušné texty do breviáře val Pius IX.ochráncem Církve.
/Breviario romano, vytištěno v Benátkách 1479/. Až dekret Víme, že sv.Josef živil sv.Rodinu
papeže Řehoře XV.z 8.května 1621 zavedl v Církvi zasvěce tesařským řemeslem a tomuto řemesný svátek. Ale trvalo dlouho, než se slavení ujalo. Z vel lu vyučil i Syna Božího. Bývá zob
ké části tomu bránila válka. V Čechách byl poprvé oslaven razován s tesařskou sekerou nebo
r.1643, trvale se slavil od r.1654. Císař Ferdinand III. jak pracuje v dílně. V poválečné
po skončení třicetileté války rozhodl, že se tento svátek krizi a nejistotě 1920 se k němu
v habskurské monarchii zavede. Pražský arcibiskup Arnošt uchýlil Benedikt XV., a dal ho za
kardinál Harrach musel připravit v Čechách vše potřebné vzor chudým. Pius XI. v r.1937 ho
po církevní stránce. Ten váhal, znal situaci poddaného
dal za ochránce pracujícím, zvi.
lidu, který byl tak zatížen robotou, že mu nezbýval čas dělníkům. V r.1955 ho Pius XII.vy
na obdělání vlastních polí. Ale musel vyhovět. Když se
hlásil za patrona pracujících a
dozvěděl, že se už připravuje císařský patent, vydal 10.1. tento svátek slavíme 1.května 1654 svůj mandát, kterým zařadil svátek sv.Josefa mezi
sv.Josefa Dělníka.
pb,
svátky zasvěcené. Na sněmu Království českého se pak
schválil královský návrh zařadit sv.Josefa mezi spolupat- Z ČASOPISU NEPOMUCENSKýCH BOHOrony českého království. Sněm rozhodl, že svátek se bude SLOVCQ -BRÁZDA
slavit až 1655 a po první čas uhradí Církvi potřebné ná
klady. V opozici byli jen Chebští, hájíce své zvláštní
postavení. Nechtěli uposlechnout ani sněmovní ustanovení,
ani rozkaz duchovní vrchnosti, ale uposlechli až na pa
novníkův reskript z 10. dubna 1654. Nyní se arcibiskup
vrátil k problému poddaných: mandátem z 28.ledna 1655 sta
novil, že slavení svátku se přesouvá na 2.neděli po velik.
K mluvenému slovu věřícím se brzo připojilo i slovo tiš
těné. V r.1658 byl v pražské tiskárně Urbana Goliáše vy
tištěn životopis: Wěčná čest, sláwa a chwála Josefa sw.
Otce a pěstouna Spasitele našeho Ježíše Krista/, první ze
tří tisků, které Josef Jungmann eviduje, nehledě na sbor
níky životopisů svátých. Samostatně vytištěnou píseň zná
Josef Jungmann jednu a datuje ji k roku 1810.
Syn a dědic Ferdinanda III.-Leopold I.-kráčel v šlépě
jích svého otce, uchýlil se k vlastní prosbě k sv.Josefu.
Byl již podruhé ženatý a neměl dědice. Proto v r.1675 za
světil slavnostně dědičné země sv.Josefovi a přikázal ko
nat osmidenní pobožnost, aby dostal na přímluvu sv.Jose
fa syna a dědice. Sv.Josef se stal spolupatronem Rakous
ka. Proto syn, který se nar.r.1678 z třetího císařova
manželství s Elecnorou Magdalenou Falckou dostal na pa
mátku svátého přímluvce jméno Josef.
I osvobození Vídně z tureckého obležení r.1683 se přičítá
přímluvě sv.Josefa. Proto císař Leopold I. v listě z 5.2.
1684 žádal papeže Inocence XI.,aby jméno sv.Josefa bylo
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PŘETRHANÉ VZTAHY ovoce

falešných myšlenkových systém!, fa
vynikající básníci dovedou někdy nahmátnout šismu, nacismu, konunismu a v neposlední řadě ta
svou básnickou intuicí jádro sociální pro ké ovoce liberalismu. Je vhodné si připomenout, že
blematiky. Jan Zahradníček, nesporně velký Sv.Otec Jan Pavel II.prohlásil slavnostně 20.2.
básník, charakterizoval naši dobu ve sbírce 1984 devadesát francouzských mučedníků za blaho
slavené. Tito hrdinové obětovali svou časnou exis
La Saletta těmito slovy:
tenči, tedy svůj pozemský život, pro katolickou
"...a zatím jejich slova se potloukají
víru za Francouzské revoluce. A už dříve prohlá
co nejdále od pravdy."
sil Benedikt XV. za blahoslavené 191 pařížských
"Pospíchajíce od ničeho k ničemu
obětí Francouzské revoluce.
pod stropem oblohy popraskané. "
OTCOVĚ MYŠLENEK21
ÚTĚK OD PRAVDY
o tem, co je člověk a oo je lidská společ Jedním z ideových otců Francouzské revoluce byl
nost, znamená nutně útěk od základů spra Jean Jacques ROUSSEAU, který hlásal nutnost ná
vedlnosti, neboť. nauka o člověku a nauka o vratu k jakémusi přírodnímu stavu primitivního
spravedlnosti se nedají oddělovat bez tra člověka, který prý byl od přírody dobrý, ale spo
gických důsledků. A těmito důsledky jsou lečnost prý ho zkazila. V této nauce není zmínka
pretrhané lidské a společenské vztahy, roz o prvotním hříchu našich prarodičů a o jeho ná
klad společnosti opravdu lidské, a poněvadž sledcích, a předpokládá se, že člověk kdysi žil v
člověk je tvorem společenským, znamená ten jakémsi přirozeném stavu, aniž by se rozlišovala
rozklad odlidštění společnosti. To je pak zvířecí a lidská přirozenost a aniž by se bralo
v úvahu, že člověk od svého začátku žil ve sféře
ta popraskanost stropu naší oblohy, pod
kterou žije národ, vynikající křesťanský přirozené i nadpřirozené. A nikdo se ani nepokou
filosof JAKUB MARITAIN psal v této souvis ší vysvětlit základní rozpor, jak totiž vůbec by
losti o různých historických klimatech,kte lo možné, aby dobrého člověka zkazila společnost
rá vznikají a zanikají a jedno přichází po dobrých lidí. Rozvíjí se dále teorie o generální
vůli lidu, která je nejvyšším zákonodárcem, a za
druhém. Žijeme v době doznívání jednoho
historického klimatu, tedy v době, kdy konse se ignoruje skutečnost, že lidská vůle je na
čí jedna historická éra a kdy je nutno na kloněná k horšímu. Tato nauka neví, oo je člověk.
jejích troskách začít budovat společnost V polovině 19.st.hlásal anglický rryslitel JOHN
novou, opravdu lidskou, která nebude spo STUART MILL také nové pojetí svobody, podle něhož
lečností podstatně odlidštěnou, tedy nebu je prý člověk absolutním pánem sebe a jeho svobo
de společností pretrhaných lidských vztahů. da je prý omezena jen ohledem na svobodu druhých
a snahou druhým neubližovat. Znamená to, že poje
ŽIJEME V OBDOBf DOZNÍVÁNÍ JEDNÉ ĚRr
tí svobody a demokracie bylo odtrženo od Desatera,
jejíž historie rozkladu je dlouhá a zajímaod křesťanské etiky, která hlásá také MUDVAT BO
vá. Staré rozkladné tendence totiž dospívaHA NADE VŠECKO A BLIŽNÍHO JAKO SEREjí ke svým katastrofálním logickým důsled TYTQ TEORIE ZNAMENAJÍ OBKŘESŤANĚNÍ VEŘEJ.ŽIVOTA,
kům, otevírají se nnohým oči a vidí absurd
nost konců této cesty, která byla kdysi tak hlásali nám je kdysi na našich školách a měly tra
honosně vyhlašována a propagována. Zdá se, gické důsledky v životě politickém i hospodářském
že nebylo jiného léku pro pobloudilou nysl Nelze pochybovat o tom, že vůle lidu má vládnout
než ten, abychom přišli až na konec této v republice, ale má to být vůle a ne zvůle. Podle
cesty, kde se otvírá závratná propast ztro- křesťanské nauky má lidská vůle jít za tím, co
skotanosti a beznaděje. To nutí k hledání rozum předkládá jako správné a dobré. Ale rozum
cesty nové.
nůže s pcmocí Boží milosti poznávat zásady přiros
zené etiky a také Bohem zjevenou pravdu a za tím
V NAŠÍ ZAJÍMAVĚ DOBĚ DOZRÁVAJÍ DŮSLEDKY
vším má j í t lidská vůle, která k tonu ovšem potře
nebezpečného prooestu odtrhávání politiky buje také milost Boží. Pak je to křesťanská lás
od etiky, jako kdyby v politice šlo jen o ka k bližnímu.
pouhé mocenské zápolení, které by mělo ře PŘETFHNOU-LI SE VZTAHY MEZI ROZUMEM
šit všechny problémy. Poněvadž však zdravý
lidský rozum by odmítnul přijmout jasnou a jím poznávaným etickým řádem na jedné straně a
zásadu odtrženi politiky od etiky, pocho vůlí na druhé strany, jsme v oblasti zvůle, anar
dovalo se po této cestě rozkladu pod láka chie a bezohledného boje o politickou a hospo
vými hesly a honosnými prapory falešných dářskou moc. Již pohanský filosof Aristoteles a
filosofií.
po něm křesťanští filosofové, hl.sv.Ttmáš AkvinPROCES ODTRIÁVÁNÍ POLITIKY OD PRAVĚ ETIKY ský, hlásali, že politika je v podstatě etikou,
trvá už několik století a nyní žijeme v doaplikovanou na společenské problémy.
bě jeho vyvrcholení, kdy můžeme ochutnávat

ODDĚLENÍ RAS

To tedy znamená, že demokracie
potřebuje inspirace evangelia.
A ta inspirace dnes v mnoha ze čili apartheit je jedna ze zásad jihoafrické vlády. Zjedno
mích chybí.
dušené se to dá vyjádřit takto: harmonické soužití různých
ras a národností. Ale to se ukázalo neuskutečnitelné. Stále
POLITIKA, ODTRŽENÁ OD ETIKY,
roste vzájemná nedůvěra, ba nepřátelství. Aby místo "vedle
nemaže zavádět pořádek do lid sebe" nevzniklo "proti sobě" mají si jít rasy z cesty. 22
ských vztahů. Křesťanská etika
má dvě hlavní odvětví; jedno po Toto pojetí"rozděleného vývoje” není samozřejmě ideál. Lepší
jednává o mém vztahu k Bohu a by bylo, kdyby národnostní skupiny mohly žít ne vedle sebe,
druhé o mém vztahu k bližnímu a ale spolu. Tato praxe se ale ukázala obtížná a není to spe
ke společnosti. Tato dvě odvět cielně africký problém, nýbrž spočívá na všeobecných lid
ských slabostech a strachu - strachu zejména ze zvláštností
ví se však nemohou odtrhávat,
nějaké
cizí skupiny. Každý je nejraději mezi svými vlastními
protože spolu podstatně souvisí,
a
to
platí
pro všechny lidi.
Mohu totiž okrádat jednotlivce
a také společnost a mohu obe
Tak dalece je východisko rozdělení ras pochopitelné. Než
lhávat jednotlivce i společnost,z aby se rasy vzájemně odcizily, je lepší, jde-li každá svou
což vše narušuje mé vztahy k Bo vlastní cestou. Ve skutečnosti je tu háček - ne-li hák: roz
hu. A tím se dá vysvětlit, proč dělení nesmí znamenat, že jedna strana si vezme koláč a pro
se politika odtrhla od etiky - druhou zůstane chleba. Když se bere ohled na lidské slabosti
totiž proto, že mravní zásady a provádí rozdělení ras, musí to znamenat: obě strany dosta
o mém poměru k Bohu se začaly nou stejné možnosti k vlastnímu odpovědnému rozvoji!
značně porušovat, odvrhla se
etika soukromého života a pak Přednosti a nevýhody myšlenky apartheitu jsou jasné zvlášč
tomto příkladu: v Jižní Africe jsou státní školy jen roznutně také etika života politic_na

dělené/církevní jsou smíšené/. V základní škole se vyučuje
kého.
kmenovým jazykem/je jich 8/. Bílí hovoří ve škole anglicky
VÝKLAD ETICKÝCH VZTÁHL K BLIŽ
nebo afrikánský/afrikaans/podle toho, jsou-li rodiče Surové
NÍMU A KE SPOLEČNOSTI
nebo Angličané. Ve vyšších třídách se učí černé děti také
obsahuje sociální etika, kterou■ anglicky, aby ovládaly úřední řeč. Vyučuje-li se v mateřském
se zabývají zejména papežské
jazyce, má to řadu výhod, ale nevýhoda rozdělené třídy: čer
sociální encykliky a Pastorál né a bílé děti se sotva znají a to ztěžuje vzájemné porozu
ní konstituce II.Vatik.sněmu
mění .
0 CÍRKVI V DNEŠNÍM SVĚTĚ. Tyto Dosud jsou tři stupně apartheitu:
dokumenty zdůrazňují nutnost
1. VELKf APARTHEIT: černí a bílí žijí odděleně na určitém
reformy institucí i reformy
území. Čemí mají své "domoviny""homelands" v nichž si
mravů, což je program velmi
vládnou sami.
realistický, neboť i nejlepší 2. STŘEDNÍ APARTHEIT: Angličané a Burové mají málo dělníků
lidské instituce mohou zkazit
pro průmyslové oblasti. Proto bydlí čemí dělníci v oddě
zkorumpovaní lidé. Tato sociál
lených čtvrtích průmyslových velkoměst/townships/
ní etika používá nejen argumen
Známé je Soweto, předměstí Johannesburgu.
tů teologických, ale i argumen 3. MAL? APARTHEIT, dnes
tů přirozeného práva, které je
skoro odstraněný:zvi.
poznatelné lidským rozumem a
vchody pro čemé do
proto na reformách institucí
úřadů, obchodj, zvi.
mohou a mají spolupracovat
parkoviště ap.
katolíci i s nekatolíky.
KOMM-MIT, časopis pro ka
RETORMU MRAV0 JAKO PŘEDPOKLAD tolickou mládež
PRO FEFOFMU INSTITUCÍ________
a jako předpoklad osvobození
od nelidských komunistických
institucí zdůraznila i Panna
Maria ve Fatimě, kde také před
pověděla obrácení Ruska. A ta
doba se blíží; proto je nutné
uvažovat o budování křesťanské
společnosti.

POKOJ

VÁM
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KATOLICKÁ HRDINKA

Christiana-Verlag vydalo materiál o statečné katolické Litev23
ce NIJOLE SADUNAITE, zdravotní sestře3 spolupracuj ici s pod
zemním časopisem KRONIKA KATOLIČKU CÍRKVE NA LITVE.
SLEDOVALI KAŽDÝ m8J KROK
řekl Kolgov. Všimla jsem si toho teprve v létě 1974, před
zatčením. Často za mnou šli i dva, tři agenti. Připravila
jsem se na domovní prohlídku, zničila vše, oo by druhým ško
dilo. Všechny dopisy, adresy, telefonní čísla...
Když jsem se pomodlila v kapli Matky Milosrdenství, měla jsem
u sebe ll.č.KRCNIKY - chtěla jsem je opsat. Nesla jsem si i
malý psací stroj, darovaný zesnulým kanovníkem Petras Paudem.
Mezi dveřmi bytu jsem potkala bratra, šel na polykliniku.
Chvilku jsem s ním mluvila. V pokoji jsem začala přepisovat
Kroniku. Sousedka, udavačka, hlásila KGB, že píši na stroji.
Dověděla jsem se to za výslechu, když se podřekl major KGB
Vytautas Pilelis: "Měla jsi s každým soucit, tebe nelitoval
nikdo. Sotva jsi začala přepisovat kroniku, sousedka nám to
už hlásila." Odpověděla jsem:"Udělala-li to z přesvědčení,že
dělá něco dobrého, nám k ní úctu. Ale jestli to udělala ze
zloby, mohu ji jen litovat."
Když obstoupili agenti KGB dům, běžela udavačka na jejich po
kyn na polykliniku vyzvědět, kdy přijde bratr domů. Úředníci
chtěli vstoupit s ním, aby mě přistihli při psaní. Sotva se
bratr vrátil, vtrhl houf bezpečnostních úředníků do našeho
bytu. Tři otevřeli dveře do mého pokoje. Viděli mě sedět u
psacího stroje a hovořit s Brone Kikickaite, mou nejlepší
přítelkyní. Rozkřikli se:"Ticho! Nehýbejte se! Ruce vzhůru!"
Zeptala jsem se s úsměvem: "Proč křičíte? Našli jste atomovou
bombu?" Řekla jsem to klidně, takže si Brode myslela, že jsou
to známí, kteří mě chtějí vyděsit. Ptala jsem se: "Jak jste
se dostali dovnitř?" Neodpověděli, ale prohlásili, že mají
rozkaz k prohlídce a radili mi, at všechno, co mi nůže uško
dit, odevzdám. Vstala jsem:"Nejvíc vás zajímá Kronika kato
lické Církve na Litvě. Zde je. Víc u mne nenajdete."
Křičeli:"Sedni si ke stroji! vyfotografujeme tě!"
"Chcete-li fotografovat, sedněte si tam sami, "odpověděla
jsem a ustoupila stranou. Nařídili nám, abychom se postavily
ke zdi do kouta a začali s prohlídkou. My se hlasitě modli
ly růženec, abychom nemámily čas. Ubohým úředníkům nebylo
příjemné, že se jim nepovedlo nás zastrašit a že jsme se
klidně modlily. Ke konci prohlídky odvezli Brcnu a i u ní
vinou nebude nikdo trpět!" Odvez
udělali prohlídku. Nic nezákonného nenašli. Později odvezli li mě-prohlídka byla u konce.
mého bratra na KGB. Protestovala jsem, že nemocného bratra Kolgov vstoupil do pokoje a řekl
nemohou tak terorizovat, ale toho si nevšímali a později
samolibě:"Před čtyřmi roky jsme
prohledali i jeho pokoj-bez souhlasu. Tajní smějí všechno! tě varovali. Sledovali jsme kaž
dý tvůj krok...Nepolepšila ses."
NEŽ JIM TO DOŠLO - BYLO POZDĚ!
'Ruské přísloví říká, že na slib
Při prohlídce našlo KGB tři různá čísla Kroniky. Později
snesli všechno, oo chtěli, ani mi to neukázali a zapsali to se čeká tři roky. Opozdili jste
do protokolu. Zmizely mé náboženské zápisky, snínky ap.Adre se!" Kolgov upadl do rozpaků a
sy nenašli. Náhle se jeden z tajných zaradoval, našel něko začal popírat, že by mi byl něco
lik mých dopisů. Rychle jsem vyskočila, vytrhla mu je z ru slíbil, že se mi to jen zdálo.
ky, roztrhala na malé kousky, skočila k toiletě vedle chod "Vím, s kým mám ted co dělat. Od
nynějška nebudu vůbec mluvit,aby
by a spláchla kousky vodou. Na tak rychlou reakci nebyli
úředníci připraveni. Než jim to došlo, bylo pozdě. Tak byli se mi nestalo zase něco "ve snu"!
lidé, kteří mi psali, ušetřeni výslechů či dokonce prohlídek A rozhodla jsem se, že s otroky
Když se KGB vzpamatovali, obklíčili mě a křičeli, že mě od lži, s KGB, nebudu při výslechu
vedou na KGB a provedou prohlídku sami. "Jen mě odvezte," na otázky procesu vůbec už odpo
vídat!
řekla jsem ochotně. "Jsem teä klidná, protože vím, že mou

pravé lásky; většinou se objevují na 24
začátku a patří k lásoe. Schopnost
Všichni - celý svět - mluví o. lásce,
rozlišit mezi láskou a "make up" opěvuje ji i oplakává. Ve jménu
líčenou láskou - prozrazuje zralé
lásky se lidé dřou, objímají se i
ho člověka.
rvou, přivádějí na svět život ne
"Kdybych mluvil jazyky lidskými
bo ho zabíjejí. Nejsou snad ději
i andělskými, ale nemel přitom
ny lidstva jediným hledáním lásky,
lásku, jsem jako zvučící kov a
bud"zářivě úspěšným nebo termě
řinčící zvon.
tragickým? V hlubinách lidské by
Kdybych mel dar promlouvat z
tosti je ukryta touha milovat a
vnuknutí, rozumel všem tajemst
být milován. Člověka Láska stvo
vím, ovládal všecko, co se múze
řila a sám je stvořen pro lásku.
vědět a víru měl v nej vyšší míre
Bez lásky se nemůže rozvinout.
takže bych hory přenášel, ale ne
Podstata lásky se však velmi čas
měl lásku - nejsem nic.
to nechápe, nerozumí se jí. žádný
citový vznět nemá tolik podob ja
A kdybych rozdal v almužnách
ko má láska. Objímá všechny život
všechno, co mám a /pro druhého/
ní forny - a ty mohou být rozdíl
do ohně skočil, ale neměl přitom
né jako se černá barva liší od
lásku, nic mi to neprospěje.
bílé, jako je jiná smrt a jiný ži
Láska je shovívavá, dobrosrdeč
vot.
Mluvíme o nateřské lásce, lásce k
ná, láska nezávidí, láska se ne
vlasti, o lásce k rodině, ale také k penězům a k moci.
vy chloubá, nenadýmá, nedělá, cg
Máme milovat Boha - máme však milovat i své nepřátele.,se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe,
nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo
Milujeme hory, hudbu - nebo určitého člověka.Pro všechny tyto vztahy užíváme jediného slova: LÁSKA..ublížil, má zármutek, když někdo dělá
Pokusme se osvítit si cíl cesty, ideál, jímž se máme něco špatného, ale raduje se, když lidé
řídit, jako se plavci řídí podle Se verky na nebi - i žijí podle pravdy.
když se k ní nedostanou, stejně, jako člověk se doko Všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad
nale nedostane vždy ke svému cíli.
nikým nezoufá, všecko vydrží»
Často si nyslíme, že "milujeme" - ale milujeme jen
sami sebe, Miozí zůstanou při snaze o lásku na polovi■Láska nikdy nepřestává. Dar promlouvání
ně cesty, okouzlí je "make up" - nalíčení - kterým se z vnuknutí pomine, dar jazyku už nebude,
láska zdobí.
dar poznání zanikne. Vždyt kusé je všec
Jestliže se v přítomnosti určitého člověka tvé srdce ko naše poznání, nedostatečné je naše
silně rozbuší nebo s ním máš soucit - není to láska, promlouvání z vnuknutí. Ale až přijde
nýbrž cit.
to, co je dokonalé, zanikne to, co je
Když jsi omámen, okouzlen silou nebo půvabem některé částečné.
osobnosti, přemůže-li tě tak, že nevidíš - neslyšíš - Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dí
není to láska, nýbrž vzdání se sama sebe.
tě, smýšlel jsem jako dítě, myslil jsem
Přivádí-li tě některý člověk do zmatku, nadchne tě a jako dítě. Když se však stal ze mne muž,
ty hledáš v jeho pohledu rozkoš; líbí se ti jeho osob všecko dětské jsem odložil. V tomto ži
nost a jeho vlastnosti - to není samo o sobě láska,
votě všecko vidíme jen jako v zrcadle,
nýbrž obdiv.
nejasně, ale jednou to uvidíme tváří v
Toužíš-li po pohledu, něžnosti, políbení, chceš ho
tvář. Tady na zemi poznávám věci jenom
nebo ji celou vlastnit - to většinou není láska, nýbrž
nedokonale
, ale jednou budu poznávat do
žádostivost a smyslnost.
konale,
podobně,
jak/Bůh/poznává mne.
Milovat neznamená jen mít a vlastnit: u lásky je pod
statné DÁ VAT. Můžeš si to přezkoušet na sobě i
Tak tedy trvá víra, naděje a láska, ta
na druhých. Poznáš, je-li tvá příchylnost nesobecká. to trojice. ALE NEJVĚTŠÍ Z NICH JE
Matka trestá dítě, protože je miluje. Kristus miloval L o K A." T^Kor 12^ 2 _ 12
nejvíc - ne snad smyslnou příchylností, nýbrž se
chtěl lidem co nejvíc darovat s jasným vědomím, silnou
CO NOVÉHO VE SVETE
vůlí a naprosto nesobecky.
Lékařská fakulta katol.miv.Božského Srdce
Láska k Bohu se zřídka vyjadřuje citem. Vždycky je to Páně v ŘíneAlinika Genelli, kde ležel Sv.
oceňování hodnot, které staví Boha na nejvyšší místo Otec po atentátu-universita je v Miláně/
v řádu bytí. Bůh je první - všechno ostatní je mu pod udělila oenu"Život vítězí"prof .Mariovi Agřízeno.
nesovi, řediteli vat. deníku Os servato re
Ovšem: všechny forny projevu lásky MOHOU být výrazem Roněno, a to v auditoriu lék.fakulty 20.2.

Podstata lásky

charakteristika na me tak
PPOČ JSEM NA SVĚzapůsobila,
TĚ v srdci.Tato
že za několik let později, kdy vy

Raissa skončila povinnou školní docházku,
dostala francouzské občanství a pustila se
s chutí do studia.
Když jsem v patnácti dostala vysvědčení,
odešla jsem ze školy, kde jsem už neměla co
dělat. Nyní jsem pomýšlela na diplom, nut
ný xe Francii k tomu, aby se dal člověk
zapsat na universitu.
Do školy jsem se už vrátit nechtěla a tak
se rozhodlo, že se budu připravovat na
zkoušky doma, s pomocí domácího učitele.
Opět jsme se přestěhovali; z pravého břehu
na levý, abychom byli blíž latinské čtvrti
a ruské kolonii, kde byli téměř všichni
známí a přátelé mých rodičů.
Zde jsme-k velké radosti mých rodičů, mé a
mé sestry dostali domovské listy. Od té do
by jsem se už ve Francii nikdy necítila ja
ko cizinka a přilnula jsem k této zemi ja
ko k vlasti své vlastní volby, pro ime
nejkrásnější na tomto světě.
Má sestra, jejíž zdraví bylo příliš křehké,
se do školy nevrátila. A já, osvobozená od
školní práce, jsem se vrátila s novou od
vahou ke studiu. Pracovala jsem od samého
začátku přípravy na universitu podle plánu
sama, s výjimkou literatury, které mě učil
mladý student práv, jmenoval se Casanova.
Dostavila jsem se na zkoušku; nejdříve jsem
dostala dispens kvůli svému věku, a nůj
učitel, nadšený mým úspěchem, mi vyznal
lásku. Bylo to první vyznání lásky v mém
životě. Požádal mě, abych si ho vzala. By
la jsem překvapená a dojalo mě to, ale od
mítla jsem ho. Měla jsem smysl pro odpověd
nost a náhle jsem cítila, že už nemám
dlouhou bezpečnost svého dětství. Avšak vě
novala jsem se studiu a brzo jsem na tuto
příhodu zaporměla.
Tento rok začal dlouhým obdobím četby a
řady rozhovorů. Seznámila jsem se se spiso
vateli devatenáctého století, Francouzi i
Rusy. Mé rodiče navštěvovalo imoho Rusů politických uprchlíků nebo studentů. Při
cházívali večer a jejich shromáždění trva
la dlouho, vášnivě se diskutovalo o sociál
ních a náboženských otázkách. Všichni tito
mladí lidé soudili Boha a svět.
Později jsem se přesvědčila, že jejich dů
kazy neměly valnou filosofickou úroveň.Je
jich filosofie byla prostinká. A musím ří
ci, že ani velcí ruští revolucionáři svou
filosofii během let neprohloubili. Žádný
se nedostal dál než k Darwinovi a Herbertu
Spencerovi, a z německé filosofie převzali
jen to, čím by podpořili své názory. Byli
\elkodusri, měli nakažlivou vášeň pro
spravedlnost, ale jejich základní naukou
byl ateismus a dormívali se, že jej mají i

pukla říjnová revoluce r.1917, jsem okamžitě cí
tila její neobyčejný význam. I když tak informo
vaný pozorovatel jako Jakub Bainville napsal, že
je to "jen palácová revoluce", tvrdila jsem před
svým manželem a našimi přáteli, že při svém fana
tickém ateismu půjdou ruští revolucionáři tak
daleko, jak jen bude možno, dokonce i k ráznému
překonání způsobů lidského života. K tomuto pře
svědčení stačilo je poznat - třebas jen povrchně
Nevzpomínám si na jména těch, kdo nás tehdy na
vštěvovali. Byli starší než já: chodili na před
nášky na Sorboně a na lékařskou školu a proto na
me měli velký vliv. Můj sklon, věřit jim, se
stále zvětšoval a (fen po dni také rostl můj smu
tek a má omrzelost životem; nedalo se to překo
nat ani prací, ani nějakým rozptýlením.
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Sestra a já jsme začaly chodit na koncerty do
Colonne a Lamoureux. Snažila jsem se rozebrat
spoustu skladeb pro klavír a zpět. Dosti často
nás také doprovázeli do společnosti rodiče. Spo
lečnosti se pořádaly v ruské kolonii, kde jsme
po hudebním nebo literárním pořadu tančily až do
rána. Oblékaly jsme ale stále prosté dětské šaty
0 plesových šatech nebyla ani řeč. Nosila jsem
všude, kde to jen bylo možné, svůj nejhezčí od
polední kostým. Jednou to byl vlněný oblek, le
movaný sametem, s vysokým límcem a dlouhými ru
kávy. Tančila jsem tehdy houževnatěji než jindy,
ale bylo mi takové vedro, že na ten večer neza
pomenu, co budu živa.
Avšak nic nedokázalo vyplnit rostoucí prázdnotu
v mém srdci. Neustále jsem čekala na nějakou
velkou událost, na dokonalé naplnění. Byla tu
troška naděje, ale její pramínek zkomíral.
PRVNÍ DOUŠEK FILOSOFIE
Filosofie se poprvé objevila v neobyčejné podrbe
Dr.Karla Rapport a, kterého rodiče požádali, aby
mě připravil k druhé baccalauréatské zkoušce-ke
zkoušce z filosofie.
Dr.Rapport, s ttpým nosem, rudými, rozevlátými
vousy rozrostlými po celé tváři, byl tehdy znám
jako marxistický teoretik a spolupracovník Jaurěsův. To mě však nezajímalo. Pro ime čněl Dr.
Rapport do metafysického nebe třetí abstrakce.
Od samého začátku vyučování jsem v sobě znovu
cítila závan zbožného tíhnutí svého dětství k
vytoužené pravdě. Vzpomínám si, že se mě můj uči .
tel zeptal, oo bych především chtěla vědět.
"Poznat, oo je," odpověděla jsem překotně a bez
rozmyšlení, uznal, že nám"filosofického ducha",
to mě velmi povzbudilo. Byl ke imě velice Laska
vý a trpělivý a nikdy se neposmíval mé nevědo
mosti. Ráda bych mu zde vzdala skromnou chválu.
Byl to dobrý člověk a naprosto nestranný. Byl
úplně přesvědčen o pravdě marxismu a věřil v
příchod svobody a všeobecného štěstí.
Karel Rapport mi dával celý rok hodiny z dějin
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filosofie. Sán byl kantovec, ale nesnažil se mě
Dr .KOVAL, Libor: Die Verfolgung der Christen in
ovlivnit, abych dávala26
der Tschechoslcwakei. Dobře informovaný autor, kte
přednost kantismu před
rého nnozí z vás znají, sestavil ve své přednášce
jiným systémem. Pokud šlo
nejdůležitější fakta o náboženském pronásledování
o rme, nespěchala jsem,
v naší vlasti od začátku komunistického puče 1948
abych došla k nějakému zá
až po dnešek. 26 str.Brož. Obj :Freie Gesellschaff
věru nebo si vybrala. Se
zur Forderung der Fremdschaft mit den Volkem der
svým rozhodnutím jsem čeka
Tschechoslowakei e.V. PF 190334 Munchen 19. - Hodí
la. Už to bylo pro ime ne
smírně radostné, když jsem se jako informace pro naše německy mluvící přátele, mladé lidi,
věděla, že i jiní mimo mne kněze, učitele, redaktory ap.
hledali pravdu a nepovažo KŘESŤANSKÁ AKADEMIE-Accademi a Christiana, Via Concordia 1,
vali za nedůstojné věnovat 00183 Roma, Italia - vydala:
jejímu hledání celý život. STUDIE, dvouměsíčník. V jubilejním čísle 100-101 je řada kvalitKolik pokladů se odhalilo ních článků z náboženství, kultury a dějin . V tomto čísle od
bádání lidského rozumu!
sv. Otce: Metoděj ská přemluva, Casaroliho promluva na Velehradě,
řtyslela jsem na to, že jed býv.generála jesuitů Arrupeho:Trojice u sv.Ignáce. Víra a kultu
noho dne najdu mezi nimi i ra od Carriera. Řehole v českých zemích. Od Václava Bendy z Pra
já svůj vlastní poklad hy o manželských problémech. Od P.Koláčka :Hladomorna na Buchlově
nevývratnou pravdu, neotře a imoho jiného. 508 str.Brož
sitelnou pravdu! Pak pozná MRÁZEK, Jirí:ČTYŘI CESTY K BOHU. /Za atomem stojí Bůh/. Čtyři
smysl života a pravdu o Bo články autora Hovorů na nemocničním lůžku, poznámky k rozhovoru
hu. Ale byla jsem také pře s dr.Mrázkem, o čtyřech možnostech, jak se člověk dostává k Bohu:
svědčená, že žádnou jisto Skrze svět nejmenší a největší, skrze život nej jednodušší a
tu tohoto druhu nemohu zís nejsložitější, tj. člověka. 77 str.Brož.
kat bez důkazu a souhlasu
R 0 Z M L U V Y - 18 Church Hill, Purley, Surrey CR2 2QN,England:
vědy.
KUNCÍŘ Ladislav: Život pro knihu. Bohatě ilustr.vzpomínky vynika
Z toho je vidět, že nůj
jícího katolického nakladatele o kulturním dění mezí dvěma světo
učitel opomenul seznámit
vými válkami až do r.1948. Kniha je zajímavá pro všechny, zvláš
mě se stupni poznání. Vfe
své"stupnici poznání" jsem tě však pro milovníky dobrých knih a pro ty, kdo neměli možnost
umístila na vrchol vládnou poznat bohatou katolickou kulturu v naší vlastí. 169 str.Brož.'
cí fysiku, která váží a
REYNEK Bohuslav: BÁSNICKÉ DÍLO I. V každé básni tohoto vynikají
měří všechny věci a je
cího katolického básníka je skryto hluboké rozjímání o vnitřních
držitelkou klíčů ke všem
zážitcích víry. 352 str.Brož.
hádankám jsoucna.
SLOVENŠTÍ JESUITÉ - Friends of good books, Cambridge, Ontario
Filosofie a náboženství,
jednání v soukromém životě, Canada NIR 5W3
složení společnosti - o
GUSIC Jusaj, S.J.; S MARIOU VŽDY VYŠLE. - Autor poutavě rozebírá
a popisuje osobu, ctnosti a poslání Panny Marie. 245 str.Brož.
tom všem jsem věřila, že
závisí na objevech přírod KOŠICKÍ MUČENÍCI. Málo známí jsou mučedníci a světci doby"terma"ních a fysických věd. Za
baroka. Zde zasazuje do současné doby životy tří kněží, umuče
tento závěr vděčím duchov ných pro víru - P.Marka Križina, P.Melichara Grodeckého a P.štefnnímu ovzduší, ve kterém
na Pongráca. Všichni tři jsou blahořečeni.
99 str.Brož.
jsem žila. Všichni studen
SLAVORUM
APOSTOLI,
e
ncyklika
sv.Otoe
Jana
Pavla
II.
o
svátém
ti a doktoři, kteří navště
vovali moje rodiče, smýšle Cyrilu a Metodějovi. Naši slovenští "bratia" ji přeložili a vyda
li stejně. Věřili v scien- li opravdu bleskovou rychlostí. 53 str. Brož.
tismus, determinismus, po •••••••••••••••••••*••••«•••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
siti vismus, materialismus- Rada thaiské katolické mládeže otevřela
nedávno v Bangkoku stře
a já šla s nimi. Nebo spí disko pro opustené deti, o které chce pečovat.
Má také v úmyslu
še , s oním pocitem očekává
je vychovávat tak, aby si v budoucnu jako dospelú mohli najit
ní, který mě nikdy neopou práci a zařadit se do společnosti.
štěl a který působil, že
příštího roku navštívi Sv.Otec NSR. V Essenu slaví tanějvše bylo pro mne prozatímní Vší září
biskup Hengsbach 10.9. své 77.narozeniny, v Porůří se setká
jsem jim sioe věřila, ale papež s dělníky a v Kavelaeru navštíví účastníky mariánského a
přesto bez výslovného při nariologického kongresu.
jetí jejich teorií.
V březnu navštivi Matka Tereza Ecuádor, aby tam přezkoumala mož
VELKÁ PŘÁTELSTVÍ. Vyjde něk nosti, jak pečovat o chudé v několika městech této zeme.
dy tato podivuhodná kniha?

DĚTSKÁ FANTASIE

NAŠE
VÍRA

DÍTĚ ZAMĚŇUJE SKUTEČNOST
Dítě především - díky své představivosti,
prolíná do věcí takový život, jaký je jeho
vlastní. \kládá duši a lidské city do příro
dy a do zvířat. To vidí každý, kdo má co
dělat s malými dětmi. Psychologové nazývají
toto období dětského života "animální".
Tak bere vnější svět na sebe
život a tvar v jeho myšlenkách. Každá věc je
trvalejší a osobnější, přijímá dětskou iden
titu. Ta ovšem není stejná jako obraz, kte
rý ji doprovází jménem a jistými dojný, ale
připravuje na myšlenku, na pojem, který se
později v dítěti rozvine. Je to jako živý
náčrtek. Bez tohoto "náčrtku"by pro něj
většinou skutečnost neexistovala; obraz a
skutečnost ho často matou. Proto svět,který
do jeho myšlení vchází v obrazech, má pro
něj cenu skutečného obrazu. Skrze svou
představivost dítě projevuje své city, jež
27
jsou odrazem prostředí a výsledkem výchovy.
Vše, co cítí-af skutečné nebo fantastické, V Kristově smrti na kříži vidině, jak vážná věc
se mění v jakýsi klíč. Jestliže ho jeho
je hřích, jaký je v očích božích, když se dal Bůl
prostředí a povaha ^dou k radosti a důvěře;usmířit jen smrtí svého jediného Syna. Proto i im
vše kolem něho přebírá tento slunný pohled jeho následovníci, máme pěstovat sebezápor a ná
a v jeho očích je plné divů a štěstí. Nao sledovat Krista i ve svých těžkostech a křížích.
pak, když se cítí rozpolcené a žije ve stra
PROČ BYLA KRISTOVA SMRT NA K&Zl NEJVY5SI_ OBĚŤ?
chu, vše přebírá chmurné barvy a jeví se
Kristova smrt na krizi byla nejvyšši obět proto,
chorobné.
poněvadž byl sám Kristus nej cennější oběti a zá
DÍTĚ PROLÍNÁ DO VĚCÍ SVĚ TOUHY. - To mu
umožňuje model skutečnosti, nebo přesněji roveň nejvyššim knězem.
nyšlenka, kterou si udělalo o věcech kolem KTERÁ JE OBEŤ NOVÉHO ZÁKONA?______
tak, aby se mu líbily. Rád přilne chlapec Oběň Nového zákona je Kristova obět na krizi. Je
ke koni, na kterém se jezdí, protože chce naprosto dokonalá a zpřitomňuje se při mši svate
vyrůst a touží, aby mohl koně ovládat. Něko
lik hadříků stačí děvčátku k představě, že CO ZNAMENÁ OBĚTOVAT?
je nádherně oblečené; chce být krásné jako Obětovat znamená: přinášet Bohu viditelnou obět,
princezna či žena, kterou obdivuje. Proto abychom ho uctili jako nejvyššiho Pána
tolik pečuje o panenku, aby mělo pocit, že Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsi za mne zemřel.
je opravdu matkou. Mažeme říci, že dítě,ne Dej, at Tvá krev a Tvoje muka pro mne nejsou
schopné zatím vyslovit konkrétně své přání, ztraceny!
je uskutečňuje tvořením iluzí, které mu dá
vají víc spokojenosti než skutečná věc.
Tím, že projektuje nesčetné věci do skuteč
ného světa a různě je mění, dělá dítě stře JEŽÍŠ SPASIL SPRAVEDLIVĚ, KTEŘÍ ZEMŘELI DŘÍVE
Po své smrti sestoupil Kristus k těm, kdo zemředem světa o němž
sní. Svět není pro li před ním a byli to lidé spravedliví. Tam jim
zvěstoval jejich vykoupení.
ně totéž, co pro
Vyznáváme
to slovy modlitby apoštolského Věřím a
nás. Radost, kterou
Boha
takto:
získá dítě fantas
tickým světem, např "VSTOUPIL DO PEKEL."
ve hře, je iluzorní Ne do pekla, ale do předpeklí, stavu spravedli
ale rrůže skrze ni vých duší, na kterých ještě lpěl dědičný hřích a
cvičit svůj rozum a všední hříchy - proto nemohly prožívat Boha.
vůli i své sebevědo_Neboř. v Bohu nenůže žít nic duchovně nečistého.
Dědičný hřích není osobní hřích, nýbrž spíše zde
mí a opravdovou
děná vina, vada, která je skvrnou na duši. Křtěn
spokojenost.
se tato vina omývá a zároveň i osobní hříchy.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

16.května 1923.
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Teplý, mírný deštík, který přináší jennou radost, teplou plodnost. Za rozpadlým dřevěným
plotem se zelenají hrušky a skrze štěrbiny plotu se derou jejich nabobtnalá poupata až do
prašné, sluncem ozářené silnice, jako kdyby chtěla vyzvat lidi, aby s nimi šli na slavnost
lásky, kterou slaví příroda.
Myslím, že jsem nikdy tak vnitřně a vřele neprožívala radost ze života jako nyní. Když jsem
byla ještě mladší, neuměla jsem správně ocenit štěstí radosti; tehdy jsem měla příliš mnoho
dobrého - mládí, svobodu, bohatství, lidi, kteří mě milovali a četli mi z očí každé mé přá
ní, prostě vše, na co jsem jen ponyslila. Myslím, že i slunce svítilo a květiny kvetly tak,
jak jsem si to přála. Bylo to všechno tak samozřejmé, proto jsem to vůbec nedokázala ocenit.
Pak přišly roky, kdy jsem to všechno ztratila, jedno po druhém - a nic mi nezůstalo z toho,
čeho jsem dřív měla dostatek: léta, která mizela v touze po tom, co člověk nazývá radostí a
štěstím.
Pak se ale ty radosti zase začaly vracet, pomalu, jedna po druhé, tak, jak mi byly vzaty.
A s jakou starostlivou jemností, s jakou otevřeností je nyní znovu do sebe přijímám! Nyní,
kdy jsem prohlédla, neuplyne ani jediný den, který by mi nepřinesl plnost radosti! Putuji
jako Jtobinson Crusoe na nově objeveném ostrově a otevírám všechny své smysly, abych vypátra
la tisíce radostí, malých i nejmenších, které jsem už jistě viděla, ale ještě jsem je neobje
vila. A jak je nádherné, když člověk cítí, že jde kupředu, že pracuje, že má úspěch a že se
chystá vybudovat si život tak, jak by ho rád měl.
Vím nyní, že radost je jako květina; ráno uvadá a odpoledne se znovu otevře! A nejsem už
smutná, když myslím na to, že jednou nebudu. Mé dítě přijde a zaujme moje místo

2.června 1923.
Starý felčar Filipov po dlouhém, několikadenním smrtelném boji zemřel. Poslední hodiny ne
ustále prosil, aby ho při smrti nenechali bez duchovního. Ubohá vdova, vzdor všem nepřijem
ným následkům, které to pro ni jako pro zaměstnankyni mohlo mít, se rozhodla splnit jeho po
slední vůli a nenechat ho - jak to chtějí vládnoucí lidé - pojít jako psa.
Na pohřbu bylo jen málo lidí; příbuzní a známí jsou většinou v zaměstnání a nyní, v době
odbourávání víry není lehká účast na církevních obřadech - může to mít za následek okamžité
propuštění. Ale nejnápadnější bylo, že z dětí byla na pohřbu jen pětiletá Sima.
Maminka se nemohla ubránit otázce:"A kde je Varja a malý Feda?"
"Varja se mnou nechodí ze zásady,"odpověděla vdova."Kdyby šla na pohřeb, spojený s církevní
mi obřady, hned by ji vyloučili z komsomolu a toho se nejvíc bojí. A Feda nemůže ze stej
ných důvodů - je totiž pionýrem."
"Je to zakázáno, i když se jedná o vlastního otce?" zeptala se maminka ostře.
"Ano - i tehdy,"odpověděla vzlykající vdova. "Ach. Lydie Nikolajevno, jak jste šťastná, že
jste si v této době mohla ponechat své děti! Já je ztratila, už mi nepatří. Jsme ochotni
dát za své děti život a oni na nás pohlížejí jako na obtížný přežitek starých časů. Jak
smutný osud mají rodiče v sovětském státě!"

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■

7 Itálii klesá nejen počet rozvodů, ale i rozluk. V rzmském semináři se po mnoha letech při
pravuje zase stovka mladých na kněžství. Důležitá je ovsem kvalita kněze, ne jejich počet.
7 Zctiru stoupá počet kněžských povolání, počet řeholn-íků-laiků a řeholnic.
V lednu před 25 lety byl Msgre Stepanovičius, ap. administrátor: ad nutum Senctae Sedis .arci
diecéze Vi Ino vypovězen Sověty do městečka mimo arcidiecézi. Od 24.6.1961 nesměl vykonávat
kněžskou službu, protože odnítl spolupracovat s komunisty. 21.6.oslaví zlaté kněžské jubi
leum a 10.10. své 75 narozeniny.

SEBEKÁZEŇ

dobré. " Alkohol, tělo, sex, zlato, víno - vše je
dobré a proto žádoucí. Všechny bytosti Bohem stvoře
Příští rok vyjde v Křesťanské akademii
né jsou prosluněné odrazem jeho vlastností. 29
kniha televizního biskupa Fultona J.
Sheena:VZHORU SRDCE. Uveřejňujeme kapi Formálním prvkem u hřéchu je zlé, protiprirozené
užití něčeho, oo je samo o sobě dobré. Přehnaná
tolku o sebekázni.
láska k něčemu stvořenému má člověka k ternu, že one
dobro znetvoří. Tělesnou lásku převrátí v chlípnost
SEBEKÁZEŇ - ZÁKLAD DUCHOVNÍHO ZDRAVÍ
alkohol v opilství, lásku k rajetku v lakomství.
Jakmile sebezkoumáním objevíme hlavní
Prvním zneužitím své svobody še dostal člověk na
chybu svého charakteru, musíme toto po nižší úroveň, než pro jakou byl stvořen, a proto m
znání zúrodnit sebekázní. Sebepoznání je sklony převracet všecko tak, jak převrátil sebe,
jako diagnóza nemoci, sebekázeň je opera- když se vyšinul z daných kolejí.
oe, která nůže člověka uzdravit. Sebeká
zeň není jen vymýcení zlého v sobě, ale i HŘÍŠNÍCI VIDÍ NA HŘÍCHU JEN DOBROU SLOŽKU
obezřetnost, hlídat všechny cesty, vedou
materiální. A je opravdu dobrá. Tím však, že ji zne
cí k JÄ, aby nepřítel nevnikl nepředví užijí, obracejí se proti Bohu a takové zneužití př:
daně cestou, kterou jsme hlídat opomenu náší neštěstí. Zapomínají, že Bůh nikdy nezakazuje
li. I když hřích uznáváme za hřích, zů
užívat správně jeho darů, zapovídá jen jejich zne
stává na něm stále něco z jeho lákavé
užívání.
A tak poukazuje hříšník, že dobří lidé
svůdnosti. Je to jedna ze slabostí lidské
užívají téhož dobra bez zlých následků. Nechápe, ž«
ti lidé dobra užívají rozurmě, v souladu s vůlí Bo
ží. Hříšník miluje na hříchu jeho materii, a ta je
dobrá. Nenávidí neštěstí, výčitky svědomí, melanchc
lii, pocit, že byl podveden. To pramení z toho, že
převrátil nebo zneužil dobra. Miluje hřích v praxi,
nenávidí jej v teorii. To je příčina napětí a rozpc
ru v duši hříšníka: JÁ chce něoo, osoba chce něoo
jiného. JÁ chce, aby se mu podřídila celá skutečnos
a všeho mohl užívat v přemíře, při tom však neměl
výčitky svědomí.
TENTO VNITŘNÍ ROZPOR MÁ DVA NÁSLEDKY.
Prvním je ustavičná starost v hříšníkově duši. Mile
je a současně nenávidí, touží po něčem a už opovrht
je tím, po čem touží. Vášeň nebo špatné návyky ho
vhánějí do nových hříchů a tak hříšník nepřestává
trpět ošklivostí nad sebou. Takový stav popisuje
básník Ovidius: "Vidím a vážím si lepšího. Konám
však to horší. " 0 tomto napětí se zmiňuje i sv.Pa
vel: "Konán zlo, které nechci. Nekonám dobro, které
chci. " Duše touží po nekonečném, hledá však na ne
správném místě. Dostává něoo konečného a je zklamá
na. Touží po zlatě, dostává jen pozlátko. Nepoměr
mezi vytouženým a očekávaným potěšením z hříchu, a
zklamání, když se hřích uskuteční, jen ještě více
posiluje tento nepokoj. Žádný hřích nikdy nedá to,
co slibuje. Nespokojenosti se člověk snaží zbavit
dalšími rozkošemi, sháněním majetku, vystupňovanou
duše, a to dělá každému ctnost těžkou. snahou ovládat jiné. Ale nic ho nenasycuje, je čím
dál hladovější. S růstem požadavků se stupňuje jehc
VŠE, CO bŮh STVOŘIL, JE DOBRÉ
nespokojenost. Reklama, která se pokouší prohlašov?
Od začátku světa se každý kaj leník ptá: luxusní předměty za nezbytné, nutí tělo zatoužit pc
"Jak je možné, že neřest nenávidím a
nich jako po něčem nutném. Svět našeho obchodu se
přece ji miluji? Proč mě přitahuje alko zabývá vymýšlením a propagováním stále nových po hol ale trápí, že jsem pijan? Jsem zami třeb,které jeho zboží nikdy nemaže uspokojit. A ta>
lován a nenávidím neřest, která z tcho přispívá k nespokojenosti a vnitřní rozpoloenosti
nůže vzejít?" - Každý hřích má prvek ma dnešního člověka.
HŘÍCH MILUJEME I NENÁVIDÍME
teriální a formální. Materiální složkou
hříchu je jeho obsah, to v čem hřích je- to je druhý následek rozporu, světská smýšlení .Pro
a to je samo o sobě dobré. "Bůh viděl
jevuje se nenávistí k náboženství. Není zde míněn
všechno, co učinil, a bylo to velmi
svět v pravém smyslu, nýbrž duch světa, který dává

předicst přirozenému, tělu a času. To je
lidská osoba je nebo čím se nůše stát. Abychom
ten DUCH ČASU, o němž řekl Pánť’Prosŕm ne za:udělali klann ým soudům JÁ přítrž, musíme obrátit
svět! "/Jan 17.9./ v některých případech je své jednání a zavést rovnováhu mezi vnitřním du
JÁ tím duchem světa úplně posedlé. Všechno chovním vývojem a vnější činností. JÁ se musí
určuje tento duch: přání,úsudek, mínění,
zkrotit, očistit, osvobodit. Sv.Pavel o tom píše
světový názor. JÁ je sklíčeno, přijde-li bí Efesanům: "Takhle jste se tomu přece o Kristu ne
da, cítí se spokojené, když jde všechno
učili! V jeho Škole jste slyšeli-podle pravdy ,kte
dobře. Vyvstane-li v srdci přání po něčem rd je v Ježzěovi-že se máte zbavit dřzvějšzch způ
vyšším, je utlumeno dřív, než maže začít v sobů života a přestat byt člověkem starým, který
srdci vládnout. Tak je v duši svět. Ale na se žene za klamavými rozkošemi-a přivede ho to do
plnit ji nemaže, protože duše byla stvořena zkázy. Stále si obnovujte mysl po jejž duchovnz
pro něco jiného.
stránce a oblečte člověka nového, který je stvo
JEN MÁLO LIDÍ POZNÁVÁ
řen podle Bozzho vzoru jako skutečně spravedlivý
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proto vždy neusilují o to nej vyšší a nej- a svátý. "/Ef 4, 20. 24/SEREi<ÁZ^ JE NUTNÁ
lepší. Nedovedou si vysvětlit ani to, že se
provinili vážným mravním přestipkem. "Necháprotože tělo a duše, tělesná podstata člověka a
pu, jak jsem do toho mohl padnout," říkáva jeho duch, nižší JÁ a vyšší JÁ čili osoba nají
jí potom. Odpověd? Od té chvíle, kdy zmaři své vlastní požadavky, vyšší JÁ nemůžeme objevit,
la své původní, ničím nenarušené přátelství pokud nižší JÁ není zkroceno. Je však nutné sebe
kázeň správně chápat. Sebekázeň nevyžaduje, aby
s Bohem, je lidská přirozenost vyšinuta ze chom se jako puritáni zříkali zla pro dobra pozem
svého středu. Neposlušnost, vzpoura vůle
proti lásoe byla příčinou, že se JÁ vzepře ská. Tohle pojetí sebekázně vneslo do lidské spo
lo proti osobě, nižší část lidské bytosti se lečnosti dva od sebe odlišné zájny: jedním byl
vzbouřila proti složce vyšší. Ve stroji ta chrám v neděli, druhým továrna, kde se celý týden
ké přestanou fungovat všechna kolečka, hava- pracuje pro výdělek. Nakonec takové dělení skon
ruje-li hlavní kolo. Přání a pudy člověka čilo zesvětštěním a úplným zánikem duchovního ži
fungují nesouladné, odstředivě, hledají své vota. Sebekázeň nemá nic společného se STOICISMEM
uspokojení bez ohledu na blaho celého člověnebo s NAPROSTÝM VYHLAZENÍM VÁŠNÍ. Vášně sány O
ka a společnosti. Vášně ustavičně hrozí, že sobě nejsou něčím špatným, jen jejich zneužiti je
povstanou proti rozumu a vůli. Avšak vzdor špatné. Mravní hodnota vášní závisí na tom, jak
jich rozum a vůle využijí. Magdaleniny vášně Pán
všem vášním zůstává pánem v domě vůle. V
platnosti zůstává rozum, i když se tomu tě nezničil, změnil je v apoštolát, ve vášnivou lás
lo vzpírá. Ve své nejhlubší podstatě člověk ku k Bohu. Ani mohutnou energii Pavlovu nezasta
vil, svedl ji jen do jiného řečiště, do apoštol
zkažený není!
ské horlivosti a lásky.
RÁNY LIDSKÉ? PŘIROZENOST I.C 0 ZNAMENÁ SEBEKÁZEŇ?
nám ztěžují žít opravdu ctnostně. Jsou čty Neznamená, že se člověk musí něčeho vzdát - to
ři: první je v rozumu, který byl prvotním znamená vždycky ztrátu. Pán žádá, abychom věci to
hříchem oslaben a k pravdě se musí prodírat hoto světa směňovali za něco lepšího. "Co múze dá
Druhou ranou je zasažena vůle, která musí člověk v náhradu za svou duši?"/Mk 8, 37/. VYPĚNI Todolávat lákání menších dober, chce-li do to znamená, dát něco, co příliš nepotřebujeme za
sáhnout dobra nejvyššího. Další dvě zranění něco, bež čeho nemažeme žít. Musíme se rozhodnout
mají vášně. Jedno nás nutí, abychom si udě co postrádat mažeme, abychom získali to, co po
lali všechno pohodlné, druhé má nás k tomu, strádat nemažeme. Obejdeme se bez peněz, ale ne
abychom obcházeli vše, co působí obtíže. Z bez chleba. Vyměníme tedy peníze za chléb. Jsou
toho plyne, že na nás nutně přicházejí pokuduše, které poznávají, že se obejdou bez majetku,
šení dopouštět se zla. Ale pokušení není nic ale nemohou postrádat štěstí, být úplně zbavené
hříšného. Za to, že nás přepadá pokušení
starosti o hmotné statky a vlastnit jedině Boha.
proti čistotě, může člověk právě tak málo Imotné statky-majetek-vyměňuj i za více Boha-dělajako za to, že mu kručí v břiše, když má
jí slib chudoby. Jiní vidí, že mohou žít bez
hlad. V prvním případě se musí bránit, aby uplatňování své vůle, ale nesnesou paryšlení, že
se nedopustil manželské nevěry, v druhém
□y žili bez sjednocení své vůle s vůlí Boží. Dě
případě se musí snažit, aby nepodlehl nemír lají tedy slib poslušnosti. A jsou lidé, kteří dá
nosti v jídle. Nad své síly nikdy pokoušeni vají přednost živctu bez tělesné lásky, když je
nejsme. Každé mravní selhání jde na naše
víc nadchne láska duchovní. Slibem čistoty se roz
konto, protože máme možnost svobodné volby. hodli vyměnit lásku tělesnou za lásku duchovní a
tak důsledkem jejich výměny je nevášnivá vášeň a
OSLABENĚ JÁ SE SNAŽÍ KLAřNĚ NAPĚNIT
vnitřní klid a mír. Kdyby askeze spočívala jen v
něčím, co je uchopitelné smysly. Vidí doko tom, že se něčeho vzdáváme, byla by to ztráta,
nalost a úplnost v tom, co má, ne v tom,čím mezení přirozenosti, ochuzení života.

TY
JSI SKÁLA!
SABINIANUB. 13.9.604-

POJEMASLOVO

Všiíměme si nyní podrobněji roz22.2.606.
dělení pojmů podle rozsahu:31
fehořovi se zdaleka
INDIVIDUÁLNÍ
/singulares/ -jsou
nevyrovnal. Proslul
pojny
s
nejmensím
rozsahem. Ozr
neblaze tím, že za velkého hladu prodával ”
čují jen jedno určité individui
za lichvářské ceny obilí ze zásob Církve.
Pohoršený lid chtěl zneuctít i jeho mrtvolu. Např.Sokrates, Ifeagan, dcero, Jan Pavel II.ap
UNIVERBÁLNÍ/všeobecné/ - pojny se vztahují na
BONIFÁC III. - 19.2.607 až 12.11.607.
všechny
jedince téhož druhu. Např. člověk se
Mohl být vysvěcen teprve za rok, až došlo
vztahuje
na všechny lidi, stran na všechny stí
císařovo schválení z Byzance. Svým dekretem
zakázal Bonifác zlořády kolem volby papeže ny, zvíře na všechna zvířata.
ještě za života starého papeže a dovoloval PARTIKULÁRNÍ/částečné/ - se vztahují na více jenovou volbu teprve za tři dny po papežově
dinců téhož druhu. Např. někteří, několik.
smrti.
LOGICKÍ/v sobe zahrnují větší nebo menší podet
BONIFÁC IV. - 25.8.608 až 8.5.615
věcí stejné podstaty/. Je jich pět skrpin: ROL
Byl to benediktinský papež, který žil v po /genus/, DRUH/species/, DRUHOVÍ ROZDÍL/diferen
věsti svatosti. Změnil římský Pantheon v
tia specifica/, VLASINOST/propriuny' a PŘÍPADEK
křesťanský kostel Sv.Maria od Mučedníků.Bo /accidens/.
nifác si vyprosil chrám od císaře řbkase z ROD- vyjadřuje to, co je společné více indi
východního Říma, kterému byl na fóru v r.
viduím./Např .lidskému i zvířecímu druhu je spo608 vystavěn poslední čestný sloup v dějinách léčné cítící bytí, čímž tvoří rod cítících by
snad se souhlasem papeže. Je to jediný do
tostí.
dnes zachovaný císařský sloup.
DRUH vyjadřuje to, co je společné více indivi
duím. /Např. jednotliví lidé mají cosi společné
DEUS CEDIT. - 19.10.615 - 8.11.618.
ho - lidskou přirozenost. Patříme tedy do lid
Nazývá se také Adeodatus I. a protože žil
svátým životem, \elmi si ho všichni vážili. ského druhu./
DRUHOVY ROZDÍL je to, čím se druhy vzájemně li.
Z jeho doby se nezachovala důležitější
i
když patří témuž rodu. Zvíře a člověk patří
událost.
pod týž rod. Člověk se však od zvířete liší roBCNIFÁC V. - 23.12.619 - 25.10.625.
zunností a ta je tím druhovým rozdílem. Jí se
Tento papež věnoval největší pozornost šíře člověk stává člověkem, bez ní zůstává zvířetem
ní víry v Anglii. Za jeho vlády udělal
Proto říkáme, že druhový rozdíl je prvkem usta
exarcha z Ravenny první pokusy, osvobodit
novujícím.
se od Byzance.
VLASTNOST označuje něco, co sice není
ustanovujícím znakem nějakého druhu či individi
HCNORIUS I. - 27.10.625 - 12.10.639.
ale úzce s nimi souvisí, i když jsou myslitelní
Byl žákem sv.Řehoře velikého. S úspěchem
bez
ní, přece bez ní neexistují. Např.vlastnos
se věnoval také misiím v Anglii, zasahoval
tí člověka je smích a řeč či snysl pro hudbu.
s úspěchem do státních záležitostí Itálie,
rozvinul velkou stavitelskou činnost v Říme slovotROCHU FILOSOFIE
a poněvadž byl chytrým správcem, dostal
Pojny vyjadřujeme navenek slovy. Některé pojny
přízvisko dux plebis. Za jeho vlády vznikly potřebují k vyjádření více slov/mléčná dráha/,
silné boje, týkající se Byzancí uznané he- jiné pouze jedno/voda, kámen/. Zde si jedno
rese monoteletismu nebo také mcnoergismu
slovné i víceslovné pojny označíne "termíny".
zvaného, tj.jedno působení přirozenosti
Termíny jsou vyjádřením pojmů, proto mají s ni
Kristovy. Tato hereze vycházela z jiné, zv. i společné dělení. Ale mají ještě další a to.
monofysitismus a jedné přirozenosti Kristo a/ Tyž termín múze mít více významů,napr. korun
vě - a to zaměstnávalo teology jako tzv.
Je to termín s tejněznějící/aequivo cus.
otázka Honoriova až do 19.stol. Císař Hera- b/ Termíny, které se dají přivlastnit mnohým.
klitus chtěl v touto sporu zprostředkovat
Napr.člověk Petru, Janu, pes Alíku, Broku...
a vyhlásil tento blud v ediktu zvaném EktheJe to tedy termín jednoznačný,
sis. Za Honoriovy vlády zemřel v r.632 Mo
/univocus/, protože o každém platí stejně,
hamed. Týž rek se pustil islam do dobývání
má týž zvuk i význam.
světa.
P.Jan K.B Ä R T A OEM
POZOR! VELIKCNOČNÍ BCH06LUŽBY UVEŘEJŇUJÍ MLSICUÁŘI VE SVÝCH OBĚŽNÍCÍCH!

SV. GERTRUDA

17.3.

Mezi světicemi s jménem Gertruda máme mj.dvě význačné ženy, totiž Gertrudu z Hefty, zv.Xfelikou, jejíž svátek se slaví 16.listopadu. Šest set let před ní žila jiná Gertruda, první aba
tyše z Ni velles u Bruselu. Jméno pochází ze staroněmčiny a znamená: "bojovnice s oštěpem".
Gertruda z Nivelles byla dcera Pippina z Landenu, staršího, správce statků merovijských krá
lů a praotce karolínů. Její matka byla blahoslavená Itta nebo Iduberga, jejíž svátek slaví
me 8.května. Bratr její matky byl blahoslavený biskup Modonald z Trevíru, její sestra sv.
abatyše Begga z Andenne.
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Gertruda se narodila kolem r.626 v Nivelles a vyrůstala, jak vidíme, v mimořádné zbozné ro
dině. Už ve dvanácti letech se rozhodla zasvětit svůj život Bohu a složila sliby svaté čis
toty. Když vyrostla, vyhnula se skvělému sňatku, který jí navrhli. Po smrti svého otce ved
la se svou matkou zbožný a skrytý život. Na radu biskupa Amenda z Utrechtu založila bl.Itta
ve svém domě v Nivelles klášter a obě ženy do něj vstoupily jako první. Po matčině smrti
byla Gertruda jmenována první abatyší. Mladá představená přidržovala ostatní sestry zvláště
k práci s předením a tkaním. V té době povstalo mnoho skvostných oděvů a velmi jemně zpraco
vané oltářní pokrývky.
Především však abatyše pečovala o Písmo svaté a o obřady. Sama znala Písmo neobyčejně dobře
Také se za velké peníze snažila zařídit v klášteře knihovnu a kromě toho založila velké
ubytovny pro poutníky a cestující. Abatyše byla všem milující matkou a svým příkladem nadch
la i ostatní sestry k horlivé službě Bohu a bližním. Vedla sestry k ručním pracem všeho
druhu, sama seděla celý den bud s přadenem nebo u stavu. Noci často trávívala bděním a
modlitbou. Její křehké zdraví však velké nároky, které si sana kladla, dlouho nevydrželo.
Dosáhla jen třiatřiceti let a zemřela 17.března 659 na svátého Patrika - během mše svaté.
Její ostatky vložili do krásné gotické schránky a dodnes jsou v kostele v Nivelles.
Světice se zobrazuje s abatyšskou berlou, na kterou šplhají myši nebo s nyšima kolem sebe,
neboř s úspěchem dokázala rryši vyhubit. Tento obraz má však dvojí srrysl. V těch dobách se
nyš - stejně jako vepř - považovala za nečisté zvíře, byla tedy obrazem démonů. Často ná
světice na hlavě korunu nebo knížecí odznak; na malbě na skle z 13.st .v Klostemeuburgu
je vyobrazena jako mladá kněžna. Ještě častěji se zobrazuje s přeslicí nebo s kočkou nebo
také jak stojí na moři.
Je ochránkyní proti krysám a nyším, proti horečce - ukázalo se totiž, že voda ze studny
nad hrobem světice je léčivá, dále chrání cestující a tovaryše a také zahradníky. Její
přímluva je účinná pro úrodu plodů na stromech v poli. Sv.Gertruda se všeobecně uctívá v
Holandsku, v Belgii, ve Francii, v Německu a často i v severním Německu, kde ji jmenují
starým frízským jménem "Gesine". V lidové víře patří sv.Gertruda k nejoblíbenějším světcům
jara, označují ji jako "letní nevěstu" nebo "první zahradnici". V iyrolsku-kam se dostala
její úcta prostřednictvím irských misionářů-existuje přísloví, které se vztahuje na tuto
světici:"Gertruda vede krávy ke krmení, koně k poklusu a včely k letu." Sv.Gertruda má u
germánskýcn národů rysy předoucí Friggy a ve středověku ji považovali za ochránkyni přadlen. Křesťanská světice - jako kdysi germánská bohyně Frigga - žehná začátkům jarních pra
cí na zahradách a v polích.
LEGENDA. - Většina legend, které upředl ranný stredovek kolem postavy světice, je
silně prosycena germánskými obrazy. Jedna legenda o ní vypravuje, ze jednou poslala své
poddané do daleké země a slíbila jim, ze se jim nic zlého nestane. Když byli cestující
na moři, objevila se před nimi náhle mořská příšera, která vsak okamžitě zmizela, jakmile
se cestující obrátili o pomoc ke sv. Gertrude. Jako vzpomínku na tuto lásku zůstal zvyk, ze
cestující pijí při rozloučení tzv. "Gertrudinu lásku", kterou si vyprošují ochranu před
všemi nebezpečími pro tělo i duši. Také ochraňuje před "velkou cestou "umírajících, "dobré
ubytování" pro zesnulé. Umírajícím se přeje na cestu: "Necht ti sv. Gertruda připraví příbytek"-má se za to, ze světice vezme zemřelého pro první noc k sobě, než nastoupí cestu do
věčnosti. Tato představa je asi spojena s jejím jménem"nositelka oštěpu"-podle nordické sá
gy je nositelka oštěpu dcera boha hromu, průvodkyně hrdinů do Nalhaly, kde jim připije.

MEDVĚD,KOTĚ A ZMIJE
Jsem nad svým kosátkem zoufalá. Nic nežere,
pravé oko má slepené a sklání hlavu ke stra .Cnes se Míša přikradl k oknu do kuchyně a ukradl
ně. Sotva jsem mu -vnutila pár lžíc mléka. sklenici medu. Kcfyž kuchařka lupiče spatřila,stál
Ale po pořádku. Stála jsem na besídce a po na dvoře, sklenici nad hlavou a med mu tekl po
zorovala děti. Ti hrozní kluci! Jednou zlo srsti na zem. Museli jsme ho umýt v trokách.
mí větev jabloně, rvou květiny, mrtvou kry Sotva uschnul, udělal něco nepříjemného, často se
su hodí do bazénu, a co je nejodpomější, díval, jak Máša krmí drůbež prosem. Míša se tedy
postavil doprostřed dvora a jako Máša proso - roz
strašně mučí zvířátka. Svážou třebas dva
vrabce, mezi ně pověsí kámen a ti ubožáčci hazoval packami písek. Sběhla se všechna drůbež mamě tlučou křídly, až vyčerpáním pojdou. už si na Míšu zvykla. Náhle Míša jednu slepici
Nedávno vybrali pár hnízd, prostrčili ptáčaíhytil a byl by ji roztrhal, kdyby včas Máša netům skrze oči pruty a pověsili si je jako přiběhla. Kočí řekl:"Je čas ho zastřelit! Probou
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náhrdelník kolem krku. Než jsme je odehnali zí se v něm chu£ po krvi.”
byli ptáčci už mrtví.
Enes přepadl Míša mé koéátko, které milují víc
Tolja se houpe na houpačce. Irina a Nataša než jiná zvířata,a ukousl mu hlavu. Pohřbila jsem
"křtí"štěně. Náhle vidím asi pět či šest
ubohé zvířátko v zahradě pod šeřík. Na Míšu se ne
kluků utíkat k jezeru, vpředu nejkrutější z mohu ani podívat! Mé ubohé koéátko!
nich, Gríša. Něco nesou-asi chtějí utopit
štěně nebo kotě. Seskočila jsem s besídky Když jsem se nedala utěšit nad smrtí svého kotěte
přes plot, padla sice do hnoje, ale to bylo rozhodla maminka, že pojedeme do mlýna. Tam bydlí
jedno. Jako vítr jsem běžela za kluky .Přiš váme každé léto několik neděl. Aby mě trochu potě
la jsem právě včas. Gríša uvázal kotěti na šila, darovala mi maminka chlapecký oblek, kalho
krk kámen a chtěl ho hodit hodně daleko do ty a ruskou halenu, jako má Tolja.
jezera-sprosíák! Vytrhla jsem mu zakrvácené "Aljo,"řekla naminka,"až budeme ve mlýně, můžeš
kotě a utíkala pryč. Kluci za mnou, tloukli šplhat na stromy, jak chceš!"
ně vším možným, i kopřivami, jeden mi rozbilAle co je mi po šplhání, když už nemám kočátko!
kamenem horní ret, ale já kotě nepustila a Konečně jsme ve mlýně. Stojí vprostřed hlubokého
volnou rukou jsem boxovala ze všech sil. Za lesa a už dávno není v provozu. Nejbližší ves od
hradili mi cestu a má situace byla zoufalá. nás je patnáct verst a k venkovské silnici jsou
Tu přiběhl na pomoc Tolja. Házel po klucích to dvě versty. Jídlo nám sem denně vozí.
brambory, křičel a vrhnul se na ně. Část se Bydlíme v jednán z dvou domů - v tom druhán bydlí
obrátila k němu a já utíkala k vratům. Tol mlynář se svou manželkou a třemi dětmi. Kromě
ja za mnou. Irina a Nataša házely po nepřá nich není daleko široko živá duše. TO je prima,
telích také od plotu brambory-tak jsem se to se mi líbí. A kolem nás jen les a les a les.
zachránila.
Teči právě sedím sama na skal i sku a díván se na je
Kotátku už je lépe, samo pije mléčko. Je le■zero. Ještě je mi teskno po mém koíátku!
houčké jako pírko. Trochu přede a vine se ke
Když jsem dnes přišla k mlynářům, zůstala jsem
mně.
Dědeček přinesl skutečného medvídka. To byloctát hrůzou na prahu jako solný sloup. Na zemi,
radostí! Koupil ho od lovce a ten ho upo-_ uprostřed místnosti, byla miska s mlékem. Kolem
ní dřepěly mlynářovy děti s dřevěnými
zornil, že ho za rok musíme za
lžícemi v rukou. A mezi nimi se
střelit. Pak bude nebezpečný.
plazilo nejméně deset obrovských,
Míša bydlí ve staré boudě
tlustých zmijí.
na drůbežím dvoře. Jsme za
"Pro Boha, vždyř děti uštknou! "vy
ním celí diví-a pořád u ně
křikla
jsem na mlynáře. Ten se
ho. Dříve se nám tam také líbizasmál.
lo-plný dvůr slepic, kachen, hu
"To jsou jen užovky, ne zmije! Tahle
sí, pávů, králíků a psů. Míša
je carem užovek a kdo ji zabije, musí
je tak tlustý, zavalitý a
zemřít, vyrostly s našimi dětmi. Při
bezmocný. Dojemný! Jsou mu
cházejí každý večer a pijí s nimi z
asi tři měsíce. Když popr
misky teplé mléko od krávy."
vé přišel na dvůr, všechna
Pozorněji jsem se podívala a skuteč
zvířata poplašeně běhal a,
ně! Hadi zvedali hlavičky nad miskou
ale Míša se tam cítil dobře.
a pili z ní, zatím co děti si klidné
Prochází se pomalu a spokojeně
nabíraly mléko lžícemi.
po dvoře a teä vylezl na strom.
Jedno z dětí dokonce hada pohladi
Voláme ho, nechce dolů. Tolja
lo.
musel za ním a snesl ho na
A L J A RACHMANOVA
dvůr. A jaký má roztanilý čenich!

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ nadpřirozená. - 2. 2. 2983 ho papež jmenoval kardi
Náš jihoafrický Otec Zdeněk Čížkovský,CMI, nálem, ale pro vysoký vek a ze zdravotních důvo
dů dostal dispens od biskupského svěcení - asi je
má nyní moderně restaurovaný kostel v Pine- jediný
kardinál bez biskupské moci. Jan XXIII.
tcwnu, zasvěcený Neposkvrněnému Početí Pan nařídil, aby budoucí kardinálové, dokud nejsou
ny Marie. V oltářním kameni je relikvie
biskupy, byli vysvěceni na biskupy.
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sv.Václava. Denní mše sv.se slouží u oltá Arcibiskup
Vítali j/Ustinov/byl zvolen novým pri
ře Božského Srdce Páně, který býval ve sta masem ruské církve v zahraničí se sídlem v New
rém kostele a byl instalován i v novém.
Yorku místo metropolity Filareta, zesnulého v
Od 16. do 22.2. se konaly ve Vatikáne exer- listopadu mr. Vitalij se nar.před 76 reky v Petro
dcie, jichž se zúčastnil sv.Otec a část hradě, mládí prožil ve Francii. R.1939 vstoupil
římské kurie; kázal generální představený do kláštera v Ladomírové, středisku s katolickou
Saleziánů, Don Vigcoíb na téma "Druhý vati Církvi sjediocených RusíniS, které však přešlo
kánský sněm ve světle mimořádné biskupské k pravoslaví-jistě ne dobrovolně! Byl bisktpem
synody."
pro Již.Ameriku, pak v Emontonu, Kanada a napo
V Paříži byla v r.1961 založena ruskými
sled předsedal montrealské diecézi-zase Kanada.
křesťanskými studenty služba pomoci věřícím'Sv.Otec svolal na 24. 2.konsistoř. Budou projedná
v SSSR. Hl.posíláním literatury, ovšem taj vat svatořečení dvou blahoslavených, kard.Tommasi
ně. Finančně si vypomáhají prodejem pohled z rádu Teatinů/1649-1712/ze sicilské šlechtické
nic ruských kostelů, reprodukcí ikon a j. rodiny. Hl.proslul úsilím o obnovu starých a tra
V Ženevě už přes rok existuje odbočka,sta dičních liturgických obřadů. Mnoho z jeho podnětů
rá se o ni Madame Ffenée Béguin/l/aide aux zařadil min.koncil do liturgické reformy. - Fran
crcyants d'URSS, rue Ed. Racine 12, 1202
cesco Antonio Fasani/1681-1742/ z chudé rodiny v
Geněve, kongo Geněve 12-4748-6./Paní Béguin Apoliích, člen řádu minoritu, známý jako kazatel
je penzistka a potřebuje ke své práci jak a teolog. Blahoslaven byl v r.1951.
finanční prostředky, tak pomoc k dopravě
V černošské čtvrti Johannesburgu Sovětu v Již.
knih do SSSR.
Africe otevřeli Obláti Neposkvrněného početí-k
Thaiská biblická společnost rozdala 5000 nímž patří i náš Otec Čížkovský-noviciát.
výtisků Písma sv.mnichům v budhistických
navštívil sv.Otec farnost sv.Augustina,spra
klášteřích. Jsou povinni věnovat každý den 16.2.
vovanou Augustiniány. Letos si připomínáme 1600
určitou dobu studiu a rozjímání - Pímo sv. let od obrácení sv.Augustina a 1699 .výr. smrti je
jim může pomoci v hledání pravdy.
ho matky, sv.Moniky, která je v tomto kostele
Saragosa-španělsko-bude mít na památku 2. pohřbena.
návštěvy sv.Otoe ulici Jana Pavla II.
4.5.se budou všichni věřící v NSR modlit za pro
Rissho Kosei-Kai, japonský laický budhis následovanou Církev ve Vietnamu. Vzpomínáte na
tický svaz, 6 mil. členů, přijal pozvání sv. celosvětovou štvanici Ami, go home!?
Otce k setkání modliteb za mír v Assisi,k tie dávno zemřel v Albánii 72-letý Filip Mas reku,
němuž vyzval sv.Otec všechny představitele Minorita, který posledních 30 let prožil ve věze
velkých světových náboženství. Budou tam i ní a koncentračním táboře na nucených pracích.
zástupci Světové rady církví/nekatolických/ V padesátých letech byl zatčen, prohlášen za
I v naší vlasti se už objevila nemoc aids. nepřítele lidu, reakcionáře a fašistického sympar
Také velvyslanci USA a SSSR v Itálii slíbi tizanta. Vysvěcen byl v r.1936. Byl nejen příklad
li účast na mírovém setkání v Assisi 17.5., ný řeholník a kněz, ale i vynikající hudebník,
organizovaném mezinárod. střediskem pro mír vyučoval hudbu na minoritském gymnasiu Indiricummezi národy-jsou to františkáni a skupina Scutari nedaleko jugoslávských hranic. Komunisté
laiků. Prý bude dávat koncert i známý ital v r.1967 na základě marxistické ústavy zakázali v
ský houslista Uto Ughi a orchestr akademie Albánii činnost všech náboženství, dali zavřít
Santa Cecilia z Říma. Bude prý to mírové kostely i mešity. Dnes mohou být osoby, podezřelé
odpoledne s bohatým kulturním a uměleckým z náboženské činnosti, odsouzeny nebo i popraveny
programem.
A hromadné sdělovací prostředky mlčí!
Arcidiecéze Dhaka/Bangladeš/oslaví brzo
V Turecku mají Kapucíni ve svých řadách Turka-mla100.výr. založení. Biskupové vypracovali a dého kněze P.Pia Murata. Svěcení přijal od Msgra
vydali pastorační plán, přizpůsobený současBemardiniho, také Kapucína a arcibiskupa z Izminé sociální situaci v zemi. 70% obyvatel neru/Smyma/,kde se nový kněz narodil, studoval
umí číst a psát, 80% trpí podvýživou. Kato však ve Francii a jeho bratr se připravuje na
lická Církev tam zahájila misie před 400 r. kněžství v Římě. Kapucíni mají v Turecku 5 řehol
Sv.Otec zaslal blahopřejné poselství kard. ’ních donů: v Cařihradě, Smyrně, Antiochii, NersiHenri de Lubacovi, TJ, jednomu z nej význač ně a Iskanderumě.
nějších teologů, který se 20.2. dožil pože
hnaného věku 90 ti let. Mezi nej slavnější A nakonec vtip: definice kapitalismu: vykořisťo
díla patří: Drama ateistického humanismu a vání člověka člověkem. Definice komunismu: cpačně!

ŠVÝCARSKÝ
BOHOSLUŽBY
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AARAU - u sv.Petra a Pavla/u nádraží/v
kryptě, každou 2.sob.P.BIRKA
18,15
BACEN - kaple sv.Šebestiána/vedie far.
kostela, každou 2.ned.,P.BIRKA 11,15
BERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
české a slovenská, sobota
18,00
RASTTKI-Hl-feist Kirche, 3.neä. 18 h.
slovenská-Rmelinbachweg 14 .neči. 9 h.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,00
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34., v nedele a svátky 9,0
PORTATILQD-10 km na juh od Neuchatel,
sner Yverdon, f ar.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci P.MAZÁK
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00
LAUSANNE—v kaplnke"Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasse t, 3.a 5.ned. 9,15
RĽTI-TANN-kaple u katol.kostela.
Viz oběžník HLAS MISIE
9,15
LLĽĽBU-St.Peterskapelle, neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-Kaple pod kost .sv.Petra,
St.Peterstr.il.VIZ HLAS MISIE
10 h.
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.nedě
li, P.BIRKA
10,30 .
ST. GALLEN-poslední sobotu v měsíci v
Herz Jesu Kapelle v dórě, vchod z nádvo
ří. Po mši sv. kul tužní program a bese
da krajanů v Pfarrheimu-Gallusstr. 34.
18,00
WINIERTHUR-S t. Ulri chkirche-Rosenbe rg,
česká mse sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,33
TvvvvvvvyvvvvvvwvvvvvrvvvrvTvrvwYVWT
Data nepravidelných mší sv.ván misioná
ři rádi sdělí i telefonicky. Na ne se
obrajte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku nebo obnovení katolického sňatku
vyučování náboženství, návratu do Círk
ve/konverse/, dětských táborů atd,_____

PLÁN

DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU u Walensse. Vecte P.Leo
KUCHAŘ, eucharistián z Vídně. Cfena 92-104 frs. Přihl
P.V.VOndra, 8735 St.Gallenkappel, t.055-88-14-60
večer 21.-23.3
SLOVENSKÉ EXERCICIE V MORSCHACHU u Schwyzu povede
Otec biskup Hrošovský z Říma. Informace a přihlášky
přijímají slovenští misionáři
21.-23.3.
PRO DOSPĚLÉ, TĚLESNĚ POSTIŽENĚ pořádá Charita zota
venou v Blindenzentrum Landschlacht u Bodamského je
zera. 460 frs jedno- a 420 frs dvoulůžkový pokoj.Ce
lé zaopatření i ošetření. Ze stanice Munsterlingen
je možné přivolat odvoz. Pořad: vycházky, hry, zpěv,
hudba, filny/německy/. Přihlášky:Anton Meyer,Klosterhof 6 f, 9000 St.Gallen. Přihlásit se zájemci mu
sí ihned, termín je do 10.3.
15.4.-29.4.

TÁBOR PRO DĚTI v doně VELEHRADU v St.Martiv Casies, Již.Tyroly, Itálie. Za den 19,50.
Informace a přihl. P.šimčík. Kdo má zájem,
aE přihlásí dítě hned, tábory jsou vždy
rychle obsazené.
7.4.-19.4.
KURS ASISTENT^ - inf.a přihl.P.šimčík.
Koná se také v St.Martině, na svatodušní svát
ky, 19,50 frs za den, odjíždí se z Curychu
autobusem
16.5.-19,5.
MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELN
Podrobnosti uvedeme včas! Přede mši sv. v
12,15 příležitost ke sv. zpovědi ve zpovědní
kapli baziliky. Po mši sv.oběd
25.5.
VÝLETNÍ NEDĚLE NA SCHWÄGALPU POD SÁNTTSEM
Mše sv.v ekumenické kapli ve 12,15 - po
ní zábava v přírodě, pečení vuřtů ap.8.6.
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI U MOŘE V ITÁLII
/Torvaianica/přihl.a informace P.šimčík
P.Birka
20.7.-3.8
LETNÍ TÁBOR PRD DĚTT od 9.-14.let v St.Martině, Itálie. Inf.a přihl.P.šimčík, P.Birka, 2.8.-22.8.
TÁBOR PRO DĚU ZE ŠVÝCARSKA - tamtéž za stejných
podmínek^ Inf.P.širnčík. P.Birka
4.1O.-18.1OPODZIRNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND
povede Otec biskup škarvada, vynikající ejercitátor a zpovědník. Tento
krát v Einsiedeln. 19.-21.9.

P.Jan BIFKA,6006 LUZEJN, Schädrutistr.
DUCHOVNÍ OBNOVA MLADÝCH V St.Martině
26., tel. 041-312635
v Itálii, za stejných podmínek, jak
P.Jos.ŠIMŽÍK,8004 Zurich, Brauerstr. 99.
uvádíme výše. Po obnově sport a zá
tel.01-2415025
bava.
26.12.-21.
P.Anton BANÍK -"- tel.01-2414455
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRGES,La Longe■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■!
raie, tel.021-717713
Zájezd do Španělska se nekoná. - Čtenáři se ptají,
P.VCNDRA,8735 St.Gallenkappel,055-881460 na předplatné KLUBu. Je dobrovolné, obvykle 30 frs,
P.CNDJEJKA,4O58 BASEL, tel.061-32 04 04 kdo je v důchodě nebo fin.obtížích, pošle, oo maže.

"Profesionální tajemství."
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Nabídl jsem mu cigaretu. Jen jedna osoba neuzná
Ohlásil se telefonicky, nesrozumitelně se vá mou velikost. 5tí bývalá žena. Než odešla, na
představil a sdělil, že by chtěl udělat se zvala mě oslem."
mnou rozhovor pro Rodinný týdeník. Když v "Uznání dochází obvykle po smrti .Jste nedoceněn!
dohodnutou hodinu přišel, dělal na mě dojen "A osamocený... "vzdychl jsem.
úředníka střední příjmové kategorie. Roz "Samota je výsada velikánů!"
NAŠE KRIMI
hlédl se, nakouknul i do vedlejšího pokoje Díky jemu jsem se zbavoval nepatřičné skromnosti
a pak teprve věnoval pozornost mé osobě.
Krys tali sovalo ve mně přesvědčení, že jsem sku
"Bydlíte tu sám, že?" Než usedl, znovu se tečně vzorem pro současníky. Když jsem to vyjád
rozhlédl: "Jde mi o pozadí vašeho portrétu. řil formou řečnické otázky, odvětil můj host:
Zařadíme vás do cyklu \felikost a skromnosti "Samozřejmě!" a zapsal si něco do notesu."Děkuji
"Neměl jsem o existenci vašeho časopisu ani za zajímavý rozhovor,"zvedl se."Ještě bych rád
ponětí.""Není divu! Náš týdeník si dal za nějakou dobrou fotografii."
cíl, představil čtenářům vynikající, ale
Bedlivě mě sledoval, když jsem hledal ve stole
nedoceněné lidi."
svůj snímek. Když odešel, napadlo mi, že tento
Mile mě to překvapilo, ale přece jsem chtěl rozhovor je v mém životě rozhodující. Že jsem
zmírnit jeho lichotku: "Mezi velikány ne
schopen velkých činů. Pohlédl jsem do zrcadla a
patřím."
spatřil jsem v něm úžas a obdiv k sobě samému.
"Vaše skromnost je pramenem ducha!"
Sáhl jsem po cigaretě, ale tabatěrka v kapse ne
"Neudělal jsem v životě nic význaimého."
byla. Uvědomil jsem si, že když jsem hostu nabí
"Je tu vaše dílo a způsob vašeho života.Po zel cigaretu, nechal jsem ji ležet na stole. Byla
znamenal jsem si výrazné rysy vaší osobnos- to vzácná starožitnost, ze zlata, byl na ní vy
ti."Vytáhl z kapsy notes:"Dvacátého třetího ryt monogram mého praděda. Hledal jsem, ale mar
března jste si při vstupu do divadla otřel ně. "Dobře ti tak! Pouštíš do bytu neznámé muže,
boty o rohožku."
dáš se opít lichotkami! Proto se tak rozhlížel
"Řídil jsem se nápisem:Otřete si obuv!"
po bytě. Možná, že se vrátí a ještě byt vyloupí.
"Stovky lidí nebraly ten nápis vůbec na vě Temné nyšlenky přerušilo zazvonění. Volala vdova
domí. V hledišti vybuchoval mladík s dívkou po kamarádovi, které jsem vrátil dvojnásobek své
v nejdramatičtejších chvílích ve smích.Ne ho dluhu. Srdceryvně se omlouvala, našla starý
jen že jste je nenapomenul, ale nabídnul
diář, do něhož si napsal její muž správnou část
jste jim ještě bonbóny."
ku. Slíbila, že peníze hned zítra vrátí.
"Chtěl jsem jim ucpat ústa."
Morálně posilněn projevem lidské pocti
"Starostlivě jste sbíral odhozené
vosti , začal jsem měnit i názor na pří
papírky od bonbonů. Vzor trpěli
hodu s tabatěrkou. Chtěl jsem hned za
vosti. A čekal jste, až si divá
volat do redakce Rodinného týdeníku,
ci vyzvednou oděvy. "Obrátil v
ale nevypadalo by to, že podezřívám
notesu list a pokračoval:"Když
redaktora z krádeže? "Raději počkám','
vejdete do místnosti, vždy
rozhodl jsem se v duchu. "Snad tasmeknete klobouk. Nevím proč?"
batěrku odnesl v roztržitosti a za
dodal ironicky.
se mi ji vrátí."
"Abych ukázal, že mám úctu k
Čekal jsem trpělivě několik dní
lidské práci. Ale zveličujete
ale namě. Konečně jsen se roz
to, co je samozřejmé..."
hodl, do redakce zavolat. K mé
"Začal jsem u nejnižších stup
mu úžasu takový týdeník vůbec
ňů. Váš kolega opsal váš refe
neexistoval. Stal jsem se tedy
rát, dostal pochvalu a prémii."
obětí podvodu a příliš pozdě
"K vůli malichernostem nebudu
jsem si vyčítal svou vlastní
ztrácet důvěru v lidi."
lehkověrnost.
"Kdysi jste si půjčil od příte
Jako útěcha mi zůstal slib pocle peníze. Ten náhle zemřel a vy jste
' tivé vdovy, že mi vrátí přeplacené pe
vdově dluh vrátil."
níze, neprávem nabytou částku. Cekal jsem
"To udělá každý slušný člověk. Uvědomil
mamě.
jsem si, jak bude vdova peníze potřebovat." Místo ní se ozvala má bývalá nenželka a oznámila
"Ale jak se vám odvděčila? Rozhlašovala,že mi, že se ke mně zase nastěhuje - na určitou do
vám její muž půjčil dvakrát tolik. A vy
bu. Chce si totiž můj byt vyměnit časem za menší
jste jí to vyplatil - a tím jí jako by dal A ted teprve nastala v mé duši nejistota. Co se
za pravdu.""Odkud o tom referátě a vypůjče stane dříve? vystěhuje mě z bytu podnikavá exmariných penězích víte?" podivil jsem se.
želka, vrátí vdova peníze nebo falešný reportér
ukradenou tabatěrku?
TADEUSZ LOPALEWSKI

BÁJEČNÝ MUŽ

G. BROWN

ANO, MADAM !
Brita překvapí herečka Beresfordová, když v jejím byte chce ukrást milostné dopisy svého zar
mestnavatele, který vyhrožuje, že ho jinak propustí. To si Bili nemůže dovolit, jinak přijde
o dediatví. Herečka ho přinutí jít s ní do baru, kde se vynoří její snoubenec Tolliver a
Salty, komorná-dedička za stejných podmínek, s níž si Bili předtím smluvil kino.
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Není to má teta. To jsem se tak polekal/’řekl Bili prudce/ je to má kolegyne."
"Tedy komorná sestry strýčka Alberta. A co zde dělá s Towserem?"
"Rád bych věděl/’řekl Bili, "co on tu dělá s ní!"
"Už nás vyslídili. Já ho naučím, chodit do zábavy s komornými,"řekla ponuře Beresfordová.
"Jen do toho, "přisvědčil Bili srdečně.
"Zavřete pusu,"řekla Beresfordová ostře."Haló, Towsere!"
Párek se blížil ke stolu. Na Tolliverově tváři převládalo překvapení, rozpaky a rozhořčení.
Grantová byla úplně klidná, jen si krátce změřila Billa a ještě kratšeji jeho společnici.
"To je překvapení! Nečekala jsem, že tě dnes večer uvidím,"řekla Beresfordová vesele.
Tolliver rozpačitě zakašlal. Bili ho viděl poprvé poněkud schlíplého. Představil obě dány a
nastala přestávka, kdy se obě dány prohlížely jako kočky, které se setkají na zdi.
"Byli jsme v biografu..."začal Tolliver,"přihřát se na Plamenech vášně. Když jsi neměla čas'.'
"Och, pan Quimby a já jsme trochu tancovali. Div jsem sebou nepraštila, když mi řekl, že je
tvým bratrancem, "podívala se Beresfordová téměř horoucně na Billa a zasmála se.
"Není to má chyba,"chladně řekl Tolliver."Nu, Williame, nevěděl jsem, že znáš Pip."
"Nemůžeš vědět všechno. Já zase nevěděl, že znáš slečnu Grantovu."
"Proč by to měl vědět?" obrátila se Sally k Billovi s bezvýraznou tváří.
"Jsi vedle, Williame. Pip, kdy ti vnutil tento špatný chlap svou známost?"
"Ach, na tom nezáleží,"řekla Beresfordová, přestupujíc z dívčího do kočkovitého tonu,"kde je
medicina, po které musí slečna Grantová toužit, když je celý večer s tebou."
Tolliver se urazil, pak kývnul na číšníka, tiše s ním hovořil a číšník odpálil.
"Ten chlap říká, že je po policejní hodině." - "Myslí, že už máš nějakou v sobě. Jak se cho
val, slečno Grantová ?"-"0h, koupil iri cukroví s oříšky a ty ho ukonejšily ."-"Cukroví? "zděše
ně zvolala Beresfordová,"a má takový strach o svůj objem..." Toliver chtěl odpovědět, když se
objevil číšník a nesl bledě jantarovou tekutinu. "Ochutnejte, slečno Grantová. Dělá zaručeně
díry v ocelových plátech. Zakloktáš si, Pip?" - "Jistě. A také si skočíme. Jen své nohy si
nech pro sebe. Budete hlídat Quinbyho, slečno Grantová. Jsme hned zpět. Možná ještě dřív."
"Nemohli bychom si zarejdovat,"řekl po chvilce Bili zdvořile. Když dívka odmítla, zeptal se:
"Doufám, že nejste snad namíchnutá. K vůli tonu večeru. Že jsem odřekl. Já musil jít!"
"Nejsem namíchnutá. Lichotíte si, pane Quirrby."
"Totiž, pan Peabody..."
"Zapomněla jsem, že vás sem poslal. Snad mi to jednou slečna Peabodyová také nařídí."
Bili se začal lehce potit na zádech. Navlhčil si rty a zkusil to znovu:"Poslal mě sem, ale
ne vědomě, vydal jsem se na cestu za jeho zájny...ale...nemohu vám to vysvětlit..."
"Proč byste to vysvětloval? žijeme ve svobodné zemi,"zadívala se k parketu, kde se Beresfor
dová a Tolliver v těsnán zavěšení procházeli a občas se zachvěli jako by měli záchvat.
"Vaše přítelkyně se mi líbí/’prohlásila Sally přívětivě ,"a její toileta..."
"Není to má přítelkyně. Před dnešním večerem jsem ji neviděl a už vidět ani nechci..."
Na štěstí pro týraného Billa přestali pan Schweitzer a jeho druhové rámusit a tanečníci se
rozptýlili ke stolům. Beresfordová klesla na židli a zvolala: "Přineste mi víno. Ráda tančím
a ráda se hádám, ale ne obojí zároveň."
"Já se nehádal/'řekl Tolliver. "Dokazoval jsem.. .Williame, jsi utrápený! Žlučové kamínky?"
Zarazil ho nový hlas, zdvořilý, prosycený vínem:"Směl bych prosit o taneček, Daisy?"
Sally a Tolliver se překvapeně obrátili. Vínem prosycený pán s narudlým obličejem se kolébal
na nehou, chtěl se uklonit, ale málem spadl.
"Co je tohle?" ptal se Tolliver celého světa.
"Asi to přinesla kočka, "řekl Bili.
Pokračování

korun. ""A kde máš peníze? ""Já za ně koupil pět
koček po dvou stech korunách. "
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"Alkohol, pane, zkracuje život. Neměl byste tolik
Učitel dává příklady ze života
pít! ""Máte pravdu. Když člověk pije,
"Člověk, který ustoupí, když *
tak ten čas jen letí."
není v právu,je moudrý. Jak ří
"Jak to, že jste na honu bez psa?"
káme člověku, který ustoupí i
"Já mám svého moc rád a nechtěl bych
když je v právu .""Pane učiteli,
si ho zastřelit. "
takovému člověku říkáme ženatý'.
Fotoreportér ukazuje album snímků:
Petřík jde s maminkou do obcho
"Zde je zemětřesení v Japonsku...
du, kde si chce matka koupit ;
uragán na Floridě.. .požár v Londýně..
boty. Když přinese prodavačka
noje svatba..."
první pár, prohodí Petrák: "Ten
"Jak to, ze váš syn se na vysoké tak
nemusíte mamince ani zkoušet,
dobře ucí?""To víte... Víno mu nedělá
stejne si ho nevezme, doneste
dobře, zen se bojí, společenské hry
jí hned druhý pár."
nemiluje, na slunce je alergicky,
Zuzanka s Honzíkem si prohlí
zpívat neumí, alkohol mu nechutná...
žejí v koupelně váhu."K čemu
tak co mu zbývá, než se učit?"
to je?"ptá se Honzík."To ne
Zákazník přistoupí k okénku v bance a
vím, "odpovídá Zuzanka,"ale
před úředníka položí lístek, na němž
když se na to maminka posta
je napsáno:"Prosím, dejte nri. do taš
ví, vždycky se moc rozzuří."
ky všechny peníze, nůj přítel na vás
Kontrola aut na silnici. Po
míří pistolí."Úředník napíše na dru
licista zkouší gumy. "Víte,
hou stranu lístku:"Prosím, upravte si
slečno, ze máte velmi špat
kravatu, můj kolega na vás zaostřil
ný profil?""Co se dá dělat,
objektiv televizní kamery."
vzdyt vy také nejste žádný
"Tak jsem byl na západě v tak nóbl
krasavec. "
restauraci, že tam měli příbory ze
Jaký je rozdíl mezi penzisty
stříbra. ""Ukaž!"
a koňmi za Železnou oponou?
Mladá sekretářka přinese šéfovi dopi
Koně žerou obrok a penzis
sy. Ten do nich nahlédne, zamračí se
té obden.
a řekne:"Když už si v úředních hodi
V ČS dlouho nepršelo. Státní
nách píšete milostné dopisy, aspoň mi
úřady nařídí Jankovi, aby
je nepředkládejte k podpisu."
kontroloval stav zeme za Koši
Mladík se na procházce se skotskou
cemi. Jano měří pukliny na ze
dívkou zastavil u stánku prodavače
mi. "Ták jak to vypadá? "ptají
losů. "Drahoušku, "zeptala se ho Skotse ho. "Ješte pár dní sucha,
ka, "proč si kupuješ pět losů, když
a odtrhneme se od Sovětského
je jen jedna hlavní výhra?"
svazu!"
"Jaké stromy máte nejraději? "ptá se
Proslýchá se, že Brežněv před
na vycházce ronantická dívka svého
smrtí vystoupil ze strany.
ctitele. "To je mi úplně jedno, hlav
Rozhněval se na ni, protože
ně musejí být už naštípané na špalí
mu nechtěli vzít vnuka do do
ky."
mova důchodců.
Pan Novák se vrátil domů z práce a obouvá si v
Hádají se Američan a Čech, jak získat co
předsíni trepky. "Dnes si trepky neber, "prosí
nejvíc tanků. Povídá Američan:"Hodím do
manželka, "ztratila jsem v obýváku tři připínáčky
stroje sto tun železa a vyjede deset tanků. "a chtěla bych, abys je našel!"
"U nás vykácíme sto stromů, 99 pošleme do Děda podává na poště balík a říká úřednici:"Dejte
Ruska. Ze zbývajícího stromu uděláme sto tu tám nálepku NEKLOPIT.""A co je v tom tak choulos
žek a 99 pošleme do Ruska. Tou jednou tužkou tivého? Sklo?""Ještě něco choulostivějšího. Je
napíšeme 2000 slov - a máme tanků plnou re tam guláš."
publiku. "
"Podařilo se řečníkovi vyčerpat téma?""To ne, ale.
Před obchodem s hodinami stojí velká fronta. zato zájem posluchačů. "
Kolemjdoucí děda se ptá, co se bude prodá "Co soudíte o mán posledním roněnu, "ptá se začí
vat: "Hodinky ze Sovětského svazu. ""A to já nající spisovatel kritika. "Je to skutečně posled
si stoupnu do fronty také. Já ty svoje urči ní román?"
tě poznám."
"Kolik vám bere auto na sto kilometrů?""Deset
"Táto, včera jsem prodal našeho psa za tisíc litrů a dvě pokuty!"

HUMOR

JSTE OSOBITÝ ČLOVĚK ?

CD NA TO OĽPOVÍTE?
1. CD JSOU APCKRŕlY?

Jsou lidé masoví, nenápadní. Ale jsou lidé, 2. KDO JSOU APCKAĽŕP
kteří jdou svou cestou a do každé společ
TIČĽf JEZDCI?
nosti vnesou vlastní osobnost. Nemusí to
3. .00 JE APOSTASIE?
být vždy synpatická osoknost-ale není to ®<
masový, běžný, všední člověk.
1. Domíváté se, že není třeba se honit za
současnou módou, nýbrž ji přijímat opatr;
ně a jen pokud se vám hodí, ano 1 ne Q
2. Unite pohotově a vtipně odpovědět?
ano 1 ne 0
3. Máte potěšení z toho, zabývat se znovu
a znovu věcmi, které přesahují vaše
duševní schopnosti?
ano 1 ne O
4. Chcete být něčím víc než jste?
ano 1 ne 0
5. Vyhledáváte přátele podle toho, jak vy
soko stojí na společenském žebříčku ne
bo podle povolání?
ano O ne 1
6. Volíte i v účesu individuální zálibu
nebo se podřídíte nódé?
ano 1 ne 0
7. šatíte se nenápadně, bez přehánění a
vždy vhodně k příležitosti? ano 1 ne 0
8. Stydíte se, pronést své vlastní mínění,
když většina je jiného mínění?
ano O ne 1
9. Považujete mínění druhých lidí, které
se týká vašich vlastních záležitostí,
za velmi důležité?
ano 1 ne 0
10. Máte rádi nápadné barvy?
ano 1 ne 0
11. Jste rádi ve společnosti lidí, kteří
patří jinému životnímu okruhu než je
váš vlastní?
ano 1 ne 0
12. &káte, že se lidé budou řídit vaším
názorem?
ano 0 ne 1
10-12 bodů: Jste nesporně osobitý člověk
a individualista. Ovšem někdy můžete tím
jít druhým na nervy. Hlavně svou umíně
no stí.
7-9 bodů: Přizpůsobil jste se dnešní spo
lečnosti, přesto však vaše osobitost hl.
v soukromém životě zůstává. Víte, co chce
te, ale víte také, co se dá uskutečnit
či prosadit a co ne.
4-6 bodů: Stále se snažíte přizpůsobit
se a tíhnete k tomu, zúčastnit se i hlou
pých a nesmyslných věcí.
0-3 body: Jste úplně "zglajšaltovaný" a
nemáte ani za mák individuality.
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skořice, hřebíček, nové koření, 28 dkg máku, z
MAKOVÉ A JINÉ PEČIVO
12 ti bílků sníh, 14 dkg strouha
MOUŘENÍN
ných iiandlí a 14 dkg mouky. Upeče
Utře se 10 dkg másla, 5 dkg
ná bábovka se polije růžovým ledem.
sádla, přidá se 6 žloutků, 25
SLOVÁCKÉ ROHLÍČKY
40
dkg cukru, kůra z citronu, na
Na mísu se dá 50 dkg mouky, 8 dkg
špici nože skořice, hřebíček a
cukru, nechá se zkynout 3 dkg drož
vanilka. V teplém mléce se ne
dí; zkynuté rozkvedláme, nalijeme
chá zkynout droždí, připraví se
do
mouky, přidáme 3 žloutky, citr.
kilo irouky, dá se do utřené hmo
kuru, 3 dkg rozpuštěného másla,sůl
ty, přidá droždí, vypracuje,
a zaděláme tužší těsto, které ne
přidáme sůl a asi půl kg mleté
cháme 12 minut zkynout. Pak je na
ho máku. Těsto je dosti řídké.
vále rozválíme v placku, do ní vlo
Dá se vykynout. Plech se vymas
žíme 30 dkg másla a hned je převa
tí tuhým máslem, vysype hous
lujeme jako máslové těsto; nesmíme
kou, vlije se těsto na 4-6 cm
je nechat odpočinout, hned z něho
vysoko, nechá zkynout a zvolna
děláme
rohlíčky, plníme ořechovou
peče do růžová. Upečené se sy
nádivkou a necháme 1-2 hodiny ve
pe vanilkovým cukrem.
studenu /v ledničce/kynout. Pak
MAKOVÉ PRECLÍKY
je potřeme vajíčkem a rychle peče
V míse umícháme 20 dkg másla,
me. - Nádivka z 25 dkg ořechů se
přidáme vejce, žloutek, sůl
postrouhá, ušlechá se ze 3 bílků
2 dkg vykynutého droždí, 1/10 litru mléka,
tuhý sníh, přidá 25 dkg cukru a
2 dkg cukru, 40 dkg mouky a tolik mléka,
strouhané ořechy.
aby bylo těsto tak tuhé, jako na buchty.Na
vále se nechá vykynout, pak se tvoří malé ZMRZLÉ KOLÁČE
preclíčky, kladou se na vymaštěný plech a Na vále se zpracuje 56 dkg másla, čtvrt kg mouky
potřou rozkvedlaným vejcem. Posypou se má a dá se do studená. Do misy dáme 1/2 kg mouky,
kem. Nechají se znovu vykynout a ve vyto 4 dkg zkynutého droždí, 5 žloutků a oelé vejce,
5dkg cukru, sůl, asi čtvrt 1 mléka, zpracujeme,
pené troubě se prudce pečou. Nesypou se
necháme
těsto zkynout. Pak rozválíme na větší
cukrem.
placku, máslovou hmotu na menší a vložíme do to
MAKOVÝ DORT
ho, překládá se jako máslové těsto. Těsto se vlo
14 dkg cukru se umíchá se 6 žloutky, při ží do ubrousku, namočeného ve studené vodě, ten
dá se tabulka změklé čokolády a stává z
se zaváže a dá do studené vody, kde se nechá ky
citrónu. Pak se přimíchá ze 6 bílků sníh, nout. Druhý den se rozválí na cm silně, koláče se
14 dkg strouhaných neloupaných mandlí, skoplní různou nádivkou, nechají se ještě kynout a
řice, hřebíček, nové koření a 14 dkg jeimě pak dosti rychle pečou.
mletého máku. Těsto se dá do dobře máslem MÁSLOVÉ KOLÁČKY
vymazané a moukou vysypané formy a zvolna Zpracuje se 50 dkg másla se' 14 dkg mouky, dá se
se hodinu peče. Upeče
na misku a nechá přikryté
né a vychladlé se polé
na studeném místě tuhnout.
vá rumovou polevou.
Připravíme droždí z osminka,
MAKOVÁ NÁDIVKA
mléka, 3 Iž.cukru, 5 dkg
Mák se jemně umele, dá
droždí, vypracujeme těsto
se vařit mléko, přidá
56 dkg mouky, kousku másla,
8 žloutku, droždí, sůl a
se cukr a mák a vaří
vlažné mléko, aby bylo těsto
hodinu. Mohou se při- (
dat strouhané mandle ne
trochu tužší než závin, vykyn^bé se rozválí, vloží se do něj
bo místo cukru med.
máslové těsto, složí se a roz
MAKOVÁ BÁBOVKA
valuje, nechá se chvíli ve
Utře se 12 žloutků, 28
studenu, pak se rozválí na
dkg cukru, přidá se
1/2 cm, vykrajují se čtverečky, plní nádivkou a skládají
v tašky. Potřeme máslem, sypeme mandlemi a rychle pečeme.

