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máj nazýváme měsícem lásky. Láska je velký dar Boží, pokud ho člověk nepokazí
zneužíváním, tj.nepoužije ho k tomu, k čemu nám ho Bůh dal. K obětavé lásce.
Obět není oblíbené slovo. A přece člověk, který miluje, nešetří obětmi, aby
udělal tomu, koho miluje, radost. Pro něho je obět výsada, sebepřemáhání z
lásky mu dělá radost. Cítí, že tím dokazuje velikost své lásky.
Snad každý tuto zkušenost zná. Jakmile někoho vroucně milujeme, nešetříme
ani majetkem, ani námahou, abychom ho spatřili, promluvili si s ním. Snad
uznáváme, že jsou kvalitnější lidé než ten, koho milujeme, ale právě svou
láskou mu vtiskujeme i určitou subjektivní kvalitu.
Všechny pozemské lásky končí. Někdy rozchodem, jindy nedorozuměním nebo vy
chladnou. Jen láska, která nás stvořila a vykoupila, nikdy nekončí. Proto du
chovní spisovatelé tolik zdůrazňují, abychom všechno milovali skrze Boha a
pro Boha. Je to snad pro milovaného ponižující? Naopak! Vtahujeme ho svou lás
kou do nesmrtelnosti a po tom touží vědomě či podvědomě všichni lidé. Ovšem
po nesmrtelnosti blažené, kam by je nedoprovázely starosti, bolesti, soužení,
nepřátelství, nepochopení nebo dokonce věčná nenávist.
Nejvíc nás proto milují ti, kdo nás milují skrze Boha. Jsou ochotni pro Boha
přinést každou obět, proto jsou ochocni ji přinést i pro nás. I přirozená
láska má své kvality, ale je narušitelná, ba zničitelná. O tom by mohli vy
právět lidé z rozpadlých manželství. V Písmu sv.čteme:"TÉM, KDO MILUJÍ BOHA,
VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU..."(Řím 8,28).
Namítnete: Jak mohu milovat Boha, kterého nevidím? K vyvolenému národu mluvil
Bůh někdy jako Pán, jindy jako soudce, vzácně k němu mluvil jako Otec. Snad
židovský národ, obklopený pohany, j istou přísnost potřeboval. Křestanům však
představil Syn Boží Stvořitele jako Otce. Smíme se modlit:Otče náš...!
I před Kristem zbožní židé Boha milovali, ale víc se mluvilo o jeho spravedlnosti-což je určitý typ lásky. V křesťanství se víc mluví o lásce Boží-která
je ovšem spravedlivá v tom, že"dobré odměňuje a zlé trestá"aby jimi otřásla a
přivedla je k dobru, k sobě. Bůh má mnoho tváří, i když je jen jeden.
Kristus nejen oslovuje Boha něžným slůvkem"OTČE','
ale dodává i slůvko"NÁŠ". Nejsme jediným dítětem
máme sourozence-každého člověka, dobrého i zlého.
Otec nikoho nevyloučil ze své lásky, nesmíme te
dy nikoho vylučovat ani my. S těmi "sourozenci','
kteří milují Boha, můžeme tvořit společenství,
skupinky, např.rozjímací, exerciční, zájezdové,
v nichž bude s námi Bůh ještě intenzivněji - a
poznáme to. Jsou to taková teplá místečka, kam
se rádi vracíme, protože cítíme, že tam Bůh roz
dává svou milost, svou pravdu, svou lásku zvlášť
štědře. Jsou to duchovní rodiny, kde se cítíme
bezpečni, nebot tam dostáváme víc síly k boji
za dobro a proti zlu v sobě i ve světě. Bůh je
tam zvlášt něžným Otcem, Kristus bratrem, Církev
Matkou a ochránkyní Panna Maria, jejíž dokonalé
lásce zasvětila Církev tento měsíc rozkvětu máj.
Vaše
redakce

tématem:Evropské kulturně křesťanské dědictví ve
svědomí našich současníků.
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Koncem listopadu navštíví sv.Otec JP. II. 20. 4.byla neděle DOBRÉHO PASTÝŘE a 23. svět .den mod
liteb za duchovní povolání. Jako jiné roky obrátil
Austrálii. Za šest a půl dne se podívá
do Canberry, Sydney, Brisbane, Melbourne, se sv.Otec na biskupy, kněze a věřící s osobním po
selstvím,v němž nabádá k větší horlivosti v mod
Adelaide, Perthu, Hobartu a na místě v
litbách za duchovní povolání, zvi.ve farnostech a
Sev.teritoriu, které zatím není určeno;
v
rodinách.
tam se setká s australskými domorodci.
Pozvali ho australští biskupové a vláda. 22.4.vydali nikaraguiští biskupové pastýřský list:
Eucharistie, pramen jednoty a smíření .-vyzývají
Ta bude hradit výdaje spojené s občan
ským programem a Církev s duchovním pro všechny kněze, řeholníky a laiky, kteří tvoří tzv.
gramem. V katolických kostel ích se už na lidovou církev ke smíření a jednotě. Ti se totiž
to jednou vybíralo a bude se vybírat zno. snaží rozbít jednotu víry a Těla Kristova, vytýka
vu. I soukromé podniky přispívají. Jedna jí jim mz., že "manipulují základními pravdami naší
firma nabídla místnosti ve svém domě ve víry tím, že si přisvojují právo, znovu vykládat
středu města pro kanceláře příprav.výbo a psát slovo Boží tak, aby je přizpůsobili své
ideologii/zřejmě komunistické/a ta aby sloužila
ru, jedna banka několik zaměstnanců na
dobu několika měsíců-a to zdarma. Sdruže. jejich cílům."
Charta 77 sděluje, ze křesťanský pracovník Augus
ní dřevařských firem zdarma dříví pro
stavbu pódií a oltářních stupňů. V Mel - tin Navrátil byl odsouzen okres.soudem k pobytu v
psychiatrické léčebně-Praha Bohnice, pavilón 17,
bourne bude večer ekumenická pobožnost
na stadionu a druhý den mše sv.na dosti vedený státní bezpečností. Byl zatčen v listopadu
hové dráze, kde je imoho tisíc sedadel. mr.,protože u něho našli nezákonně vydané knihy a
Má to být začátek duchovní obnovy země a tiskoviny. V dubnu byl v Cechách zatčen protestant
ský pastor a dvě osoby, hlásící se k Chartě 77.Je
100 dní před příjezdem sv.Otoe bude do
ba modliteb. Jeden den se zdrží sv.Otec den je dosud ve vězení. Podle Charty 77 bylo až na
na Fidži, dva dny na Novém Zélandě a na rok odsouzeno 8 mladých lidí, kteří se zúčastnili
zpáteční cestě se zastaví v Singapuru a neoficiálního koncertu/zřejmě rock hudby/.
na ostrovech Seychelles v Indickém oceá Česká kolonie v Římě oslavila svátek sv.Vojtěcha
ně. Přiletí s ním asi 350 zahr.novinářů. mší sv.u světcova oltáře v chrámě sv.Bartoloměje
9.4.odešel na věcnost ve Vídni u Milosrd na Tiberském ostrově; hl. celebrantem a kazatelem
ných bratři Dr. Karel SCHWARZENBERG, dlou byl prelát P.Planner.
holetý a později cestný předseda Křestan- Na lékařské fakultě v Římě byl v úterý 22. 4.zahájen
ské akademie. Nebylo mu ještě ani 75 let. studijní seminář katolické university v Miláně na
Zádušní mše sv.se sloužila 20.4.na Renn- téma: "Smrt a nesmrtelnost."
wegu.Pohřbu se zúčastnil P.Ovečka z Růna. V noci 22/23.4.zemřel v Chicagu ve věku 79 let snad
5.4.seznámil kard. Ratzinger, prefekt kon’největší odborník dějin náboženství Eliode, nar.
gregace pro Nauku víry v sále tisk.kance 1907 v Bukurešti? mládí ztrávib delší dobu v Indii,
láře sv.Stolce novináře a veřejnost s no pak vyučoval v Bukurešti, Paříži a od r.1955 v
vou instrukcí KŘESŤANSKÁ SVOBODA A OSVO- Chicagu, kde založil časopis "History of Religion."
BOZENÍ/Libertatis Nuntius/. Byl přítomný Vzpomínáme na papeže Sixta IV.-400.výr. jeho smrti,
zalozil vatikánskou knihovnu. Sixtus V.-500 let od
i tajemník kongregace Msgr Bavone a ge
nerální představený Saleziánů Don Viganó. jeho zvolení, byl zakladatelem vatikánské typogra
V Brazílii je zakázáno promítat rouhavý fie.
film J.L.Godarda "Zdrávas Maria".
Rok odmlčení pro Františkána P.Boffa z
Brazílie po 11 měsících, před velikono
cemi, skončil. V II.vyd.své knihy CÍRKEV,
CHARISMA A M3C chce podle přání kongre
gace pro Nauku víry ujasnit několik spor
ných formulací. S výše uvedeným dokumen
tem Křesťanská svoboda a osvobození je
jak on tak zakladatel teologie osvoboze
ní P.Gutierres spokojen.
Příští rok, 6.května, bude výročí Sacco
di Roma. Každý rok skládají nováčci Švý
carské gardy v ten den přísahu.
Polský ústav pro křest.kulturu a papež
ská rada pro kulturu svolaly na duben
mezinár.studijní symposium s ústředním

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

ZNÁMOST Z BÁLU

na něm míšeňský porcelán a gregoriánskou kávovou
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Dr.Finlay dostal pozvánku na bál u nejbo konvici.
hatších lidí v městě. Se zlatým okrajem,na "Kdybych nebyla nemocná, už bych vás v životě asi
neviděla,"řekla vyčítavě.
ní nápisu jako na náhrobním kameni.
"Měl byste si jít zaskočit, chlapče,"řekl "Ale ne, slečno,"zaprotestoval Finlay,"měl jsem
tolik práce. Co vám vlastně je."
Dr.Cameron a tak se Finlay vydal na bál.
Nikdo si ho nevšiml. Cítil se strašně osa "Ityslím, že jsme na bále tančili příliš mnoho.
mělý, snažil se opovrhovat tím pozlátkem Moje srdce..."
Pln účasti ji vyšetřil. Nemohl na nic přijít boháčů - ale náhle cítil, že se na něho
přátelsky upírají hnědé oči. S určitou ne snad slabý šelest.
Narovnal se:"Potřebujete odpočinek. Dám vám něco
smělostí přistoupil k těmto hnědým očím.
"Jistě jste Dr .Finlay. A nevíte, kdo jsem? >na posílení. Sám to připravím."
"I vím. Slečna Malcolmová." Bývala učitel Poděkovala a dodala:"Co jsem byla na horolezecké
túře v Aroze, jsem trochu znepokojená. Ale jinak
kou v exluzivní škole, ale když přišla k
penězům, nechala toho."Cítím povinnost sem jsem zdravá jako řípa.
chodit. Matthew Sinclair je můj bratranec. Nalévala mu kávu a mluvila o Švýcarsku. Káva byla
Po chvilce rozhovoru se dali do tance. Ved lahodná. Ne že by Janetina káva byla špatná, ale
la obratně jeho nejisté kroky, lehká jako tahle byla vonná a plná dráždivých esencí.
pírko. Po tanci jí šel do bufetu pro čoko Prosila ho, aby si zapálil dýrrku. Miluje dýirky.
ládovou zmrzlinu. Jedla ji-prostě byla to Pak si povídali o exotických místech a o knihách.
dáma. Líbezné držení těla, delikátní pohy- Byla inteligentní, hodně toho přečetla. Čas od
času řekla nějakou německou nebo francouzskou frá
by-docela pohledná. Snad je jí třicet?
zi, přirozeně, nenuceně... Měla útlé, pěstěné ru
"Je hezké, že jste se mě ujala,"řekl.
"Cítíte se osamělý? Protože tu nikoho ne ce. Nu - hnědé oči měla snad trochu vypoulené,
znáte. Hej, Maurici, seznámím tě s doktorer zuby jí také trochu vystupovaly. Nos měla dost
Finlayem." Za chvilku znal tucet lidí. Pak ostrý a krk trochu povadlý - ale prostě - byla to
s ní tančil skoro oelý večer a vrátil se dáma. Nesmírně ho přitahovala. Dala mu vědomí
ve čtyři ráno. Chtěl ji doprovodit donů,al( ^vlastní ceny. Když si podali ruce, cítil jemný
zavrtěla hlavou: "Dnes ne - ale přijdte mě stisk jejich prstů.
A příští večer přišel znovu. Pak zase. Byly to
někdy večer navštívit. Bývám dona!"
placené "úřední"návštěvy - a končily kávou a kon
O
Ráno na něho Cameron pátravě pohlédl. Obral verzací.
nými otázkami zjistil, že se seznámil se
"Chodíte nějak často na návštěvy k slečně Maloolsestřenicí sira Matthewa.
mové__ "prohodil příkře Calmeron.
"Se slečnou Malcolmovou?"zděsil se Cameron, ■"Ano. Trochu ji zlobí srdce!"
"Příbuzná je, ale hodně vzdálená."
"Hm. Tedy služební návštěvy. Nezamiloval jste
"Okouzlující dívka,"řekl Finlay.
se nakonec do té zatracené ženské?"
Cameron se málem udusil lososem, ale nako Finlay zrudnul až po uši;"Není to ženská...Je to
nec si přece odkašlal. "Jste zaměstnaný lé'dáma. Upoutala mě!"
kař a ne trubadúr,"odstrčil Cameron židli. Cameron rozhodil zoufale ruce a odešel.
V příštích dnech si mohl Finlay nohy uběhai O
Za čtrnáct dní dostal vonný dopis na drahér pruhy den šel Finlay znovu na vyšetřeni. Kdo vi,
papíře:"Nemůžete-li přijít jako přítel, mu.jak by to bylo dopadlo, kdyby nedbal tak úzkostli
sím vás zavolat jako lékaře. Při jelte večer, vě na svou stavovskou čest. Když se sklonil nad
slečnou, aby jí vyšetřil srdce, ovinula mu náhle
nabídnu vám kávu."
"Je tady návštěva u slečny Malcolmové, "in paže kolem krku a řekla:"Nemohu si pomoci, Finformoval u oběda Calmerona. Chvíli se zdá layi...Jste příliš sladký na pouhá slova!"
lo, že se Calmeron chystá k ostré kletbě. A políbila ho.
Finlay odskočil jako uštknutý. Vzbouřila se v něm
"Večer tam zajdu a prohlédnu ji."
Calmeron zběsile srkal polévku. Ale mlčel. stavovská čest. Za menší přestupek přišli lékaři
o diplcm. Plný panického strachu vykoktal jakousi
O
Dům slečny Malcolmové byl okouzlující. Pů omluvu a rychle odešel.
vabná , stará budova z červeného pískovce. Pak šel k Calmeronovi a všechno mu řekl.
Prostorné pokoje dýchaly urozeností, náby "Konečně jste dostal lekci, chlapče. Jak myslíte,
tek dokonale ladil s celkem. Slečna hodně že je stará? Dobrých pětačtyřicet. Od svých dvacestovala a sbírala kdeco:"Tuhle truhlu
dvaceti se snaží uhnat mužského. Viděl jste ji
jsem koupila v Tyrolích. A ty rozkošné svíč gen večer, v tlumeném světle - měl byste ji vidět
ky od staré Bretaňky."
ráno!"
Slečna odpočívala v přijímacím salonu v le- Druhý den šel ke slečně Calmeron, dlouho se ne zdr
nošce u krbu. Po ruce měla stříbrný podnos žel a srdce slečny Malcolmové se hned uzdravilo!
Podle

CmNTNA

MYSTIKA HŘÍCHU

"Zhřešil jsem proti tvé velké dobrote, já, Slovek
zbabělý, zhřešil jsem. Zhřešil jsem proti neko
nečným dobrodiním tvé milosti, doopravdy, zhřešil
Když jsem tato slova poprvé řekl, uslyšel
jsem poznámku: "To nám ještě chybělo,aby něk jsem. Zhřešil jsem proti tvému nevýslovnému sou
do nysticizoval hřích a zlo!" Vím, že je to citu tvé nebeské lásky, je to všem jasné, zhře
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výraz podivný, může znamenat všelicos, ale šil jsem..."
stále se mi vrací, vezmu-li do ruky klasika Jdmítne-li někdo Boží dobrotu, otevře se mezi ná
arménské duchovní literatury z 12.st.ŘEHOŘE mi a Bohem propast a z toho plynou všechna ne
Z NAPEKU. Říkali mu arménský Pindaros. Jeho štěstí. Člověk má možnost si svůj skutek a jeho
elegie či "modlitby" "pozdvižení "vyšly ve fran důsledky uvědomit. Přepadne ho strach z Božího
soudu. Jak si ho máme představit? Na obraze Micouzském překladě a hned cítíme, že jde o
chelangelově v Sixtinské kapli smete Kristus máv
perlu světové poezie. Tak jsou krásné.
nutím ruky hříšníky do věčného zavržení. Jistě
Moderního čtenáře překvapí obsah; v silné
se inspiroval evangeliem, ale nám se to zdá ne
knize veršů se vrací ke stejnému námětu:
slučitelné s dobrotou Kristovou, aby se na konci
HŘÍCHU. Proč se tím motivem stále a živě
věku projevil v úplně jiném světle. Představa
obírá? Rozvedme jeho myšlenky a motivy.
Řehořova je trochu jiná; na posledním soudu nepoZákladní téma je vyznání: "JSEM HŘÍŠNÍK!"
Přiznání k tanu, že je někdo největším hříš vstává Kristus, ale všechny moci zla, kterým jsme
bláhové povolili. Mluví o neviditel
níkem na světě nacházíme čas
ných odpůrcích, o množství vá
to v mnišské literatuře Vý
lečníků. Všichni a všechno se
chodu. Někdy je to skoro
obrací proti nám, protože
frázovitá vložka či úvod
•’sme všem uškodili a všech
ke spisům. Ale Řehoř to
ny poškodili. V této bezna
prožívá bolestně-což je
dějné situaci přichází
u Arména zvláštní. Ten
Kristus z nebe. Přichází
to národ byl od začátku
jako dobrý pastýř, hleda
stále krvavě pronásledo
jící ztracenou ovci.
ván. Arménská Církev se
"Ale ty, milosrdný, dobro
dokázala vyjádřit jen v
dince, ty nechováš zášť,všem
poezii, některé hymny
dáváš život, ty neživíš v pamě
jsou jistě nejkrásnější
ti vzpomínku na hříchy zločin
náboženskou literaturou
ce. Dokonce mu ani nic nevyčítáš.
světa. Pronásledované národy pláčou a vo- “
lají k Bohu. Je to přirozené. Ale jak pozna■Nestoupneš nohou na toho, kdo leží na zemi. Při
menává Pasternak, jsou vystaveny zvláštnímu blížíš se k němu se soucitem a dokážeš, jakého
pokušení. Trpí nevinně,proto snadno svalují jemného soucitu jsi schopen ty. "
viny na své pronásledovatele. Řehoř z Náre Na jedné straně knihy života je napsáno: Zloba li
ku tomuto pokušení nepodlehl. Stále se vra dí je největší neštěstí .-Na druhé sto jí: Všechny
cí k motivu: Trpíme, ale vlas tni -mou-vinou. hříchy Kristus odpouští v jediném okamžiku. "Já jsem první mezi zločinci, já jsem hlava "Kdyby byla jejich trhá jako váha cedrů v Libano
těch, co hřeší, já jsem vůdce těch, kdo či nu, kdyby vážily jako hora Ararat ve své nebotyč
ní bezpráví, já jsem první mezi vinníky, já né výšce, kdyby se hromadily jako vlny potopy,
jsem příklad těm, kdo přestupují zákon..." před milosrdenstvím Božím se všechny rozplynou,
K tomu přidává hned druhý motiv. Hřích není jako zmizí tmy noci rázem při východu slunce. "
něco individuálního; je to neštěstí celého Závěr je pro fehoře jednoduchý, židé nadšeně zpí
vali, když viděli Boží divy ve St.zákoně, když
světa. Je těžké dnešnímu člověku vyložit
dědičný hřích-společný celému lidstvu. Pro je Hospodin vysvobodil z otroctví Egypta. Jak by
židy St.zákona to bylo lehčí. Tam hřeší ce neměla být pro křesťanského básníka zdrojem inlý národ, protože jsou všichni spojeni a oe -spirace myšlenka na Krista, vysvobozujícího nás
lý národ musí dělat pokání za jednotlivce. neustále z většího zla než zajetí v Egyptě? "Bože,
Jinak Řehoř z Náreku; ví, že se zlého skut věčný, Dobrodince, Všemohoucí. Ty jsi stvořil
ku dopouští jednotlivec, ale tím, že urazil světlo a noc. Ty dokážeš stvořit život ze smrti
Boha, jakoby zastínil slunce a to je škoda a světlo vyvést z teimoty. Ty jsi naděje těch,kdo
K TOBE HLEDľ S DŮVĚROU, ty jsi velkodušný k tem,
pro všechny, kdo chtějí žít.
My chápeme hřích jako přestupek proti záko- kdo dosud chybují. Temno noci nedokáže zastínit
nu-a za něj jsme trestáni. Řehoř má hlubší tvou slávu." Kristus se tu projevuje jako vládce
pojetí Boha, nesmírné štědrosti, nabízející světa, jako jediný, jenž dovede zvládnout to,co
by nikdo nedouedl: zlobu lidí přivést k dobrému.
nám neustále, abychom byli dobří jako On.
My tu lásku nechápeme, dobrotu odmítáme .Být Moc, odpouštět hříchy dokazuje, že Kristus je
zlý znamená říci NE tomu, kdo nám nabízí
8011 *
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stařenka, co asi přinese budoucnost. P.Středa vy
hověl jejím prosbám a poslal jí lístek, na kterém
česky vypsal osudy rodu Habsburského.
5
Šlechtična Mráčková si lístku velmi vážila auchovávala ho mezi svými klenoty. Když ji navštívily je
jí přítelkyně, předčítala jim tyto předpovědi nebo
je dala předčítat Alžbětě. Ta si je častým opako
váním dobře zapamatovala.
V r.1642 šlechtična Mráčková zemřela a její dědič
kou se stala čtrnáctiletá Alžběta. Mezi klenoty
našla Středovu předpověd, také si jí vážila a dá
vala přečíst i jiným. O celé věci se dověděl snad
až po smrti P.Středy jesuita P. BERNARD OPPEL
a prosil Alžbětu, aby mu dala opis předpovědi.
Druhý den mu dala opis předpovědi, ale přelože
ný do němčiny. Srovnal originál s překladem a
zjistil, že překlad je věrný. O osudu originálu
nikdo neví.
P.Oppel zemřel v r.1651. V té době už předpověd
členové řádu dobře znali. Ale tajili ji až do smrti
Ferdinanda IV., syna Ferdinanda III., již koruno
vaného krále českého a uherského, poněvadž
předpověd s týkala i jich.
Jméno P.STREDY, rektora jesuitské Když navštívil 4.7.1652 císař Ferdinand III.a jeho syn
král Ferdinand IV. Prahu, byl v průvodu i vychovatel
ho noviciátu, který se zasloužil o
zachránění Brna před Švédy, znala a zpovědník druhého císařova syna Leopolda, P.Múller.
Z Prahy odejel císař do Rezna, kde měl být zvolen jeho
nejen česká provincie, ale o jeho
syn za císaře. P.Muller se seznámil s Alžbětou, která
ctnostném životě, podivuhodných
se za hovoru několikrát zmínila, že Ferdinand IV.bude
skutcích a jeho předpovědech o
císařské rodině Habsburků se dově sice zvolen králem římským, ale císařem nebude. Brzy
zemře a císařem bude Leopold. P.Muller tomu nechtěl
děl celý svět.
Jeho přítel, P.Ondřej SCHAMBOGEN věřit, ale hraběnka stála na svém.
sám zapsal výroky P.Středy, v nichžÍO tomto rozhovoru se P.Muller nikomu ani nezmínil, ne
předvídal slávu domu Habsburků.
věřil tomu. Ale 9.července 1654 král Ferdinand IV. zemřel
Zkrotí šťastně všechny nepřátele a A tak zasedl na trůn po otcově smrti (2.4.1657) Leopold,
splní se na něm slova Písma sv.:
kterému nebylo ani sedmnáct let. Pak se jednalo o císař
“Když se budeš domnívat, že jsi za skou korunu. 27.7.odejel Leopold do Prahy a odtud do
hynul, vzejdeš jako denice."(Job II, Frankfurtu k volbě císaře. P.Muller byl s ním. Zase se
17). Svědectví uveřejnil Schwertfer sešel s hraběnkou Halleveilovou, která mu řekla, že
a na veřejnost se dostalo r.1670.
má také věřit, že Leopold bude zvolen římským císařem.
S touto předpovědí souvisí jiná, ob Naděje velká nebyla, Francie se stavěla proti, proto
šírnější a podrobnější, kterou, pod řekl P.Muller, že není skoro žádná naděje. Hraběnka ho
le DILATA řekl a napsal v r.1640
ujistila, že Leopold císařem bude a řekla mu, aby tím
sám P.Martin STREDA.
svého krále potěšil a dodal mu odvahy. Leopold se podi
vil, když slyšel proroctví, že jeho volba je jistá. P.Mul
Když se P.Středa vrátil z Rima a
stal se představeným jesuitů v Pra ler mu řekl, že až se to stane, prozradí mu, odkud to
ze, byl řadu let zpovědníkem zbožné to proroctví a jistotu má.
staré šlechtičny Doroty MRÄCKOVE A skutečně! 18.července 1658 byl Leopold jednohlasně
z DUBE. Ta vychovávala svou ne zvolen římským císařem. Celý štastný se ptal P.Muliera
teř, Alžbětu Vratislavovu z Mitrovic,1odkud věděl, že on bude císařem? Ten mu řekl, že jsou
to předpovědi P.Martina Středy, slavného a svátého mu
jež se později provdala za hraběte
de Lamboise, brzy ovdověla a znovu že a jesuitského provinciála, o kterých hraběnka Hallese vdala za Jakuba Leopolda hraběte veilová často mluvila. Císař mu nařídil, aby se vrátil do
Prahy a donesl mu předpovědi P.Středy o Habsburcích.
Halleveila. Jako děvče poslouchala
Alžběta někdy P.Středu, který při- "Ferdinand
>
IV.se stane sice králem římským, ale brzo
šel k její tetě na návštěvu a říkal
zemře. Jeho bratr Leopold, po mnoha těžkostech a úkla
jí, co se v budoucnosti stane. Něk- (dech se stane naposled římským císařem. V mládí bude
dy po narození Leopolda I., budou Leopold nebezpečně nemocen a bude mít řadu nepřátel.
cího císaře(9.6.1640)vyptávala se

Bude proti němu bojovat Turek a rakouský
dům bude mít proti němu malou naději. Bůh
však mu pomůže a i když mnozí ztratí nadě
ji, přece jen připraví Turkům zahanbující 6
porážku. Bude mít mnoho těžkostí, aby do
stal za nevěstu dceru španělského krále,
ale nakonec bude mít úspěch. Na začátku
bude vést mnoho válek a bude to vypadat
beznadějně. Francouzský král se bude vel
mi snažit a skoro všechno si podmaní. Ale
pak přispěje Bůh Leopoldovi svou pomocí,
porazí francouzského krále a všechny ne
přátele rakouského domu, až se tonu lidé
budou divit. Pak bude šťastně panovat,buj
de vítězit nad nepřátely a dobude víc zemí,
než měl kterýkoliv z jeho předků. Z toho
Leopolda se zase rakouský dům rozmnoží a
bude šťastnější, než všichni jeho předkové.
Bude mít víc než jednu manželku. Za jeho
vlády se vyjeví zrady různých nepřátel
a objeví se jejich nepoctivosti."
(Tato předpověd, převedená do moderního
jazyka, je jedna ze dvou ČESKÝCH přepi
sů ve dvorním archivu ve Vídni. Je tam i
mnoho latinských překladů této předpovědi,
a také je tam předpověd psána německy. Z
toho je vidět, jak byly rozšířeny.)
Císař Leopold nosil u sebe český přepis
Středový předpovědi a věřil jí. Casto po
znamenal, jak velmi si váží Středových
ctností a že se skutečně předpovědi vyplni
ly. Když se jeho první manželka Markéta
roznemohla, těšili ho ostatní, že se nemusí
bát smrti. Císař odpověděl, že má méně na
děje než bázně, protože mu P.Středa před
pověděl, že bude míti více manželek.
Jindy zase ho postihla řada pohrom a dru
zí ho těšili, že po bouřích zase vysvitne
slunce. Císař odvětil, že se obává ještě
horších bouří, nemyslil si totiž, že by za
hynul .
Když v r.1683 oblehli Turci Vídeň a lidé
měli velký strach, byl císař Leopold důvě
řivější, protože spoléhal na Boha a myslel
na předpověd Martina Středy, která jak
turecké nebezpečí oznamovala, tak ho ujiš
ťovala vítězstvím. Když bylo r.1687 císař
ské vojsko v Uhrách Turky oblíčeno, zase
císař důvěřoval v slova P.Středy. A sku
tečně, brzo slavili u Moháče vítězství nad
vetřelci. Když se o tom císař dověděl,měl
z toho neobyčejnou radost a řekl předním
šlechticům, kteří mu k vítězství blahopřáli:"Náš Středa neklame!"
Podle příkladu císařova věřili předpovědem
Středovým i jiní. I v Madridě tuto předpověd znali a vážili si jí. Chtěli její správný
opis. O tom svědčí P. Daniel Papebrochius
a J.Jakub Kréta, jesuité. P.Jáchym Lier
tvrdí, že pověst o P.Středoví se dostala
až do Ríma.
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Tč.se vede surová kampaň proti křesťanům v
Rumunsku. Srovnali se zemí řadu kostelů a
klášterů, naposled klášter Vacaresti, druhý
největší klášterní pozemek v již.Evropě po Hoře
Athos. Postaví se tam nové vládní a stranické
středisko a ulice Vítězného socialismu. Zničen
byl i klášter Prince Michala Statečního z 16.st.
Předtím vyhozen do povětří kostel Spirea z 18.
st.-Poplašné jsou zprávy o deportaci starých
lidí z 1O ti největších měst-doufá se, že se tak
odstraní chronický nedostatek potravin. Kolik
osob bude postiženo známo není, ale ví se, že
jejich nová sídliště jsou v desolátním stavu.
Tam dostanou možnosť'užitečnou činností udržo
vat své duševní a tělesné zdraví", tj.staří a
nemocní se musejí o sebe postarat sami.
"Škodlivé pro Církev"by podle názoru sv.Otce
bylo, kdyby se chtěl kněz postavit na úroveň
laika. Kněžským úkolem je"jednat jménem Kris
tovým, aby lidi přivedl k novému životu, který
nám otevřel Kristus",píše sv.Otec 17.3.všem
katolickým duchovním na světě. "Kněz je tu
pro laiky,"zdůrazňuje v obvyklém dopise k Ze
lenému čtvrtku,"aby je podporoval ve výkonu
obecního kněžství věřících"(tedy ne svátostné
ho). Za "zářivý příklad"dává sv.Otec všem kněžím sv.faráře z Arsu Jana Marie Vianneye, nar.
před 200 lety. Povzbuzuje kněze, aby věnova
li velkou pozornost svátosti smíření-osobní sv.
zpovědi-jak to dělal sv.Jan Vianney (zpovídával
i 18 hodin denně v studeném kostele! )
Podle novin Cumhuriyet je od 6.1. zakázán pro
dej bibli v turecké řeči, tištěných v Turecku.
Zároveň platí rozhodnutí z r.1982, že turecké
Písmo sv.se nesmí ani dovážet, ani rozšiřovat.
Gener.sekretář turecké Biblické společnosti a
jeho dva spolupracovníci byli obžalovaní, pro
tože vydávali a prodávali bible. Proces začne
17.6. Úž od r.1957 je v Turecku zakázáno roz
šiřovat Matoušovo a Janovo evangelium. Pod zá
kaz prodeje biblí z r.1982 se vztahuje i rozšiřo
vání biblí v jiných řečech, např.německé ap.
Referentka pro duchovní péči o ženy z bisk.
gener. vikariátu Hildesheimu ( NSR ) sděluje zjiš
tění výzkumu Institutu pro demoskopii v Allensbachu, že k víře se v r.1983 hlásilo jen 22%
žen pod 30 let, v roce 1968 ještě 50%. Příčinaneznalost katolické víry!
V Hondurasu - Tegucigalpa, byl dvěma Nicaraguanci zavražděn 54 letý kněz, Kanadan William
Arsenault. Nejdříve ho mučili a pak zastřelili.
Policie o pachatelích zatím nic bližšího nezjisti
la. Kněz pracoval v Hondurasu 20 let jako vicerektor v rehabilitačním středisku pro děti a
byl také předsedou katolické Charity.
Sv.Otec zpovídal jako obvykle na Velký Pátek
v chrámu sv.Petra a večer vedl Křížovou cestu
v Koloseu. Text k zastavením napsal letos spisovatel-konvertita z komunismu, André Frossard. Je to laik, známý svou knihou rozhovorů
se sv.Otcem Janem Pavlem II.
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zánka." Ten den se Jan
7
s vypjetím všech sil ovládal. I
když v proudech pršelo, nutili poddůstojníci ne
Napoleon má stále větší ztráty. Povolává
milosrdně mužstvo, aby běhalo po cvičišti. Když
do zbraně mladé Francouze a dojde i na bo- se konečně znovu seřadili, potácel se Jan tak,
hoslovce Jana Vianneye.
že se ztěží udržel na nohou.
Druhý den už nemohl vstát. Vojenský lékař ho
Hodiny postávali noví rekruti na kasáren
ském dvoře; nikdo se o ně nestaral. Koneč vyšetřil, zjistil vysokou horečku a dal ho pře
ně měli nastoupit, vyvolali jejich jména, roz vézt do městské nemocnice.
Dosti dlouho ležel Jan v bezvědomí. Když přišel
dělili je do skupin a poslali na ubytovny.
k sobě, viděl u postele maminku; starostlivě se
V pustých, bezútěšných místnostech bylo
chladno. Na bíle zalíčených zdech byla spou.na něho dívala. Druhý den přišlí i jiní příbuzní
sta odporných mazanic. Vojáci ještě nedosta z Dardilly a Ecully. Zvlášť ho potěšila návštěva
li mundury, proto si lehli ve vlastních, pro pana faráře Balleyho, který s ní m přátelsky
moklých šatech. Jen Vianney se začal velice rozmlouval a snažil se pozvednout mu odvahu.
"Celý de odevzdej do ruky Boží,"řekl dobrotivě.
třást. Vyčerpaný ulehl na slamník a zíral
před sebe. Jako z dálky slyšel smích a klet "Jak to udělá, tak to bude dobré. Obětuj mu
své utrpení a obtíže, pak nebudou zbytečné."
by kamarádů.
"Hej - ty!"zavolal na něho jeden."Ležíš ja "Ano, pane faráři,"kývnul nemocný a zavřel oči.
ko ztělesněná bída. Co je s tebou? Chlape, Za dvě neděle se zotavil natolik, že mohl naruko
vat se svými kamarády do Roanny; dlouhý po
vždyť se celý třeseš! Jsi snad nemocný?"
"Nevím,"vykoktal Jan a zuby mu začaly cva chod by ho byl unavil, proto jel na voze. Když
dojeli do města nad Loirou, byl ještě nemocnější
kat." je mi trochu zima."
než předtím. Převezli ho do nemocnice Augusti
"Tu máš pálenku, lokni si a bude ti lip!"
niánek, kde ležel šest neděl s těžkým zápalem
"Lihoviny nepiji,"bránil se Jan.
"Jen ze sebe nedělej! Pít a klít patří k vo plic. Ted šlo opravdu o život a smrt. Ale tuhé
základy selské povahy konečně zdolaly nápor
jákovi jako mušketa a taška na patrony.
Ostatně pro tebe je to lék; Jen si vezmi." těžké choroby. 5.ledna dostal rozkaz, hlásit se
v pět odpoledne v kanceláři, aby s ostatními pě
Váhavě polkl Jeník doušek silného nápoje.
šáky pochodoval na španělské hranice. S dobrý
"Dělá to dobře, co?"smál se druhý dobro
srdečné. "A ted ukaž jinou tvář. Copak se mi sestřičkami se srdečně rozloučil.
"Ach Bože,"vzdychla jeho ošetřovatelka, "z vás
trápíš o své děvče? Nech ji brečet! Brzo
budeš mít na každém prstě jednu. Za barev nikdy voják nebude."
"A přece musím,"odpověděl Jan, sbalil tornu,je
ným suknem běhají všechna děvčata!"
Jan neodpověděl; asi to vůbec neslyšel. By dinou výstroj, kterou dostal a vzdechl:"Nařizu 
lo mu náhle takové horko, že mu vystoupil je to zákon!" Sestřička potřásla hlavou:"Zákon!
Spíš by Francii pomohl růženec než vaše muške
pot na čelo.
"Vidíš, už se potíš,"zašklebil se kamarád s ty!"
lahví."Kořalka je lék na všechno. Proti stu Cestou do kanceláře šel kolem kostela. Byl před
deným nohám i proti nešťastné lásce. Lokni večer Zjevení Páně, a tak Jan vstoupil do koste
la, aby poprosil sv.Tři Krále o ochranu. Po
si ještě! Nechceš? Tak to vypijú sám!"
klekl v koutku kostela a ponořil se do modlitby.
Jiní vojáci je zavolali k jídlu. Byla hustá,
fazolová polévka, ale Jan se přinutil sníst Když vyšel z kostela, tlouklo šest hodin. Zděše
jen pár lžíc. V noci dostal horečku. Přesto né si uvědomil, že zmeškal čas. Bezradně se
vstal s ostatními, hned jak zazněla polnice. vrátil do nemocnice. Druhý den ráno vstoupil do
Poddůstojník, který tento oddíl převzal, si kasáren. "Měl jsem vlastně přijít včera,"přiznal
stráži,"ale trochu jsem se zpozdil a pak už
ho opovržlivě změřil:"To nám ale poslali ubo
žáka! Klepete kolenama jako stará bába,"na byla vrata zavřena."
dával. Co z něho bude, až mu kulky začnou "Tak ty ses opozdil?" zašklebil se voják,"no,ka
hvízdat kolem uší? Bude mít císařské kalho pitán bude mít ohromnou radost, že jsi vůbec
přišel. Dnes má zvlášť dobrou náladu."
ty plné, co? Jste nemocný?"
"To jsem rád,"bezelstně poznamenal Jan.
"Myslím, že ano,"odpověděl rekrut.
"No-to je nadělení. Sotva prostrčí nos vra Ale kapitán Blanchard nebyl v růžové náladě a
ty kasáren, už je nemocný. Co vám dáme? na hlavu ubohého vojáka se sneslo hromobití.
Heřmánkový čaj nebo teplou cihlu do nohou? "Jste desertér!"zařval."Měl bych vás dát odvést
jako sprostého zločince. Chcete jet do války
No, bude vám horko, když se společné
zvláštním kočárem? Půjdete na galeje a tam bude
trochu projdete po kasárenském dvoře."
te mít dost času uvažovat o tom, co znamená vo
Mužstvo se hlasitě rozesmálo. Jen rekrut,
který dal Jeníkovi napít pálenky, s ním měl dit za nos císařského kapitána."
soucit:"Je opravdu nemocný, pane poddůs Jan stál zdrceně před důstojníkem. Cekal, že ho
spoutaného odvlečou do věznice a věděl, jak se
tojníku."
"Tak tu máme sanatorium,"zašklebil se nad tam jedná s uprchlými vojáky. Tu mu pomohl
starý rotmistr:"Pane kapitáne, vždyť ho teprve
řízený a jemně si nakroutil knírek."Já už
vykurýroval víc než jednoho maminčina ma- včera propustili z nemocnice. Jistě nemyslil

na deserci, jinak by se tu neobjevil. Neví "Pojdte dál a odpočiňte si," řekl obuvník a po
svítil oběma do jizby. Pak připravil skromné 8
ještě, jak se má voják chovat."
"Však my ho to tu už naučíme, "ušklíbnul
jídlo a mlčky se s nimi podělil. Když se najedli,
se důstojník. "Vianneyi, vaš oddíl včera od řekl stařec:"Válka je bezpráví. Císař obětuje
krev svých poddaných pro svou ctižádost. Kdo
pochodoval. Dostanete výzbroj a papíry a
mu dal k tomu právo? Snad senát v Paříži?Ano,
půjdete do Remaison, pak na jih a ať vás
ďábel roztrhá na kousky, když zítra ráno
kdybychom bránili svou vlast, svaté dědictví
svůj oddíl nedohoníte. Utíkejte, jako kdyby Francie - ale kdo nás přepadnul? Co máme hle
vám byl v patách. Když se opozdíte, dám
dat v Prusku, v Rakousku a v Tyrolích,
vás odvést na galeje. Rotmistře, napište
ve Španělsku?"
rozkaz k odchodu!"
"O tom jsem nikdy nepřemýšlel,"rozpačité při
"Nu, jaký byl náš starý?"šklebila se stráž znal Jan.
když Jan, celý omráčený, vyšel ze dveří.
"Tak o tom uvažujte! Prosím! Když klidně obdě
"Dost nepříjemný,"řekl rozpačité Vianney.
láváte půdu, tu přijde lupič a chce, abyste zni
"Je to možné?"vtipkoval voják. "A teď musí čil dům svého souseda, zapálil ho a zabil jeho
chlapeček sám běžet za ostatními bratříčky? i celou rodinu? Udělal byste to?"
Nu, dej si pozor, ať tě cestou nesežere vlk'. '"Ne - nikdy!"
Jan se vydal s povzdechem na cestu.
"A co když je lupičem sám císař?"
Když vyšel z města, začala mu být zima,
Ubohému Jeníkovi se popletly myšlenky. Co vě
vítr vanul proti němu. Hodinu po hodině se děl venkovský hoch o světě? Císař má přece
vlekl zasněženými silnicemi, ani si
rozhodovat o válce a míru!
neodpočinul. Pozdě odpoledne
"Je psáno, dejte císařovi?co je císařovo,"
udýchaný a vzdor chladnu úplně
řekl konečně.
propocený vystoupil na kopec
"Je lupičství, paličství a vražda císařova?"
před Le Forez. Těžká torna ho
zeptal se stařec. Jeho zrak nepříjemně
tlačila stále nesnesitelněji, div
zajiskřil."Násilí se vždycky obklopuje září
pod ní nepadl. Vyšplhal se
práva, ale je zlé a kruté jako dábelské
na první vršek. Pak se roz
zvíře. Znáte Zjevení? Tam stojí o zví
hodl, že si vleze pod neda
řeti, které vystupuje z moře. Bude
lekou hromadu dřeva a od
mít deset rohů a sedm hlav a na kaž
počine si. Potácivě vykročil
dém rohu bude koruna.-Celá ze
k houštině, která ho měla
mě se bude klanět drakovi, že
chránit před ostrým větrem.
dal šelmě takovou moc. A kdo se
Odhodil tornu a sedl si na ni,
vyrovná šelmě, kdo dokáže s ní
úplně bezradný, co bude dál.
se utkat? -(Zj 13 1-4). Chápete,co
Nikdy nebude mít dost sil,
je tu napsáno? Přijde z ostrova v mo
aby vojáky dohonil. Vzal růženec
ři. Celá země ho obdivuje. Bude mít
své jediné útočiště, které ho nik
deset korun. Sklánějí před ním kolena
dy neopustilo. Náhle modlitbu
a vzývají ho. Ale kdo to zvíře uctívá,
přerušil. Před ním stál muž v selském a po bude pít hněv Boží...."
zorně si ho prohlížel.
Stařec povstal a připravil svou postel pro hosta.
"Co je s vámi?" zeptal se cizinec.Jan mu vyPro sebe a Guye udělal lože z hoblin. I když byl
právěl, co se stalo."Ted musím dál,"skončil Jan k smrti vyčerpán, usnout nemohl. Konečně
a namáhavě se zvedl. Potácel se slabostí.
upadl do neklidného spánku, děsily ho sny.
"Nu, jen klidně, přítelíčku,"řekl neznámý, Slunce už stálo vysoko na obloze, když se pro
"Bude tma a zabloudíte při pochodu; Už
budil.
teď klopýtáte vyčerpáním; nejdříve byste
"Musím dál,"vykřikl vyděšeně, když zjistil, že
se měl vyspat. Ráno uvidíme."
už je poledne.
"Ale co se stane, když ráno nebudu u své "Nejdříve se najíme,"odpověděl s úsměvem Guy.
ho oddílu?"
"Starý štípe v lese dříví, ale usmažil pro nás
"To se ukáže. Dosud jste cíle nedosáhnul." kus špeku."
Jan věděl, že neznámý má pravdu. Poddal "Co se ted stane?"naříkal Vianney.
se osudu a člověka, který mu vzal tornu,
" Řeknu vám to. Nemá smysl, abyste běžel za
následoval. Brzo došli k chudé chýší, na
svým oddílem! Kde ho najdete? Budete pochodo
kterou cizinec zvláštním způsobem zaklepal. vat za kamarády až do Španělska a nedohoníte
"Kdo tam?"ozval se chraptivý hlas.
je. Zpět sotva chcete, že?"
"Guy,"řekl neznámý. Dveře se otevřely a
Jan si s hrůzou představil Blanchardovu tvář,
na prahu stál starý muž, zvedaje zapálenou kdyby se vrátil. Potrestá ho jako zběha.
lucernu. Mezitím se totiž setmělo.
"Odvedou vás do vězení a skončíte na galejích!"
"To je Gustin Chambonniere, vyrábí dřevá "Co mám, Bože můj, dělat?"
"Nechal bych císaře, ať si vede válku sám!"
ky, "řekl Guy"zde jsme v bezpečí. "Pak
"Mám prchnout od praporu!"vykřikl Jan.
představil Gustinovi svého společníka
"V lesích jsou tisíce zběhů. I já jsem zběh. Sly
a řekl mu o jeho osudu.
šel jste, co říkal stařec o zvířeti s deseti

korunami? Je podivín, ale není blá
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
zen, ten náš starý."
Jeníkovi klesla hlava. Hledal výcho 4.dubna t. r., na I.patek v měsíci, zemřel v generálním
disko, ale marně. Nenašel ho.
domé Otců Jesuitů v Římě po dlouhé nemoci Otec Václav 9
"Kdo vás může obviňovat? Vždyť ani FEŘT, 82 let, v 53.roce kněžství, dlouholetý spirituál
nevíte, kde jsou,"uklidňoval ho Guy, papežské koleje Nepomucena a zakládající redaktor české
"Klidně jezte; pak vás zavedu do
ho vysílání vatikánského rozhlasu. Nar.se 23.12. 1903 na
hor."
Zámostí u Roždalovic, do noviciátu k Jesuitům vstoupil
Po jídle se vydali na cestu. Jan se
7.9.1925 na Velehrade, na knéze byl vysvěcen v Lovani v
smířil s tím, že se musí skrýt.
Belgii 24. 8.1933. Za II.svět.války obtížný úřad za ne
Večer našli přístřeší v uhlířské cha mocného provinciála v Neporoučenu. Před vánocemi 1947 do
tě. Pro oba ovšem nestačila ani prá
stal úkol zalozit a vést české odd. VR. V 57 letech se
ce, ani chleba.
vydal/r. 1960/založit český misijní dům v Kanadě. R.1969
"Umíte číst a psát?"zeptal se Jana
byl
jmenován vice-regentem české řádové provincie v za
uhlíř. "Ano? V Le Pontu hledají uči
hraničí. S prací ve VR se definitivně rozloučil koncem
tele. Obraťte se na statkářku Prér.1980. P. Václava FEŘTA si lidé vážili pro jeho skrom
folle."
nost a velkou ochotu a obětavost. Svůj řeholní život za
Jeník se vydal sebejistě na cestu,
světil spáse nesmrtelných duší a Tovaryšstvu Ježíšovu.
ale k svému zármutku se dozvěděl,
že místo je už obsazeno. Konečně za Mše sv.a pohřební obřady se konaly v sobotu 5.4. v 10 h.
šel ke starostovi, Pavlovi Fayotovi, v kapli generální kurie Tovaryšstva Ježíšova v Římě.
který měl malé hospodářství.
Nikaraguajská biskupská konference vydala v sobotu 22.3.
"Dobrá rada je drahá,"uznal starosta prohlášení, v němž se ohrazuje proti pomluvám a útokům
"žandarmové prohledávají lesy a zpět na Církev a hierarchii ze strany knězi a řeholníků, kte
nemůžete. Jistě by vás potrestali.
ří se od Církve vzdálili a nyní štvou věřící k neposluš
Musíte se skrýt a dát si jiné jméno. nosti vůči právoplatným pastýřům. Mezi těmito nehodnými
Jistě přijdou i sem. Jak se chcete
kněžími je i min.zahraničí Miguel d'Escoto. Kněžská ra
jmenovat?"
da hned vyjádřila - 23.3. - svou solidaritu se svým
Jeníka napadlo jméno souseda z Dararcibiskupem kard.Obando y Bravo. Všichni se energicky
dilly, Jérome Vincenta.
staví
proti ničím nepodložené kanpani vůči Církvi a je
"Dobrá. To je vaše nové jméno,"
jím představitelům. Katolické kněze uráží a špiní nikakývnul starosta,"a ted jděte k mé
tetce, vdově Claudine Fayot. Ta už ragujská/prakticky komunistická/vláda a jejími nástroji
jsou zvlášt odpadlí kněží, kteří jsou ve vládě-jako je
vás skryje."
Dobrá žena se z lásky k Bohu zběha básník Cardenal a jeho bratr, odpadlý jesuita. Odpadlíujala. Poznala, že svou dobrotu nedá■ci jsou vždycky mravně nejubožejší a nejslabší lidé.
vá nehodnému.
Arcibiskup z Managuy, kard.Obando Bravo si na Zelený
"Neztrácejte odvahu,"těšila ho,"máte čtvrtek na tyto pomluvy stěžoval-před víc než 5000 věří
zde dost spolutrpitelů. Ale my vás
cími. vyzýval křesťany, aby se modlili za kněze, které
před žandarmy skryjeme. Dětem řek soustavně urážejí hromadné sdělovací prostředky. Kněž
nu, že jste můj bratranec, který se ská rada jeho arcidiecéze tvrdí-právem-že vládní kairpaň
tu chce schovat jako uprchlík. Při vzbuzuje jen odpor a nenávist. Svého času pomáhala hie
rozeně si musíme tykat. To nevadí,
rarchie prakticky svrhnout diktátora, ale nezná politic
že?"
ké triky, pomáhala tím vlastně k vládě nepřátelům víry.
Pak ho představila svým dětem jako
Proto Církev zakázala kněžím, aby se míchali do politi
bratrance Jerome, který se skrývá
ky. Vzdor zákazu zneužívala na Filipínách strana proti
před žandarmy.
Maroosovi-antikomunistovi-kostelů k politické propagan
"Cos vyvedl, bratranče, že tě hledě. Zatím musí bojovat nová vládkyně/odbourala část
dají?"zeptal se užasle třináctiletý
práv parlamentu/s komunisty, kteří by rádi vládli sani.
Ludvík. "Snad jsi něco neukradl?"
"Nebo jsi někoho zavraždil?"ptala se Podle"All Africa Press Service je v Etiopii asi 7000
křestanů ve vězení, z toho 200 duchovních. Zástupce
o dva roky mladší Jerome.
"Copak nepoznáte, že není ani zloděj, "Otevřených dveří", který obstarává této organizaci
ani vrah?"smála se čtrnáctiletá Anež zprávy zjistil, že pronásledování křestanů začalo v
ka. "To by se ho maminka neujala."
r. 1977 jako část plánu komunistické vlády, aby "vykoře
"Ne,"smála se selka."Není zločinec.
nila křestanství". Od r.1600 jsou Hábešané pravoslavný
Byl vojákem a odešel od oddílu.Tecf mi křes taný. APS dodává, že někteří byli zatčeni pro
se musí před policií schovávat. Slib členství v tajné politické organizaci nebo"jako vzbou
te mi, že ho neprozradíte!"
řenci "-o křestanství ani zmínka. Nejvíc jsou pronásle
"Cestné slovo,"přísahal Ludvík,"i
dování evangelické a luterské církve, pravoslavná-státkdyž nechápu, že někdo nechce být
vojákem." Jan Vianney vzdechl. MěJ ní církev, je zatím tolerována. Jak dlouho?
docela jiné představy o tom, co je Cliví vrč v nik ä člověk iSo
vEcr, tím vrc potrebuje
na světě nejkrásnějšího.
V. HUNERMANN
KATECHISMUS . Arnos't HELLO,Misky váhy
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Souhlasí to jen do jisté míry. Např. prakticky vymizela... Zato jsme si
zvykli na všeobecná vyznání
Martin LUTHER se až do
viny... Místo, abychom dali
konce svého života zpo
jednotlivcům příležitosť 10
vídal každých 14 dní
vyznat svou vinu a vnitřně
svému příteli faráři
se osvobodit, klameme se
Bugenhagerovi. Ve spis
ústními"formalitami". To
ku 0 ZPOVĚDI píše ^'Ne
první je sice těžké, ale
vzdal bych se zpovědi
uzdravuje nás...druhé je
ani za všechny pokla
sice lehké, ale otupující."
dy svéta. Vím, že jí
děkuji za posilu a útě
V evangelických církvích roste
chu." Ve Velkém kate
pozvolna i názor, že zpověd za
chismu píše:"Ti, kdo
ložil Kristus. Evangelický kate
si neváží zpovědi, at
chismus z r.1974 od Dr.Helbicha
si uvědomí, že je už
píše:"Nejdůležitější stanice
nepovažujeme za křestakřesťanova života založil sám
ny. "
Kristus. Rozhodující stanicí je
Luther sice zpověd ne
zpověď. .. Katolická Církev pro
odstranil, ale její
kazuje svým věřícím velkou
obsah vyprázdnil.
službu, když má ve svých kos1 .Popřel, že by zpověd
telích zpovědnice. Zpověď pod
byla svátost. Je prý
statně pomáhá k obnovování
to jen dobrá pobožnost,
církve."
ale ne NUTNÁ cesta,aby
Můžeme si jen přát, aby ten
se člověk smířil s
to vývoj v evangelických
Bohem.
církvích pokračoval. Nesmí
2 .Luther oddělil zpo
věd od kněžství a tvrdil, že Kris me ovšem zavírat oči před teologickým
problémem? Zpověd není u evangelíků svá
tus dal každému věřícímu moc, od
tost. Pastoři totiž nejsou vysvěceni na
pouštět hříchy. Ve zpovědi viděl
jen psychologickou cenu,"dodává sí kněze, proto nemohou dávat platné roz
hřešení. Kromě toho neexistuje u evange
lu a útěchu". Je to jistě také
správný a důležitý postoj, ale pro líků apoštolská postoupnost, t.j. dějin
ná cesta katolického(a pravoslav
katolickou Církev je rozhodující
stanovisko náboženské. Navíc je pev ného ) biskupa až k apoštolům, kteří do
stali od Krista moc a poslání, jeho jmé
ně přesvědčena, že sv.zpověd zalo
žil Kristus a může ji udělovat jen nem odpouštět hříchy.
Přesto by nebylo znovuzavedení vyznání
kněz.
hříchů u evangelíků bezcenné; i vyznání,
Luteráni se zpovídali jen do 18.st. Pak u
které není spojeno s odpuštěním, má svůj
nich zpověd vymizela. Mezitím se však
význam, protože posiluje odhodlanost k
zvedají v evangelické církvi zase hlasy,
obrácení a prohlubuje spojení mezi pas
které žádají zavedení zpovědi.
torem a věřícím. Je to však jen modlitba,
EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ', k níž patří
skoro všech

sila
vu
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protest.sdružení,, prohlá

r.l97O:"V našich

církvích má

zavedeno osobní vyznání viny,

všeobecná vyznání se
člověka."

A

být

zno

nebot

nedotýkají hlubin

katolíci chtějí zavést všeobec

né vyznání viny

a osobního se vzdát!!

Protest.teolog Karl BARTH řekl před
smrtí katol.lékaři:"Jen neprovedte
takovou hloupost jako my, protestar
té: neodstraňujte zpověd a kněžský
celibát." Za sv.zpověd se přimlouvá
také evang.spisovatel Arthur RICH
TER: "Od doby, kdy jsem poznal prak
tickou pomoc osobní sv.zpovědi,budu
ji stále neúnavně doporučovat!"
Nejjasněji se vyjádřil protest.teo
log A.von Harnack:"Zpověd u nás

K

ZAMYŠLENÍ

"Nikdo o nás neví tolik zlého, jako my
sami o sobě;vzdor tomu nikdo o nás tak
dobře nesmýšlí, jako my o sobě."
SCHONTHAN
K jednomu knězi přišel člověk s různými
pochybnostmi o sv.zpovědi. Dobrý kněz ho
přiměl, aby se vyzpovídal a pak se ho ze
'ptal na jeho pochybnosti ."Už žádné nemám
důstojný pane."
Kořeny rostliny odumřou jen tehdy, vytáhneme-li je ze země na světlo. Kořeny
hříchů odumřou, jsem-li ochoten předlo
žit své hříchy knězi. - Fr.von Baader

MANŽELSTVÍ

V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

Jdeme s chlapcem na břeh řeky. Dítě si hraje v písku, Otmar čte a já ležím se zavřenýma
očima, s tváří obrácenou k slunci. Mohu tak ležet hodiny, nemyslím na nic, jen se vzdávám
teplým slunečním paprskům. Slunce, miluj mě, vypal z mé duše bolest pro mou vlast, žalost
nad lidmi, kteří mě obklopují, dej, abych na vše zaponněla. Pálí vřele, skoro bolestně.
Ale ta bolest mi dělá dobře.
11
Cítím, že slunce spaluje škváru mé minulosti; v mé duši se zvedají síly pro nový život, mé
tělo je zase zdravé, pružné, do hnědá opálené, jako bývalo dříve...
Pokoj je pro mne malý. Táhne mě to do lesa, do polí, k proudu řeky. Dítě v náručí, přimknu
tá k Otmarovi - tak bych chtěla jít dál, stále dál, přímo ke slunci.. .Slunce mě mění v no
vého člověka. Mládnu a jsem hezčí. Lidé mi lichotí; jdu-li po břehu, otáčejí se za mnou.
Smějí se a slunce se směje se mnou...
Zachycuji každý paprsek zlatého slunce a ukládám ho do svého srdce. Slunce, slunce, svit do
mne, spal ve mně všechny bolesti, všechnu pokles lost. Zapal ve mně zase plameny života, tak,
jak ve mně planuly dříve, plameny života na slunci!
1
20.července 1923.
Jak je dnes nádherný, slunný den. Chlapec běhá celý den jen v košilce a neunaví se, honit
paprsky slunce, které prosvítají loubím besídky. "Chytil jsem sluníčko!" oznamuje mi a běží
ke mně se sevřenou pěstičkou. Ale je zklamaný, když otevře ruku a vždycky spatří, že je
prázdná! Jak je milý, jak se sám podobá jasnému slunečnímu paprsku, který se tak horlivě
pokouší chytit!
_
_Q__
1.srpen 1923.
Konečně se nám podařilo sehnat ve městě byt. Budeme mít šest pokojů; tři z nich jsou pro ro
diče a pro sestru, tři pro nás. Byt je velký a světlý, dům stojí vprostřed krásné zahrady.
Jsem úplně vzrušená a oelý den sním o tou, jak si to tam zařídíme. Nemohu se už dočkat
chvíle, kdy se odstěhujeme; stále se bojím, že do toho něco v poslední chvilce přijde. Dnes
to tak jde - to, oo se slíbí, se nemusí vždycky splnit.
_
,
5.srpen 1923.
Dnes jsem náhodou potkala na ulici svého starého profesora kreslení. Když opadla první ra
dost z tohoto neočekávaného setkání, dostala jsem šfastnou myšlenku. "Ivane Ivanoviči,"řek
la jsem,"mohl byste opatřit místo manželovi mé sestry? Je totiž malířem!"
"Pro vás, Alexandro Lvovno,"odpověděl,"jsem ochoten udělat vše. Pracuji na vysoké škole
technické a právě potřebujeme učitele kreslení. a£ hned přijde a vezme s sebou pár kreseb."
Radostně jsem spěchala k Nataše. Zašívala ponožky. Igor ležel bosý v posteli, jsou to jeho
jediné ponožky. Hned jsem mu sdělila, co řekl můj profesor kreslení. Po chvíli přemýšlení
odpověděl:"IO se mi vůbec nelíbí. Kvůli platu nebudu každý den běhat tak daleko."
Nataša a já jsme na sebe nechápavě pohlédly. "Igore,"vykřikla Nataša,"zbláznil ses? Dřu se
pro každou kopějku a ty nechceš pracovat? Uvaž, že jsem v jiném stavu!" Tvář se jí pokryla
tmavým, skvrnami. Zděšeně jsem na ni pohlédla. Proč nám dosud nic neřekla.
"Nejdu - a basta! Nejsem lokaj, abych hodiny pracoval pro trochu sušených ryb! Raději nama
luji obraz a prodám ho,"trval Igor na svém. - "Nic nenamaluješ, ty lenochu! Stále mluvíš
jen o tom, co uděláš, ale k práci se nikdy nedostaneš. Jsi docela sprostý lenoch!"
Nataša se dala do pláče a já se obrátila na Igora:"Ale, Igore, jak jen můžeš tak mluvit !Nevidíš, že naši profesoři dělají vše, jen aby přišli k trošce potravin. A Otmar běhá také
každý den do institutu pro lidové vzdělání - jen aby dostal plat!"
"Otmar Karlovič mi není příkladem,"zazněl lenivý hlas Igorův z postele,"jednak může praco
vat 24 hodiny denně, protože je Němec, a za druhé není umělec. Umělec je podroben náladám,
proti kterým nemůže bojovat! ""Proč ses tedy oženil?"přerušila ho Nataša."Kdybys byl zůstal
svobodný, mohl by ses oddat svým náladám a nemusel bys myslet na svou ženu-a své dítě!"

"Dítě? K smíchu! Dnes! Jdi k doktorovi a je to hotové za minutku. Jak často ti to už říkám!
Dítě si nemůžeme dovolit. Bude to jen tvoje vina, kd/ž to budeš tak dlouho protahovat. Ach,
AIjo, "obrátil se ke mně,"nikdy bych byl nevěřil, že se Nataša změní tolik ke svánu nepro
spěchu. Hospodaření, dítě, peníze, možnost vydělávat - o tom slyším celý den. ..Už ji nemohu
ani kreslit. Co zůstalo z mých snů o princezně? Má nyní ve tváři tak tvrdé, energické rysy,
že se s tím nedá nic dělat. Svůj model jsem ztratil a tuto zlou ženu jsem dostal." 12
Při tom mu proudily po tvářích slzy a ponalu se obrátil ke zdi.
"Iro, Iro, pro Boha, nerozčiluj se, můj drahoušku, můj miláčku!"volala Nataša a spěchala k
němu. "Nesmíš se rozčilovat, máš slabé srdce."
Ale už tu ležel s rozhozenýma rukama, tvář smrtelně bledou, bez pohybu.. .Daly jsme nu stu
dené obklady, masírovaly ho lihem a trvalo to půl hodiny, než zase přišel k sobě. Někdy
mám dojem, že jeho srdce je normální a že to všechno tak předstírá, aby nás vyděsil.
"Milý, sladký Iro,"plakala Nataša,"že jsi přišel zase k sobě! Udělám všechno, co chceš,
dám si udělat potrat, když si to tolik přeješ!"
"Opravdu?"zvolal radostně Igor a najednou byl docela živý."Tak tam hned jdeme. Obleč se."
Večer jsem se zase zastavila u Nataši, abych zjistila, jaké to u doktora bylo.
"Nu, co je?"
"Žádný potrat!"odpověděla Nataša.
"Lékař to nedovolil?"
"Naopak, radil mi k tomu, prý jsem příliš slabá, než aby mohl zaručit, že porod přežiji.
Ale v posledním okamžiku jsem se k tomu nemohla rozhodnout - a ted jsem zase pevně rozhod
nuta. Kdyby mě Igor opustil, chci své dítě a budu je mít."
JSTE

ROMANTIČKA

?

Ani dnes romantika nevymrela. I když si to ženy a dívky
často nepřipustí, bývají romantické, aspoň do jisté míry.
Ale prosím, vyzkoušejte svou romantiku samy!
I. Uschováváte milostné dopisy?
ano I, ne O
2. Těšíte se vždycky na vánoce?
ano I, ne O
3. Zdá se vám, že většina milostných
románů je hloupá a vymyšlená?
ano I, ne O
4. Považujete jedinou velkou lásku v
životě za nemožnou, vymyšlenou? ano O, ne I
5. Rozhodujete se často impulzivně?
ano I, ne O
6. Je vám zvlášť mile v posteli, když
venku prší a vítr otřásá domem?
ano I, ne O
7. Považujete nevhodné pro dnešní
dobu, když se k vám některý muž
snaží přiblížit a hezkými slovy vám
vyzná lásku?
ano O, ne I
8. Když se vám něco nepovede, cítíte se
ponížená a ubitá?
ano I, ne O
9. Považujete nadšení pro filmové, divadelní
či televizní hvězdy za hloupé?
ano O, ne I
10. Žila byste raději ve"starých zlatých časech"?ano l,ne O
II. Věříte, že láska může úplně změnit charakter
muže?
ano I, ne O
12. Čtete hodně?
ano I, ne O
13. Považujete průměrné lidi za mravně ne docelanezávadné?
ano O, ne I
14. Domníváte se, ževživotějsou nejdůležitější peníze?
ano O, ne I

12-14 bodů: máte vysloveně romantickou povahu a nedíváte se na život docela
realisticky. Dejte si pozor, aby toho někdo nezneužil!
9 -11 bodů: I když se přizpůsobujete realitě, ponecháváte si trochu roman
tiky, která dělá ženy tak milými a okouzlujícími.
5-8 bodů: Pozorujete život střízlivě. Romantické vzněty jsou u vás vzácné
omezujete je hlavně na lásku, brzo se však vracíte k realitě.
0-4 body: Tak střízlivá, jak jste vy, žena být nemá. Muž u vás nenajde to
co hledá, vaše láska postrádá teplo a něžnost. Jste rozená
obchodnice, u níž je důležitá jen pokladna!

POZADÍ ROCK HUDBY
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normální dívky se chovají, jako kdyby
byly posedlé zlým duchem, V citovém
vytržení strhnou všechny zábrany, kte
ré je mají chránit.
Občas se setkáme s mladíkem, kte
rý s tupým výrazem ve tváři, zírá
PROČ JE ROCK PRO MLADÉ TAK
do prázdna. Na uších sluchátka,v
LÁKAVÝ?
kapse magnetofon, poslouchá roc
Hudba je hlasitá, primitivní, vtíravá,
kovou hudbu. U nás jich není
přísně rytmická a uvolňuje podvědomě
taková záplava, jako v USA. V
pevně kontrolované fysické impulsy mla
komunistických zemích je tento
distvých. Smíchá-li se to se zjevy maso
druh hudby více méně zakázán
vé psychózy, s hysterickou nákazou a
a skupinky, které ji pěstují, ma
blaženým, vše objímajícím zážitkem or
jí velké obtíže. Proč asi? Důvody
gií, má mladá bytost pocit, že je pánem
pochopíme, když si přečteme rozbory od
letu - Beatles. Proč vlastně křičí,padají,krouží
borníků .
a hledí společně jako protoplasmatické pra-víření
a padají s extatickým chvěním, když se objeví
PODSTATA ROCKOVÉ HUDBY
jistý vzor, už očekávaný, jako"Oh, yeah!" točí
Moderní rocková hudba jasně poznala ne
k^člemi nebo vhodí do hlediště kytaru?
smírnou touhu člověka po nadpřirozenu a
instinktivně se vrhla na tu náboženskou ob •At jsou příčiny nebo důvody takového chování
last v člověku, kterou tradiční církve dnes jakékoliv, mladí lidé dělají dojem nesvätého blá
zince, jaký jsem v životě dosud neviděl. Bylo mi
uspokojují jen nepatrně nebo vůbec ne.
Tak se rocková hudba stala náhražkou ná jasno, že něco takového by se nemělo nikdy do
boženství. Ale jakého? Pro kytaristu "Led volit, už z lásky k mladým Údem. Byly to orgie
mladých!
Zeppelin". Jimmiho Page, je rockový kon
cert ve skutečnosti obřad, při kterém kaž Toto je svědectví očitého svědka rockové hudby
dá rocková skupina, která chce mít úspěch, Dr. Bernarda SAIBELA z r.l964 a noviny v Seat"musí zachytit pramen magické síly, ať je
tlu ho požádaly, aby na ni zašel. Dr.Saibel je
sebenebezpečnější". Obaly desek, texty
expert "Child guidance expert for the Washing
písní a výpovědi hudebníků i jejich manaže ton State Division of Community Services in the
rů s hrůznou jasností dokazují, jak mnoho Western United States." Zpráva je ovšem delší,
rockových hudebníků vědomě pracuje s
má 56 str. Celou ji uveřejnil protestantský pro
okultismem, magií a démonologií.
fesor David NOBEL v knize THE MARXIST
Producent americké skupiny KISS, Bob Ez- MISTREL - s podtitulkem:Příručka komunistické
rin, označuje své čtyři hudebníky"symboly subverse v hudbě. - Kniha obsahuje tisíce dal
nespoutaného zla a nevázané smyslnosti."
ších svědectví o zhoubném působení rockové
V jednom textu známé"ostré"australské roc hudby a dokumentace je podložena udáním mno
kové skupiny AC/DC stojí kromě jiného:
ha pramenů.
"JDU ROVNOU CESTOU K PEKLU, BEZ ZA Rocková hudba je příčinou a zároveň důsledkem
STÁVEK, BEZ OMEZENI' TEMPA. NIKDO ME úpadku mládeže západního světa. Dirigent Leon
NEUDRŽÍ'... HEJ, SATANE, PLATÍM SVE
hard Bernstein řekl r. I967: "Rockovou hudbu mu
DLUHY..." Také ROLLING STONES něko
síme přijmout jako příznak, ale i výrobce této
likrát oznámili své SYMPATIE S ĎÁBLEM - revoluce." Má na mysli revoltu dnešní mladé ge
to je název jedné z jejich písní.
nerace. Zdá se, že toto je o rockové hudbě nejPoznají křestanští rodičeía mladí lidé sami) důležitější-rozkvétá revolucí. Slovo Rock je od
jakému nebezpečí se vydávají v diskoté
vozeno od slova"revoluce". Musíme se na ni dí
kách, na rockových koncertech atd., kde
vat jako na revoltu a tak s ní také jednat. Nega
se vnucuje smyslnost a všechny druhy
tivně odstraněním zlořádů a nepořádku, pozitiv zvráceností?
ně-a to je mnohem důležitější-nastolením řádu.
ZAZlTEK_______________________
ROCK VYCHÁZÍ Z QDBOJE-REVOLTY__________
Je neuvěřitelný zážitek, zúčastnit se se
14 tisíci mladých hudby Beatles. Je to od V knize The Marxist Mistrels(Marxističtí pěvci
lásky jse dočteme o mnohostrannosti komunistů
strašující a věřte, není to vůbec veselé,
jak jsem se domníval, když jsem přijal po a židů-kteří byli duchovním předvojem komunis
tů, jež si dali na konci 11. svět, války jasný cíl.
zvání. Hysterie a ztráta sebekontroly da
zkorumpovat mravnost západního světa a vykoleko přesahují působení hudby. Mnozí z
přítomných se změnili ve zběsilé, nepřátel řistit zejména USA. Dokumentaci o tom uveřej
ské, neovládající se, řvoucí a nepoznatelné nil v r.l982 v knize Rock-and-roll P.REGIMBAL.
bytosti. Není to prostě uvolnění, jak jsem Jde o financování produkčních studií rockové
očekával, ale velmi rozkladný proces, kte hudby sektou iluminátů, známých nepřátelů Kris
rý dovolí dospělí, aby se děl s jejich dětmi. tových. Tento fakt nám pomůže poznat, kam tá
Dovolí dětem vstup do bláznivého, erotické to hudba míří.
ho světa, kde nemají zábrany vůči sobě sa ''Rock je víc než hudba, je jádrem energie,no
mým. Pohled na to je děsivý. Jinak docela vé kultury a revoluční mládeže."(Rolling Stones)

"Přijímejte nás prostě jako erotické politiky. Na světě se prodá ročně 130 mil.desek rockhudby
Zajímá mě vše. co se týká vzpoury, nepo a navíc 100 mil.hudebních alb. SENIOR SCHOLA
řádku, chaosu a zvlášť činnost, která nemá STIC píše:"Dnes slyšíme jako něco samozřejmého
smysl."(Jim Morrison). "Naši praví násle rockovou hudbu v Paříži, Římě, Varšavě, Ankare
dovníci jsou hyppies... Smýšlí jako my a
Kalkutě, Saigonu, Riu, Buenos Aires, Limě nebo
pochybují o některých hlavních mravních
v Havaně." Jasné dost!
14
zlech, která dnešní společnost toleruje:vál
JAKE JE POSELSTVÍ' ROCKOVÉ HUDBY?
ce ve Vietnamu, zákazu potratu, pronásle
Řeknou nám to texty i hudba. Stává se sice, že
dování homosexuálů."( Keith Richard od
při rocku posluchače osloví víc hudba než slova,
Rolling Stones).
"Křesťanství zmizí. Už dnes jsme populár která někdy ani nevnímá, jak je to např.při grenější než Kristus."! John Lennon, Beatles). goriánském chorálu dosti často. Přesto pro hud
bu všeobecně platí, že text často ukazuje, co
"Zlobí mě tvrzení, že Rolling Stones jsou
hudebníka inspirovalo. Tato inspirace mohla určit
revolucionáři a Beatles ne. Jsou-li jimi
hudební prostředky-proto jsou slova důležitá,
Rolling Stones, jsou jimi i Beatles."(John
chceme-li pochopit hudbu. A při rocku mívají slo
Lennon z Beatles).
va několik významů . "Však to "kůzlátka "pochopí" !
"Rocková hudba je sex a tím musí praštit
mladé do tváře. Svádím své posluchače. Co VŠIMNEME Sl TEDY TEXTU. Rockové texty pro
dělám, je stejně silné, jako striptýz nějaké pagují neustále sex a nečistotu ve všech formách
a to více méně otevřeně. Dr. NOBEL uvádí z re
dívky."(Mike Jagger, vedcoucí Rolling
pertoáru rock skupin v knize THE DEVILS DI
Stones.)
VERSION a v THE MARXIST MINSTRELS seznam
To vše soustředil anarchistický americký
asi padesáti rockových písní, v nichž se více
spisovatel Jerry Rubin v populární knize
méně propaguje požívání DROG,někdy zahaleně,
DO IT, která je jakýmsi druhým Komu
nistickým manifestem: "Rock znamená začá někdy dvojsmyslně, ale mladí tomu rozumějí.
Dále propagují ANARCHII, KOMUNISMUS A PRO
tek revoluce... Považujeme sex, rock a
TIKŘESŤANSKÉHO DUCHA. "Musíme do ulic, je
drogy za součást komunistického plánu k
čas pro revoluční násilí!"(Rolling Stones).
převzetí Ameriky... Máme mládež, hudbu,
"Nechápeš, hochu, jak jsi šťastný, že jsi zase
sex, drogy a vzpouru kombinovanou se
zradou - kombinace, která se dá těžko po zpět v SSSR."(The Beatles).
Derrick Taylor popisuje v r.l964 Beatles: "Jsou
razit.
Elvis Presley probudil naše těla a dokonale naprosto protikřesťanští. Myslím si, že jsem také
je změnil. Tvrdé zvíře rocku, jehož tajem protikřesťanský, ale ti jsou tak protikřesťanští,
že mě děsí, k čemu někteří patří." Rockový muství spočívá v energickém dupání, horce
vniklo do našeho těla, dupavý rytmus pro sikal JESUS CHRISTUS SUPERSTAR je směs rou
budil všechny potlačené a ovládané vášně. hání vůči našemu Pánu, Panně Marii a světcům
evangelií.
Zadní sedadla auta byla jevištěm sexuální
revoluce a radio v autě slouží jako prostře Rockové texty propagují někdy OKULTISMUS a
SATANISMUS. Jen několik příkladů z mnoha:
dek rozvratu. Rock je začátkem revoluce.
Rolling Stones pokřtilo jedno ze svých alb:Na
Spojili jsme dvě věci: nový politický život
žádost jeho satanského veličenstva.- Na obálce
a psychicky ušlechtilý způsob života. Náš
způsob života, náš koks(drogy), naše bláz jsou vyobrazeni sami jako čarodějnice. Jeden z
jejich zpěvů"Sympatie se Satanem"se stal hymnou
nivé oblékání, naše rocková hudba, to je
satanistů. Na jiné desce jsou natočeny výkřiky
pravá revoluce."
posedlých Voodoo na Haiti. Hudebníci skupiny
ROCKOVÁ HUDBA VEDE K REVOLUCI
KISS(Knigths in the Service of Satan-Rytíři ve
službách Satanových) opěvují boha hromu jako
Tak se vtírá rocková hudba, revoluce, ze
všech pórů už tím, čím je. Vede k revoltě boha rockové hudby. Skupina AC/DCÍAntichrist/
Death to Christ(smrt Kristu) zpívají v Hell s
svými texty a hudebními prostředky, aby
své poselství vtiskla do vědomí nebo podvě Bells:"Mám své zvony a vezmu tě s sebou do
domí svého poslucháčstva. "Pracujeme ne pekla!"
POKRAČOVÁNÍ
ustále na tom, abychom usměrňovali myšlení
a chtění lidí a ostatní skupiny dělají totéž."
(Mick Jagger).
CO
NOVÉHO
VE
SVETE
Rocková hudba se dá definovat jako druh
Podle březnového čísla mexického katolic
lidové hudby, kombinace z Afriky pocháze kého informačního a dokumentačního stře
jícími divokými starými rytmy s moderními
diska stoupá počet protestantů v latin
západními elektrickými nástroji. Je jistě po ské Americe ročně o 10%. V roce 1900
pulární a to na celém světě, hl.mezi mladý jich tam bylo asi 50.000, v r.1985 se
mi lidmi. "Podle amerických statistik z r.
jejich počet odhaduje na 35 miliónů.
1981 stráví mladí tři až šest hodin naslou
Zairský president Mobutu nařídil rozpuš
cháním rockové hudby. Po vynálezu"walktění Svědků Jehovových. Je nebezpečí, že
mana"dokonce sedm až osm hodin'.'V témže
tato sekta naruší veřejný pořádek v zemi.
roce bylo 90% prodaných desek rock-hudby

DŮSTOJNOST
PRÁCE

LIDSKÉ

nového spravedlivého sociálního řádu a v
přípravách nového historického klimatu
Jedním z hlavních problémů našeho
na zásadách celostního, tedy KŘESŤANSKÉ
rozděleného, odkřestaněného a odlidšťeného světa je otázka důstoj HO HUMANISMU. Tento mohutný inspirační15
nosti lidské práce. 0 tom, jak byla zdroj je nutný právě v této zmatené době,
kdy už ztrácí mnoho lidí naději. Dělník
lidská práce zbavena důstojnosti,
zpívá básník. Jako lékařský rentgen se totiž nesmí snížit na pouhý prostře
proniká pod povrch, ale je stále v dek ve výrobním procesu ani v systému
oblasti pozorovatelných a měřitel hospodářského liberalismu, ani v systému
ných jevů, může jít rentgen básnic komunistickém. V úsilí o společenskou ná
ké intuice ke kořenům lidské problepravu musíme jít až na samé kořeny zla a
tyto kořeny se většinou nedotýkají stra
matiky.
nické ideologie.
Co vidím dělníku, to tvoje plíce jsou.
NA PRÁCI SE MUSÍME DÍVAT Z HLEDISKA INDI
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a stroje, VIDUÁLNÍHO A SOCIÁLNÍHO. Proto má práce
povahu a funkci individuální a sociální.
které řvou,
Je totiž jednak zdrojem výživy jednotliv
že chudý jen dřinu má na zemi.
ců a rodin, jednak má sloužit celé spo
Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou,
lečnosti. Obě hlediska mají i složku
prožrané hladem a tuberkulosou.
mravní.
Tragická nevyrovnanost hlediska
Umřeš.. .
individuálního a sociálního a stejně tra
I tuto tíhu, lékaři, já znám.
Však hlouběji, ke dnu těla prosviťte mi! gické odtržení práce od mravních hodnot
vedou nutně ke katastrofálním důsledkům
Nejtěžší břímě naleznete tam.
sociálním, kulturním a politickým. Otáz
Sotva je unáším. A jsem si jist,
ka lidské práce souvisí s otázkou, co
až vypadne, že rozkymácí zemi.
JE ČLOVĚK A JAKÝ JE SMYSL JEHO ŽIVOTA
Nejhlouběji, chudý, vidím nenávist.
Nevíme-li to, pak nemůžeme úspěšně řešit
Je-li podle tohoto citátu z básně
Jiřího Wolkera U rentgenu, u kořene problematiku odlidštění lidské práce.
problematiky lidské práce nenávist Bůh nechal přírodu v určitém smyslu nedot
a ne láska, pak se přibližuje lidst čenou a povolal človéka-kterého stvořil
vo až k samému okraji propasti. Ano, k svému obrazu - aby spolupracoval se
pod povrchem lidských činů je láska Stvořitelem a tím dokončoval a posvěcoval
nebo nenávist, ctnost nebo neřest, svou prací dílo stvoření. Svými úmysly,
trpělivostí a obětavostí se stává práce
pravda či lež, spravedlnost nebo
bezpráví. Láska, pravda, spravedl školou ctnosti, když se práci dávají nad
nost a ostatní ctnosti jsou zdroje přirozené úmysly. Pak dostává práce nový
života, které udržují společnost v význam a nový smysl a dobře vykonaná prá
jednotě a správném chodu. Nenávist, ce je před Bohem rovná, at je malá nebo
lež, nespravedlnost a jiné neřesti velká, protože vykonává-li se s láskou,
jsou prvky rozkladné, které vydávajj trpělivostí a dobrým úmyslem, stává se
mravním hrdinstvím. Pracovní potíže a
tragické svědectví o situaci naší
.problémy
se mají nejen řešit, ale i obě
doby. Komunismus zvolil za svůj pro
tovat a mají být i látkou k rozhovoru s
gram třídní boj, tedy nenávist, a
Božským Dělníkem z Nazareta, který praco
my dnes vidíme naprosto jasně, že
val
jako tesař, k rozhovoru, který je
na nenávisti se lidská společnost
opravdovou modlit
budovat nedá.
Na druhé straně stále působí zbytky bou. Tak vykonaná
práce se stává ta
hospodářského liberalismu, jehož
hlavním cílem je zisk. Je však tře ké modlitbou a tím
získává člověk svou
tí cesta - CESTA KŘESŤANSKÁ
prací
věčné hodnoty
Na vykořisťování člověka soukromým
kapitálem reagovali komunisté novou KŘESŤANSKÁ MYSTIKA
etikou práce, etikou falešnou a do PRÁCE MUSÍ VYSTŘÍ
konce jakousi falešnou mystikou prá DAT FALEŠNOU MYSTI
ce. Zneužití práce vyvrcholilo, od- KU KOMUNISTICKOU A
lidštění práce se vystupňovalo a vy LIBERALISTICKOU.
kořisťování člověka soukromým kapi Pouhé organizační
tálem se nahradilo vykořisťování ka reformy nestačí.
pitálem státním; ukázalo se, že je Každý dělník se má
zapojit jako žárov
to vykořisťovatel nejhorší.
ka
na zdroj energie
KŘESŤANSKÉ POJETÍ PRÁCE má nesmírné
DUCHOVNÍ HLOUBKY a může být mohut duchovní, a toto
ným inspiračním zdrojem při budováni lidské energetické

napjeti má procházet transformátorem kříže Kristova, který může proměňovat
hodnoty časné na hodnoty věčné. Bez zapojení na tento životodárný zdroj
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energie je opravdová obroda společnosti nemožná. Pak jen jedno otroctví' vy
střídá otroctví systému nového v nesmyslných krvavých revolučních zvratech.
TAJEMNÉ SESTOUPENÍ VĚČNOSTI do naší časnosti a absolutna do našeho lidského
relatívna znamená, že máme chápat každou životní situaci, tedy i situaci so
ciální a politickou, JAKO VÝZVU BOZI K URČITÝM CTNOSTEM, k určitému POSLÁNÍ
v naší dobé, poslání nadpřirozenému i přirozenému, k oběti a k meditatívni
modlitbě, k reformě mravů i institucí. To vše ne v duchu pasivity a tolerová
ní nespravedlnosti a odlidštění, ale V DUCHU TVŮRČÍ LÁSKý K BLIŽNÍMU, která
se stává privilegovaným zdrojem ustavičného úsilí o větší spravedlnost a o
zlepšování sociálního a hospodářského řádu ve službách společnosti,tj.ve
službách všem občanům a tím také k ustavičné spolupráci se Stvořitelem. Pra
cí přispíváme k zlepšování sociálních podmínek, ke zvyšování životní úrovně
i úrovně kulturní a tím ke zlepšování a posvěcování sebe i společnosti.
Poněvadž člověk svým tvůrčím úsilím a svou duchovností pozvedá sebe i spo
lečnost a celý vnější svět k vyšším nadhmotným rovinám a k tvorbě hodnot ne
jen časných, ale i věčných, převyšuje lidská osobnost se svým nadpřirozeným
cílem celý vesmír. Proto je lidská práce velmi důstojná a to i práce ruční,
proto je třeba pracujícímu člověku dát možnost plného rozvoje v oblasti hos
podářské, společenské, kulturní, politické a mravní, v oblasti přirozené i
nadpřirozené. Dělník se nesmí snižovat na pouhý nástroj a na pouhého spotře
bitele. - slovy Krista-Dělníka "POKOJ VÁM" vás zdraví G O R A Z D
ní a rozšiřování myšlenek a informací. Kopii po
slali různým státním institucím. K dopisu gottV Římě se konal kongres morálních teologů. waldovských se připojila řada dalších občanů z
Prahy, Brna a Olomouce.
Při audienci, jíž se zúčastnilo 100 osob,
V Brazílii je 13.135 knězi na 132,590.000 obyva
řekl v proslovu sv.Otec, že v dnešní době
se popírají téměř všechny mravní hodnoty a tel, tj.jeden kněz na asi 10.000 obyvatel. V ob
promluvil účastníkům do duše. Morální teo lasti Jih je však jeden kněz na 6.100 věřících,
logie je ze všech teologických oborů v sou v oblasti severozápadu 1 na 18.000 obyvatel. V
časné době v největším úpadku-jsoďTcatechis- r.l500-před dobytím země Portugalci, bylo v Bra
my",z kterých je úplně vyloučená.
zílii asi 5 mil.Indiánů, dnes jen 200.000 tj.
Březnové číslo o Charte 77 přináší zprávu, 0,2% obyvatel. V 16.st.bylo 600 domácích nářečí,
že pét občanů z Gottwaldova-Stanislav Devá dnes asi 100 a jen asi 150 kmenových skupin.
tý, Otakar Veverka, Jiří Devátý, Bohumír
Pražský arcibiskup kord.Tomášek vyzval kněze,
Charvát a Vladimír Kolínek-posialo min.kul aby nebyli cleny organizací politického rázu.
tury 2o.2.t.r. dopis, v němž kritizují po Podle údajů západních tiskových kanceláří se
rušování občanských práv v ČSR. Všímají si kard. Tomášek obrátil s touto výzvou na kněze bě
hl. náboženských svobod, vyjadřují svůj ob hem mše sv.při svěcení olejů na Zelený čtvrtek
div k snahám kard. Tomáška a kritizují pos /27. 3./V chrámu sv.Víta. Zmínil prý se výslovně
toj kněží z Pacem in Terris. Vyzývají Mila o Pacem in Terris, podporovaném státem. Doslov
na Klusáka, aby se zasadil o propuštění vě ně řekl, že někteří knězi se věnují zvi .takovým
řících občanů z vězení. Snažili se nahradiv úkolům, které nejsou v souladu s jejich poslá
nedá stávek náboženské literatury nebo roz ním. čas je příliš cenný a je třeba jej dokona
množovali práce autorů, kteří nemohou pub le využít pro budování Božího království. Pak
likovat veřejně, hl.Pavla Budra a Jaromíra vyzval přítomné, aby se modlili za dostatek svá
Němce z Gottwaldova a Jána Bečana z Košic. tých kněží. Této mše sv.se zúčastnilo nejméně
Dále žádají min. kultury, aby intervenoval
50 kněží pražské arcidiecéze. Po obřadech mnozí
ve prospěch uvězněného Augustina NAVRÁTILA věřící doprovázeli pana kardinála z katedrály
z Litepan u Kroměříže, který poukazoval na sv. Víta až k arcibiskupskému paláci, provoláva
bezpráví vůči některým občanům a usiloval o li mu slávu a prosili ho o požehnání.
to, aby věřící dostali nejzákladnější prá Na Hod Boží velikonoční/30. 3/zase u sv.Víta, za
va. Dále žádají o zastavení všech trestních přítomnosti asi 3000 věřících, odsoudil pan kar
stíhání za křestanskou aktivitu, vydávání
dinál v promluvě vše, co je proti právům člově
náboženské literavury-jak je tomu nejen v
ka a základním svobodám, zejm.náboženským, na
záp. Evropě, ale i v Madarsku NDR a Polsku, celém světě. Vyslovil uspokojení, že stále víc
a o dodržování Helsingských dohod v oblasti Čechů a Slováků s nadšením přestupuje do kato
kultury a náboženství a ve svobodném při jí- lické Církve a po důkladné duchovní přípravě žá
dá o křest .Vyzval rodiny, aby daly pokřtít děti.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

REFORMY

V

J. AFRICE

Dnes ukazují mnohé hromad. sdělovací pro mzdu." Bílí vydělávají většinou víc, ale to jen
středky min.předsedu Bothu jako reakcioná proto, že na základě vyššího vzdělání zastávají
ře a rasistu. Bud je to propaganda, nebo o vyšší místa. Pracuje-li však běloch v dolech, do
jeho politice nic nevědí. Botha sice celý
stane stejnou mzdu jako jeho černý kolega. Mzdy
apartheit neodstranil-to si nemůže vůči bí černých se za posledních pět let zvedly o 50%,
lým voličům dovolit-ale došel až na hranice to je reálná mzda, ne s ohledem na inflační pří
davky! - Také byla odstraněna tzv.reservace
toho, co je dnes politicky možné.
Mnozí tvrdí, že tato zlepšení jsou jen"kos- míst jen pro bílé, tj.už nejsou povolání, ke kte
rým by černí zásadně neměli přístup. Od r.1979
metické úpravy", aby se černí uklidnili,
je 56 rasově smíšených odborů s právem stávky
ale jejich postavení prý se nezměnilo. Posudte na faktech sami.
a 71 ryze bílých odborů.
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5. VZDĚLÁNÍ. - Natrvalo se mohou pracovní po
Min.předseda Botha pohrozil propuštěním
měry černých zlepšit jen tehdy, využijí-li mož
všem ministrům, nebudou-li na změnách
nosti vzdělání. A je skutečně vi
zákonů spolupracovat. Po
dět snahu. Od r.1980 se zavádí
uvolnění apartheitu se konpro černé povinná školní do
servativní křídlo národní
cházka. Vyučování je bezplatné.
strany oddělilo a osamostat
Zkoušky jsou po celé zemi pro
nilo. Botha říká:"Rasové
černé a bílé stejné. Během dese
zákony nemůžeme považovat
ti let se zvýšil počet černých
za posvátné krávy." Tím si
gymnasistů o pět set procent.
znepřátelil mnoho bílých
Počet černých analfabetů klesl
radikálů. Předhazují mu, že
na polovinu.
jeho politika vůči černým
6. DOMOVINY . - Vláda má v
vyvolala současný neklid.
úmyslu, předat černým domovi
Zde je seznam jeho reforem
nám jihoafrické občanství. Byl
od začátku vlády r.1979:
by to důležitý milník v reformo
1.MANŽELSKÝ ZÁKON
vání politiky domovin! - Kromě
Zákaz manželství mezi černý
toho chce vláda přestavět řadu
mi a bílými byl napadaný
"divokých"sídlišť dělníků z domo
nejvíc. Považovali ho za zá
vin v městská sídliště.
kladní kámen apartheitu.
V polovině srpna 1985 oznámil
V dubnu 1985 ho po předložení návrhu Indů Botha, že v dalších pěti letech vydá na rozvoj
a barevných parlament zrušil. Tím byl od zaostalých černošských sídlišť asi miliardu ran
straněn apartheit v oblasti nejzávažnější.
dů, t.j. kolem miliardy švýcarských franků.
Uvolnění bude mít dalekosáhlé důsledky;
Z časopisu K0I4M MIT - pro katolickou
Při černo-bílých manželstvích budou ryze
mládež. BRD -4400 Munster PF 7680
bílá bydliště těžce proveditelná.

2, NOVÁ ÚSTAVA ze září 1984 vyhradila
Indům a míšencům politická práva. Nyní
jsou tři komory: bílá s 178 poslanci, barev
ná s 85 poslanci a asiatská s 45 poslanci.
Běloši mají o čtvrtinu hlasů víc. Každá ko
mora si vyřizuje své vlastní záležitosti.
U všeobecných záležitostí, např.zahraniční
politice, musejí souhlasit všechny tři komo
ry. Nazývá se to konkordanční demokracie.
Každá skupina se stará o svoje záležitosti,
o společných cílech rozhodují společně.
3. MALÝ APARTHEIT. Tato denní forma
oddělení ras je skoro úplně odstraněná.Je
sotva vidět oddělené poštovní přepážky,
zvláštní vchody do veřejných budov ap.
Za posledních šest let se tento apartheit
uvolňuje nenápadně, ale systematicky. Jistě
společné používání plováren, dopravních
prostředků a veřejných zařízení není snad
"velká politika", ale procity černých, kteří'
ještě nemají svůj parlament, je to důležité.
4. PRACOVNÍ PRÁVO. - Už před lety byla
zavedena zásada"Za stejnou práci stejnou

CO NOVÉHO \VE S\/ĚTĚ
Mosul, 3. irácké město, je býv. křesťanská metropo
le, má asi 800.000 obyvatel, z toho 25.000
křestanů a syrskou liturgii. Podle tradice sem
přišli křesťané se sv. Tomášem-apoštolem v l.st.
Dnes je Mosul strategicky důležité místo severní
ho Iráku. Mladí mohamedánští kurdi jsou osvobo
zeni od vojenské služby, ale mladí křesťané jdou
do boje proti Iránu a ne všichni se vracejí.
Loyální křesťané a sunité neznají zradu, jako
šiitští důstojníci a vojáci. Vzhledem k válce mno
ho křesťanů emigrovalo hl.do USA a zbývajících
asi půl mil.tvoří značnou část kádrů Iráku. Ne
budou však trpět tím, že režim zem islamizuje?
Vesnice Ayacuchana v Chapi(Peru)o asi 3000
Indiánech byla prý úplně vyvražděna. Několik
Vnálo, kteří masakr přežili, utekli do Quillabamu,
hlavního města provincie Convención.
Místo arcib.Lefěbvra vede bratrstvo sv.Pia X.
německý kněz P.Franz Schmidberger, prý radi
kálnější než arcib. Lefěbvre.

FANTASIE
A SKUTEČNOST
V životě dítěte nestojí představa a
skutečnost vždycky radikálně proti
sobě. Dětské myšlení je spojuje.
Lépe řečeno, dítě nežije ve vymyšle
ném životě, ale žije fantazií. Zna
mená to, že jen část světa, který si
vybuduje dětská představivost, je
skutečná.
Dítě začíná u SKUTEČNOSTI; ale jak
jeho dětské myšlenky pokračují, pro
měňuje skutečnost fantazie a výsled
kem je směs osobních citů, prosté
skutečnosti a výmyslů.
Jistě existuje pro dítě také realis
tičtější svět - vedle toho, který si
krok za krokem vybudovalo samo pro
sebe nebo ho převzalo od jiného, na
př.v pohádkách.Tento realističtější
svět je svět denních zkušeností,
svět hmotných faktů, který však
upevňuje zákony jeho představivosti.
Také v případě, kdy se vůle druhého
staví proti jeho, skrývá se dítě do
světa svých představ. V tomto věku
skutečně dítě žije víc ve světě
svých představ než ve světě reality.
proč se dítě skrývá do fantasie?

Svět fantasie potřebuje dítě k ochra
ně své osobnosti. Je také projevem
jeho života a uspokojuje určité du
chovní potřeby, které reálný svět
uspokojit nedovede.
1.OCHRANA.- Svět, který si dítě vy
buduje svou představivostí a v němž
je králem,nezraňují tvrdé skutečnost:
života a světa dospělých. Až bude dí
tě dost silné, aby ho realita života
nezraňovala, otevřou se mu oči.
2 . PROJEV DĚTSKÉ ŽIVOTNOSTI
Dítě má nesmírou zásobu všech možností-pozorujeme to na jeho otázkách.
Tyto možnosti jsou zatím promíchány
s mnoha i inými a neustále proudí jepředstavivostí.
3 .USPOKOJENÍ URČITÝCH DUCHOVNÍCH
POTŘEBÍ - Dítě hmotný, svět neuspokojuje. Jeho duch
tíhne k dokonalej
šímu světu, kde
vše poslouchá je
ho přání, kde ztrá
cejí svou tvrdost
zákony místa a ča
su. Jen absolutní
svět může uspoko
jit jeho touhy. Je
to známka lidskos
ti, zvíře tyto tou
hy nemá. Je to část
kouzla dítěte a po
máhá mu, jak bude žít v dospělosti.

ZNÁME SVOU VÍRU?
18

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Apoštolé hlásali
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JEZIS KRISTUS-PAN nebe i země
Po svém zmrtvýchvstání učil Pán Ježíš své apo
štoly ještě 40 dní o Božím Království. Pak"jim
žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi1.1
(Lk 24,51). Vstoupil s oslaveným tělem a duší
do slávy svého Otce. Zmrtvýchvstáním nám ote
vřel Kristus cestu k nebi, k Bohu.
CO SLÍBIL KRISTUS PŘED NANEBEVSTOUPENÍM
1. Sešle své Církvi pomoc Ducha svátého
2. Připraví věřícím příbytek u svého Otce
3. Jednou přijde zase s velkou mocí a nádherou.
"Až odejdu a připravím vám tamíu Otce) místo,
zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy
byli tam, kde jsem já."(J 14.3).
"SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VSEMOHOUCIHO"znamená, že Ježíš i jako člověk je v slá
vě dokonalý. "Bohatý v pravdě a v životě,ve
svatosti a milosti, ve spravedlnosti, lásce a
pokoji."(Preface na Krista Krále).
KTERÝ TROJÍ ÚŘAD VYKONÁVÁ POVÝŠENÝ
PÁN? - Ježíš je ted naším nej vyšším učitelem,
knězem a pastýřem. - "Při Ježíšově jménu mu
sí pokleknout každé koleno... každý jazyk mu
sí k slávě Boha Otce vyznat: JEZlS KRISTUS
JE PAN."(Fil 2,10).

SV. CELESTIN

19.5.

Celestin znamená "nebesky smýšlející". Jsou dva svati papežové tohoto jména. Celestin I.vládl
od 422-432. Za něho se konal sněm v Efesu. Prohlásil sv.Augustina za hlavního obránce víry
té doby. Dal podnět k pckřesťanění Irska. Jeho svátek slavíme 6.dubna.
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Mimořádný byl život sv.papeže Celestína V. Na něho se hodí slova, jimiž začal Kristus své
Horské kázání "chudí v duchu"a jimž slíbil nebeské království. Chudý zde neznamená být chudý
na majetek, ale nelnout k němu a srdce mít připraveno k chudobě,tedy láska k chudobě, k pros
tánu životu a na druhém místě cítit svou nepatrnost před Bohem-být pokorný. "On je v dějinách
jediný, povýšený z prostinkého člověka a poustevníka náhle na trůn sv.Petra. Jediný se trů
nu sv.Petra dobrovolně zřekl a nikdo se s ním nepře."
Petr z Morrony se nar.1209 v Isemii v Abruzzách. Otce Angevin a matka Maria měli dvanáct dě
tí. Byli to sedláci. Otce brzo ztratil, matka ho dala vzdor vůli sousedů na studie. Stal se
benediktinem, ale toužil po poustevnictví. Nejdříve žil v horské jeskyni tři roky. Nemohl se
tam ani natáhnout, ani postavit, vypravuje ve svém Vyznání, že ho několikrát navštívil svě
tec, anděl a sv.Panna-a on se tomu nedivil. Jeho pohroužení bylo tak velké, že to považoval
za přirozené. Když byl v Římě vysvěcen na kněze, vrátil se na horu Morroe. čím víc lidí ho
vyhledávalo, tím víc se stahoval do samoty. Konečně se mnoho poustevníků podrobilo jeho ve
dení a vznikl klášter, pak kostel. Své poustevníky nazval "Bratry Ducha sv."a kongregaci sv.
Otec schválil. Když už byl sám papežem, dal jim jméno"celestini". Zachovávali řeholi sv.Be
nedikta. V době jeho volby na papeže bylo už 18 klášterů a mnoho sídlišť celkem s 600 Celes
tíny. Zřídka bydlel Petr v klášteře, většinou žil v maličké, dosud zachované cele na hoře
Morroně. Snažil se žít podle vzoru mnichů pouště s radikálním odmítnutím světa, umrtvoval
pozemské žádosti a tak sloužil Bohu. Spal na holé zemi, poduškou byl kámen, hrubý oděv, kte
rý si sám zhotovil, mu rozdíral kůži takže se na ní tvořily rány. Jednou za tuhé zimy jeho
oděv přimrznul ke skále, vytáhli ho polomrtvého z jeskyně. Jeho život budil obdiv.
Dva roky rokovali kardinálové v Perugii, koho zvolit papežem. Vlivem Karla II.z Anjou zvoli
li konečně osmdesátiletého poustevníka z Abruzz. Touto volbou snad sledoval Karel politické
cíle, ale tehdy velmi rozšíření františkáni a s nimi velká část křesťanstva v tom viděla
splnění, starobylého proroctví, podle něhož by s andělským papežem měl nastat konec světa.
Málokdy se vkládala tak velká naděje do některého papeže-a málokdy byla tak hořce zklamána.
Když vyslanci došli do Santo Spirito di Marrone, aby oznámili svátému muži jeho zvolení za
papeže, vyděsil se tak, že chtěl uprchnout. Přemlouvali ho, aby vysoký úřad přijal pokorně
a s oddaností do vůle Boží - jen tak zabrání zmatkům v Církvi. Pak se podřídil.
25.července 1294 přijel papež do Aquilly. Na vlastní přání jel na oslu, kterého vedli za
otěže králové Karel z Anjou a Karel Martell. Tiaru přijal v přítomnosti tisíců věřících.
Zvolil si jméno Celestin V. Karel z Anjou mu určil za sídlo Neapol. Nyní se musel zabývat
záležitostmi svého vysokého úřadu. Nesraz lise tomu vyhnout. Svolával konsistoře, rozděloval
beneficia. Všechna rozhodnutí vyhradil sám sobě, ale rozhodoval "ne z plnosti moci, ale z
plnosti prostoty" jak napsal jeho současník Jakub de Voragine. Při ton si uvědomoval svou
nedostatečnost. Brzo došlo k napětí mezi papežem a světáckými členy kurie. Svatý stařec se
necítil dobře tam, kde vládnul boj o moc. Co dělat? Může se papež poděkovat? Názory byly
různé; ti, co sami toužili po tiáře, mu radili,ať se vzdá. Kardinálské kolegium i král ho
prosili, aby zůstal. Petr Celestin se rozhodnul odstoupit. 13.prosince v roce svého zvolení
se vzdal trůnu, odložil tiaru, rybářský prsten, papežská roucha až na žíněnou košili,kterou
pod nimi nosil. "Poznávám svou neschopnost a slabost, vidím lidskou zlobu a vlastní křehkost
.. .proto se dobrovolně zříkám vysokého úřadu a skládám své hodnosti a úřady..." To řekl kar
dinálům, poklekl před nimi a prosil je, aby směl odejít. S pláčem mu to dovolili. Jeho doku
ment o odstoupení dostal jméno "Velké zřeknutí se". Jeho nástupcem byl zvolen Bonifác VIII.
Nechtěli ho uznat kardinálové, kteří neuznávali odstoupení Celestinovo-bylo tedy nebezpečí
rozkolu. Celestin se chtěl vrátit do své poustevny, ale nový papež mu to zakázal. Uprchl do
Sulmony, lid ho s jásotem vítal, ale Bonifác ho chtěl zatknout, Petr znovu utekl do Apulie.
Chtěl do Řecka, ale lid, který v něm viděl světce, ho zadržel, mu přinášel nemocné k uzdra
vení a přivedl ho do Anagni. Bonifác ho uvěznil na zámku Fumore, ale jednali tam s ním s.
úctou."Toužil jsem po cele, ted ji mám, jak se ti, Bože, ve tvé dobrotě líbí!"
Zemřel 19.května 1296. Klement V.ho v r.1313 prohlásil za svátého.

TY JSI SKÁLA!
VITALI AN - 30.7.657 - 27.1.672.
Byl to poddajný papež a byl ušetřen
věroučných konfliktů s Byzancí.
V r.663 přijal slavnostně císaře
Konstance II.v Římě. Tyran se mu od
vděčil tím, že ukradl a vyplenil umě
lecká díla města, dokonce i antické
pozlacené cihly Pantheonu. Pak na
stolil samovládně rozkol nezi Římem
a Ravennou. Vzdor všem bezprávím se
Vi talian přimlouval za to, aby po
zavraždění císařově v r.668 se stal
nástupcem trůnu jeho syn Konstantin
IV., ačkoliv se trůnu snažil zmocnit
usurpátor Mesecius. - Nový císař ztratil
náporem Arabů velké části říše, oddané monofysitismu a monotheletiskému kultu. Nemel
tedy už zájem na tem, aby se v těchto věro
učných sporech pokračovalo a snažil se o
smíření se Západem.

DEFINICE
Dřevorubcova žena nemá dřevo, kovářova
kobyla chodí bosa ... i definice definice
je ubohá: Locutio dicens quod quid est.
/Varval/.
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ítedy řeč, vymezující obsah pojmu, čímž
přiblíží, co věc je.
DEFINICE může být slovní/nominalis/
nebo věcná/realis/.
SLOVNÍ objasňuje slovo,vyjadřující pojem,
VĚCNÍ objasňuje pojem, vyjádřený slovem.

VECNÁ VÝMĚR, čili definice ve vlastním
smyslu, může byt dokonaly nebo nedokonaly
DOKONALÁ DEFINICE objasňuje pojem souhrnem pod
statných známek/člověk je rozumný živočich/ NEDOKONALÁ pomocí něčeho jiného. Nedokonalá opisná definice např .pomocí vlastností či případku
/človek je živočich smějící se/. Příčinný nedo
konalý výmer bude človeka charakterizovat jako
cílovou příčinu a řekne, že človek je bytí stvo
AĽEODATUS II. - 11.4.672 - 16.5.676.
řené vládnout všemu nižšímu, než je, a sloužit
Nazývá se druhý, protože papež Deusdedit
tomu, co ho převyšuje.
byl také nazván Adeodatus. Za jeho vlády se K nedokonalým definicím patří i definice GENETIC
nic zvláštního nestalo. Dohoda s Byzancí se KÁ. Vysvětluje věc pomocí jejího vzniku/př.:víno
ještě formálně neuskutečnila. Adeodatus pro je látka vznikající kvašením štávy hroznů/.
půjčil Benátkám právo, volit dožete.
ÚHJNEM: nedokonalá definice objasňuje pojem ji
nými než podstatnými známkami.
DONUS - 2.11.676 - 11.4.678
Jeho vláda byla klidná. Císař mu napsal do
pis , který měl přinést po dlouhých věroučných
sporech mír, ale papež mezitím zemřel.

Poznámka: Některé věci definovat nelze/bytí,podstata, jsoucno/ a některé definovat není třeba,
protože jsou jasné:"Věci, které každý cítí,zná,
výměr nepotřebují, protože mají svou definici
napsanou na čele, a nosí ji, nesmazatelně jas
nou." /Fr.de Nélis/.

AGATHO - 27.6.678 - 10.1.681
Zaujal postoj k pozitivním návrhům císaře
Konstantina IV. a potvrdil učení, odmítající Při definicích se řičíme těmito pravidly výměru:
mcnotheletismus, jak byl definován na syno 1. Definice musí být ADEKVÁTNÍ,tj, aby ji bylo
dě drtina I. v r.649, totiž učení o dvou
možno použít na každou-a jen ji-věc určitého
formách vůle a o dvou způsobech působení v
druhu/Člověk:rozumný živočich, tj.jeden člo
Kristu. Dlouholetý teologický spor ukončil
věk a všichni lidé - a jen lidé!/
VI.všeobecný sněm v Kortstantinopoli od r.
2. OBRÍTITELNÁ /convertibilis/ :nelze-li ji obrá
680 do r.681 a tak se stal logickým pokračo
tit, není správná./Př.:rozumný živočich je
váním dosavadních pěti koncilů. Tam se pro
člověk - i člověk je rozumný živočich -správ
hlásilo, že spoluviníkem sporů byl papež
ná; jedle je strom - obraíme: strom je jedleHonorius I.
definice nesprávná, protože ne každý strom je
jedle. Chybí přesné vypočítání ustanovujících
LEV II. - Prosinec 681 - 5.5.683.
znaků.
Tento vzdělaný kněz, žijící v pověsti svatos
ti, mohl být vysvěcen na papeže teprve 17.8. 3. POSITIWÍ/kladná/:třeba říci, co věc je a ne
co není./Př.člověk není zvíře není definice/
683, protože Byzanc úmyslně oddalovala po
4.
JASNÍ:termín, který v sobě zahrnuje, v ní netvrzení. Lev byl první mezi papeži - což by
smí být./Př. Logika je věda, vysvětlující lo
la v dějinách papežství zvláštnost - který
gické zákony. Nelze definovať'idem per ičtem".
při nastoupení na Petrovu stolici odsoudil
5. KRÁTKÁ; zdlouhavá ruší její jasnost
svého předchůdce Hcnoria I., protože byl
6. NE METAFORICKÍ;slovo, jímž objasňujeme, musí
spoluviníkem při herezi mcnotheletismu.
být vždy ve vlastním významu - ne obrazném.
Podařilo se mu odstranit schisma s Ravennou,
/Př.: slza je bolest ve stavu tekutém - to se
které císař Konstantin uměle vyvolal. Pro
nedá považovat za definici/ P.Jan
BÁRTA
Řeky vystavěl v Římě San Giorgio ve Velabru.

TICHÁ

CHVILKA

Promluva sv.faráře z Arsu na
6.neděli po sv.Duchu
"Chléb, který já dám, je mé tělo,
dané za život světa."(Jan 6,51).
Kdyby nám to neřekl sám Ježíš, kdo
z nás by byl schopen vůbec pocho
pit, že jeho láska k jeho tvorům půj
de tak daleko, že jim dá své tělo za
pokrm! Ano, duše se živí svým Spa
sitelem, požívá ho, kdykoliv po tom
zatouží.
JAK HLUBOKÁ JE DOBROTA A LÄSKA NAŠEHO PÁNA, KTERÝ TAK MI
LUJE SVÉ STVOŘENI'!
Sv.Pavel říká, že když Spasitel při
jal naše tělo, skryl své božství a
pokoru vystupňoval až do sebezničení. Ale když ustanovil svátost
Eucharistie, skryl i své lidství a vy
jevil jen nejhlubší nitro svého milo
srdenství a lásky. Pohleďte, jen pohledte, čeho je schopná láska našeho
Boha k nám, jeho tvorům.
ZADNOU SVATOST NELZE SROVNAT
S EUCHARISTII'.

Je pravda, že ve křtu se stáváme
Božími dětmi a tím máme i nárok na
účast ve věčném království. Ve svá
tosti smíření se hojí rány naší duše
a obnovuje se naše přátelství s Bo
hem. Ale ve svátosti Eucharistie ne
jen že se spojujeme s jeho předrahou
krví, ALE SJEDNOCEJEME SE S PŮ
VODCEM VŠECH MILOSTI'.
Sv.Jan říká, že Ježíš Kristus proje
vil svou lásku až do krajnosti (13,1)
a našel možnost a prostředek, jak
vystoupit na nebe a neopustit Zemi;
vzal do svých svátých a ctihodných
rukou chléb, požehnal a proměnil
jej ve své tělo, vzal víno a proměnil
je ve svou krev. A všem kněžím v osobách svých apoštolů - dal moc
konat tento zázrak, kdykoliv vyslo
ví tato slova, aby skrze tento zá
zrak lásky sám mohl zůstat mezi ná-

mi, živit nás a těšit, být ve společenství s námi. A
prohlašuje:"KDO Jf MÉ TÉLO A PIJE MOU KREV, MÁ
ŽIVOT VÉCNY. KDO NEJÍ' MÉ TÉLO A NEPIJE MOU
KREV, NEBUDE MÍT V SOBÉ ZlVOT!"(Jan 6).
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Jak nepochopitelné je štěstí křesťana, že má tu čest,
živit se chlebem andělů!
Ale je bohužel málo těch, kdo to chápou. Kdybychom
pochopili velikost tohoto štěstí, že smíme a máme přijí
mat Ježíše Krista, neustali bychom v práci, abychom
si toto štěstí zasloužili. Abych ve vás zapálil myšlenku
na toto štěstí, pokusím se vám jednak ukázat, jak vel
ké je štěstí toho, kdo se v Eucharistii sjednocuje s Je
žíšem, jednak ovoce, které z toho můžeme vyzískat.
Všichni víte, že první podmínkou k přijetí této svátos
ti je, abychom s pomocí světla Ducha sv.dobře pro
zkoumali svědomí, poznali své hříchy a okolnosti, kte
ré mohou druh hříchu měnit, abychom je poznali tak,
jak nám je dá poznat Bůh, až nás bude soudit. Musíme
upřímně litovat, že jsme se těch hříchů dopustili a prá
vě tak upřímně se rozhodnout, že raději ztratíme, na
čem lpíme, co máme nejraději, než abychom se hříchů
lehkomyslně dopouštěli. Touha svátých králů, kteří vy.
trvale chodili a hledali Krista a neustávali, pokud se
nepoklonili dítěti v jeslích. Všimněme si, s jakou láskou
očekávala Spasitele Panna Maria, s jakou horoucí tou
hou spěchá k Ježíšovu hrobu Magdalena - a najde Kris
ta vzkříšeného.
Nechci se pokoušet, abych vám ukázal velikost této svátosti-není to v mých silách. Bylo by třeba být samým
Bohem, který by vám vypověděl, jak velké jsou to di
vy. Po celou věčnost budeme v údivu, jako u vytržení,
že my - takoví ubožáčci -jsme mohli přijímat Boha tak
nesmírného. Přece vám však povím aspoň něco, o čem
byste mohli přemýšlet.
Za pozemského života šířil Kristus všude své pože
hnání. Tento vzácný dar dostal každý, kdo se
s ním setkal. Jak úžasné jsou dary, které dává Ježíš
i dnes těm, kdo se s ním sjednocují. EUCHARISTIE
ZlVT NEJEN NAŠE DUSE, POSVĚCUJE I NAŠE
TELA. Ctěme o divu, který se stal, když
Ježíš, ještě pod srdcem své Matky, vstou
pil do domu Alžbětina. Matka Alžběta a pod jejím srd
cem synáček Jan byli naplnění Duchem sv.a Jan byl
zbaven dědičného hříchu. Alžběta se raduje:"Cím jsem
si zasloužila, že ke mně přišla matka mého Pána?"(Lk I
43) Uvažujte, jak daleko větší musí být štěstí toho,ke
komu přichází Ježíš v Eucharistii. Ne do domu, ale pří
mo do nitra jeho bytostí! A Simeon, který už tolik let
toužil vidět Spasitele, je radostí bez sebe, že ho může
chvilku držet v náručí. V přemíře štěstí volá:"O Pane,
co si ještě mohu přát na této zemi, když mé oči viděli
Spasitele světa?"(Lk 2,29). A jaký rozdíl, podržet Ježí
še nachvilku v náručí, chvíli se na něj dívat-a přijmout
ho do své bytosti! Můj Bože, kéž poznáme aspoň tro
chu své štěstí!
Jaká radost pro křestana, který věří, že si od Božího
stolu odnáší v srdci celé nebe! Šťastný dům takových
křestanů! Člověk musí mít úctu před domy, plnými sva
tostánků.
Ptáte se:"Když je svátost sjednocení takovým štěstím,
proč nařizuje Církev, aby se eucharistie přijímala jen
jednou za rok?" Toto nařízení není pro dobré, ale jen

pro vlažné, lhostejné křesťany, kteří nedbají o spásu své ubohé duše.
. .
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V prvotní Církvi se povazovalo za nejvetsi trest, když někdo byl na cas vyloučen z možnos
ti přijímat. Kdykoliv se křesťané zúčastnili oběti mše sv., měli to štěstí, že přijímali svátos
sjednocení.
Můj Bože, jak je možné, že křesťané vydrží pět, šest ba i více měsíců bez svátého přijímá
ní? Vždyť nechávají hladem umírat svou duši! Můj Bože, jaké neštěstí je taková slepota,kdy
je tolik léků k uzdravení a strava tak výborná, která může udržet duši zdravou! Běda nám
když šetříme jen své tělo a sháníme všechno možné, abychom je udrželi zdravé, když stejně
dříve či později zemře a stane se potravou červQ. A duše, tento obraz Boží v nás, je ne
smrtelná a s tou jednáme s tak bezohlednou krutostí!
A tak Církev, když viděla, kolik křesťanů ztrácí zájem o spásu své duše a v naději, že v
nich vzbudí strach z těžkého hříchu, vydala nařízení, že se má přijímat třikrát do roka, o
vánocích, velikonocích a svatodušních svátcích. Když pak viděla, že křesťané jsou stále
lhostejnější ke spáse své duše, vedla je aspoň pod těžkým hříchem k tomu, aby se svému
Bohu přiblížili aspoň jednou za rok.
Můj Bože, jaké neštěstí, jaká slepota, musí-li se křesťan zákonem nutit, aby hledal své
štěstí!

CÍRKEVNÍ
PŘIKÁZÁNÍ:
ROK SK \ZYZ ROV± DAT A
ňí
S^WÁTOST !

NOVÉ KNIHY

ASPOŇ JEDNOU ZA
PŘIJMOUT NEJSVETÉJ

NAŠE POŠTA

".. .juhoafrická vláda často a veLmi rada propaguje.
že černosi neplatia dane, ale nespomenie to, že z
platu, z ktorého sa horko-tažko vyžije, by sa žiad
ne dane ani platit-nedali. Alebo sa vláda ohvasta a
bezplatnými nemocnicami pre čiernych, ale to nepo
REYNEK,Boh uslav, vie, že akej úbohej úrovni černošské nemocnice aleBÁSNICKÉ DÍLO 2.
-bo školy sú. Alebo nepochváli sa tým, že mladý
Autorovy básně
čierny muž, ktorý tažko pracuje v bani na zlato,za
hluboko zasahují robí iba tolko, aby uživil seba a nie je schopný
do nitra člověka zarobit na ostatok svojej rodiny, ktorá je počas jeskvělými obrazy ho práci v bani odlúčená od neho a celé banícké uby
lidské a křesían- tovne, to je samý homosexuál atd.'' „ ,
ské mystiky.354 = .
*
Juzna Afrzka
"...Musím ti hned napsat, jak silný dojem ve me za
PEKAŘ,Josef, BÍLZ
nechala ta Tvá překladatelská prvotina./tománovy ži
HORA. - Solidně, votopis Markétky Marie Alacoque, které zjevil Kris
odborně, ale i
tus lásku svého Srdoe/. Tolik jsem se z té knihy na
pro laika poutavě
učila, vlastne zatím mi jen otevřela oči, s tím uč&
psaná historie kc
ním musím teprve začít, jelikož jsem už značně na
lem Bíle hory,rož
tvrdlá... Proste je to ták živé a aktuelní, že vý
dělená na 3 části:Cestou k Bílé hoře. Po
sledný dojem potlačuje touhu po dalších poznatcích
Bílé hoře, Emigrace. Dílo objektivně odhe
či knihách, protože obsah toho životopisu je nutno
luje chyby a přednosti vítězů i chyby po
důkladné zažít a strávit. Jednu maličkost jsem nepa
ražených, zejm.jejich snahu, před Bílou
horou poněmčit naše země. 159 str.Brož. chopila: ty sestry "malého odevu"jsou čekatelky nebe
chovanky? Nikdy jsem se s tímto výrazem nesetkala,
SENES,Jan:ŽÄONE KVÍTÍ. Poutavé příběhy ze snad by bylo dobré, udělat tam vysvětlivku. Kdyby
života v komunistickém vězení, kde autor ta kniha vyšla, prosila bych Tě, abys na mne pama
prožil pět let. 295 s. Brož.
tovala, ráda bych ji sířila dál..."
ČSSR

Pilná edice ROZMLUVY, 18 Church Hill,
Purley, Surrey CR2 3QN, England, vydala
za poměrně krátk.....................................
............................e ROZMLUVY. A nyní:

HAVEL, Václav:ZTÍŽENÉ MOŽNOSTI. Čtyři di "...U nás prý odebírají západoněmecké občanství
vadelní hry. 223 str. Brož.
"uprchlíkům-exulantům”, kteří si s ČSSR upravili pcměr! U Vás prý je na to zákon také, ale dosud jsem
SLOVACS JESUITS, P.O. Box 600, Cambridge,
neslyšel, že by zákona použili..."
Ontario, NIR 5W3 CANADA vydali:
NbR
"...Rozdělili jsme se, jeden byl v Bethanien, druhy
Brodrick,James,S.J. :POČIATKY JEZUITOV.
v Quartenu na exerciciích. Oběma nám nesmírně
Dnes, kdy se tento řád zvolna dostává z
daly. Vyměňujeme si myšlenky, které nám oba exercivelké krize, je dobré znát ducha, kterého
tátoři předložili, a budeme z nich žít do dalších
mu vtisknul jeho zakladatel sv.Ignác se
exercicií. Co kdyby měl jednou"dlouhé" ten Pater
šesti přáteli. Dílo je poutavě a solidně
z Vídně, co je měl v Quartenu?/Je pozván,přijede!/
psané. 297 str.Brož.

ALIBI
"Vsadím se, že je o dva stupně víc, než
třicettři ve stínu, "bručel kriminální rada
Hackbart na sedadle vozu vedle svého asis
tenta Grubera.
Vůz uháněl dálnicí, přeplněnou auty turis
tů. "Jen proto, že policie nemůže případem
hnout, musíme v tomhle vedru do té díry,"
reptal asistent.
Konečně dojeli. Místní policista hlásil:
"Byl zabit sekerou. Našli ho ve stodole."
Na zavražděného majitele statku Hasenbrinka nebyl příjemný pohled. NAŠE KR1Ml
"Jsou negaci podezřelí?"
"Tři. Čeledín August, Hasenbrinkův synovec
Harald, správce statku a statkářova neteř
Ursula. Ti dva jsou dědici. Ale v době či
nu, mezi 11.a 12 .hodinou byl Hasenbring
zřejmě sám. Tři jmenovaní mají alibi."
"Sežeňte je. Trochu si s nimi promluvím!"
Hasenbring byl, jak se ukázalo, nesnášenli
vý pán. Většinou se pod nějakou záminkou
hádal, hlavně s čeledínem Augustem.
"Minulý týden mě jen tak z ničeho napadl.
Dal jsem si tedy napsat potvrzení, že jsem
nemocen. To ho rozzuřilo.- Chtěl mě vyhodit'.'
"Co jste dělal mezi 11.a 12 hodinou?"
"Nic,"odpověděl August, vytáhlý šedesátník.
"Byl jsem na procházce kolem potoka, seděl
jsem do půl jedné pod olší a pak šel k obě
du, to už bylo půl jedné."
Kriminální rada uvažoval. Našel by starý
August místo, kdyby ho
jeho šéf vyhodil?
Harald řekl, že měl ří
zení ve městě. Nejdříve
byl vyjednávat koupi no
vého traktoru, pak si
koupil šaty. Pryč byl od
osmi do jedné.
"Mluvil jste ve městě me
zi jedenáctou a dvanác
tou s někým, kdo by vám
to mohl potvrdit?"
"Bojím se, že ne. V té do
bě jsem byl v bufetu se sa
moobsluhou na přesnídávce.
Ale,"rozzářil se,"u benzinové pumpy jsemsi
dal vyměnit olej. Cedulka se stavem tacho
metru je přilepena na olejovém filtru!"

Třetí z podezřelých, Ursula, vstoupila s
košíkem angreštu v každé ruce. Půvabným
pohybem odhodila přes ramena měkké, dlouhé
vlasy a řekla:"Vy jste šéf?"
Hackbart kývnul. Bylo to silné děvče, leh
ce mohla zvednou těžkou sekyru.
"A vy jste studentka na prázdninách, Ursu
la Hasenbrinková, že?"
KAREL WILHELMI

"Přesně jak jste řekl, "přikývla, "a přiznám se,
že mi strýček chtěl snížit apanáž a udělat si
ze ime levnou hospodyni. Důkladně se zmýlil. A
ted k mému alibi. Dopoledne jsem trhala angrešt.
V sadě u starého mlýna, asi dva kilometry odtud.
Jela jsem na kole. Listonoš mi potvrdí, že jsem
tam o půl jedenácté byla, když šel kolem, ptala
jsem se ho, kolik je hodin. Ve tři čtvrtě na jed
nu jsem byla zase zpátky na statku..
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Hackbart potěžkal jeden kosík s angreštem.
"Dobrých deset kilo, "poznamenal. "Pilná."
"Podívejte se na mé ruce,"řekla Ursula a nasta
vila poškrábané paže. Kriminální rada pokývnul
a dívku propustil.
Když osaměli, řekl Gruber:"A oo ted?"
"vy jděte trhat angrešt. Budte tam hodinu a neulejvejte se,"přikázal Hackbart. "Já se s Augus
tem vydám na nalou procházku. Dám si od něho
ukázat cestu a dojdeme až k olším, v jejichž
stínu údajně seděl. A potom se podíváme na Haroldův tachometr a na lístek od výměny oleje. No a
pak si vyjedeme autem po trase statek-vesniceměsto a dáme si dohroirady vše, co jsme zjistili'.'
Když se k večeru začaly dloužit stíny a vedro
trochu polevilo, seděli už kriminální rada a je
ho asistent v šeřícím se pokoji. Gruber si hlu
boce povzdechl:"Nic. Všechno souhlasí. Alibi
všech podezřelých sedí.
Hackbart nevrle přikývl. "Ano,"zabručel."Ale ně
co mi přece jen nehraje,"zamumlal pro sebe."Rád
bych si něco prověřil. Ale co?" Najednou udeřil
rukou do stolu, až všechny věci na desce povys
kočily a vykřikl:"Už to mám!" Sáhl po telefonu.
Po telefonickém rozhovoru
řekl slavnostně:"Tak pojdme,
Grubere, přivést pachatele."
0 hodinu později řekl Hack
bart ve vytapetované lovecké
jizbě statku: "Všechno souhla
sí, ale v jednom jste lhal!"
Harald se zamračil:"Lidé pře
ce viděli, že jsem tu byl v
jednu hodinu.""Ano. Ale byl
jste tu také před jednou-mezi
jedenáctou a dvanáctou jste
přišel pěšky a zabil svého
strýce. Pak jste se vrátil k své
mu vozu, který jste někde blízko ukryl.V lese?"
"Jak to chcete dokázat?"zeptal se Harald.
Vzdálenost z města podle stavu tachometru jste
nemohl ujet mezi půl dvanáctou a půl druhou. Mu
sel jste se vrátit dřív. Dopravní policie mi to
tiž sdělila, že tento úsek cesty byl k vůli ha
várii uzavřen. Chápete?"
Vrah se vzdal poměrně brzo. Když skončil dozná
ní, dodal:"Zabil jsem ho, ano. Musel jsem to
udělat. Nedovedete si představit, jak sprostě
se mnou zacházel. Nakonec tvrdil, že mu zprone
věřuji peníze a že to rozhlásí mezi lidmi. Pak
bych byl vyřízen.""Ted také vyřízen jste!"

Na Velký Pátek byla v North Melboume-Austrálieekumenická pobožnost Křížové cesty. V cele procesí CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
se nesl velký dřevěný kříž. Začalo u anglikánského Na postní oběd se sešlo do asi 25. 3.na
kostela, pak se šlo ke katolickému ukrajinskému,dá 10 rrril.šfr, v r.1985 25 nril.šfr. Zdá s&
le katolickému australskému a skončilo se u kostela ž% je to výsledek insertní kampane ano
Jednotící církve, vzniklé sjednocením části presby nymní skupiny Opferbereitschaft sckveiteriánu, baptistů a metodistů. U každého kostela
zer Katholiken proti postní oběti, kte
byla duchovní promluva, modlitby a píseň.
24 rou kritizují, poněvadž podporuje luští'
Na Bílou sobotu bylo v katol.kostele sv.Michaela v tia et Pax/polit. činnost,/a navrhuje
North Melbourne pokřtěno 28 osob. 2 dospělí Austra různé alternativy. Také sdružení stu
lané, pět australskýrh školáků a 21 uprchlíků z In- dentů /katol.i protestantskych/JES se
dočíny,z toho tři nemluvňata. Ostatní byli školáci postavilo proti zneužívání penez věří
z místní katol.školy, jen část jich má katol.rodiče. cích k podpoře politických akcí, hl.le
Pro víru je získala katol.škola. Ke křtu bylo ovšem vicových. Tyká se to hl.Brot fiir Bruder:
třeba souhlasu i nekatol.rodičů. Část ministrantů
Podle KNA a věstníku pravosl. patři arjsou také Vietnamci.
chátu v Moskvě se očekává revize dosud
Na svátek sv.Josefa 19.3.udělil kard.Pallazini,pre  platných nábož.zákonů; nové zákony mafekt kongregace pro svatořečení, v basilice sv.Anto jí vstoupit v platnost 1988. Mj .by se
nína kněžské svěcení Minoritovi Davidu Jagerovi/31/ uznala nábož.společnost za právní oso
židovi a občanovi Izraele. Je ze zámožné rodiny bra bu, která nůže získávat najetek/chrám/
zilského původu, matka Debora Rebeka pracovala na
bohosluž .potřeby, které jsou dosud ma
brazilském konsulátě v Tel Avivu. David měl soukro jetkem státu./ Bylo by snadnější zalo
mé učitele, ovládá 6 řečí, v ld letech se obrátil
žit nějaké společenství-dosud muselo
na katolickou víru, v r.1992 opustil Izrael a v
žádost podepsal aspoň 20 osob z vesni
Assisi vstoupil do minoritského noviciátu, pak stu ce nebo města. Také se má zlepšit si
doval na římském papežském ústavě Antonianum.
tuace nemocných a umírajících, tělesně
Ústřední statist.úřad v Římě vydal statistiku o ná postižených a důchodců. Dosud směli bý
boženských a řeholních povoláních na světě. 0 něco navštíveni knězem jen v uzavřené míst
stoupají: v r.1970-72.991 kandidátů kněžství, 1975- nosti, kde se konal nábož .obřad.
60.142 a r. 1984-80.302 kandidátů. Jsou ovšem země Vinu,že málo .studentů se dá vysví
pisné rozdíly. K obnově je nutno 12,5 % seminaristů. tit na teol .fakulte ve Freiburgu, mají
V Evropě je jen 11,7%, s výjimkou Polska, Jugoslá profesoři Pietro Selvatico,SJ, Hermann
vie, Irska a NSR. V naší vlasti 11,3 %. V katol.Ra Venetz a Adrian Holderegger, kteří byd
kousku 11,1 %, v Itálii jen 8,8 %. Povolání stoupa lí ve studentské koleji Salezianum, ve
jí v zemích, kde jsou katolíci pronásledovaní nebo děné Josefem Nickem z Jony. Protože
v menšině, kde je nižší životní úroveň nebo je hod ten videi, že už není-vlivem výše uve
ně katolíků na 1 kněze - např.latinská Amerika.
dených profesorů, pánem situace, po
Papež jmenoval konsultorem kongr.pro Nauku víry P. žádal o propuštění. Ale biskupové dali
Fernanda Ocarize z Opus Dei.
výpoved ze Saleziana oněm třem profeso
Pravosl.kněz Alexandru/39 let/z Aradu u maďarských rům, kteří štvali proti biskupům. Bohu
hranic žádal rumunský stát o plnou nábož .svobodu a žel výpoved z míst profesorů jim dát
svobodu svědomí a ukončení ateistické propagandy.
nemohou, ale zbaví je denního a bez
Žádá zavedení povinného náboženství ve školách a
prostředního negativního vlivu na stu
zrušení hodin ateismu. Církev by měla být svobodná denty, bydlící v Salezianu.
a stát by měl ustat bořit kostely a kláštery.
Belgičtí biskupové chtějí napsat knihu
Z iniciativy biskupa diecéze Karoshima byl v jiho- o víře, která vyloží její bohatství ob
japonském Myazaku otevřen malý seminář. Je svěřen
jektivně, uspořádaně a vřele. Má vyjít
Saleziánům. Na založení se podílel i biskup diecé v adventu 1986 a být blízká životu.
ze Dita. Je to třetí malý seminář v Japonsku.
Sv.Otec udělil 3.4.audienci asi 150 účastníkům schů
ze katol.federace pro tělovýchovu a sport/FICSE/,
kteří slavili v Římě 75.výr.založení a k níž do r.
1948 patřil i náš Orel. Téma "Sport a smíření." Dále
se konalo i studijní sympozium na téma"sport v pa
pežském a učitelském úřadě od sv.Pia X.do JP.Il/'
Federace má v Evropě 5 mil.členů, v Itálii přes 600
tisíc. H1.cíl-upevňovat křest.ducha na športov.poli.
7 Katmandu, hl.městě Nepálu, zahájily činnost misio
nářky Matky Terezy z Kalkuty. Vedle jejich prosté
ho domu je ambulatorium s 50 lůžky pro nej chudší.
Pracuje tam 7 sester.

ŠVÝCARSKÝ

PLÁN

MÁJOVÁ POUŤ V EINSIEDELN
Slavnostní kazatel Otec biskup Jar.ŠKARVADA. Mše
sv. v 12,15, před ní dvě hodiny příležitost ke sv.
“BOHOSLUŽBY
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zpovědi ve zpovědní kapli v chrámu vpředu vlevo.
AARAU - u sv. Petra a Pavla/u nádraží/v
Po mši sv.společný oběd
25.5.
kryptě, každou 2.SOÓ.P.BIRKA
18,15
PO POUINÍCH MÍSTECH JIŽNÍHO NĚMECKA
BAľFN ~ kaple sv.Šebestiána/vedie far.
Odjíždí se autobusem 6.6.z Lucernu, zastávka v Cury
kostela, každou 2.ned. ,P.BIRKA
11,15
chu, Winterthuru, Frauenfeldu, Kostnici, Meersburgr
HERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě
Weingartenu-mše sv.a uctění ostatků Krve Páně. Ve
české a slovenská, sobota
18,00
BASTIKl-Hl-Qeist Kirche, 3.neä. 18 h. 12,30 oběd,po něm Altotting, večeře, nocleh. 7.6.
Srdce Panny Marie: dopol.Altotting, v 10 h. mše sv.
slovenská-Rumelinbachweg 14.neä. 9 h.
návštěva hrobu sv.Konráda z Parzhamu. Oběd, v 15.h.
CURYCH-česká- Herz Jesu Kirche,
Aemtlerstr.46., neděle
19,00 na Sv.Horu Andechs, v 16,30 růženec a požehnání. V
17,30 do Ettalu, v 19 večeře a ubytování.-V neděli
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebfrauenkirche ,
Weinbergstr.34., v neděle a svátky 9,0 ráno mše sv.,odjezd Fussen, Lindenhof-Reute. V 10 h
návštěva zámku Neuschwannstein ve Fussen, oběd sou
00RTAILLOD-10 km na juh od Neuchatel,
kromě. 13,3 odjezd do Keirpten-Ravensburg, v Bimau
smer Yverdon, f ar.kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci P.MAZÁK
10,00 krátká pobožnost k 14 ti pomocníkům a návrat domů.
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov, Rue de Čtena cca 200 frs/kromě soukromého jídla/, informace
Faucigny, I.ned.v mesiaci, P.M. 10,00 a přihl.S T. H 0 L E Č E K, PF 3256, 6002 LUZEFN,
Schweiz, tel.041-364533 /po pracovní době/.Oba minu
LAUSANNE—v kaplnke"Foyer du Serván"
lé zájezdy s p.Holečkem byly perfektně organizová
Rue Eugěne Grasse t, 3.a 5.ned. 9,15
ny.
Duchovně povede zájezd P.Bernard KEENER, bene
RĽHT-TANN-kaple u katol .kostela.
diktin z NORCE.
6.6.-8.6.
Viz oběžník HLAS MISIE
9,15
HXEBN-S t. Peterskapelie, neděle 18,30 VÝLETNÍ NEDĚIE NA SCHWŽGALPU POD SÁNTTSEM
SCHAFFHAUSEN-Kaple pod kost.sv.Petra,
Mše sv.v ekumenické kapli ve 12,15, pak zábava v
St.Peterstr.il.VIZ HLAS MISIE
10 h. přírodě, opékání vuřtů atd.
8,6
SOLCTHUFK-Spitalkirche, každou 2.nedě
li, P.BIRKA
r 10,30 VI.SOKOLSKÝ SLET V CURřCHU od 3.7.-7.7.
ST. GAT.TFN-poslední sobotu v měsíci v
LETNÍ TÁBOR U MJŘE VE ŠPANĚLSKU, v Moraiře, asi
Herz Jesu Kare lie v comě, vchod z náava- 30 km severně od Benidormu. Dotazy a přihlášky
ří. Po mši sv.kulturní program a bese Jiří MAIÁŠEK, Abt-Joscio-Weg 1. D-8351 Niederal
da krajanů v Pfarrheimu—Gallusstr. 34.
teich, tel. 09901 6273. Tábor pořádá Čs.OREL v exi
18,00 lu.
23.8. - 6.9
WINTEFTHUR-St .Ulrichkirche—Rosenberg,
NÁROĽNÍ POUŤ DO VÍCNĚ A DO MARIAZELL
česká mse sv.v sobotu v
19,00
Předběžný
program - velmi bohatý - vám zašle bud
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier, 2.ned.v mesiaci o 9,30 pan prof .Malášek/adresa výše/nebo St.Holeček/adresa
u zájezdu do již.Německa/. Zájezd pořádá Cyrilome
Data nepravidelných mší sv.vám msiona- todějská liga. Přihl.oo nejdříve, jde o zajištění
noclehů-asi po 25 frs vč.snídaně!!! !Kdo má zájem,
ři rádi sdělí i telefonicky. Na ně se
at hned zvedne telefon! Přihlášen je, kdo zaplatí
obražte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku nebo obnovení katolického sňatku 50 frs zálohy. Na pouti chceme vyprosit brzké sva
8. - 17.srpna
vyučování náboženství, návratu do Círk- tořečení blah.Anežky Čteské.
ve/konverse/,dětských táborů atd.
P.Jan BIFKA,6006 LUZEFN, Schädriitistr.
26., tel. 041-312635
POZOR! Jáhen Jan BÁRTA z Nepomucena bude 25.5^
P.Jos.ŠIMŽÍK, 8004 Zurich,Brauerstr.99.
vysvěcen na kněze sv.Otcem Janem Pavlem II .v bazi
tel.01-2415025
lice sv.Petra v Římě.- První mši sv.slaví 26.5.
P.Antcn BANÍK -"- tel.01-2414455
1. června bude mít v Curychu a ve Winterthuru pri
P.Martin MAZÁK, 1110 MDRSS,La Longemi ci Salezián VÁCLAV KLEMENT. - Dobu sdělí
raie, tel.021-717713
?.VCNDRA,8735 St. Gallenkappel ,055-881460 P.šimčík.
P.CNDREJKA,4058 BASEL, tel.061-32 04 04 Oběma blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání

G. BROWN

ANO, MADAM !
Komorník Bill má ukrást milostné dopisy svého šéfa herečce Beres fordové. Ta ho překvapí a
přinutí, jít s ní do baru, kde se objeví i jeho bratranec a zároveň snoubenec Beresfordové
Tolliver s komornou Sally. Jen tak tak uniknou policejní stáře. Tolliver odveze domů Sally,
Bill se snaží vytáhnout dopisy z Beresfordové, sotva ji zbavil obtížného ctitele.
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Bili posadil Beresfordovou do taxi."Nezuříte, že jsem nechala doprovodit vaši přítelkyni do
mů, "usmívala se Beresfordová,"zítra jí můžete všechno vysvětlit."
Ale Bili nyslel na něco jiného. "Podívejte se,"řekl náhle,"ty dopisy. Nechcete...?Peabodymu
se bude pěnit krev, až přijdu bez nich..." - "Výborně. Posílám mu pac a pusu a krev a£ si
nechá pěnit. Mám své důvody..." Auto hrklo a zastavilo se u dveří Rochester Mansions. "Chce
te jít dovnitř a napít se? Mám trochu pálenky, po níž by narostly vlasy tenisovému míčku—
Ne? Nu, tak cupejte domů...Hodně jste mí pomohl."
"Rád,"řekl Bili,"ale co ty dopisy. Nemohu..? ""Nemůžete, "řekla Ber es fordová. "Dobrou noc!"
Bili se zabořil do sedadla. Nevlastní vinou urazil Grantovou, vzbudil Tolliverovo nepřátel
ství, nohy ho pálily a bál se Peabodyho. Taxi náhle zastavilo před domem Peabodyho. Zapla
til šoférovi a obrátiv se k domu, zarazil se. Na posledním schodku u domu seděla Sally.
"Nemohu se dostat domů. Klíč je v kabelce a kabelka v Tolliverově kapse, vzal ji, když jsme
prchali z baru. Měl strašně naspěch, chtěl zřejmě navštívit vaši přítelkyni."
"Bože!"vyrazil Bili, pak ostýchavě zakašlal a začal:"Co ten dnešní večer..."
"Na tem nezáleží, pane Quimby. Chtěla bych už jít spát!"
"Když jsem odřekl tu schůzku, neměl jsem tušeni..." "Já také ne. Otevřte dveře nebo usnu."
Bili hrábl zavile do kapsy. Lítost ustoupila překvapení, pak úzkosti a konečně leknutí.
"Propánakrále, nemám klíč. Nechal jsem jej v druhých kalhotách. Smůla!"
"Tak nemůžeme domů,"řekla Sally.
"No, musíme je vzbudit. Přece nebudeme sedět celou noc na schodech. Co bychom si povídali?"
"Snad se podaří otevřít okno našeho obývacího pokoje. Nemůžete to zkusit nožem?"
"Já vím, "stručně řekl Bili. "Jako v detektivkách-ostřím perořízku, který náhodou ležel na
dlažbě... "Vytáhl kapesní nůž. Po pěti minutách se řízl do palce, zlomil nehet i střenku nože
Náhle pohlédl Bili vzhůru a zamrazilo ho v morku. 0 zábradlí se opíral obrovský policista.
"Halo!"řekl,"co vy dva tam děláte?"
"Chceme se dostat dovnitř a nechceme vzbouřit dům."
"A proč se tam choete dostat?"-"My tu bydlíme. Patříme k personálu, "řekl Bili vzdorovitě.
"Tak? Pojdte nahoru, dostanete ztrnutí šíje, budete-li mluvit vzhůru." Sally pokrčila rame
ny s gestem školačky, předvolané k tabuli a šla nahoru. Bili za ní. Když uviděli policistu
zblízka, byl skoro tak velký jako zespodu. Měl strašlivé ruce a nohy jako skály Gibraltaru a
spodní část rudé, bezvýrazné tváře byla zastřena ohromným plnovousem. Jeho hlas se nesl tím
to křoviskem a připomínal vzdálené hřmění."Personál, co?" Pohlédl na Billův oblek z Bond
Street a Sallinu moderní toile tu. "Zaklepán sám!"
"Ne - oni by se zlobili, "řekla Sally rychle."Nemůžete nám pomoci otevřít okno?" Ale policis
ta už hřmotně kráčel po schodech. Uchopil klepadlo a když zaklepal, zdálo se, že se otřásla
obloha. Zároveň položil mocný prst na zvonek a držel jej tam. Kočka, běžící kolem, skočila
skoro yard a uháněla jako vzteklá. A policista klepal a zvonil, až se prudce otevřelo okno.
"Co je to? Přestaňte s tůn! Co je?" - Policista pohlédl vzhůru. "Promiňte, milostpaní,"jeho
hlas zněl jako siréna,"je zde nějaký muž a žena a tvrdí, že jsou tu zaměstnáni."
"To jsem já, slečno Peabodyová, Grantová. A pan Quimby,"řekla zahanbeně Sally.
"Dobře, přijdu dolů,"řekl hlas po krátké přestávce. Oba opozdilci se vyčítavě podívali na
policistu. Kdyby mohly myšlenky zabíjet, ztratila by londýnská policie jednoho muže. Konečně
zarachotil klíč v zámku. "Grantová,"řekla slečna Peabodyová,"co to znamená?"
"Viděl jsem je, jak chtějí otevřít dole okno. Patří prý ke služebnictvu. Znáte je?"
"Jistě,"řekla zlostně slečna,"ten pán je komorník mého bratra a dívka je má komorná.
Dobrou noc!-Poj Sté dál, vy dva!" Prudce zavřela za sebou dveře a zeptala se:"Tak co je?"
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DRŮBEŽÍ?

dRŮbeží jÁtRa

DoGLAS

4 husí játra/600 g/, 8 tenounkých
plátku tučného speku/50 g/, 70 g
másla, sůl, kilo brambor na loupačku, půl kg žampionů, 2 cibule
/80 g/,2 sklenky portského, na
špičku nože masový vyvar, 1/8 sme
tany, bily pepř.
Husí játra omyjem, zbavíme šlach,
osušíme a každý kousek zabalíme
do dvou proužků špeku. V žáru
vzdorné formě zahřejeme 20 g más
la a játra do toho vložíme. Při
střední teplotě, přikryté, asi
30 min.dusíme ve vlastní š£ávě.
Mezitím ve slupce vařené bram
bory oloupeme a rozkrájíme asi ná 2 cm vel
ké kousky. Dáme je na 30 g rozpáleného más
la a pečeme, až jsou zlatěhnědé.Pak osolíme.
Očištěné a omyté žanpicny rozkrájíme na
plátky, smícháme s jermě nakrájenou cibuli
a na zbylém másle 10 min.podusíme .Osolíme.
Dáme játra na talíř, osolíme, odstraníme
tuk a štávu povaríme s portským vínem. Ve
2 čaj.lžičkách rozpustíme v horké vodě ma
sový vývar, přidáme do omáčky, trochu pova
ríme a přidáme smetanu. Okořeníme solí a
pepřem, ale jen ohřejeme, nevaříme. Do
omáčky dáme játra, bramborové kostky a žam
piony ozdobíme. Zavřeme formu a dáme do
předehřáté trouby na střední mřížku.
DRŮEŽÍ JÁTRA V MADEIŘE
500 g drůbežích jater, 30 g másla či marga
rinu, 3 salotky, sůl, pepř, 1/8 l Madeiru.
1/8 l horkého masového odvaru z kostky,
30 g mouky, 2 lžíce studené vody, slad
ká paprika, 1/8 smetany. K ozdobe: 2
plátky ananasu, 2 lžíce zavařených a
odpeckovaných třešní, petrželku.
Ouytá a čistá játra osušíme a nakrá
jíme na 1 1/2 cm kosteček. iy opeče
me v rozpáleném tu
ku, přidáme loupané,
jenně na kostičky
nakrájené šalotky a
opékáme 3 min. Opep
říme a osolíne a po
stavíme na předehřátou
mísu do tepla.
SSávu rozředíme Madeirou,
přidáme masový vývar a ne
cháme silně vařit. Rozmí-

cháme dobře mouku a studenou vodu a za stálého
míchání vlejeme do vroucí omáčky. 7 min. vař íne, pak okořeníme paprikou,
solí a pepřem. Hrnec odtáhne
me, vmícháme smetanu a vše
prelejeme přes játra; oschlý
ananas nakrájíme na kostičky
a s třešněmi přidáme k ját
rům. Zdobíme petrželkou. 28
drŮbeží játra po švÉdsku

600 g drůbežích jater, 150 g
šunky/4 plátky asi půl cm
silné/, 32 šampiónových hla
viček z dozy/150 g/, sůl,
pepř, 60 g másla, Pro ozdobu:,
2 velká jablka, 2 krajíce bí
lého chleba, 60 g másla,
petržel.
Opláchnutá a osušená játra nakrájíme asi na 2 cm
kousky. Žampionové hlavičky ony jeme a napichuje
me střídavě s játry a šunkou na osm hůleček,po
solíme a opepříme. Pečeme v horkém másle na pe
káči asi 8 minut. - Pro přílohu oloupeme a odsemeníme jablka a nakrájíme. Z bílého chleba
okrájíme kůrku a opečeme asi cm velké kostičky
do zlatova zároveň s kousky jablek. Pak upraví
me na předehřátou mísu, přidáme na hůlečkách
napíchaná játra a kostečky bílého chleba. Ozdo
bíme petrželkou.
drŮbeží salát po americkU

Upečené kuře/800 g/, červenou a zelenou papriku,
4 rajská, dózická kukuřice, 8 plněných zel.oliv,
PRO MARINÁDU: 6 lžíc oleje, 2 lžíce koreneného
octa, lžička sojové omáčky a ostré papriky, sůl,
pepř, 3 sv.ředkvičky, sůl, hlávka salátu,
řeřicha. Maso nakrájíme na kousky, přidáme na
krájenou papriku, oloupaná a na
krájená rajská, kukuřici a naKrájené olivy. Vše smícháme.
Marináda:Umícháme olej, ocet, so
jovou omáčku s paprikou, solí a
pepřem, přelijeme salát a dáme do
chladna. - Nakrájíme a osolíme ředk
vičky, umyjeme listy salátu a osuše
né pokrájíme. Salát a ředkvičky roz
dělíme na 4 talíře, nato navršíme
salátovou směs a vše přelijeme ma
rinádou. Posypeme na jeimo nakrá
jenou řeřichou.

DOBROU CHUŤ!

