KLUB
MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

ČEChŮ

A

SLOVÁkŮ

VE ŠVÝCARSKU,. ROČ.XVII.

1986 -9.

nedávno jsme jeli na výlet se staršími lidmi-od 32 do 92 let. Když začali
trochu chraptivě zpívat švýcarské národní písně, vyprávěla paní vedle mne,
jak se její maminka naučila hrát na kytaru a ve volných chvílích, hlavně
v neděli, celá rodina zpívala. Při jejím prostinkém vyprávění si člověk ma
ně představil dřevěnou chalupu s verandou kolem dokola, v létě plnou květin,
s velkou světnicí v přízemí, v rohu stůl, nad ním kříž a svaté obrázky, dře
věné schody do ložnic s úzkými postelemi a horou peřin, pomalovanými truhlemi a skříněmi, vedle stavení chlév, kolem louky s kravami...
Dnes-posteskla si paní přede mnou-už mladí skoro národní písně nezpívají.
A přece-dobrá píseň spojuje rodinu. Náš národ-a jistě i jiné-pěstoval na
vesnici hudbu. Náš dědeček měl na bílých zdech řadu houslí-dával venkov
ským chlapcům hodiny hudby. V"lepších"rodinách nebylo myslitelné, aby dcera
neuměla hrát na klavír a zpívat. Často se pořádaly rodinné koncerty - o
šlechtických rodinách ani nemluvě!
Dobrý zpěv, dobrá hudba-spojují rodinu, spojují přátele, vlévá do duše něco
ušlechtilého, uklidňuje, rozradostňuje. Snad proto je dnes tolik smutku, to
lik nehezkých vztahů mezi lidmi, že se v
rodinách skoro vůbec nezpívá. Možná, že z
některého pokoje zní drásavá melodie rockand rollu nebo sentimentální píseň módního
zpěváka. Ale ryzí, dobrou píseň-nebo dokon
ce naše krásné národní písně sotva kdo za
notuje. A přece-na velehradské pouti se po
divoval švýcarský kněz, kolik slok zbožné
písně zpívali věřící zpaměti. Zpěv tam spo
joval lid, dodával mu sílu, kterou v pro
následování a pochmurném ovzduší komunismu
tolik potřebuje.
I zde potřebujeme sílu. Z televize či roz
hlasu se hrnou narudlé zprávy. Kdosi říkal,
že v naší vlasti vyšel zákon, kterým se
omezuje posílání náboženských knih. Kdy
by zakázala např.jihoafrická vláda prodej
spisů Marxe a Lenina, protesty ze všech te
levizních stanic by se jen hrnuly-"pronásledování" , "cenzura'rap. Když člověk slyší
zprávy, které ho roznévají a věc nemůže na
pravit, at si zazpívá. I večerní modlitbu
může nahradit zpěv náboženské písně. Kdo
tak zpívá, dvojnásob se modlí.
Národních písní je mnoho. Jen Slováci prý
jich mají 6.000. Jsou i umělé, milé, ve
selé zpěvy. V kostelním zpěvníku najdeme
nádherné mariánské písně, zpěvy církevního
roku, na oslavu Nejsvětější svátosti...
Zpívejme s dětmi společně. Znají-li dobré
písně, těžko je zláká ničivá hudba. Přece
nikdo nevymění drahocenný šperk za bezcen
nou tretku?!
Vaše
redakce

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

14.6. bylo 50 let od smrti katolického spisovate
Na tiskové konferenci v Bernu prohlásil
le korvertity Gilberta K.Chestertona, autora 100
Einsiedelnský cpát G.Holzherr, že ne insv.esejí, povídek, básní, životů sv.,pamětí,romáterkomunio, ale oomnunio je cíl cesty křes iů, detektivek atd. V r.1922 vstoupil do katolic
ťanských Církvi k jednotě. Bisk.konference ké Církve a celý život zůstal jejím věrným ochrán
se sešla na jih.od Lucernu, ve Schwarzen- eem. Řada jeho knih byla přeložena i do češtiny.
bergu, střed.Matt, od 1.-3.6. V prohláše V SSSR státe ještě šije 4,5 mil.uniatských Ukra
ní Eucharistické pohostinství, se znovu pí jinců. Mše sv.se slouží potají, v lesích ěi v
še:" Skutečné řešení nastane teprve, až bu soukromí, i když kněžím, přistiženým při výkonu
de znovu nastolena jednota křesťanstva.Sám kněžské služby, hrozí 10 let deportace na Sibiř.
Bůh jen ví, kdy a jak se to stane a sám
30.5.-6.6 .navštívila delegace kat .biskupů na
nám nůže tuto jednotu darovat." Biskupové pozvání metropolity Filareta SSSR. V čele byl
chtějí zdůraznit, že cesta k jednotě lásky kard. Wetter,pak biskupové z Pašova, Hildesheije také cesta k jednotě pravdy. Protestan- mu a Wurzburgu a odborníci. Kard.Wetter po
té nemají kněze, svěcené řádnými nástupci zval na návštěvu do NSR moskevský patriarchát.
sv.apoštolů, proto nemohou proměňovat V červenci byl dva dny ve Sv.Zemi krakovský arci
nemají ani mši sv. Tam je nedělní obřad
biskup kard.Macharský, přítel sv.Otce. Pozvo.la ho
jen vzpomínka na Pána, středem je kázání, hebrejská univ.v Jeruzalémě a starosta města.
ne proměňování. Proto se katolíci nesmějí 14a podzim vyjde kniha Jeleny Bonnerové o skuteč
zúčastnit přijímání chleba a protestantům ném životě manželů Sacharovových v Gorkém, kde
nesmí kněz podat Tělo Páně. - Protože pro žije známý fysik ve vyhnanství. Rukopis je bez
testantů nemají o podstatě mše sv.a učení titulu, autorka ji napsala za krátkého pobytu v
katolické Církve ani tušení, odmítl před USA; má svědčit o jejich životě v Gorkém.
seda švýc.evangelického církevního svazu s Rumunské úřady potrestaly 5 pravoslavných kněží,
politováním společný zájezd s katol.bisku za kritiku "servilní politiky rumunského pravo
py do Říma. Protestují také proti výrazu slavného patriarchátu". Nesouhlasí s oficielním
Církev - jako kdyby prý byla jen jedna
zaměřením představených vůči ateistické vládě.
církev. Jedna církev bohužel není, ale
Sankce se vztahovaly i na ty, kdo příliš sympati
Kristus založil jen jednu Církev a jen té zovali s"uniaty", násilně integrovanými v r.1948
dal pravomoci a ustanovil jí za sebe ná
do pravoslavné církve/jako u nás a na Ukrajině/.
městka, sv.Petra a jeho nástupce, římské
Podle Pravdy prý 9000 vysokoškoláků "dobrovolně"
papeže.
nabídlo o prázdninách pomoc při odstraňování ná
V mariánské svatyni v Kevelaeru v NSR se
sledků atomového výbuchu v Ďemobylu. Jako u nás,
11.-22.9.87 koná lO.mariologický kongres
i v SSSR je nucená "dobrovolná"práoe vysokoškolá
na téma:Maria, matka věřících, mariánská
ků jeden ze dvou měsíců prázdnin. Ušetří se!
zbožnost v XIX.a XX.st. Kongresy organizu Prohlášení švýc .bisk.konference : ČÍM VÍC SE SVÍTÍ
je Mezinár .mariologická akademie v fiímě,
NE DÍLE, TÍM VlSSÍ JE KVALITA SPOLEČNOSTI!
mají ryze vědecký ráz, zúčastní se jich
1.7.1861 vyšlo l.čís.Osservatore Raireno-oslavili
badatele teologických, historických a so tedy 125.výr. Nevycházelo od 2O.9.-16.1O.197O,
ciologických véd. Jsou i jiné mariánské
kdy italské vojsko zabralo Řím.
kongresy, které chtějí sířit a prohlubo
30. 7.uplynulo 10 let od smrti evangelického teo
vat lidovou mariánskou zbožnost.
loga Bultmanna, bylo mu 92 let, který svou meto
Za 89.dne katolíků v Cáchách 11.-14.9.se
dologií ovlivnil-bohužel negativně-i katol.teol.
konal ve čtvrtek večer velký průvod a ma V Japonsku vyjdou podrobné dějiny Japonska v 22
nifestace proti umělému potratu; mluvila
dílech, l.sv.bude věnován japonským Jesuitům ze
tam i paní Carstensová, lékařka a choť býv. XVII.st.,první jezuita O.Julián Napauda zemřel
pres.NSR. Účastníků bylo několik desítek
mučednickou smrtí.
tisíc. Protimanifestaoe se zúčastnilo jen 26. 7.byl v Libanonu propuštěn na svobodu amer.ře
nennoho žen. V NSR je ročně 200.000 potra- holní kněz Jenko nebo ženko. Je to kněz sloven
tů/o nekontrolovaných nemluvě/. Mluvilo
ského původu, pracující v Bejrutě v rámci amer.
se i o tzv. teologii osvobození a sociál
dobročinné organizace katol.pomocná služba. Po
ním učení Církve. 60.000 se zúčasnilo
chází z Joliett-což je i diecéze-státu Illinois.
různých setkání, diskusí, mší sv.,modliteb. 30.7.ho přijal sv.Otec.
Den katolíků byl zakončen mší sv. I.se ko Asi 10 křesťanů, konvertitů z islámu, je v egypt
nal r.1848 v Mchuči a věřící jej dodnes
ském vězení. Pronásledování křesčanů mohamedány
považují za začátek boje za osvobození ka je čím dál větší. A m/ jim tu dovolujeme stavět
tolíků od státního dozoru. 90.den katolíků mešity a "apoštolovat"!
se má konat v r.1990 v záp.Berlíně, kam po 29Tž^T“príjeT"ďô"R’írä”päň”l<äŕdíň^^
zval věřící kard.Meissner. Heslo dne:"PŘÍJÍ ’Zdrží se do 3.října a prý se zúčastní i spoKRÁLOVSTVÍ TVÉ."
1ečných modiiteb_ruzných_náboženstyí_y_Assisi.
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NÁVŠTĚVA

U

ROUSTEVNÍKA

Alja Rachmanová popisuje, jak jako mladá
dívka s maminkou byla na pouti, ovšem
své hříchy. Opět hluboké ticho, ale jen několik
pravoslavné.
minut. Tu je slyšet ženský hlas; jak divně zní
Hned ráno se chystáme podívat se na mís temnou prostorou:"Vzala jsem si svého muže pro
to, kde žije poustevník. Lidé ho vidí málo peníze, ačkoliv jsem ho nemilovala, a ted nemá
kdy, dokonce ani do kostela nechodí příliš me žádné děti."
3
často. Dnes se dozvěděli, že přijde na mši. Po ní volá nějaký muže:"Špatně jsem vážil, pro
dával zkažené zboží... hřešil jsem!"
Všichni lidé jsou celí vzrušení.
Poustevník žije v lese za klášterem; má tam A nyní je slyšet další a další hlasy a brzo se
místnůstku vydlabanou ve skále. Tam spí v rozpoutá v kostele hotová bouře:
rakvi, oblečený do černého oděvu a na čeř "Hřešil jsem.. .hřešil jsem.. .hřešil jsem...!"
né pokrývce hlavy je vyšitá lebka. Živí se I já volám své hříchy a už cítím, že je mi leh
jen vodou, lesními plody a sušenou zeleni čeji a veseleji u srdce...
Nyní je zase ticho. Je slyšet jen vzlykání a
nou. Vypravuje se, že dříve byl velkým
vzdychání.
hříšníkem, pak se mu zjevil světec a vy
Pak čte mnich modlitbu po sv.zpovědi; služby
zval ho, aby se stal mnichem. Přiměl i
svou ženu, aby vstoupila do kláštera. Ny Boží trvají ještě do pěti hodin...
Až do příštího poledne nesmí nikdo z nás ani
ní žije jako světec. Stačí, když se jen na
vteřinku podívá na člověka a už ví, co se jíst, ani pít. Zítra dopoledne je svaté přijí
s ním stane. Když se před některým člově mání; jak se už těším!
kem pokloní, znamená to, že určitě tento
Jaká škoda, že za hodinu už opouštíme klášter!
člověk do roka zemře. Když se na něho
Pod našimi okny stojí již trojka, zvonečky cin
usměje, bude šťastný. Když se pokřižuje,
kají a koně potřásají hřívami.
čeká na něho velké neštěstí.
V mé duši je nyní tak čisto a jasno, jako když
Ještě jsme ani nedošli k jeskyni a už nám
napadne první sníh. Zírám na úzký prstýnek
šel poustevník vstříc. Jako všichni mniši
na prstě, na němž jsou vyrytá slova:"ZACHRAŇ
i on má nažloutlou, vyhublou tvář, ale z
MÉ A OCHRAŇUJ MÉ! - A zdá se mi, jako kdy
ní září nádherné, šedomodré oči. Když k
by mi měl přinést zázrak a to pro celý život.
nám došel, chvilku se zastavil, pohladil mě
po hlavě, přátelsky se usmál a udělal nade Často jsem už byla u sv.přijímání, ale nikdy
mnou kříž. Měla jsem přitom docela zvlášt to na mne nezapůsobilo tak, jako dnes. Malý
ní pocit. Laický bratr, který nás provázel, kostel byl naplněn k prasknutí; vypadalo to
řekl:"Budete, slečno, velmi šťastná, ale bu.však, jako kdyby tam byly jen duše, ne lidská
dete mít také mnoho starostí a prožijete řa těla. Lidé stáli hodiny a hodiny a ani se nepo
hnuli; Mniši, ve svých černých hábitech, se
du neštěstí. Poustevník se nemýlí."
Šli jsme za ním. Tu přicházela žena, podpí tyčili mezi lidmi a hustý, modrý kouř z mnoha
svíček se nám vznášel nad hlavami.
rala se o berle. Zastavila se a s nadějí
Nyní se otvírají dveře před oltářem, vychází
vzhlédla k poustevníkovi. Ten se před ní
kněz a jáhen;všichni padáme na kolena. Po
hluboce poklonil a šel dál. Ubohá žena se
modlitbě se každý snaží dostat k nádobě se
rozplakala; věděla, že musí zemřít...
Když jsem přišla domů, pevně jsem se roz svátým vínem (tedy se sv.krví Páně, pravoslav
ní kněží mají jako katoličtí moc proměňovat
hodla, že požádám našeho duchovního,
abych mu směla pomáhat při bohoslužbách. chléb v Tělo a víno v Krev Páně a odpouštět
jménem Kristovým hříchy, pozn.red.) Nádobu
Jistě, na gymnásiu je jen pět dívek, a to
nese kněz. Nejdříve jsou na řadě děti. Odkud
teprve od sexty, které mu smějí pomáhat,
se tu náhle vzalo tolik dětí? Malé děti hlasitě
ale až mu budu vypravovat, jak mě pous
tevník pohladil, snad mě přece jen přijme. křičí, když jim proudí víno do hrdla. Mnoho
dětí je nemocných; donesli je sem, protože
Už jsme šestý den v klášteře a zítra je
zpověd; napřed veřejná a pak pro ty, kdo doufali, že se tu uzdraví. Jedno dítě mělo spá
lu a umíralo; když dostalo sv.přijímání, jeho
chtějí, i soukromá.
Ach - ty veřejné zpovědi! Jak jsou dojemné duše opustila tělo. Maminka ani nezaplakala,
V chrámě je skoro temno, jen před dřevě řekla, že ta malá dušička se určitě musí dostat
nou sochou Ukřižovaného bliká několik sví do nebe.
Po dětech přijímají dospělí - já s nimi. A na
ček. Tu vstupuje na stupně oltáře starý,
všech,
na které jsem pohlédla, jsem viděla to
šedovlasý mnich a začíná se modlit mou
oblíbenou modlitbu :ó BOŽE, TY PANE MÉ též. V okamžiku, kdy se napili z kalichu du
chovního vína, vypadalo to, jako kdyby dosta
HO ŽIVOTA...
li docela jinou tvář. Zřejmě všichni cítili totéž,
Množství lidí se modlí s ním, čtyřikrát pad
nou všichni na kolena, pak přijde zpovědní co já - ŽE DUŠE SE PROJASNILA A PROČIS
modlitba a po ní nastane hluboké ticho, ne TILA!
Alja Rachmanová: Um Tataren und Cdtzen
ní slyšet ani zvuk - ba ani dech!
A nyní vyzývá

mnich lidi, aby vyznali

NEJVĚTŠÍ Z

NICH

JE

LÁSKA !

4

Promluva P.Bernarda KLENEPA z ctností musíme být opatrnější. Přeháněním mravních ctností
Norce za pouti našinců po již se stáváme jednostrannými, ať se jedná o spravedlnost, po
slušnost, čistotu nebo pokoru. Vynikající český laik z 14.st.
ním Nemecku.
vladyka Tomáš štítný ze Štítného píše:l POKOROU MÚZE
Každý národ, každá země, ba být člověk pyšný.
každý kraj má místa, která jako Božské ctnosti, víra, naděje a láska, vynikají nad ostatní
magnet přitahují k sobě tisíce
ctnosti nesmírně proto, že pramenem a cílem těchto ctností
lidských srdcí. Jsou to místa,
je sám Bůh. Proto volá sv.Augustin:11 Věřím, Pane, ale ať
na kterých spočívá mimořádné
věřím pevněji. Doufám, Pane, ale ať doufám bezpečněji. Milu
požehnání boží a kde dostávají ji, Pane, ale dej, ať miluji vroucněji.”
lidé mnoho milostí a darů.
Křesťané moji, základem všeho je VÍRA. Bez víry se nelze lí
Již ve Starém zákoně, dříve
bit Bohu. Víra je východiskem poměru člověka k Bohu. Ví
než byl vystavěn chrám v Je
ruzalémě, putovali zbožní Izrae rou se člověk pozvedá nad hmotu a upírá svůj zrak k Bohu.
lité do Sila. Tam byla ve svato Víra je ctnost, která naklání rozum k přijetí pravd Bohem
stánku uchována archa linluvy. zjevených a to pro Boží autoritu. Tato božská ctnost se vzta
Sem putoval každý rok také El- huje na všechny úseky lidského života a přináší člověku nad
kana se svou manželkou, která přirozené světlo, bez něhož by kráčel cestou k Bohu v tem
byla neplodná. Zde si Anna vy- notách.
modlila syna, jemuž dala jméno Vírou Abel přinesl Bohu lepší oběť než Kain!
Vírou Noe připravil koráb na záchranu svého domu!
Samuel, což znamená"Bůh vy
Vírou obětoval Abraham Izáka!
slyšel". - Také my jsme dnes
Vírou v budoucího Mesiáše žil po staletí celý vyvolený národ
připutovali na posvátné místo
Altttting, aby si každý vyprosil a snášel trpké dny krutého osudu. Jak často bylo jeho po
potřebné pro sebe, ale abychom stavení zoufalé, jak často se zdálo, že zahyne! Víra jej
držela a vyvedla ho vždy z největší bídy k nové slávě. A to
i jako křesťané, vstupující do
posledních 14 ti let tohoto stole též se dá říci o všech spravedlivých všech věků, kteří žili
tí, si společně vyprosili milosti z víry. A totéž platí i pro nás a pro naše dny.
a dary, potřebné pro naši dobu. Druhou božskou ctností je NADEJE. Je to ctnost, která
A JAKÉ DARY A MILOSTI TED vzhlíží hlavně k věčné blaženosti. Křesťan, poutník věčnosti,
žije z božské naděje, proto
tím více upírá zrak vzhůru. Na
POTREBUJEME? - Potřebujeme
víru, naději a lásku, nazývané děje ho přesvědčuje, že Bůh mu dá nejen to, co očekává "božskými ctnostmi", na rozdíl totiž věčnou blaženost, nýbrž i všechny prostředky, které
bude potřebovat k jejímu dosažení. Křesťan, který má tuto
oď'ctností mravních". Božské
ctnosti se máme snažit získat v naději, jde životem klidně. Síla naděje pramení ve vědomí Bo
ží všemohoucnosti, která je milosrdná. Tím, že Bůh je všemo
co největší míře, u mravních
houcí, může pomoci člověku v jeho slabosti, může mu dát
všechno, co potřebuje. A protože je Bůh milosrdný, tedy po
moci chce. Východiskem naděje musí být pohled na Boha,
jenž svou mocí, moudrostí a láskou řídí celý vesmír nejen ja
ko celek, nýbrž i každou jednotlivou bytost. Myslím, že
dnešní svět pořebuje právě ctnost naděje, neboť ztratil
pojem nadpřirozená.

Třetí božskou ctností je LASKA. "Nyní však trvají víra, na
děje, láska, tyto tři, ale největší z nich je láska." Těmito
slovy ukazuje apoštol národů, že božská láska má první mís
to mezi ctnostmi. Je-li největší z těch, které převyšují ostat
ní, je královnou všech. Láska je ze všech ctnosti nejvyšší,
protože má k Bohu nejblíže.
Víra vidí Boha v temnu nedokonalého poznání, naděje po Bo
hu touží a očekává Jeho příchod. Láska ho však objímá nevi
ditelného, jako kdyby Ho viděla; raduje se z něho, jako se
raduje z toho, kdo je v její přítomnosti.

Moji drazí, připutovali jsme sem k naší Matce, která je mat
kou krásného milování, hluboké víry a sladké naděje. Chce
me si zde u ní vyprosit tyto tři ctnosti, tak potřebné pro
náš křesťanský život.
NEPOŠKVRNENÁ PANNO, POMÁHEJ NÁM, AT PŘEMÁHÁME
NENÁVIST LÁSKOU, AT PŘEKONÁVÁME MALOMYSLNOST
DuVEROU a NADĚJÍ. POMÁHEJ NÁM, ABYCHOM VÍRU,
VZÁCNÉ DĚDICTVÍ' OTCŮ,PŘEDALI NEPORUŠENOU BUDOU
CÍM GENERACÍM!

v srpnu a už jsme začínali první semestr italsky
Poslali- vás sami do Koree nebo jste se hlásil?
Saleziáni jsou hlavně tam, kde jsou misie nejpo
třebnější, to je latinská Ameria nebo Korea. Tam
Na primici P.VÄCLAVA KLEMENTA ,
jsme už třicet let, dům je teprve pět let. Když
saleziáha - v Curychu, s nim hovořil o jehc
jsem se měl rozhodnout, táhlo mě to víc na Východ
minulosti i budoucnosti P.Vilém VONDRA. Dě
než do Ameriky, takže jsem volil nakonec Koreu.
lal pro KLUB častěji interview - tento byl
Chcete tam tedy začít?
5
poslední.
Ano. A tam vlastně také začínáme, takže možnosti
Najednou se vynoří celkem neznámý novosve- jsou jednoznačné. V úvahu přichází jediné, totiž
cenec, dokonce vysvěcený Sv. Otcem a navíc
že bych byl ve styku s chlapci z ulice a také s
misionář s velkým M - to znamená velkých mi -mladými saleziány v Seoulu. V jižní Korei není
sií, ne jako my, poloviční misionáři. Tak
komunistická vláda. Církev tam má zhruba 2 mipředevším, já jsem Vilém Vondra, celkem ta lichy katolíků a je tam asi 1300 kněží. Mám začít
ké neznámý človek. Kde ses narodil? Můžeme na severu Seoulu v nějakém domě - česky by se
řeklo učňovská škola-pro kluky z ulice od 14 do
si tykat!
Pocházím z Brna, snad jste to slyšel
vy 20 let, kteří bud rodiče nemají nebo je rodiče
sílání Vatikánského rozhlasu.
vyhnali z domu-oož je tam běžné.
A jak jste se naučil korejsky?
Ne, ne.
Tam jsem vyprávěl večer před svěcením, pět Korejsky se učím asi rok a nějaký ten měsíc. Je
minut svůj životní příběh. Narodil jsem se to řeč větve tunguzsko-altajské, tedy ze sibiř
v Brně...
ských řečí; granetickou strukturu to má nejpodob
A utekl - kdy?
nější japonštině, ale slovník a všechno ostatní
Před necelými dvěma lety. Jinak jsem v ČSSR je úplně jiné. Pro nás, Evropany, je to řeč na
studoval čtyři roky teologii-v Litoměřicích. prosto cizí, znaky jsou ještě nejjednodušší, hl.
Předtím jsem se do semináře hlásil bezvý
výslovnost nám jde jako Čechům dobře, což je vý
sledně třikrát, mezitím jsem si udělal rok hoda, nají hodně samohlásek. Je to stará řeč,
jazykové školy a dva roky vojny. V semináři určitě starší než řečtina a latina. Korejské pís
jsem poznal své misijní povolání, bfe že by mo vzniklo asi před 500 lety, předtím užívali
to bylo sběhnutí ze situace, i když to snad asi 4000 let čínských značek. Byli stále v podru
někteří za něco podobného považuj í...
čí bud Japonska nebo Číny, od obou získali také
dobré věci, ale byli jakoby převálcovaní. Někdo
Ale saleziáni, to znamená o stupeň výš!
Jistě. Ačkoliv v poměrech v ČSSR jsme si by -je srovnal s Polskem, které je také staré, ale
li všichni rovni. Jsou to čtyři roky, kdy
skoro stále bylo pod něčí nadvládou.
přišlo misijní povolání - jako blesk s nebe -Zaslechl jsem, že ke katolickému životu tam dal
Potkal jsem jednoho kněze, ten mi vyprávěl impuls sv.Otec.
o misiích a den poté mi bylo jasné, že mě
Byl tam už od koncilu. Když měli s kardinálem
Bůh volá do misií. Vlastně jsem ani přesně Kinem interview, říká, že ten rozvoj také nechá
nevěděl, oo to misie jsou, protože informa pe, vlastní pastorací se to vysvětlit nedá. Kaž
ce o nich byly malé, ale díky tomu, že umím dý rek se tam dá pokřtít asi 100 tisíc dospělých
dobře německy, dověděl jsem se o nich něco Země má 40 mil .obyvatel, z toho 6 mil.protestan
z východoněmeckého tisku.
tů, 2 mil .katolíků a blahobyt je tam zhruba dva
K podzemní literatuře ses nedostal?
roky asi jako v Itálii.
Jistě. Informace o Církvi kolují, ale přímo Nejsou protestante víc finančné podporováni?
o misiích toho v oběhu moc není, člověk se Ano, hlavně z Ameriky. Tím spíš, že Korea hodně
dozvěděl něco jen snad od našich misionářů. na Americe závisí, stejně jako severní část závi
Když jsem sem přišel, viděl jsem, že je po sí na SSSR. Tím právě korejský národ velmi trpí,
třeba mnohem větší přípravy na misijní prá ale pomoci si nemohou.
ci, než jsem se mohl informovat z dostup
Sto tište katolíku ročne-to je velký příliv.
ných věcí.
To je světlo, ovšem je tu i stín, v poslední do
Ta formace se doplnila v Říme.
bě se cítí nevýhody masovosti. Ale aspoň 50% ka
Ano. Tam jsem dokončil pátý rok teologie,
tolíků chodí do kostela i ve všední den a to je
na saleziánské universitě, kde učí P.Přerov velká obět, pracuje se tam 13 hodin denně a 28
ský. Skončil jsem loni jako bacalaureát__
dní v měsíci. Podmínky jsou pro pracující dost
Máte znamenitého generála. Dával exercicie kruté. Už jsou tam i studentské nepokoje, proti
sv.Otci.
těm posílá vláda vojáky a specielní oddíly. Demo
Tam jsem poznal nový svět. Na začátku jsme kracie tam není, vládne president, který je vlast
měli pěti týdenní intenzivní kurs italštiny, ně diktátorem a snad od loňska je tam parlament.
bylo to perfektní. Stále se mluvilo italsky( Proti presidentovi sebrali na 10 mil.podpisů,coz
od liturgie až po fotbal. Čili přišel jsem je většina národa.
Dokončení s.20

POSLEDNÍ INTERVIEW

ODSTRAŇUJEME

ODRADKY

Třetí přednáška P.Leo Kuchaře na pod
zimním duchovním víkendu.
Jak jsme si řekli, představujeme si mši sv
jako řeku, podél které děláme procházku;
přes řeku vedou mosty, které spojují mši
sv.s naším životem.
Dnes bych chtěl mluvit o svátosti pokání.
Dvě slova, přes která klopýtáme. Pojem
pokání je nám běžný, ale je tak ne
průhledný, že tím slovem celý obsah
nevyčerpáme. Pokání VYÚSŤUJE
do svátosti pokání. Tedy pokání
a svátost se nekryjí. Existují formy
pokání i mimo sv.zpověd. Ale ten, kdo
se zpovídá, se nesmí domnívat, že už tím
vyčerpal všechny možnosti pokání.
OBR A C E N f
Slova Písma sv.mluví o obrácení. Toto
slovo má jasnější obsah. Představte si.
že jedete s autem do slepé uličky.
Chcete-li se dostat ven, musíte se
obrátit. Jinak bud jedete dál a na
razíte na nějakou zed či skončíte v
příkopu, nebo v slepé uličce zůstanete
až do konce svého života. Bez obrácení
o 180° není možné se ze slepé uličky do
stat. - Každý hřích je vstup do slepé
uličky. Tedy bez obrácení se z hříchu ne
dostaneme.
Nebo si můžeme představit svátost po
kání jako svatyni na kopci. Vystupu
jeme odspodu nahoru. První krok
pokání začíná dole a týká se viny.
Tedy na začátku obrácení stojí vina,
které jsme se dopustili, ale i vina, kte
rou si uvědomujeme.
CO JE VINA?
Každý člověk produkuje odpadky. Za to se
nestydíme, spíš se chlubíme, jak moderním
způsobem odpadky odstraňujeme. V kaž-:
dé domácnosti je na odstranění odpad
ků řada nástrojů a přístrojů. Odpa
dové koše, odtoky pro špinavou
vodu, toalety, vysavače prachu ap.
Proti prachu a špíně bojujeme ne
ustále. Máme doma koště, prachovku
automatizovanou pračku, sprchu, koupelnu
a spoustu čistících prostředků, jak nám je
reklamy předkládají k výběru. Je to hoto
vá katastrofa, když např.popeláři stávkuj
jí. Co s popelem? Co s odpadem?
ZÁKONNÉ A NEZÁKONNÉ ODSTRA
ŇOVÁNÍ ODPADKŮ.
Člověk se může zbavit odpadků ne
zákoným způsobem - zavést je aute
do lesa, vysypat do potoka. Ale tyto
nezákonné skládky jsou trestné.
Odpad ze zákonných skládek se da’ někdy
znovu zpracovat, získáme z něj nové su
roviny. Proto sbíráme starý papír, sklo,
textil. Kdo se však snaží všechno svinst-

vo někde tajně uložit, vrátí se mu jako nebe- 6
zpečný bumerang. A to nám život dřív nebo po
zději ztíží.
I DUŠE MÄ SVÉ ODPADKY - HŘÍCHY
I s odstraněním duchovních odpadků jsou pro
blémy, jsou na ně metody a mají své zákony.
Můžeme odložit vinu zákonitě, a získat z ní ješ
tě užitečnou surovinu. Můžeme ji ale složit i nezákonitě.
Pán Ježíš se postaral o skvěle fungující
skládku morálních odpadků, kde se bez
problémů zpracují a zneškodní i jedovaté
odpadky. Tato řádná a jediná skládka je
dokonce svátostí pokání nebo svátostí smíře, jak dnes této svátosti říkáme.
PRI SPRÁVNÉ SKLADCE HŘÍCHŮ

z toho i něco vyzískáme. Církev o velikonoční
noci pěje chvalozpěv, kde jsou i slova: O felix
culpa! O blahodárná vina Adamova. - Jak
tomu rozumět? Když člověk zhřeší tedy po
klesne - mluvíme o poklesku. Když dělá
pokání, smíří se s Bohem, nevrací se na
stejnou úroveň, jakou měl před hříchem,ale
vystupuje na úroveň vyšší. Čili pokáním se
stává člověk lepším člověkem než byl před po
kleskem.Tedy pokáním se nejen napraví minulost,
ale něco kladného i přináší a tak můžeme mluvit
o štastné vině. Pokud je ovšem naše pokání
správné.
POZNANÍ VINY A POCIT VINY
Poznání viny je první a nejdůležitější
krok k pokání. Nepoznám-li svou vinu,
nemohu ji odstranit ani napravit. Pocit
viny neznamená ovšem, že jsem v očích Bo
žích zhřešil. Např.řidič zaviní dopravní neho
du, při níž někdo zemře nebo je zraněn. Morál
ní vinu nemá, ani dopravního přestupku se nedopustil-někdo mu skočil před auto. Svědomí mu
říká, že za to nemůže a soud ho osvobodí. Ale
tento člověk bude možná celý život trpět poci
tem viny. - Nebo opak: ze zkušenosti víme,
že existují lidé, kteří znají své viny a svou
odpovědnost, ale pocit viny nemají. Dokon
ce jim dělá dobře, že se pomstili či způsobiněkomu škodu.

ZPYTOVANÍ SVÉDOMÍ
Poznáváme-li své viny, nazýváme to zpytováním
svědomí. Nejde jen o otázku, co jsme udělali
špatně, nýbrž proč jsme to udělali špatně,jaký
jsme měli motiv, pohnutku. Znám-li pohnutky
svých činů, vím, jaký jsem. Nepoznávám vše
když jen vím, co jsem udělal špatně a co
dobrého jsem zanedbal. Při zpovědi máme
tedy říkat, jací jsme a ne jen co jsme
udělali. Všiml jsem si, že děti se zpovídají
lépe než dospělí. Žákyně se zpovídá:"Byla
jsem zlá na kamarádku, protože dostala lepší
známku než já a byla jsem závistivá. Dospělý
řekne:"Zhřešil jsem proti lásce,"-a tím je to proněho odbyté. Chceme-li se dostat ze slepé
uličky, musíme jít do větší hloubky.

vysvětlovat Bible vzhledem k době. Prý má kaž
dý teolog právo mít jiné názory než Církev. 7
U příležitosti svatořečení bl.Anežky chce
/To má, ale pak do Církve nepatří a nesmí jejím
příští rok - podle zprávy KEFY - kard.Tomá
jménem učit/,pokud jde o vedlejší věci. Ale po
šek pozvat do naší vlasti sv.Otoe.
hlavní styk před manželstvím je proti učení
Polský primas kard.Glemp mel interview s
Kristovu, stejně vražda nenarozeného dítěte aj.
italským měsíčníkem JESUS. Doufá v třetí
co Curran učí. Prý je obětním beránkem Vatiká
návštěvu sv.Otce v Polsku při příležitos
nu pro svou značnou veřejnou činnost. Jiní teo
ti národního eucharistického kongresu.
logové jsou však irnohem slavnější a vlivnější,
Ve Xfelké Britanii vyšel 25.9.anglický pře
a Vatikán jim právo učit jménem Církve nebere.
klad knihy Josefa škvoreckého o Antonínu
Kongregace pro nauku víry uveřejnila 23.9.svůj
Dvořákovi "Dvorak in Lo\e".
postoj ke knize dominikánského"teologa"Eduarda
V neděli. 21,9.j kdy jsme měli exercicie
Schillenbeeckxa o kněžství, jak je vykládá ten
s Otcem biskupem Skarvadou, si naši slo
to profesor v knize Obhaj ovací řeč za církve,
venští krajané vykonali svou každoroční
křesťanská identita v cirk.službách. Kniha se
pout k své ochránkyni , Panně Marii Sedmiliší od učení Církve, obsažené v dogmatické
bolestné v Einsiedeln. Hlavním celebrantem
konstituci II. Vaticana Dei Verbum, kap. 12. S
byl Otec biskup Hrušovský, který měl i
tímto profesorem bylo už mnoho obtíží, vzdor
promluvu při mši sv.
tomu učí jménem Církve to, co Církev neučí na
Nadace Charta 77 ve Štokholmu zřídila cenu
katolické universitě v Nijmvegen v Holandsku.
Jaroslava Seiferta. Poprvé ji dostal slo
20.9.se už po čtvrté setkala v cisterciáckém
venský spisovatel Tatarka na Slovensku.
opatství Stična slovinská katol.mládež-4000 mla
Z podnětu amer. biskupů se sešlo v Detroitu
dých. Téma:"Příčiny naší naděje". Mši sv.slou
15.-18.9.asi 80 biskupů a vědců a zabývali
žil lublaňský arcibiskup Šuštar s 4 biskupy a
se otázkami vztahu vědy a víry. Organizá
víc než 100 kněžími. V promluvě pozdravil mla
torem byla komise pro lidské hodnoty při
dé jako generaci, která věří v budoucnost a
bisk. konferenci USA za předsednictví
chce položit pevné základy své naděje. V disku
washingtonského arcib.Mons Hickeyho. Cílem
sích se hovořilo o současné situaci Církve a
setkání byla snaha proniknout do podstaty
mladých na Slovinsku. Byli tam i hosté ze zahravíry a vědy jak teoreticky, tak prakticky.
ničí, mj .br.Martins z ekumenického Taizé.______
Washingtonský arcibiskup je přesvědčen,že
14.9.při jal biskupské svěcení vídeňský arcibis
rozhovory umožní vyjasnění a spolupráci
kup Groer u sv.Štěpána. Hlavním světitelem byl
mezi védou a vírou. Zúčastnil se toho i
kard.Konig, asistoval solnohradský arcib.Berg
prof .Jerome Lejeune, člen pap .akad.věd.
a biskup z Eisenstadtu Stefan Lázsló, nar.v
6.-7.9.vykonal sv.Otec svou 59.pastorační
Bratislavě, za přítoimosti řady biskupů z Ra
návštěvu v severoitalské oblasti Vale ď
kouska i jiných zemí, hl.z Polska a Madarska.
Aosta na hranicích Francie a Švýcarska.
Óeští biskupové dovolení vycestovat nedostali.
Oslavil patrona diecéze sv.Grata. 6.9.se
Byl tam i president Waldheim a řada osobností
modlil růženec pro vysílání RV v aostské
občanského života i zástupci jiných náboženství.
katedrále, za přítoimosti nemocných. V ne
Sv.Otec sloužil 21.9.u sv.Petra mši sv.u příle
děli by se byl rád pomodlil Anděl Páně na
žitosti 25. výr.činnosti italského sdružení přá
vrcholu Mont Blancu, ale z bezpečnostních
tel malomocných nebo"přátel Raoula Follereaua"
důvodu se ho modlil na Mont Chétif/2343m/.
a 20. výr. založení světové federace sdružení bo
Poprvé v dějinách se modlil papež Anděl
je proti malomocenství, která měla v Římě set
Páně tváří k Mont Blancu, tím oslavil i
kání na téma"Proti malomocenství, za spravedl
200. výr .prvního výstupu na tuto horu.Pře
nost a mír ve světě."V bazilice byli členové
letěl ji vrtulníkem a prošel se na ledov
těchto sdružení ze záp.Evropy i ze zámoří.
ci Brenva. V Aostě navštívil alpskou ško
V Santa Fé v Argentině pracuje skupina mladých
lu. Vzpoiměli si i na Pia XT., který tam
dělníků a studentů už tři roky v apoštoláte
jako mladý kněz založil novou cestu, jme
hromadných sdělovacích prostředků. Založili
nuje se dodnes "papežova oesta"-byl před
např.banku rozhlasových pořadů, které sami při
volbou na papeže nadšeným horolezcem.
pravují, natáčejí a předávají místním stanicím.
V Moskvě je 3700 registrovaných narkomanů.
Dále navštěvují nemocnice, starobince, věznice,
P.Curran, kněz, zbavený práva vyučovat ka
polepšovny a j.ústavy, kde promítají krátké
tolickou víru, udělil 22.9.interwiev ně
filmy a diskutují. Říkají si"Hnutí mládeže sv.
mecké katol.tiskové kanceláři KNA. vyslo
Pavla"a vzorem je jim kongregace Doer sv.Pavla,
vil se pro svobodu vědy-i teologické. Dě
která má v Santa Fé knihkupectví s nábož.liter.
jiny prý dokázaly, že učení Církve v mo
25.9.začala roční příprava na 500.výr.smrti sv.
rálce se často/?/ukázalo nesprávné, proto
Mikuláše z Flue, patrona Švýcarska/1987/.
je povinností teologů, ukázat, jak se má
12.10.bude prohlášen za svátého kard.J.Tamasi.,

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

JSTE ENERGICKÁ?
U příležitosti 30.výr.založení teol.fakulty v
I.Pracujete ráda samostatně a podle své
Kinšase/Zaire/vyšlo l.čís.africké teol.revue s
vlastní vůle?
ano I ne O 8
příspěvky teologů z řady afrických zemí. Fakulta
byla zal.v dubnu 1957, aby připravovala profesory 2.Považujete za nutné, aby se každé děv
če něčemu vyučilo a bylo tak nezávis
a vědce, kteří by rozvinuli teologické nyšlení a
lé na muži?
ano I ne O
zasadili ho do africké reality.
3.Vedla byste ráda podnik? ano I ne O
V záři byl Dalai Lama y SSSR, kde se v Ulan Ulu v
4.Domníváte se, že inteligence vás dove
Uriatské republice zúčastnil budhistické konfe
de dál než schopnost, prosadit se?
rence. Je hlavou asi 6 mil.tibetských budhistu a
ano O ne I
od r.1959 žije v Indii. V SSSR byl už r.1982.
5.Smějete se nářku žen nad jejich těles
Předs .bisk .konference NSR kard.Hoffner prohlásil
nou nešikovností?
ano I ne O
14.9.že je pro odstranění atomových elektráren v 6.Je pro vás móda vedlejší?ano I ne O
NSR. Řekl, že atomová energie je nejnebezpečnější 7. Připadá vám těžké, domítnout někoho,
na světě a vyzval vědce, aby hledali jiné zdroje
kdo o něco prosí?
ano O ne I
energie. Tím se dostal do sporu s politikem bavor 8.Dokážete vzít do ruky nejedovaté hady,
žáby, želvy, aniž byste se zachvěla od
ským min.předsedou F.J.Staussem. Zdá se, že nej
porem?
ano I ne O
víc sporů vzniká mezi lidmi o oblasti, v nichž
9.Dokážete si doma menší věci sama opra
není ani jeden, ani druhý odborník.
ano I ne O
Světová federace bibl.společnosti chce investovat vit?
10. Domníváte se, že život se skládá ze
6,7 mil.dolaru na zřízení moderní tiskárny v ko
ano I ne O
munistické Cíne, kde by se ročně vytisklo půl mil. stálých změn?
II.
Díváte
se
ráda
na
krimi?
ano I ne O
Nového zákona a 250.000 výt. celé Bible.
12. Považujete muže za choulostivé a ne
Letos vplynulo 600 let od pokřesEanění Litvy a
důtklivé?
ano I ne O
800 let od pokřesEanění Lotyšska a zřízení první
l3.Máte-li volno, zůstanete ráda déle v
ho biskupství s biskupem Meinradem. 0 Lotyše v
posteli?
ano O ne I
zahraničí pečuje mons. Ručs/není však biskupen/. 14. Považujete rovnoprávnost muže a ženy
15.9 byl v papežském patristickém ústavě Augusti
ve všech oblastech za naprosto nutnou?
niánům zahájen pětidenní mezinár. teol. kongres o
ano I ne O
sv.Augustinovi a jeho spiritualitě. Letos uplynu
lo 1600 let od jeho obrácení. Kongresu se zúčast 12-14 bodů: Jste vysloveně mužský typ,
nilo na 300 univ.profesorů z pěti světadílů, asi jak se říká s vlasy na zubech. S vámi
170 promluvilo o historických, filosofických a
sice může jít každý krást koně, ale nemá
teologických otázkách, věnovaných životu a mysle te ženské kouzlo. Za muže se pro vás
ní sv.Augustina. Cílem kongresu je vlít novou ži nejlépe hodí tyran nebo domácí pantofel.
votní sílu lidem, putujícím k roku 2000 a odhalit 8-11 bodů: Jste velmi moderní žena, a ty
znovu aktuální poselství sv.Augustina. 17.9.pro jsou dnes dost"mužné"ve svých názorech
mluvil k účastníkům sv.Otec, který nedávno vydal a v povolání. Váš muž to s vámi nemá
lehké.
apost.list Augustinum Hipponensem. Záštitu nad
cítíte v
kongresem měl italský president Cossiga. Většina 7-5 bodů; nejlépe se
manželství.
ostatků sv.Augustina je v Pavii,katedr.sv.Petra.
4-0: pro moderní
svět jste
"Radio Notre Dame"v Paříží má hodně posluchačů
- příliš
ráno i večer. Z ankety vysvítá, že si přejí víc
žen
poučení o víře, o dějinách Církve a názor Církve
ská
na velké aktuální problény a ténata. Také víc
modlitby během dne 1!
11.9.hovořila ve Vídni skupina čs.poslanců s rak.
kolegy. Když se hovořilo o nábož.svobodě, popřel
prý předseda parlamentu ČSSR A.Indra, že by něk
teří kněží nesměli vykonávat duchovní službu, i
když je jich asi 500. Uznal, že marxisticko-ateis
tická ideologie může působit na Církev záporně,
zdůraznil však, že stát respektuje nábož.svobodu.
Taize, které sv.Otec také navštíví, má 80 pro
testantských a katolických členů v bratrstvech,
polovina jich žije ve III.světě. Jak mohou žít
katolíci podle své víry v protestantské instituci?
Na římské univ.Propaganda Fide se od 22.9.konal
mezinár. sjezd o -vojenském lékařství. Na programu
bylo 170 témat zdravotních, psychologických a so
ciálních.

legie v Rakousku, rozkvetla legie v
hollabrunnském okolí blízko poutního
místa Maria Roggendorf. Je to nej- 9
starší mariánská svatyně severne od
Dunaje a úplně upadla v zapomenutí.
Díky P.Hermannovi se tam měsíčně putovalo a tako
"Dosud jsem vé poutě se zavedly asi na 40 ti jiných posvát
od Vds do
ných místech v německy mluvícím prostoru. Zvlášt
stala 4 kra v legii kvetou skupiny mládeže. Maria Roggendorf
bice sušeného mléka, za
má velký vliv na posvátnou obnovu daleko široko.
něž jsem nepoděkovála-děkuji P.Hermann je navíc oblíbený pro péci- o duše, věr
Vdm ted a ad Vám to Bůh odplatí. - Po do nost sv.Otci a učení Církve; je živý a rázný, má,
move se ml nestýská, nebod mou vlastí je smysl pro skutečnost a pro humor. Při první tis
Indie, žiji tu od 14 ti let; ale miluji
kové konferenci každému novináři podal ruku a s
Polsko a modlím se za ne. Jsem také svate věřícími se pomodlil Otčenáš. Požádal je, aby hc
hrdá, že máme tak jedinečného papeže z
"osobně neprohledávali", víš, jak dovedou být něk
Polska.. .Ubohý polský lid, musí trpět pod teří dotěrní. Bránil se, aby ho zařadili mezi
sovětskou vládou. Poláci jsou velmi oddar konzervativce či pokrokáře...Část přízemního tis
ní naší Paní a růženci, stejně jako já;
ku už vyrukovala se sprostotami, ale věrní kato
celý národ je hluboce věřící... Z ČSSR mi líci mají radost z jeho volby, ani socialisté ne
dobří lidé také posílají, a potřebuji to. reagovali negativně-část dokonce pozitivně. Sko
Proč ne? Ušetřím spoustu peněz, které mo da, že je mu"uz"67 let, ale sv.Otec řekl vídeň
hu použít pro chudáky. Jsem ráda, že ne
ské diecézi, že se při volbě o něho sám zasadil.
chcete, abych Vám odepisovala, poštovné je Jistě pochopíš, kdo je proti a kdo je pro něho..
velmi drahé a nemohu si dovolit poděkovat l.Jeho jmenování nás všechny překvapilo-mne pří
každému dobrodinci; píši jedné osobě a dám jemně, protože ho znám, pro "levičácké"a"liberáljí adresy všech, kdo něco poslali a zase ní"katolíky to byl v jistém smyslu otřes. Levičáušetřím trochu peněz pro velmi chudé lidi, ky nemyslím sociální demokraty, jejichž katolic
hl.děti. Prosím Vás, pamatujte stále na
ký vedoucí se vyjádřil věcně a dobře-to mě potě
naše mnohé potřeby, naše misie Vás potře šilo, P.Hermann má sociální cit a ochotu k dialo
bují. Vaši krajané v ČSSR jsou velmi dobři gu. Navazuje ne tak na lidské kontakty, nýbrž
a velkomyslní, pomáhají nám maličkostmi a spíš počítá s milostí Boží, aby Boha přiblížil
jsou to lidé Sinu, ne slov. Bůh jim žehnej. těm, kdo jsou víře vzdáleni. "Levičáky"myslím ty
INDIE-s.Walentyna Czemik
kdo se domnívají, že musejí"výti s vlky "a tak že
zabrání stálým výstupům z Církve. "Liberálními",
"...nedoporučuji Ván, abyste si za novou
nemyslím ani pokrokáře, ani konservativce v dob
vlast vybrali Již.Afriku. Žiji tu už přes
35 let, dobře znám zdejší poměry. Budo-li rém slova snyslu, nýbrž ty, kdo nedůvěřují v milost-a to má podobné následky ve způsobu a druhu
Západ podléhat, komunistickému nátlaku, po
žurnalismu.
čítáme s tím, že do deseti let bude Již.
2. Dosavadní činnost P.Hermanna vzbudila v jis
Afrika komunistická. Pak dojde i na ty,kdo
tých kruzích kolem kardinála odpor a antipa
komunistické propagandě, lžím a nátlaku ve
své hlouposti a pohodlnosti podlehli..." tii, ba skoro otevřený výsměch; snad se to
dá vysvětlit též napětím mezi KA a nadstátními
JIŽ. AFRIKA
katol.společenstvími, jako je Cursillos, Lombar"P. Dr. HERMANNA GROERA znán asi 30 let. Je
diho hnutí/Leppich/...a Mariánské legie. "Libeduchovním vůdcem Mariánské legie Rakouska
rální"je částečně i výuka na katol.fakultách.
a svou odpovědnou úlohu plnil skvěle. Nej
Nový arcibiskup v duchu sv.Otce podnikne jistě
větší vliv měl na něho prof .Dr.Friedrich
proti tomu kroky, doufám v to a věřím ze srdce.
WESSELI, prof.pro mystiku a teologii na
3. Po nutných ústupcích po koncilu-aby se zame
teol. fakultě vídeňské university, který
zilo
rozpolcení, se zdá, že má sv.Otec dnes sta
býval spirituálem vídeňského kněžského se
rost o ztrátu obsahu naší víry-pochopi tělně-tu Smináře. Svým svátým postojem shromáždil
kolem sebe skupinu kněží, kteří od r.1949, tam se vloudil nebezpečný pluralismus i do učení
víry, z falešného ekumenismu, pastoračního posto
kdy byla legie v Rakousku založena, při
spěli k jejímu rychlému a dobrému rozvoji. je, který křestanstvo....rozře duje, humanisuje,
místo aby videlo zesvětačování...a našlo odvahu,
Prof.Wessely byl předchůdcem P.Hermanna.
Jeho působení bylo vidět i po jeho smrti, vostavit se proti tomu statečným vyznáním víry.
... Arcibiskup to nebude mít se zmíněnými kruhy
bylo požehnáním pro naše Rakousko.
lehké, ale může počítat s velkými sympatiemi,ncKdyž jsem poznal P.Hermanna Groera, byl
bot je pastýřem duší...a viděli jsme jeho snahu
profesorem na malém seminári Hollabrunn.
9 svátostnou obnovu..."/Zkráceno/ RAKOUSKO
Jakmile se stal duch.vůdcem Mariánské
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které méty na starosti přípravy na dvoje
papežské volby: Jana Pavla I., a Jana
Sv.Otec jmenoval novým biskupem jihotyrolské die- Pavla II. sán vsak volit nemohl, bylo mu
už přes 85 let. Organizoval i pohřby Pav
céze/Itálie/Bozen-Brixen P.Viléma Emila Eggera,
O.Cap., dosud pro-děkana vyššího filosof .a teol. la VI.a Jana Pavla I. Byl pohřben 4.8..
učiliště. Narodil se 14.5.1940 v Innsbrucku v ro obřady se konaly v basilice sv.Petra. 10
dině z jihotyrolského Sterzingu, věčné sliby slo Hlavním celebrantem byl Jan Pavel někte
žil 15.5.1961 v Brunecku a na kněze byl vysvěcen rý přijel ze svého letního sídla v Casteldosavadním biskupem 29.6.1965 v brixenské kate
gandolfu. Homilii/promluvu při mži sv./
drále. Od r.1971 přednášel na bozenském semináři pronesl sv.Otec ve stoje, jinak obvykle
exegesi a od r.1972 filosofii na innsbrucké uni sedí. Zesnuly prelát byl velmi sympatická
versitě. Dosavadní biskup Mens.Gagitter/nar.1917/ osobnost. Po jeho úmrtí má kardinálsky
se vzdal ze zdravotních důvodů svého úřadu. Nový sbor 146 členů, z toho 112 voličů v pří
pade, že by bylo nutno zvolit nového pa
biskup byl vysvěcen 31.8.v brixenské katedrále,
za účasti biskupů z Innsbrucku/Stecher/a Triden- peže.
V červnu se konal mezinár.křest.televizní
tu/Gottardi/.
Všech 127 knězi litevské diecéze Panevažis nepsa festival pod záštitou katolické a protes
lo dopis M.Gorbačovovi, ve kterém se stavějí pro tantské organizace pro hromadné sdělovací
ti nedodržování lidských práv. Žádají, aby nábo prostředky UNDA-ADAT. Festivaly se konají
ženská svoboda, zaručená ústavou, nezůstala pouze každé 2-3 reky v různých městech a slou
na papíře. Stěžují si, že místní úřady zasahují
ží k výměně informací, debatám a setkáním
ved.pracovníků a redaktorů nábož .pořadů.
do záležitostí Církve. Žádají propuštění spolu
bratři Swarinskase, Tamkenčiuse a Matuliose z vě USA velvyslanec u Sv.Stolce William Wil
zení a navrácení zabrané katedrály sv.Kazimíra ve son se vzdal 20.5.své funkce, chce se
Vilně i mariánského kostela, vystavěného v pade vrátit do soukromí. President Reagan mu
sátých letech se sbírek v přístavu Klaipeda.
poděkoval za jeho konstruktivní práci při
Od 21.-28.7.se konal v mariánské svatyni Madonna navázaní diplomatických styků se Sv.Stol
Boží lásky/Il Divino Amore/u Říma 11.stanový tá cem. Od r.1981 byl presidentovým osobním
bor, jeho hlavním námětem bylo téma "Panna Maria delegátem, od 1984 velvyslancem u Sv.Sto
v postavení dnešní ženy." Účelem těchto táborů je lice, 0 jeho činnosti se pochvalné zmínil
poskytnout mládeži příležitost k vzájemému setká ředitel vatik. tiskové kanceláře Navarro
ní, přiblížit všem Pannu Marii v jejím vztahu je Vals. Jeden háček:pan Wilson, přítel pre
Kristu, Církvi a všem lidem a seznámit dnešní
sidenta Reagana a st .tajemníka Shultze,
mladé se základními hodnotami života a víry.
podnikl v březnu tajnou a nedovolenou
20. května zamítl odvolací soud v Krásnojarsku
cestu do Lybie a dostal za to důtku.
odvolání pravoslavného kře stana Chodoroviče proti
rozsudku z 15.4., kdy byl odsouzen na další 3 ro
ky nucených prací. Chodorovic je byv.správce so
ciálního ruského fondu, založeného spisovatelem
Alexandrem Solženicynem-nyni v exilu v USA-na po
moc politickým vězňům a jejich rodinám. Poprvé byl
Chodorovic odsouzen v r.1983 na 3 roky na základě
191.článku trestního zákoníku pro urážku státu a
sovětského sociálního zřízeni.
Pakistánská diecéze Lahoře-kolem hlavního města
Karači-slaví letos 100.výr.založení. Biskup tam
už dávno chtěl mít klášter s rozjímavým řádem.
V r.1983 tam přišly první Karmelitky z diecéze
Kandy ve Sri Lanoe.
Konečně máme přesnou adresu vděčné sestry
1.8. zemřel po těžké nemoci děkan kardinálského
které můžeme posílat balíčky se sušeným
sboru/od r.1977/ kardinál Carlo Confálonieri ve
mlékem: Sr.WALENTYNA C Z E R N I K,
věku 92 let. 30. 7. ho v jeho bytě nedaleko svato
Auxi 1 i um
petrského náměstí navštívil sv.Otec. Kardinál po
Raiwood.Lonavla 410401
cházel z milánské diecéze, byl osobním tajemníkem
PURE DISTR. INDIA
milánského arcibiskupa kard.Rattiho, i když byl
Ratti zvolen papežem jako Pius XI. 10 let byl pák S.Walentyna je původem Polka, žije však
arcibiskupem v LAcqidle, poté zastával různé
už od útlého mládí v Indii. Bude vděčná i
kuriálni funkce, např.byl prefektem kongregace
za letecký dopisní papír - nejen za kra
pro biskupy-do r.1973. Kardinálem ho jmenoval v
bice se sušeným mlékem!
r.1958 Jan XXIII. Jako děkan předsedal kongregacím}
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DRUHÝ

ZÁZRAK

ska, nakopnu tě do..."řekl přítel příte
li. Oba přátelé byli bohové na rudém 11
stranicko-politickém Olympu. Kvetoucí
papežskou hůl mi předal takřka Gótz z
Jen pomalu jsem se zotavoval z
Berlichingen. Svou železnou rukou přeho
otřesu po své první cestě do Polska. dil světlo na zelenou. To, že vyhrůžka
Za několik neděl po mém neutěšeném
kopance na onu část těla, kde záda ztrá
návratu přišel telegram z Lublina.
cejí své slušné jméno, mi otevřou cestu
P.Archangelus, představený kapucín ke kněžství, je jistě v dějinách spásy
ského kláštera, telegrafoval:"Archi věc jedinečná.
vář už je doma." Věděl jsem hned,co
Podruhé jsem jel do Polska na jaře 1960.
to znamená. Římské dimisoriálky se
po bludné cestě polovinou Evropy do Den předtím jsem byl ještě na opeře. Za
se hráli Richarda Wagnera, který mi dal
staly konečně do rukou pravého ad
popud k zamyšlení.Od mého dětství patří
resáta. Příliš pozdě! "Radostné"
zprávě jsem se mohl jen hořce usmát. Bludný Holandan k mým oblíbeným operám.
Mému svěcení nestálo sice nic v ces Zakletý námořník musí na své strašidel
tě, ale v cestě stála návštěva Pol né lodi neklidně proplouvat oceány. Jed
nou za sedm let smí nakrátko vystoupit
ska! Už první cesta do Polska byl
na zem. Když ho v té době žena svou věr
nečekaný zázrak. V Brně se musela
stát nesčetná řada"náhod", nebo lé nou láskou nevysvobodí, musí bloudit dal
ších sedm let.
pe řečeno"převratů", než jsem mohl
Chvěl jsem se strachem. Co když "Eliáš"
normální cestou dostat nedostupný
v Lublině nepřevezme roli statečné"Sendokument. O této "bleskové šachové
hře"Prozřetelnosti bych mohl napsat ty"? Kolik let budu zase muset čekat na
příští možnost? Z nové rány jsem měl ne
další zpráv, určitě stejně napína
smírný strach. O jaký strašidelný drát
vou, ale raději to neudělám, s
zakopnu tentokrát pět minut před dvanác
ohledem na osoby, které se jí
zúčastnily. Mohl bych snad užít při tou? Jak vůbec zvládnu druhou porážku?
Už přiostřené možnosti - ted nebo nikdy!
rovnání, abych osvětlil nesmírnou
Všechno nebo nic! mi vháněly do srdce
složitost této mimořádné situace.
Jaká je asi pravděpodobnost, že vě strach. Odjedu, abych znovu prožíval tu
hrůzu?
zeň, odsouzený na doživotí, bude
propuštěn na svobodu a na útraty
V pondělí 4.dubna 1960 jsem ráno přijel
věznice stráví několik neděl dovole do Lublina. Celou noc jsem seděl ve vla
nou na Rivieře? Toto přirovnání ne ku. S osmnáctiletým zpožděním jsem jel
ní vůbec přehnané, uvážíme-li, že
po stejných kolejích, po kterých jela
"železná opona"pro čs.občana, věří matka. Ovšem ta jela do Lublina v dobyt
cího, klerikála, církevně"zatížené- čím vagoně. Na ni čekala v Sobiboru ply
ného", který se smí pohybovat jen
nová komora. Já jel první třídou. Na mne
na "dlouhé šňůře", platila tehdy
čekal Lublin... Nechtěl jsem to oblažu
nejen pro Západ, ale i pro Východ.
jící slovo ani vyslovit. Měl jsem už na
Předpoklad či přání, aby se tento
svědomí zrádnou pohlednici. V Brně jsem
jedinečný zázrak mohl nebo směl opa slavnostně a svatě slíbil, že tentokrát
kovat za půldruhého roku znamenalo, předčasně zprávu nepošlu.Podám telegram
že by ho musel předčít ještě větší
se smluveným heslem - ale za žádnou cenu
zázrak. Abyste si mohli představit
ne dřív, pokud nebudu vysvěcen na kněze.
tuto absurditu, musel by těžký zlo
"Co mám dělat?" byla má první otázka po
činec na dovolení na Rivieře ještě
příjezdu.
očekávat,
že mu přidají pobyt v
"Vyspat se," odpověděl představený kapu
luxusním hotelu ve Ventimiglii nebo
cínů. Poslechl jsem ho.
Nizze, kde si odpyká zbytek trestu.
V deset hodin dopoledne zavolal biskup.
Já musel spíš myslet na římské vy
Chtěl mě vysvětit ještě týž den.
právění z Tannhausera. Jako hůl v
"Aby už ani jediný den nemusel čekat,"
papežových rukách nikdy nerozkvete
dodal duchovní pastýř.
čerstvým listím, tak málo může oče "Excelence,"odpověděl představený kapu
kávat Tannhauser odpuštění a spásu. cínů, "nechte ho, at se ještě vyspí. Když
Kdo však operu Richarda Wagnera zná, čekal už tolik let, tak to ten den ještě
ví, že římští poutníci konečně při vydrží.” Tím ovlivnil P.Archangelusdatum
nesli rozkvetlou papežskou berlu... mého svěcení. Měl jsem být vysvěcen v
Kvetoucí berla, kterou jsem dostal, úterý a ve středu 5.a 6.dubna. Tyto dny
jistě nebyla menším zázrakem, zato
hrály už jednou v mém životě významou
měla málo společného s poezií. "Ne- roli, ale o tom později...
pustíš-li soudruha Kuchaře do Pol-

Pokračovaní vzpomínek P.Leo KUCHAŘE
na jeho dobrodružnou cestu ke kněžství.

DOMOVINÁM

ŽÁDNÉ

RODRORY!

Nejhorší je role SACC a"biskupa"Tutu při
katastrofě r.1984; tehdy zuřila strašná
vichřice a záplavy na východě Již.Afriky.
Úroda byla úplně zničena, dva roky před
tím panovalo sucho. 600.000 osob, větši
nou černých-bez přístřeší. Snažilo se jim
pomoci celé týdny vládní vojsko. Bez
vrtulníků by se potraviny nedostaly k po
stiženým, odděleným vodou od pevniny.
Nejvíc byla postižena domovina Kwa-Zulu;
tam ztratilo na 300.000 osob domy i pole.
CO UDĚLALO PRO NE SACC?
Tak bohatě obdarované zahraničním kapitá
lem? O tom informuje evangelická tisková
služba IDEA 4.7.1984:"Luteráni celého svě
ta dávají velké částky SACCu v Již.Africe.
Ale jen z politických důvodů nechal SACC
domovinu Kwa Zulu bez pomoci."
Týden poté psala IDEA:"SACC oznámilo
církevní radě Zulu, že"biskup"TUTU"se
tvrdě drží linie a proto není ochoten pod
porovat vládu Domoviny. Kromě toho psal
SACC, že vůdce Zulu Buthelezi se musí
podřídit politickým názorům"biskupa"Tutujinak se kohoutek, kterým proudí peníze,
uzavře. Odepřením pomoci se snaží SACC
křesťany v domovinách vyhladovět. Chce
me jako evangeličtí křesťané k takovému
jednání SACCu mlčet a platit mu dál mi
liony marek?"
Když Tutu odmítnul vládní politiku domo
vin, je to jeho právo. I my jsme se k tomu
kriticky vyjádřili. Ale když vědomě odpírá
lidskou pomoc občanům domovin, je to ne
slýchaný skandál! Tím zasáhne totiž nejen
vládu, ale především své vlastní krajany,
kteří se dopustili jen toho "zločinu", že
odmítají revoluci a chtějí"jen"reformy!

žena v r.1975 a osvědčila se jako"advokát míro
vých změn".
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Hnutí Inkatha má 2000 místních skupin, sice
uvnitř systému, ale ne pro systém, nýbrž pro
pozvolné zlepšování. Inkatha je pro bílé i černé
radikály rudý šátek, protože bojuje proti apartheitu, ale také chce zabránit tomu, aby se černí
navzájem vybíjeli.
KDO SI Vic ZASLOUŽÍ NOBELOVU CENU MÍRU?
Německý parlament navrhl v r. I982 Butheleziho
pro Nobelovu cenu míru (tehdy v parlamentě ješ
tě neseděli zeleno rudí) Byl by si toto vyznamenání-na rozdíl od Tutu-skutečně zasloužil. Tím
by se mírové hnutí posílilo a to Nobelově ceně
"míru"jistě víc poslouží než propůjčení této ceny
revolučně a násilníckysmýšlejícímu"biskupovi"Tutu. Ale zřejmě žijeme v bláznivém světě!

PŘÍVRŽENCE HNUTF INKATHA
nejen radikálové UDF pronásledují,ale často i za
vraždí. V přístavu Durban byli v červenci I985
ubiti dva členové tohoto hnutí a poštvané davy
je hodily do řeky s řevem:"Ted si může Buthelezi své mrtvé psy vytáhnout z řeky!"
Prakticky se hnuti Inkatha snaží vychovávat čer
né občany pro politickou spoluodpovědnost,vzdě
lávat je a informovat. Jeho heslo není revoluce,
ale vzdělání. "Svoboda skrze vzdělání!"
SANKCE
Evropská a americká veřejnost ostře diskutovala
o tom, má-li se"potrestat"jihoafrická vláda sank
cemi. Socialistická Francie zakázala investice v
Již.Africe. USA nechtěly dodávat computery,ku
povat zlato a dávat úvěr vládě.
"Zeleně-rudí"žádají zákaz obchodu a snaží se to
ostře prosadit: 24.srpna došlo ve Frankfurtu k
velkým kraválům. Zelení zorganizovali proti Již.
Africe demonstrace. Při nich byla poškozena
spousta aut a budov. Je násilí ulice vhodným
SEVŘENĚ PESTI!
Na rozdíl od"biskupa"Tutu hledá jiný černý prostředkem protestu k odstranění apartheitu?
vůdce politiku dialogu a mírových cest. Je Postoj SPD je rozporný: někteří žádají sankce,
to pohlavár národa Zulu GATHSA BUTHE jiní chtějí zvolit diplomatickou cestu. Proti stá
tům východního bloku SPD vždy omezení obcho
LEZI. Riskuje mnoho, protože si dělá ne
přátele na obou stranách: u radikálních bědu odsuzovala. CDU/CSU a FPD sankce vůči
lochů, protoe apartheit radikálně odmítá a Již. Africe odmítly s odůvodněním,že by černým
brání se, aby jeho domovina byla"nezávis- víc uškodily než pomohly. (Typická komunis
lá". Pak totiž nemají její občané jihoafric tická taktika:uvést určitou skupinu lidí bídou do
zoufalství tak, že je ochotná ke vzpouře, ne
kou příslušnost. Ještě víc si znepřátelil
ovšem skupinu v komunistické zemi,
černý vůdce Zulů komunistické revolucio
tam se surově zakročí-a nikdo ne
náře ANC a UDF.
protestuje!) Návrh sankcí není
I N K A T H A - milion členů!
nový. Už před léty razilo
Zatímco v evropských hromad
Sdružení protestantských pra
ných sdělovacích prostřed
cujících žen heslo:"Nekupuj
cích se neustále mluvi o
te ovoce apartheitu!" Také
Tutu a Mandelovi, o
. narudlá Světová rada církví
Buthelesim je sotva sly
žádá tu a tam zrušení obcho
šet. Přitom hnutí Inkatha,
du s Již.Afrikou.
které založil, má milión
Buthelezi říká:"Sankce působí
černých členů-nejen Kwa
sebezničivě, zničí hospodářství
Zulů. Je to největší orga
a ožebračí můj národ!"
nizace černých. Byla žaloKOMM MIT

mi to nepřipomínej,"prosil Duplay."Ted
„NEVZDÁME SE!" |"Ani
odcházíš, ale brzo se vrátíš. Nikdo z nás si
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Jan Vianney se dostane sice se studiem svěcení tak nezasluhuje, jako ty!"
dál-do velkého semináře-ale vzdor pil "Pak musí Bůh udělat zázrak,"povzdechnul si
Jeník. Bezútěšně se vrátil do Dardilly. Otec
nému studiu zase nemá úspěch.
se díval rozmrzele, když mu syn řekl o svém
Přišla nová hrůza, nová válka. 16.října byl
propuštění:"Vždycky jsem ti povídal, že máš
Napoleon v bitvě u Lipska poražen. Když šel být sedlákem a ne studovat. My, Vianneyové,
Jan do velkého semináře sv.lrenea v Lyonu, umíme orat a hnojit, ale na učenosti se neho
potkával nekonečné kolo
díme. Je nám dobře, mámeny zraněných vojáků.
li v dřevácích hnůj. Nu-neV semináři našel ke své
ber si to tak k srdciíTak bu
velké radosti i přítele
deš sedlákem - stejně se
Marcellina Champagna.
Xaver domů nevrátí, "dodal
Duplay byl šťastný, že
ustaraně.
Vianney s ním bydlí v
Pár dní pracoval Jan na
pokoji, byli tam i spolu
statku jako dříve. Zase spal
žáci z Veriere Deschas a
s nejstarším bratrem ve chlé
Bezacier.
vě a tiše žaloval noci svůj
"Ted se nám to určitě po
bol. Jednou mu František vy
vede, "ujišťoval nadaný
právěl, že Jan Dumond
Duplay Jana, kdykoliv
vstoupil v Lyoně ke Škol
viděl, že Jan ztrácí odva
ským bratřím a je už nějakou
hu. Bylo to opravdu těž
dobu v noviciátě. "Chcešší než v malém semináři. V Lyonu se totiž
li být za každou cenu duchovním, můžeš se
přednášelo jen latinsky. Rektor Cardette brzo stát také bratrem v klášteře."
poznal obtíže svého nejstaršího žáka a určil
"Zítra mu napíši,"odpověděl po chvilce Jan.
mu za repetitora Duplaye, primuse třídy.
Byl by skutečně provedl své rozhodnutí,
Také pan Mioland, jeden z profesorů, mu dá kdyby byl předtím nezašel k panu faráři do
val hodiny a vykládal mu teologické pravdy
Ecully a nevyprávěl mu jak o svém neúspěchu
podle francouzské příručky Rituel de Toulon. tak o novém plánu.Avšak k jeho úžasu o tom
Jan studoval neustále, sotva si dopřál chvil nechtěl pan farář ani slyšet.
ku volna. Dokonce když švýcarský pluk,
"Hned mu napiš, že z toho plánu nic nebude.
umístěný v Lyonu, pochodoval pod okny semi' Chci, abys pokračoval ve studiu!"
náře s vlajícími prapory.Jan od učebnice ani "Ale vždyť mě propustili,"vykoktal Jan,"už
nevzhlédnul. Neustále byl ponořen v knihách- mě tam zpět nevezmou."
ale jen ponořen! Ubohý Duplay si několikrát "To se ukáže,"rozhodl pan farář,"nastěhuješ
vjel do vlasů a dodával neustále Janovi odva se zase ke mně a budeme studovat dál."
hu, aby ho nepřipravil o poslední zbytek se Znovu vytáhl Rituel de Toulon, ale tentokrát
bedůvěry.
ho učil Balley latinsky a vedl svého žáka k
Vianneyovi sice pomohla učebnice v mateřské tomu, aby ve stejné řeči odpovídal. Tak pra
řeči k tomu, aby si osvojil nutné znalosti
covali bez přestávky tři měsíce. Když nadeše
teologie, ale odpověděl správně jen když se
den zkoušek, putoval Balley se svým chráněn
ho ptali francouzský. Při latinských přednáš cem do Lyonu a prosadil, aby vyzkoušeli i je
kách ničemu nerozuměl a protože zkoušející
ho. Před zkušební komisí však ztratil Jan
dávali otázky latinsky, byl ubohý student ja hlavu a odpovídal tak nedostatečně, že gene
ko němý.
rální vikář Bochard, předseda komise,starost
Tak došlo k tomu, k čemu dojít muselo. Jan
livě kýval hlavou: "Nemůžeme pro vásopravdui
Vianney, který převyšoval nesmírně své ka nic udělat. Neuspěl jste. Ale můžete se uchá
marády zbožnosti a výborným charakterem,
zet v jiné diecézi."
dostal jednoho teplého jarního dne vzkaz, aby Balley se však ani ted nevzdal. Sel se svým
se dostavil k rektorovi a ten mu naznačil,že žákem ke Crobozovi, arcibiskupskému gene
ho musí bohužel propustit, protože vidí, že
rálnímu sekretáři, a prosil o pomoc. Vážený
další námaha je beznadějná.
kněz dosáhl toho, že pan Bochard ještě jed
"Nebudte smutný,"řekl přátelsky."Asi to ne
nou vyzkoušel odmítnutého kandidáta na faře
ní vůle Boží, abyste se stal knězem - jinak
v Ecully, a Jan, který se v tomto prostředí
by vaše studie byly úspěšnější. Můžete slou
cítil jistější, odpovídal docela dobře.
žit Bohu i v jiném povolání."
"To je zvláštní,"pokyvoval hlavou generální
Když se Duplay dozvěděl o propuštění, byl
vikář po zkoušce. "Nejsem s výsledkem dneš
celý zoufalý. Dokonce se pokusil rektora pře
ní zkoušky nespokojen, ale sám nemohu roz
mluvit, ale neměl úspěch.
hodnout. Poslední slovo má prelát Courbon."
"Nic si z toho nedělej,"těšil primuse vylouče
V doprovodu pana faráře vyhledal preláta,
ný, "asi jsi měl s tím oslem pravdu. Jde tam,
který v nepřítomnosti arcibiskupově vedl
kam patří!"
diecézi, a předložil mu celý případ.

šedivý kněz chvilku mlčel, pak pohlédl na
pana faráře Balleyho, jehož názory a věr
nost víře dobře znal, změřil ho jasnýma,
chytrýma očima a zeptal se ho:"Je Vianney
zbožný? Ctí Matku Boží? Modlí se růženec?"
"Ano - je vzorem zbožnosti, důstojný pane1,'
odpověděl pan farář Balley bez váhání.
"Vzor zbožnosti," pokývnul zástupce arci
biskupův, "to je právě to, co dnes Francie
nejvíce potřebuje, zbožné kněze. Dobrá,
zavolám ho. Milost Boží vykoná ostatní."
"Děkuji vám z celého srdce," odpověděl
pan farář a políbil prelátovi ruku.
Oči měl zamlžené slzami. ,
WILHELM HÚNERMANN

na manžela. V předsíni čekali další, vyzbrojeni
automaty.
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Německý důstojník oslovil
manžela lámanou franštinou:
"Zatýkám vás. Vstaňte a
připravte se na cestu.
Upozorňuji vás, že nemá
smyslu se vzpírat."
Vojáci prohledali pokoj,
V nočním stolku našli
pistoli. Pierre ujistil
důstojníka: "Víc zbraní
v domě není. Dávám vám
čestné slovo."
Důstojník na něho po
hlédla pak rozhodl:
DĚVČÁTKO A RŮŽENEC
"Dobrá. Od další pro
hlídky upustíme."
Rychlík zastavil na francouzské-německé
hranici. Po krátké přestávce se znovu roz Mezitím se vzbudila naše pětiletá Lisetta. Nechá
jel do Německa. V oddělení II.třídy seděla pala, co se děje, jen překvapeně hleděla na ci
zí lidi, pak na tatínka, který se oblékal na ces
u okna zamyšlená paní. Po chvíli otevřela
tu a na mne, jak jsem se snažila utlumit pláč
kabelku, aby vyňala peneženku a tu jí
něco z kabelky vypadlo na zem. Vedle se kapesníkem.
dící pán se sehnul a podal jí to,co vypad Pierre se sklonil nad postelí a políbil mě na čelo
Z jeho pohledu jsem vyčetla,že se loučí navždy.
lo, totiž růženec.
Pak se sklonil k dětské postýlce, aby políbil i
"Jste také Francouz?"zeptala se paní.
Lisettu. Těžce se vymaňoval z jejího dětského
Cestující přisvědčil.
"Víte, jsem tak nešikovná a nepozorná.Ten objetí, když se mu pověsila kolem krku.
"Páni, jsem připraven."
růženec je pro mne velmi’vzácný. Koupil
mi ho v Římě manžel a požehnal jej sám pa Tu se stalo něco, co všechny překvapilo.
pež. My, Bretoňci, lpíme na tradici předků Lisetta vyskočila ze své postýlky a tak, jak by
a růženec i dnes hrá důležitou roli při ve la, v noční košilce, klekla si uprostřed pokoje
černí modlitbě. Jeho zrnka procházela man a začala probírat zrnka růžence, jak vídávala i
želovými prsty a když byl na cestách, mod nás, když jsme se společně modlili. Volala:
"Dobrý Bože, pomoc tatínkovi! Milostivá Boží
lila jsem se ho já nebo má dcerka."
Matko, ochraňuj ho!"
Pak se na chvíli odmlčela.
Vojáci sklonili zbraně a s úctou sledovali mod
"Můj manžel byl v osvobozovacím hnutí
litbu dítěte.
Francie za německé okupace. Casto jsem
ho prosila, aby se kvůli nám vzdal tak ne Důstojník, který pozoroval tento výjev z poza
dí, náhle přikročil k maličké, pohladil ji po vla
bezpečné činnosti. Zdály se mi často zlé
sech a řekl slova, která zněla přímo neuvěřitel
sny o jeho odvlečení... Pak přišlo to, če
ně:"Jen se modli, maličká. Slibuji ti, že tatí
ho jsem se obávala. Když se jednou v no
nek se k vám brzo vrátí."
ci vylodili v Normandii spojenci, my, v
A skutečně, druhý den už byl manžel doma, a
Bretani jsme o tom nic nevěděli. Bydleli
jsme u moře. Protože jsem nemohla usnout, nic se mu nestalo. Při propuštění mu připome
vyšla jsem na balkon. V dálce jsem slyšela nul důstojník modlitbu naší Lisetty a svůj slib,
který jí dal. Vyžádal si však od manžela ujiš
hučení aut, která se k nám blížila. Jejich
tění, že nebude nic podnikat proti německým
reflektory byly stále jasnější až ozářily
vojákům. A aby dokázal, že to myslí čestně,
úplně okolí našeho domu. Vešla jsem do
s manželem propustil i tři další zatčené, za kte
ložnice a vzbudila jsem manžela.
"Pierre, jsou tu auta. Asi přišli pro tebe." ré se manžel zaručil."
Paní své vyprávění skončila. Cestující, který
"Už přestaň s tím strašením,"odpověděl
ji pozorně poslouchal, se nakonec odvážil zeptal
manžel, "moji přátelé mě nezradí."
"Znáte toho důstojníka? Už jste se s ním někdy
Znovu jsem vyšla na balkon. Dům už byl
obklíčený. Vběhla jsem do ložnice upozornit setkala?
Paní se usmála:"Hned po válce se přihlásil a
manžela, že Němci pro něho přišli...
Vstoupili do předsíně. Vrhla jsem se na po představil se. Vzpoměl na modlitbu naší Lisetty
stel a přitiskla jsem se k manželovi. Chtěl i na svoje dětství. Vzpomínal na matku, která
mu před odchodem na frontu dala růženec.Když
vytáhnout pistoli, kterou měl v nočním
stolku. Udeřila jsem ho přes ruku. Nemělo 13.února rozbily bomby Dráždany, pochovaly i
to smyslu. Vojáci prohledali celý dům. Pak jeho maminku, nejdražší bytost na světě. A ted
se vrátili do ložnice. Ve světle silných ba je můj muž u něho a i mně pozvali,abych dones
la růženec, který jednoho vrátil rodině a druhé
terek jsem viděla hlavně pistolí, namířené
mu vrátil víru." (Devota-Slov.hlasy z Ríma)
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A. nejen o náboženství, i o SVOBODĚ. Za Jenže ještě nevíte, jaké to bude. Možná, že se
čátek je vždy nejtěžší. Ale jde-li o něco
vám to i zalíbí!A ručím vám za to, že brzo po
tak vážného, jako o vyučování víře v dneš znáte a uznáte, jak to bylo potřebné a užitečné.
ních tak těžkých podmínkách,
Že to bylo nejdůležitější na světě!
je to ještě těžší. Je potřeba
Řeknu vám jednu povídku. Docela
velmi pečlivě vybírat slova a
krátkou. Šli spplu tři chlapci. Jeden z
způsob. A hlavně to, s čím má
nich si vzdychnul:"Kéž by mi tak někme začít.
do vyčaroval frank, pak bych si šel
Rodiče nepotřebují oficiální za
koupit žvýkačku, mám na ni velčátek. Těžko je si představit
kou chut." Druhý řekl:"Ty jsi
rodinu, v které by nikdy ne
ale hloupý! Kdyby někdo uměl
padlo slovo Bůh a náboženství.
čarovat, raději bych si přál
A náhle by se jeden večer za
autíčko s dálkovým řízením."
čali "učit náboženství". Výcho
Třetího bolel zub atak mu napadva v rodině začíná skutečně
lo, že kdyby před ním stála dobnenápadně, nepatrnými po
rá víla, přál by si, aby se mu
známkami, odpovědmi na dět
zub uzdravil a nemusel k zubařo
ské otázky, vysvětlováním
vi. A tu najednou před nimi ta
obrazů, symbolů, činů.
víla stála. Nabídla jim, že jim je
Jiný vyučující může dostat děti,
jich přání splní, ale aby si to
které nevědí vůbec nic. To, co
ještě jednou dobře promyslili, že
tu navrhujeme, vychází právě z
jim nabídne něco jiného. Tomu
takové situace.
prvnímu místo franku deset tisíc
VÍTE, PROČ SE SETKÁVÁME? O CEM SI franků-ale až skončí školu.Tomu druhému velké
BUDEME VYPRÁVĚT? - O náboženství. A auto, až bude mít řidičský průkaz.A třetímu na
víte, co je náboženství? Nu, i když o tom bídla zdraví po celý život, ale jen když hned
něco víte, jistě si neumíte představíte,bu- půjde k lékaři. Dala jim pět minut na rozmyšlení
de-li to zajímavé, bude-li se vám to líbit. Kdyby se to skutečně stalo, co byste jim poradi
A vůbec už nemůžete vědět, bude-li to
li? Jen hlupák by si vybral první maličkosti.
pro vás užitečné.
Jistě jste už uhádli, proč vám to vypravuji. Mož
Ale tak je to vždycky. Zapnete-li si tele ná, že by se vám ted chtělo venku běhat nebo
vizor, víte, jaký tam bude program, jaká se dívat na televizi. A možná, že to budete
pohádka, když jste ji ještě nikdy předtím chtít i jindy před naším setkáním. Budu vám vy
neviděli? Víte, bude-li film zajímavý? Ne právět leccos zajímavého a krásného. Nejvíc ,to
bo když jedete na výlet tam, kde jste ješ však oceníte později, jak vám to bude pomáhat
tě nebyli, víte napřed, bude-li se vám
v životě. Ale máte možnost si vybrat. Tako ti
tam líbit? Jaké dobrodružství tam prožije chlapci v té pohádce.
te? Nu, a myslíte, že by bylo moudré
Můžete dát přednost jiné zábavě. Ale myslím si,
od chlapce, aby nešel na film, který ješ
tě nikdy neviděl? Jen proto, že neví, bu že by snad přece jen bylo lepší, zkusit to, co
si tu budeme vyprávět. Co myslíte, jak se roz
de-li ten film hezký? Nebo aby nikdy ne
hodne moudrý? Bud řekne:"Nejdu tam, protože
šel na výlet, protože neví, jestli se mu
nevím, jaké to tam bude." Nebo řekne:"Nevím,
tam bude líbit? Vždyť by byl hloupý!
jaké to tam bude a právě proto to zkusím!"
Kdyby tak jednal vždycky, nikdy by ne
ochutnal čokoládu, vždyť nemůže předem Tak co - jak se rozhodnete?
vědět, jakou má chuť!
První kapitolka z vynikající slo
Takové děti, snad ani na světě nejsou,
venské knihy Victoria Montana:
děti jsou zvědavé. Vím tedy, že
NEBOJTE SA ŽIVOTA, vydané
jste zvědavé i na to, co vám chci
Slovenským ústavem sv.Cyrila
vypravovat. Je tomu tak, že?
a Metoda v Římě. Psychologicky
správným způsobem a neobyčej
Vím také, že děti dělají
ně zajímavě uvádí děti do po
nejraději to, co si samy
znatků života z víry a o víře.
vymyslí. Když je někam
Možná, že některé mamince na
pošlou dospělí, není jim
padne, pozvat si k sobě na
to po chuti. Obyčejně by
určitý den děti a uvádět je se
právě dělaly rády něco ji
svými dětmi do života s Kris
ného. A sem vás asi po
tem. Byl by to vynikající apoš
slali rodiče, že? A vy by
tolát! Nebo se ujme dětí někdo
ste si raději někde hrály.
z mládeže?
Je tomu tak?

v 11 mil.výtisků a má 64 stran.
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Belgická vlámská katol .universita v Lovani zřídi
V Gazzadě u Varese skončil evropský stud,
la ústav pro styky mezi Čínou a Evropou. Bude
týden o nábož.dějinách baltických národů - převážně hospodářský, věnuje se např. školení čín
Litva a Lotyšsko slaví letos výročí pokřes- ských techniků a tzv.managerů větších podniků.
ťanění. Účastníci ve výzvě italským bisku Ústav budou podporovat belgičtí průmyslníci a
pům a evropským vládám žádají, aby se každý podnikatelé společně s vládou.
rok konal den modliteb za pronásledovanou
2O.8.byli u Prahy zatčeni: Michal Holeček/28 let/
Církev a v rámci výročí pokresčanění někte Václav Malý/36/, kněz, který nemá souhlas a Ka
rých evropských národů byla veřejnost hodně mila Bendová, manželka byv .mluvčího Charty Václainformována o společných evropských kořenedwa Bendy. V autě zabavila policie dokumenty o
ve formě papežských dokumentů. Italského min.poměrech ve věznicích. Po 3 hod.výslechu byli
předsedu Craxiho a předsedu evropského par všichni propuštěni na svobodu.
lamentu požádali, aby seznámili světovou ve-letos byla prohlášena za hl.město evropské kultu
řejnost s otázkou svobody a nezávislosti
ry Florencie. Tam se pořádají různé umělecké podbaltických národů-Litvy, Lotyšska a Estonska,,niky, mj .soutěž výtvámých umělců-malířů, grafi
ků a sochařů. V grafice zvítězil slovenský umě
které byly násilně připojeny k SSSR.
Franc.hnutí pro život organizovalo v Paříži lec tvořící ve Florencii Stanislav Dusík, rodák
od 11.-14.9.IX.mezinár.sjezd o rodině. Byla z Bolerázu u Trnavy a čestné uznání ve stejném
tam i Matka Tereza-přimlouvala se za adopce oboru dostala jeho rranželka Mária. Náš slovenský
a početné rodiny g franc.odborník Jerome
krajan se dostal i do katalogu mistrů XX.st.,
Lejeune. Dále objevitelé nové metody přiro jenž vyšel min.roku v Bologni. St.Dusík se věnu
zeného plánování rodiny John a Evelyn Bil- je posvátnému umění, již na Slovensku vymaloval
lingsonovi a Dr. Med. Bernard Nathanson u USA, několik kostelů. Zabývá se i studiem Turinského
který byl kdysi stoupencem přerušení těho plátna, podle něhož vytvořil působivá grafická
tenství a dnes bojuje za obranu života. Pak díla. BLAHOPŘEJEME!
řada odborníků, i 2 delegáti papežské rady Na sto tisíc Britů - mj.21 anglikánských bisku
pro rodinu. Největší potlesk získal Mans.
pů, řada umělců a členů obou sněmoven podepsalo
Tchidimbo, byv. arcibiskup v Conakry v Gui žádost o propuštění vězněné ruské pravoslavné
nei, uvězněný na 6 let za vlády Sékou Touré. básnířky Ireny Radušovské, nyní těžce nemocné.
Kongres skončil večerní koncelebrovanou mší Akce skončila 17.9.a archy s podpisy byly ode
sv., sloužil ji pařížský arcib.kard.Lusti vzdány sovětskému velvyslanci v Londýně. Radušinger. Kongresistů bylo 4500.
ská je v perusovickém vězení KGB, kde se ji stát
Našemu krajanovi a předsedovi Křesťanské
ní nadvládni snažil přimět k prohlášení, že li
akademie prof .Mikuláši Lobkcwiczovi byla
tuje své činnosti a sliboval možnost i cestovat.
Neočekávaně dostal její muž Igor povolení ji
letos udělena cena Konráda Adenauera.
Ruský klášter na Hoře Athosu-sv.Panteleimo- ve vězení navštívit-ačkoliv dosud ho odmítali.
na-má 22 řeholníků, kteří by chtěli aspoň
Podle Keston College byl v SSSR znovu zatčen a
11 nových, nebot podle ruské pravosl.církve odsouzen na 3 roky Nikolaj Saturain, tajemník
nestačí dosavadní na správu kláštera. Řecká státem neuznané baptistické církve. Už strávil
vláda zatím nevyhověla, domnívá se, že za
ve vězeních 20 let pro svou náboženskou činnost.
žádostí jsou politické záměry, během 3 let 12.9.zemřel slovenský kněz Ján Hova,61 let, z
s tím přišly sovětské úřady už 5 x. Řecká
Chicaga. Ve Vídni zemřel 5.8.0.Dominik Matiášovvláda je diplomaticky opatrná, 2 mniši byli ský od Těšitelů z Getseman,75 let, pracoval hl.
pozváni do SSSR a nikdy se nevrátili i když pro starousedlíky. Pocházel prý z Pezinokuna
při odjezdu vyjádřili úmysl se vrátit. Ta Slovensku.
ké otázka: nevyzývají sovětští hosté na Ho Oblát i Neposkvrněné Panny Marie/0MI-náš misionář
ře Athos řeholníky k loyálnosti k SSSR?
P.Žižkovský v Již.Africe je jejich členem/si zvo
Většina mnichů ovšem pochází z diaspory,
lili za gener.představeného Itala P.Marcela Zago.
nejsou to přímo Rusové. Gruzinci a pod.
Kongregaci zal.1817 Francouz Mons de Mazenod.Má
Před 7 lety, 1979, začalo hnutí Pomoc trpí 5000 členů, pracuje v 80 zemích, nej v. v J. Africe.
cí Církvi/Kirche in Not, P.Werenfried/vydá Polská diecéze Tarnów slaví letos 200 let svého
vat a rozesílat Písmo sv.pro dětí-nyní je
založení. Primas kard.Glenp sloužil v tamní ka
už v 39 jazycích. Poslední je''setswana",
tedrále 7.9.mši sv., také k ukončení zeměděl
jíŽ mluví kmeny Bantu hl.v Botswaně a v
ských prací. K jubileu přijel do Polska i amer.
imoha oblastech Namibie a Již .Afriky. V
kardinál Krol, arcib.z Philadelphie,pols.původu.
různých nářečích jí rozumí 2,7 mil .osob.
Každý S.obyv.země je křestan-1,6 miliard, dále
Misionáři tyto bible už netrpělivě očeká,asi 800 mil.mohamedánů, 660 mil.hinduistů a 300
vají-náklad 54 tis. výtisků.Je i v dalších
;mil.budhistu, 825 mil.bez vyznání a 200 mil.nevěr
14 afr. jazycích, celkem vyšla tato bible
ou. Ostatní nábož.skupiny - 460 mil.osob.
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MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

22.září 1923.
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Nová zněna studijních plánů na naší fakultě. Filosofie úplně zmizí, na její místo nastoupí"dějiny materialismu". Psychologie zmizí také, bude se přednášet v kursu jen"reflexologie". Z dějin ruské literatury se staly dějiny společenských struktur. Náš profesor
filosofie přednášet nenůže, protože strana dosadila na předmět "naterialismus "vlastního
"lektora". Podobné je to s profesorem psychologie, jeho místo zaujme lékař. 0 smutné zby
tečky ruské literatury se podělí tři profesoři.
Otmar dostal do ruky německé noviny, v nichž německý korespondent oznamuje, že byl něja
kou dobu v Moskvě a že na universitách je všechno v pořádku. Profesoři klidně přednášejí,
o teroru nemůže být ani řeč. Otmar tuto zprávu předčítal ostatním profesorům a všechny
pohoršila nevědomost a nestoudnost korespondenta, který sotva nosem zavadil o záležitosti,
kterým vůbec nerozumí a referoval o tom, co mu vydrezírované úřady předvedly. Všechno v
pořádku! Profesoři mají klid! Přirozeně - mají takový klid, že nemají vůbec co dělat a
muse ji s rodinami hladovět. A že všechny předměty, které universitu povyšují na víc než
jen odbornou školu, se pomalu úplně odstraňují - a to je v pořádku? Ach - tyhle "vznešené
návštěvy ze zahraničí"! Dřív se v Rusku divoce vraždilo, celá země byla v ohni. Toho si
snad na Západě všimli a dokonce protestovali proti hrůzám občanské války či proti nelid
skosti Ceky. Teň však lidi drtí a utlačují s železnou důsledností; tak dlouho se dělá ná
tlak a znásilňují se, až se z nich vyžene všechno, co jen trochu voní svobodou a lidskou
důstojností; dnes už není třeba požárů, teä všechno odumírá v ledovém mrazu.

23.září 1923.
Dnes odpoledne byla v divadle debata, zorganizovaná bezbožníky. Byli pozvaní duchovní
všech náboženských společností. Bezbožníci utrpěli strašlivou porážku, protože jejich nevěrečtí řečníci argumentovali neobyčejně hloupě. Na konci však byli všichni řečníci,
kteří hájili náboženství, zatčeni.

27.září 1923.
Naší fakultě navrhli, aby zvolila děkanem komunistu. loni se tomu fakulta všemi prostřed
ky bránila. Enes se mlčky podrobila.
13.října 1923.
Na zpáteční cestě z university jsem zaskočila k Nataši. Sotva jsem otevřela dveře pozna
la jsem, že je - jako obvykle - v stísněné náladě. Právě rozbalila balík, který dostal
Igor od maminky a držela v ruce hedvábný, pečlivě vyšívaný pytlík na tabák.
"Podívej se, A1 jo,"řekla, "v balíčku byl tento pytlík, ale od maminky není, je k němu při
ložen lístek." - Četla jsem na lístečku:"Drahému Igorovi jako vzpomínku na těžké dny vě
zení." - "Sedím, lámu si hlavu, od koho to je, ale mamě,"řekla Nataša.
"Ale Natašo, "zvolala jsem po chvíli, "jasně je od Tosji. Vzpomínáš si, jak se o Igora sta
rala, když seděl v koncentráku v Oušku a ty ses o něj starat nechtěla?"
"Asi máš pravdu,"řekla smutně Nataša. "V poslední době nyslí na ni stále častěji a před
stavuje mi ji jako ideál. Zvlášť. nespokojený se imou je ve fysických vztazích, říká, že
jsem ryba a ne žena. Je to pravda. Miluji ho moc, ale duševně, ne fysicky, jeho doteky
jsou mi často odporné a to ho strašně uráží. Říkává, že se mu neodevzdávám, jen mu dovo
luji, aby se ke mně přiblížil. Ostatně, teä chápu, co znamená tenhle balíček, který le
žel vedle pytlíku na tabák." - Byl to z otrub připravený koláč, jaký se dělával v dobách
největší bídy. Asi chtěla Igorovi Tosja připomenout, jak mu tehdy nosila otrubové koláče
do vězení.

"A kde je Igor?" ptala jsem se.
"žel na trh se starými věcmi, aby prodal svetr, který mu upletla maminka."
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Vtom vstoupil Igor do pokoje a Nataša se ho ptala, co mají věci v balíčku znanenat.
Napřed se tvářil, jako kdyby to nevěděl. Když nu však Nataša řekla pravdu přímo do očí,
připustil, že jsou asi od Tosji.
"Proč jsi mi to hned neřekl?" ptala se vzrušeně a rozčileně Nataša.
"Myslel jsem, že na to stejně sama přijdeš,"odpověděl Igor nejistě.
"Ale pak nechápu jedno. Proč jedná tak lstivě, proč ty pokyny a náznaky? Proč ne otevře
ně? Ví docela dobře, že jsem za tebou nikdy neběhala, že jsi sám trval na našem sňatku!
Tvá Tos ja by se měla stydět!"
"Neodvažuj se mluvit o Tosji špatně,"řekl hněvivě Igor."Je to ušlechtilá dívka a má
srdce! Hladověla, aby mě mohla podporovat, hodiny stála v mrazu, aby mi směla předat
koláče z otrub, které si sama odtrhla od úst! A nikdy by mě nenutila, abych maloval
portréty vůdců, sama by si něoo vynyslela, jak vydělat peníze."
"Ach - tak to tedy je! Nu, snad přece dosáhne svého cíle."
Nataša vzala z okna láhev od mléka a začala ji umývat. Snažila se vypadat klidně,
bylo však na ní vidět, jak to v ní čím dál víc vře. Třásla se a třepala lahví stále
silněji. Náhle prudce vykřikla, padla na židli, uchopila rukama břicho a její tvář
se zkřivila bolestí.
Igor se k ní vrhnul a začal ji zapřísáhat: "Natašo, rrůj holoubku, odpust mi, odpust!"
Pokryl její ruce polibky. Nataša hlasitě sténala a pak těžce řekla: "A1jo, je mi straš
ně špatně, prosím tě, zavolej lékaře."
Ten bydlel v sousedním domě a byl na štěstí volný.
Po několika hodinách bylo po všem. Potrat. Nataša, celá bledá, ležela tiše v posteli,
slzy jí stékaly pomalu po tvářích. Vedle ní seděl Igor a snažil se ji potěšit.
Tu se jí začaly třást rty a řekla pomalu:"Iro, proč jsme nedokázali udržet si naše
dítě?"
"Netrap se,"odpověděl něžně,"budeme mít další dítě."
"Ty snad ano - ale pro mne už je konec, Igore."
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Před 100 lety-1886, byla ve Stuttgartu za
ložena Armáda spásy. Má 3 mil.členů.
21.8.36 dožil 65 let Mons.Michal RUSNÄK,
biskup slov.řecko-katol.eparchie v Kanade.
V Chicagu, v sídle arcib.kard.Bernardína,
se 19.8.setkali představitelé 12 různých
vyznání/zastupují 150 mil.Američanů z
celkového počtu 240 mil./,aby se dohodli
o společném postupu v boji proti porno
grafii. Žádají přísnější používání zákonů
proti této neřestí.
Pomoc trpící Cirkvi/Kirche in Not/uvolnila loni asi 9 mil.dol.na podporu kněž
ských povoláni středových.Evropy a tzv.3.
sveta. V Polsku jsou semináře plné, v Ma
ďarsku počet povoláni prudce klesl. V ČSR
by bylo seminaristu vice, ale existuje nu
merus clausus-přijmou jednoho kandidáta
ze 3 přihlášených.
Washingtonská arcidiecéze otevřela v září
na předměstí vlastní útulek a ošetřovnu:
"Dar míru"-hl.pro nemocné aids a j.vážně
nemocných, a pro umírající. Vedou ji misio
nářky Křesťanské lásky Matky Terezy. V
prosinci byl podobný útulek otevřen v
New Yorku.
V přiležitosti 1600.výr.obráceni a křtu
sv.Augustina, -vydal sv.Otec 28. 8.apoštol
ský list o 21 str. a o 5 kapitolách,

kde dokazuje, ze tento světec je stále přitomen
v životě Cirkve a v duchu a kultuře celého zá
padu.
Přes 40% rodičů v Jugoslávii, v záhřebské oblas
ti, chce, aby se náboženství vyučovalo na ško
lách, jak zjistil průzkum, zveřejněný 20.8. v
bělehradském komunistickém deníku Borba. 43,6%
osob sdělilo, že děti chodí na vyučování nábožen
ství ve farnostech. Borba tvrdí, že skutečné
procento je jistě vyšší. Školy nemluví o otáz
kách, které mladé zajímají, jdou tedy mladí pro
odpovědi jinam. Vzdor státnímu ateismu je vy
učování náboženství v Jugoslávii zaručené ústa
vou. Smí se však vyučovat jen v kostelích.
3. 8.skončil v Konigsteinu 36.mezinár. sjezd hnutí
POMOC TRPÍCÍ CÍRKVI. Účast-400 delegátů z 24 ze
mi. Námět:Cirkev a lidská práva, solidarita s
pronásledovanými. Kromě diskuse o postoji cirk
vi k problémům lidských práv diskutovali účast
nici o skutečném nebo zdánlivém zachováváni lid
ských práv v zemích varšavské smlouvy a jak má
Církev postupovat v zemích, kde se lidská práva
porušuji. Řada odborníků rozebrala situaci v to
talitních diktaturách. Prof.Dr.Rabas hovořil o
angažování církvi pro lidská práva v ČSR. Sjez
dy se konají každu rok, I.se konal 1951 v Hilversumu v Nizozemsku-diskutovalo se o těžkostech
uprchlíků. Jménem P.Werenfrieda odpověděl Dr.
Bambini na otázku, jak mohou věřící prozívat so
lidaritu s pronásledovanými. Hl.modlitbou.

ŽILA

PAPEŽKA

JANA?

Středověká báje o papežce Janě, která mě
la vládnout dva roky a sedm měsíců po
smrti Lva IV.se občas objeví na stránkách
nesolidního tisku jako skutečná událost.
JE TO BÁJE
Lev IV. zemřel 17,7.
855 a už 29.9.téhož
roku byl za přítom
nosti císařských vy slancu vysvěcen Be
nedikt III.,jak to do
svědčují současné lis
tiny. Pro papežku
Janu tu tedy není
místo. Římská mince
ukazuje obraz Bene
dikta III.s obrazem
císaře Lotara I., který zemřel 28.9.855.Byl
tedy Benedikt papežem už při smrti tohoto
císaře. Také máme zprávu státníka západofranské říše Hinkmara Remešského, jehož
posel cestoval do Říma a cestou se dozvě
děl o smrti Lva IV.Když přijel do Ríma,
byl už papežem Benedikt III.
SOUDOBÉ RUKOPISY O NÍ NIC NEVEDÍ
Nemluví o ní ani nepřátelé papežství. Baj
ka vypráví, že na školách v Mohuči vyni
kala půvabná dcerka jistého Angličana a
měla mnoho ctitelů. Přestrojila se za muže
a vstoupila se svým milencem do kláštera
ve Fuldě. Odtud odešli do Anglie, pak do
Athén, kde milenec zemřel. V Římě se sta
la profesorem na řecké škole a jako Jan
Anglický budila pozornost svými vědomost
mi i ctnostmi, takže po smrti Lva VI.ji zvo
lili kardinálové za papeže. Zamilovala se do
komorníka. Když při papežském průvodu
spadla s koně, narodil se jí chlapeček.
Oba hned zemřeli.
BAJKA KRONIK POLOVINY 13. STOLETÍ
O rozšíření bajky se zasloužil zejm.domini
kán Martin z Opavy čili Martinus Polonustehdy patřili čeští dominikáni k polské pro
vincii. Stal se papežským penitářem a kap
lanem. R.1278 ho jmenoval Mikuláš III.arci
biskupem v Hnězdně, zemřel ale cestou v
Bologni, kde je i pohřben. Napsal mj.i
Kroniku papežů a císařů. První exemplár
z r. 1265-68 poslal do Prahy řádovému před
stavenému Hyacintoví, který ho za ni po
chválil. Kronika sice uvádí mnoho pramenů,
ale autor neváhal nahradit originál anekdo
tou, uváděl různé výmysly, jen aby jeho
dílo bylo zajímavější. Smýšlenka je také bá
je o papežce Janě, která se však objevuje
až v třetí redakci díla. Jméno papežky Ja
ny se objeví teprve v 14.st.
JAK SE TEHDY PSALY HISTORICKÉ KNIHY
Tehdy se všechny rozumové síly obracely k
spekulativnímu myšlení. Dějiny jsou však
vědou empirickou. S historickou látkou se
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zacházelo podle praktických hledisek, bez ohledu
na historickou pravdu - tedy nekriticky. Casto
zabředla historie do jalového povídání. Zejména
pikantní historky se šířily
všeobecně, takže od 14.st.
skoro všichni věřili, že na
papežském trůně seděla že
na. V domě v Sieně bylo
dokonce poprsí papežky Ja
ny. V 16.st.-po 200 letech,
je dal Klement VIII.odstra
nit. Papežové se vyhýbali
cestě kolem Kolosea. Při
papežské volbě se museli
podrobit tělesné prohládce.
Na kostnickém sněmu argu
mentoval Mistr Jan HUS
papežkou proti papežské
autoritě, a nikdo z přítomných prelátů mu ne
odporoval. V knize O Církvi hovoří Hus o papež
ce pětkrát, nazývá ji však Anežkou.
Bajku o papežce Janě rozšiřovali nejen nepřátelé
papežství, ale i věrní katolíci a věřili jí i učenci
a kanonisté. Sv.Antonín Florentský, vynikající
právník a arcibiskup, dokonce uvažoval, mohloli by být svěcení této"papežky"platné.

VÍTĚZSTVÍ PRAVDY NAD BAJKOU
Proti této báji se už v 15.st.ozval rozhodným od
mítnutím Eneáš Silvius, pozdější papež Pius II.,
dále italský humanista a historik Bartolomeo
Platina(+1481) a kalvínský teolog David Blondel
r.1648. Ještě na začátku našeho století se ozva
ly hlasy naprosto odmítající tuto myšlenku z vě
deckých pozic historie: J.DÓllinger, F.X.Funk,
W.Kraft. Dnes už "papežku" Janu nikdo nebere
vážně.
JAK TATO BÁJE VZNIKLA?
Zbývá otázka, jak mohla tato báje vzniknout. Od
povědí může být několik. Fantazie lidu, vybičo
vané nesprávně vysvětlovaným starým nápisem v
Římě: PPPPPP - parce pater patrum papissae
prodere partum.
Nebo stará socha Mithrova kultu s dítětem ve
Vatikáně a mnohé jiné staré sochy.
Ostatně, podobná báje existovala už dříve na vý
chodě a vztahovala se na cařihradského patriar
chu.
Konečně atmosféra doby byla barbarská, takže
desáté století církevních dějin se nazývá"temným stoletím." pro četné skandály i na nej vyš
ších místech. Na Petrův stolec nemohl dosednout
papež, který by udělal pořádek, protože to ne
dovolila římská šlechta. Přes padesát let vládly
nad Římem tři ženy: matka s dvěma dcerami.
Historie nazývá tato léta "pornokracií".
Že tyto neutěšené poměry byly úrodnou půdou
pro vznik rozmanitých bájí a pověstí, papežku
Janu nevyjímaje, je pochopitelné. Pro nás to
ovšem znamená na druhé straně splnění slibu
Kristova o Církvi, že"brány pekelné ji nepřemo
hou."
Václav MEDEK

PAPEŽOVÉ

Tak se stal papež nezávislým na světských vla
dařích, ovšem byly tu i zlořády, např.rozdělová
ní hodností příbuzným(nepotismus)a za peníze
ŠTĚPÁN 11,-19.5.715-11.2.731.
(simonie), které se rozmohly hl.v renesanci. 20
Po Zachariášově smrti byl
V témže roce - 754 - pomazal papež Pipina a je
zvolen papež, který ještě
ho syny - Karla a Karlmana - v kostele sv. Divi
před korunovací, za tři dny
še na krále a propůjčil jim titul Patricius Romano
po volbě zemřel. Mezi pape
rum, který měl dosud exarcha z Raveny a pro
že se nepočítá.
půjčoval jej jen byzantský císař. Byl to další
Štěpán II.je první papež z
krok k uvolnění papeže z područí císaře. Formál
rodu Orsini. Za jeho vlády
ní přerušení s Byzancí Stepán nechtěl. Teprve v
se zmocnil langobardský král
r.756 porazil Pipin Langobardy definitivně a da
Aitulf ravenského exarchátu,
roval papeži další území k církevnímu státu. Pak
pak vpadl do římského vévod
se stala příslušnost k byzantskému císaři pouhou
ství a oblehl Rím. Obyvatelům hrozil, že je
fikcí.
vybije, neuznají-li ho za svrchovaného pá
Je dokázáno, že v té doby - tedy ne v 9.st. na a nebudou-li mu platit daně. Štěpán II.
zniklo pověstné Darování Konstantinovo. Mělo
marně prosil byzantského císaře Konstanti
podepřít papežův nárok na papežský stát. Mělo
na o pomoc. Nezbylo mu nic jiného, než se
velký vliv hl. proto, že bylo převzato i do Pseuvypravit přes Alpy-byla to první cesta pa
do-lsidorských dekretů. Teprve kardinál Miku
peže přes Alpy-a poprosit o pomoc franské
láš Cusanský a Lorenzo Valla dokázali nepravost
ho krále Pipina. Franské anály sdělují, že
"Darování Konstantinova".
papež byl oděn do kajícího roucha, hlavu
posypanou popelem. Král však přijal pape
DOKONČENÍ ze str. 5.
že se vší slávou a ubytoval ho v klášteře
Mize být někdo presidentem, když za ním lid ne
sv. Diviše u Paříže. Pipin přísahal, že pa
peži dobude a dá ravenský exarchát a řím st 03 ŕ?
Stále jen slibuje, ale sliby neplní. Proto se
ské vévodství. Tzv."darovací listinou"mu
potvrdil právo, vládnout nad těmito území Církev postavila po koncilu na stranu dělníků a
mi. Listina, podepsaná také franskými vel za demokracii, takže nnozí misionáři museli do
moži, se nezachovala. Zároveň Galové pře vězení nebo byli vypovězeni. Kardinál Kim řekl
vzali místo galikánské liturgie liturgii řím veřejně, že president je za sociální zlo odpověd
skou. Tato listina, zvaná"Pipinův darovací ný. Kim znamená česky "zlato"a je to velmi běžné
slib"byla potvrzena o velikonocích 754 v
jméno, jmenuje se tak každý čtvrtý Korejec.
Quierzy-Laonu. Pipinští králové tak pře
Tedy každý čtvrtý je zlato! A zde maličkost na
vzali povinnost, bránit území, darované
cestu. Dekuji za rozhovor.
papežům. Listina se nezachovala, ale
platila až do vlády Napoleona III.a zániku
RŮŽENEC
církevního státu.
Svatá Maria,
Pipin s vojskem překročil Alpy dvakrát, ob
Matko Boží,
lehl Aistulfa v Pavii a donutil ho vydat pa
nesu Ti rúže.
peži území, které zabral Byzantincům. Když
byl v Pavii podruhé, přišlo k němu posel
Vyrostly na cestě do práce.
stvo z Byzance s velkými dary a žádalo ho,
Trhám je těžce.
aby toto území vrátil byzantskému cíaři.
V metru
Pipin odpověděl, že netáhl přes Alpy pro
a v tramvaji
lidskou přízeň, nýbrž z úcty k sv.Petru a
a na hlučné ulici.
pro odpuštění svých hříchů a za poklady
Odpust, že kytici
celého světa nevezme zpět, co jednou sv.
proplétám plevel!.
Petru daroval. Tak vznikl CÍRKEVNÍ STÁTAch,ty mé myšlenky
-Patrimonium S.Petri. Životopisec Hadriána
v hlavě se honící!
I. podle vědců správně vypočítal, která
Kolik je hodin?
území měli franští králové chránit. Nevyjas
Nepřijdu pozdě?
něná je však otázka, která území po po
Zas do mne strkají
rážce Langobardů patřila k cirk.státu a
davy
se tísnící.
která k Francii. Větší část území se roz
Zdrávas Maria,
kládala na severní straně Apenin a úzkým
milostiplná,
pruhem podél Tibery sousedila s římským
promiň,
vévodstvím, které se prostíralo napříč Itá
že dávám Ti,
lií, od moře k moři. Casem, zvi.za císaře
jen takovou kytici!
Karla Velikého, jeho rozloha rostla a během
staletí se měnila. Papežský stát byl asi tak
25.3.1986
Z.K.
velký jako Švýcarsko. Tak se stal papež
jakýmsi skromným dědicem římských císařů.

SV. HAVEL

16.

Sv.Havel cíli Gallus - Galove ho nazývali původním jmenem Kallech, pocházel
ze slavného kláštera Gangor a patřil k dvanácti společníkům sv.Kolumbana 21
(12.11.). Přísli na pevninu z Irska hladat evangelium. Havel doprovázel Kolumbana do Luxeuilu, Fontaines a k Alemanům; když chtěl jít Kolumban dál,
zůstal Havel v okolí Bodamského jezera sám. Tam zemřel asi r.64O. Zdá se, že
založil slavný benediktinský klášter sv.Havla v St. Gallen, kde rozkvetla
křestanská kultura, věda, umění a mravy a stal se požehnáním pro celé okolí.
Ostatky světce byly částečně v r.1529 zničeny, v Praze v jeho kostele zůsta
la však lebka-zničená Husity-a rameno, které tam dosud je.
Sv.Havel se zobrazuje jako poustevník, v ruce má poutničkou hůl a chléb.Čas
to ho vidíme s medvědem, který mu sloužil. To je ovšem legenda. Je ochráncem
St.Gallenu. Někdy je u něho husa a kohout-asi kvůli jménu Gallus-kohout.
O sv.Havlovi se vypráví, že bezvadně ovládal franckou a alemanskou řeč a byl
jedním z nejhorlivějších misionářů v družině sv.Kolumbana. Jeho vášnivá, ne
spoutaná povaha ho při tom často strhla k ničení obrazů a soch pohanských
bohů, takže to vyvolalo nenávist domorodců a irští hlasatelé víry se museli
ze země Alemanů rychle stáhnout. Ale Havla to neodradilo. I když mu Kolumban
nařídil, aby ho doprovázel s ostatními bratřími do Itálie, zůstal u Bodam
ského jezera. Kolumban to považoval za selhání svého přátele a zdá se, že
oba světci se rozešli ve hněvu.

LEGENDA
Vyprávění o založení poustevny sv. Havla jsou z kláštera St. Gallen, kde je nejstarší popis
jeho života z r.77l, který zpracoval v r.1018 Walafried Strabo, neobyčejně nadaný a vážený
mnich z kláštera Reichenau.
Je tam například tento příběh: Když Kolumban s bratřími odešel, opustil i Havel místo, kde
spolu žili a jel s člunem a sítěmi přes jezero do Arbonu ke knězi Willimarovi; tam hledal pří
střeší. Ten se ho vlídně ujal a řekl i dvěma duchovním, Maginoldovi a Theodorovi, aby k
němu byli vlídní. Havel se chtěl usadit na nějakém osamělém místě, aby se dokonale mohl
věnovat službě Pánu. Obrátil se proto na knězova jáhna Hiltiboda, který znal velmi dobře
okolí, a ptal se ho na vhodné místo, kde by si mohl založit poustku. Hiltibod ho vedl ochot
ně podél říčky, zvané Steinach. Zde se rozhodli přenocovat, protože tam bylo hodně ryb.
Šli po proudu na místo, kde se voda hrnula přes kameny, hodili do ní sít a chytili spoustu
ryb. Jáhen vykřesal kamenem oheň a připravili si jídlo. Pak se chtěl svátý muž podle svého
zvyku pomodlit, ale zůstal vězet nohou v křoví a spadl na zem. Jáhen se snažil mu pomoci,
ale Havel řekl:"Jen mě nech, zde chci zůstat do věčnosti. Toto- místo jsem si vybral za své
bydliště."
Vztyčil tam kříž z lískového dřeva a na něj pověsil pouzdro s ostatky svaté Panny, sv. De
sideria a knížete Mauricia. Oba se dál společně modlili, až se setmělo a pak se uložili ke
spánku. V noci se Havel zvedl a znovu se začal u kříže modlit. Jeho průvodce ho tajně
pozoroval. Náhle viděl, jak z hor přiběhl medvěd a začal žrát zbytky jídla. Havel, vyvolený
Boží, rozkázal medvědovi: "Dravče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista ti poroučím, dones
dříví na tento oheň a hod je na něj." Medvěd se hned obrátil a donesl těžkou kládu. Tu
položil na oheň. Havel hodil zvířeti za odměnu kousek chleba a zároveň mu poručil:"Ve
jménu mého Pána Ježíše Krista, vyhýbej se tomuto údolí. Budeme se spolu dělit o vrcholky
hor, ale nesmíš uškodit ani člověku, ani zvířeti."
A medvěd hned poslušně odklusal. Hiltibod ale vyskočil, vrhnul se Božímu muži k nohám
a řekl:"Ted vím, že Pán je s tebou, neboť tě poslouchají divoká zvířata."
U kříže vybudoval sv. Havel poustevnu a shromáždil kolem sebe dvanáct bratří, kteří ho po
slouchali a ctili jako otce. Sídliště vzkvétalo a z pustiny se stala úrodná země. Tiché působě
ní světce přitahovalo k učení Kristovu víc duší než jeho dřívější prudkost. Každý vyslovo
val s úctou jeho jméno.
V té době se shromáždilo v Konstanci víc biskupů, aby zvolili nového biskupa pro dlouho
osiřelou diecézi. Mezi pozvanými byl i Havel se svým jáhnem Janem. Havel byl jednomyslně
zvolen biskupem, protože"byl Božím mužem, měl dobrou pověst daleko široko a výborně znal
svátá Písma." Havel to však odmítnul:"Bylo by dobré, co říkáte, kdyby to byla pravda.
Uvažte, že církevní zákon zakazuje volit cizince za biskupa. Zde je můj jáhen Jan, ten má
všechny potřebné vlastnosti." Podle vůle světce se také stalo. Když světec ve věku skoro
sto let skonal, pohřbili ho v kapli jeho poustavny.

VÝSLECH A VĚZENÍ
oběsit, tak byl věčnou nejistotou a
Pokračovaní vzpomínek zesnulého
dlouhým čekáním vybičován. Včas to
P.Viléma VONDRY na komunistický
však zpozorovali a zrychlili pak
kriminál.
přece jen jeho výslech.
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Do cely, kde byli ostatní věz
První stanicí mého utrpení byl MI
ni, jsem přišel poslední.
ROV u Olomouce, pak Mladá Boleslav,
Když se blížilo výročí mého
Kartouzy a nakonec "Černý důl".
odvedení, dal jsem si oholit
Mirov je starý, pochmurný hrad u
hlavu; už jsem nedoufal, že ,
Olomouce. Když mě tam spoutaného
se kdy dostanou na svobodu.
dovezli, bylo v hradním kompleMou polohlasitou poznámku
xu asi 800-1000 osob. Byli roz
zaslechl dozorce a aniž dal co na děleni na skupiny. Nej starší byli"válečjevo, zeptal se mě později, umímní zločinci" - Češi i Němci, většinou
li malovat písmenka. Přišel jsem
vojáci, jejichž zločin spočíval jen v
do dílny, kde mi přidělili speciel tom, že byli vojáky. Mezi Čechy byli i
ní práci pro komunistickou propa
ti, co sympatizovali nebo kolaborovali
gandu .
s Němci. Druhá skupina bylo zvláštní od
Za rok po mém odvedení začali s mý dělení samo pro sebe. Skládalo se z čle*
mi výslechy. Když se ptali, kdy
nů minulé vlády. Byli tam ministři, po
jsem byl zatčen, odpověděl jsem:
slanci, politici a státní zaměstnanci.
"Zatčen jsem nikdy nebyl. Odvedli
Další větší skupina byli duchovní všech
mě pod záminkou, že potřebují in
stupňů, svezeni ze všech částí republi
formace. Dosud se mě však nikdo na ky. Avšak tato skutečnost byla výhodná
nic neptal."
jak pro kněze, tak i pro uvězněné laiky.
Nezapomenu na deset dní svého vý
Naši nepřátelé nám tak nevědomky umožni
slechu. Výslech trval skoro celý
li neustálé konference - a to celá léta»
den. Přiznal jsem jen to, co jsem
a tyto konference se stále prohlubovaly.,
popřít nemohl. Dávali mi i záludné Komunisté měli s kněžími opravdu špatné
otázky, na které jsem odpovídal
zkušenosti, protože kněží ovlivňovali
velmi opatrně. Např."Včera jste ří nejen spoluvězně, ale dokonce i dozorcekal, že jste měl dva kurýry."Odpo Ti nám časem velice pomáhali, donášeli
věděl jsem:"A předevčírem jsem ro zprávy, knihy a noviny všeho druhu.
zeslal tři, předtím čtyři." Takhle Právě ve věznicích, táborech a vězeních
jsem vodil vyslýchající za nos a
se velmi přísně dohlíží na to, aby se k
vzbudil jejich hněv. Musel jsem si vězňům nedostaly zvenčí zprávy. Směli
dobře pamatovat každou odpověd,což jsme vědět jen to, co nám chtěl předlo
bylo při tak velkém počtu spolupra žit jako věrohodné a správné komunistic
covníků dost nesnadné.
ký tisk. Tu a tam jsme vyčetli něco me
V době mezi výslechy mě zavřeli do zi řádky, ale jinak jsme byli za každou
temné cely, což mě mělo přimět k
zprávu ze svobodného světa vděčni a mě
doznání. V noci mě budili každou
li jsme z ní radost.
hodinu; musel jsem vstát a hlásit
Byli jsme celý den pohromadě s dozorci
se číslem. Na začátku mě pro jisto a časem se pomalu, ale jistě měnily ná
tu budili každou čtvrthodinku. A
zory dozorčího perzonálu a tato změna
ostatní vězni byli na tom stejně.
se leckde objevila i na uniformě - ne
Patří to k systému. Poněvadž první boř někteří dozorci byli pro nespolehli
protokol z výslechu nebyl dost
vost či podobné delikty zatčeni a nosi
dlouhý, začali znovu, aby dosáhli
li pak uniformy vězňů.
aspoň dvaceti stránek.
Ovšem tento kněžský vliv na naše okolíPak jsem čekal půl roku na soud.
at byl jeho původ jakýkoliv, pravidelné
Konal se 4.dubna 1951. Odsoudili
přednášky, výměna myšlenek, rozhovory,
mě na deset let. Ted jsem se měl na modlitby a také oběti nezůstaly tajné a
učit znát svou vlast z jiné stránky *tak nezbylo mocipánům nic jiného, než
Bylo vlastně štěstí, že nás vyslý kněze od laiků úplně oddělit.
chali ateisté, kteří o věcech a je Toto nařízení bylo ovšem pro laiky nevý
jich podstatě neměli ani tušení.
hodné, ale pro kněze užitečné. Začala
Na základě jedné poznámky se dom
doba velkých konferencí s různými pora
nívali, že má"mocenská oblasť’sadami, novými myšlenkami a návrhy, spo
hala jen do Plzně. Ve skutečnosti
lečné modlitby a objevování nových
byla mnohem větší, to nevěděli.
pravd - tedy ekumenické společenství v
Na výkon rozsudku jsem čekal skoro nejpravdivějším slova smyslu, ovšem v
19 měsíců-tak šnečím tempem to šlo. ostrém protikladu k stálému psychickému
a fysickému utrpení
ba často sadismu.
Vězeň v sousední cele se chtěl
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"Jistě jste o celém případu informován, že?" "Ti, kdo ho unesli, ho dobře opatrují. Vždyť jim
Pan Poirot kývnul: "Rád bych slyšel od vás přinese peníze.Ale vypravujte, pane Waverley."
podrobnosti o únosu vašeho synka."
' Inspektor udal policii popis auta a našli ho. Dí
"Před deseti dny došel anonymní dopis,
tě plakalo, nebyl to však náš Jeníček. A tak se
abych zaplatil 24 tisíc liber výkupného, ji
všechny stopy ztratily."
nak mého synka unesou. Žena se vyděsila, "Jen klid, pane,"vložil se do řeči inspektor,
"zadržený muž vypověděl, že za 1O šilinků měl
já tomu nevěřil. Ale případ jsme policii
balíček sem doručit a to deset minut před dva
ohlásili a 28.došel stejný dopis-s datem.
náctou. Měl zaklepat na boční dveře."
29.ve 12 hodin bude hoch unesen. Dopis
jsem předal Scotland Yardu a skupina poli "Je to snůška výmyslů,"hořce řekla paní.
"A navíc se chlapík snažil policistům namluvit,
cistů s inspektorem McNeilem obsadila ce
že poznal ve vašem komorníkovi muže, který mu
lé Waverly. Druhý den jsme měli pocit,že
balíček dal. Tehdy měl ovšem plnovous."
jsme obleženi. Do budovy se nesmělo ani
"Ta drzost!"vykřikl pan Waverly.
vcházet, ani vycházet. Navíc snědla žena
něco priotráveného, volali jsme lékaře. Ne "Sám jste řekl, že do případu musí být zaple
bylo to nic vážného, ale musela do postele. ten někdo z domu,"usmál se Poirot.
A já našel na polštáři ve svém pokoji při
"Nemohl to být Tredwell. Ten byl s manželem
píchnutý nápis:DNES VE DVANÁCT HODIN! v té době v kuřáckém saloně."
"Má Tredwell bratry?"
To musel být někdo ze služebnictva.. .Od
společnice své ženy slečny Collinsová jsem "Ti už zemřeli."
"Je divné, že si nikdo nevšiml přijíždějícího
se dozvěděl, že se chůva ráno vytratila z
domu a Jeníčka svěřila služebné. Ve zlosti auta. Proč jelo k jižní bráně?"
jsem chůvu hned propustil."Tvář pana Wa- "Existuje ještě průjezd s živým provozem, vede
k nedaleké kapli. Tam únosce asi zaparkoval a
verlyho hněvem zbrunátněla.
ve chvíli zmatku vrhnul do zámku."
"Jednal jste snad trochu ukvapeně."
"Asi ano. Chtěl jsem se zbavit nespolehlivé "Nebo se skrýval v domě. Je tu nějaká možnost
síly. Zůstala tu má žena, slečna Collinsová, úkrytu?"
komorník Tredwell,který se tu narodil, a
"Dům jsme zatím neprohledávali,"řekl rozpačitě
já. A slečna Collinsová zastává už rok funk -inspektor,"pachatel se mohl schovat leckde,ale
kdo mu pomáhal?"
ci společnice, sekretářky a hospodyně."
"A co chůva?"
"Postupujme metodicky. Není ve vašem domě ně
"Šest měsíců. Hoch ji zbožňoval,"řekla paní jaká tajná skrýš? Z dob pronásledování katolíků
"Když policie obsadila park i zámek, řekl
kdy se v ní skrývali kněží, když vojáci prohle
inspektor, že pisatel dopisů nemá šanci. V dávali dům? "
salonu jsme pozorovali ručičky vzácných ho "Ano. Blízko hodin. Odsune-li se panel..."
din, jak se pomalu plazí ke dvanáctce. Sev "Ví o ní někdo?"
"Má žena a já."
řel jsem Jeníčka do náručí. Při posledním
zvuku hodin, ohlašujícího dvanáctou, se
"A co Tredwell?"
venku strhl pokřik. Inspektor běžel k oknu ."Snad. Se slečnou Collinsovou jsem o tom nikdy
nemluvil."
Policista volal, že právě toho muže chytli.
Spoutali ho, prohledali a našli vatu a chlo Poirot se zamyslil a pak navrhl:"Směl bych vás
roform a zprávu pro mne, že už hocha unes •zítra odpoledne navštívit, pane Waverley?"
li a cena je nyní padesát tisíc. Rozesmál
"Přijdte co nejdříve, pane Poirote,"zvolala ne
jsem se, ale vzápětí jsem slyšel hukot mo
šťastná matka."A tohle si ještě přečtěte,"dala
toru a křik. Vedle muže u
mu do ruky dopis, poslední nepřátelský šíp,
volantu jsem viděl kučera
který ji i jejího manžela zasáhl.
vou hlavičku svého chlapce’.'
Vyhrožovalo se v něm, že chlapec
"Kdy jste viděl hocha napo
zemře, nebude-li okamžitě vyplaceno
sledy?" zeptal se Poirot.
padesát tisíc liber. I když byla pa
"Nu, když se strhl křik ven
ní Waverleyová na peníze velmi
ku, běžel jsem také k oknu
opatrná, nyní podlehla mateřské
a na chlapce zapomněl. A tu
lásce k chlapci. Když odcházela,
jsem v dálce slyšel odbíjet
Poirot ji ještě zadržel:"Řekněte
kostelní hodiny. Někdo mu
upřímně, důvěřujete Tredwellovi
sel naše hodiny posunout o
tak bezvýhradně jako váš muž?"
deset minut dozadu."
"Nic proti němu nemám, ale že bych
Poirot se nepozorovaně po
ho zvlášť milovala - to ne."
usmál : "Ukázkový příklad",
"Můžete mi dát adresu vaší chůvy?"
zamumlal pod svůj vous.
"Napíši vám ji."Zatím, co psala do
"Co bude s mým ubohým
dala: "Pane Poirote, netušíte, jak
dítětem,"naříkala paní
mi je, takové trápení..."
Waverlyová zdrceně.
"Ujišťuji vás, že popoženu své moz
kové buňky..." POKRAČOVÁNÍ
Poirot zvážněl:"Nebojte se.

ochraně všechny stredoamerické země.
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5.9.skončil v Ffegio di Calabria 18.italsky ná
Mong.Vega, místopředseda nikaraguánské
rodní kanonický kongres za účasti asi 350 odborbiskupské konference, který byl násilně vy níků v právní a pastorální teologii; rozebírali
vezen ze své vlasti, napsal biskupům dos téma"Křesťanské poselství v současné evropské
ti dlouhý dopis o okolnostech svého vypově společnosti." Na pracovních střetnutích diskuto
zení a o situaci mezi katolickou Církví a vali "o všem možném", i o evropském školském syssandinistickou/tj .komunistickou/vládou.
tému. Účastníci poukázali hlavně na potřeby vy Píše o jejím politickém vývoji od doby
učovat náboženství na všech úrovních-od nalých
opozice k diktátorské vládě a postupným
dětí po dospělejší mládež až po rodiny. Křesťan
přechodem k jiné diktátorské vládě a stá má svou víru stále prohlubovat, doplňovat si ná
le většímu protikladu s katolickou Církví boženské vědomosti a jako věřící ji má srovnávat
Aterá jí vlastně pomohla k moci/. Nikas dobou, v které žije. Ne ovšem jí době přizpůso
raguánský národ - píše - má křesťanskou a bovat, ale volit vhodné metody apoštolátu.
vlastní historickou identitu. 0 tom, jak
Město Lund v již.Švédsku má po 400 letech,tj.od
byl 14.7.vyvezen ze země, píše:"Byl jsem
vítězství protestantismu v zemi, katolicky kos
předvolán na krajský úřad, kde mi oznámili tel. 4.9.ho posvětil štokholmský biskup Brandenže mě z rozkazu vlády zatýkají. V doprovo burg/Němec/za přítomnosti apošt.pro-nuncia
du vojáků, lékaře a televize jsem byl od ve Skandinávii, Mons. Lemaitra; chrám je zasvěcen
vezen na honduránské hranice, kde mi ode sv.Vavřinci. Lund je universitní město a bývalo
vzdali řádný pas bez vstupního viza do Hon biskupským sídlem, vysloužil si název"Rím seve
durasu. Můj původní pas byl diplomatický, ru". Naše krajanka bývala profesorkou na jeho
ten zůstal v mém úřadě. Měl jsem jen oblek známé universitě, je už v důchodě.
a 4,10 dolarů." Píše dál o pastoraci v La Apošt. nuncius ve Velké Britanii, Mons. Barbari to,
tinské Americe, mj.zdůrazňuje nutnost bu promluvil na národ, konferenci katolických kněží
dovat pravý křesťanský život.
Anglie a Skotska. Vyslovil se proti ženitbě kně
7 Avile, ve Španělsku se konala v srpnu ge ží a připouštění ke kněžské službě těch, kdo se
nerální kapitula tzv. defini torů, t.j. de s dispensem oženili/ostatní odpadlíci jsou vy
legátů řádu sv.Dominika, rozdělená do 10
loučeni z Církve/, leda by ovdověli.
pracovních komisí. Diskutovalo se o rozší Sv.Otec navštívil 19.a 20.10.Florencii a Perugii
ření a prohloubení práce v misiích a o tom, Morges, kde bydlí náš západošvýcarský misionář
ze by se nemělo zanedbávat filosofické a
P.Mazák, slaví letos své 700.výročí založení.
teologické studium, jedna z nejsilnějších Nový tesinský biskup Mons.Correco spolupracoval
řádových tradic.
na zřízení italského hnutí Communione et Libera
V srpnu se kcnal v Budapešti světový sjezd tione ve Švýcarsku, je to v podstatě studentské
o rakovině. Bylo na něm asi 8000 účastníků, hnutí. Jako prof, církevního práva ve Frýburku
z toho 1300 z USA, 1300 ze středovýchodní pracoval jako odborník v r.1982 při revizi cirk,
Evropy a 800 z Japonska. Bylo předneseno
zákoníku, zveřejněného v r. 1983.
přes 200 studijních zpráv a přednášek.
Člen řádu Tovaryšstva Ježíšova Terenoe Sweedy
7 Monterrey v Mexiku se koná 20.-25.10.už
byl
vyloučen z řádu proto, že vzdor zákazu
II.světový kongres křesťanské filosofie
pod záštitou mexické katol.filosof.společ představených poslal 312 členům bisk.konferen
nosti a meziamerické katol. filosof.asocia ce dotazník, na který odpovědělo 145 biskupů!!
ce. Téma:Humanismus a křesťanská metafysi 35 biskupů-se proti nařízení sv.Otoe-postavilo za ženitbu kněží, 11 - proti nařízení Kris
ka ve skutečnosti.
V neděli 31.8.se setkali v Bogotě/Kolumbie/ tovu a dvoutisícileté tradici Církve-za svěce
ní žen na kněze. Výsledek dotazníku uveřejnily
poprvé latinsko-američtí biskupové a řeholníci-24 biskupů a 24 řeholníků ze všech v srpnu Los Angeles Times. Jedním z hlavních
znaků tohoto řádu je poslušnost papeži.
oblastí, s výjimkou Kostariky a Haiti.
Předmětem rozhovoru byla povaha a poslání Podle předsedy NSR bisk.konference, kolínského
řeholního života v místních cíA.obcích.
arcib.kard.Hoffnera, nemají katolíci volit straSoška Panny Marie Suyapské, patronky Hondu
rasu, která byla ze svatyně ukradéna, se
2.9.našla v lokálu hl.města Tegucigalpy,
ovšem bez zlata, stříbra a drahokamů. Je
vyřezána ze dřeva, pochází z r. 1747,kdy se
podle lidové tradice zjevila Panna Maria
pastýři a dítěti blízko vesnice Suyapa.
8.3.83 sloužil před svatyní, kde se uchová
vala, mši sv.Jan Pavel II.za přítormosti
několika set tisíc věřících a svěřil její

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ:
"V neděli a zasvěcené
svátky modlit se
zbožně po celou
25
msi svátou. "
E X E R C I C I E
V
BE X/Mezi Montreux a St. Mori
oooooooooooooooooo
ce/ Přihl.P. Mazák. Oena 30 frs za den
17.-19.října
AARAU - u sv.Petra
Exercicie povede Otec bisktp HRUŠOVSKÝ. Exerciční dům
a Pavla-u nádražív
je velmi krásný, tichý a v nádherném okolí.
kryptě, každou 2.sobotu ,P.Birka 18,15
BAp™ - kaple sv.šebestiána/vedle far. Hudba3 tanec zábava3 to je naše zása
da! - Upřímně proto zveme na
kostela, každou 2.neä.P.Birka
11,15
SRAZ MLADÝCH ČEChŮ A SLOVÁkŮ -8.11.
BEFN-Dreif altigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00 od 20,00 do 1,00 hod. v Gerneinschaftszentru Affoltern, BodenBASILEJ-jen slovenská i pro &chy acker 25,kde jsme zajistili sál,
Rumelinbachweg, neděle___________ 9,00
CURICH-Česká-Herz Jesu Kirche ,Aemtler- muziku, občerstvení a velkolepý
str.46, neděle
19,00 program. SCHÁZÍŠ UŽ JEN TY!
Vstupné dobrovolné, dobrá nálada vša}
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebfrauenkirche,
F 0 L K L 0 R 75
weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00 nezbytná!
OORTAILLOP-IO km na juh od Neuchatel,
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra TRADIČNÍ KATEŘ IN SKÁ
4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de ve Winterthuru, podrobnosti příště,
22.listopadu
Faucigny,1 .ned.v mesiaci,P.Mazák 10,
LAUSAMJE-v kaplnké'Foyer dú Serván"
SETKÁNÍ MLADÝCH v St.Martině
_
Rue Eugěne Grasser,3.a 5.ned.
9,15
v již.Tyrolích. Nejdříve duch.obnova, pak sport a zába
ROTI-TAlM-kaple u katol .kostela,
va. Inf.a přihlášky P.ŠIMČÍK
25.12.- 2.1.1987
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.neä.
P.BIRKA
10,30 EXERCICIE V BETHANIEN POVELE P.L. K UCH A Ř z Víd
ně. Inf.a přihl.P.Birka,2.-5.4.
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr.ll/Hlas misie/10,0
Uořímně blahopřejeme novo
ST. GAT .T .EN-ne ž bude jmenován nový mi
manželům - Herbertu
sionár za -íP.Vondru, budeme chodit
HAFENEBOyLalŇABÍLroz,Otto =
na švýc.mši sv.v domě v 18,00. Po ní
kulturní program a beseda krajanů v
vé - kteří si udělili svá
Pfarrheimu-Gallustr.34.
tost manželství v Eggu
WINTERIHUR-St. Ulrichkirche-Rosenberg,
20.září.
česká mše sv.v sobotu v
19,00 .
ŽENEVA-v kapii pri kostole sv.Terezky
NOVÉ KNIHY
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30 z
DANIEL-ROPS: JEŽIŠ VO SVO
JEJ DOBE- Vydali: The Friends
Data nepravidelných msl sv.Vám mi si o-■
of Good Books, P.O.Box 600,
náři sdělí i telefonicky. Na ně se
CAMBRIDGE, Ont.,CANADA, NIR 5W3( uveřejníme ukáž.)
obratie v záležitostech křtu, pohřbu, VAVŘINEC VODIČKA: CHESTERTON - čili
sňatku, sv.zpovědi, posvěcené neplat FILOSOFIE ZDRAVÉHO ROZUMU. Vtipná charakteristika
ného sňatku, vyučováni náboženství,
osobnosti i díla slavného katolického anglického spisova
návratu do Církve, dětských táborů ap. tele, jehož návrat do Církve vzbudil svého času senzaci
P.JAN BIRKA,6OO6 LUZERQ,Schadrutistr. 125 s.br.Obj.: ROZMLUVY, 18 Church Hill, Purley,
26.,tel.041-312635
Surrey CR2 3QN, England.
P.Josef šlMČÍK, 8004 Zurich ,BrauerBOCHENSKI, J.M,OP. :CESTA K FILOSOFICKÉMU MYS
str.99., t.01-2415025
LENÉ- Základy filosofie z péra dominikána, býv.profesoP.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
ra na Frýburské katol.universitě, vynikajícího filosofa.
P.MARTIN MAZAK,1110 Morges,La Longe- Ill str.br. obj.rovněž v administraci ROZMLUV-England
rie, tel.021-717713
FEIERABEND, Lad.:SOUMRAK ČESKOSLOVENSKÉ DEMOP.ONDREJKA,4O58 BASEL,t.061-32-04-04 KRACIE. Velmi zajímavé vzpomínky politika a státníka
321 str.Brož. Obj. v administraci ROZMLUVÍ adresa výše)

G. BROWN

ANO, MADAM !
Bill, který chce vymámit na bývalé přítelkyni svého šéfa milostné dopisy, nemá úspěch.
Když vyjde před její dim, zjistí, že přepychové auto šéfovo je pryč. Kde asi?
26

Nezávislé ženštiny se dívaly toužebně na Tollivera, který se se máváním své
ho vyhublého deštníku snažil přivolat taxi. Ale ten usilovně přemýšlel a své
ho okolí si nevšímal. Z přemýšlení ho trochu bolela hlava, nebyl na to zvyklý
Konečně se zastavil taxikář, který v jeho eleganci cítil vysoké zpropitné.
Tolliver byl znepokojen. Mrzutost vyplývala z nerozřešené otázky, jak se do
stal Bili do styku s jeho snoubenkou.
"Jaký číslo, pane šéf?" vyrušil ho z bolestných úvah šofér.
"Co? Ach, tady jsme."Zaplatil a auto odsténalo.
Náhle zpozoroval přepychové auto před bytem své
snoubenky. Škubl sebou.
"Počkej, já ti ukáži!" V dálce viděl jen poslíčka, ponořeného do četby povíd
ky o tvrdém životě v Arizoně, u nohou balíček s nápisem:SPĚŠNÉ.
Tolliver vklouznul do auta, udělal směrem k domu dlouhý nos a nastartoval.
Když obracel vůz do Southampton Row, děkoval Prozřetelnosti za a) možnost vy
rovnat trochu svůj účet,b)zmenšit vyhlídky svého bratrance na dědictví osmde
sáti tisíc liber. Šofér, který strpí, aby mu v úředních hodinách ukradli
auto jeho zaměstnavatele, na tom není dobře. Dostane vypověd, on sám dědictví
Když se blížil k cíli, pozoroval chodce, nepřál si, aby někdo z Peabodů byl
v blízkosti. Postaví auto do přilehlé ulice a pak je odveze do garáže. Za
dva dny anonymně informuje majitele Peabodyho-a to už bude Bili na dlažbě.
Když byl tak pohroužen v kutí neplech, stočil vůz doleva a nedal znamení.
Za ním zaznělo kvičení brzd a ozval se hlas:"Vy zatracený hlupáku!"
Nevzrušený Tolliver vystoupil a spatřil méně žádoucí vehikl, zapletený do
jeho zadního nárazníku. Vedle auta stál kulatý, růžový pán v čepici, podobné
skrojku chleba. Rozčílený hlas vycházel zpod elegantního knírku, k němuž dal
vzorek kartáček na zuby:"Co u všech kozlů děláte? Jezdíte jako poplašená krá
va! ""Moje chyba,"uznal Tolliver zdvořile. Růžový pán zatančil a drmolil dal:
"Chyba. Chyba!Podivejte se, co.jste udělal mému vozu!"
Peabodyho vůz nebyl vůbec poškozen, ale slabší plavidlo ano. Jeden reflektor
se díval chladně k nebesům, blatník se kýval jako tykadlo obrovského hmyzu.
"To je zlé,"řekl Tolliver se sympatií."Zatracená smůla!"
"Smůlu vem čert! Skočíte přede mne...neslýchaná nedbalost."
Ze skupiny Londýňanů, kteří patrně vyskočili ze země, aby pozorovali laciné
a osvěžující divadlo, zaznělo pochvalné mručení. Tolliver nasadil smířlivěj
ší tón:"Omlouvám se. Plazil bych se na kolenou, kdybych na sobě neměl svůj
nejlepší oblek. Zaplatil bych hned, ale nechal jsem peníze na umyvadle. Dáteli mi však své jméno a adresu..."
"Ha," řekl růžový pán, obměkčen upřímnou a mužnou řečí. Vytáhl tělnatou tobol
ku a z tobolky navštívenku: Percival 0.P.Finch-ffolliott, major v.v.pluku
Rutlandshire, KLUB NUDLE.
"Často obědvám v tomto klubu, totiž pokud najdu někoho, kdo za mne oběd za
platí, "řekl uhlazeně Tolliver.
"A teď mi dejte svou adresu,"řekl zostra růžový pán.
"Ach tak,"zarazil se Tolliver. Náhle dostal geniální myšlenku. "Nemám u sebe
navštívenku, ale půjčíte-li mi tužku..." Tužku růžový pán měl, a na panenskou
stránku obálky napsal Tolliver: Quimby, William, 31 Hereford Street, Knights
bridge. "Dovolte , abych vám odhákoval vašeho oře,"řekl Tolliver. Major se po
vojenskú uklonil a odjel s velkým skřípotem zubů na převodu. Diváci, zklamaní
tím, že se nerozvinula zajímavá hádka, se začali rozcházet. Tolliver odvezl
auto do tiché a vznešené ulice a ujistiv se, že ho nikdo nepozoruje, vystou
pil a kráčel pohodlně pryč, bruče si importovanou baladu o lásce. Brzo zazvo
nil u domu č.31 Hereford Street.
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nejsi slon?""To vím. Ale vysvětlujte to při vý
slechu státní bezpečnosti!"
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"Jaký povznášející po citt chránit na
Dva vojáci na hranicích NDR. "Koukej
ši socialistickou vlast proti kapita
na tu krásnou duhu na druhé straně’.'
listům!" vykládá jeden pohraniční vo
"Na to peníze mají,"kysele odpo
ják druhému. "Také bych nikdy nezra
vídá druhý, "ale pro dělnickou
dil svou socialistickou vlast,"ujis~
třídu ne!"
til ho druhý. "A navíc dnes příliš jas
Ptá se jeden pohraniční voják
né svítí měsíc. "
v NDR druhého. "Co bys dělal,
Voják pohraniční služby NSR a jeho
kdybych chtěl přeběhnout na
kolega z NDR leží vedle sebe na hra
druhou stranu?""Samozřejmě,že
nicích a dopřávají si krátký spánek.
bych střílel. A co ty bys dě
Zatím voják z NDR dá do helrry svého
lal, kdybych já chtěl přeběkolegy odpadky, voják z NSR dá do jeho
hnout?""Ztmul bych hrůzou!"
helny cigarety, čokoládu, ovoce a lihovinu. Když
"Tak já tedy poběžím první."
to voják z NDR vidí, zrudne a omlouvá se."Nemusíš
"Smí malý funkcionář kritizovat vysokého
funkcionáře strany?""Jistě. Ale pravděpodob se stydět,"nato voják z NSR,"každý dá, co má."
Dva vojáci NDR na berlínské zdi se dívají na zá
ně jen jednou!"
Jaký je rozdíl mezi kře stanem a komunistic vad. "Co bys délalt kdybych do tebe štouchnul a
kým funkcionářem? První věří na věcný život, ty jsi spadnul na druhou stranu?""Posílal bych
druhý věří, že ho po smrti budou rehabili ti každý týden balíček."
"Co bys dělal, kdyby se náhle berlínká zeä zhrou
tovat.
"V naší straně jsou dva proudy. První jedná tila?" "vylezl bych na strom!" "Proč?" "Přece se ne
nechám ušlapat davem?"
ze strachu, druhý z přesvědčení, "vykládá
Ptá se na shromáždění strany občan NDR:"Proč je
vysoký funkcionář ještě vyššímu. "Kterému
na našich silnicích tolik der?""Protože ty se
máme dát přednost a podporovat ho?""Tomu
nemohou vyvážeti " zašeptá mu soused.
ze strachu. Přesvědčení se může měnit."
Ve vlaku Lipsko-Berlín říká jeden cestují Japonská delegace navštíví v NDR výrobny corrputecí druhému. "Ta cesta je dlouhá. Mám vám vy rů Pentakon a Robotron. Když odjíždějí, ptá se
jich novinář, co se jim v NDR nejvíc líbilo:
právět pár politických vtipů?""Upozorňuji
vás, že jsem funkcionář strany.""To nevadí. "Vaše musea,"odvětí hosté zdvořile,
Budu vtipy vyprávět velmi pomalu."
"Pentakon a Robotron."
"Dá se sedět na ježku?""Ovšem. Když se oho "Copak vám vykládal na školení sekretář strany?"
lí nebo když si na ježka sedne někdo jiný. ptá se otec syna. "To co vždycky: máme být bdělí
Nebo když k tomu dostaneme příkaz strany." vůči kapitalistům, máme ze všech sil bránit svou
Baví se tři ženy: "Můj muž je dělník. Vyrábí vlast a v případe nutnosti za ni položit i ži
"Jen tohle?" diví se otec. "To
keksy a čokoládu a vydělá měsíčně 800 marek" vot."
jsou skutečné prastaré fráze.
"Můj muž je automechanik. Natírá auta a vy
"Jak to?""Takhle už žvanil
dělá měsíčně 900 marek. ""Můj muž je funkcio
nář strany. Nedělá vůbec nic a vydělá měsíč
1944, když byl vedoucím
ně 2000 marek."/ Ve vtipu je užito slovo
Hitlerovy mládeže."
Vfelké automobilové neštěstí.
"tauchen" což znamená namáčet:do čokolády}
Aneričan:"Skoda mého Čadilla
do barvy. V poslední části
věty je slovo "taugen"to
cu. Musím na něj pracovat půl
znamenď'hodit se, být schopný. Tedy:můj muž
roku." Západní Němec naříká:
"A já na svůj Mercedes celý
se nehodí k ničemu... ”/
rok!" Obyvatel NDR pláče:"A
Jeden soudruh se musí odpovídat před komisí
strany. Konečně přeruší předseda proud jeho
já jsem pracoval celých 15
řeči a řekne:"Ale soudruhu, to oo říkáš,
let, abych si mohl
známe, to jsou všechno agitační hesla. Co
koupit Trabant."
pak nemáš vlastní mínění?""Mám, ale od toho
"A to si musíte
se distancuji!"
kupovat tak přepy
Ve vězení NDR se baví dva vězni: "Proč jsi
chové auto?" bručí
zde?""Ale vyprávěli jsme si s kolegou poli
Američan.
tické vtipy. Myslel jsem, že ho mohu udat
Všechna požární
až druhý den - ale on byl rychlejší."
auta NDR jsou na
Přes hranice do NSR utekl králík. Žádá o
východních hrani
politický asyl s odůvodněním, že ted nastane
cích. Je totiž nev NDR pronásledování slonů: "Ale ty přece
bezpečíi že jiskra z
F,W.Schomann:Lachen verboten, Genosse. Vyd.NebelspalPolska skočí do NDR.
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VEJCE

VAJEČNÁ SMĚS. Vejoe roz šleháme a osolíme-na dvě
28
Barva skořápky nemá na kvalitu vejoe vliv vejce na špičku nože soli.
Vejce použijeme k vaření teprve 24 hodiny ŽLOUTKY; Rozšleháme je vidličkou se solí/Na 4-6
žloutků na špičku kulatého nože soli/.
po snůšoe.
BÍLKY:Jen lehce je rozšleháme, ukládáme je do ke
ČERSTVÁ VEJCE poznáme, ponoříme-li je dc
límků. Bílky do misek na led, do nichž lehce roznádoby se slanou vodou.
šlehané bílky rozdělíme, dáme přemrazit a pak na
Klesnou-li ke dnu, jsou
sypeme do sáčku. Jedna kostka bílku odpovídá při
čerstvá, zůstanou-li na
bližně bílku z jednoho vejce. Do
povrchu, nejsou k použi
ba uložení v mrazičce až 6 měs.
tí. Visí-li ve vodě, ho
Zmrazené žloutky a bílky nechá
dí se na vaření. ZATŘEme před použitím rozmrazit v poke
SEME-LI VEJCEM a ne
jové teplotě, pak je hned zpra
slyšíme šum, je vejce
cujeme. Rozmrazený bílek se dá
čerstvé. Slyšíme-li
dobře ušlehat.
ale žbluňkání, vej
VEJCE NAMĚKKO VAŘÍME 3 MINUTY
ce už nepoužívejme.
Nebo dáme vejce vařit do studené
JINÁ ZKOUŠKA ČERSTVOS
vody a stáhneme je, jakmile začne
TI. - Rczbijeme-li vej
voda vařit. Vejce vytáhneme až po
ce na talíř a ne rozteče
několika vteřinách - podle toho,
se, je čerstvé. Rczteče-li se jen bílek,
chceme-li je mít tekutá nebo tužší.
dá se ještě použít. Rozteče-li se i žlou
POSOLÍME-LI VRŠEK VAŘENÉHO VEJCE a zakapeme vře
tek, neměli bychom vejce už používat.
lou vodou, je celé vejce přesolené.
Někdy se nám stane, že se ČERSTVÁ VEJCE
NAPRASKLÁ VEJCE uvaříme, aniž vytečou, přidáme-1:
SMÍCHAJÍ- S VAŘENÝMI. Zatočíme-li vejcem,
do vody ocet nebo prasklinu potřeme citrónem. Mu
vařené se hned zastaví, nevařené se točí
síme je však spotřebovat do 48 hodin.
dál.
VEJCE ZTRACENÁ vpouštíme opatrně bez skořápky do
LIDOVÁ MDUDROST NÁM RADÍ, abychom nedáva vroucí osolené a octem okyselené vody do širokého
li všechna vejce do jednoho košíku a ne kastrolu. Musejí volně plavat, nepouštíme je zvy
rozbi jeli všechna vejce do jedné misky. soka. Nejlépe rozklepneme vejce do naběračky a po
držíme ji nad vařící vodou. Když zbělá, vpustíme
Jedno zkažené znehodnotí všechny.
je opatrně do vody. Vaříme asi 3 minuty.
SKOŘÁPKA VEJCE je pórovitá. Vůně např.
VEJCE NATVRDO - vaříme 8-10 min. Nebo je vložíme
silně vonícího sýra \ejci neprospívá.
do studené vody a jakmile voda zavře, odstavíme a
I za nejideálnějších podmínek neuchová
necháme 15 min.stát, pak propláchneme studenou vo
vejme v ledničce vejce déle než 3 týdny.
dou,dají se pak lépe loupat. Delším vařením nebo
Vejce skladujme na temném místě. Nikdy je
stáním by žloutek zezelenal a zdálo by se, že je
nekartáčujme či neomývejme, jinak zničí
zkažený. Tvrdá vejce oklepeme vidličkou.
me tenký povlak, který brání vnikání mik PEVNÝ BÍLKOVÝ SNÍH. Pečlivě odstraníme žloutky,
roorganismů. vejce ukládejme
bílky necháme ohřát na pokojovou teplotu a šlehá
špičkou dolů. Ponoříme-li
me v poslední chvíli, jinak spadnou.
vejoe před uložením do
VĚTŠÍ PEVNOSTI SNĚHU dosáhneme přidá
rostlinného oleje, udr
ním špetky soli, několika kapek stu
ží se déle. Žloutky
deného mléka či ledové vody nebo pár
zachováme několik
kapek citrónové šíávy.
neděl, žalijeme-li
SNÍH NEZŘÍDNE, použijeme-li místo
je studenou vodou
práškového cukru cukr pískový.
a uložíme do led
SÁZENÁ VEJCE solíme až po
ničky.
upečení 1
ZMRAZIT můžeme bud
VODU Z VAŘENÝCH VAJEC použi
roz šlehanou smetanu či
jeme na zalévání květin.
zvlášt žloutek a zvlášň
NA VAJEČNOU OMEIETU vejoe jen
bílek.
lehce rozšlehejme a přidejme lžíci mléka.

