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MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MISIE ČEChŮ A SLOVÁKŮ VE ŠVÝCARSKU, ROČ.XVIII

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

1987. 1.

v naší samoobsluze střiklo mladé paní na tričko pár kapek rajského protlaku.
Tričko byl sepraný hadřík, nové by ve výprodeji nestálo víc než pět franků.
Přesto se mladá žena a prodavačka horlivě snažily kapičky odstranit.
Člověku maně napadne, jak málo si všímáme skvrnek na něčem mnohem cennějším
než je obnošené tričko-totiž na naší duši. Jak povrchně ji čistíme a spoléhá
me se na to, že skvrnky prostě splynou s vzorkem denního života.
Dnes si duši málokdo uvědomuje. Při průzkumu veřejného mínění tuším v Němec
ku prohlásilo asi 80% osob, že věří v Boha, ale jen 35%, že věří v nesmrtel
nost duše. Tato procenta pro existenci Boha a nesmrtelné duše nic neznamena
jí. Kdysi lidé také pevně věřili, že pod zemí je peklo a očistec a nad obla
ky nebe. Kdyby jim někdo řekl, že tato"místa"jsou stavy duše, která opustí
tělo a octne se mimo čas a prostor, asi by ho upálili.
Sv.Jan Bosko popisuje událost, kdy se duše, ponořená do věčnosti-Boha-dotkla
času. Umluvil si s přítelem, že po smrti podá jeden druhému zprávu, je-li
spasen. Byl to otřesný zážitek, když za velkého hluku-který slyšeli všichni
hoši v ložnici-se ozval hlas:"Bosko, Bosko, jsem spasen." - Don Bosko byl
světec-nelhal by a ani lhát nemohl, protože hluk a hlas slyšeli i jeho kama
rádi. Spíš byl vyděšený a varoval ostatní, aby takové úmluvy nedělali.
Astronom Flammarion-nepřítel katolické víry-shromáždil ve třech knihách-Před
smrtí, Při smrti a Po smrti fakta hodnověrných lidí o jejich zážitcích s du
šemi zesnulých. A on - nevěrec - došel k přesvědčení, že posmrtný život
existuje.
Existuje-li posmrtný život, existuje i Bůh. A Bůh, dokonalost sama, nemůže
do sebe přijmout život plný děr hříchů. Ano-hřích je nedostatek dobra-jak
řekl sv.Tomáš Akvinský. Bůh přijme jen celý život.Je-li duše v podstatě mrtvá
octne se po smrti ve stavu, kterému říkáme peklo. Je-li jen narušená, léčí se
bolestně ve stavu, kterému říkáme očistec, kde s lítostí odstraňu
je skvrnky, jako ta paní v samoobsluze je odstraňovala z trička.
A my-jako ta prodavačka-jí můžeme pomáhat.
Tomáš Kempenský píše, že kdybychom každý rok
jen jedinou chybu vykořenili, brzo by z nás
byli lidé dokonalí. Vykořenili! Zkoušeli jste
někdy vykořenit ostružiny? Je to skoro nemož
né. Plahočíme se neustále s vytrháváváním plevele hříchů a špatných sklonů, nasa
zujeme na ta místa dobré vlastnosti-v tom
jsou nám vzory zvláště svatí-ale vidíme, že
bez pomoci Boží-bez pomáhající milosti, to
nejde.
Pracujeme na úpravě své duše ruku v ruce s Bo
hem.On proti naší vůli nic neudělá,ani my ne
můžeme bez něho něco dobrého udělat-jen
hřích. A jako při dobrém vedení obchodu
účtujeme každý večer-zpytujeme svědomí-vyřazujeme bezcenné věci-chyby-zásobu jeme se
novými-dobrými.
Při večerním zpytovaní svědomí poznáme,ko
lik je na našem"tričku" skvrnek a když je
rychle vyčistíme lítostí,"tričko” bude ja
ko nové.
Vaše
redakce

Západní tiskové agentury oznámily, že sovětská
vláda zamítla žádost litevských biskupů, aby2
Sv.Otec má navštívit potřetí Polsko a to
směli v r.1987 do Říma na oslavy 600.let křes
od 9.-16.1987. Pojede do Varšavy, Krakova, ťanství na Litvě, aby vláda vrátila Církvi ka
Tamova, Čenstochové, Lodže a Gdaňska.Pro tedrálu ve Vilně-změněnou v galerii,a chrám sv.
gram ještě není definitivní. Při apoštol
Kazimíra, změněný v museum ateismu i chrám Krá
ské cestě do USA od 10.-18.9.1987 navštíví lovny míru v Klajpedě-od r.1960 koncertní síň.
Miami, Columbii, New Orleans, San Antonio, Vláda to odmítla a pohrozila biskupům, budou-li
Phoenix, Los Angeles, Monterrey a San Fran- trvat na svých požadavcích, zakáží oslavy 600
cisko. I/ listopadu tr.se konalo ve Washing let křesťanství na Litvě.
tonu zasedáni 300 US biskupů-ne práve za
12.12.86 oslavilo Mexiko svátek své patronky
nejlepších podmínek, protože tam byly růz Panny Marie Guadalupské.
nice s problémem vztahů ke sv.Stolici, ale Italský min.předseda Craxi pozval gen.Jaruzelsituace se poněkud uklidnila diplomacií od ského na 11.-14.1.do Řina. Papež už předtím
cházejícího předsedy Mons .Malone. K problé projevil ochotu se s ním setkat.
mům patří případ arcibiskupa ze Seattlu
V Dublinu/Irsko/se v listopadu konalo sympozium
/Washington/, Mons.Hunthausena, který byl
organizované radou evropských bisk.konferencí
suspendován z určitých funkcí-např. záleži na téma:Církev a hromadné sdělovací prostředky
tostí manželství, výchovy kněží, seminářů
a svět. Rokovalo se, jak využít moderních sdělo
aj. Funkce převzal poměrně mladý světící
vacích technik v životě Církve a o spolupráci
biskup Wuerl. Novým předsedou zvolili
mezi katol.tiskovými kancelářemi a s jinými
Mons .J .L. May e/54/, arcibiskupa ze St.Louis. kancelářemi.
Konečně prodiskutovali pastýřský list, na
Marie Laure Beck, křesť.demokr.poslankyně ženev
němž pracovali 6 let, týká se ne víry, ale ského parlamentu, byla v Paříži zvolena novou
sociálních otázek, zejm.chudých žen a dětí, předsedkyní "matkou matek". Toto světové hnutí,
Španělů, černochů a Indiánů.-Věroučná ko
zal.před 40 lety, se zastává natek a domovů. Pa
mise US biskupů uveřejnila 5.11.86 ve
ní Beck je známá řadou akcí pro postižené děti
Washingtonu dokument o tom, že teologický
a proti umělému ukončení těhotenství.
dialog mezi katolíky a luterány musí být
Nový ženevský velký rabín pochází z Maroka.
jasný.
Podle jiných spravodajských zdrojů, zdá se so
Znovu se připravuje reforma římské kurie a lidnějších, žádala Karolina z Monaca skutečně o
to v I.čtvrtletí 1987. Kardinálski komisi
prohlášení prvního manželství za neplatné.
předsedá komoří kard.Baggio.
Biskup z Bridgeportu/USA/Mons.Walter W.Curtis,
Biskup z Kieloe, Mons .Stanislaw Szymecki,
navrhuje, aby biřmovanci při obnově křestního
poukazuje na nové odstraňování křížů ze
slibu slíbili-snad dokonce písemně-že se zří
škol-podobné případy už v minulosti znepo kají požívání omamných jedů.
kojily společnost. Monsiňor žádá příslušné V r.1987 oslavíme 70. výr. z jevení ve Fatimě.
úřad/, aby tento problém rozřešily.
Půlnoční mše sv.z chrámu sv.Kateřiny v Betlémě
Jesuita P.Carmelo Elorduy/85 let,Bask/,ži se přenášela satelity jak do Evropy, tak do
jící v Taiwanu, byl vyznamenán národní ce Ameriky. Na Narození Páně přijelo do sv.Země
nou za nej dokonalejší překlad. Přeložil
asi 44.000 poutníků.
sbírku staročínských básní.
Po Portugalsku má Španělsko nejvíce chudých.
Je to anonymní dílo Sin-Sing/zákon poesie/ ‘>1.12.oslavili v Paříži 100.výr.obrácení známé
a obsahuje 215 básní s l2.~3.st.pr.Kr.
ho francouzského básníka Paula Claudela na ka
Ještě 10.12.t.r. prohlásil vysoký předsta tolickou víru. Stalo se to v Notre Dame o váno
vitel min.zahraničí při tiskové konferenci, cích 1886, docela náhle. P. Claudel byl také
že disident Sacharov je zločinec-a nyní se diplomatem v Praze a napsal i verše o Praze.
mohl i s manželkou vrátit do Meskvy a pra Tento rok jsme si připomněli i 100.výročí obrá
covat jako dříve. Zřejmě nátlak ze zahra
cení na katolickou víru Charles de Foucaulda.
ničí. Manželům neuškodila ani kniha paní
Vietnamský politik číslo 2.-Nguyen van Linh,žá
Bonnerové, kterou napsala dříve za svého
dal při říjnovém zasedání VKS o změnu postoje k
pobytu v USA o jejich životě v Gorkém a
vietnamským katolíkům, aby měli lepší životní
která už vyšla anglicky a francouzský.
úroveň atd.-ovšem jen ti vlastenečtí, ostatní
9.12.zemřel jiný odpůrce režimu, Marčenko
jsou pro komunisty reakcionáři.
/48/, jehož US president nazval mučední
Komise EHS uvolnila 2 mil.dolarů na modernizaci
kem za dodržování lidských práv. Vzdor to• malých a středních hospodářství v Polsku. Větši
mu sovětská vláda navrhuje Moskvu jako
nou to dostanou polští Saleziáni, kteří vedou v
místo pro příští mezinárodní sjezd o lid
Osvětimi zemědělskou školu. ÚMYSLY MODLITEB:Za
ských právech-snad proto se směl Sacharov
Církev v Brazílii, za svornost národů v J.Afri
vrátit do Moskvy.
ce.

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

NEPOLEPŠITELNÉ

"Je to nesmysl myslet si, že jsi nemocná!" 3
Vtom vstoupila Bela a byl by přísahal, že v dlani
Janeta podala Finlayovi papírek, když si
mačkala papírek: "Sestra vás očekává!"
zahříval boty u krbu, než je obuje:"Slečna
Beta Soobieová žádá zdvořile lékaře o návš _Anabela ležela na velké mosazné posteli přikrytá
těvu své sestry Anabely, která ochuravěla". krásně vyšívanou pokrývkou. Měla chřipku-a dost
těžkou. Suchou pokožku, skákavý puls, teplota
Dvě staré panny obývaly staromódní dům s
vyhlídkou na moře. Postavil ho jejich otec stoupala a u plicních laloků se objevoval podezře
kapitán Soobie, hezký, veselý člověk, kte lý nález.
"Máte chřipku. Je teči epidemie. Ale není to vážné,
rý si odsloužil svůj čas na lopatkových
za
deset dní jste v pořádku. Snad abych vám opat
parnících, které v osmdesátých letech s
řil ošetřovatelku?"
řinkotem brázdily oestu do Kalkaty. V té
"Sestra se o ime postará,"řekla nemocná vzdorovi
době už byl mrtev. V domě žila Bety,starší
tě. "Bude asi levá na obě ruoe, je paličatá až hrů
snědá a vysušená s hustým černým obočím a
vlasy jako dráty a mladší Anabela, hrana za, ale přežila jsem to ve zdraví, přežiju to i
tější, s červení na tváří i na špičce nosu v nemoci!"
’Oznámil v předsíni Bele, že sestra má chřipku.
Strojily se stejně, měly i stejný výraz
studené, posupné vzezření žen, které muse "To je všechno? Vždycky se moc litovala."
ly žít dlouho spolu. Za patnáct let se od "Copak nechápete, že vaše sestra je opravdu nemoc
sebe neodloučily a také spolu nepromluvily ná? Tento typ chřipky zasahuje i plice. Ovšem je
tu jedna potíž,"zakašlal,"zdá se, že spolu moc
ani slovo. Zavinil to Rufus.
nemluvíte. Asi ji nenůžete ošetřovat."
Byl to velký zrzavý kocour, kterého obě
uctívaly a střídavě ho každý večer volaly Usmála se vyzáblým úsměvem bez humoru: "Poradily
ze zahrady, kde se podle svého zvyku promeJsme si patnáct let..."
noval než se šel rozkošnicky natáhnout ke Finlay pokrčil rameny a začal podrobně vysvětlo
vat, co má dělat. Pak odešel.
spánku u kuchyňského krbu.
Dokud choroba nevyvrcholila, poletovaly mezi
Až do oné osudné noci. Bela vzhlédla od
pletení: "Proč jsi nezavolala Rufa,Anabelo?' ,sestrami popsané papírky jako vlaštovky. Ale pak
"Není na mě řada. Volala jsem ho včera!""Ne ;se systém porouchal. Anabela ležela tiše a vypavčera jsem ho volala já! "Chvilku se hádaly, 'dala divně. S rozpálenými tvářemi upadala do leh
kého deliria a mluvila samé nesmysly. Náhle řek
až obě ztratily nervy a daly se do sebe
s plnou vervou: "Naposledy tě žádám, Anabe la: "Prosím tě, Belo, dej mi napít!"
le, zavoláš kocoura nebo ne?"Anabela stej Bela sebou trhla jako zasažená šípem: "Ano, Anabe
le, dostaneš napít!" vykřikla. Zdálo se, že Ana
ně rozhodně odpověděla:"Není na mě řada,
bela přišla k vědomí a rozvzlykala se: "Je mi to
abych volala kocoura!"
strašně líto. Byla to moje vina..."
Pak šly spát a kocoura nezavolala žádná.
Snad by to dobře dopadlo, kdyby se byl pi "Ne, byla to moje vina,"zašeptala Bela ','snad byla
tomý Rufus nevydal na vandr. Když bylo jis přece jen řada na nně..."
té, že je nenávratně pryč, obrátila se Be Když večer Finlay přišel, ustoupila Belina posupla na sestru jako zmije: "Nikdy! "prohlásila nost úzkosti:"Oo myslíte, pane doktore, uzdraví
s koncentrovanou zlobou, "na tebe nepromlu se sestra?""Bude-li mít trochu štěstí...""Musí
se z toho dostat! Ľneš odpoledne na mne promluvi
vím, dokud budu živa, leda bys klekla a
la!" a rozplakala se. Finlaye to dojalo. Ale Ana
odprosila mě za to, cos provedla!"
bele
se přitížilo, blížil se zápal plic. Měla
"A já,"vášnivě odvětila Anabela,"na tebe
však ouhý život a sestra ji hýčkala. Za deset
nepromluvím, co budu dýchat, dokud nepo
klekneš a neomluvíš se mi!" Už dříve dochá dní už seděla u okna. Finlay ji prohlédl a slíbil,
že za týden přijde znovu.
zelo k podobným slibům, ale tenhle slib
"Ten obrat jsi způsobila ty, Belo, že jsi na mě
sestry dodržely.
Když Finlay šetrně zaklepal na dveře, otev první promluvila!"
řela Bela. Měly sice velkou rentu, ale by "Ne, první jsi promluvila ty, Anabelo. Řekla jsi:
ly hrdé na to, že nemají služebnou. Uvedla Dej mi napít vody!"
ho do uklizené místnosti s nádherným sat- "Cože? Vždyť jsi přiklekla k mé posteli a omluvi
sumským porcelánem a mramorovými hodinami, la ses!""To není pravda!" Anabela se přestala
které velebně tikaly na římse:"Podívám se, houpat na židli a zrudla."Já první nepromluvila!"
A tak to šlo dál, až k hořkému konci.
je-li sestra už připravena."
Finlay maně přistoupil ke krbu a na římse Když přišel koncem týdne Finlay na prohlídku,
ho upoutala úhledná hromádka ústřižků papí vládlo mezi sestrami zase ticho, jen si vyměňo
valy lístečky,
ru, přesně takových, jako ten, který do
stal sám. Vedle ležela tužka. Nemohl si ne vyšel z domu úplmě zkoprnělý a oběma rukama si
všimnout nápisu:"Není mi dobře, pošli, pro držel hlavu.
Podle A. J. C R 0 N ľ N A
sím, pro doktora."A vedle úhledně napsáno:

SVĚT

PLNÝ

ZÁZRAKŮ

Dnes se zase začíná v lidské řeči obje
vovat slovo ZÁZRAK. Ale v jakém
smyslu? Mluví se o zázraku ekono
mickém, o zázracích dnešní vědy,
o zázračném zásahu chirurga při
operaci, o zázračném léku.
Slovo zázrak je běžné, ale má
světský obsah-ne náboženský.
NÁBOŽENSKÉ ZÁZRAKY
Zázraky z Písma sv.nebo zázraky
svátých se stávají naopak něčím
neskutečným, vzdáleným. Zázrač
né uzdravení z evangelia vypadá
jako slabý odlesk zázraků, kterých
je schopná dnešní věda. Pak je
ovšem těžké mluvit s moderním
člověkem o náboženských zázracích.
Bud jim nevěří nebo lhostejně pokrčí
rameny: "Co my s tím máme společného?"
MAJf věřící správný postoj k zázra
kům?

Snad v zázraky věří, ale nemusí chápat je
jich správný náboženský smysl. Pokusme se
jej najít a začněme s pojmy běžného jazyka,
s denní zkušeností. Čemu říká novinový
slovník zázrak? Něčemu, co nás udiví,
oslní, co vyniká nad průměr. Po vynálezu
penicilinu se mu říkalo"zázračný lék",proto
že pomohl tam, kde dřív pomoci nebylo.
Dnes víme, co působí, jak ho použít - je
to"obyčejný penicilín".
ÚDIV NAD NEZVYKLÝM, NOVÝM__________
je důležitým prvkem našeho poznání. Podle
Aristotela je začátkem filosofie. Čím víc se
dítě umí divit nad novým a neobvyklým,tím
rychleji a bezpečněji se učí. Údiv je něco
jako šok, který otřese naší ospalostí, unaveností. Zjistíme skutečnost, která nám
unikla, o které jsme neměli tušení nebo
která nás nezajímala. - Mladý zpěvák debu
tuje v opeře. "Jaké to bylo?'"'Zázračné, bá
ječné! "zní odpověď. Bylo to něco, co nikdo
nečekal, objevilo se, že mladý člověk má
nadání k tomu, aby byl opravdovým uměl
cem. Slovo"zázrak"se nevztahuje na zpěv,
ale na osobu zpěváka. U slavných mistrů je
krásný zpěv normální, u nováčka je to ob
jev. Kde se to v něm vzalo?
JE TEN VÝKON LIDSKY VYSVĚTLITELNÝ
nebo ne? Tuto otázku si neklademe. Naopak
jeho souvislost s životem a s lidmi, kteří
tuto souvislost vytvářejí, pochopíme. Tak
také chápali zázrak nemocní, hrnoucí se k
Ježíšovi. O ženě s krvotokem poznamenává
sv.Lukáš-sám lékař-že jí nikdo nemohl pomoci(Lk 8,43). Ženě nešlo o nadpřirozený
zásah, o zázrak, ale o uzdravení. Lékaři to
nedokázali, dotkla se tedy Ježíšových šatů
a byla zdravá.
A oč šlo těm, kdo to viděli? Divili se. Vy
pravovali to, pověst se roznesla po zemi.

Případy

zaznamenávají evangelisté se

4 zvláštním úmyslem: aby všichni pozna
li, že se tu děje něco, co není lid
ského původu. Že tu působí Bůh.
Na začátku ovšem nedokázali vy
znat, že Ježíš je Syn Boží, ale uzná
vali, že Bůh je s ním, že se tu pro
jevuje zásah Boží ruky.
ZÁZRAKY JSOU ČÁST BOŽÍHO
ZJEVENÍ V DĚJINÁCH
Prvním měřítkem k jejich hodnocení
je jejich cíl. Nejde tu přímo o to,CO
se děje, ale co ZNAMENÁ to, co se sta
lo. Proto biblický slovník nazývá zázra
ky ZNAMENÍMI. I v denním životě užíváme
znamení, některá povrchní,jiná mají hlubo'ký smysl. Šipka na rozcestí znamená směr
cesty. Zamilovaní, kteří spolu nesmějí mluvit,
se dohodnou nepatrnými znameními: pohled,
kývnutí-a vědí, oč jde. Je to jejich tajná řeč.
To je na tom to nejkrásnější.
I BÚH K NÁM MLUVÍ ZNAMENÍMI
Některá jsou nápadná - ta, která lidská věda
podle svých schopností považuje za zázrak v
pravém slova smyslu. Nedají se přirozeně vy
světlit. Když se např.někdo v Lurdech uzdraví
z těžké rakoviny. Mezinárodní lékařská komise
má k nahlédnutí všechen materiál :roentgenové
snímky, přísežné výpovědi svědků, i uzdrave
ného. Co mají lékaři říci? Úsudek je z lékařské
ho stanoviska vždy stejný: jde o případ vědec
ky nevysvětlitelný. Co to znamená? Odpověd lé
kařské vědy je vyhýbavá:Viděli nevysvětlitelný
zjev, podivili se tomu a pokrčili rameny.
CO KDYŽ VIDÍ ZAZRAK VĚŘÍCÍ LAIK?__________
V zázraky věří, rád o nich čte a rád by zázrak
uviděl. Zůstane v Lurdech týdny, sleduje po
žehnání nemocných Nejsvětější svátostí. Pořád
nic. A tu mu náhle štěstí přeje. Vidí na vlastní
oči, jak se nehybný člověk zvedá z lehátka.
Vzrušení, šepot, náš pozorovatel rychle celý
zjev nafilmuje. Za několik dní se informuje v ne
mocnici a tam ho ujistí, že viděl skutečný zá
zrak. Může si dokonce s uzdraveným promluvit
a udělat nové snímky. Promítá je známým celý
život a hrdě ujišťuje:"Viděl jsem to na vlastní
oči. Byl to zázrak!"
VIDĚL SKUTEČNĚ ZÁZRAK?_____________________
Viděl nevysvětlitelný fakt, něco, co uspokojilo
jeho touhu po zvláštním, nadpřirozeném, o čem
může vyprávět a faktem přesvědčovat ty, kdo
by mu odporovali. Pochopil smysl toho, co se
stalo? Ví, co mu tím Bůh chtěl říci? Tuto vnitř
ní záležitost snímky nedoloží. Pro uzdraveného
to byl ovšem zázrak-Bůh mu dal znamení, že
beznadějně nemocný může vstát a udělat ještě
mnoho dobrého. Uzdravení bylo zázrakem i pro
ty, kdo se přišli do Lurd pomodlit. Od té doby,
co viděli zázrak, se modlí s větší důvěrou.
Někdo jede do Lurd a neuzdraví se. Ptá se,má
li smysl dál žít. Pak pochopí, že i v nemoci mů
že udělat mnoho dobrého.

Že i ta je Boží dar a prostředek k posvěcení. Zní to paradoxně, ale i to neuzdravení v Lurdech bylo pro něho znamením.
$
Kdo se začne dívat na zázraky z tohoto hlediska, změní se dvojím způsobem:ztratí smysl pro
senzačnost, naopak, svět se mu rozmnoží novými podivuhodnými zásahy Božími, je mu vše
zázračné a při tom normální současně.
TAKOVĚ BYLY ŽIVOTY SVATÝ CH
Dělali věci, které udivovaly jiné, ale to bylo hlavně proto, že nevycházeli ze’stálého údivu
oni sami, z překvapení nad tím, jak Bůh stále zasahuje otcovsky do života a jak ho mohou o
cokoliv požádat s vírou.
P.TOMÁŠ ŠPIDLÍK

VYSNÉNÝ MUŽ Z TURECKA
Nedávno varoval múnsterský bis Líbánky prožili v letním domě Mehmetových rodičů v Kumkup Dr.R.LETTMAN před sňat burgazu u Egejského moře. Bylo to drahé sídlo boháčů.
ky s mohamedány a to z kultur Ale sotva se vrátili do Hradce, přestali rodiče syna podpo
ních, sociologických a nábožen rovat .
ských důvodů i pro rozdíly v
"Oba vyděláváte,"napsali stručně. A tak si Sigrid vypůjči
mentalitě. Žádá kněze, aby tyto la na zařízení bytu, neboť její muž jako cizinec by byl
sňatky věřícím rozmluvili. Není
půjčku nedostal. Tuto půjčku splácí nyní Sigrid sama.
to nepřátelství k jiné národnost- ALE CO SE VLASTNĚ STALO?
NEUE BILDPOST
ti, ale pro četné hořké zkuše
Když se jim narodila dceruška,
nosti žen, které se provdaly za
stál muž na tom, aby měla
mohamedána.
tureckou příslušnost a žena
Poradci jednoho kolínského úřa z lásky k manželovi svolila.
du dostávají např.spousty smut Dokonce dostala turecké
ných dopisů od žen mohamedánů jméno Jasmin a byla zapsána
asi s tímto obsahem: "Před sňat v pasu svého otce.
kem slibují mohamedáni němec
Po třech letech soud v Hrad
kým dívkám, že směji žít tak,jak ci manželství rozvedl a matka
jsou zvyklé. Po sňatku se vše
dostala děvčátko s podmín
okamžitě změní. Po ženě žádají, kou, že je otec může na
aby nosila šátek, nesmí do kina vštěvovat kdy chce. Otec
ani na taneční zábavu. Mnohem
se objevil nejvýš jednou za
horší je to, když se ženy pře
měsíc a místo aby si s dcestěhují s mužem do jeho vlasti." rus’kou hrál, četl si noviny.
A znovu varování můnsterského 9.října 1985 si Jasmin vy
biskupa: "Když muž podle islam zvedl, že půjdou do zoolo
ského práva zavrhne manželku, gické zahrady.
je uznání rozvodu u nás spojeno
s velkými obtížemi. Německé roz Sigrid marně čekala na je
jich návrat. Hlásila to na
sudky žádají placení výživného
na dítě, ale z mohamedánské ze policii a za dva dny se dozvě
děla, že rozvedený muž unesl
mě peníze prostě nedostanou."
jejich dcerušku do Turecka.
PŘÍPAD MANŽELKY MOHAMEDÁ
NA A JEJICH DÍTĚTE V RAKOU- Bojovala o dítě jako lvice.
Dva soudy v Istanbulu po
SKU. - V kavárně v Hradci
žádaly otce, aby dítě vydal
oslovil muž od vedlejšího stolu
Sigrid K.a bavil se s ní perfekt a to okamžitě - dosud se
ní němčinou. Dívka netušila, že jim však nepodařilo vynutit
je orientálec. Pozval ji do kina, na otci splnění rozsudku.
k jídlu a na Silvestra do Istan Když letos koncem července
bulu. Jmenoval se Deniz Mehmet, stála Sigrid se soudním vyko
v Hradci byl technickým kresli- navatelem a tureckým policis
čem a pocházel v bohaté rodiny. tou před domem rodičů svého
Jeho otec byl inženýrem a sta
muže, dědeček s dítětem
uprchl přes balkon do soused
věl lodi.
Denizovi rodiče byli hrdi, že
ního domu a od té doby je
syn si vybral tak hezkou Rakú Jasmin nezvěstná.
šanku a zahrnovali dívku drahý Prostřednictvím rakouského
mi šperky. Pro Sigrid-prostou
ministerstva zahraničí se zou
dívenku-to byla pohádka. V r.
falá matka obrátila na turecké
1982 se na hradecké radnici za
min. zahraničí. Když nepomohou,
Denize provdala.
chce"před tur.vyslanectvím ve Vídni spáchat sebevraždu."
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ZPOVÍDAT

Jan Vianney je
sice kaplanem,
připravuje děti
na první svátou
zpověd, ale sám
zpovídat nesmí.
Proč?
Vianney dokončil
vyprávění o marno
tratném synu. Vtom
se otevřely dveře
třídy a vstoupili
tři pánové v kněž
ském oděvu: pan
farář Ballay, ge
nerální vikář Bonchard a zástupce
biskupa Courbon.
S úžasem zírali na
podivné hejno u
katedry. Ale děti
a pan kaplan byli tak zaujati vyprávěním,
že příchozí ani nepozorovali.
"Milé děti,"pokračoval pan katecheta,"tak
jedná Spasitel i s námi. V lázni pokání nás
očistí od špíny, kterou jsme nachytali na
špatných cestách, dá nám nový oblek milos
ti posvěcující a připraví nám nebeskou hos
tinu ve sv.přijímání. A pozve i hudebníky.
Nebot když se člověk obrátí a dělá pokání,
zpívají a hrají všichni nebeští hudebníci."
Kněz zmlknul, děti uvažovaly o nádherném
příběhu. Pak řekl Petr, který se mezitím
opřel loktem o učitelovo rameno:"Ale vy
zpovídat ještě nesmíte, maminka a tatínek
mi říkali..."
"Mlč! "vyjela na něho starší sestra.
"Co říkal tatínek?"zeptal se roztržitě Jan.
"Ze prý jste na zpovídání moc hloupý!"
"Neposlouchejte ho, žvaní,"zapřisáhala Gre
ta kněze, který smutně složil hlavu do
dlaní.
"Petr je drzoun!"
"Tvůj otec má pravdu, Petře,"zasmál se
Vianney. "Zpovědník musí být chytrý a
učený muž a já byl v semináři vždy posled
ní, nejhloupější z hloupých."
"Z toho si nic nedělejte,"těšil ho baculatý
Bernhard,"tatínek říká, že nejhloupější
sedlák mívá největší brambory."
"Nu - ted vás jistě utěšil,"zahlaholil hlas
preláta Courbona. Děti se jako vyplašené
hejno vrabců rozběhly do lavic. Pan kaplan
rozpačitě vstal: "Promiňte, neviděl jsem vás'.'
"Ano-tak jste byli všichni zaujati tím krás
ným vyprávěním,"kývnul s úsměvem prelát.
"Ale řekněte, proč neseděly děti v lavicích1.1
"Vůbec jsem si toho nevšiml,"zakoktal kněz.
"Najednou byly všechny u katedry, jak se
to stalo, nevím."
"Je to proti kázni!"
"Jen pana kaplana nechte, "zašeptal pan fa

rář Bailey,"mezi dětmi je skutečný kouzelník, 6
a láká je k sobě jako pištec z Hammeln. Jen
se o kázeň nebojte!"
"Máte pravdu,"kývnul
Courbon."Nejlepším vy
chovatelem je láska. Dě
ti, "obrátil se k hloučku,
který s úctou naslouchal
"váš pan kaplan smí ode
dneška zpovídat. Dosta
ne ode mne plnou moc."
"Děkuji, pane preláte,"
zakoktal Vianney a zrud
nul radostí. Dětské oči
se také rozzářily.
"Půjdu k vám ke zpově
di,"vykřikla nadšeně
Lízinka.
"Já také! Já také!"znělo ze všech stran.
"Tak ted je to v pořád
ku, "spokojeně kývnul
Petr. Jen tlustého Bernharda to nevzrušilo a klidně sahal po svém chle
bu s máslem. První nastoupil cestu s nebeských
výšin k zemi.
Na faře předal Courbon Vianneyovi dokument,
kterým dostával plnou moc zpovídat. Toto dovo
lení mu nedali kvůli zkouškám, které ještě na
něho čekaly, ale pan farář Balley mu plnou moc
vymohl.
"Máte velkou moc nad mladými srdci, Vianneyi,"
řekl prelát,"využijte toho pro Pána."
Když později seděli u stolu, čekalo další překva
pení. Zaslechli zvonek a vzdor protestům hospo
dyně se dveře rozlétly a do místnosti vpadla
žena v selském kroji.
"Matka Fayotová,"vyskočil Vianney.
"Zde je!"zajásala paní a nestarajíc se o vznešené
hosty, objala svého bývalého chráněnce a vtisk
la mu hubičku na obě tváře.
"Ale, ale!"zvolal překvapeně vikář.
"Marie Magdalena u hostiny,"smál se Courbon.
Zrudlý kaplan nevěděl rozpaky, co odpovědět,
ale už se do toho vložil pan farář:"Ne, monsiňore, Magdalena to není, nýbrž hodná selka z
Les Robins. Přijala v těžkých dobách našeho
kaplana jako matka a starala se o něho."
"Nu, tak jí i já musím ze srdce poděkovat!"
Courbon podal bodré, nyní rozpačité selce ruku.
"Schovávala jste nám zbožného kněze."
"Přinesla jsem sýr, salám od Ludvíka a lahve ví
na z naší vinice. ""Nu, přisedněte ke stolu,"po
zval ji pan farář. Ale selka se bránila:"Chtěla
jsem jen vidět, jak se má náš primiciant. Vlastně
se zlobím, že neměl primici i u nás, těšili jsme
se. Ale jíst budu v kuchyni, snad mi vaše hos
podyně něco dá. Je to energická paní."
Energická paní selku pohostila, byla jí vděčná
za sýr a salám a pak vyprávěla, jak celá ves
kaplana miluje."Umí kázat?"ptala se matka Fayo
tová. "A jak! Prostince, jednoduše jako dítě. A
nikdo při tom neusne. Každé slovo jde do srdce'.'
WILHELM HUNERMANN

SV.TŘI MUDRCI

neboť moje oči viděly tvou spásu,
kterou jsi připravil přede vše7
Když bylo Ježíškovi 8 dní, podle zvyků
mi národy, světlo k zjevení pro pohany a k slávě
předků ho obřezali, obřízku totiž Židé od tvému izraelskému lidu."(Lk 2 29-32). Sotva do
dob Abrahámových považovali za znamení končil díky Bohu, už mu prorocký duch vnuknul
své smlouvy s Bohem.. Obřízka Jana Křti další slova. Obrátil se k Marii:"On je určen k pá
tele byla rodinnou slavností, při které za du a k povstání mnohých v Izraeli a jako zname
zářila Boží sláva nad Zachariášem, otcem ní, kterému se bude odporovat-a tvou vlastní du
Janovým. U Ježíše, syna pocestných, to ší pronikne meč-aby vyšlo najevo smýšlení mnoha
bylo prosté. Udělali malou operaci podle srdcí."(Lk 2, 34-35). Divná slova pro matku, na
Zákona a dali mu jméno, kterým ho nazval plněnou radostí nad narozením dítěte a nebeskými
anděl.
sliby. A přece tato slova nám ještě výrazněji rý
Byla to jedna z několika povinností, které sují Kristův úděl a skutečný obraz Mesiáše.
ukládal rodičům při narození prvorozeného Jakoby na potvrzení Simeonových slov přichází
zákon."Každý prvorozený mi bude zasvěce stařenka Anna, Fanuelova dcera, také obdařená
ný."(Ex 13, 2-13). To rozkázal Jahve na prorockým duchem. I ona poznává v dítěti zname
památku oné noci, kdy usmrtil egyptské ní vykoupení. Simeon a Anna ztělesňují z věřícího
prvorozené a ušetřil Izraelity. Chlapce vy "židovstva to nejlepší: dva prostí lidé, kteří nosí
kupovali obětí pěti siklů a obvykle před Boha v srdci a nestarají se ani o farizejské pun
stavili v chrámě.
tičkářství ani o chytráctví saduceů.
Ženám, které porodily, Mojžíšův zákon
Obě evangelia o Ježíšově dětství se překvapivě
předpisoval, aby se šly do chrámu očistit.
doplňují. Sv. Lukáš popisuje Ježíšovo obětování v
Matka zůstávala nečistá 40 dní když poro
chrámě a Simeonovu předpověď jeho utrpení, sv.
dila chlapce a 80 dní, když porodila děv
Matouš představuje druhou příhodu, kdy se za
če. Podle majetku měla přinést i oběť, roč
skvěla sláva Ježíše-krále nebe i země:
ního beránka,pár hrdliček či holubů. 1
"Mudrci z východu přišli do Jeruzaléma a ptali se;
Marie a Josef museli do Jerusaléma, splnit
"Kde je právě narozený židovský král? Uviděli
v chrámě tyto povinnosti. Tam spatřili
jsme na východě jeho hvězdu a proto jsme se mu
další Boží znamení. Jeden zbožný stařec,
přišli poklonit." Když se dozvěděli, že rodištěm
osvícený Duchem sv., přišel do chrámu ve
nového krále má být Betlém, vydali se na cestu:
chvíli, kdy chudý pár přinášel Ježíška.
"Vtom hvězda, kterou viděli na východě, šla s ni
Stařec se jmenoval Simeon a Bůh mu slíbil,
mi,až se zastavila nad místem, kde bylo dítě."
že nezemře, dokud nespatří Pánova Poma
Marie a Josef po návratu z jeruzalémského chrámu
zaného. Vzal ho na ruce a uchvácený nad
už nebydleli v jeskyni, ale v nějakém betlémském
šením vyjádřil svou radost hymnem, který
domě. "Otevřeli své pokladnice a podali mu dary:
se v katolické Církvi opakuje jako projev
zlato, kadidlo a myrhu."(Mt 2,1-12).
důvěry v Boha před spaním a před smrtí.
Malebná scéna tří mudrců z Východu, jak se kla
"Nyní můžeš svého služebníka. Pane, podní chudému děťátku, vždycky podněcovala lidskou
le svého slova propustit v pokoji,
(obrazotvornost. Mystikové vyzvedávali její symbo
lický význam: pozemské mocnosti uznávají nejvyšší,moc Božského dítěte. Zlato znamená krále, ka
didlo Boha a myrha člověka určeného k smrtí
Tento námět zpracovalo mnoho umělců, zdů
raznili hlavně protiklad mezi nádherou mudr
ců a prostotou Božského dítěte. Mnoho pod
robností není ani z evangelia, ani z apo
kryfů, nýbrž z dosud neznámých orientál
ních pramenů. Počet mudrců se určuje tři,
mají symbolizovat tři období lidského života a
tři rasy:semitskou, bílou a černou. Dali jim
i jména: Kašpar, Melichar a Baltazar.

Kolik je v těch kouzelných vyprávěnkách
pravdy? Kdo byli tito mudrci? Od dob Tertuliána se jim říká mudrci, snad podle žalmu
72:"Králi Taršiša a ostrovů nesou mu dary,
králové Arabie a Sáby mu odevzdávají po
platky. "Původně byli tito mudrci kněžími staroperského náboženství. Podle Herodota tvo
řili uzavřenou kastu, žili přísným životem,
udržovali oheň ve svatyních, zkoumali cesty
hvězd a smysl snů. Nevíme,zda perští mudr
ci měli tuto moc ještě za dob Kristových.

Pravděpodobnější je, že toto slovo do souhvězdí Ryb, což pro babylonské astrology znametehdy označovalo muže, kteří stu
talo bud brzký konec světa nebo začátek nového obdodovali hvězdy, tedy astrologové a
jí lidstva.
o
astronomové dnešních dob.
DANIEL-ROPS-JEŽIŠ VO SVOJEJ DOBE
°
Lehce pochopíme, jak se mohli mudr Vydali Slovenští jezuité
ci dozvědět o mesiášském proroctví.
Zabývali se zkoumáním tajných a
X/Y SE RTÄTE
okultních věcí. Židé, roztroušení
MIY ODPOVÍDÁME
po celém východě, včetně Persie,
jistě i tam rozšířili zprávu o budou ČETL JSEM V NÁBOŽENSKÉM ČASOPISE, ŽE HLAVOU
CÍRKVE JE PAPEŽ.______________________________
cím příchodu Mesiáše. Tobiášova
dobrodružství i událost s Ester se
Hlavou katolické Církve je Kristus - to ví
staly právě v Persii. Mohli se též
každé katolické dítě, pokud má dobrého učite
dozvědět o Balaamově proroctví o
le náboženství. Církev je společenství, které
vyvoleném národě:"Vzejde hvězda
kotví v nadpřirozenu a míří k nadpřirozenu.
z Jakuba, žezlo se zvedne z Izrae Nemůže být tedy člověk její hlavou - papež je
le." Vždyť i hrdý Říman Tacitus
jen zástupce Kristův pro tu část Církve, kte
napsal:"Na základě starých pro
rá žije na zemi - Církev bojující nebo putují
roctví se všeobecně věřilo, že Vý
cí k své hlavě, ke Kristu. K Církvi patří i
chod se pozvedne a brzo povstanou svati v nebi a duše v očistci.
v Izraeli ti, kdo budou vládnout
světu."( Hist.5,23).
NĚKDO MI ŘÍKAL, ŽE JAN HUS BUDE SVATÝ.________
Z Husových knih vidíme, že hlásal nepravdy ví
Zjištění totožnosti hvězdy je mno
ri, které převzal částečně od Wicklefa. Při
hem těžší. Nejprve se vyskytuje
svatořečení Církev nejdříve zkoumá, je-li bu
otázka, odkud měli mudrci tak vý
borné znalosti hvězd, když je pozo doucí světec pravověrný katolík. Je pravda,
že i někteří svati nějakou dobu se přidrželi
rovali jen zrakem, bez hvězdář
nesprávné nauky - ta ovšem tehdy nebyla přija
ských přístrojů dneška. Je nutné
ta do pokladu víry - a také se mylného učení
si to uvědomit, když hodnotíme
včas zřekli. - Hus např.hlásal, že pramenem
různé domněnky o tomto neobyčej
víry je jen Písmo, ne tradice čili ústní podá
ném zjevu přírody. Hvězda tří
ní. Písmo je však napsaná tradice - Církev
mudrců mohla být "nová hvězda",
existovala od seslání Ducha sv.-tedy před na
podobná té, co se zjevila r.1572 v
psáním Písma. Tradice jsou spisy žáků apošto
Bartolomějské noci nebo r.1918 v
lů. - Dále hlá
souhvězdí Orla. Opačný důvod vi
sal, že kněz s
díme v tom, že žádný ze součas
těžkým hříchem
ných spisovatelů té doby o ní ne
nemůže odpouštět
mluví. Mohla to být i kometa. Když
hříchy. Ale hří
pozorovali v lednu 1910 v Jeruzalé
chy odpouští
mě Halleyovu kometu, její zář pro
Kristus-kněz je
cházela rychle z východu na západ;
jen jeho nástro
na východě se rozptýlila a znovu
jem a byl by to
se jasně ukázala viditelná na
divný Bůh, kte
západě: tak, jak píše evangelium.
rý by špatným
Na neštěstí Halleova kometa se mo
nástrojem nemohl
hla objevil jen r.12 po Kr.a ne r.
dělat dobré vě
6. př.Kr. Jiné komety, které pozo
ci. Kromě toho
rovali Číňané r.4.-3 př.Kr. neby
nemohou věřící
ly vidět v západní Asii. Navíc ko
zkoumat, je-li
mety obíhají jako ostatní hvězdy na
kněz, kterému
obloze, proto nemohou určovat směr
se zpovídají,
tím méně dům. Kepler se domníval,
bez těžkého hří
že "hvězda mudrců"mohl být hvězd
chu.
ný zjev, který nastal spojením Ju
Jistě nebyl Hus
pitera a Saturna v souhvězdí Ryb.
špatným člově
Vypočítal, že se to mohlo stát ko
kem a v řadě vě
lem r.6.př.Kr.i když nevěděl, že
cí si zaslouží
je to pravděpodobné datum naroze
při nejmenším
ní Kristova. Výraz "hvězda"může
Ipochopení, ale
znamenat i astronomický zjev, dost
o prohlášení za
častý na východě. Merežkovský ří
I svátého nemůže
ká, že to mohl být přechod zvířet
být řeči.
níkového bodu ze souhvězdí Berana

INFILTRACE

KOMUNISTU

DO

EVANGELICKÉ
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CÍRKVE
uvnitř církve. Jsme levicoví teologo
Vedle pravoslavné a katolické
Církve je evangelická církev důležitým cí vé, kteří se spojili, aby v církvi získali prostor
pro svou revoluční politickou činnost. Socialisté
lem komunistické infiltrace. V DDR, na
náměstí města Zeitzu, se 18.srpna 1976 po-všech národních církví, spojte se!"
lil benzinem a zapálil evangelický pastor Tím vzniklo hnutí, které nepodporuje pouze jed
Oskar Bruesewitz. Předtím vyvěsil plakát notlivé levicové skupiny, ale uskutečňuje v evan
s nápisem:"Církve obžalovávají komunis gelických farnostech marxisticko-leninskou politimus z útlaku mládeže." Vzhledem k zoufa ku moskevského ražení. Na univerzitách se staly
lému činu východoněmeckého pastora, kte evangelické studentské spolky aktivními pomaha
rý dal takto veřejně signál, varující před či politiky lidové fronty.
komunismem, je postoj oficiální protestant Mimořádně pokročila infiltrace sovětského vlivu
ské církve v Německu zahanbující. Když na Světovou ekumenickou radu. KGB dávno po
o rok později vzniklo v NSR v Bad Oey- znala, že tato instituce je jejím vděčným nástro
hausen Bruesewitzovo středisko, které si jem. Na její pokyn pronikla sovětská církev do
Světové rady církví (katolická Církev tam nepat
dalo za úkol opatřovat dokumentaci o
útlaku náboženství v socialistických stá řila svým tvrzením, že má sedmdesát milionů
tech, oficiální místa evangelické církve se příslušníků, v ní získala klíčové postavení. Na
odmlčela a distancovala. O výročním dnu konferenci Světové rady církví ve švédské Upp
smrti faráře Bruesewitze vyzval profesor sale v r.1968 a o rok později v britském Notting
Klaus Motschmann ve Wiesbadenu vedení Hillu vznikla dalekosáhlá jednostranná kampaň
evangelické církve, aby k případu zauja proti rasovému útlaku, která zcela pominula vy
la jasné stanovisko. Místo, aby evangelic hlazování krymských Tatarů a pobaldských náro
ká církev veřejně diskutovala o lidských dů v SSSR a černý rasismus v Africe.
právech, mezi něž patří i svoboda nábo Světová rada církví se v průběhu let přeměnila
ženského vyznání, neučinila nic. Motsch ve světový církevní sovět. Otevřeně to ohlásil z
Antil pocházející černý generální tajemník rady
mann připomněl Barmerské prohlášení z
r.1934, v němž se evangelická církev vy Philip Potter, který jednou řekl, že je ochoten
přijmout chaos a anarchii, jestliže povedou k žá
slovila proti převzetí moci Hitlerem. Po
dobné prohlášení proti komunistickému re doucí politické přeměně. A za vzor církevní svo
žimu ve vých. Berlíně však profesor Mor- body označil NDR.
schmann neprosadil a své zklamání vyjád 25.srpna 1975 sdělil vedoucí pracovník Black
řil slovy:"Církev se vydala do moci totální People s Conventioni jedné jihoafrické neterorismu nátlaku DDR." A dodal, že tímto vý tické organizace) Harry Singh, že se bezvýsled
rokem nemínil kritizovat církev pouze ve ně snažil získat pro svou mírovou snahu podporu
Světové rady církví, odtud dostal odmítnutí s
Východním Německu.
Pronikání marxismu do evangelické církve následujícím vysvětlením: "Světová rada církví po
máhá jen těm organizacím, které vedou ozbrojený
souvisí se vznikem tzv.mimoparlamentní
opozice. Ve dnech 27. září až 3. října 1968 boj."
Jen v r.1977 vydala Světová rada církví v Zenevě
založila skupina šedesáti evangelických
farářů, vikářů a studentů v Celle revo 530 tisíc dolarů na zvláštní fond svého protiraluční církevní syndikát. V pol.března
ristického programu na podporu v Moskvě vycvi
1969 se v Bochumu sešla tzv.druhá Cell- čených teroristů a tzv.osvobozovací hnutí v již.
ská konference, která se zabývala revo Africe, jejímiž obětmi jsou nevinní lidé bez ohledu
luční strategií uvnitř evangelické církve. na barvu pleti. Evangelická církev v NDR finan
V rezoluci přijaté na této konferenci stá- <cuje osmatřiceti procenty Světovou radu církví
lo:"My nebojujeme proti církvi, bojujeme a to z výtěžku církevní daně, inkasované od vý
za to, abychom pomocí církevního aparátu <chodoněmeckých evangelíků. Moskva dosáhla své
mohli spolupůsobit při veškerém emanci- ho
I
cíle: evangelická církev platf vrahy ve služ
pačním úsilí, jehož cílem je rozbít kapita- bách
I
světové revoluce a sovětského podmanění
lismus. Jestliže ale církev má zájem na
světaía ovšem zničení náboženství vůbec).
udržení stávajícího společenského řádu,
Teprve když Ekumenická rada církví v r.1978
který jí přináší tak mnohé finanční a po- označila
<
v oficiálním dokumentu ozbrojený boj ji
litické výhody,bude se muset bránit proti hoafrických
I
teroristů za spravedlivou revoluci,
nám. My ale církev přemůžeme. Každý z vznikla
'
krize důvěry mezi Světovou radou církví
nás jednotlivě se pokusí církev rozkládat, a; evangelickou církví ve Spolkové republice.
budeme její vedení obelhávat tak, jako
ono obelhává masy věřících. Svou identi- HANS
I
hrabě HUYN: Cl T O K . Moskva usiluje
tu a své úmysly budeme tak dlouho tajit, o< světovládu. Vydalo curyšské nakladatelství
dokud nepřijde náš čas. Nechceme církev KONFRONTACE.
I
reformovat, nejsme sektou nebo frakcí

VZÁCNÝ
MOST
Pokračování duchovní obnovy P.Leoše KU
CHAŘE v Quartenu.

Hlavním obsahem slavnosti byla vzpomínka na
dobrodiní Boží. Sám jsem jako chlapec u svých
prarodičů tuto slavnost zažil.
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JAK VYPADALA VELIKONOČNÍ" VEČERE DRIVE
Charakteristikou slavnosti byl trojí přípitek: na
začátku se podala všem číše vína a pak začala
hostina, která měla ráz bohoslužebný. Otec rodi
ny vysvětloval jídla na stole. Nejmladší syn kladl
povinně otázky:"Otče, vysvětli nám, čím se tento
večer liší od jiných večerů?" Otec podle předpi
su vysvětloval, že je to velikonoční obět pro Pá
na, který v Egyptě zachránil
domy Izraelitů a Egypťany pora
ŽIDOVSKÁ SLAVNOST
zil. Na stole stály trpké saláty,
Zelený čtvrtek nazýváme po
kterých se normálně neužívalo, a
slední večeří Páně. Byla to
otec rodiny vysvětloval: "Protože
vlastně židovská slavnost,
Egypťané ztrpčovali život našim
oslavující a připomínající ji
otcům, jím tyto trpké byliny."
nou poslední večeři, kterou
Poté vzal do rukou nekvašené
slavili Izraelité v Egyptě
chleby, tzv.macesy čili macot,
před odchodem do pouště.
zvedl mísu s chleby, že otcové
Měla pro dějiny židů velký
jedli tento chléb ve spěchu, pro
význam. Slavili ji jako otro
to nebyl čas ho prokvasit. Je to
ci v cizí zemi a pak odchá
chléb slzí, kterým se otcové lou
zeli směrem k svobodě. Ale
čili s otrockým domem v Egyptě.
jejich putování trvalo 40 let
Po skončení první bohoslužebné
a putovali pouští. Před po
části hostiny, byla naplněna dru
slední večeři se stalo mno
há číše. Otec rodiny pokračoval
ho zázraků, tzv.egyptské
ve vypočítávání velkých činů Bo
rány. Egyptský farao byl
žích. Nyní se stalo něco zajímavé
pokořen a donucen Izraeli
ho; židé stále očekávají příchod
ty propustit.
Mesiáše tak živě, že připouštěli, že by se mohly
Protože židé už měli na sobě cestovní šat, otevřít dveře a vstoupit Mesiáš. Proto dali část
v němž se dá těžko sedět, jedli ve stoje.
chlebů na jiný talíř a přikryli ubrouskem; to byl
Ani neměli čas k prokvašení chleba, proto mesiášský chléb. Během slavnosti se jíst nesměl,
jedli chléb nekvašený. Jedli i velikonočního byl pro Mesiáše, kdyby vstoupil, aby mu nabídli
beránka, jehož krví označili dveře, neboť
něco k jídlu. Když Mesiáš nepřišel, snědli se
anděl Páně zahubil všechno prvorozené muž chleby po hostině. Tato živá touha po Mesiáši
ského rodu, ale domy, označení beránkovou je i u dnešních pravověrných židů tak silná, že
krví, ušetřil.
jsou známé i groteskní případy, kdy jeden rabi
Po odchodu z Egypta se staly další divy.
bere s sebou za deště dva deštníky, kdyby pot
Průchod Rudým mořem - jakousi Železnou
kal Mesiáše, aby mu mohl jeden nabídnout.
oponou. Egypťané zahynuli, Izraelitéítehdy Otec rodiny vysvětloval druhou číši a každý
se nejmenovali židé, tento název pochází až účastník dostal kousek nekvašeního chleba, na
z dob po babylonském zajetí)"železnou opo- močeného v trpkých bylinkách. Aby nebyly tak
nou"prošli na svobodu. Mojžíš se ale bál,že trpké, používá se sladká marmeláda, které židé
následující generace na divy Boží zapomene, říkají charocet. Otec rodiny tedy chléb lámal,
a kdo zapomíná na činy Boží, zapomene i ne namáčel a dával každému do úst. Tuto scénu
Boha samého. Pochopíme to lehce; vaše děti známe z poslední večeře, když Ježíš řekl, že
se snad narodily už na Západě. Mají nějaký jeden z apoštolů ho zradí. Když se ho ptali,kdo
vztah k vlasti, ale ne stejný, jako rodiče. to je, řekl - komu podávám namočený chléb,ten
A vnoučata se snad o vlast nebudou vůbec je to. Pak podal namočený chléb Jidášovi.
zajímat.
Druhým přípitkem byla ukončena bohoslužebná
Mojžíš tedy na příkaz Boží ustanovil veliko část hostiny a pak se jedl obětní beránek-jeho
noční slavnost s hostinou, při níž měl otec maso sloužilo už jen k nasycení. Po jídle byl
vyprávět o velkých činech Božích, prokáza třetí přípitek-číše požehnání.
ných praotcům. Tak se vzpomínka uchovala,
KREV
A
TELO PANE
VÝVOJ VELIKONOČNÍ'SLAVNOSTI
Sv.Pavel píše:"Tento kalich je nová smlouva, po
Židé později tvrdili, že při velikonoční slav tvrzená mou krví."(I.Kor 25).Protože při posled
nosti se nevzpomíná jen na odchod z Egyp ní večeři Páně už nebylo v této číši víno, nýbrž
ta, ale kdo ji slaví, patří k těm otcům, ja Krev Páně. Bude to tedy skutečně číše požehná
ko kdyby sám odcházel z Egypta ke svobo ní, krev nového velikonočního beránka.
dě. Napřed slavili večeři ve stoje, později- Kdyby byl při poslední večeři Páně reportér,
vlivem řeckých zvyků-seděli nebo leželi.

Nejkrásnější a nejvzácnější most při mši sv.
je PROMĚŇOVANÍ. Při něm se uskutečňuje
tajemství eucharistie - kněz po něm také vo
lá TAJEMSTVÍ' VIRY. Zároveň se uskuteč
ňuje velikonoční tajemství-smrt a vzkříšení
Páně. Zpřítomňuje se při mši sv. nekrvavě
Kristova smrt na kříži i jeho vzkříšení.
Abychom dobře pochopili mši sv. podívejme
se na ni židovskýma očima.

všiml by si dvou senzací. Když pronášel
Ježíš proměňovací slova nad chlebem, ne
použil normálních chlebů, nýbrž odkryl me
siášský chléb, a slova pronesl nad mesiáš
ským chlebem. V tom viděli apoštolově po
tvrzení, že Mesiáš je zde. Jistě, apoštolově
už věděli, že Ježíš je Mesiášem, ale tímto
obřadem při židovské slavnosti oficielně
potvrdil, že je Mesiášem.
Druhá senzace - Ježíš změnil předepsaná
vysvětlovači slova. Neřekl tedy, že je to
chléb otrocký a slzavý, který jedli naši
otcové v Egyptě, hned chleby vzal, zvedl
mísu a řekl:"TOTO JE MÉ TĚLO".
Změnou vysvětlovačích slov dal Ježíš židov
ské večeři jiný smysl a obsah. Také při
třetí číši použil jiných vysvětlovačích slov:
"Tento kalich ja nová smlouva v mé krvi,
která se za vás prolévá."(Lk 22,20).

JEZťS DAL VEĽKONOČNÍ'SLAVNOSTI
NOVÝ OBSAH - nezrušil ji.
Nová, křesťanská novozákonní hostina nás
doprovází celým životem. Kdykoliv jdu na
mši sv., děje se na oltáři totéž, co se
odehrávalo při poslední večeři Páně.
Casto nejsme spokojeni se způsobem, jak
slouží někteří kněží-zvláště ve Svýcarskumši sv. Část jsou progresisté,jiní mají od
lišné názory a praxi při sloužení mše sv.
Ale můžeme to akceptovat, neboť kněz není
při mši hlavní, nýbrž Kristus sám. Je-li
tedy kněz platně vysvěcený, pronáší-li
správně proměňovací slova, je mše sv. za
chráněná - ostatní udělá Kristus sám. Te
dy mějme odvahu navštěvovat i bohoslužby,
kde máme vnitřní výhrady, ale víra nám
říká, že Kristus je zde a že zpřítomňuje
svou poslední večeři - a oběť na kříži.
POCHOPILI APOŠTOLOVĚ CO SE DĚJE?
Když kněz říká:"Toto je mé tělo"-nemusí
znamenat tělo v mých představách celého
člověka a živého člověka. Tělo může být
i mrtvé. Když říká:"Toto je má krev",také
to nemusí znamenat celého člověka-vždyť
ani kaluž krve není člověk.
Ano - je to živé tělo Kristovo a když je
tělo živé, musí v něm být i krev. A kde
je lidství Kristovo, musí být i jeho bož
ství. Stejně u kalicha - živá krev nemůže
být odloučena od těla. - Naše potíže apoš
tolově neměli. Orientálci se vyhýbají zájme
nu ty nebo já. Obcházejí to. Příklady na
jdeme v žalmech , kde se říká: můj duch,
má duše, mé srdce, mé nitro, mé útroby,
má tvář, mé oči a také moje tělo a má krev.
V chvalozpěvu Panny Marie: "Má duše ve
lebí Hospodina a můj duch plesá..." Řekla
vlastně dvakráť'já". Kdybychom přeložili
Kristova slova do naší řeči, řekl, když
vzal chleby:"Toto-já". Ani neřekl toto jsem
já. Podobně vzal víno a řekl: "Toto-já" .
Apoštolově to pochopili. Nejen že je Mesiáš
přítomen v osobě Kristově, je přítomen i v

mesiášském chlebě - tedy chléb, určený pro Me
siáše, je sám Mesiášem. Je to Tělo Kristovo - je
to Kristus sám. 11
Tedy židovská velikonoční večeře měla shrnout
a oslavit všechna velká díla Boží -au Židů udá
losti z dějin spásy.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

Ve své promluvě na Hod boží vánoční vyzýval
kard.Tomášek k úctě k mateřství a k zázraku
života. Zdůraznil důležitost četby Písma sv.
Kdyby byla svolána konsistoř, mohl by sv.Otec
jmenovat 12 nových kardinálů, poněvadž předse
da bisk. konference v NSR kard.Hô'ffner, který
oslavil 24.12.mr.80 té narozeniny,už nevolí.
Krásně opravený strahovský kostel byl přeplně
ný, když tam 21.12 sloužil mši sv.pan kardinál
Tomášek. Sloužil tam mši sv.i 25.12.

Jedno z odvětví sekty Moon-psychicky velnrt ne
be zpečné-konalo 8.-9.11.v hotelu Hilton Inter
national v Klotenu symposium: "Jak se můžeme
bránit ideologické výzvě marxismu. " Verbuje čle
ny i mezi kněžími a pastory!
V Chantily u Paříže se od 12.11.konalo tříden
ní symposium na téma katol.obřadů v evropských
televizích. Byla tam i výstava a prodej video
kazet a filnů. Uposřádala org.UNDA Evropa.

V polském okrese Kielce soudili dna kněze, kte
ří vedli v květnu 1984 studenty k protestům
proti odstranění křížů ze skol. Prý byly učeb
ny poskozeny-mají zaplatit milion zlotých tj.
5000 dolarů.
Ostravský soud zamítl odvolání katolického ak
tivisty Michala Mrtvého/22 let/, odsouzeného
28.10.mr.na 13 let pro maření dozoru nad círk
vemi. 27.6.U něho našli fotokopírovací přístroj
neteřiál o Chartě a nábož.literaturu. P.Fr.Lízna,S.J., a Tomáš Kvapil museli opustit soudní

síň a modlili se nahlas na chodbě.
Slavnostní akademií a proslovem kard. stát .sek
retáře Casaroliho se oslavilo 8. ll.m.r. 75.výr.
založení papežského ústavu pro posvátnou hudbu.
Založil jej 1911 sv.Pius X. Kancléř ústavu kárá
William Baum udělil čestný doktorát 8 muzikolo
gům různých zemí.
Katol.Církev v Nicaraguy přerušila dialog s
komunistickou vládou o různých otázkách-jedna
lo se o návrat Mons.Vegy, kněze Carballa, nové
otevření katol.vysílačky Radio Catolica. Pozdě
ji president Ortega prohlásil, že se setkáníkonaná každých 14 dní-obnoví v lednu 1987.

V prosinci uplynulo 90 let od narození Božího
služebníka Ivana Merce,apoštola chorvatské mlá
deže, zemřel 32 letý. Byl zahájen proces bla
hořečení a bude se konat studijní proces o je
ho postavě a díle.

Norinberská misie si nyní vydává graficky
vkusně upravený farní věstník POSEL.
Paní Udatná děkuje všem, kteří jí vyslovili
soustrast k úmrtí jejího manžela.

MANŽELSTVÍ

V

RUDÉ

BOUŘI

ALEXANDRA RACHMANOVÁ

17.listopadu 1923.
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Duchovním nátlakem bolševiků trpí z profesorů nejvíc profesor Bjeloborodov. Dnes večer
byl u nás, bledý, vyzáblý, obraz člověka, stojícího nad propastí. Zíral na ubrus, na nikoho
nepohlédl a mluvil o komunistech skoro jako kdyby držel přednášku:"Komunisté jsou docela
zvláštní lidé. Co mě nejvíc rozhořčuje, je jejich přesvědčení, že s konečnou platností a
pro všechny časy rozluštili všechny otázky o smyslu života a ještě větší otázku, jak se
má žít. A jejich řešení, jejich pravda je tak nekonečně prostá, tak nesmírně primitivní,
jako oni sami.; neboť všichni, bez výjimky, i ti "nejgeniálnější" mezi nimi, nejsou v zása
dě jic jiného, než "pochmurné, cmezené hlavy" jak označil Dostojevský revolucionáře. Ale
ve své hloupé omezenosti, ve své primi tivnos ti, skrývají svou sílu; neboť dav nikdy nepřij
me skutečnou pravdu, nýbrž jen tu, která odpovídá jeho omezené schopnosti chápání. Mám
studentku jménem Babkinu. Když si ji představím, cítím skoro fysickou bolest. Vysušená tyčka
hrubá, rozcuchaná hlava a prázdná tvář s vodovýna očima albínů. Je oblečena' v mužskou koši
li, sukni má z vojenského sukna a nohy ve vojenských holinkách. Zná na světě jen jediné:
STRANU! "Strana je velká a Lenin je její prorok, "tak zní její vyznání víry, na kterém visí
s fanatismem syrského anachorety/poustevníka/. Běhen přednášky se mě stále ptá na něco, co
s obsahem přednášky nemá nic společného. Jedná se mnou hrubě, a v profesorském sboru ne
ustále prohlašuje, že se od západní Evropy nemůžeme ničemu naučit, pokud tam nebude vlád
nout kcmunismus. Západoevropské řeči, filosofie, dějiny - to vše považuje za zbytečné.
Důležitá je jen politika-přirozeně komunistická. A všechno je pro ni tak jednoduché, tak
jasné, tak samozřejmé! Není jí ještě ani dvacet, nedávno přišla odkudsi ze stepi a neustá
le mi něco vytýká. Nejubožejší na tem je, že jí nemohu vůbec odporovat, musím tancovat pod
le její píšťalky, protože vím dobře, že její jediné slovo by stačilo, abych se dostal k
severnímu ledovému moři nebo dokonce na onen svět. Není jediné slůvko, které by nekritizo
vala a všechno, čemu nerozaní, předem zavrhne. Jak vůbec může pochopit nůj svět, to, co
jsem prožil a promyslel? Nechápe ho, ale opovrhuje jím, protože instinktivně cítí, že ne
odpovídá jejím názorům. Pro ni neexistuje ani pojem člověk; jen proletariát a buržousti.
Jen první mají právo na život, pokud jsou ovšem komunisté. S druhými nemá slitování. S
chladnou lhostejností, ba s vřelým uspokojením by přihlížela, kdybych se ženou a s dětmi
umíral hlady. Zdá se, že je to jedna z úloh, kterou si předsevzala splnit.
Podívejte se: maličkost, ale charakteristická. Nikdy si nečistí nehty. Dies je rmoho těch,
kdo si nečistí nehty - ale ona to dělá ze zásady. Chce tím dokázat své proletářství. Polo
ží své velké ruce se špínou ovroubenými nehty před sebe na stolek, tak, jako kdyby chtěla
volat: podívejte se, jsem pravá proletářka!.. .Charakteristickou známkou komunistů je, že
vše chtějí dotáhnout až do konce, bez soucitu, bez ohledu. Pro ně neexistuje pochopení
lidské duše. Pro ně lidská duše neexistuje vůbec, pro ně jsou jen řešení, a lidé jsou auto- mati, kterých je třeba k provedení těchto řešení. Pro ně nejsou myšlenky pro člověka, ale
člověk pro myšlenky. V tem je síla komunismu; neboť kcmunismus, ta vysušená, bezobsažná
idea, je pro ně to, co pro automaty hnací péro, které jimi pohybuje. Bez této idee je mrt
vý. Pro tyto lidi není jiné volby: buď komunismus nebo smrt.
Je podivuhodné, jak bez váhání a bez ohledů jdou ke svým cílům, nemučí je svědomí a pochyb
nosti. Pro ně je všechno prosté a lehké, neboť pro ně neexistují hádanky a teimoty v člově
ku, ani něco nadpřirozeného, božského. Člověk je šachová figurka, tahy jsou už předurčeny
a ty musí táhnout během své existence. A toto předurčení tahů nazývají starost o štěstí
člověka! Drž hubu a buä šťasten!...V tom právě je tragedie, že nejprimitivnější hlavy svě
ta se snaží ukázat a vykázat člověku cestu k tomu, co je pod sluncem nej složitě jší-ke štěs
tí! A tak chtějí stvořit ráj a nemají tušení, kdo by mohl být v tom ráji šťasten."

TAJEMSTVÍ

HAYDNOVY

RAKVE
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Josef Haydn zemřel v době, kdy Ví Chodili se na vzácnou relikvii často dí
deň byla obsazena Francouzi a v zámvat, ale pak vtrhla do domu policie a
ku Schbnbrunn měl hlavní stan Napo provedla domovní prohlídku - bezvýsledně.
leon. Proto byl Haydn, který zemřel Peter tvrdil, že sbírku lebek věnoval
po půlnoci, už po páté odnesen v dusvým přátelům, Rosenbaum zase tvrdil, že
bové rakvi do gumpendorfského kostesvoji sbírku i s lebkou Haýdnovou zako
la, kde podle starého obyčeje s ním pal na různých hřbitovech, protože man
třikrát obešli prostranství a po vý- želka k tomu měla nepřekonatelný odpor.
kropu ho dopravili na hřbitov. Přís
Domácí lékař knížete Esterházyho se po
ný dozor odradil mnoho smutečních
koušel oba přimět, aby za velkou odměnu
hostů, jinak by býval Haydnův po
lebku vydali. Peter i Rosenbaum se sna
hřeb velkou události.
Po jedenácti letech si kníže Ester- žili, aby neměli už další nepříjemnosti
a proto nakonec poslali pečlivě zabale
házy vyžádal svolení k exhumaxci
svého bývalého kapelníka a k převo nou lebku policii.
zu jeho pozůstatků do Eisenstadtu. Tam zajásali - konečně splnili svůj úkol,
Když rakev za dohledu úřadů otevřeale když universitní profesor Meyer, je
li, všech se zmocnil děs. V truhle muž ji dali prozkoumat, zjistil, že je
to lebka mladíka nejvýš dvacetiletého,
ležela kostra, zbytky oděvu - ale
bylo
po radosti. Rozhodně to nebyla leb
chyběla hlava. Esterházy hned ode
jel k Metternichovi a usnesli se,že ka sedmasedmdesátiletého starce.
Peter a Rosenbaum se velice za toto nedo
vypátrají pachatele. Hrobník, jak
patření omlouvali a poslali lebku staré
čteme v záznamu"naházel kosti bez
ladu a skladu do železné rak
ho člověka. Ta byla pak ulo
žena v Eisenstadtu k Haydnove, naložil ji na žebřiňák,
takže za jízdy chrastily,
vým kostem.
jako by to byly ořechy."
Ale zase to nebyla pravá leb
Metternich uvědomil o
ka- Až po Rosenbaumově smrti
hrůzném objevu policejní
Peter vzácnou relikvii roku
ho ministra-pak úřednický
1832 odkázal Společnosti přá
aparát i "důvěrníci"rozjetel hudby.
li pátrání. Při výslechu
Když zemřel, jeho vdova předa
obou hrobníků se ukázalo,
la skříňku svému domácímu lé
že za nimi po pohřbu při
kaři
Peteru Hallerovi, aby se
šel Johann Peter, správce
vyhnula případným nepříjemnos
místní věznice a Esterházyho
tem.
sekretář Rosenbaum a nabídli
Ten lebku po dalších třinácti
jim peníze, jestli otevřou
letech svěřil slavnému anatomo
Haydnův hrob. Oba hrobníci
vi profesoru Karlu von Rokividěli, jak Peter a Rozen
tanskému, který prohlásil, že
baum oddělili Haydnovu
to bude majetek anatomického
hlavu a odnesli ji - prý
ústavu.
z vědeckých důvodů a z úcty
Po letech ji však anatom profe
ke géniovi, nechtěli,aby"kossor Kundrat odevzdal synům
těná schránka jeho ducha byla
Rokitanského: došlo prý ten
zničena červy". K j ejich"vědecké"
krát k omylu, byl to dar pro
činnosti je vedla i kariéra lékaře
jejich otce.
Franze J.Galia, který na rozhraní
osmnáctého století upozornil na se Teprve ti předali lebku Společnosti přá
be svou naukou o lebce-kraniologií . tel hudby, padesát šest roků po Peterově
Podle tvaru lebky je prý možno usu smrti.
Srovnávací měření lebky a posmrtné mas
zovat na psychiku člověka.
Haydnovu lebku přenesli do Peterovy ky potom dokázalo, že nejde o další klam.
zahrady a v besídce ji pečlivě celé +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
týdny preparovali. Peter píše v zá
NEJKRÁSNÉJŠÍ OBRAZ KRISTOV JE ŽIVY
piscích, že našli skladatelův smysl
KRISTA MILUJÍCÍ ČLOVĚK.
pro tóny-podle Gallova učení-ba i
Ludwig Wolker
příčiny polypů, kterými Haydn celý
život trpěl.
NEPATŘÍME K CÍRKVI, MY JSME CIRKEV.
Preparovanou lebku uložil Peter do
PIUS XII.
černé leštěné skříňky, vyložené ru
dým sametem a zdobené zlatou lyrou.

KLÍČ OD TRESORU
"V psacím stole, na svazku klíčů v kabelce."
"Celá tržba z konce týdne, pane komisaři. Komisar dívku propustil a pak se obrátil ke své
Asi půl miliónu,"řekl Ralf Schneider, ve
mu asistentovi Kramerovi: "Proklepněte si tu
doucí účtárny velkého nákupního střediska. ošetřovatelku-aby bylo všechno v pořádku. Ne
Vrchní komisar Beck si doplnil poznámky a myslím, že ta Rungeová lže. A zajděte do
Schneiderova bytu. Také tvrdí, že byl v sobotu
obrátil se na hezkou blondýnku za psacím
stolem: "Tedy vy jste měla druhý klíč k
i v neděli s manželkou doma."
trezoru, slečno Rungeová, a ten zmizel?"
"Nevěříte tomu, šéfe?"
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Karin si nervózně pohrávala s knoflíčkem
"Chci mít jistotu,"řekl krátce komisař,"a pošle
te mi sem paní Róderovou."
u halenky: "Ano, "potvrdila tiše. "Na mém
Za pár minut vstoupila žena s rudými vlasy,kte
svazku je devět klíčů. Ten od trezoru
ré vroubily alabastrově bílou tvář. Měla zelené
postrádám od dnešního rána."
"Mohla byste nám to vysvětlit blíže?" žádal oči, kočičí pohyby a krásnou postavu.
Beckův asistent Kramer.
"Přál jste si se mnou mluvit?"
"Jistě. Víte, co se stalo?"
Karin Rungeová začala slabým hlasem:
"Ovšem, "usmála se žena. NAŠE KRIMI
"Krátce před sedmou v pátek večer nám
všechna oddělení odevzdala své tržby. Ko "Mohl se někdo dostat ke klíči od tresoru?"
legyně Róderová je přepočítala. Náš hlavní "Hlavní pokladník a tři praktikanti."
"To vím, ale můžete k tomu něco dodat?"
pokladník Můller vše zkontroloval, zapsal
a já pak otevřela tresor, kam tržbu uložil. "Poslyšte,"řekla žena klidně,"před několika mě
síci se vyprávělo, že mám poměr s vedoucím
Pak jsem trezor zase zamkla."
"Děláte to každý večer?"zeptal se komisar. provozu, otcem dvou dětí. Málem ztratil své
zaměstnání. Říká se, že žádný muž si přede
"Obvykle přebírá tržbu můj šéf, "ukázala
mnou není jistý. Ale o krádeži nic nevím."
na vedoucího účtárny,"ale pan Schneider
byl zaneprázdněn."
Když skončil Beck výslech hlavního pokladníka
"Porada vedoucích oddělení,"řekl Schneider. a tří praktikantů, vrátil se jeho asistent.
"Čtvr po osmé se vrátil a ptal se, je-li vše "Oba mají skálopevní alibi. Paní vedoucího
v pořádku. Pak jsme společně odešli a dole účtárny přísahá, že její muž nepřekročil práh
na parkovišti jsme se rozloučili."
bytu od pátku večer do pondělka. Potvrdila to
"Kde jste strávila víkend?"
i švagrová, právní radová z ministerstva."
"Ve svém bytě ve městě. V pátek večer
"A zdravotní sestra?"
přišla přítelkyně, zdravotní sestra, právě "Potvrdila všechno. Její pověst je bezvadná."
měla v sobotu i v neděli volno. Dnes ráno "Přivedte Rungeovou."
jsme spolu opustily byt."
Když dívka vstoupila, řekl ostře: "Slečno Run
"Domnívala jste se po celou tu dobu, že
geová zatýkám vás pro zpronevěru firemních
máte klíč od tresoru s sebou?"
peněz - půl miliónu marek."
"Ano, u svazku klíčů v kabelce."
Dívka zbledla: "Žádám obhájce,"řekla tiše.
"Pokračujte,"řekl komisar.
"Stejně vám to dokážu. Neměla jste kabelku
"Byla jsem zde hned po osmé hodině.První, v pátek večer ve stole, ale s sebou v umývárně
za Mnou přišel pan Schneider a jako obvyk Tak vypovídala paní Růderová. Takže klíč od
le jsem mu předložila k podpisu soupis
tresoru. yáni^Qikclo^ukrást nemohl."
tržeb pro banku. Pak
"Proč lže?"
přišli lidé odvést tržbu,
"Vy lžete. A navíc je v
ale tresor byl prázdný'.'
podezření i váš šéf. V so
"A pak?"
botu a v neděli byl u je
"Když jsme se vzpama
zera s Angelikou Růderotovali z úleku, ptal se
vou. Doma nebyl."
pan Schneider, kde
Asistent Kramer s úžasem
mám svůj klíč . Pak
pohlédl na komisare. Pak
jsem zjistila, že zmizel."
si všimnul, že dívka upad
"Tedy vám vám někdo
la do rozpaků.
v pátek klíč odcizil.
"To udělal?"řekla smutně.
Je to možné?"
"A sliboval mi, že když
Karin zaváhala: "Od
zahodím klíč, abych ho
uložení peněz a pří
zbavila podezření, dá se
chodu mého šéfa uplynulo
rozvést s manželkou a
asi 15 minut. Byla jsem
vezme si mě. Chtěl ode
chvíli u něho a pak v umý
jet s mnou na jih..."
várně. Byla tam paní RoHlas jí selhal.
derová a zůstala tam,
l"Nu, budete mít mírnější
když už jsem odcházela."
trest než vedoucí účtárny, "řekl
"Kde jste měla klíče?"
komisař a pohladil její skloněnou hlavu.

SV. ŠIMON

5.1.

Říkáme mu také Sloupovník, protože je to opravdu mimořádný zjev mezi svět
ci pouště. Byl to první velký asketa v syrské poušti, který vystoupil na
sloup a tam žil 37 let, aby byl "blíže nebi". Mnozí ho ovšem považovali za
"blázna", ale měl nesporně dobrý vliv na prvotní Církev. Jeho život se nám
do mnoha podrobností zachoval a je založen na výpovědích očitých svědků,
z nichž někteří celou historii vypsali.
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Šimon se narodil kolem r.39O v Sis v Cilicien jako syn křesťanského sedlá
ka a po několik let byl pastýřem. Jako mladík pak opustil otcovský dům,
aby se zasvětil Bohu jako mnich. Deset let ztrávil v jedné mnišské syrské
řeholní společnosti v Telady, kterou vedl opat jménem Heliodor. Zde však
konal Šimon tak nelidská kající cvičení, že ho nakonec museli poprosit,
aby klášter opustil. Poslechl a odebral se na osamělé místo v horách, kde
sestoupil do vyschlé studně, aby tam "neustále ve stoje chválil Boha."
Po pěti dnech ho jeho bývalí spolubratři celí vyděšení zase vytáhli na
světlo Boží.
V nastávající postní době se nechal Šimon zazdít a zůstal 40 dní bez potra
vy - cvičení, které prováděl 28 let.
0 něco později vystoupil asketa na horu, nazvanou po něm Kalat Siman, a
nechal se tu přikovat ke skále, aby nemohl zvolené místo opustit i kdyby
chtěl. Zde se ve dne v noci zaměstnával tím, "že očima víry a ducha pozoro
val věci, které jsou nad nebesy." Už tehdy k němu přitahovala jeho pověst
svatosti mnoho poutníků, kteří oblehli přikovaného poustevníka. Aby tomuto
návalu a obležení unikl, zřekl se tohoto druhu askeze, kterým chtěl spoutat
tělo, aby byl jeho duch svobodný, a opustil toto místo.
Nyní mu napadlo, vystoupit na sloup, kde by ho lidé v jeho hledání Boha ne
mohli rušit. Nejdříve byl sloup vysoký pět metrů, později ho dal zvyšovat,
až byl vysoký skoro dvacet metrů nad zemí.
Tam žil třicet let, většinou ve stoje za malým zábradlím, které obkličovalo
jeho příbytek; zde se věnoval ve dne v noci modlitbě a jen krátkému spánku.
Jeho tělo tam bylo vystaveno horku a zimě, trpělivě tam snášel bolesti
z vředů a ran. Jedl jen jednou týdně to, co mu vložili lidé do košíčku,
jenž pouštěl po provaze dolů a pak si ho vytáhnul nahoru .
Jen zřídka si kajícník dopřál spánek.
Dnešním lidem se zdá takové pokání nepředstavitelné. Ale už v těch dobách
vzbudil velkou pozornost. Theodoret, jeho životopisec, píše, že jednou počí
tal velké množství poutníků, kteří se chtěli povzbudit pohledem na kajícníka a napočítal jich 1244. Přicházeli ze všech stran, takže se mluvilo o
moři lidstva. Denně se hrnuli pěšky ke sloupu. Mezi nimi byli židé i Peršané,
Arménci a Habešané, Arabové a křesťané. Všichni poslouchali kázání a napo
mínání Sloupovníka.
Z pouště přicházeli poustevníci, kteří považovali Šimona za domýšlivého her
ce, ale přesvědčili se o jeho neposkvrněné svatosti. Pověst o jeho ctnostech
a moudrosti zalétla až do Galie a Španělska, takže brzo se začali podrobovat
jeho radám jak církevní, tak světští hodnostáři.
Ze svého sloupu usmiřoval spory a hádky a předložené obtíže vyslechl s velkou
láskou. Nikdo se neodvážil se postavil proti rozhodnutí, které Šimon vyslo
vil. Podařilo se mu přivést zpět k Římu i rozvaděné patriarchy východní
církve, takže se zase Římu podřídili a odpadlí biskupové uznali sněm v
Chalcedonu a jeho rozhodnutí.
Když Šimon na svém sloupu v r.459 zemřel, zpozoroval to lid teprve za tři
dny. Jeho smrt způsobila neklid, takže římský císař musel z Antiochie, blíz
ko níž jeho sloup stál, poslat šest set vojáků, aby ctitelé Sloupovníka ne
roztrhali jeho tělo na kousky,neboť i Saraceni se připravovali k tomu, aby ho
jako svého světce odvlekli. Křesťané přenesli jeho ostatky do Antiochie.
K jeho cti byl vystavěn kostel a tam ho pohřbili. Bůh oslavil hrob svátého
poustevníka mnoha zázraky. Ruiny této obrovské stavy(vystavěné koncem 4.st),
dodnes vzbuzují dojem a svědčí o jeho silné osobnosti. Sv.Šimon je patronem
pastýřů. Zobrazuje se jak stojí na sloupu-má to být symbol duchovního
povznesení se k Bohu.

PAPEŽOVÉ

PAVEL I.-29.5.757-28.6.767.
Byl bratrem Štěpána ll.,své-ho předchůdce, a tedy i
druhým papežem z rodu Orsi
ni. V politice svého bratra
pokračoval - ale bez úspěchu.
Prosil Pípina o pomoc proti
Langobardům, kteří se pod
novým vládcem Desideriem
znovu pustili do výbojů. Ale
Pipin zůstal zdrženlivý. V By
zanci dostoupilo obrazoborectví svého
vrcholu. Bylo namířeno hlavně proti vlivu
mnichů. Také císař se snažil - ale bez
úspěchu - získat pro svůj boj Pipina.

STEPÁN III. -1,8.767. - 24.1.772.
Po smrti Pavla I., se poprvé v dějinách
stal pokus, násilně ovlivnit papežskou vol
bu. Kníže Toto z Nepi prohlásil svého
bratra - laika - pod jménem Konstantin II.
za papeže. Také langobardský král Desi
derius jmenoval vzdoropapeže pod jménem
"Filip". Prvního vzdoropapeže svrhli za
třináct měsíců a brzo po něm se stáhnul i
druhý. Pak teprve mohlo dojít k právoplat
ným volbám. Ovlivňoval je ovšem krutý
jáhen Kryštof. Vzdoropapeže"Konstantina"
dal oslepit a jeho stoupence krvavě pro
následoval. Nový papež Štěpán byl slaboch
a nebyl schopný zakročit. Události byly
začátkem strašlivých bojů stran po celé
století, o papežskou hodnost a papežství.
Štěpán dosáhl uznání Karla i Karlmana,
synů a nástupců Pipinových. V roce 769
svolal synodu, která oslepeného vzdoropa
peže znovu odsoudila a jeho další krutý
osud byl zase dílem jáhna Kryštofa.
Synoda s konečnou platností rozhodla,
že v budoucnosti může být zvolen za
papeže jen kardinál-kněz nebo kardináljáhen. Pod klatbou byla zakázaná volba
laiků a laici byli také - vzdor dosavadní
mu zvyku - vyloučeni z volebního práva.
Toto právo měl jen klérus.
Ovšem těchto ustanovení si dlouho nikdo
vůbec nevšímal nebo se jim věnovala jen
malá pozornost.
Zbytek vlády tohoto slabošského papeže,
který se neuměl ovládat a neměl pevný
charakter, je naplněn spory s Karlem,
Karlmanem a Desideriem. Tomu nejdříve
nadával, pak ho chválil.
Krátce před smrtí Štěpána III. zemřel
Karlman a tak se Karel - později nazývaný
Karel Veliký, stal sám vládcem celé
franské říše - Francie.

NAŠE KŘÍŽOVKA
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A.Sv.obraz východu, podle Sk.ap.17,34 člen atén
ské státní správy, který se na Areopagu přidal
ke křesťanství, předl. B.Konstantinopolský biskup-který popíral božství Ducha sv.,povoz. C.
Létavec,badatel ve hvězdách/5.p/. D.I.sociální
encyklika,spojka. E.Něm.JÁ, říms.2000,pův.jmé
no Bartolomějovo,sykavka. F.Bisk. čepice, sloh
stavby. G.Ang."osel", Církevní učitel-jenž há
jil božství Kristovo proti Ariovi, lat.Bůh. H.
Teimota, sváteční den,Evropan,moravsky" jsem" .
CH.Předl., askeze, slabika smíchu. I.Zn.teploty,
dábel,posv.řeka, přísl.místa, pasivum. J.Velký
prorok, spojka, mužs.jméno. K.Hebr.začátek 21.
žalmu, lékař - mučedník a bratr Kosmasův,předl.,
plošná míra. L.Mládě člověka, potomek Kainův,
ang."boleti",zn.dusíku. H.Hlas osla, citosl.bo
lesti, předl.,zájm.,dobrá káva, spojka. N.Čistá
váha, sykavka, zkr. seve ru, ř íms. tis í c, I. s t. gallenský opat, nota, lat.jest. /Pomůcka: Lamích./

1.Cirk.schválení,něm.historik. 2.Kniha učení ví
ry, žid.prorok. 3. Něm. zkr. 10.měsíce,něm. "chudý’,'
zn .váhy ,milosrdný muž. 4.Zápor,naleziště sta
rých rukopisů v Izraeli,zkr. span.měny,lat.Bože,
chválíme tebe. 5.1 .člověk,předl .příbuzná,cizokr.
plod. 6.Druh zavazadla, ochotně,pozorovali. 7.
Něm "v ", ukaž. zájm., svítící prvek, spojka, mohame
dánsky' duchovní. 8.Předl.,Evropan, zájm.,spojka,
dravá zvěř, sykavka, spojka,žens .jméno. lO.Angl.
"je",lat .zkr .čísla, jihoafrická měna,název pro
veršíky litanií. 11 .Zájm.,druh revolucionářů za
říjnové revoluce,podvědomé cítění. 12.Stavba,
1050 říms.,část, zn.Švýcarska,!.překlad bible^n.
Člověk je pokrytečtější k sobě než
síry. 13.Malý prorok, hornoegyptská provincie,
k druhým. Proto i nejryzejší ctnos kněžský oděv. /Pomůcka: 1.Jídán, 13,Aóuan/

ti, přetavené vysokým žárem-např.
utrpením, zanechávají vždy trochu
popela.
JAKUB BALMES

CIRKEVNÍ PzIKÄZÄNl:
"V nedeli a zasvěcené
svatky modliz se
zbožně po celou
msi svätou."
AARAU - u sv.Petra
a Pavla-u nádraží-v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15
BADEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far.17
kostela, každou 2.ned.P.Birka
11,15
BE FN-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-jen slovenská i pro Čechy Rumelinbachweg, neděle
9,00
CURECH-česká-Herz Jesu Kirche ,Aemtlerstr.46, neděle
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebfrauenkirche,
Weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00
CORTAILLOD-lO km na juh od Neuchatel,
sirer Yverdon, far .kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rae de
Faucigny,!.ned.v roesiaci,P.Mazák 10,
LAOSANNE-v kaplnké'Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasser,3.a 5.ned.
9,15
RĽTI-TANfl-kaple u katol .kostela,
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SQLOTHURN-Spitalkirche, každou 2.ne3.
P.BIRKA
10,30
LUCERN-St.Peterskapelle,neděle 18,30
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr.ll/Hlas misie/10,0
ST .GALLEN-než bude jmenován nový mi
sionář za -HP.Vondru, budeme chodit
na švýc.mši sv.v domě v 18,00. Po ní
kulturní program a beseda krajanů v
Pf arrheimu-Gallustr. 34.
WINTE RIHUR-S t. Ulrichkirche-Rosenberg,
česká mše sv.v sobotu v
19,00
ŽENEVA-v kapli pri kostole sv.Terezky
14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30
08©ooooGQco©©oso®©ooooo®o©e©o©»o®oooo
Data nepravidelných mší sv.Vám misio
náři sdělí i telefonicky. Na ně se
obrazte v záležitostech krtu, pohřbu,
sňatku, sv.zpovědi, posvěcení neplav
ného sňatku, vyučování náboženství,
návratu do Církve, dětských táborů ar.
P.JAN BIRKA,6006 LUZERM,Schädrutistr.
26.,tel.041-312635
P .Josef ŠLMČÍK, 8004 Zurich ,Brauer—
str.99., t.01-2415025
P.Anton BANÍK-"- t.01-2414455
P.MARTIN MAZÄK,1110 Morges, La Longe rie, tel.021-717713
P. A. ONDREJKA, Amerbachstr.il. 4007
Basel/061-320404/ ,Leonhardstr. 45.
/Slowakische Mission-225117/

ŠVÝCARSKÝ

plán

PLES. MLADÝCH-PRODLOUŽENÁ ve WINTERTHURU_____
Mše sv.v 19 hodin v
St.Ulrichkirche-Rosenberg-po ní tanec v sále na
stejné adrese
31.1.1987.

SRAZ DĚTÍ A MLADÝCH, asistentů a asistentek.účast
níků táborů v italské misii v Curychu, Feldstr.109
v sále v I.patře, v 15 hod. Na programu promítání
dia, příprava na svátek Dona Boska-r.1988 vplyne
100 let od jeho smrti
17.1.1987
DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU, přihl.P.ŠimČík, P.Birka, povede P.J.ČUPR, S.J.
27.-29.3.

EXERCICIE V BETHANIEN - povede P.Leo Kuchař v Víd
ně. Přihl.naši čeští misionáři
2.-5.4.
99999999999999999999999999999999999999999999999999
ZÁJEZD MLÁDEŽE DO VÍCNĚ-inf .naši misionáři 6.-10.4.
99999999999999999999999999999999999999999999999999
SETKÁtf MLADÝCH S P,KUNERTEM,S.J. v Bildungzentru
Matt, Schwarzenberg pod Pilátem u Lucernu. Mladí
od 16 let výše. Inf.naši misionáři
24.-26.4.
99999999999999909909999990999999999999999999999999
PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU - povede
P.Cyril STAVĚL z Norce.
16.-18.10
ROZMLUVY - 18, Church Hill,
Purley, Surrey, CR2 32N England

KLÍMA, Ivan: SOUDCE Z MILOSTI. Tra
gedie jednoho manželství. Tu a
tam prosvítá setkání s Kris
tem, od něhož se lidé vinou
vzdalují. 637 s.Brož.

HAVEL, Václav: DÁLKOVÝ VÝSLECH
Rozhovor VH s Karlem Hvíždalou
Kniha je mimořádně zajímavá,
ukazuje Havlův vývoj od předků, dětstvím, prožitým
v samotě bohatství, růst jeho charakteru. 0 svém
otci, majiteli Lucerny, mluví Havel skroimě, ale
byl to skvělý, světový člověk. 230 str.Brož.
Obě knihy přečtete jedním dechem
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, ŘÍM
Sv.TEREZIE VELIKÁ: HRAD V NITRU. Základy hluboké
ho duchovního života z péra reformátorky karnelského řádu. Je to už její třetí kniha, vydaná KA.
K ZELENÉMU ČTVRTKU. Tentokrát dává sv.Otec kněžím
za vzor sv.Jana Vianneye, arského faráře. 15 str.
APOŠTOLÉ SLOVAN^. Encyklika sv.Otce o sv.Cyrilu a

Metodějovi. 33 str.Brož.

G. BROWN

ANO, MADAM !
Ctižádostivý továrník v penzi a jeho sestra pořádají první společenskou večeři. Pozvali
lorda Charlese, jsou oba nervózní a pan Peabody se svěřuje komorníkovi se svými starostmi.
Netuší, že komorník - a komorná jeho sestry - se stanou bohatými dědici, vydrží-li bez vy
hazovu v jejich službách 2 měsíce. O vyhazov Billa se stará jeho bratranec Tolliver. 18

"Umíte míchat koktejly?"zeptal se Peabody svého komorníka Billa."Ano? Tak
děte a namíchejte jich plnej džbán. Já bych se raci napil voleje,
ale tihle
lvové salónů o ně stojej..."
Když Bili vstoupil do haly, spatřil pod schody Martinovou na podlaze, podla
ha kolem ní posetá noži a vidličkami a sama vyrážela ječivé zvuky.
"Směl bych se přidat do hry?"
"Vymkla jsem si kotník, ty parkety jsou jako led."
"Smůla! Dovolte, abych vám podal ruku. Pověsíte-li se mi kolem krku, dopra
vím vás se schodů." S určitou námahou-Martinová nebyla bodlákové chmýří-postavil slečnu na nohy, vzal ji kolem pasu a v tomto kompromitujícím objetí
šli dolů ke kuchynským schodům. Martinově hopsala na zdravé noze jako čáp.
Když doklopýtali do pokoje služebných, našli tam Sarah Grandovou, zaměstna
nou jehlou. Pohlédla na ně s úžasem!"Tohle vypadá jako únos!?Co se..."
"Není to to, co si myslíte,"padla Martinově na židli."Vykloubila jsem si asi
kotník. Srdečně děkuji za dopravu, pane Quimby. Nestydatě se to ozývě..."
Sally hned přinesla studenou vodu a ubrousek a pustila se do obvazovění nohy.
"Starě paní asi padne do mdlob. Nemohu poděvat jídlo na jedné noze... Už
ted je vyjeveně jako postrašeně kočka. Co můžeme dělat?"
"Šetrně jí to ozněmit."Sally udělala uzel na nouzovém obvaze:"To věm pomůže.
A ted se za mne modlete, vybuchne asi jako bomba!" Vyšla z pokoje.
"Musím namíchat hrnec bolehlavu,"řekl Bili, když se ozval zvonek u dveří.
"To budou sledi,"řekla Martinově."Zvonilo u zadních dveří."
Když Bili nahmatal cestu tmavou chodbou a otevřel dveře, stělo před ním
individuum malé postavy,šilhavé, s nalomeným nosem a příručním kufříkem.
"A hele! Můj kamarěd z Parhurstu! Z vězení! Joe - pan Vikář!"
Něvštěvník s čepicí o pěr čísel větší, zaraženě ustoupil a pak řekl chladně:
"Omyl. Jmenuju se Catlett a přišel jsem spravit elektriku."
"Ale jděte? Zapomněl jste na krěsné dny v kriminěle, na noc, kdy jsme dali
vrchnímu dozorci žábu do postele. Nedávno jste mě před pane Peabodym a jeho
sestrou tak hlasitě vítal. Vzpamatujte se, Joe!"
"Myslíte asi mýho bratra. Sme dvojčata, vypadá jako já."
"Kdo vás poslal spravit světlo?"
"Pán, pro kterýho pracuju.""Jak se jmenuje?""Dejte pokoj! Dyž myslíte, že
lžu, zeptejte se tý starý dámy, vona vám to poví."
Bili vpustil šilhavce dovnitř. Instinkt ho varoval, cítil práci Neviditelné
ruky. Dohadoval se ponurého cíle, ale jaký cíl to byl? A proč? V hale narazi
li na Grantovou, sbírající lžíče ze země, jak upadly Martinové při úrazu.
"Tenhle fešák říká, že přišel spravit elektriku. Víte o tom něco?"
"Ano, slečna Peabodyová se už ptala, jestli je tu. Kotel se jmenuje."
"Catlett,"vložil se majitel jména popuzeně do rozhovoru.
"Dejte tu hromádku stříbra za mne do kredence, pane Quimby. Ukážu mu zatím,
co má spravit. Lampa v obývacím pokoji je vadná a světlo v hale také."
Zmizela s Catlettem v patách, Bili uklidil stříbro a začal míchať'bolehlav".
V přiměřeně velké nádobě bylo už dost francouzského a italského vermouthu,
když vstoupila Sally do pokoje!"Legrační mužík. Vypadá jako housenka."
Bili se otočil a začal obdivovat vkus zemřelého strýčka. Sáhl do kapsy a
podal jí kabelku."Vaše, že?""Jistě,"řekla bez podezření Sally,"jak jste k ní
přišel?""Vymámil jsem ji na vašem příteli.Ani bych se nedivil, kdyby si ten
úraz zavinila Martinová sama. Pozorovat lidi, jak jedí, div neprasknou..."

Otázka:"Oo dělat při poplachu atomové vál
ky? ""Vzít bílé prostěradlo,
a po čtyřech se pomalu plížit
na hřbitov.""Proč pomalu?"
"Aby nevznikla falešná pani
ka."

".4 proč si ji bere sovětský funkcionář?""Protože
osobne znala Lenina. "
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Schůze strany v Kijevě. Nadšeně hlásí
předseda:"Náš vítězný soudruh kosmo
naut přistane oo nevidět na slunci."
"To přeoe není možné! Vždyť, by shořel'.'
"Naše slavná strana není tak hloupá,
podceňuješ ji. Soudruh kosmonaut při
stane na slunci v noci, kdy slunce ne
září."

HUMOR

V moskevské tramvají:"Odpusťte
prosím, jste snad sám nebo
váš příbuzný členem nebo
funkcionářem strany?""Ne."
"Jste snad vysoký důstojník
naší slavné armády?""Ne!"
"Jste jisté členem našeho
milovaného KGB?""Ne!""Tak vy
pitomce, proč mi stojíte na "
noze?"

"Může být v SSSR opoziční strana?""Ne.
Kdyby se založila, stali by se všichni
jejími členy a zase by byla jediná
strana. "

"Komunismus je naše největší dobro','
hlásá partajní funkcionář,"bez ní by lid zahynul,
U bytu rodiny Ivana Ivanovice zvoní ve čty mládež by chřadla, náš život by neměl obsah a
ři ráno zvonek:"Nelekejte se, nic zlého se smysl.""Trochu přeháníš, soudruhu,"ozve se z po
neděje,"volá soused,"jen hoří dům..."
slucháčstva hlas,"moji rodiče nebyli komunisté,
7 hlavním městě SSSR vyšel nový telefonní
jejich také ne a vůbec nikdo z mých předků.""No,
seznam. "Nu, jste za námi hodně pozadu, "míní a kde jsou? Nezemřeli už všichni?"

západní diplomat. U vás má sotva jeden z
padesáti obyvatel telefon, v
Bonnu má skoro každý druhý a
v Bernu snad každý.""Typické
kapitalistické počítání, "zavr
čí Rus, "nezapomeňte , kolik li
dí u nás při každém telefon
ním rozhovoru poslouchá, co
se telefonuje!"

Ptá se švýcarský žurnalista
sovětského ministra zahraničí:
"Proč některým Němcům říkáte
"revanžističtí militaristé" a
jiným"demokratičtí bojovníci
za svobodu"?""Protože první
odpírají sovětské tanky a dru
zí se o ně opírají."
"Budou generálové v SSSR nosit dál čepice
z ovčí vlny?""Ne. Počet generálů stoupá
víc než počet ovcí."

F.W.Schlomann:LACHEN VERBOTEN, GENOSSE!
Vydal Nebelspalter

"Když se postavím na hlavu,"vysvětluje
učitel,"proudí všechna krev do mozku a
dlouho bych proto nevydržel stát na
hlavě. Ale stojím-li na nohou, tak krev
dolů neproudí. Proč asi? ""Protože v
nohou není prázdný prostor! "

Do školy má přijít na prohlídku dětí
lékař."Tak zítra přijdte všichni pěkně
umyté, "napomíná děti pan učitel. Ale
lékař nenůže přijít a návštěva se odsu
ne. "A co ted budeme dělat, když jsme
'si už umyli krk?"ptá se zklamaně žáček.
"Odkud přichází elektrický proud?"ptá
se pan učitel. "Ze zoologické zahrady, prosím. "
"Jak jsi na to přišel?"diví se pan učitel. "No,
když nám nedávno zhaslo světlo, zlobil se tatí
nek a řekl:"Zase nám ti opičáci vypnuli proud!"

Stará Ruska pracuje už 20 let na Sibiři v Učitel vysvětluje, že teplem se věci roztahují
továrně na samovary. Protože si samovar ne a zimou stahují."Může mi někdo říci vhodný pří
může koupit, prosí písenně nejvyšší sovět v klad?" "Ano, prosím. Letní prázdniny trvají 8 ne
Moskvě, aby jí jeden samovar
děl a zirmí jen tři neděle."
přidělil. Dostane odpověd, že
Učitel vypravuje v přírodopise, jak se
to není možné, samovarů je ne
květy oplodňují popraškem. Ale Honzík
dostatek, ale ať si tu a tam od
nedával skoro celou hodinu pozor. Pan
nese součástku samovaru donů a
učitel ho vyvolá a ptá se, aby vlast
sestaví si samovar sama. Za dva
ními slovy vysvětlil oplodňováni kvěměsíce píše stará Ruska zase
tů: "Prosím, pane učiteli, u nás poprado Moskvy. Děkuje za radu, ale
šují celý den květiny na zahrádce
když součástky dala dohromady,
auta, která jezdí neustále kolem na
nebyl z toho samovar, ale ra
šeho domu. "
keta.
"Hat jemand schon das Wort Proportion
"Proč si bere Američan starší
gehort?""Ich. Im Restaurant neben uns
ženu?""Protože je bohatá.""Proč
heisst es:"Unsere Spezialitat:Saursi bere starší ženu Švýcar?"
kraut mi Eisbein, pro Portion zwei
"Protože je dobrá hospodyně."
Mark!"

POSTRETOUREN: KLUB
ISCHECHISCHE KATHOLISCHE MISSION

BRAUERSTR.99.,
CH - 8004
ZURICH

DETEKTIV ČMUCHÁlek
20
Pan Novák volá detektiva Čmuchálka: "Byl jsem
měsíc v Kanadě. Před deseti minutami, tak k
půlnoci, jsem se vrátil donů a vidím, že v oelém domě svítí světlo. Bydlím sám a nemám za
městnance. Viděl jsem jen stín člověka, který
se pohyboval sem tam po domě. Prosím vás, pojdte se imou, ale hned, bojím se sám vstoupit."
Čmuchálek okamžitě přišel a u domu viděl pana
Nováka. Vstoupili do domu. Tresor byl vyloupen,
byly v něm tajné plány. Po zloději ani slechu.
Čmuchálek všechno vyšetřil, teprve kolem devá
té přišel na to, že pan Novák lhal. Sám prodal
tajné plány do ciziny a předstíral přepadení.
Jak na to detektiv Čmuchálek přišel?

KDO

TO

JE?

1. V sporu o hranice mezi Bolivii*, Brasi li i* a
Peru vystoupil jako prostředník míru. Bylo
to v r.1905-1910. Země usmáři 1. 2. Jeho papežské" heslo znělo:"VŠECHNO OBRODIT V KRISTU."3.
Zemřel po vypuknuti* I.svět.války. 4. Věnoval se hlavně pastýřské* činnosti, v které" měl vel
kou praxi a v r.1954 byl svatořečen.
MÁTE BYSTROU MYSL?
1. Bydlela v močálovité" krajině ko
lem Nettuna, kde začala už jako di*té pracovat. 2.Byl a zavražděna
rozvášněným mladíkem, protože mu
nechtěla byt po vůli a to nožem.
3, 1950 ji přijal Pius XII.do sez
namu svátých. Dal ji za vzor a
ochrankyni dávkám.

