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když se upřímně podíváme do duše, vidíme tam jizvy a rány. Jizvy jsou křivdy,
at skutečné nebo smýšlené, které zranily naši duši v minulosti-snad dokonce
v dětství nebo mládí-a my jsme rány neléčili. Nechali jsme je krvácet, až se
zacelily a změnily se v jizvu. Jizva má přetržené nervy, je to necitelné mís
to. Kdo má duši plnou jizev, ztrácí často cit pro druhé i pro sebe.
Někomu se rána zahojí rychle, někomu celá léta-ba celý život ne. Ovšem rána,
kterou ho poranili druzí, ne rána, kterou on poranil jiné. Na tento
druh ran bývají citliví jen svati. Mají cit pro sebe menší ranku, kterou způ
sobili druhým, i když se třebas podobá jen doteku davu v tlačenici.
Jak těmto jizvám duše předcházet? Karel Čapek vypráví v povídce o dvou chlap
cích, jak jeden podezříval druhého, že mu ukradl jeho milovanou sbírku zná
mek. Začal se k němu chovat chladně, nepřátelsky, kamarádství uvadlo - a
teprve po řadě let, kdy se náhodně serkali, se majitel známek dozvěděl, že
ne kamarád, ale otec mu známky sebral, protože ho chtěl přimět, aby se víc
učil. Jizva zklamaného přátelství se táhla celý život. Kdyby byl měl tehdy
odvahu se kamaráda zeptat, proč mu známky vzal, všechno by se snad vysvětli
lo a krásné přátelství se nemuselo rozpadnout.
V mnoha případech se můžeme taktně zeptat; bud se ukáže bezpředmětnost naše
ho podezření nebo se druhý omluví a celou věc vysvětlí. Rána se rychle zaho
jí a nevznikne necitlivá jizva.
Jsou však případy, kdy ránu sami zahojit nemůžeme. Musíme ji hojit s Bohem,
hledat její smysl, její účel, její příčiny. Někdy je to naše nepozornost a
nedbalost, jindy ani vinu nemáme. Máme se však snažit léčit rány v naší duši
hned, čím dříve, tím menši je nebezpečí, že se udělá jizva.
A správný křestan by měl být člověk bez jizev. Od chvíle, kdy uvěřil, se má
naučit rány na duši léčit, bud přirozeným způsobem nebo nadpřirozeným-vložit
své rány do ran Kristových.
A co Kristus? Cítil snad zahořklost ke sv.Petrovi, který ho
zapřel? Ne! I zrádce Jidáše
oslovil"příteli". Přijme každéhc
z nás, at jsme hříchy sebe víc
duchovně zakrváceni - ba sko
ro mrtvi. Při vyznání vin nám
dává zdravý, čistý život. Pokud
si své jizvy ovšem uměle nepěs
tujeme; uraženou zatrpklost,
vnitřní odpor k těm, kdo nám
ublížili ap. Tento postoj škodí
nám i těm, které milujeme. Měj
me smilování s rodinou a přáte
li, kteří vycítí, že část nervů
v naší duši je poničená.
Kristus ve zpovědi odumřelé ner
vy oživí a budeme žít v pokoji
s Bohem, se sebou i světem ko
lem nás!
VAŠE REDAKCE

Biskup z Pécse v Maäarsko, Mons.Cserháti, upozorňuje v pastýřském listě věří
cí na rostoucí vliv sekt. Hl.Svědkové
6.1.-Zjevení Páně-udělil sv.Otec
Jehovovi a různá spiritualistická hnutí
biskupská svěcení novým biskupům.
pilně lákají katolíky k odpadu od víry.
Evropa 4/3 Italové,z toho Mons.AjusBiskup povzbuzuje kněze, aby při pastýř
toni, nový tajeimík kongregace pro
ské činnosti vysvětlovali Písmo a víru.
kněze a Mans .Monduzzi, nový prefekt
Florentský arcibiskup kard.Piovanelli
oasa apostolica/1 Jugos 1 ave c/nový
svolává letos do Florencie mezinárodní kongres
bělehradský arcibiskup Pesko/,Afrika 3,
mladých k oslave 20.výr.svetového dne míru, za
/1 Liberie, 1 Tanzanie/. Amerika 2/1 USAnový světící biskup Me Cormack a 1 Quate- vedeného Pavlem VI.a 20.výr.encykliky Pavla VI.
2
mala /Asie 2/1 Thaisko a 1 Malaysia/. Při Populorum progresio.
Jihokorejské týdeníky Dang-A libo a Oosun pro
modlitbě Anděl Páně se sv.Otec zmínil o
6.výr.svěcení našich biskupů Jaroslava a hlásily arcibiskupa hl.města Seulu, kard.Štěpá
Dominika,pečující o Cechy a Slováky v za na Kima za nejpopulámějšího muže roku.
Nikaraguiská ústava nebude dodržoval 12 z 202
hraničí. Arcib.Agustcni je z Tessinu a
sloužil na pozvání taimího biskupa Correcy článku nové ústavy; jde o svobodu tisku, svobo
du stávkovat a možnost se stehovat jinam.
slavnou mši sv.v katedrále sv.Vavřince.
Za promluvy pří mši sv.u sv.Petra l.l.ozná- V Tokiu byla otevřena výstava uměleckých předmě
tů a rukopisů z vatikánských museí, knihovny a
mil sv.Otec, že začne nový mariánský rok
od Hodu Božího svatodušního 7.6.tr.do svát svatopetrské baziliky pod názvem: "Poselství k
ku Nanebevzetí Parmy Marie 15.8.1988.Ohlá době bez Boha. Bude ještě v 8 japonských městech.
6.1.oslavili ve Fos sánu-farno st našeho Pána del
sil také vydání encykliky o Panně Mariivzor k lepší přípravě na 3.tisíciletí.Kaž Salice, 80.výr.kněžského svěcení Mons.Lorenza
Berarda. Je mu 103 let-snad je nejstarším ještě
dá dieceze se má z vlastní iniciativy
činným knězem na světě. Byl 62 let biskupem die
zúčastnit jak v liturgii, tak poutěmi do
mariánských svatyň. Encyklika má prohlou céze Fossano.
bit vedomí přítomnosti Matky Boží v tajem Italská dobročinná organizace Mani Tase s jinými
ství Krista a Církve. Předešlé encykliky mezinár.hnutími se obrátila na italské i cizí
sdělovací prostředky i na vládní činitele, aby
byly věnovány třem božským osobám.
Za přítormosti sv.Otoe zasedala kongregace seznamovali veřejné mínění s utrpením lidu ve
pro svatořečení-3.1. Kard.Palazzini, pre Vietnamci obsazené Kambodži, kde jsou komunisté.
fekt kongregace, ohlásil 7 dekretů: 2 zá Katolíků v Taisku je jen 2O4.OOO/z 44 mil.obyv./.
zraky na přímluvu ct.Bemadetty Cambiaggio ale stále víc se oceňuje její přínos k rozvoji
Frassinello/1791-1859/,zakl.sester P.M.od národa hl.na sociálním poli, takže roste i její
Prozřetelnosti a něm.řeholnioe Ingenbol- mravní vliv. Církev a vláda bojují proti omam-ských sester sv.Kříže ct.UlricaNisch/1882- ným jedům u mládeže.
1913/ a 5 dekretů o hrdinských ctnostech: 8.1.byla v Paříži úředně založena poradní komise
Božího sluhy, itals.Saleziána Filipa Ri- pro lidská práva za přítomosti min.předsedy
naldiho-3.nástupoe Dona Bosca, španělského Chiraca. Bude se zabývat otázkami francouzské
kněze Frant.Tarina T.J./1847-1910,karmelit.vnitřní i zahraniční politiky, které se vztahují
ky Josefíny Categno od Ukřižovaného Ježíše k lidským právům, jejich obraně, hl. po
/1894-1948/, španělské služebnice Boží s. kud jde o rasovou diskriminaci, uprchlíky, lékařJosefíny Naval Ginbes/182O-1893/a služební.skou etiku, zajatce a chudé.
ka Božího, belgického kněze Viktora Schep- Reuter uveřejnil dopis bisk.konferencí vých.Afriperse/1802-1877/, zakladatele ústavu bratř: 'ky biskupům Burundi, v němž píší o svém zármutku
nad porušováním náboz.svobody a pronásledování
blah.Panny Marie od Prozřetelnosti.
Neděle 11.1.byla pro sv.Otce zcela ve zna Církve státem v Burundi. Semináře byly znárodně
mení svátku Křtu Krista Pána. Ráno sloužil ny, zrušena hodnost vojenských kaplanů, omezena
mši sv.v aule delle Benedizione u baziliky cestovní svoboda biskupů do zahraničí a zdhraniěsv.Petra a pokřtil 50 dětí 10 národností. ní misionári nedostanou do Burundi vizím.
Odpoledne navštívil krásné římské jesličky Při gener.audienci 7.l.tr.zahájil sv.Otec novou
postavené tradičně římskými popeláři ap. 'katechezi o osobnosti Ježíše Krista.
Večer se v aule Pavla VI.setkal s asi 6000 Novým vyslancem USA u Sv.Stolce je Frank Shake
speare/62/rdrive působil v Portugalsku.
chlapci a děvčaty římské diecéze.
Madarští
biskupové kritizovali nedůstojné jedná
11.1.byl uveřejněn návrh argentinské ústa
vy pres.Alfonsina. Hl.novinky:odluka Círk ní s maďarskou menšinou v Rumunsku ze strany
ve od státurvšechna vyznání si budou rovná státních úřadů.V Rumunsku žijí asi 2 mil.Madarů,
a min.předseda už nebude zároveň presiden řz toho 65 proč.katolíků.
tem.
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Ze vzpomínek AIji Rachmanové.
kojeně a řekl .-"Pane, bude lip, když pojedeme sa
mi a ne s tímto cizím člověkem.”
Včera celý den v jednom kuse pršelo.
Seděly jsme doma se svým pletením a na V té chvíli předjela trojka cizího pána. Když vi
děl bratr jeho koně, zvolal s úžasem:"Kde jste
še vychovatelka pletla svou zázračnou
koupil tak nádherné koně? Jsou jen o vlásek
punčochu. Maminka musela přirozeně
horší než moje!"
něco vyprávět. Tentokrát o lupiči.
"Na velikonoce jsem nemohla jezdívat domů S pánem jel ještě kočí a dva muži, prý jeho spo
protože všechny řeky byly rozvodněné a lečníci. Viděl, že jsme připraveni a řekl:"Jedte
zaplavily silnice a cesty,"začala maminka, napřed, však my vás dohoníme."
Odjeli jsme. Les byl hustý a nepříjemný. Pár
"rodiče proto chtěli, abych jezdívala z
lycea domů jen v létě. Ale prosadila jsem, verst vpravo či vlevo, a už bychom byli v pra
lese, do kterého dosud nevstoupila lidská noha.
že pro mne poslali o vánocích. Obvykle
jsme jeli vlastními koňmi a přenocovali na Do nejbližší stanice je padesát verst!
poštovních stanicích. Za den jsme neujeli Vyšel měsíc - jasný a obrovský. Byla strašná zi
ma, snad 40 .Měla jsem kapuci na hlavě, zabale
víc než 50 verst, protože byly velké
mrazy, většinou 30 - 40° a je těžké,zů ná do tří kožešin a nemohla jsem hnout ani rukou
stat déle venku, i když je člověk dobře či nohou. Bez ustání cinkaly zvonečky a Sundukvzdor chladu-pobrukoval jednotvárnou tatarskou
zabalen do kožichů.
Jednou mě doprovázel bratr, váš strýček píseň - jen tak sám pro sebe.
Zadřimla jsem. Náhle jsem se lekla, otevřela oči a
Vasja, do gubernského města, kam vezl
viděla, že saně letí jako vítr. Místo vedle mne
větší částku peněz. Ujeli jsme už 150
bylo prázdné, bratr seděl na kozlíku a sám řídil
verst a blížili se k vesnici Něgorjeloje.
Na poště panovalo velké vzrušení. V kra koně. Sunduk vedle něho hořekoval: "Allah! Allah !1
Uvolnila jsem trochu hlavu z kožešin a rozhlédla
ji se znovu vynořil loupežník Kerbalai a
se. O hrůzo! Pár kroků za námi jela trojka s ci
minulou noc vyloupil a ubil jednoho ob
zím pánem. Stál rovně na saních, bez kožichu a
chodníka. Chýlilo se k večeru a všichni
točil něčím nad hlavou. Byla to "kočka".
nám radili, abychom přespali na stanici.
"Vasjo, Vasjo, proč nestřílíš?"volala jsem zděšeně.
Znáte však vašeho strýčka Vasju! Řekl:
"Právě jemu natruc pojedu. Potkám-li ho "Ukradli mi revolvery,11 křičel bratr,aniž odvrátil
hlavu.
zastřelím ho jako koroptev!"
Hostinský však naléhal, ať zůstaneme, že "Výhod peníze, jinak je po tobě,"křičel cizinec.
"Peníze nemám. To jsem se jen tak chlubil!"
i koně jsou už unaveni; já plakala stra
"Tomu ať věří, kdo chce. Peníze sem, nebo ho
chem. Nic nepomohlo, Vasja se odradit
dím kočku!"
nedal.
Na poštovní stanici byl hostem ještě dob Několik minut bylo ticho. Pak jsem slyšela cizin
ře oblečený pán, ale strašně nesympatic covo řvaní:"Ai, ai, aidá!" a v té chvíli jsem cíti
ký. Měl divné oči, jako zakryté záclonami, la, jak mě něco zachytlo za krk a stahovalo ze
saní. Bránila jsem se ze všech sil. Pak píchnutí,
aby se mu skrze ně nikdo nemohl podí
bodavá bolest na rameně - a zase jsem byla vol
vat do duše.
"Vy se tedy Kerbalaie nebojíte?"smál se. ná. Loupežník zatáhl vší silou a odtrhl mi kožeši
nový límec -as ním ovšem i kousek ramena. Ví
"Mám dva revolvery a nejrychlejší koně
te, že tam dosud mám jizvu.
v gubernii; nikdo mě nedohoní."
"Chlubné slovo není jisté slovo. A nevíte, Letěli jsme dál. Bratr křičel na koně. Já křičela
o pomoc, i když jsem věděla, že se pomoci nedo
že Kerbalai pracuje s "kočkami"?
volám. A za mnou loupežníkovo: "Ai, ajdá!"
"S kočkami?"
"Ano. Velké železné háky, které vrhne z Zachránila nás tehdy jen náhoda. V ostré zatáčce
úkrytu na cestujícího, stáhne ho ze saní spadli z cizincových saní jeho dva společníci.Mu
a než vytáhne revolver, má na hlavě jeho sel zastavit. Netrvalo však dlouho a zase nás do
špendlík."
háněli. Viděla jsem je všechny úplně jasně; jedno
"Špendlík?"
mu muži visela ruka jako pytel. Ted zase volal
"Železnou kouli s ostny. Koho tím udeří, cizinec: "Zastavte! Kerbalaiovi stejně neujdete!"
ten už se modlit nemusí."
V tom okamžiku jsme se zase octli v ostré zatáč
Zachvěla jsem se strachem; můj bratr byl ce a za ní se před námi vynořila světla, která se
však statečnější a řekl:"Mám s sebou mno stále zvětšovala. Vesnice! Tam jsme přenocovali
ho peněz, chci je uložit do banky v gu- a už jsme nikdy v noci nejezdili..."
bernském městě. Říkám to veřejně, abys Chvíli bylo ticho. Naše vychovatelka dokončila
te viděli, že se nikoho nebojím."
svou podivuhodnou punčochu. Slavnostně se po
Cizinec se tak divně usmál a řekl:"Pojed- stavila do středu pokoje a navlékala si ji. Ale me spolu. Budeme mít větší jistotu!"
hrůzo! Táhla, táhla, pořád táhla a za pár vteřin
Strýček souhlasil. O šesti jsme nastoupili měla v ruce zmatek nití. Div neplakala:"To je z
do saní. Když viděl starý Sunduk cizince toho, že tak hezky vyprávíte, Lydie Níkolajevno.
a slyšel, že jede s námi, tvářil se nespo- Někde jsem se přepočetla v očkách!"

TAJ EMSTVÍ KŘTU
Konaly se noční obřady Bílé sobo
prohlásil Kristus Nikodémovi,"nemůže
ty se svěcením ohně, křestní vo
vejít do Božího království."(Jn 3,4).
4
dy a i s křtem dospělého člověka.
Jak snadno si křesťanští autoři vzpom
Lidé měli strach, že to bude dlou
něli na vyprávění z Genese o vzniku ze
hé, ale nakonec se to všem líbilo.
mě, která byla pustá a prázdná a Duch
Sice se každý rok při té příleži
Boží se vznášel nad vodami, aby z nich
tosti obnovuje křestní slib, ale
vyvolal život, svět a všechnu jeho nád
lidé si to jaksi neuvědomují. Když
heru. Týž Duch Boží se dodnes vznáší
je tu skutečný a pravý křest do
nad křesťanským pramenem, z kterého
spělého, který se odříká všeho
se vynoří nový člověk se semenem nové
zla a vyznává víru, který se vě
ho života, které vzklíčí a poroste. Dá
domě skloní ke křestnímu pramenu,
li se podle Březinových slov naslouchat
který bere do ruky zažehnutou
hudbě pramenů, pak zní křestní vody
a právě posvěcenou velikonoční '
opravdovou symfonií.
svíci, "paškál“, tu si znovu uvědomujeme, VODA - SYMBOL ŽIVOTA A SMRTI
jak krásná a důležitá je svátost křtu.
Voda je zdroj života, ale přináší i smrt. Vlny za
JAK SE KŘTILO V PRVOTNÍ CÍRKVI______ plavují, utápí, odplavu jí. Propasti moře jsou čas
Křtili se tam dospělí po dlouhé přípravě,
to hrobem. Podle biblické představy je na dně
obyčejně celá skupina současně; křest byl moře obluda Leviatan, která požírá vše, co spad
velkou slavností celé křesťanské obce. Vidí ne do vody. Upadnout pod vodu je jako dostat
me to na dlouhých a krásných promluvách
se do podsvětí , do říše mrtvých, do pekel, od
Otců Církve, pronesených při křtu, Jsou
kud není návratu do říše živých.
obdivuhodné i po strance literární jako po Ve starověku říkali, že věci se skládají ze čtyř
slední projevy klasického antického řečnictví prvků: země, voda, vzduch a oheň. Vzduch a
ve kterých se spojuje hutnost obsahu s uměoheň se považovaly za lehké prvky, povznášející
leckou hodnotou, se smyslem pro krásu a
do výše, země a voda za těžké, které strhují do
rytmus slov.
lů, zasypávají, pohřbívají.
NĚKTERÉ MOTIVY SE STÁLE OPAKUJÍ
JAK SE TETO SYMBOLIKY UŽILO PRl KRTU
i když se každý řečník snaží o originalitu. V prvotní Církvi a dodnes na Východě byl obřad
Především rozvíjí řečník téma křestní vody. trojího potopení pod vodu. Sv.Pavel v tom vidí
K ní se váže mnoho asociací z Bible i z my obraz smrti a pohřbu:"Nevíte, že my všichni,
tologií a všechny se dají nějak použít k
kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše,
osvětlení křesťanského tajemství. Bylo snad byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? "(Rím
né pro lidi z již.krajin Blízkého východu, z 6,3). Trojí potopení připomínalo tři dny Kristova
krajin skalnatých či pouští si představit, že těla v hrobě. Tam bylo pod zemí, zde je pod vo
všechen život pochází z vody a zachová se dou. Ale je i předobraz Kristova pohřbení pod ze
jen tam, kam dosáhne voda pramene. Tímto mí, totiž příběh o Jonášovi, pro něhož se měla
obrazem se vyjadřuje i biblický ráj: jako
stát mořská propast hrobem, z kterého není ná
uzavřená zahrada s jedním mohutným prame vratu. Pohltila ho mořská obluda, Leviatan, ve
nem. Vzpomínám si na zážitek z cesty po
formě ryby a její jícen se zavřel. Sotva si dově
Syrii. Po tříhodinové cestě autem v písku
rně představit výmluvnější obraz zániku. Bůh mu
nám ohlásil šofér, že si odpočineme ve stínu. dal dvojí vážné poučení: nejdříve chtěl Jonáš
Dívali jsme s na něho s pochybnostmi. V
uniknout Hospodinovi ze země na moře. Bouře ho
dálce se sice bělala zed a na ní střecha,ale poučila, že Bůh je i v dálkách oceánů. Táž ruka
na idylické posezení ve stínu to nevypadalo. Boží se ho zmocní i v mořské propasti a v jícnu
A přece jsme se dočkali. Ve zdi se otevřela smrti, ale už ne aby ho trestala, ale aby ho za
dvířka a za nimi se objevila nádhera zeleně chránila, aby ho vyvedla ze tmy na světlo, ze
a květů v uzavřeném prostoru. Zed byla
smrti k životu.
ochrana proti pískovým závějím. Uvnitř by Historie Jonášova zní pohádkově, zázračně. Ber
la studna, která tu nádheru vykouzlila.
me ji jako symbolické vyprávění. Symboly ovšem
vyjadřují skutečnost, která je zázračná a přiro
PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU
zená současně. Je přirozené, aby voda, zdroj
Jak snadno se dá ten obraz aplikovat na
křestní vodu, která se stává pramenem no života, navracela život. K tomu ji Bůh stvořil.
vého života v Kristu. Zavlaží půdu srdce, To, že nás živly ubíjejí, je trest za hřích - kte
ze které pak vyrostou květy ctností a stro rý usmrcuje. Síla záhuby zasáhla celý svět. Vše,
my dobrých skutků. "Všechno vzniklo z vo co je kolem nás, má účastna naši vnitřní rozpoldy, "prohlásil Thales Milétský, jeden z prv cenosti, všechno se stává dvojím. Proto nás vo
ních řeckých filosofů. Byl materialista. Křes da živí i hubí současně.
tané tuto větu opakují a doplňují duchovně. JAK NAPRAVIT TUTO HROZNOU SITUACI?
Vyznávají, že se rodí k novému životu z vo Vznikl-li tento stav skrze člověka, napraví se
dy, ale současně i z Ducha sv."Nenarodí-li zase jeho vykoupením. Hřích je vzpoura proti Bo
hu. Napraví se pokorným přijetím skutečnosti.
se kdo znovu z vody a z Ducha sv.,"

Kristus, Bůh a člověk, přijal smrt a tím
vykoupil člověka i živly z jejich prokletí.
Dal se pohřbít do země, aby ze země vyšel.

NAŠE KŘÍŽOVKA
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A. Vrah,kterého si Ži
TAJEMSTVÍ OPAKUJE PRl KRTU
dé vybrali místo Je
Člověk je pohrben vodou a táž voda ho
žíše, egyptsky bůh.
vrací k novému životu v Kristu. Živel se
tedy vrací ke své přirozenosti, k níž byl B.Práči, dav, předl. C.
stvořen. Obnovuje se nejen člověk, ale Židovský prorok, lás
i když to zní paradoxně -je tu jakési ob
ka latinsky. D. Násyp,
novení, znovustvoření vody.
domácí zvíře.E.Zkr.
DÁT LIDEM, SVETU, NOVÝ ŽIVOT______
US státu, zakladatel,
Ideálem člověka vždycky bylo, přetvořit
rc&mptoristů, tvrdá
svět, dát mu formu, aby se stal domovem samohláska.F.Domácké
těch, kdo na něm žijí. Dnes už tomu neří jméno, zn. Španělska.
káme ani ideál, spíš pracovní program,kte G.Starý národ, číslov
rý je už z velké části hotov. Aspoň nám to ka. H.nekrvavá obět
tak připadá, když vidíme, co technický
Nového zákona, franc,
člověk už ze světa udělal a co má ještě v město s gotic.katedrá 
plánu. Zdá se nám, že máme už svět v mo lou, specielní česká souhláska. CH.
Evroci. Chcete příklad pro tuto mentalitu? V
panky,
první
žena
Jakubova,
on-německy
.
I.TakItálii vždycky bývala zemětřesení, někdy i
německy, zn.čs.továrny na obráběcí stroje,říms.
katastrofální. Co se po takovém neštěstí
50, nedostatek světla. J. Zkouška, předl.,něm.
stává? Kazatelé vybízeli lid k pokání, k
jestli.
K.Měsíc, spojka, italské město s dob
modlitbě, sbíraly se podpory pro poškoze
rým vínem.
né. Lidé se napomínali, aby zapomněli na
malicherné hádky. Vždyť jsme před hrůza 1. Kniha s povinnými modlitbami knězi, mešní
kniha. 2.Spojka, panuj! drobný písek, předl.
mi přírody a Božím trestem bezmocní.
Co se děje dnes? Náhodou jsem sledoval v 3.Kolej/angl./lat.předl.,hlas kozy,ukaž.zájmeno
televizi diskusi po jednom zemětřesení. Pta 4.Jestli, častá koncovka, amer.zkr.jména Alois,
li se odborníků v sismologii. Ti jednohlas míry,čára. 5. &s.výsl.něm. slova biskup,
ně tvrdili, že otřesy země se dají předví přinyká se, klamy.6.Příjmění zakladatelky úcty
dat a že by se jim dalo čelit technickými
k Božskému Srdci Páně, žens.jméno. 7.První jmé
prostředky. Interview vedl novinář z opo no sv.Petra,sbohem, a oné, předl. 8.Škrtí',
ziční strany a proto skončil politicky: vina každému, týkající se ucha/z řečtiny/9.Plošná mí
je vlastně vláda, že se nestará, protože
ra, povolání sv.Petra a většiny apoštolů, otro
jiná vláda by mohla zemětřesení předejít.
ci.
Zní to směšně, ale vyjadřuje to mentalitu.
Necítíme se už před přírodou slabí. Je to
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
naše vina, že ji nedokážeme ovládnout.
Docent pravoslavné teologie na universitě v Munste
MŮŽEME PRÍRODU OVLÁDAT?
Je těžké říci, jak dalece je tento optimis ru Anastasios Kallis prohlásil, že teologie se
mus oprávněný. Nechci řešit otázku tech dnes tak odcizila životu Církve, že"je otázka, má
nicky. Je však zajímavé, že je oprávněná li tato teologie ještě něco s teologii společného'.'
teologicky. Křesťan je povolán k tomu, aby Indický president Zail Singh vyzval křeší, církve
svět posvětil a svět aby posvěcoval jeho. v Indii, aby se nesnažily obracet Indy na křestanK tomu ovšem vede jiná cesta, ne strojové skou víru, ale aby se zabývaly jen sociálními pra
ho vypětí. Je to cesta, vedoucí skrze svá cemi. Ovsem Kristus poslal apoštoly do světa s tin
tosti. Kristus posvětil živly a ty se vrace aby hlásali evangelium všem národům a církev není
jí ke své původní funkci, sloužit člověku dobročinná společnost, ale tajemné Tělo Kristovo.
ke svatosti.
Dobročinnost bez Krista - proč vlastně?
Avšak v Kristu i Církev, my všichni, mod
Annesty International loni oslavilo 25 let od své
litbami a prací posvěcujeme nebe a zemi,
ho založení. Hl.sídlo má v Londýně, v sekretariátě
aby se staly novými.
pracuje asi 200 osob, spolupracovníky má v 150 ze
_____________________ P.TOMÁŠ gPIDLÍK
mích a v 45 státech vlastní struktury. Členové
hnutí pracují zdarma.
Loni zemřelo na požívání omamných drog v hl.v severní, průmyslové Itálii 257 osob.
Sdružení Raoul a Folie reaua, starající se 25 let o malomocné, oznámilo, že má 117 ošetřoven,
9 středípro mládež a 6 ústředí pro vzdělání lékařů a ošetřovatelů. I v Evropě je na 50 to
sic malomocných, nejvíc je jich v teplých krajinách.
Švýcarští redemptoristé v Dopise přátelům si stěžují, ze v Bolivii řádí sekty, silné podporo
vané z USA.
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Kaplan Jan Vianney dostal dovolení, musím zmenšovat." Bylo mu už hezky přes šede
aby směl zpovídat. S velkým nadše sát a cítil, že mu tvůrčích sil stále víc ubývá.
ním se pustil do kněžské práce, s
Proto byl šťastný, že má tak schopného pomocní
panem farářem závodili ve ctnosti.
ka. Cítil už na sobě břemeno let a odříkání těž
Večer poprvé Vianney zpovídal. Pan farář kých dob. Tím víc se snažil působit na své Jar
Balley si pokorně klekl před svým býva níky modlitbou a pokáním, a protože Vianney jed
lým žákem a zkroušeně mu vyznal své hří nal podle jeho příkladu, byla dobrá hospodyně
často zoufalá, když den ze dne nosila na stůl
chy. Od té doby se zpovídal jen svému
kaplanovi a Vianneye hluboce dojala váž opečený kus hovězího a nikdo je nejedl. Casto
nost a svatost kajícníka. Za svého duchov si postěžovala vdově Bibostové, ale ta ji těšila:
ního Otce si ho nevyvolily jen děti. I do "Sloužíte dvěma světcům, žijí víc z nebe než z
hrnců."
spělí cítili, jak je přitahuje, i když při
"Pak by si měli najmout za hospodyni anděla,"
vší lásce nešetřil mladý kněz přísností.
Leckdo přišel ke zpovědnici dost lehkováž vzdychla dobrá žena.
ně, neprojevil odhodlanost nejen nehřešit, Oba kněží spolu soutěžili v skutcích milosrdenst
ví. Pan farář měl malý příjem, který by byl při
ale vyhnout se i oříležitosti ke hříchu,
pak dostal na cestu tak hluboká a otcovská vší jeho nenáročnosti ani na domácnost nestačil,
slova, že se brzo - lépe připraven -vrá kdyby byli dobří venkované nepodstrčili hospo
dyni všelijaké potraviny. Když se však pan fa
til a úplně se smířil s Bohem.
rář dostal do spíže a viděl tam ty dary, všechno
Někdy se vrátil Vianney večer na faru
úplně ubitý. Seděl mlčky u stolu, předlo vyraboval a rozdal chudým. I Vianney daroval
poslední sou ze své bídné mzdy, ba i své prád
ženého jídla se sotva dotknul. Balley
četl v jeho duši a zašeptal:"Je prostředek, lo a oděvy.
který často přivede k pokání i nejzarytější Jednou si pan farář všimnul, jak má pan kaplan
hříšníky. Musíme za ně udělat pokání, ke pod sutanou roztrhané kalhoty. Zašel tajně do
Lyonu, kde měl několik zámožnějších přátel. Byl
kterému se sami nemohou odhodlat."
Vianney znal toto pokání za hříšníka velmi právě advent. O vánocích překvapil svého kapla
dobře. Dělával je i pan farář. Odpíral si na krásnými novými kalhotami.
"Daroval mi je starý kamarád, má továrnu na
jídlo a pití, žil odříkavěji než poslední
kartuzián. Věděl, že nosí kající pás a pod zpracování hedvábí. Jaricot v Lyoně,"řekl s
úsměvem. "Musíš tam na nový rok zajít a podě
le příkladu svátých nešetří ani důtkami.
kovat mu."
Tato hloubka duše jím otřásla. Zašel za
Jeník přijal s povzdechem dobře míněný dar,po
vdovou Bibostovou, zavázal ji přísným
ložil ho do skříně a nosil dál své ocuchané kal
mlčením a poprosil ji, aby mu zhotovila
hoty. Větší radost měl ze žíněné košile, kterou
žíněnou košili. Dobrá paní se vyděšeně
mu na matčin příkaz zhotovila Columba. Hned si
rozplakala a bránila se. Ale když kaplan
ji oblékl a zřejmě se v ní cítil velmi dobře.
trval na svém, s velkým vzdycháním mu
V prvních dnech nového roku upozornil pan
to slíbila.
Tu a tam si Vianney všimnul, že kajícníko- farář kaplana na jeho povinnost, poděkovat v
vi chybí při zpovědi dobrá vůle k polep Lyonu za dar.
šení. Řekl mu:"Chybí vám ještě zkroušené "A ty nové kalhoty si také hned natáhni,"napo
mínal ho důtklivě. Vianney si jen povzdechl a
srdce, nemohu vám dnes dát rozhřešení.
pak putoval ledem a sněhem do města nad RhoPřijdte znovu v sobotu. Pak budete v
nou. Vstoupil do krásného šlechtického domu a
správném stavu ke zpovědi."
Večer poklekl Vianney před svatostánkem, pan Jaricot hosta srdečně přivítal. Protože měl
s pláčem se za nekajícího modlil, vrátil se právě v domě menší společnost, přinutil skrom
ného kněze, aby zasedl ke stolu. Vykázal mu
domů a zbičoval svá ubohá ramena. A
místo vedle Pavlíny Jaricotové, své dcerky.
příští sobotu prožil radost opravdového
Mladé, velmi hezké děvče živě vyprávělo o své
obrácení kajícníka.
Oba kněze spojovalo podivuhodné bratrst cestě do Ríma a Vianney rozpačitě poslouchal.
ví srdce. Společně se modlili kněžské ho Když přišla řeč na vykopávky v katakombách,
jeho nesmělost přešla a živě se vyptával a zají
dinky z breviáře, společně navštěvovali
nemocné, chodívali na procházky a mladší mal o tyto vykopávky.
"V katakombách sv.Priscilly našli hrob mladého
dostával od staršího cenné rady v obtíž
nějších problémech duchovní péče. Společ děvčete, které zřejmě za svou víru zemřelo. Na
ně se bránili proti každému zlu a bezbož náhrobním kameni je palma a šíp. Tuto světici
nosti. Pan farář bez závisti pozoroval, jak uctívá celý Rím."
"Jak se jmenovala?"zeptal se kaplan.
je jeho kaplan u věřících čím dál oblíbe
"Na náhrobku stojí Filomena pax tecum."
nější. I když kolem jeho zpovědnice bylo
prázdněji a fronty u zpovědnice kaplanovy "Filomena,"opakoval kaplan zamyšleně.
byly čím dál delší, říkával si pan farář se Když se vracel domů, opakoval si jméno svaté
dívenky a měl pocit, že mu zapálila v srdci
sv.Janem Křtitelem:"On musí růst, já se

zvlášť milé svetlo.
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
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Putoval dlouhou silnicí a tu ho oslovil žeb
rák. Chvěl se zimou v rozedraném obleku. V Belgii mají t.č. na 300 diecézních kandidátů
kněžství. 185 Vlámu a 115 Wallonů. Na začátku
Marně hledal Vianney nějakou minci.
"Opravdu nic nemám, bratře, abych tě po akademického roku 1986/87 se zapsalo do seminářů
63 nových seminaristů-včetně seminářů pro pozdní
daroval,"řekl rozpačitě.
"Ale máte teplý oblek a já mrznu v mrazu, 'kněžská povolání-21 Vláraů a 22 Wallonů. Loni by
lo vysvěceno 34 kněží-18 Vlárnů a 16 Wallonů.
zadrkotal zuby ubožák.
"Sutanu ti darovat nemohu,"povzdechl si
Do tzv.afrického programu, který vznikl v r.1978
kněz. Náhle zasvítil v jeho
o 21.kapitule Společnosti Dona Boská, je angažo
vyhublé tváři paprsek
váno 572 Saleziánů, tj.402 kněží, 91 koadjutorů,
radosti.
82 bohoslovců a 17 noviců. Působí v 62 farnostech
"Kalhoty I "řek l,"ano,
52 oratoriích a střediscích mládeže, v 38 odbor
kalhoty si můžeme
ných střediscích, 24 školách, v 10 konviktech a
vyměnit."
3"polnohospodářských"střediscích. V r.1986 bylo
"Chcete...?"
založeno
11 společenstev.
"Jistě. Pojdme do křo
US týdeník TIME zvolil filipínskou presidentku
ví."
Corazon Acquino za nejsilnější osobnost r.1986;
Po nerovné výměně pu
Přívrženci Maroose zapálili výtisky magazínu.
toval žebrák pyšně dál.
Ke zprávě o P.Faltinovi: do Říma přisel jako
"Tak jak sedí nové
uprchlík s prázdnýma rukama.
kalhoty?"zeptal se pan
Sv.Otec jmenoval tajeimíkem kongregace pro kněze
farář Balley, když se Jan vrátil domů.
Pak se podíval bystřeji a s úžasem zíral na Mans .Gilberta Agustoniho/64 let/,člena diecéze
roztrhané nohavice, které vykukovaly z
Lugano, soudce u římského tribunálu sv.roty.
pod sutany.
Biskupské svěcení mu udělil ô.l.t.r u sv.Petra.
"Daroval jsem nové kalhoty žebrákovi,"za Studoval i ve švýcarském Frýburku a byl také
smál se Vianney. "Byl jen v hadrech. A soukromým tajemníkem dávno zesnulého kardinála
pod talárem mohu nosit roztrhané kalhoty Ottavianiho, který byl dlouho prefektem kongre
dál. Ty přece nikdo neuvidí a díry mi mat gace pro Nauku víry. Tehdy se ještě jmenovala
ka Bibostová vyspraví."
Sv.oficium. Byl protektorem Nepomucena.
"Tobě opravdu není pomoci,"povzdechl pan
Hnutí Pomoc trpící Církvi/P.Werenfried/ se síd
farář.
Když se večer Vianney modlil, poprvé po lem v Konigsteinu/NSR/, zde v Lucernu, oznámilo,
prosil malou mučednici o ochranu. Ach,jak že Bible pro deti-64 str.-vyšla dosud v 43 jazy
tu nebeskou pomoc potřeboval! Jako kněz cích, i českém a slovenském. Za posledních 7 let
brzo poznal nepřátelskou moc pekla a sku bylo vydáno skoro 12 mil. výtisků a stálo 4,5 mil.
dolarů.
tečnou existenci dábla. Ve zpovědnici se
mu otevřely hlubiny nečekaných chyb a neSudan chce odstranit v zemi náboženské-velmi kruté-právo islámu" šaria',’ zavedené asi před třemi le
řestí. Casto se v duchu otřásl, když ho i
ty; zavedl je v záři 1983 tehdejší president Nuovanul horký dech vyznání kajícníkova.
S hrůzou cítil, že ruka z temnot se chce
meírí, vzdor odporu křesťanských obcí.
zmocnit i jeho srdce. Ve snech ho mátly
V Egypte byli před časem zatčeni 4 mohamedáni,
znepokojující obrazy. Byl bezradný. Nako protože přestoupili na křestanství. Tím Egypt po
nec se poradil se svým zpovědníkem.
rušil mezinárodní smlouvu o politických a občan
"Doporučuj denně své srdce nejčistší Panně ských právech, kterou podepsala vláda v Káhiře
a budeš mít pokoj,"řekl mu zkušený kněz. r.1982. V čl. 13 se žádá svoboda náboženství a
Pak udělal Jan Vianney slib, že se denně členství v náboženských skupinách.
pomodlí Zdrávas Královno a ke každé mod
litbě breviáře připojí slova:"Velebeno bu Od 8.-11.11. se konala v Sin-ču první mezinárod
diž nejsvětější a neposkvrněné Početí Pan ní konference o literatuře a náboženství, za
účasti 140 odborníků a známých spisovatelů z
ny a Matky Boží Marie na věky. Amen."
Hongkongu, Indonésie, Japonska, Filipín a Koreje.
Od té doby neměl ani jednou pokušení
proti svaté čistotě - jak řekl později svým Byl tam i Graham Green, býv.předseda katolických
spisovatelů.
přátelům.
Oba kněží v Eculle se stále předháněli ve Poslední zahraniční biskup v Indii, Alfons Bretskutcích pokání a sebezáporu. Při tom se ta sel na odpočinek, takže nyní jsou v zemi jen
jeden druhého snažil přemluvit k umírně
domorodí biskupové - asi sto. A Indie sama posí
nosti.
lá misionáře do Afriky.
"Na tak velký sebezápor jsi příliš mladý," Bombajský arcibiskup Simon Pimenta, předs.indic
říkal pan farář.
ké bisk.konference, se min.roku postavil na ob
"Jsem mladý a silný, vím, co vydržím,"
ranu zahraničních misionářů v Indii, neboť imozí
odporoval kaplan,"ale vy se musíte ve svém tam už obětavě pracují 40-50 let nejen v šíření
věku šetřit I"
»•
víry, ale i při zlepšování životních podmínek
WILHELM HUNERMANN
chudých.

DVA JERUZALÉMSKÉ PAHORKY
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V další části svých duchovních cvičení vy Druhá podmínka: při velikonoční hostině muselo
pravuje P.Leo KUCHAŘ o smrti Páně.
být aspoň IO mužů. Kdyby však byla rodina ma
lá. přikázal Mojžíš, že se má víc
Dva pahorky-Sion a Golgota,
sousedů spojit k hostině. Obě
připomínají poslední večeři
podmínky Ježíš splnil.
a ukřižováni Páně. Zelený
Slavnost musela být na rozhraní
čtvrtek a Velký patek.
večera a noci. V 2.kánonu mše
Židé počítali den od západu do
sv.čteme:"V ten večer, kdy se vydá
západu slunce. Poslední večeře se
val dobrovolně na smrt..." V 3.kanó
konala po západu slunce - byl tedy
nu :"V noci, kdy byl zrazen..."
už patek, Kristus zemřel před západem
Čtvrtá podmínka - nekvašené chleby se
slunce-zase v patek.
musely vysvětlovat - při jiných hosti
Poslední večeře je anticipovaná oběť
nách to odpadlo.
Kristova na kříži.
Pátá podmínka - na konci slavnosti se
KRISTUS NA ZELENÝ ČTVRTEK
zpíval tzv.velký hallel-žalmy s refrénem
Zachoval Kristus předpisy velikonoční
Halleluja. Tento hallelujový žalm je v evan
večeře? Zachoval svědomitě druhotné
geliích výslovně označen.
předpisy, ale podstatné požadavky
Šestá podmínka - všechny pokrmy musel
zdánlivě opomenul. Sv.Lukáš píše:"Ježíš
domácí pán nebo otec rodiny vysvětlovat
poslal Petra a Jana a řekl jim: Jděte a
vzhledem k dějinám spásy St. zákona.
připravte nám, abychom mohli jíst veliko
Sedmá podmínka: musel se jíst velikonoční be
nočního beránka.-Zeptali se ho: Kde chceš
ránek. Ten se musel zabíjet v chrámě v tzv.
abychom ho připravili?-Odpověděl‘.Jakmile
velký přípravný den-totiž na velký pátek
vejdete do města, potkáte člověka, který při odpolední modlitbě.
ponese džbán vody. Jděte do domu, do
V té době existovali essenšti-lefebvristé židů-ktekterého vejde, a řekněte hospodáři: Mistr ří tvrdili, že národ se odchýlil od boží smlouvy i
ti vzkazuje: Kde je místnost, v které bych oficielní představitelé-velekněží a velerada. Jen
se svými učedníky mohl jíst velikonočního oni-esseni-jsou nositelé pravé víry a smlouvy s
beránka?-On vám ukáže velkou horní svět Bohem.Měli jiný kalendář-nezachoval se-ale byl,i
nici opatřenou lehátky, tam připravte večekdyž nemáme důkazy, uznáván i v Jeruzalémě.
ři. Odešli a nalezli všechno tak, jak jim
Bylo tedy teoreticky možné, že Ježíš už mohl ve
řekl a připravili velikonočního beránka."
likonočního beránka mít-ale s tím nepočítáme.
TRIKRÁT MLUVÍ O BERÁNKOVI
CO SPLNIL A CO NESPLNIL JEZTS?
Na to nezapomeňme. A proč to tajnůstkaře Splnil všechno s výjimkou velikonočního beránka,
ní? Petr a Jan šli do města a nevěděli, kde slavil večeři ve čtvrtek a beránci se zabíjeli v pá
bude dům pro velikonoční večeři. Kristus tek. Neměl-li beránka-nesplnil předpis a měl-li
také řekl:" Toužebně jsem si přál jíst s vá ho, zase předpis nesplnil, protože beránci se za
mi tohoto velikonočního beránka..."( Lk 22, bíjeli o den později.
8-15). Ježíš nechtěl, aby se Jidáš tuto ad V evangeliu čteme: "Aby mohli jíst velikonočního
resu předčasně dozvěděl, jinak by Ježíše beránka, nevstoupili do Pilátova domu, ale Ponudal a mohli by ho zatknout před večeří. cius Pilátus k nim vyšel ven." Jedli tedy veliko
A co poznávací znamení muže, nesoucího
nočního beránka ve správný den, v pátek večer,
džbán s vodou? Vodu totiž nosily ženy .
před velkou sobotou. Odpoledne se beránci zabí
Muž se džbánem byl tak nápadný jako pe jeli, večer se jedli.Ježíš to posunul o den dopře
strobarevný pes. Byla to výlučně ženská du.
práce. Za mužem se džbánem se všichni
CO SE DELO NA VELKÝ PÁTEK?
ohlíželi.
Můžeme si dokonce zrekonstruovat, kde ti Ten den se zabíjeli velikonoční beránci a jejich
krev tekla dnes zasypaným údolím Pireteonským,
dva muže spatřili. U siónského pahrbku
byl vodní pramen. Pod kostelem Galikantu kde bydleli nejchudší lidé. Vyráběl se tam i sýr.
vede stará římská silnice, schody. Tam ho Byl tam tedy celý rok špatný vzduch. Bohatí si
vystavěli obydlí proti větru-tam zápach nešel.
museli apoštolově potkat.
Tehdy se shromáždilo na chrámových nádvořích
PREDPISY VELIKONOČNÍ' VEČERE
asi 70 až 130 tisíc poutníků. Ježíš byl ukřižován
Musela se konat v Jerusalémě uvnitř hradel "V poledne, kdy na pahorku panoval ruch, jeho
Jenže přišlo takové množství poutníků, že nepřátelé se radovali, že umlčeli nepohodlného a
synedrium-vysoká. rada-rozšířila o velikono' falešného proroka. Jistě bylo pro umírajícího bo
cích hranice až k osadě Betsage. Tam za lestivé, když viděl kolem davy, radující se z jeho
sedl Ježíš na oslici a slavnostně vjížděl do smrti. Před třetí hodinou se Kalvárie vyklidila,
města. I to má symbolický význam; zahájil zbožní židé museli do chrámu, začínala odpolední
svou triumfální cestu tam, kde dnes začíná modlitba. Na Golgotě zůstali jen římští vojáci a
Jeruzalém.
nejvěrnější Ježíšovi přátelé. Sv.Jan, Panna Maria,

sv.Marie Magdalena a jiné zbožné ženy.
Vojáci z dlouhé chvíle hráli kostky o po
zůstalost ukřižovaných.
Kolem třetí hodiny se zatmělo slunce. Toto
zatmění vypočítali Egypťané už před tisí
cem let. Je to tedy historická událost a
učenci si mohli ověřit den smrti Kristovy.
Židé, kteří se Kristu posmívají, se zbožně
modlí, aby jim Bůh konečně poslal slíbené
ho Mesiáše - a nemají čas pro zločince na
kříži.
Odpolední modlitba začíná troubením a pak
se modlí žalm 21. Hebrejsky začíná:Elli
elli lama sabaktani. - Bože můj, Bože můj,
proč jsi mě opustil. Ježíš mohl slyšet mod
litbu z tisíců hrdel z chrámu a k modlitbě
se připojuje-je to jeho úmrtní modlitba.
A v té chvíli se obsah žalmu splňuje. Žalm
končí slovy: Dokonáno jest. A skutečně se
dokonalo na kříži to, co stojí v žalmu 21.
A CO STOJ ľ V ŽALMU 21.?
Žalm byl napsán 700 let před smrtí Kris
tovou. Přečtěme si, co říká žalm a o čem
píše sv.Matouš a sv.Jan.
Žalm se modlí: "Bože můj, Bože můj, proč
jsi mě opustil. Daleko jsi od mých proseb
a mého volání. Můj Bože, volám za dne a
neslyšíš, volám za noci a nevšímáš si mě."
Noc - zatemnění slunce."V tebe doufali na
ši otcové, doufali a tys je vysvobodil.Já
však jsem červ a ne člověk, lidem hanoben,
davem opovrhován. Každý, kdo mě vidí,
posmívá se mi, šklebí se a pokyvuje hla
vou." - A nyní sv. Matouš : "Lidé, kteří by
li kolem, se mu posmívali, přikyvovali a
říkali. "Chtěl jsi zbořit chrám a ve třech
dnech ho zase vystavět. Zachraň sám se
be, jsi-li Syn Boží, a sestup s kříže."
(Mt 27, 40).
Žalm se modlí: "Spoléhal na Boha. Ať ho
zachrání, ať ho vysvobodí-má-li ho rád."
Zase Matouš: "Stejně se mu vysmívali velekněží s vykladateli Písma a staršími a říka
li :"Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže.
Je prý to izraelský král. Ať sestoupí s
kříže, pak mu uvěříme. Spoléhal na Boha,
ať ho ted vysvobodí, je-li mu nakloněn."
Žalm se modlí:" Ano, tys mě vyvedl z lůna
a dals mi spočinout na matčiných ňadrech.
Jsem na tebe odkázán už od svého naroze
ní z mateřského klína nepřestals být mým
Bohem." Žalm připomněl Ježíšovi jeho ro
dičku, která stála pod křížem a svěřil ji
sv.Janovi. Ježíš se modlil hebrejsky-jak
bylo přikázáno. Jiné výroky však řekl
aramejsky - tedy i když svěřil svou matku
sv.Janovi. Slova "Ty jsi můj Bůh"opakovali židé několikrát. Ježíš řekl hebrejsky:
"Elli ata." Co stáli pod křížem, rozumněli
Elija ta a řekli, že volá Eliáše:"Uvidíme...
zda Eliáš přijde a osvobodí ho."
Žalm se modlí dál: "Obklopilo mě množství
býků, tísní mě bašanští tuři! Rozevírají

na mne svůj chřtán jako hltavý lev při řevu."9
K tomu sv.Matouš:“Stejně ho potupně napadli i
zločinci spolu s ním ukřižovaní." Žalm se modlí:
"Roztěkám se jako voda, všechny kosti se mi
rozpojili, mé srdce je jako vosk, roztavuje se mi
ve vnitřnostech." Žalm tedy předpovídá, že
ukřižovaný služebník Boží bude trpět velkou
žízní. Ježíš volá:"Zízním!" Nechtěl vodu, chtěl
splnit proroctví žalmu. "Stála tam nádoba plná
octa. Nasadili tedy na yzop houbu, naplněnou
octem a podali mu ji k ústům."
Dále se žalm modlí :"Vždyť mě obkličuje celá
smečka psů, svírá mě tlupa ničemů, probodli mi
ruce i nohy, mohu si spočítat všechny své kos
ti a oni zevlují a hledět na mne jim dělá radost1.1
Židé nazývali pohany psy. Když Syrofeničanka
žádala Krista, aby uzdravil její nemocnou dceru,
řekl, že není dobré brát chléb synům a dávat
jej psům. V našich uších to zní tvrdě, ale Ježíš
myslel názvem psi pohany. Ale ta žena byla
chytrá a řekla:"Ale když jíte chléb a padají
kousky ze stolu, tak to také žerou psi." čili,
můžeš něco pro mou dceru udělat. Ježíš byl
jeji obratnosti překvapen a dal drobek své moci
i psům.
Žalm se modlí: "Dělí se o můj oděv, losují o můj
šat,"a římští žoldnéři plní tato slova. Žalm se
modlí:"Ale ty. Pane, neodstupuj ode mne.Ty jsi
má pomoc, pospěš s mou záchranou, vyrvi mou
duši z pod meče a můj život ze psího spáru.Za
chraň mě od lvího chřtánu, od rohu buvolích,
mě zuboženého."
Čili vidíme, že Ježíš nezemřel v zoufalství, jak
někteří tento žalm komentují, vždyť žalm končí
optimisticky:"Tys má pomoc, tys mou záchranou,
vyrvi mou duši zpod meče..."
Víme, že těla nezůstala na kříži do posvátné so
boty. Římští vojáci přerazili ukřižovaným nohy,
ale Ježíš byl už mrtvý, proto jen pro jistotu mu
probodl velitel srdce. Proč přeráželi nohy? Ukři
žovaní byli napnuti na kříži a měli křeče dýcha
cího ústrojí. Aby se neudusili, opírali se o nohy.
Ježíš se tak také musel opírat, jenže byl před
chozím mučením už zesláblý a zemřel udušením.
Když druhým dvěma přerazili vojáci nohy,nemělise oč opírat a za několik vteřin zemřeli uduše
ním.
NOVÝ VELIKONOČNÍ BERÁNEK
umírá v předepsanou dobu. Zatím co se valí
krev usmrcených beránků údolím, vytéká z ote
vřeného boku Kristova poslední kapka krve.
Ježíš dává důkaz, že nám dal všechno. Je to
velké tajemství bezmezné lásky Boží k nám.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Láska není vyzkoušená, pokud nejsme
ochotni trpět pro toho, koho milujeme.
Henri PERRIN
Velikost bolesti ukazuje vždycky veli
kost lásky.
y
Fritz DIETRICH

Láska je největší statečnost; je ochot
ná ke každé oběti. Emanuel von Bodman

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

19. listopadu 1923.
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Jako vždycky v pondělí jdu i dnes na přednášky profesora Denisova. Je už dvacet minut po
desáté a profesor nikde. Tonu jsem se velmi podivila, protože profesor Denisov je známý
vzor přesnosti. Sám mě přece pozval a kdyby mu snad něco zabránilo přijít, určitě by mi
vzkázal, aň nečekám. Neklidně přecházím chodbou sem a tam. Mezitím je třičtvrtě na jede
náct. Ptám se, ale nikdo nic neví. 0 osmi hodinách měl přednášku, pak šel dortů a chtěl v
deset zase přijít. Muselo se něco stát. Už jsem chtěla zajít k němu do bytu, když vidím,
jak ke imě přichází Míša Karpov:"Profesor Denisov byl zatčen," zašeptal mi vzrušeně.
"Zatčen?"ptala jsem se zděšeně. "Ale pro Boha, proč?"
"Původ není znám. Rektor a děkan právě odjeli, aby se na to zeptali a pomohli mu."
Smutně se vracím donů. Vím, že profesor Denisov je určitě nevinen. Nevšímá si politiky a
pracuje od rána do noci, den co den, na svém velkém díle. A pokud má čas, kdy na něm
nepracuje, věnuje se přednáškám pro dělníky v továrně na stroje. Tedy ani v tomto ohledu
mu nikdo nemůže nic vyčítat.
Večer jsem zašla za jeho ženou. Pláče, pláčí i děti. Nikdo neví, oč se jedná, všechny or
ganizace, s kterými profesor spolupracuje, se o něho starají, ale GPU odmítá jakoukoliv
informaci.
24.listopadu 1923.
Universita se snaží ze všech sil, aby byl profesor Denisov zase na svobodě. Dělníci z
továren, v nichž profesor Denisov přednášel, poslali na GPU deputaci, úřad pro vzdělání
lidu vyslal do Moskvy úředníka, odeslal telegramy Lunačarskému, Kalininovi a komisariátu
pro vzdělání lidu. Všichni prosí o milost, ačkoliv nikdo neví, proč byl profesor vlastně
zatčen. GPU nic neřekne a nikdo nedostal povolení, profesora navštívit.

29. listopadu 1923.
Profesor Denisov je na svobodě. Dnes jsem u něho byla. Jak v těch několika dnech zestár
nul! Výpadá, jako kdyby byl prodělal těžkou chorobu.
"Nu - proč vás vlastně zatkli?" zeptala jsem se ho.
"Ach, pro hloupost. Emigrant, profesor Stasov, který žije nyní v Paříži, mi poslal lístek
se sdělením, že vyjde jeho kniha."
"Protibolševická?"
"Ale vůbec ne, o tom by jistě nepsal. Ale proč mi vůbec ten lístek posílal? Jistě, žije
ve svobodné zemi a neumí si už představit, jaký je to zločin, když člověk dostane lístek
z ciziny. Kdyby nebylo organizací a dělníků, kteří se za mne postavili, už bych byl na
Sibiři pro "styky s emigrací"!
16 .prosince 1923.
Osud studenta Govorova mě zneklidňuje. Dnes jsem ho potkala blízko university. Šel jako
slepý, několikrát jsem na něho musela zavolat, než mě poznal. Dělá dojem nemocného člověka;
neholený, oči zapadlé v důlcích...
"Co je vám?" ptám se zděšeně.
"Dlouho to se mnou trvat nebude. Nechají mě zmizet. GPU mě předvolalo a navrhlo, abych se
stal špiclem. Mám poslouchat, oo si studenti povídají a provokovat je protirevolučními řeč
mi. Slíbili mi profesuru a mnoho peněz, ale samozřejmě jsem to odmítnul. Když viděli, že
mě k této hanebnosti nepřinutí, řekli, že mě vůbec nepotřebují, že si najdou dost jiných,
ale že toho budu litovat. Víte sama, jakou má ted nůj život cenu. Mně by to bylo úplně jed
no, ale mám starou maminku a sestru. Nu, žijte blaze!"
Podal mi ledovou dlaň. Oo ho čeká? Bud smrt, nebo v nej lepším případě vyhnanství.

ALEXIS CARREL: MOC MODLITBY
lem všech. Cíl naší modlitby po
znat nemůžeme, nemáme ani slo
Modlitba není jen klanění, je i neviditelným výronem ducha va, ani myšlenky, abychom moh
klanění, JE TO NEJMOCNÉJSÍ DRUH ENERGIE, jež je mož
li popsat Boha.
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no vzbudit. Vliv modlitby na lidské tělo i ducha se dá snad
KDYŽ SE VŠAK OBRACÍME K
no dokázat ze zvýšené práce žláz. Výsledky se totiž měří
BOHU VROUCÍ MODLITBOU,
růstem fysické energie, rozumové zdatnosti, mravní síly,
přetváříme svou duši i své tě
hlubším pochopením základních skutečností.
lo. Není možné se modlit a nedo
Zvykneme-li si vroucně a upřímně se modlit, náš život se
jasně a hluboce promění. Modlitba vtiskuje nezničitelnou pe sáhnout nějakého dobrého vý
čeť naším činům i chování. Klid v chování, vyrovnanost tvá sledku. "Nikdo se dosud nemod
lil, aniž by něco nedostal,"říká
ře i těla-to jsou vlastnosti těch, jejichž život je obohacen
modlitbou. V hlubinách svědomí se zapaluje plamen a člověk Emerson.
Můžeme se modlit všude; na uli
vidí, jaký je. Odkrývá své sobectví, svou hloupou pýchu,
své obavy, vášně a omyly. Rozviji v sobě smysl pro mravní ci, v autě, v kanceláři,
závazky a rozumovou pokoru. Tak začíná vstupovat duše do obchodě,ve škole i o samotě a
hlavně v kostele. "Mysli na Boha
plnosti milosti.
při každém dechu,"řekl stoik
MODLITBA JE TAK SKUTEČNÁ SÍLA, jako zemská přitažli
Epiktet.
vost. Jako lékař jsem už viděl mnoho lidí, u nichž nemělo
AŽ
SE STANE MODLITBA NUT
léčení výsledku. Z nemoci a deprese se dostali teprve, až
NOSTÍ,pronikne úplně tvou
se s opravdovou snahou začali modlit. Je to jediná síla na
světě, která se zdá přemáhat to, čemu říkáme"přírodní záko osobnost a charakter. Modlit se
ráno a zbytek dne prožít jako
ny". Ty okolnosti, kdy modlitba dramaticky ukázala svou
moc, se nazývají"zázraky". Avšak neustále a méně nápadně barbar je nesmysl. Pravá mod
se děje stále zázrak v srdcích mužů a žen, kteří poznali,že litba je způsob života - a nej
modlitba živí jejich život, že každý den jim dodává sílu,kte opravdovější život je modlit se.
Nejlepší modlitby se podobají
rá je drží. Mnoho lidí pokládá modlitbu jen za formální od
říkávání slov, za útočiště slabých nebo za dětinské prosby improvizacím nadšeného milence,
o hmotné věci. Soudíme-li tak o modlitbě, velmi ji zlehčujeme stále na totéž téma a přece neStejně bychom nechápali déšť, kdybychom jej popisovali jako ’jsou nikdy stejné. Neumíme se
něco, co plní nádržky pro ptáky v zahradě. Modlitba je či ovšem všichni modlit tak, jako
nem zralosti, nezbytným k vývoji osobnosti, doplněním nej- sv.Terezie z Avily nebo sv.
vyšších schopností člověka. Jen v modlitbě se úplně a har Bernard z Clairvaux, kteří se
modlili ve výrazech mystické
monicky spojuje tělo, inteligence a duše - a dává křehké
lásky. Na štěstí taková výmluv
lidské třtině její sílu.
nost není u modlitby podstatná.
LIDSKÁ ZKUŠENOST SE PRESVEDČILA o pravdivosti slov
Bůh pozná, i když neumíme při
Páně:PROSTE A DOSTANETE. Jistě, naše modlitba bez mi
modlitbě vzbudit takové nadšení
mořádného zásahu Boha nemůže vrátit zesnulému dítěti život I když zůstaneme žalostně němí,
nebo nás zbavit fysické bolesti. Ale je tak zářivou energií
nebo náš jazyk ztěžkne marnos
jako radium.
tí a klamem, i tehdy přijme na
PROČ NÁS MODLITBA TAK POSILUJE? - Chci-li odpovědět še ubohé slabiky Bůh a naplní
je krásou své lásky.
na tuto otázku-a pozorovat ji jakoby byla mimo obor vědymusím si všimnout, že všechny modlitby mají jednu společnou Dnes víc než kdy jindy je mod
vlastnost: vítězné Hosana oratoria i prosté prosby divocha, litba v životě lidí i národů nalé
havě nutná. Nedostatek úpěnli
vzývajícího osud, aby měl štěstí na lovu-ukazují jedinou
vých modliteb přivedl
pravdu: lidé se snaží zvětšit a zvýšit svou omezenou moc
svět na pokraj
tím, že se obracejí k neomezenému Prameni vší energie.Když
záhuby. Ale
se modlíme, spojujeme se s nevyčerpatelnou hybnou silou,
rozšíří-li se
která udržuje zemi v bytí a v pohybu. Prosíme, aby tato sí
moc modlit
la se ujala našich potřeb. Pouhý úkon prosby doplňuje na
by, oživí
ši nedostatečnost a zpevňuje nás.
se naděje
NESMÍME NIKDY VZÝVAT BOHA, ABYCHOM USPOKOJILI
že naše
SVÉ ROZMARY - zneužívat modlitby jako žádosti, abychom z
prosby
ní dostali co nejvíce moci, nýbrž prosit Boha, aby nás udě
za
lal sobě co nejvíc podobnými.Modlitba by měla být ponořením,
do přítomnosti Boží. Ptali se sedláka, který seděl v kostele,
na koho čeká. "Dívám se na Boha a On se dívá na mne."
svět
Člověk se nemodlí jen aby si Bůh na něho vzpomněl, ale aby^
on sám si Boha uvědomil.
vvslvJAK DEFINOVAT MODLITBU? Modlitba je snaha člověka, pri-šeny.
blížit se k Bohu a spojit se s neviditelným Stvořitelem všeho,
nejvyšší Moudrostí, Pravdou, Silou, Krásou-Otcem a Spasíte-

VTIPNÝ DOPIS

se několikrát zaplnila. A přijímající slíbili,
že budou, pokračovat.

~
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P.Vilém Doyle, irský jesuita, který zahynul
Jsem už tak zvyklý. se chválit,^ ze se ani neomlou
při zaopatřování raněných na bojišti I.sv.
vám, když to udělám zase. U pálek večer mě po
války, píše otci, kterého zvlášř miloval.

4feonč<Zy včeoa večeA 4 vetkou stá-

zdravily dvě dámy, která jsou tu na návštěvě z
Londýna, a řekly:"Dustojný pane, slyšely fame
už dvakrát kázat P.Bernarda Vaughana o utrpená
Kristově, ale oběma se vác líbilo dnešní večer
ná kázaná, která fate měl vy."
"Jistě fate z Lichotnic,"řekl jsem si v duchu.
O jedné protestantské dámě mi řekli, že se zdrá
hala jit na mé posledná kázaná. "Nechci se stát
katoličkou," řekla. Když mi v Aberdeenu nabídli
konat tuto misii, skoro jsem byl rozhodnout, od
říci. Bál jsem se celou věc vzít jen na sebe a
byl jsem velmi unaven, tři týdny jsem pilně pra
coval. Ale, ted musím uznat, že jsem docela rád,
že jsem sem šel. Ba velmi rád. Byla to pro mne
velká a neocenitelná událost. U každém přápadě
jsem se tu cítil vlc doma
a také mnohem lépe kázal
než ve Skotsku.

vou obnovením kňestního sZíbu a vším ostat
ním, čeho je tšueba, aby se centu spáZit
ocas, nemtuvě o ktobouku jedné dámy, ktená
pňí výzvě, aby věšící pozvedZi hošíci sví
ce, vjeta svou svící ktidně do květinové
zahnady, jíž měta na hZavě. Mtadý důstoj
ník jí udatně zachnánit pšcd záhubou.Možná,
že toto setkaní povede k štastnému konci'.
Pívám-ti se na to z pšinjo zeného htediska,
jsem tád, že je týden u konce. Není mátá
námaha mtuvit každý večen pšes hodinu a k
tomu odpovědnost, že tohZeto všechno nesa
na svých beánech. Z nadpňinazeného htediska je mi Zíto, že ne
mám dnuhý týden. Nyní
ty Židi znám a dato by
se vykonat ještě mnoho
Zažil jsem tu také něco
dobneho. Kte nestěžuji
velmi podivného - jistá
si, působení mitosti
řízením Prozřetelnosti Bo
Boží a Vašich modZiteb
ži. Na svých potulkách
by to na misiích poznat.
čtvrtá chudiny jsem potkal
Poceta spokojen však
náhodou stařičkou žena nejsem-snad jsem očeká
přes devadesát let já by
vat pšíZiš mnoho-kněží
lo, která až dlouhá, dlou
jsou zde, díky Bohu,
há láta do kostela ani
víc než spokojeni a
nevkro čila.
Židé mi šíkají, že
"Vedla jsem špatný život,"
yanmouthští katoZíci
řekla mi,"ale denně jsem
pňekonaZi sami sebe.
prosila Boha, aby mi po
Okotnosti na začátku
slal dobrého přátele, než
byty nepšíznivé. Mi
budu muset zemřít. Ted cí
sie byty ohtášeny pňítiš pozdě, nebyty ani
tím, že Buh mou modlitbu vyslyšel'."
vytepeny ptokáty, ani nozestány pozvánky.
Druhý den jsem k nl přišel znovu, vyzpovídal
V Insku pňijdou Židé na misie bez vyzvání;
jsem ji a na Hod Boži velikonoční jsem já při
zde se musejí pšitáhnout. Je tedy pňípnava
nesl Svaté přijímáni.
na misie, t.j .návštěvy a osobní pozvání
místních kněží skono důtežitější než misij Po tvářích jl tekly slzy a třesoucím se hlasem
mi ta stařenka řekla:"Důstojný pane, to je
ní pnomtuvy. To zameškali. Ke konci misií
první štastný den v mém životě, nebot od svého
jsem se setkat s nodinami, ktetá ani nevě
dětství jsem nikdy netušila, co vlastně štěstí
děly, že se misie konají. Všest o byt kos
je."
tel plný, ht.v postedních dnech; pšiměZ
Maně se mi vtírala otázka, jestli útěcha, že
jsem Židi, aby obešli své pňátete a každá
jsem
této ubohé, hříšnici otevřel nebe, nená_oddáma museZa. pšivést"šest mužů ve vteku"’.
plata za to, že jsem se v minulosti tak dobře
Řekli mi, že zdejší tidé mají máto víny,
na své posláni připravoval. Je to bohatá odmě
jsou velmi chZadne a musím s nimi jednat
na'. "
ktidne. Rozhodí jsem se džtat opak, a met Alfréd O'Rahilly: P.Vilém DOYLE
jsem nejknásn^jší úspěch. Tnocha toho kettického ohně je po těch slavnostních kázá
dBh je tak velký, že stojí za to, hledat
ních, na ktetá jsou v Angtií zvyklí,
SV.TEREZIE VELIKÁ
opnavdu osvěžito. Mnozí mi 'šekZÍ, že pnávé HO CELÝ ŽIVOT.
tohle potřebují a ochotné se za to chtěli BLÁZEN KDO DOUFÁ, ŽE NEKONEČNÉ OBLASTI
odvděčit. Malý, potěšující pšíkZad: pnvní PROJDE POZEMSKÝM ROZUMEM. -DANTE
táho pšišti na mši sv.jen tši Zíaě; dnes
táno byZ kos tet ptný a mšížka

roku vlády byzantských císařů.
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R 787 se sešel v Nicei Sedmý všeobecný sněm.
Se souhlasem papežovým ho svolala císařovna
Irena, regentka nezletilého Konstantina IV.Sně
HADRIAN I .-1.2.772-25.12.795
mem skončilo první období obrazoborectví. Také
Byl třetím papežem z rodu Co'
pdsoudil nedávnou kacířskou pseudosynodu. Voj
lonů. Langobardský král De
sko, věrné obrazoborectví a navedené několika
siderius odňal papeži velkou
biskupy, vtrhlo s řevem do chrámu, kde se
část území, kterou mu věno
sněm konal, a rokování překazilo. Císařovna po
val Pipin. Proto prosil Hadslal vzpurnou gardu z města Byzance a příští
rián Karla o pomoc. R.773 se
rok se sešla synoda v Niceji, kde byl i první
valila franská vojska alpskými
sněm v r.325. Papežští vyslanci přečetli pape
průsmyky do pádské nížiny.
žův list, v němž bylo přesně a jasně vyloženo
Desiderius se uzavřel v Paviiučení o úctě k obrazům. 360 účastníků tento
která patřila Langobardům 200
let. Karel město obklíčil a po desitiměsíčnjm list schválilo. Je zbožný zvyk Církve, znázorňo
odporu se muselo město, zmořené hladem a nevat různě vtěleného Syna Božího, hlavně Ukři
žovaného, Matku Boží, anděly a svaté, protož»
mocemi,v létě 774 vzdát. Krále odvedli do
korbijského kláštera vých.od Amiensu. Ka věřící při pohledu na obrazy si snadněji připo
mínají svaté osoby a těmto osobám prokazují
rel přijal titul krále lombardského a zane
chal v zemi posádku. Poté Langobardi rych úctu. Vlastní klanění patří jen BOHU. Pocta,
která se vzdává obrazům patří osobám, které t>
le splývali s domácím obyvatelstvem.
to obrazy představují. Byla obnovena jednota s
Na velikonoce 774 se setkal Karel a jeho
obecnou Církví a chrámy byly zase vyzdobeny
družina v Římě s papežem a dal mu novou
obrazy. - Císařovna Irena byla hodně krutá;
darovací listinu, kterou potvrdil a rozšířil
Patrimonium S. Petri. Ani tato listina se ne syn už nemohl snášet její poručnictví a bouřil
zachovala. Karel ji položil na hrob apoštola se, proto ho dala oslepit a na toto zranění brzo
zemřel. Tak tragicky vyhynul rod Lva III.Petra v jeho chrámě.
obrazoborce. Nelidská Irena vládla ještě pět let
V dalším čtvrtstoletí si podmaňoval Karel
pak ji patricius Nikefor svrhnul a vyhostil na
saské kmeny při dolním Labi a Rýnu; ze
svých 53 výprav podnikl proti nim 19. Při ostrov Lesbos, kde po roce žalem zemřela. Vý
chodní církev ji ctí jako světici. V té době žil
jali sice-násilím vnucený-křest, ale sotva
také velký kalif Harun al Rašid.
se Karel vzdálil, bojovná mládež vpadla do
Porýní, pálila kláštery, bořila kostely, pobí Karel Veliký na sněm pozván nebyl a svolal do
jela kněze a franské posádky. Povalené mod Frankfurtu protisynodu, na kterou poslal Hadrián své zástupce a tím jí dal pečet všeobecné
ly znovu vztyčila a uctívala. Tyto vzpoury
ho sněmu. Ale do řady sněmů se už nepočítá.
Karel krůtě trestal. Žádal rukojmí, přemis
Hadrian má velké zásluhy jako stavitel. Vysta
ťoval celé skupiny obyvatel na jiná místa,
jednou dal dokonce popravit 4.500 zajatců. věl velké římské vodovody, bohatě vyzdobnil
Teprve když se r.785 dal pokřtít Widukind, kostely. Politicky je to postava protikladná, hl.
pro trapné vynucování územních požadavků a
vůdce odboje, odpor ochaboval. Na podro
dokonce hrozbu klatby byzantskému císaři za
beném území založil Karel několik biskupnevrácená území. I když se velké osobnosti Kar
ství-Brémy, Verden, Osnabrlhck, MUlnsterlově nevyrovnal, přece mnoho zachránil a roz
a podřídil je kolínskému biskupství, které
množil. Velice pomáhal trpícímu lidu. V předsíni
povýšil na metropoli. Křesťané ho také vo
chrámu sv.Petra je ještě mramorová tabule, na
lali na pomoc proti Maurům. Sedmkrát pře
níž Alkuin z pověření Karla Velikého tohoto pa
kročil Pyreneje, ale úspěch byl malý, špa
peže - vzdor všem protikladům - oslavuje.
nělská marka při řece Ebru. Čtyřikrát se
Karel vypravil proti Avarům, divokému ná
rodu, ovládajícímu 250 let Slovany, poprvé
CO NOVÉHO VE SVĚTĚ
Arcibiskup z Keni, Nairobi, kard. Maurice Otunr.79l. Dobyl jejich kruhovité pevnosti, ko
ga se postavil proti zavádění západních ideí a
řist odnesl a skoro celý národ byl při bo
filosofií do Afriky."Afrika se často zneužívá
jích vybit. Zbytek se podrobil a přijal
pro hrcrradění odpadků záp.ideologie, pro hnutí
křest. Hlasatelé víry přicházeli hl.z Bavor
ska. Tehdy byl povýšen Salzburg na metro která jsou doma už dávno zavržena." Proto je
poli.
;
nutno, aby katolická Církev v Keni pečlivě zkoi.
Ale vratme se k Hadriánu I. Byl trochu ve
mala nové duchovní proudy i v církevní oblasti
stínu nadvlády Karla Velikého. Ten přijel
než je bude eventuál ně předávat věřícím. Jedná
787 podruhé do Ríma, ale nesnažil se, svůj
se zřejmě o Církví zamítnutou"teologii osvobo
dar uskutečnit. Teprve když ho Hadrián po zení "-předehru k zavedení komunismu.
mazal na krále Itálie, byl ochoten k významějším ústupkům; ale papež byl stále na něm US biskupové založili v New Yorku nadaci proti
dobrovolným potratům, jez se jmenuje podle býv
závislý. Karel zůstal Patricius Romanorum.
newyorského
arcibiskupa kard.Terence Cooka.
V r.78l se začaly datoval papežské listiny a
doklady podle roku vlády papežů a ne podle
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SV.JAN Z MATHY

8.2.

Když v Římě putujeme od Quirinalu k jedinečnému kostelu St.Carlo alie Quattre Fontanejkterý vybudoval. Borromini v r.1634, potkáme tam možná Trinitáře.
Zajdeme-li do malé křížové chodby vedle kostela, sedívají tam na slunci"bílí Otcové", vousatí muži v bílém řeholním oděvu a na něm nápadně velký, modrorudý kříž.
Trinitáři jsou řád, který v 12.st.založil sv.Jan z Mathy s Felixem z
14
Valois, k "vykupování a vysvobozování zajatců" z rukou mohamedánů.
Trinitáři čili Maturini se nazývali také "oslí bratři", protože, jak to
odpovídalo přísnosti jejich řádu, směli jezdit jen na oslu.
Zakladatel řádu založil tuto řeholní společnost na základech pravidel sv.
Augustina. Nejvyššího rozvoje dosáhli Trinitáři v 14.století, kdy měli osm
set klášterů ve všech tehdy známých zemích. Později se řád rozšířil i do
Ameriky. Potom ovšem jeho význam klesal a začátkem našeho století měl sotva
pět set klášterů.
Zakladatel řádu se narodil 23.července 1160 ve Fauconu v již.Francii.Studo
val v Paříži, přijal svěcení na kněze; v den jeho první mše sv. - primice měl zvláštní vidění, které určilo jeho cestu. Opustil město a putoval do
lesa v Gandelnu u Maux, aby se tam usadil jako poustevník. Našel tam Felixe
z Valois, který tam už delší dobu vedl život poustevníka a oba si rozumněli jako přátelé a bratři. Jan řekl Felixovi o svém přání, věnovat se
duchovní péči a osvobozování křestanských otroků. V dlouhém a tuhém pokání
a v plodných rozhovorech zrála myšlenka, kterou dal Janovi Bůh ve vidění.
Felix byl ochoten mu v provedení tohoto úkolu pomáhat. Oba poustevníci
si u příslušného biskupa vyžádali povolení k svému úkolu, dostali průvod
ní listy a odešli do Říma, aby předložili své úmysly sv.Otci.
Inocenc III.je laskavě přijal, poradil se s kardinály a nařídil slavné
posty a modlitby, aby poznali vůli Boží. Nyní se stalo něco zvláštního,
s čím se často setkáváme v životech svátých; sv.Otec měl při mši svaté
stejné vidění jako sv.Jan při své primici. Tak dal Bůh najevo jasně svou vůtakže o ní už nikdo nemohl pochybovat. Oba zbožní mužové dostali pověření,
založit řád k vykupování zajatců.
Dostali od papeže požehnání a oficielní potvrzení řádu Nejsvětější Trojice odtud jméno Trinitáři. Felix a Jan se vrátili do Francie, kde za pomoci
almužen založili první klášter v Cerfroid.
Dílo se rychle šířilo, ze všech stran proudily velkorysé dary, takže brzo
mohli misionáři poslat první, dobře vyškolené mnichy do Afriky. Tam se nej
dříve snažili zajatce těšit a podporovat duchovně. Už při této první cestě
se jim podařilo mnoho zajatců vykoupit.
Neslýchaný byl jásot křestanstva, když se misionáři vrátili s osvobozenými
lidmi. Musíme si uvědomit, jak velké byly obtíže v oněch dobách, kdy se sta
věly takovému podnikání do cesty nesčetné překážky, zejména nepříznivé do
pravní podmínky. V každém případě úspěch ukázal, že s odvážnými muži řádu
Nejsvětější trojice je milost Boží. Pak tento řád mocně rozkvetl a vznikla
spousta klášterů. Vděčnost zachráněných a jejich almužny neznaly hranic.
Misionáři šli také do Maroka a do Tunisu. Brzo se Trinitáři snažili nejen o
osvobozování zajatců, ale i o misijní práci - obracení mohamedánů ke křestanství.
Podle ústního podání prý byl sv.Jan z Mathy sám několikrát v Africe. Při tom
on, kterého nevěřící tak nenáviděli, se dostal do nebezpečných situací, kte
ré překonal jen se zvláštní pomocí Boží.Říkalo se, že papež chce zdržet sv.
Jana v Římě a udělit mu kardinálský klobouk, aby ho k sobě připoutal. Ale
světec pevně kráčel cestou, kterou mu Bůh ukázal. Když už pro churavost ces
tovat nemohl, staral se osobně o duše a těla osvobozených nemocných a Domě
milosrdenství v Římě - tento dům sám založil. Jeho přítel a spolubojovník
sv.Felix z Valois se mezitím snažil o rozšíření řádu ve Francii. Zemřel ješ
tě před Janem a je pohřben v hlavním klášteře Cerfroid u Paříže.
Vzpomínkou na nemocnice Trinitářů je dobře udržovaný portál vpravo od S.Ma
ria in Domnica v Coeliusu. Mosaika ukazuje Krista mezi černými a bílými
otroky. - Sv.Jan z Mathy zemřel v Římě 17.listopadu 1213, pohřben je v Madri
dě. Svatořečen v r.1694. Zobrazuje se s přetrženým řetězem v ruce.

DIAMANTY

BABIČKY

GRIMSLYOVÉ

"Kdybych tak jednou našla své diamanty,"
vzdychala často babička. Právě jsem se
snažila z podpostele vylovit zakutálené
klubko vlny. Pro babičku je zdravé, když
plete, poněvadž měla mrtvičku, ochrnulá
ruka se trochu- cvičí. Ale paměť skoro
ztratila.
"Jste tu na mne hodné, lepší penzion bych
nenašla, ale kdybych našla své diamanty,
mohla bych žít ve vlastním domě. Ty to
pochopíš, Selena ne."
Selena je jediná žijící příbuzná babičky,
stará se o ni, ale ve svém velkém domě ji
mít nechce. Platí penzion, peníze pro ni
nic neznamenají a brzy asi bude nejbohat
ší ženou daleko široko. Má realitní kan
celář, a je tvrdá obchodnice.
"Můj syn přivezl diamanty z Afriky,"po
kračovala babička a já si znovu vzpomně
la na historii, kterou babička tolikrát opa
kovala. Byli zemědělci a jejich syn Jonáš
nechal jednou na poli pluh pluhem a zmi
zel za dobrodružstvími. Bylo mu sotva
dvacet let a babičce div srdce nepuklo.
Otec se rozhněval a nechtěl jeho jméno
už slyšet. NAŠE KRIMI
"Konečně se Jonáš vrátil,"pokračovala pa
ní Grimslyová ve vzpomínkých,"donesl
s sebou spoustu dobrodružství a hrst ne
vybroušených diamantů. Propašoval je z
Jižní Afriky k nám. Tolik let byly diaman
ty v domě. Pak přišla mrtvička,"vzdych
la babička,"a od té doby si nemohu vzpo
menout, kam jsem je uložila."
"Vždyť se uzdravíte, babičko,"pohladila
jsem ji po rameni,"co byste s diamanty
dělala?"
"Prodala bych je a koupila si na jihu pěk
ně zařízený dům. Mohla bych si někoho
najmout, kdo by se o mne staral."
"Směla bych se pak ucházet o místo?"
"Byla bych přešťastná."
Když se o diamantech jed
nou zmítila před Selenou,
ta se posměšně usmála: "Vše
je fantasie. Tohle vyprávěl
jeden opilý námořník."
"Vždyť diamanty viděla ce
lá rodina,"bránila se babič
ka. "Bylas přece sama se
mnou u klenotníka a ten
řekl, že diamanty jsou pra
vé a mají velkou cenu."
"Samé hlouposti,"odsekla
Selena.
"Seleno, nemohla bys pro
dat můj dům? Ráda bych mě
la nějaké peníze,"změnila
předmět rozhovoru babička.
"Za pár let bude mít něko
likanásobnou cenu. Pak ho
prodám,"řekla Selena pevně.

Má služba skončila. Políbila jsem vrásčitou tvář
babičky a řekla:"Na shledanou zítra. Má služba
skončila, babičko.”
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"Ona vás už adoptovala?"zeptala se posměšně
Selena."Je ke mně moc hodná. Já nemám vnuky, ona
nemá babičku, tak jsme se vzájemně adoptovaly'.
Rozloučila jsem se a odešla. Byla jasná měsíční
noc.Nešlo mi z hlavy: Jak je to s diamanty?
Proč Selena tvrdí, že si to babička vymyslela?
Už jsem rozjela auto, když mi napadlo: babička
ukryla diamanty ve starém domě, Selena je tam
hledá, proto nechce dům prodat.
Zabočila jsem směrem ke starému domu, který
vypadal v měsíčním světle jako přelud. Všech
na okna byla pobitá prkny. Vytáhla jsem na
přízemním okně hřebíky z překližky, vysadila
jsem okno a vtáhla se dovnitř. Byla to kuchyně.
Na stole petrolejka, vedle ní zápalky. Rozsvíti
la jsem baterku. Byl tu strašný nepořádek.
Stejně i v obývacím pokoji, kde po smrti svého
muže babička-jak říkala-stále bydlela. I zde le
želo všechno na podlaze, zásuvky vytahané z
prádelníku, prádlo a šatstvo vyházené, dokonce
i matrace rozřezané__ někdo tu něco hledal a
marně. Na stole popelník a v něm špačky ciga
ret s barvou Seleniny rtěnky na konci. Ona tu
tedy něco hledala. Proto nechtěla dům prodat.
Z nepořádku, rozřezaných peřin, z vyházeného
prádla, vysypaných doziček s léčivými bylinami z toho všeho se mi udělalo špatně.
Posadila jsem se. Když Selena po tak důkladném
hledání nic nenašla, nenajdu také nic. Zvedla
jsem ještě naposled lampu a rozhlédla se.
Na stole stál košíček s ručními pracemi, přesně
takový, jaký měla babička u nás. Klubka vlny
byla rozházená po celém pokoji. Začala jsem je
automaticky sbírat. Náhle mi něco napadlo.
Rozmotala jsem nevelké klubko a uvnitř jsem
nahmatala tvrdý předmět. Držela jsem v ruce
malý hnědý kamínek. Srdce se mi rozbušilo.
Diamant! Babička tvrdila, že po vybroušení
se z něho stane zářící hvězdička.
Je to tak?
Trvalo dlouho, než jsem rozmo
tala všechna zaprášená a zatoula
ná klubíčka. V každém z nich byl
surový diamant. Byla jich pěkná
hrst. Uložila jsem diamanty do
taštičky, kterou jsem našla v ku
chyni. Smála jsem se a plakala zá
roveň. Seleno, vysmívala ses ba
bičce, uvidíme, kdo se bude smát
naposled.
Někdy je mi trapně, když nesu do
mů plnou tašku vlny. Babička ji
kupuje stále. Už bydlíme spolu v
hezkém domku, který koupila za
peníze za diamanty. Adoptovala
mě. Právem jí říkám babičko. Se
lena asi zuří,my jsme spolu šťast
né.
C.M.MARTIN

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

jedy, podvody a ublížení na tele.
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Evdočenko napsal v novinách sovětské komunistic
Za zesnulého Saleziána P.Strniska v Austrá ké mládeže Komsomolskáj a Pravda, že Bible, vel
lii nastoupil P.Borovský.
ký památník všeobecné kultury, by měl v SSSR vy
9.11.vysvětil v jesuitském kostele Al Gesú dávat stát a ne různá náboženská vyznání.

prefekt kongregace pro evangelizaci národu Sv.Otec jmenoval třetího světícího biskupa pro
slov.kardinál Tomko na biskupa zairského
Mons.Pavilonise/?6 let/v Kaunasu-Litva. Mens.
Jesuitu P.Ngaba; dosud byl provincialem,je Vladas Michelevidus se nar.1924, na kněze byl
mu 60 let a na kněze byl vysvěcen 1958.
vysvěcen 1948, dosud byl pro f.latiny na mezidieJako jindy i o posledních vánocích se věno cezním semináři a prosynodálním soudcem arci
vala skupina mladých ze Švýcarska, Itálie a diecéze Kaunas.

ostrova Mauricius až do Tří králů službě
V únoru 1986 žádaly některé parlamentní skupiny
malomocným na ostrově Madagaskaru. Hnutí
italského ministra vnitra o vyjasnění organizace
se zrodilo na ostrově Mauricius a rozšířilo a činnosti Cpus Lei - a to na základě tiskové
se pak po Evropě. Kromě osobních skužeb
kanpaně, která tvrdila, že toto hnutí je podob
přinášejí mladí malomocným i dary z různých né zednářské loži P 2, tajné společnosti, která
zemí.
před několika lety vzrušila italský politický
10.11.mr.bylo
vyhlášeno za přítomnosti
život. Ministr Scaltaro odpověděl v listopadu
sv.Otce 7 dekretů svatořecení-mezi nimi je 1986, že Opus Dei není tajná společnost, a že
i mexicky Jesuita P.Michal A.PRO, který
poslušnost jejich členů vůči představeným je
byl zároveň s 84 společníky zavražděn komu jen v duchovní oblasti. Ministr se opírá o dopis
nisty v r.1927. Vyšla o něm i česká knížka. vatik.tajeimíka pro veřejné záležitosti Církve
Každá belgická rodina, jejíž člen zemřel v Mons.Silvestriniho, ve kterém popisuje oficiel
sovětském táboře Tambov ke konci II.svět,
ní pozici Sv.Stolce vůči prelatuře Opus Dei.
války, směla nyní navštívit hroby na hřbi V Londýně bylo v listopadu 1986 otevřeno středis
tově v Kinsnově, 500 km vých.od Moskvy.
ko pro jednotu křesEanů, založené na podnět FoSdružení rodin zmizelých Belgičanů, založe colárů. Podporuje je westminsterský katol.arci
né po II.svět.válce, v tom vidí znamení
biskup kard.Hume a anglikánsky arcibiskup z Can
nové politiky. Pozitivně byly vyřízeny žá terbury Dr .Rundě. Při otevření střediska byli
dosti podobných sdružení v posledních 3
i zástupci jiných vyznání.
letech.
Předseda NSR bisk.konference, kolínský arcibis

V SSSR přesahuje počet umělých přerušení
kup kar.Hoffner pobyl v prosinci 14 dní v pěti
těhotenství počet narozených dětí-každý
zemích stř.Smeriky, v Mexiku a na Filipínách,
rok je jich přes 5 milionů, z toho třetina na znamení solidarity a jednoty katolické Církve
ilegálních. Potrat do 12. týdnu těhotenství s cirk.obcemi navštívených zemí. Na panamerické
stojí jen 12 sfr. Sovětský měsíčník Robot universitě v Mexiku dostal čestný doktorát, na
nica dále hlásí, že v r. 1985 bylo na 280
Filipínách zahájil 11.12.novou katol.vysílačku
mil. obyvatel jen 5,3 mil .narození. Tak to Veritas, dar katol.Církve NSR Církvi na Filipí
může vypadat i v naší vlasti, bude-li
nách.
schválen velmi liberální zákon o umělém
Kard.Hume založil ve své diecézi stály výbor
potratu, proti kterému katolíci bojují.
barevných katolíků.
Karl Eduard Schnitzler, 68 let, strávil
Taiwanská bisk.konference znovu potvrdila svou
35 let svého života oslavováním DDR,hl.v
věrnost svátému Otci.
televizi, kde nestoudně pomlouval NSR.Ny Novým stálým pozorovatelem Sv.Stolce u SN v New
ní se stal malér, nebo£ synovec komunistic Yorku je Mons. Martino, dosud apost.pronundus
kého agitátora Hans Karl/36 let/, utekl v v Thdsku a Singapuru a apost. delegát v Laosu,
nafukovacím člunu z ráje svého strýčka.
Malaysii a Brunei. Nastupuje na místo Mons.CheProzradil na něho, že sám nakupuje v záp. liho, jmenovaného předsedou papežské komise pro
Berlíně, má v Lubecku zubaře, žije rozma pastorad vystěhovalou a turistů.
řilým životem komunistických bonzů, má
Ve svém rodném městě Scranton, USA,Pensylvania,
přepychovou chatu u vých.moře a kromě řa zemřel 1.12.Mons.O'Oonnor, nar.1900, emeritní
dy donů v NSR má přepychovou vilu v Tessi- předseda pap.komise pro sdělovací prostředky.
nu. A jeho pátou ženu přistihli před tře Od 1.1.1987 bude něm. svýc. protestantská tisková
mi roky v berlínském obchodním domě Bilka služba/EPD/ vydávána ve spoluprád s "Kirchenpři krádeži punčoch.
blatť’em přes 100 let starou revui, která bude
Každý třetí trestný čin v NSR spáchá dítě forem mezi různými reformními nábož .tendencemi.
nebo mladistvý do 21 let. V r.1985 se do Bude se jmenovat "Kirchenblatt-EPD".
pustilo trestního činu 58.811 dětí pod
Matka Tereza se zúčastnila eucharistického kong
14 let a 147.173 mladistvých do 18 let.
resu v Nicaragui. 22.11.ji přijal president
Jednalo se o krádeže, poškození, omamné
Ortega. Dostala povolený k práci sester křesf.
lásky v zemi.

MŠE SV.
AARAU - u sv.Petra
a Pavla-u nádraží-v
kryptě, každou 2.sobotu,P.Birka 18,15.
BALEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far.
kostela, každou 2 .nečhP .Birka
11,15
BEm-Dreifaltigkeitskirche, střídavě
česká a slovenská, sobota
18,00
BASILEJ-jen slovenská i pro Čechy Rumelinbachweg, neděle
9,00
CURICH-česká-Herz Jesu Kirche ,Aemtleirstr.46, neděle
19,00
SLOVENSKÁ-v kryptě Liebf rauenkirche,
Weinbergstr.34,v neděle a svátky 9,00
CDRTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
smer Y\ercon, far .kostol sv.Petra 4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00
FRIBOURG-v kaplnke Marianistov,Rue de
Faucigny,1 .ned.v mesiaci,P .Mazák 10,
LAUSANS!E-v kaplnké'Foyer du Serván"
Rue Eugěne Grasser,3.a 5.ned.
9,15
RUH-TANN-kaple u katol .kostela,
viz oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOIHURN-Spitalkirche, každou 2.nea.
P.BIRKA
10,30
LUCE RN-St.Pete rskapelle, neděle 18,30
SCHAFEHAUSEN- kaple pod kostelem sv.
Petra,St.Peterstr.11/Hlas misie/10,0
ST.GATJEN-než bude jmenován nový mi
sionář za +P.Vondru, budeme chodit
na švýc.mši sv.v dome v 18,00. Po ní
kulturní program a beseda krajanů v
Pf arrheimu-Gallustr. 34.
WINTERIHUP-St. 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

ŠVÝCARSKÝ PLÁN

P.Birka

DUCHOVNÍ OBNOVA V QUARTENU - povede P.ČUPR, S.J./
cena cca 100 frs, přihl.
a informace P.šimčík, 17
27.-29.3.

EXEPCLCĽZ V BETHANIEN - povede P.Leo KUCHAŘ z Víd
ně. Počet míst je do jisté míry omezený, proto se
přihlaste včas! Přihl.a inf.P.Birka,P.šinčík
2.-5.4
ZÁJEZD MLÁDÍCH DO VÍPNĚ ,inf. naši misionáři 6.-10.4
SETKÁNÍ MLADÝCH S P.KUNERTEM,S.J. v Bildungzentru
Matt, Schwarzenberg pod Pilátem u Luzernu. Mladí
od 16 let výše. Inf.naši misionáři
24.-26.4.

POUř DO MARIA ZEI.L-slavného mariánského poutního
místa v Rakousku. Dotazy a přihlášky:Stanislav HO
LEČEK, Postrach 3259 , 6002 LUZERJ, CH tel.:041-224533 nebo 041-227402. Duchovní vedení
benediktina z Norce P.Bernarda KLENERA. Otec bis
kup Skarvada, kterého pořadatelé o pouti informova
li 3 řekl: "Je dobré pokračovat v tradicí českých
poutí do Maria Zeli, kam pesky putovali naši před
kové. Při pohřbu své babičky jsem se ptal otce:
'Proč má babička v rakvi růženec? a ten mi odpově
děl: "Byla Zellská! "
28.-31.května
PODZIMNÍ DUCHOVNÍ VÍKEND V QUARTENU povede Otec
Cyril STAVĚL benediktin z Norce v Itálii. 16.-18.10.

NA OKRAJ - ALE PRESTO DŮLEŽITÉ.
1. Někteří naši věrní čtenáři jsou v důchodě a ne
troufají si odebírat KLUB bez zaplacení. Byli věrní
KLUBu a KLUB chce být nyní věrný jim - proto stačí,
když bud oznámí Otci Simčíkovi, že by KLUB rádi,
ale předplatné platit nemohou, nebo zaplatí menší
poplatek např.10 frs.
2.1.a II.čísl o KLUBu je tenší a jsou tam i chybynapř.je vynechána jedna řádka v křižovce a pod.
Prosíme o pochopení, redakce se stahuje k Curychu.
3.Redakce děkuje vřele všem přátelům, kte^í jí po
mohli opravdu účinně při stěhování. Pán Buh zaplač!
I VŠEM OSTATNÍM DOBRODINCEM.

Data nepravidelnú ch mšá sv.Vám misio
náři sdělá i telefonicky. Na ne se
obraňte v záležitostech křtu, pohřbu,
sňatku, sv. zpovědi, posvěcená neplav
ného sňatku, vyučovaná náboženstvá,
návratu do Cárkve, dětských táborů op.
P.JAN BIRKA,6006 LUZEFN,Schadrutistr.
26.,tel.041-312635
P .Josef šlMČÍK, 8004 Zurich ,BrauerV Elsasku-Francie-se schází občas několik rodin,
str.99., t.01-2415025
aby
se společně pomodlily růženec na úmysly sv.Otcd
P.Anton BANÍK-"- t.Ol-2414455
z Assisi a za udržení víry v naší vlasti. Toto set
P. MARTIN MAZAK,1HO Morges ,La Longekání se koná dvakrát do roka, a kdo by se chtěl
rie, tel.021-717713
připojit, redakce sdělí adresu místa, kde se naši
P. A. CNDREJKA, Amerbachstr.il. 4007
k růženci scházejí.
Base1/061-320404/, Leonhards tr. 45.
/Slowakische Mission-225117/
DUCHOVNÍ OBNOVA V BEX S O.BISKUPEM HRUŠOVSKÝM-16 .-1810

G. BROWN

ANO, MADAM !
Před hostinou u byv.továrníka si vymkne komorná, nohu. A Bili, který musí vydržet dva měsíce
ve službě3 aby zdědil hezkou sumu peněz, se od Sally3 pracující za stejných podmínek, doví
dá něco, co jim důkladně otřese...
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"Dnes budete sám pozorovat lidi, jak jedi, div neprasknou. Martinové je ma
rod a je pozdě někoho shánět. Vy a já budeme rejdit s brambory a tak dále..
A také otvírat dveře. Povýšil jste na stolníka. Gratuluji!"
Bili si přetřel chvějící se rukou obočí. "Ale to nejde. Nejsem číšník!"
"Stolničení je lehké. Musíte se tvářit jako vycpaná ryba, dýchat jim pořádně
na krk a ptát se:přejete si portské nebo zázvorkové pivo. Budu tam také jako
vaše morální podpora. Ta legrace, představte si!"
"Legrace!"otřásl se Bili. "Nejsem číšník. Nebudu to dělat."
"Nemůžete je nechat v bryndě. Honem se ale převlékněte, chce vás vidět dřív,
než někdo přijde." Po jejím odchodu stál vyvolený stolnik bezmocně... ale za
půl hodiny byl už v střídmé uniformě číšníka, nervózní a stísněný. Slečna
Peabodová nedbala na jeho důvody a rvala se o úspěch společnosti jako lvice
o mládě. Nezbylo, než kousnout do kyselého jablka. Bál se, že se dopustí
nějaké hlouposti, pustí dušené švestky do klína hostitelky nebo vyleje po
lévku na nejváženějšího hosta. Ostré zařinčení zvonku ho vyrušilo z úvah.
Šel odměřeným krokem, jakého užívají stolníci, policisté a méně významní po
litici ke dveřím a otevřel je s hlubokou úklonou. Asi 15.700 myslitelů všech
věků řeklo, že život je plný překvapení. Bili spatřil přitloustlého pána
středních let v cylindru, s vyvalenýma očima, dívajícíma se vznešeně na ves
mír skrze monokl bez obroučky. Kývl povznešeně hlavou a čekal, až mu Bili
pomůže ze svrchníku. Pomoc se hned nedostavila, poněvadž Bili stál jako zka
menělý. Pán na něho užasle pohlédl a pak řekl:"Už jsme se někde viděli, co?"
"Myslím že ne. Dejte sem...totiž dovolte, abych vám pomohl."
Pán mu podezíravě podal kabát.
"Jaké jméno mám ohlásit, pane,"tázal se Bili s úzkostlivou uctivostí.
"Sir Drake-Drake."
Bill v nitru zasténal. Mohl si to myslet, i když Sir vypadal spíš jako světák než méně významný politik.
"Určitě jsme se viděli,"řekl Drake a pevně na něho skrze monokl upíral zrak.
"Račte tudy, pane,"pokynul Bili. Je vždy nepříjemné pro dočasného stolníka,
zjistí-li, že nejmilejším hostem jeho zaměstnavatele je člověk, kterého ne
dávno udeřil do obličeje. Důstojně vystupoval po schodech, Sir Drake za ním.
Skrze otevřené dveře přijímacího pokoje bylo vidět hostitele v prkenné pozi
ci na koberci u krbu. Peabodyova čerstvě oholená tvář měla nejistý výraz člo
věka, který se octnul v neznámé krajině.
"Sir Drake-Drake,"oznámil Bili hlasitě a obřadně.
"Ach,"řekl Peabody a šel mu v ústrety, nutě se do výrazu téměř příšerné
srdečnosti. Sir Charles vešel dovnitř tak trochu jako arcibiskup, vstupující
do sviňáčkova brlohu.
"Ha - Peabody, přišel jsem trochu brzo. Ale lepší dříve než vůbec ne. Pověz
te mi, milý kamaráde, kde jsem už viděl vašeho lokaje?"
"Koho? Quimbyho? Už jste ho někdy viděl?" řekl Peabody se zájmem."Kdepak to
bylo, Quimby?"
Bill zavrtěl uctivě hlavou. "Nemohl bych říci, pane továrníku." Z hlasu bylo
cítit, že kdyby mu byla dopřána tak velká čest, setkání by mu zůstalo nesma
zatelně v paměti.
"Divná věc,"řekl zamyšleně Sir Charles."Nikdy nezapomenu tvář...K dasu! Už
to mám. Vy jste ten chlap, který mě včera v noci napadl na ulici!"

HUMOR

"Ty sovětské rybí konservy ne
jsou k jídlu,"zlobí se hospo
dyně u obchodníka. "Ujištuji
vás, že byly právě importované."
"Importované? Spíš deportované."

V rámci smíření chce uzavřít
Gorbacov s Rudou Čínou obchod.
Číňané žádaj í dodávku 10. 000
kol. Gorbacov okamžité souhlasí.
Pak žádají 100.000 transistoro
vých radií. Gorbaéov zase souhla
sí. Konečné chtéjí 100.000 tun
ryže. Gorbacov se zamyslí a pak
odpoví: "To nejde, soudruzi. V
NDR rýže neroste."
Typické znaky NDR? Obtíže růstu
a rostoucí obtíže.
Dvojčata v rozdéleném Némecku nakupují. Jak
poznáme rozdíl? Z NSR se ptá:"Rád bych kou
pil..." Z NDR se dotazuje:"Máte snad náho
dou. ..?"
Sněhurka leží ve skleněné rakvi.
Ani trpaslíkům, ani ptáčkům se
nepodaří ji vzbudit. Tu přijde
princ a zašeptá jí do ucha
slova, která ji okamžitě pro
budí k životu:"V nejbližším
obchodním domě právě dostali
na prodej nitě..."
Novým ředitelem nejvétšího ob
chodního domu v NDR se má stát
astronaut Siegmund Jahn: ten
se nejlépe vyzná v prázdných
prostorách.
"Leipzig ist zur ersten heiligen Stadt des gesamten Sowjetblocks emant worden." "Warum? " " Das liegt
duch auf der Hand. Zwei Messen/trhy-znamená
to však i mše/jedeš Jahr, und dazwischen
wird gefastet."
U přepážky NDR-drah žádá starý pán jízdenku
do Brzká. "Brzko? Ale takové místo vů
bec neexistuje. ""Musí exis
tovat. Sekretář strany pře
ce říkal, že v brzku se
dostane všechno nej lepší. "
M Rostoku na severu NDR se
dostane auto Trabant volně.
Ovšem člověk se musí posta
vit do fronty na jihu NDR.
Proč neexistují v NDR žád
ní teroristé? Protože se na
auto k útéku musí cekat
nejméné třináct let.
M NDR se vyrábí největší
auta světa: motor je ve
vých.Berlině, řízení v
Moskvě a brzdy v závisti
vých státech vých.bloku.

Muž se dostal do nesprávného oddělení obchodního
domu. "Zde nemáte ponožky?"ptá se.
"Ne,ponožky nenají v III.patře. Zde
nemáme boty."
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>Honecker vidí dlouhou frontu na maso.
Protože má práve přijít delegace ze
západu, nařídí, aby se okamžite fron
ta odstranila. Za chvilku přijedou
nákladní auta - a postaví před obchod
lavice!
Mohou porodit muži děti? V zásadě ne,
ale zeptejte se vlády v NDR, ti za
západní peníze zařídí všechno.
F.W.Schlomann: LACHEN VERBOTEN,
GENOSSE! Vydal Nebelspalter.

Učitel se snaží vysvětlit dětem roli
policie a soudu: "Představte si, že se vracím ve
čer domů, a někdo mě do bezvědomí zbije. CO se
stane?""Budeme mít druhý den volno."
Nebyli to práve přátelé, tihle dva školní radové,
a tu byl jeden z nich povýšen na vrchního školní
ho radu. "Ted ho budete muset vhod
ne oslovovat, pane rado,"zažertu
je jeden jeho známy. "Ani mi nena
padne. Budu tomu oslovi stále ří
kat "pane kolego !"
Paní učitelka se zhrozí nevědomos
ti malého Vaška. "Kdyby tak tatí
nek věděl, že nenajdeš na napě
ani Prahu, ani Bratislavu, ba ani
řeku Labe, vstaly by mu hrůzou
vlasy na hlavě.""To by ho jen po
těšilo, paní učitelko. On je to
tiž plešatý!"
"Deti, co je to ruina? Videi něk
do z vás už ruinu?""Ano, pane
učiteli. Tu má babička v ústech."
Učitelka: "Kdo ví něco o Kolíně nad Rýnem?""Pro
sím, tam se vyrábí krásná vůně."
Otec si cte na pohovce noviny a syn se moří s
úlohou. "Tati, "zeptá se náhle Honzík, "víš, kde
jsou Azory?""Nevím. Máš si dávat dobře pozor na
své věci, abys védel, kam jsi je
položil. "
"Irsko se na celém světě nazývá
"zelený ostrov". Frantíku, víš
proč?""Protože na všech mapách
je otištěno zelenou barvou."
Učitelka: "Jak si vysvetlíte, že to
lik řek se vlévá do severního moře
a přesto toto moře nikdy nepřetece?"
"To je asi proto, že mořské ryby
vypijí hodné vody, paní učitelko. "
"Vidíte, dány, že mužský mozek je
větší než žensky; co z toho vyvozujete?"ptá se profesor anatomie.
"Že nezáleží tolik na kvantitě,
'jako na kvalitě,pane profesore."
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VEPŘOVÉ KNEDLÍKY V KAPAROVÉ OMÄČ-

SÝROVĚ ŘEZY
CE.
6 kulatých toastů,tro
375 vepřové sekané, 2 změk
chu vína a másla, 2
lé
žemle, vejce, 2 lžíce
vejce, 100 g strouhané
najemno nasekané cibule,
ho ementálu, půl
sul, pepř, curry. NA OMÁČ
stroužku česneku, lží
KU: 40 g másla/margarinu/,
ce smetany, půl lžičky
lžíci nakrájené cibule,
Maggi, pepř, lžička
40 g mouky, 2-3 lžíce kao leje
par, 2 lžíce kyselé smeta
Chleba namočit krátce
ny, trochu citr.šfávy.
do vína a rychle na teflo
Z uvedených součástí vypracu
nové pánvi-krátoe-opéct na
jeme těsto, dobře ochutíme, a for
obou stranách. Pak směsí potřít jednu
stranu chleba, rozpálit pánev a směsi dolů mujeme mokrýma rukama nevelké knedlíčky, vložíme
do vroucí vody a necháme je v horké vodě uvařit.
pomalu do zlatova upéci.
Z tuku, sekané cibule a mouky uděláme světlou jíšCHLEBÍČKY PIZZA
ku, rozředíme polovinou vody/1/2 1/ z knedlíků
Asi 4 chlebíčky, trochu másla, lžíce olivo a dobře povaríme. Ochutíme kaparami, kyselou sme
vého oleje, stroužek česneku, jednu pepero- tanou, citrónovou šfávou a podle potřeby i solí.
ni, 2 loupaná rajská, Maggi, pepř, špetka
K tanuto jídlu se nejlépe hodí rýže.
origana, proužky oliv, 2-4 půlky sýrových
ŠUNKOVÍ KNEDLÍKY Z HOUSKOVÉHO TĚSTA
p látků.
Na teflonové pánvi rozpálíme máslo a chle 8 Starších žemlí, sůl, přes 1/4 l vlažného mléka,
20 g tuku, středné velká, pokrájená cibule, 2
bíčky na obou stranách do hnědá upečeme.
lžíce sekané petrželky, 3 vejce, 150-200 g jemné
Dáme stranou a na oleji udusíme zeleninu,
šunky.
dobře nakrájenou, přidáme koření a pak ne
cháme masu několik minut přikrytou. Nako Housky nakrájíme na jeimé proužky, posolíme, po
nec ji vařečkou rozdělíme na chlebíčky/kte- lijeme vlažným mlékem a necháme v něm. V horkém
romastku podusíme cibuli a petr
ré musíme udržovat
želku a s vejci vmíchá
v teple/a hned
me do změklých žemlí.
předkládáme.
Nakonec rozdělíme do
CHLEBÍČKY
těsta nakrájenou šunku.
GORGONZOLA.
Je-li hmota příliš
200 g hovězí sekané,
měkká, z tužíme ji
Maggi, pepř, trochu
strouhankou. Pak z ní
tuku, 8 tenkých ku
formujeme knedlíky,
latých chlebíčků.
vložíme do vroucí
60 g gorgonzoly.
osolené vody a necháSmícháme sekanou s
ne "táhnout" 10 - 15
Maggi a pepřem, ope
minut.
čeme po obou stra
Jako příloha se dob
nách na tuku. 8 ten
ře hodí kyselé zelí.
kých chlebíčků opeče
me, jejich vnitřní
stranu potřeme sýrem a
DOBRÉ CHUTNÄNÍ !
karbenátek vložíme mezi
dva tenké chlebíčky.

