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říjen je zasvěcen Panně Marii sv.růžence. Byla tak hluboce vrostlá do Krista, že její víra
nikdy nezakolísala. Ani v pusté jeskyni narození, ani pod krvavým dřevem kříže.
Křesťanská kultura se dnes podobá válkou zničené zemi; rozmetané dony, zpustošené zahrady i
pole - a lidé mamě hledají domov. Síří se znatek-dílo tajemného a mocného dábla-zmatkaře a ze ziratku se rodí zoufalství a lhostejnost. Či také něco jiného?
Ano - rodí se z něj i statečnost. Jen hrdinové dovedou zavolat na zoufalce a lhostejné, sedí
cí na troskách či oplakávající své mrtvé:"Pusťme se do práce! Vybudujeme krásnější město,než
které nám nepřítel zničil!" A ti, v nichž zbyla špetka statečnosti, odstraňují odpadky, sta
vějí domy, orají pole, sázejí stromy. Zbabělci hořekují nad troskami a opouštějí zničené
domovy.
Podobá se Církev, bojující na zemi, poničeném městu? Jen do jisté míry. Její jádro-tajermé
Tělo Kristovo-nikdo porušit nenůže. Enes se pitvá Písmo sv.jako živý člověk a tím se duch
zabíjí. Z Božích doma se vyhazují sochy a obrazy našich nej lepších přátel-svatých-pokud je
nezachrání Památkový úřad. Kříž se nahradí pokrouoeným drátem či znetvořeninou, před kterou
se nikdo nenůže modlit. Maličká barokní soška Panny Marie je zastrčena stranou nebo je Matka
našeho Pána ubita do neforemného balvanu či šílených barevných skvrn. Ven s klekátky! Ven s
křížovou cestou! Ven se zpovědnicemi! Ven se svatostánkem-do sousední kaple-a není-li to mož
né, ať je nenápadný, šedivý, bez květin. Kolem příbytku Kristova jdou nevšínavě lidé a někdy
ani kněz před tím, kdo ho povolal ke své službě, nepoklekne. Že nejsou na sochy a skvostný
svatostánek peníze? Jen se podívejme do rozpočtů, kolik se vydá za květiny!
Máme plakat nad troskami? Zoufat si? Odejít? Ne-musíme budovat. Existují prawvěmá hnutí,
zbožné kláštery, obětaví kněží. Zpustošená vinice je neděsí, jako neděsí lékaře zakrvavené
tělo těžce zraněného.
Nepřítel zuří. Používá proti Církvi prostředků, kterých my používat nesmíme: pomluv, lží, po
lopravd, nadávek, ponižování, lstí...Stačí trochu neprozíravosti-hlavního hříchu těch, kdo
byli po Il.Vaticanu povinni ostražitě chránit pravdu-a už vniká skulinou do Církve jed, aby
na kost spálil všechny, kdo se mu odvážně nepostaví do cesty!
Kristus říká i nám:"Bučíte zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem!"/Jan 16,33/. A slibuje nám,
že s námi bude až do konce světa. /Mt 28.20/. Bát se musíme jen svých slabostí. Držíme-li se
ruky Kristovy vírou, s láskou pozorujeme jeho milou tvář, s důvěrou našlapujeme do jeho stop,
nic nám nenůže ublížit.
Pusťme se do budování-ne ve vzdálených zemích, kam chce Nepřítel obrátit naši pozornost-ale
v sobě a kolem sebe. Svatí byli vášniví budovatelé. Snažili se vsadit Krista do každého srdce
s kterým se setkali. - Přivést někoho na exercicie! Stát při druhém v utrpení! Poradit mu,
poučit ho. šířit dobré katolické knihy a časopisy. Založit rozjímací kroužek-dvě, tři rodiny.
Učit děti víře. Protestovat proti špatném programu, článku, a pochválit dobrý. Zachytit ko
lísající, chránit své kněze...
Prostě jako kdysi celník Zacheus sestoupit se stromu,
pozvat Krista do své duše, pohostit ho láskou...
Nepřítel Církev nezničí, může však zničit duši
r člověka, který nezarůstá do Krista jako Maria.
Vždyť nejsme sami! Nad námi, Církví bojující - se
klene zářivá Církev svátých - Církev vítězná.
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Týdeník Der Spiegel zjistil, že nejoblíbenější
V době, kdy dáváme KLUB do tisku, je sv.Otec osobností v NSR je pastor Dr.Albert Schweitzer,
na pastorační návštěvě v USA. 11.9.se setkal s Matka Tereza, Konrád Adenauer, president Kenne
dy. Sv.Otec není tolik oblíben hl.u mladých,ani
židy na Floridě. 13.9.s 140.000 Mexičany v
zpěváci rock-and-rollu nezískali srdce Němců.
San Antonio. Na Floridě ho přivítalo s jásotem
V
r.1988 ostaví Madaři 950 let od smrti sv.Ště
na půl mil.věřících. Setkal se i se zástupci
pána - krále.
2
filmových společnostíz herci a j .prominenty.
3 kostelů v diecézi Katovice pomáhá stavět 300
Apošt.úřad pro odpustky udává v dekretu z 2.5.
studentů Opus Dei z 10 ti západních zemí. V die
podmínky pro získání plnomocných odpustků v
cézi
se staví 120 kostelů. 0 hnutí-komunisty
Mariánském roce. Základní podmínka: sv.zpovéd,
tak nenáviděném a pepežem tak ceněném-vyšla v
sv,přijímání a modlitba na úmysly sv.Otce.
Christiana Verlag,CH 82©Stein am Rhein kniha
V letadle do USA řekl sv.Otec novinářům, že
Das Opus Dei.
Církev musí vždy a všude hlásat pravdu.
Dr.Kurt Krenn, světící biskup ve Vídni prohlá
Při restaurování telesných pozůstatků sv.Kláry
sil v Linci, že dobrovolené potraty jsou bio
/zemř.před 700 lety/se zjistilo, ze z 208 re
logický Holocaust.
likvií je jen 57 pravých-ostatní jsou voskové
Augustin
kard.Mayer potvrdil, že ministrantky
napodobeniny. Před sto lety se našly její kos
jsou a byly vždy Římem zakázány.
ti, a protože hodne chybelo, restaurátoři je
Josyp Terelja, předs .úst ř. rady ukrajinských ka
doplnili voskovými, celou postavu obalili plát
nem v domnění, že tak rozpadu kostí zabrání- tolíků, předal 18.8.sovětským úřadům žádost o
uznání uniatské Církve. Podepsali ji 2 tajní
nastal však opak, mikroorganismy pod látkou
kosti rozkládaly. Pravé kosti se nyní konser- biskupové, řada kněží a laiků. Ukrajina má 5 mil
vovaly a vložily do rakve ve forme těla světi uniatů, kteří byli násilně v r.1946 spojeni s
ce. Sv.Klára byla neobyčejné krásná, mela jem- pravoslavným. Nás považují pravoslavní za od
mou povahu a silnou vůli, asi 157 cm vysoká, padlíky. Kde však mají nástupce sv.Petra?
21.-30.9.se koná v Římě za předsednictví kard.
ale nepodařilo se zjistit, na jakou chorobu
Lubačivského mimořádný synod uniatů. Sejde se
v 60 ti letech - 1258 - zemřela. 2 roky po
16 biskupů. Námět-1000 let pokřesťanění Ruska.
smrti byla Alexandrem IV.svatořečena.
14.7.zemřel poslední estonský katol.kněz P.M. Po 15 letech žádostí dostali konečně biskupové
Krunpan/nar.1923/. Od r.1965 spravoval 6 far z Francie a NSR povolení od 24.-26. 8navštívit
kard.Tomáška. Vedoucími byl před.franc.bisk.kon
ností. Biskup a kněží zemřeli v exilu.
Kongregace pro řeholníky a sekul.instituty pro ference Mons. Jean Vilnet a gen. tajemník P.Mi
chel a mnichovský ardb.kard.Fr.Wetter—místo
sí sestry přísných řádů, aby se modlily za
to, at Duch sv.osvítí účastníky říjnového sy nemocného kard.Hoffnera-a gen.tajemník Mons.
Schaetzler. Hosté se seznámili s negativními
nodu v Říme. Pude se mluvit o poslání laiků
obtížemi-při vyučování náboženství, numerus
v Církvi a ve světe.
clausus v semináři, kontrola kněží komunistický
Sestra Daňková z Bílé Vody dostala od sester
v Kolíně stroj na výrobu hostií v ceně 170 ti mi úřady atd.-i pozitivními zjevy, růst víry u
mladých, statečnost věřících aj.
síc DM. Půjčila jej katolické Charitě.
V prosinci oslaví Kirche in Not 40.výr.tím,že
Na Slovensku vyšel samizdat MAR-kultumí prob
dá o 4 mil.dol.víc na nábož.projekty ve vých.
lémy z křest .hlediska, l.c.md 85 str .Hlavní
článek o díle spisovatele Dominika Tatarky/74/ Evropě a 3.světě. Stín na tuto organizaci vrhá
býv.marxisty, kterému pomohla četba Města Bo fakt, že na 37.mezinár.kongres v Konigsteinu
žího od sv.Augustina ke katolické víře. Skupi si jako přednášejícího pozvali odpadlého kněze.
na Slováků napsala Mens.Silvestrinimu, tajem Vedoucímu chorvatské katol.misie v Bernu, fran
níku rady pro veř.cirk.záležitosti. Upozorňuje tiškánu Simonu Sosičovi/nar.1949/odňaly úřady
ho na nábož .situaci v naší vlasti. Např.starý při návštěvě Záhřebu pas. Kněz-zvaný Čito-byl
kněz byl odsouzen, protože bez povolení zpoví vysvěcen v r.19 75 biskupem Vonderachem v Curydal, jiný, že sloužil mši sv.v soukromém dome. chu, na Columbijské univ.v New Yorku získal di
Mezi 60 vi laiky svetového formátu-pro říjnový plom psychologie. Chtěl navštívit rodiče a na
synod o laicích v Církvi-je uveden i slovenský hrát nové písně. Je členem PEN Klubu a autorem
krajan Dr.Sylvestr Krčme ry. Byl odsouzen kdysi několika knih, Byl horlivý a oblíbený kněz.
pro víru na 16 let, z toho 2-8 roky samotky. Námětem týdenního setkání v Rimini bylo"StvořeŘím zprostil těžce nemocného kard.Hoffnera z ní, umění a ekonomie." Mezi hosty byl i P.WerenKolína jeho povinností. Ten napsal věřícím po fried van Straaten, belgický kard.Suenens a
Matka Tereza, která se vrátila z SSSR,kde chce
slední list, vybízí je k věrnosti katolické
Církvi. Katolíci po desetitisících opouštějí otevřít nový dům. Promítli tam několik videokaCírkev, evangelíci ještě víc. Kde jsou příčiny ^et-např. rozhovor s Lechem Walesou-byla tam řa
da výstav "Evropa klášterů a katedrál ""Radost a
\fe špatných seminářích? Slabých biskupech?’
svatost a film o sov.režizerovi Tarkovském./+/

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

upila kávy a dívala se tupě na tapety za mými
zády. "Pak přišli na ty falešné směnky... "sevře
Mrholilo. Krčila jsem se ke zdi a čekala,
la rty a sklopila víčka. "Skoro na milión...Mě
až vrznou brány do věznice. Konečně vrzly,,
la jsem milence. Nenasytného. Doce
dav se vrhnul ke schodišti a
la obyčejný, obratný gigolo-to
poklusem spěchal k místnos
jsem tehdy ovšem nevěděla. AŽ mě
tem, kde si směl pro
opustil. A můj muž vzal vinu na
mluvit se svými dra
sebe. Prohlásil, že je falšoval
hými zločinci. MŮj
sám a odmítnul říci, proč. Jenže
zavilý synovec dostal
soudce se na rme podíval a už vě
pět let-omaimé jedy.
děl - proč. Nenasytná žena, pře
Seděl na druhé straně za
pych a tak dále. Muž u\odl několik
mřížemi a já pečlivě voli
podrobností-nezapřel v sobě vyni
la slova a snažila se vžít
kajícího advokáta - a rmě bylo jas
do mladé duše, vyrostlé
né, že o mých nevěrách ví, že mě kry
bez nátky, s nevšímavým
je.
otcem, svedené na scestí"příDál už nevyšetřovali. Dostal osm let,
telkyní",která dostala jen pár
pět už si odseděl, zabavili všechen
měsíců a nikdy ho nenavštívila.
majetek. Jistě, mám výčitky svědomí,
Bolelo mě srdce, když jem viděla
a přece vím, že je lépe, když je ve
v jeho očích otázku, touhu, smítek,
vězení on, než kdybych tam byla já..."
city, které rozbouří zklamané srdce.
Elegantní dána pokračovala rychle, ale
Synovec pootočil hlavu, v jeho zraku
tak tiše, že jsem si některá slova muse
se náhle zableskl obdiv. Sevřel pevně
la domýšlet.
prsty kolem mříží a zabručel:"A takové
"Kdybych tam přišla já, byl by tu bez
nic má..."
naděje na místo, bez prostředků a zoufa
Otočila jsem hlavu. Vedle mě seděla neoby
lý. Miloval mě nade všecko. Já bych se
čejně hezká, elegantní, asi čtyřicetiletá
tam mučila při vzpomínce na jeho věrné psí oči,
dáma. Byla z našeho domu. A proti ní vězeň, a 00 je nej důležitější, až bych se vrátila, ži
vyzáblý šedesátník, drobný, se zašedlou,
li bychom oba v bídě." Vydechla. "Je tam dobře
zkrabatělou tváří, silnými brýlemi a cho
zaopatřený, má pohodlnou celu, dobrého lékaře,
máčkem vybledlých vlasů na temeni lebky,
srdce - víte? a píše knihu. Dají mu všechen ma
o
teriál, o který si řekne. Když přijdu, mluví
Před věznicí na mne sousedka čekala a po
se
nnou ne o svobodě, ale o té knize. Viděla
zvala mě na kávu. Když nás číšnice obslou
jsem
fotografii jeho cely - pěkná..."Znovu se
žila a já míchala kávu, cítila jsem, jak
si mě krasavice pátravě prohlíží. Diví se, odmlčela a vzdychla. "Já vydělávám a šetřím.
Napřed jsem získávala peníze trochu nepočestným
že mám někoho ve vězení? Nebo se snaží
způsobem, ale ted dělám fotonodel, zachránila
zjistit, může-li mi důvěřovat?
jsem z majetku klavír, dávám hodiny klavíru, na
"Dosud jsme si vyměnily jen pozdravy, že,
cestách jsem se naučila dobře anglicky a fran
paní Katzerová,"začala tiše a zvedla své
couzský, učím děti, a jak víte, bydlím v garson
nádherné, temné oči. "Nechci vyzvídat,jak
ce. Nu - hraji na klavír při různých podnicích,
se tam dostal někdo z vaší vážené rodiny.
někdy
i zpívám.. .mám dost drsný, ale líbivý
Ale vy se asi divíte, jakého mám muže.
hlas." Hlava jí klesla na hrud. Pak se napřímila
Ve srovnání se mnou,"dodala rychle.
"Až se muž vrátí, budu mít v bance tolik peněz,
"Nu-berou se lidé s větším věkovým rozdí
abychom nemuseli žít v bídě. Není na ni zvyklý.
lem, "odpověděla jsem vyhýbavě.
"Vzala jsem si ho jako osmnáctileté děvče. Pěkně ho oblečú, pojedeme do ciziny na dovole
Jemu bylo čtyřioet-byl slavný, bohatý, moc nou, zotaví se__ "Hlas se jí zachvěl slzami.
ný a docela hezký. Sportovec. Chudému děv "Až se muž vrátí, "opakovala tiše a kývla na
četi z malého města mohl dát skoro všechno. servírku.______________ e

„AŽ SE MUŽ VRÁTÍ...”
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Skoro... "kousla se do rtů, pokrčila rame
ny a pozorovala dvě růžičky v kovové vázič
ce. Jedna v plném rozkvětu, druhá ochable
visela přes okraj.
"Pohádka, že?"hořce se zasmála. "Zhýčkaná
krasavice, v nádherné vile uprostřed parkuj
a co jsem se natýrala švadlenu, když byly
šaty o trošičku delší nebo kadeřnici, že
mi pár vlasů vybíhá z řady..."Vzdechla,

Tato slova mi trčela v hlavě, když jsem připravovala večeři a pak, když jsme jedli, jsem
maně opakovala: "Až se muž vrátí..."
Bratr s úžasem řekl: "Ale tvůj muž přece zemřel!"
Napíchla jsem na vidličku nejnenší brambůrek a
opakovala:"Až se muž vrátí..."Na tuto myšlenku
se jako tenný ocásek připojila jiná: "A co když
se už muž nikdy nevrátí...?"
. „
J
A.B.

ního a lidového charakteru. Je umění, zříkat se
ČÍM STŮNĚ
hospodářských výhod tehdy, ničí-li se tím du
DNEŠNÍ SPOLEČNOST chovní tradice, vybudovaná generacemi. 4
PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA AFRIČAN^ A CHUD!?CH BRAZÍLIE
Zapojí se do průmyslové výroby a jejich Životní
úroveň se hned zlepší. Casto okamžitě využívají
sociálních výhod moderní společnosti-pojištění,
lékařského ošetření atd. Dřív však byli zvyklí
SÁM SE PŘEDSTAVUJE
na to, že si navzájem pomáhali, lnuli ke kmenu,
"Jsem Afričan a snažím se ze všech sil,
k příbuzným. V nové společnosti tyto vztahy a
abych si swu identitu zasloužil. Nechci a zvyky padají. Co je cennější? Úzké rodinné vzta
nemohu zapírat svůj původ, utrpení svého li hy nebo úřední sociální pomoc? Proti vymoženos
du, vyhnanství, které z něj dnes vytváří
tem, které stát svému lidu nabízí, nikdo bojo
nový Boží lid." Vystudoval v západní, hl.
vat nebude, ale stát má dbát, aby tím, že dává,
francouzské kultuře. V jeho vnitřní dvoja- neokrádal chudé o to, 00 měli - jinak se s pří
kosti můžeme srovnávat různé světy. Ví, oo davkem peněz stávají chudšími, než byli předtím.
znamená evropská diskuze o tzv.podvyvinuA CO V ZEMĚDĚLSTVÍ?
tých vrstvách společnosti, ale z vlastní
zkušenosti zná imohem chudší národy, hlásí Dnes se nenůže obdělávat půda tak, jak se to
dělalo po staletí. Zemědělství se mění, moderni
cí se také k životu.
zuje. Ale celá staletí byl život zemědělce pro
KDO ZVLÁDNE SOCIÁLNÍ
stoupen zvyky, tradicemi, poezií pole. Je důle
PRÁCI ? - Má obrovské rozměry. Autor
žité, aby traktor, který oře pole, nezaoral vše,
míní, že důležitý je začátek, aby se místo co bylo jedinou kulturou lidu.
stavby nebořilo. Začátkem nemůže být sys
tem, nýbrž člověk. Ne opatřit si věci, ale POVZBUZENÍ K SOLIDARITĚ MEZI NÁRODY
I na to myslí autor, vidí však i obtíže. Nikdo
dát možnost osobě, aby rostla. V I.části
knihy píše, aby se přestalo s "klaněním pe se v politice rád nevzdává toho, čeho má nazbyt
nězům" podle západního vzoru. Často se zto a spotřební společnost se vyznačuje udýchaným
během za neustálým zvyšováním hospodářské úrov
tožňuje s pokrokem a ve Třetím světě ho
ně. Ale optimismus věřícího Afričana je nakaž
slepě napodobuje aspoň tzv.vládní elita.
livý. Ví, že politické směry jsou proti tomu,
CO Z JEHO VÍROkS BYCHOM SI MĚLI ZAPAMATOVAT co hlásá. Mluví však o JISTOTĚ NADĚJE, že člo
"Čím víc nabývají ve světě hodnotu věci,
věk přece jen touží po tom, aby žil lidsky,tj.v
tím víc ztráci na hodnotě člověk."
rozunném, přátelském vztahu k ostatním
"Čas se zkracuje tím víc, čím víc
lidem.
roste blahobyt, protože ten užívá
ní času pohlcuje." V hospodářském
PROROCI NEMAJÍ POTOPY, ALE VIDĚNÍ
světě se dá společnost definovat
Autor se domnívá, že vidí touhu po
jako"společně organizované ubí
lepších vztazích mezi lidmi právě v
jení času jednotlivců." Čas je
tom, že většina lidí není s dnešním
první bohatství člověka. Nemůže
stavem věcí spokojena. Africké náro
se tedy převádět na peníze.
dy jsou samostatné - a většinou ne
Autor neodsuzuje průmyslový rozvoj.
spokojené se svou vládou. Země evrop
Jen chce, abychom si v něm uchráni
ské kultury si vybudovaly složité spo
li smysl pro žiwt, varovali se zne
lečenské řády a nejsou spokojené s
užívání technických vymožeností. Dátím, 00 jim tyto vymoženosti přinesly.
me-li se oslnit spotřební společnos
To je důkaz, že člověka nikdy neuspo
tí, pak se zneužívání neubráníme.
kojí věci, ale jen dobrý vztah k lidem,
osobní poměr k životu.
00 VYLÉČÍ' TOTO OSLNĚNÍ?
Autor předpisuje dnešnímu člověku prosté
AUTOR JE VĚŘÍCÍ HUMANISTA
léčení. Máme pochopit, že najdeme sami se Jeho myšlenka se dá prohloubit. Podle naší ví
be, spokojírne-li se s prostým životem./Což ry je poměr k lidem a ke světu odlesk osobního
dělali všichni svati, hl.sv. František z
poměru k Bohu. Tedy bez náboženství se lidské
Assisi/.Za pokrok nesmíme považovat to, co vztahy nezlepší a solidárnosti mezi lidmi se
nás z přirozeného prostředí vytrhuje. Na
nedosáhne bez vědomí společného Božího synovst
opak, pokrok nám má pomoci uchovat rodinu, ví.
blízké vztahy, sousedské spolužití. Prost
Podle P. TOMÁŠE SPIDLSKA
ředkem k uchování těchto hodnot je studium
vlastní totožnosti, snaha o uchování národ-

Afričan ALBERT TÉVCÉDJZÉ se nar.v Benin a
zal.Mezinár .sociální akademii v ženěvě. R.
1978 vyšlo v Paříži jeho dílo:CHUDOBA-BCHATSIVÍ NÁR0d8 a r.1984 JISTOTY MÉ NADĚJE.

PAN FARÁŘ SE NEVZDÁVÁ !
Občas se ve své bezradnosti vypravil pan
farář z Arsu ke svému příteli, šedivému
panu faráři z Misérieux, aby si postěžo
val: "Jsem špatný pastýř,"hořekoval,"kdy
bych byl svátý, dokázal bych svou obec
obrátit. Ale nehodnému Pán Bůh svou mi
lost nedává."
P.Ducreux zíral s otřesem na svého spo
lubratra, jehož tvář za několik týdnů hro
zivě zbledla a zhubla a z propadlých
očních důlků zírala bezútěšnost.
"Můj ubohý příteli,"začal svým dobroti
vým hlasem."Berete si to všechno příliš
k srdci. Vím, že v Arsu je mnoho špatné
ho, ale není to o nic horší než ve větši ně vesnic tohoto kraje. Žádný strom ne
padne na první úder sekerou. Mějte se
svým stádem trpělivost a především ji měj
te i sám se sebou a s milým Pánem Bohem.
Tak, jak to provádíte, se brzo úplně zni
číte. Naše neúspěchy jsou náš kříž a mu
síme přenechat dobrotě Boží, kdy nám
kříž sejme. V Arsu je určitě také mnoho
dobrého, co vás může potěšit. Nebo tam
žijí jen zatvrzelé duše?"
"Nevím,"přiznal Vianney,"vidím jen to zlé'.'
"A to je chyba, milý bratře,"živě řekl
stařec."Jen otevřete oči a odkryjete i mno
ho dobrého, co se ovšem tak, jako ne
řest neroztahuje." ।
O těchto slovech uvažo
val ubohý Vianney,
když druhý den ote
víral kostel. Přede
dveřmi stál starý
sedlák. Zřejmě šel
právě na pole, lo
pata a motyka byla
opřena o zed.
"Pozdrav Pán Bůh,
milý příteli,"kýv
nul na něho přá
telsky pan farář,
"co vás tak brzo
vede do domu Bo
žího?"
"Je to má nejmilej
ší hodina z celého
dne, "odpověděl
skoro sedmdesátile
tý Ludvík Chaffangeon,"před svato
stánkem naberu sílu
pro svou denní práci'.'
"A co říkáte milému
Pánu Bohu?"
"Neříkám mu nic,"od
pověděl stařec, "hledírr
na něho a on se dívá
na mne!"

Kněz s úžasem pohlédl na sedláka, pak mu po
dal ruku a dlouho ji tisknul. Měl pocit, že ze
sedlákovy ruky do něho proudí zázračná síla. 5
Starcovo slovo znělo v jeho duši jako podivuhod
ně útěšný hlas zvonu. Ano, pan farář z Misérieux měl zřejmě pravdu. V jeho farnosti je
určitě mnoho dobrého, co ve své horlivosti v
boji proti zlu přehlédl. +
K polednímu dostal milou návštěvu. Vstoupila
jeho sestra Markéta a vdova Bibostová.
" Už jsme měly o vás takový strach,"řekla a
Markétka lehce vykřikla, když spatřila strhanou
tvář svého bratra. Jan řekl starostlivě:"Ach,mé
milé! Jistě máte po dak daleké cestě hlad. A já
tu nemám vůbec nic, co bych vám mohl nabíd
nout." Pak utíkal kvapně do kuchyně a donesl
svůj železný kotlík s polozhnilými brambory.
"To je všechno, co mám,"řekl rozpačitě.
"Vždyť tohle člověk nemůže jíst,"vzrušila se
Markétka. Pak šla do kuchyně hledat něco k
jídlu. Konečně objevila v zastrčeném koutku spí
že trochu mouky a pár vajíček, na které jistě
Vianney zapomenul, jinak by je byl už rozdal.
"Udělám pár vaječných koláčů, "oddechla si
Markétka.
"Jen udělej,"radostně kývnul bratr,"ale já ted
musím do kostela, připravit si kázání na příští
neděli. Pomozte si, jak nejlíp umíte."

Zatím co se Markétka starala o jídlo, spěchala
matka Bibostová ke švadleně a začala jí dělat
hořké výčitky: "Vždyť necháte toho ubohého
kněze vyhladovět,"zvolala,"a přece jsem vám
tak důkladně kladla na srdce, abyste se o
něho starala!"
"Co jsem měla dělat?"ubohé paní Renardové stouply slzy do očí,"dokud má v
košíku ještě pár plesnivých brambor,
vždycky mě zažene. A když upeču
chléb, tak ho rozdá. Jak se mohu o
něho starat?"
"Asi vám křivdím, "odpověděla zděšená
obchodnice,"uvidíme, podaří-li se nám
ho přemluvit."
"To asi ne. Pan farář má tvrdou hla
vu. ""Ano, je to tvrdohlavec,"zlobila
se matka Bibostová,"býval vždycky
taková tvrdá palice z Dardilly."

Když se Vianney vrátil, našel stůl
čistě pokrytý. Markétka přinesla mísu
■Vonících koláčů a dvě holoubata.
"Ach, ubohá zvířátka /'vzdychl Jan," co
ti jen mí holoubci udělali, že jsi jim zakrou
tila krkem."A za žádnou cenu nechtěl pe
čínku jíst.
Druhý den se ustarané ženy vydaly na
zpáteční cestu. Markétka bratrovi ještě
jednou vážně domlouvala, aby si v budouc
nosti dopřál trochu víc jídla a pití. Jan jí
slíbil, že se podrobí péči paní Renardové.

Ale brzo na svá dobrá předsevzetí zapomněl a zůstal věrný svým bramborám ve slupce, 6
A tak se dobrá švadlena zase beznadějně stáhla a nechala pana faráře, aby jednal , jak
chce. Arští však nebyli slepí a dobře pozorovali přísnost, s jakou se sebou pan farář kvůli
nim jedná, a udělalo to na ně dojem.Čím víc mužů ho po hospodách uráželo, tím víc pozná
vali lidé dobré vůle horlivost svého pastýře a mnohého z nich zasáhlo drsné nebo dobrotivé
slovo z kazatelny přímo do srdce.
WILHELM HÚNERMANN
JAK

VZNIKLY

DVĚ

ZPRÁVY

O

STVOŘENÍ

SVĚTA

Svatopisec, který poprvé zapsal po dlouhých genera
cích ústního podání zprávu o stvoření světa, žil ja
ko učitel na dvorní škole krále Šalomouna. Napsal to
kromě jiných náboženských zpráv brzo po r.93O př.Kr.
Jeho vlastní jméno neznáme, říkáme mu Jahvista, pro
tože používá pro Boží jméno hebrejského slova Jahve.
Jeho text najdeme v II.kapitole Genese, verš 4-24.
Druhý chvalozpěv na stvoření vznikl asi o sto padesít let později. Je tedy mladší. Dostal se však na
začátek Starého zákona - kap.I.-II.do 4.verše. Říkáme
mu text elohistický, neznáme totiž autorovo jméno,
ten však používá pro boží jméno hebrejské slovo Elo
him.
Oba texty byly mezi 7.a 5.st.př.Kr.upraveny jinými re
daktory, např.Jehovistou, deuteronomisty a kněžskou
redakcí. Avšak žádný redaktor se nepokoušel oba hymny sloučit a uhladit různé
podrobnosti. Ve chvalozpěvech na Boží stvoření nejde o přesné údaje, o logic
ký pořad atd. Mohlo by se ještě hodně říci o podrobnostech obou hymnů, o dů
sledcích, které z nich vyvozovali věřící během církevních dějin. Např. z obra
zu stvoření vyvodili pracovní rytmus člověka, nebo zmínka o stvoření ženy
z muže atd.
P.Dr.JOSEF HRBATA
kostelu, 4 seminare, 549 bohoslovcu, 120 katol.
KATOLICKÁ LITVA.
19.6. dostali Mons. Liudas Povilonis ,apošt. admi institutů, přes 1500 řeholníků, 32 katol.týdení
nistrátor Rovna a Vilna i předs. bisk.konferenků a 7 nakladatelství.
ce a biskupové apošt.list sv.Otce z 5.6. SES- Po II.svět.válce nastalo kruté pronásledování.
CENTESIMA ANNIVERSARIA. Sv.Otec chtěl na 4 biskupové a 330 kněží šlo do vězení, 3 bisku
vštívit Litvu, ale Sověti se Náměstka Kristova pové a 257 kněží do exilu, zůstal jen mons.Paltorakos. R.1955 byli jmenováni 2 biskupové, po
bojí. Oslavy pokřesťanění Litvy vyvrcholily
28.6.slavnou mší sv.ve Vilně a u sv.Petra v amnestii 1956 se z vězení vrátili 2 biskupové a
Rímě-kde koncelebrovali Mons. Atanas Vaičius, 130 kněží a bylo vydáno několik modlitebních
knih. Dnes je tam jeden světící biskup a apoš
apoštadministrátor"ad nutum Sancte Sedis "z
Telšiai a Klaipédy a 8 kněží z Litvy i biskup tolští administrátoři, seminář v Kovně(numerus
zahraničních Litevců Baltakis. Při mši blaho klausus), řehole zrušené. Biskupové však směli
přijet na návštěvu"ad limina"do Ríma.
slavil sv.Otec biskupa z Vilna Mons.Jiřího
Matulaitise, velkého pastýře Litevců, + před V Útevském přístavu Klaipéda si věřící sami po
60 ti lety. - P.John Vaughn, gener .předsta stavili v padesátých letech kostel Královny míru,
vený Minoritů, vydal jménem unie gener.před který po dokončení r,196O úřady změnily v di
stavených jako předseda prohlášení solidarity vadlo a faráře Povilonise odsoudily na 8 let prý
pro spekulace se stavebním materiálem. Ten se
s Litvou.
O pokřesťanění Litvy se zasloužil arcivévoda stal od r.1969 apoštolským administrátorem arci
Jogaila( Jageillo), dal se r.1386 i s poddanými diecéze Kovno(Kaunas) a předs.litevské bisk.
pokřtít a oženil se s královnou Hed vikou, kte konference. Nyní oznamuje TASS, že do dvou
rou v Krakově uctívají jako blahoslavenou.S let se kostel vrátí katolíkům.
ní dostal i polský trůn. R.1795 zabralo Litvu Od začátku roku probíhá Litvou podpisová akce
Rusko, r.1918 se osamostatnila, r.1940 ji obsa za propuštění 4 litevských kněží z vězení:Alfondil SSSR, r. 1941-44 nacisté, a r.1945 ji vzdor sas Svarinskas, Sigitis Tamke vicius a Johanns
protestům katolického obyvatelstva připojil k Kastytis Matutonis-uvěžněných na dlouhou dobu
sobě zase SSSR. - V r.1926 tam byla založena pro činnost ve prospěch práv katolíků._________
cirk. provincie, arcidiecéze Kovno a 5 podříze JOSYP T ER EL JA, nedávno propuštěný aktivní
ných biskupství a prelatura Klaipe'da, město ukrajinský katolík, prosí křesťany na Západě,ať
se zasazuji o pronásledované v SSSR pro víru.
Vilno a část jeho arcidiecéze. Z 3,300.000
Smí opustit SSSR a léčit se v záp.lázních, ale
obyvatel bylo 85 ? katolíků; 1450 kněží, 717
zpět se už asi nevrátí. Viz str.15.

ZÁHADA ČLOVĚ
KA než sobě. Nechce nám dát jen darchce nám věnovat sám šebe. Proto se vždy 7

Chceme-li vzhlédnout k Bohu, podívejme se
napřed na toho, kdo se chce na Boha dívat, první ujímá iniciativy - náš čin je jen reakce
na jeho podnět.
totiž na člověka.
Tak vede poznání Boha k poznání člověka. Od
CO JE ČLOVĚK? KDO JSEM JA?
Boha se dozvíme, kdo je člověk. Věda nám jen
Bůh není pro člověka první a největší záhada.
řekne, co je člověk.
I člověk sám je pro člověka samého záhada.
Sám mám často dojem, že jsem sám sobě nepo JAKOU CENU MA ČLOVĚK?
chopitelný. A nevyznám-li se v sobě, jak bych Jeden americký vědec rozložil člověka na zá
kladní prvky a vypočítal si podle ceníku, ko
se mohl vyznat v Bohu?
lik každý prvek stojí v drogerii. Je jich tak
Přirovnání: jsem ve hvězdárně a rád bych
prozkoumal vzdálenou hvězdu. Mám k dispozi malé množství, že by nám to ani v drogerii ne
ci nejmodernější přístroje. Ale co jsou mi plat prodali. Člověk se skládá ze samých levných
né, nevím-li, jak se obsluhují? Musím se s ni látek - ani zlato, ani stříbro. Jeho celková ce
mi nejdříve seznámit, pak je mohu namířit na na je 79 centů - necelé dva franky. Mohu
tedy dát pozůstalým, kterým jsem přejel dě
hvězdu.
dečka, dva franky a k tomu kanistr vody, pro
KOHO SE MAM ZEPTAT, KDO JE ČLOVĚK?
tože voda není v ceně započítaná?
Vědy? Ale které vědy? Existuje řada oborů,
Jednou jsem mluvil na vojně s osvětářem a řekl
zabývajících se člověkem: anthropologie, lé
jsem mu:"Jste absolutní materialista. Nevěříte
kařství, psychologie, sociologie, politologie,
v ducha, věříte jen v hmotu. Člověk tedy pro
kriminológie a jiné, které se také týkají člověvás nemá větší cenu než dvacet až třicet ko
ka:chemie, fysila, biochemie ap.
Kdybychom
run!" Ten se na mne divně díval.
však posbírali výsledky všech věd o člověku,
Jiný kolega učeného Američana namítnul, že v
dostali bychom úplný obraz člověka? Ne - v
těle se také odehrávají chemické a jiné pochody.
mosaice by chybělo mnoho kaménků - a právě
Musí se tedy také ohodnotit to, co se děje napřtěch nejdůležitějších.
v buňkách. A když ty pochody v lidském tě
Z kamínků vědy bychom nepoznali ani obrysy
člověka. Musíme se obrátit na někoho kompe le zhodnotil průmyslově, měl by člověk cenu
přes milión franků.
tentnějšího.
JE ČLOVĚK LEVNÝ NEBO DRAHÝ?
PTEJME SE BOHA!
Jak drahá je jeho duše? - Jak drahý je jeho
Jak ty vidíš člověka? Tys ho stvořil, měl jsi
duch? Kolik franků by musel zaplatit za mateř
o něm představu, prozrad mi, kdo jsem já v
skou lásku? Dá se vůbec láska zaplatit?
tvých očích? Jen božské zjevení doplní chybě
Jdeme-li po stopách této myšlenky dál,dostává
jící kamínky v mosaice a když je zařadíme na
me se do absurdity, nesmyslná, chaosu.
správné místo, můžeme se zeptat: A BOŽE,
Na těchto příkladech však vidíme, že vědy,
KDO JSI TY?
na které se tak rádi spoléháme, mají své hra
ODPOVEĎ O BOHU NAJDEME V PIŠME SV.
nice.
První kniha Písma nám představuje Boha jako
SPRÁVNÁ
MERlTKA CENY ČLOVĚKA
Stvořitele. Pozvedl člověka z neexistence do
existence, dal mu svou vlastní podobu. V čem dostaneme, když se podíváme na Boha. To je
je ta podoba? Obraz musí být originálu tak po objektivní cena. A odpověd Boží je ohromující:
"Bůh tak miloval svět, že dal svého jednoroze
dobný, že podle obrazu originál poznáme. Hledám-li podle fotografie člověka, musí být na ného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, neza
ní tak dobře vyfotografován, že ho hned po hynul, ale měl věčný život."(Jan 3,l6)Zde mys
lí Písmo světem člověka. O velikonocích zpíváme:
znám. Nebo když hle
"Jak obdivuhodně se
dá policie podle foto
sklání
k nám tvá otcov
grafie zločince, tero
ská dobrota!Jak neoce
ristu .
nitelný to projev tvé
Jenže podle obrazu
lásky; Syna jsi vydal,
nehledáme jen my Bo
abys vykoupil služebha, ale i Bůh hledá
níka."-Bůh se stal člo
nás. Musíme se od
věkem.
Ježíš Kristus
něho nechat najít.
pro nás žil a zemřel.
CHCE BÝT NAŠÍM
Vstal z mrtvých,překo
OTCEM___________
nal smrt a dal nám
Chce s námi žít dů
věčný život. Víc Bůh
věrně. Chce naši ví
člověku dát nemůže.
ru, naději i lásku.
Je to absolutní maxi
Nemusíme ho ani za
mum. Věčný život ur
hrnovat prosbami o
čuje cenu člověka.
nějaké dobro - on
P.LEO KUCHAŘ
sám nám ho přeje víc.

MANŽELSTVÍ
V RUDÉ BOUŘI
ALEXANDRA RACHMANOVÁ

3.března 1924.
8
Jedním z nejpozoruhodnějších lidí na fakultě je bezpochyby student Miťa Cistjakov. Mladičká
tvář, skoro chlapecká, s neobyčejně inteligentním a chápavým výrazem. Vzdor tomu, že chodí
v neuvěřitelně rozedraných šatech a nosí rozšlapané holinky, je okamžitě poznat, že dříve
žil v docela jinán prostředí než dnes. Z hnědých očí zírá dobrosrdečnost, skoro radost, a
jenné dětské rty se často rozevřou k úsměvu, který je někdy trochu náladový, ale vždycky
svobodný a otevřený. Už dlouho si nestříhal kaštanové vlasy, visí mu kolem tváře jako ves
nickému jáhnovi. Má malé ruce s jermými prsty, ale úplně pokryté mozoly a ranami či jizvami.
Z toho je vidět, ze musel tělesně těžce pracovat - ještě než vůbec dorostl.
Úplně výjimečné to však musí být v jeho hlavě. Má báječnou pamět a velmi bystrý rozum, ale
přece stále dělá dojem, jako by to neměl v hlavě docela v pořádku. Má při ruce stále citáty
z Kanta, Schopenhauera a Bůh ví od koho, perfektně ovládá latinu, řečtinu, němčinu, franštinu a angličtinu. Vždycky první odpovídá na profesorovy otázky, ale vždycky tak, že přidá
k věci i skvělé myšlenky, které se však docela k tomu nehodí. Je to u něho jako v pokoji,
který je sice skvěle zařízený, ale přece různé předměty nestojí na místech, kde by je
vlastně člověk očekával.
Po přednáškách se ke mně Mífa obrátil:"Dovolte, abych vás doprovodil darů, musím totiž tak
jak tak k vám, chci si od vaši sestry vypůjčit knihu, kterou mi slíbila."
Během cesty jsem se snažila něco vyzvědět o jeho životě.
"Nemám byt, "řekl, "spím, kde je právě místo. Někdy u známých studentů-když mě pozvou, jindy
na nádraží, pak zase v kostele. Když člověk hodně přemýšlí, vždycky mu napadne nějaká mož
nost, kde by mohl přenocovat. V létě je to vůbec lehké, to se vyspím báječně v nějaké za
hradě nebo v prázdném vagonu."
"A z čeho žijete?"
"štípán dříví, nakládám na lodě, a v létě se vůbec vždycky něco najde, v zimě je to horší.
Ale je to docela pitomý předsudek, když si lidé myslí, že člověk musí za každou cenu každý
den jíst. Jím průměrně třikrát týdně a jen se podívejte, ještě žiji a navíc docela dobře."
A to všechno řekl a ještě vesele vtipkoval. Pohlédla jsem mu do očí, abych našla za veselý
mi slovy bolest, která tam někde musí být ukrytá. Hledala jsem-ale nenašla jsem ji. Nemohla
jsem uvěřit, že by tam nebyla - určitě byla schovaná hodně hluboko.
"Žil jste vždycky tímhle způsobem?""To ne. Můj otec byl generál-to vám ovšem říkám pod pe
četí hlubokého tajemství. Zastřelili ho hned na začátku revoluce. 0 matce a sestrách jsem
dlouho neslyšel, nevím, kde jsou a jestli vůbec žijí. Jsem sám. Docela sán. V dotaznících
se vydávám za syna jednoho z našich lokajů, který u nás sloužil, a tak se mi podařilo roz
ptýlit nedůvěru, kterou vyvolávají moje znalosti řečí. Přírozeně-lokajův syn se to naučil
od panstva. A co je nejdůležitější, včas jsem si začal sestavovat svůj proletářský původ.
Brzo jsem si všiímul, že u nás nesmí mít nikdo otcem generála. Pracoval jsem dva roky, a
ted je ze mne opravdový proletář, který přišel na universitu."
Když tohle všechno ze sebe rychle sypal, dělal nohou podivný pohyb, skoro jako kdyby chtěl
hrát fotbal a při ton mu vždycky vykouknul palec z rozbitých holinek.
Když nám Dunjaša otevřela dveře, vyděšeně ustoupila, tak ji vyděsil pohled na Mítu-už už
chtěla mu zabouchnout dveře před nosem. Zašeptala mi: "Co jste nám to přivedla za tuláka?"
Míta u nás zůstal na čaj. Při ton občas pohlédnul na Irinu, zrudnul jako malé dítě, které
bylo přistiženo při mlsání a pak se snažil, zastrčit co nejvíc pod židli své holinky s vy
kukujícím pal can. Při tem měl však stále dobrou náladu, vesele vykládal, vzrušeně-skoro ja
ko v horečce, až přivedl do dobré nálady celou společnost.

NAŠE POŠTA
"Jsem na dva měsíce s
bratrem Pavlem(z Jamaiky-náš student, má
první sliby, 25 let) na
9
velké venkovské far
Rozhovor s přírodovědcem P. Karlem PHI LI nosti Perdmon' temps(je prý to zkomole
BERTEM z Mnichova o vzniku a vývoji ves né Pied de Montagne). Jsou to vlastně tři farnos
míru, života a člověka.
ti, dvě katolické školy, bohoslužby na třech mís
CO ŘÍKAJÍ VÝZKUMY 0 VZNIKU VESMÍRU? tech a mnoho činnosti. Lidé výborní, spolehliví
Vědci se domnívají, že vesmír je sta a aktivní. Nejde o obce v evropském smyslu;jsou
rý asi 15-20 miliard let. Podle růz to hory, prorostlé "lesem"-muškátový ořech,skožice, hřebíček, pomeranče, grapefruity aj.
ných výzkumů se věk vesmíru trochu
liší. Vychází se hl.z toho, že v oka Příkré kopce jako v Krkonoších a lidé bydlí pří
mžiku vzniku byl vesmír nesmírně ma mo uprostřed svých sadů. Není tam ani rovina,
lý a při prvním výbuchu se s obrov kde by se mohla obec s návsí vyvinout. Je to
krásná krajina-jako tropický park. Je tu víc deš
skou rychlostí začal spirálovitě
rozvíjet-což trvá dodnes a dá se to ťů a chladněji než na Jamaice. Teplota 23-27°C a
svěží vítr. Slunko je tu často pod mrakem.
dosti přesně měřit. Radius-poloměr
vesmíru je dnes cca 10 miliard svě Farnost je dobře organizovaná, lidé přijdou na
liturgickou schůzku v 8 večer, kdy je venku
telných let.
tma jako v pytli, cesty blátivé a prší. Dobrý
Za několik miliard let po vzniku
vesmíru se tvořily první chumáče-ku- zpěv, většinou z šedesátých let - ale i pozdější,
py z kosmického materiálu, poté tzv. hrají na kytary a bubínky. Ve Vincennes-druhá
quasary(předchůdci hvězdných soustav) obec farnos ti-malá děvčátka při obětování darů
ve kterých se odehrávaly a dosud ode symbolicky tančí, caparti jsou graciesní a důstoj
ní..."
GRENADA
hrávají nepředstavitelné výbuchy.
Dnes víme, že je nejméně sto miliónů, "Jako je zločinem porušit mír, tak je také zloči
ale pravděpodobně přes bilión(milión nem setrvat v míru, když je porušená pravda.
mi lionů)hvězdných soustav-galaxií;
Je čas, kdy je správný mír a čas, kdy správný
obvykle obsahují stovky miliard hvězd není. V Písmě stojí, že je čas míru a čas války
(Koh 3,8) a zákon pravdy to rozlišuje. Nikdy
KOMUNISTÉ UČÍ, ZE VESMÍR PULSUJE
však není čas pravdy a čas omylu. Je psáno, že
0 této domněnce nejsem přesvědčen.
pravda Boží zůstává na věky.(Z 116,2). Ježíš
Jsou různé možnosti. Vesmír se zase Kristus říká, že přišel, aby přinesl mír(J 14,27),
smrští nebo se bude dále roztahovat. ale stejně říká, že přišel, aby přinesl meč(Mt 1O,
Pak jsou další možnosti, které Ein 34). Neříká však, že přišel, aby přinesl pravdu
steinova teorie relativity nevidí-ta- i lež. Mnozí staví jednotu nad pravdu a zapomí
kové teorie zpracoval můj bratr a já. nají, že jednota se dá dosáhnout jen v pravdě. "
(Bernhard Philibert: "Christliche Proohetie_
NSR
und Nuclearenergie." "Das Dreiei" 2.července jsem přišla zase do hlav.města Ko
ne."" Ľlberleben ohne Erfinlumbie Bogotá. Po pěti letech jsem tam našla mno
dungen?" - B.a K.Philibert:
ho změn; vysoké ceny zboží-následek inflace,pa
"Das AU". -Christiana Vernu jící v Již.Americe. Občanská válka ozbrojených
lag, CH,Stein a. R. )
skupin (guerrilleros)ohrožuje občany ve městech i
Představa o tzv.pulsují
na venkově. Velké plochy vých.Kolumbie jsou po
cím vesmíru, který se
sázené rostlinami, z kterých se připravují omam
po dosažení maximální
né jedy-marijuana a cocca. Pěstitele těchto zhoub
ho průměru znovu vrátí
ných rostlin chrání povstalci-organizace Mafie.
do původní formy bodu a
Denně hlásí TV i radio srážky povstalců s voj
znovu se roztáhne a za
skem-jsou mrtví na obou stranách. Lid na venko
se smrští - se vrací ne
vě neví,s kým má držet a proto raději opustí své
ustále. Zatím jsou to po
obydlí a tlačí se do měst, kde hledá bezpečí...
chybné a fysicky nevěrohod
V Bogotá jsem navštívila jih města, kde tyto chu
né pokusy, které chtějí zachraň
dé rodiny bydlí. Dřívější baráky z plechu a z
nit učení o věčnosti hmoty. Ve svo^ lepenky se změnily v domečky z cihel. V mno
bodném světě vědy je také svoboda ná hých chybějí ještě dveře a okna, stavební mate
zoru a vědec není vázán na dogmatic riál se válí po ulicích, ale je vidět pokrok a sna
ky předem dané světové názory. Před ha po lepším bydlení. Zde se nepracuje tak spo
stavy pulsujícího vesmíru mají sotva řádaně jako v Evropě, nýbrž primitivně, ale sna
přívržence. A řekl bych, že z různých ha je vidět, z toho jsem měla radost."S.Ludmila
fysických důvodů je zatím odmítáme.

Ve dvacátých letech závodili
na Indiánech i slavní bratři
Jiří a Zdeněk Pohlovi, pozděj
Možná, že by k tomu nedošlo, kdyby naším
prvním presidentem byl někdo jiný než T.G.M. ší automobiloví závodníci na
Možná, že k tomu právě proto došlo, že paní Bugatkách s Eliškou Junkovou
a Jiřím Lobkowiczem. Pro mne
Masaryková byla Američanka a přišla z USA.
Alespoň se domnívám, že Československo bylo byl nezapomenutelný za'vod do
jedinou zemí kromě Spojených Státu, kde byla vrchu v Roztokách u Prahy.Jel
po I.svět.válce policie vybavena americkými se do strmého kopce před terasovou
10
motocykly značky INDIAN. Přišly do Prahy hned restaurací Maxmil iánka. Většinou se
v samém počátku a rozpuku nové a mladé Česko nedostávali závodníci na svých strojích ani do
poloviny kopce. Nesmírně protivný zvuk, takové
slovenské republiky.
zběsilé ječení, vydávaly dvoutaktní Bekama. Ja
INDIÁNY byly krásné motocykly. Celé červené,
ký to byl údiv, když nastoupily čtyřtaktní a
naše policie měla dvouválcové, pochopitelně
silné Indiány.
čtyřtaktní, a znakem továrny byla hlava India
na s krásnými pery. Ta se též skvěla na troj Jeden z bratří Pohlů, tuším Zdeněk, nejen vy
úhelníkových červených praporcích. Zástupcem jel až na vrchol, ale přistál tam ve větvích
stromu. Jako dnešní terenáři, když byl za po
Indiánu byl v Praze Ing.Mařík. Obchod se mu
slibně rozvinul a zanedlouho Indiány vítězily lovinou vrchu, tak zvedl přední kolo a mistr
v různých motocyklových závodech a soutěžích. ně na zadním kole vyletěl až nahoru. Odnesly
to roztržené kožené kalhoty.
Jako špunt jsem vyfotografován na Indiánu
svého otce, který byl mezi prvními, kdo vlast Nic však netrvá věčně. V konkurenci s Harley
Davidsony, BMW a celou řadou jiných
nili tyto skvělé a nad míru spo
značek, Indiány pomalu ustoupily a
lehlivé americké výrobky. Jatínek mě brával s sebou na různé
skončily u zmrzlinářů, kteří místo
sidecaru vozili po straně Indiana s
závody, to se tehdy jezdila prv
ní plochá dráha na klusáckém sta
takovou dlouhou bednou se zmrzlinou,
eskymem a tou předchůdkyní polárky
dionu v Praze na Letné. Velmi
na dřívku. Jaká to byla degradace
vzrušující byly závody Zbraslav Jíloviště. Tam také burácely Bugatky. Nebo v pro elegantní Indiány!
dnešní Opletalově třídě před budovou Autoklu Ve Springfieldu ve státě Massachusetts, kde se
bu býval start a cíl velmi náročné motocyklo Indiány vyráběly, je dnes museum býv. to varny
vé soutěže.
Indian. Ještě jsem se tam nedostaj. Kdož ví,
třeba to bude někdo z vás, čtenářů, který tam
Vincenc R E C H N E R
objeví nějakou fotografii z Československa.
Vancouver, B.C. Kanada
Proč by ne?

O INDIÁNECH ZASE JINAK

Letos nebo r. 1988 má být ve Vietnamu propuště
Nejvyšší italský soud zrušil zatykač na arci no asi 100 kněží-většinou vojenských kaplanůbiskupa Pavla Marcinka a dva další zaměstnance kteří jsou už 12 let po skončení války v přeVatikánské banky, vydaný v souvislosti s finan vychovávacích táborech. Jsou to důstojníci-vo
jáci už byli většinou propuštěni. Jsou v tábo
čními nesrovnalostmi v Banco Arabrosiano.
Pře ds .jihoafrické bisk.konference Mons. Napier rech na severu a ve středu země, hl.v Than Hoa
a Nghe Tinh. Vrátí se do svých diecézí a po
sdělil 18.7.,že sv.Otec navštíví 12.-20.9.88
Botswanu, Lesotho, Swaziland, Mozambique a Zim nějakou dobu pozorování dostanou od úřadu pro
babwe. Rád by pozval sv.Otce i de JAR,ale za cirk.záležitosti povolení vykonávat kněžskou
službu.
tím není vhodná doba. V Lesothu bude sv.Otec

CO NOVÉHO VE SVĚTĚ

24.5.zemřel v Praze katol.básník Josef Kostohryz a byl pohrben na Olšanech. Nar.se 25.12.
1907 v Křenovicích v Čechách, vystudoval na KU
franštinu a filosofii, od r.1934 byl lektorem
češtiny na neapolské a římské universitě. 7 r.
Dr.Olga Blašková, ředitelka bratislavské gynek. 1956-45 byl středoškolským profesorem v Praze
kliniky prohlásila v rozhovoru s Novým Slovem, a v Čes .Budějovicích, 1945-49 úředníkem na mi
že od liberalizace zákona se zvýšil počet ukon nisterstvu informaci v Praze, pák v Národní
čení těhotenství o 150 %. Se žádostí o inter galerii. R 1952 byl odsouzen na doživotí, v r.
rupci přicházejí i 14 ti letá děvčátka. Zvýšil 1964 propuštěn a r.1968 plně rehabilitován.

blahořečit I.katol.misionáře země, P.Josefa
Gerarda/z Lotrinska/, který r.1862 založil ka
tol.misii v tehdejším Basutolandu a zemřel v
pověsti svatosti. V Lesothu se setká sv.Otec s
jihoafrickými biskupy.

Tisíce katol.vězňů jsou a byli v Kambodži bez
se i počet heterosexuálních styků. Následek:
větší počet pohlavních chorob a rozšíření MLS. jakéhokoliv procesu mučeni. Kde jsou protesty,
tak hlasité proti mučení v Čile?
Nový zákon ženu nechrání, ale škodí jí.

NEZAHYNEŠ

NAŠE KŘÍŽOVKA
Dokončení tajenky v min.č. :T0,00 DELAT MAME.

Biskup z Porta byl znám
svou úspěšnou misií v Bul
harsku, Nemoudrým zdráhá
ním se Mikuláše I.,který
nechtěl Formosa nechat
jako arcibiskupa v Bul
harsku, se země Západu
odcizila a přijala pravo
slaví. Později se Formo
sus připojil ke spiknutí
šlechty proti Janu VIII.,byl zbaven biskup
ského úřadu a poslán jako vyslanec k císaři
Ludvíkovi II. Pak ho Marinus I.ustanovil
biskupem v Portu. Jako papež byl nucen po
kračovat v politice Štěpána V., opakoval
r.892 v Raveně korunování Vidovo na císaře
a zároveň korunoval na císaře i jeho syna
Lamberta. Jejich rostoucí vědomí moci při
nutilo papeže povolat na pomoc krále Arnulfa. Po Vidově smrti panovala v Římě jeho
vdova Ageltruda. Když se objevil Amulf po
druhé, dobyl Řím a chtěl být korunován na
císaře, musel mu Formosus vyhovět. Pak ale
nemocný Amulf opustil Řím, aniž své dílo
dokončil a brzo zemřel i Formosus. Byl to
trochu ctižádostivý, ale jinak bezúhonný
papež. Obnovil chrám sv.Petra a dal vyzdo
bit ostatní kostely.
BONIFÁC VII. - duben 892

špatný a často zbavený úřadu vládl Bonifác
jen 14 dní. Vzdor rozhodnutí koncilu v Ravenně, aby se jeho jméno ze seznamu papežů
škrtlo, počítá se mezi papeže.

STĚPÁN_VI.-_květen_896_=_d^en_897
Jedna z nejodpomějších postav na papež
ském trůnu. Zachoval se o něm příběh, kte
rý ukazuje jeho podlost. Jako přítel domu
Spoletinů, kteří se zase dostali k moci,
dal vyhrabat osm měsíců v hrobě odpočíva jí
cího papeže Formosa, posadil mrtvolu v pa
pežském rouchu na trůn a rouhavě ho soudil.
Ačkoliv ho Formosus sám jmenoval
biskupem v Anagni, obvinil mrtvého
kromě jiných vymyšlených činů z toho, že
ho přeložil z Porta do Říma. Ohavný zrůdník dal mrtvému uříznout prst na pravé ru
ce, kterým papež žehná a za potlesku luzy
ho dal pohřbít na hřbitově cizinců, pak ho
dit do Tibery. Strašlivý čin vstoupil do
dějin pod názvem"mrtvolná synoda". Za něko
lik měsíců dav a přívrženci Formosovi od
vlekli Štěpána do vězení a tam byl uškrcen.
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A.Starý církevní soud,číslovka.B.Zápor, sebezápor,květní prášek. C.Předl.,číslovka, orgán
smyslu, souhlásky líce, zpracovává maso ohněm.
D.Turecky otec, části týdne, zn.Polska, spojka,
něm.to,50 říms.,předl. E.Období, předl.,hlavní
část mše sv.ve vých.obřadech,předl. F. Zkratka
titulu, slov.mše sv.,předl.,angl.jestli, období.
G.Říms.2,zkr.cizího žens.jména, hlavní karta,
něm.on. H.Citosl.povzbuzení, foneticky něm.Čechy
něm.já, předl.,římská tisícovka. CH.Starý národ,
předl.,Kristův monogram, nota. I.Otázka, nepraoovitý, latinsky voda, váha, zn.dusíku.J.Poustevník/5 .pád/, rozum, národ-sousedící s Anglií
/slovensky/. K. Umývání rukou při mši sv., dě
lala pečivo, spojka. POř^CKA: Anafora
1 .Přivtělení klerika k diecézi/z latiny/,zkr.
meny. 2.Jméno cařihradského patriarchy, který
hlásal, že v Kristu jsou dvě osoby, lat.modli
se. 3.Římská podzemní pohřebiště, jméno 13 ti
papežů. 4. Pře dl.,pohlavní styk se zvířaty, hl.
město křesťanstva, spojka. 5.Východní obraz
světce, čaroděj Eskymáků, spojka, zn.aut malého
západoevropského státu. 6. Tesy, předl.,ne muži,
úkazov.zájm. ?.Aromatická biblická bylina,spoj
ka, dvě samohlásky, zápor, spojka, opice. 8.
Upíná, latinsky "i ze syna"-spomé slovo ve Vyz
nání víry o Nejsv.Trojici, 9.Latinsky"Hle",
breviář, předl. 10.Latinsky "dílo",hrdina, hlas
koně, spojka, římsky 50.11.Výrobce sedel/sloven
sky/, zvláštní-z německého foneticky.12.Lidově
zdravá tekutina, národ, sídlící částečně v Tu
recku, částečně v SSSR, spojka.
PONÍČKA: Nestorius, filioque

••••••••••••»•••••••«•••«—OMMO••••••••••••—

NIC NENÍ TÉŽŠĎ10 A NEVYŽADUJE TOLIK CHARAKTERU,
JAKO SE OTEVŘENÉ POSTAVIT PROTI DUCHU DOBY A
HLASITÉ ŘÍCI: N El
Kurt TUCH0LSKy

BŮH SE O DÍTĚ ZAJÍMÁ
TO by sl melo uvědomit každé dítě. Ovsem pomoci
mu k tomu musí rodiče a učitelé. Nejen osobní
pochvalou, nejen slovy, že Pánu Bohu se jeho
jednání "líbí", ale snažit se mu ukázat hodnotu
nad věcmi, nad skutky a nad sebou - totiž BCHA.

A C C E US

víte,CO JE TO ?
-též Haggeus z hebrej

ského Chaggai. Spolu se Zachariášem jsou
proroky návratu ze zajetí babylonského do
Palestiny a stavby nového chrámu Zorobabelova v Jeruzalémě v letech 520-515 př.K
DÍTĚ JEŠTĚ NEDOVEDE ŽÍT BEZ TCHO, 00 JE MU BLÍZ- Oba ve svých prorockých kázáních povzbu
zují k pokračování a dokončení stavby
jO?
— 'Bez pohledu na skutky dospělých; takže je mu chrámu uprostřed velkých počátečních těž
třeba ukázat, co Bůh stvořil, že všude nechal
kostí. Kniha proroka Zachariáše je po
známky své ruky, a vše, oo dělá, dělá pro dítě
stránce textové kritiky dost obtížná. V
a osobně se o ně zajíntí.
rozsahu 14 kapitol Zachariášova proroctví
máme zde mnohá vidění a předpovědi
DÍTĚ SI ZVYKNE
mesiánské spásy.
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Připomínáme-li dítě v běž
ném životě stále pozor
nost Boží vůči němu, dítě
si zvykne a nyšlenka na
Bolia mu pevně utkví v
nysli. Musíme to dělat
taktně, opatrně a pozorně,
s ohledem na povahu kaž
dého dítěte. Boží přítoímost nemáme přizdobovat, ani mu líčit Boha
v jeho přesažnosti-to
dítě nepochopí. "Bůh to
vidí a má z tebe radost!"
To pochopí každé dítě a
začne se zvolna přátelit
s Bohem nebe, s Ježíšem Kristem, začíná Boha
milovat a mít úctu k lidem z Písma sv.,kteří
"jednali podle vůle Boží", víc si uvědomí Boží
pozornost vůči němu, hluboko se mu vtiskne myš
lenka Boží lásky a přítonnost Kristova v jeho
životě, když mu vyprávíme příběhy z Písma,např.
jak si Bůh vybral mladého Davida k velkým věčen,
jak svou návštěvou posílil Eliáše, jak byl Ježíš
pozorný vůči lidem kolem sebe, ke svátým. ..i při
rozené dary, které pro nás stvořil atd.
Dětské skutky nemají být automatické nebo moti
vované vyhlídkou na nebeskou odměnu, tím méně na
Boží trest. Máme v nich vzbudit jistotu, že Bůh
je vidí, dobré skutky schvaluje a méně vyrovna
ným dětem, že Bůh nechce to, oo dítěti nedovolí
me.

A CNOSTICISMUS — zna"
mená nemožnost filosofického nebo teologic
kého poznání. Poprvé užil tohoto slova
Huxley v r.l869 ve svém stejnojmenném
spise, čistý agnosticismus hlásá: I. Je ne
možno dokázat jsoucnost Boha, neboť naše
poznání se omezuje na jevy-fenomeny. 2.
Pro rozum je také nemožné dokázat ne
existenci Boha. 3 Rovněž je nemožné rozu
mové poznání přirozenosti Boží. 4,.Tedy
idea Boha nemá vůbec místa jak ve vědě,
tak v dějinách lidstva.
Dogmatický agnosticismus pak sice věří v
Boha, ale popírá, že by se mohlo soudit
něco o jeho povaze a vlastnostech; tradič
ním náboženským formulacím připisuje jen
cenu praktickou, ne teoretickou. Čistý
agnosticismus odsoudil již (.Vatikánský
sněm v dekretu o víře a znovu autorita
církevní v encyklice sv.Pia X.:Pascendi
Dominici gregis, když byl r.l9O7 odsouzen
modernismus,jehož ideologickým podkladem
je právě náboženský agnosticismus.
A C N U S DE! — Beránek Boží.
I. Podle příkladu Jana Křtitele označení
Krista. Používá se jako vzývání Ježíše
Krista při mši sv. před sv. přijímáním,
v litaniích a před podávání sv. přijímání
věřícím. - 2. Od devátého století voskové
tabulky, lité ze zbytků velikonoční svíce
(Paškálu) ze Sixtinské kaple s obrazem be
ránka a jménem vládnoucího papeže, který
je osobně světí v prvním a potom v kaž
dém sedmém roce své vlády.

ACRAEA — (řec.nepsaná) Ježíšo
va slova, která nejsou zachována v kano
nických evangeliích, nýbrž jen v ostat
ních novozákonních spisech (např.Skt 20,
35)) a jiných pramenechíapokryfy, citáty
u církevních Otců, papyry ap.). Jen vel
mi málo agraf je pravých.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kolika zlu by se zabránilo, kdyby se chá
palo, jak důležité je nejen dbát na sebe
před lidmi, ale znažit se zalíbit Bohu.

LOUČENÍ S OBERGURGLEM

DALLAS V OBERGURGLU!
Vedle fary je cestovní kancelář, střídají se
Z CHUDIČKÉ VESNICKY CBEC ZÁMOŽNÝCH LIDÍ
v ní dvě dobře in formované "horské "dívčiny. A
Velmi vkusné hotely a penziony s dřevěný
je tam i knihovna! Skoro celá Agat
mi verandami, v mnoha hotelích je
ha Christie, zkrácené romány z Das
plovárna, sauna, masáže, a jídlo
Beste, různá krimi a také - od 13
je levnější než u nás, ale dražší
Lee Raintree - Dallas! Na obálce
než v Německu.
se usmívá zlotřilý bratr JR, jeho
Když se zjistilo, že kolem je
'klamaná manželka Sue Ellen, lehko
spousta vhodných sjezdovek pro lyžaře, rostly myslný bratr Bobby, i dobrosrdečný sedlák, mat
hotely jako houby po dešti-a rostou stále, ná ka rodu Ellie, i Pamela a j. Filmaři zřejmě
valu zirmích hostů nestačí. Ze starých domků přidal i řadu zápletek... Knihy jsou opotřebova
tu a tam-na okraji obce-zůstaly jen podlouhle né, tedy se hodně půjčují, zvláště když prší
položené kameny zdí, zarůstající travou...
nebo se nedá lyžovat.
V OBERGURGLU mJÍ MLÉKO SKORO JAKO SMETANU
OBERGURGLOVÁ POLÉVKA
Lidé stále vyhánějí krávy na pastvu, šedé krá Na tuku osmažit cibuli, česnek a strouhanou
vy, vhodné pro vysokohorský chov, kolem pyšné mrkev. Přidat vodu, brambory, jalovec, libeček,
ho kohouta s ocasem plným"kosárků"se popelí
petržel, rýži, bobkový list, skoro nakonec po
kropenaté slepice. Zástupce pana faráře tvrdí, lévkovou kostku, ještě víc nakonec zaprášit
že lidé rádi vidí výsledky své práce-mléko,
moukou a docela nakonec-na talíř-přidat hrstku
sýr, vejce... Ráno vyhánějí chlapci krávy na pažítky. I nepolévkařům bude chutnat!
strmé lučiny, večer je shánějí dolů. Krávy už
POTKÁTE V OBERGURGLU ŽENY, MUŽE I DĚTI
znají svou cestu a neotevřou-li se jim včas
mladé
i staré, s pejsky i bez pejsků, v dlou
vrata chlévů, žalostně se rozbučí...
hých, krátkých i horolezeckých kalhotách, s
A CD PIOCARD SE SVÝM BALONEM?
obrovskými tlumoky na zádech, děvčata v "dimdMá tu svůj ponník, velký balvan s nápisem:
lech", stařenky s hůlečkami, opálené a ještě
27.května 1931 tu přistál prof .Auguste Piccard neopálené... Pro děti s obtížemi dýchacích
a Ing.Paul Kipfer po historickém stratosféric cest je tam zvláště zdrávo.
kém letu 16 .000 m.
POSVÍCENÍ V SOLDEN - NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
BOŽÍ MUKA DALEKO ŠIROKO
Větší obec leží níže než Obergurgl. Nejdříve
Nejen Kristus na kříži, ale i Pieta, sv.Kryš slavná mše sv., v uličce horalé-horolezci s
tof, sv.Jan Nepomucký a jiní. Nejsou to sice
lany kolem ramene, hudebníci a střelci v krotak nádherná Boží muka z barokní doby, která
jích, hasiči...a pak se celý kostel vyhrne za
komunističtí rouhači v naší vlasti zničili,
baldachýnem, pod nímž kněz nese Nejsv.Svátost
ale jsou stále ozdobena květinami.
v monstranci a jde se ke čtyřem oltářům; dlou
hý ocas věřících táhne lúkami a zpívá. Dosti
JAKO NA DLANI LEŽÍ VESNIČKA MEZI HORAMI
slabo a mizerně-mimochodem-ačkoliv kněz zano
Z ledovců prýští nesčetné stříbrné vodopádky
a vtékají do říčky. Potůčky vypadají nehybně, toval velmi známé a populární písně.
ale když k nim přijdete, vidíte, jak vesele
U KAŽDÉ ČERVENĚ LAVIČKY JE ODPADOVÝ KOŠ
stříkají po kamenech a na horské květiny, kte a pravidelně se vyprazdňuje - žádné kopce ple
rých je tu spousta.Část louky je žlutá jednou chovek od Qoca-Cbly. Na mrazech oprýskaných
květinou, část modrá porměnkami, část červená lavičkách si odpočinou ti, kdo míří po čím
alpskými růžemi, nahnědlá květy lopuchy nebo
dál užší, kamenitější a obtížnější oestě k ho
posetá zlatými plíšky panpelišek. Roste tu
rári. Jedna z nich připomíná Zermatt, ale před
žloutku podobný blatouch, pronikavě modrý ho ní leží neforemná hora, podobná spícímu lvu.
řec. Na vlhké půdě vyrazil lán přesliček Mladší dojdou až k obrovským ledovcům a snad
člověk by nevěřil, že v době "draků "to bývaly
si tam i zalyžují...
vysoké strony. Kameny jsou potaženy zelenavým
MŠE SV.JE KAŽDÝ DEN VEČER
mechem. Všechno je tu trochu zpožděné, i saMinistrují chlapci, ale dvě ma
látky jsou dosud malé.
lá děvčátka jako květinky zdobí
ZDRAVÍ /SKORO/ NAĽE VŠE!
bok oltáře. Na mši sv.na konci
Pan farář má velký záhon pažitky.
školního roku položily děti na
Když odjel, pustili jsme se do
oltář své výrobky-kresby, mode
sklizně, třídění, krájení/nalovaná zvířátka, vyšívky.. .Mi
říznutý prst/a skladování do
nistranty vzal pan farář na zá
kelímků od tvarohu či jogur
jezd do Itálie. To už jsme jeli
tu. V mrazičce bude čekat
hlubokým údolím asi hodinu k
pažitka na zimu.
železniční stanici Oetztalu.
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šlechetné, důstojné, vždyt vyplývají
ze zdravé osobnosti,napojené na jejího
Stvořitele a právě proto jeho chování
Kdo chce správně říci ANO k věcem a a způsob života tak silně působí i
lidem kolem sebe, ke svému poslání
na ostatní. _ __ DR._JOSEF BEEKING
a především k Bohu, musí se naučit
dokonalému a čestnému ANO k sobě sa
mému. Pak dozrává v celého člověka,
Obyvatelé města Candia na španělské Costa Blan
jeho charakter roste a prohlubuje
se. Roste i jeho osobnost, do které ka, mezi Valencií a Alicante, slaví každý rok od
Bůh vložil nadání, sklony a hodnoty 9.-20.října velkou a pestrou slavnost. Dvanáct
a ty má člověk přetvořit a rozvinout dní vzpomínají na patrona svého města, bývalého
vicekrále Katalonie a velkého světce Františka de
k plné dokonalosti.

„ANO" K NAŠEMU JÁ

■

!

Borja y Aragon.

V každém človeku je určitá osobnost,
každý má své vlastní poslání. To vše Čtvrtý kníže z Candie byl přijat do řádu ještě
jeho zakladatelem, sv. Ignácem z Loyoly. Jesuit
je zformováno v jediný harmonický
ský řád byl založen v r.l54O. Ale trvalo ještě
celek. Člověk není pou
léta, než se mohl František doce
hé nahromadění určitých
la uvolnit - totiž až v r.l565.
vlastností a sklonů. Jak
se liší lidé zevnějškem,
Narodil se 28. října I5I0 jako syn
tak se liší i svou
knížete z Candie a Jany z Aragón
vnitřní sestavou. Ani
ska. Matka mu brzo zemřela a
• jeden člověk není na
vychovával ho strýc, arcibiskup
prosto totožný s dru
v Saragose. Sedmnáctiletý vstou
hým, ani nemá stejné po
pil do služeb dvora Karla V.a je
slání- jen podobné, ani
ho manželky Isabelly. Tam poznal
stejnou cestu, jak své
svou pozdější ženu, Eleonoru de
poslání uskutečnit.
Castro, dvorní dámu královny

Isabelly.
To si musí člověk uvě
domit. Musí se poznat a
V r.l539 se jeho život náhle změ
vědět, jaká je jeho
nil. Zažil brzkou smrt krásné
osobnost, musí to vědět
královny Isabelly, viděl její roz
naprosto jistě. K tomu
padající se mrtvolu a to jím ne
ovšem potřebuje kratší
smírně otřáslo. Rozhodl se, věno
nebo delší dobu zrání a
vat svůj život úplně Bohu. Brzo
poznávání. Byli např.
poté byl jmenován vicekrálem
umělci, kteří poznali
Katalonie, takže musel své plány
své přirozené nadání až v pozdějším odložit.
věku.
B
Za čtyři roky poté se představil František sv.
Když člověk pozná sám sebe, musí k
Ignáci z Loyoly a udělal si u něho tajně exercivlastnímu JÁ říci pevné ANO. Toto
cie - trvaly celý měsíc. Nikdo neměl ani tušení,
ANO se rodí z jasného a klidného vě že po smrti své manželky vstoupil k Jesuitům.
domí - ne z pýchy nebo z
pocitu mé- Musel napřed zaopatřit svých osm dětí, dát do
něcenosti. Takový jsem! Bůh do mne
pořádku vládní záležitosti a potom - ve věku 4I
vložil to a to nadání, ty a ty hod ti let-se konečně přiznal ke svému členství v
noty a z těch vyplývají mé úkoly.
řádě.
Mám je rozvíjet, působit jimi na
Roku I55I přijal kněžské svěcení. Stal se gene
své okolí, opřít se tomu, co brání
rálním komisařem řádu ve Španělsku a velice
rozvinutí mé osobnosti, mému JÁ.

■

tam přispěl k jeho rozvoji. Podporoval Tovaryš

Je nám dobře v přítomnosti člověka, stvo Ježíšovo také při zakládání nových odboček
který má pevný postoj k svému JÁ,
v jiných zemích.
postoj vyzrálý a jasný. Nemusí to
Po mnoha radostech, ale i útocích závistivců a
být člověk nadaný, zdravý, hezký,
zlomyslníků, byl zvolen v r.l565 třetím generálem
vzdělaný. Z jeho osobnosti cítíme,
jesuitůídruhým byl P.Jakub Laynez, pokřtěný
že je živým důkazem pravdy, napsané
žid, velký pracovník na Tridentském sněmu a
kdysi Quardinim:"Každý-i průměrný
muž, kterého zapomněli svatořečit). V této funk
člověk má osobnost. Každého tvořila ci se sedm let věnoval svým nesmírným úkolům.
ruka Boži. Tato ruka nás také udržu Za jeho vlády se usadili jesuité hl.ve Střední a
je." - U křestana je ANO především k Jižní Americe.
k jeho křestanství, zvláště v naší
Zemřel 30.září 1572 v Římě a je pohřben v je
době, která neví nebo nechce nic vě
suitském kostele v Madridě, který dal vystavět
dět o ušlechtilosti člověka. Proje jeho vnuk František z Lermy. R.I67I prohlásil
vy věřícího křestana jsou přirozeně papež Klement X.sv.Františka za svátého.

VELKÝ NÁVRAT

Katolický kněz Mychajlo
HAVRYLIVA-z řádu Basiliánů, popisuje v samizda
tové Kronice katolické
metropolitou Nikodymem, vzdělaným mužem všestraCírkve na Ukrajině jak
ných zájmů, dobrým a skromným, ale nemocným se
se stal z pravoslavného
srdcem. Protože zemřel při audienci u Jana Pavla I,
kněze knězem katolickým. píše Havryliva otevřeně o jeho blízkých vztazích k
Nar.se 1949 u Lvova, po jezuitům. Dovídáme se i o pronikání KGB mezi rus
vojně studoval na pravo kou hierarchii, kde pod záminkou věrnosti a odda
slavném semináři v Le
nosti státu hledá spolupracovníky už mezi budoucí
ningradě a pak vedl Du mi kněžími na Duchovní akademii a láká je vyhlíd
chovní akademii. Za stu kou na kariéru v ruské pravoslavné církvi.
dia se Kontrole KGB se musejí podrobit i biskupové. Met
dostal ropolita Nikodym se marně snažil přesvědčit Havrymezi
livu o nezbytnosti této spolupráce k" dobru "cirk ve.
důvěr ZA SVĚHO PÔSOBENÍ NA UKRAJINĚ ZJISTIL
níky
ještě jako pravoslavný kněz, že věřící nemají
metro
dosud jasno o významu a dosahu nuceného připoje
polity
ní uniatů-sjednocených katolíků-k pravoslavné
pro Le
církvi v r.1946. Lnou stále ke své katolické církev
nin
ní tradici, kterou sice tu a tam starší kněží do
grad a
držují, ale mladší pod nátlakem rozkazu pravoslav
Novgo
ných odstraňují.
rod
NIKO- NEPŘÍJEMNĚ BYL PŘEKVAPEN POŽADAVKEM
církevních představených, podávat zprávy s jmény
( DIMA
ROTO- a daty o ukrajinských katolících a příslušnících růs
ných evangelických sekt. Nemohl se zbavit pode
VA.
zření, že pravoslavná církev na Ukrajině je jen
Když
mu dů nástrojem poruštění Ukrajiny.
věrně
ZAJÍMAVĚ A BEZ ILUZÍ PÍŠE O PRONÁSLEDOVÁNÍ
sdělil, a šikanování i neslýchaných výsleších KGB. Tato
že cho- zákeřná instituce doprovází jeho život i jako kato
, dí do
lického kněze. Některé jeho zprávy o ilegální exis
kato
tenci katolické Církve na Ukrajině jsou velmi otev
lického řené. Vyplývá z nich, že sice sovětské úřady pro
koste ti katolické Církvi v podzemí bojují, ale bojí se za
la a
sáhnout radikálně.
tam se
ÚPLNÁ LIKVIDACE HORLIVÝCH BISKUPU,KNĚŽÍ
i zpovídá, a že se cítí katolíkem, s úža
a
věřících by udělala na světovou veřejnost nega
sem se dozvěděl, že i metropolita tajně
patří ke katolické Církvi. Havryliva při tivní dojem o SSSR-a toho se SSSR nesmírně bojí.
jala skupinka ruských katolíků, udržující Proto ji tedy nechají na pokoji, dokud ovšem nežá
dá zákonné povolení k existenci.
spojení s katolickou Církví na Litvě.
ZDE SI MUSÍME UVĚDOMIT ,
VYSVĚCEN NA KNĚZE
byl r.1975 v katedrále sv.Vladimíra v Le že v SSSR zdomácněly metody zdánlivého řešení
ningradě. Působil napřed v blízkosti měs akutních problémů. Autor napsal i několik jasných
rozhovorů s důstojníky KGB, kteří mají za úkol
ta, r.1977 ho přeložili do záp.Ukrajiny,
kde pracoval ve Ivovské diecézi do r.1979 hlídat ukrajinskou Církev.
OSUD HO R.1985 ZAVEDL DO PSYCHIATRICKÉHO
Jeho představení byli býv.uniaté, kteří
byli přinuceni r.1946 přestoupit k pravo odd.vězeňské nemocnice, kde pracoval nějaký čas
slaví.
jako ošetřovatel. Tam se setkal o katolickým aktivis
R.1979 SE VZDÁVÁ DVOJf TVÁRE
tou Josypem Tereljou. Pod vlivem tohoto setkání na
a stává se katolíkem. Je znovu vysvěcen psal svůj vlastní životopis pro Kroniku katolické
na kněze(ačkoliv pravoslavné svěcení je
Církve na Ukrajině, o kterou se stará hlavně Teplatné) a to tajným biskupem. Od té do relja.
by žije v pronásledování a nebezpečí.
PRINĚST LIDEM ÚTECHU A TEPLO!________
Ale má klidné svědomí.
to dodává Otci Havrylivovi štěstí. Jako kněz, které
mu lidé důvěřují, má k tomu denně příležitost.
KGB MÁ BUŇKY V SEMINÁŘI
Autobiografii zakončil zdůrazněním své věrnosti kaZajímavě popisuje život kandidáta kněž
ství; ještě zajímavější jsou místa, kde se lické Církvi. Na mladou generaci má podzemní cír
kev vliv a dává jí oporu a smysl života.
zabývá ruskou katolickou společností a
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PROVAZ
První dopis došel před čtrnácti
dny; cheäuí byl stejný, jen da
tum bylo jiné: "Vražda Buxleyho vás
přijde na sto tisíc dolarů, " četl
Gregory "splatno zítra v 22 hodin u
druhého vchodu do Jamiesova parku. "
Kdo dopis poslal? Kdo věděl, že jeho
společníka Buxleye nezastrelil neznámý
pachatel v jejich klenotnictví, ale cn sám?
Že to byl vymyšlený pojišťovací podvod, s
nímž Buxley nesouhlasil-a to zaplatil smrtí.
Gregory klesl do křesla. Přece komisař Matt’
hews a kriminální komise ani chvilku nepo
chybovala o jeho výpovědi. Podle ní šel on,
Gregory, před uzavřením obchodu uložit do
banky denní držbu, prodavačka Gibbsová ode
šla k autobusu - sám ji tam doprovodil - a
když se vrátil z banky, našel Buxleyho le
žet s prostřeleným srdcem vedle prázdného
trezoru.
Přejel si rukou s dopisem tvář. Náhle ucí
til povědomou vůni, čí to byla voňavka?Čí?
Ano - byla to nepochybně voňavka, kterou
používala slečna Gibbsová!
S přivřenýma očina čichal k dopisu a horeč
ně uvažoval. Jistě to byla její voňavka.
Kolikrát prošla kolem něho a vždycky ucítil
tu pří jeimou vůni. Napsala snad dopis sama?
Vždyť po smrti Buxleye dala výpověd a ode
šla ke konkurenci? Nebo si to namlouvá?
Z obchodu odešli společně - ale snad něco
zaporměla, vrátila se, objevila mrtvého a
rozhodla se, že bude vydírat. Vždyť klíče
k obchodu měla jen ona, Buxley a on sám.
Jemu ten podvod vynesl dva milióny dolarůoo je pro něho sto tisíc? Ale spokojí se
slečna Gibbsová se sto tisíci? Nebude po
prvním vydírání následovat druhé a třetí?
Nevyssaje z něho všechny peníze a jemu
zůstane na krku jen vražda?

navždy
Škoda!
musela
musí

zavřel Maureenina ústa.
Dívka je půvabná, ne
by tak brzo umřít. Ale
chránit svou kůži! 16

Gregory zaparkoval vůz dvě
ulice před Maureeniným domem.
Pak šel pomalu po termán chod
níku. Už z dálky viděl matné
světlo, které osvětlovalo z je
jího pokoje část zahrady. Opatrně
otevřel zahradní branku, přešel přes trávník
až k oknu a nahlédl dovnitř.
Maureen seděla v křesle před televizorem a zdá
lo se, že se jí film velice líbí.
Gregory poodstoupil, vtisknul se do stínu křo
vin a nespouštěl očí z okna. Je-li Maureen sku
tečně vyděračka, musí za chvíli vyjít z domu a
namířit si to k Jamiesově parku.
Minuty se nekonečně vlekly, Maureen stále hledě
la na obrazovku. Snad to přece není ona? Ale
ta vůně, ta vůně? A kdo jiný by to mohl být?
Nemůže to být nikdo jiný než ona, uvažoval ho
rečně Gregory, ztmulý v nepohodlné pozici v
křoví.
Náhle Maureen vstala, podívala se na náramkové
hodinky, zavřela televizi a zmizela v předsíni.
Pak se znovu objevila, jen aby zhasla světlo.
Měla na sobě lehký plášť a Gregorymu bylo náhle
líto, že musí zabít tak rozkošnou, milou dívku
se zlatými vlasy a štíhlýma nohama.
Odplížil se po špičkách ke garáži, vytáhl z kap
sy pistoli a našrouboval na ni tlumič zvuku.
Tak přece je to ona - pomyslil si a zmocnil se
ho vztek. Byl by se do ní jeden čas málem zami
loval! Dopisy mohou'být jen od ní! Měla klíč,
věděla, že vrahem mohl být jen on. A namlouval
si, jaké má skvostné alibi, když ji doprovodil
k autobusu a klábosil chvíli s prodavačkou novinSe zbraní v ruce nespouštěl oči z domovních dve
ří. Náhle mu někdo sáhl přes rameno a vytrhl mu
pistoli z ruky.
"Tak tímhle jste, Gregory, zastřelil svého spo
■
I když druhý den čekal zase vyděračský do
lečníka? "zazněl klidný hlas za jeho zády.
pis, zasáhl ho jako rána kladivem. Dies!
Gregory nebyl schopný se pohnout nebo jen pro
Ve 22 hodin! Kdy je park skoro prázdný!
mluvit. Stál mlčky vedle garáže a nebránil se,
S námahou dočetl poslední řádky:"Uvědomte
když mu nasazovali pouta.
NAŠE KRIMI
si, že vás čeká provaz!"
"Víte, poznali jsme hned, že něco není v pořád
Gregory se rozzuřil. Jen počkej, drahoušku, ku. A když nám slečna Gibbsová řekla, že jste
na té schůzce mě uvidíš jako své ucho. Mís před odchodem do banky vyndal z výlohy cenné vě
to sto tisíc dostaneš kulku do břicha. Ale
ci a klíč dal do kapsy - jak mohl zloděj vzít
oo když si Maureen vezme průvodce? NeBuxleyovi klíč?A zastřelit ho? A ukrást klenoty!
dívku musí zabít dřív, snad v jejím bytě?
Kdybyste byl nevinný, byl byste nám hlásil, že
Žije sana, v přízemí, adresu zná. A před
vás někdo vydírá. Nu - a tak jsme navoněli dopi
odchodem k Jamie sovu parku bude jistě doma! sy voňavkou slečnu Gibbsové a čekali, že si to
Od ní je k parku sotva deset minut. Tfedy!
ho všiímete. A uvažovali jsme správně, že?"
■
"Napřed jsem ho zastřelil a pak vzal klíč, "opra
Skoro vesele vytáhl revolver,’ v zásobníku
vil maně Gregory komisaře. Pak se dal bez pro
bylo ještě pět nábojů. Stačí jediný, aby
testů odvést k policejnímu autu. A.MICHEL
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MŠE SV.

SETKÁNÍ S P.J.ČUPREM,TJ.
z Vatik. rozhlasu v Ženevě.
Nánět:UMENIE V SLUŽ
AARAU-u sv.Petra a
BE DUCHOVNOSTI A DUCHOV
Pavla u nádraží, v
NOSŤ V SLUŽBE ŽIVOTA. Inf.P.MAZÁK
2.-4.října
kryptě, každou 2.sobotu
P.Birka
18,1J Ipodzimjí duchovní víkend s otcem cyrilem v
BADEN - kaple sv.Šebestiána/vedle far. ■QUARTENU. Posila pro život, správná orientace k víkostela/.každou 2.neděli,P.Birka, 11,15 Iře, k událostem v nás i kolem nás a - kdo by nepotřeBERN - Dreifaltigkeitskirche, střídavě Iboval pevnou oporu v dnešním rozkolísaném světě?
česká a slovenská, sobota
18,00 Ijestli jste se ještě nepřihlásili, pospěšte si!
BASILEJ-jen slovenská/i pro Čechy/___________________________________ 16.-18.října_
Riirelinbachweg - neděle
9,00
DUCHOVNÍ
OBNOVA PRO SLOVÁKY I ČECHY V BEX-záp.Švýc.
GURYCH-česká-Herz Jesu Kirche ,3emtlerPovede
Otec
biskup Dominik HRUŠOVSKÝ. Začínali před
str.46, neděle
19,00
7 lety s šesti účastníky, loni už byla přednášková
SLOVENSKÁ - v kryptě Liebf rauenkirche,
síň plná. Otec biskup nám ukáže hodnoty víry-bohatWeinbergstr.45. ,v neděle a svátky 9,00
ství, které-podle slov irského katolického spisovate
CORTAILLOD-IO km na juh od Neuchatel,
le P.A.Sheehana-"nosí katolíci zabalené do kapesních
smer Yverdon, far.kostol sv.Petra 16.-18.října
4.nedela v mesiaci, P.Mazák
10,00 šátků". Inf.a přihl.P.Mazák
FRIBOURG-v kaplnke Nbrianistov,Rue de I VÝSTAVA OBRAzQ - většinou s náboženskou tématikou Faucigny,1 .ned.v mesiaci,P.Mazák 10,00
paní BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ a řezeb jejího manžela v ga
LAUSANNE-v kaplnke"Foyer du Serván" Rue
Eugěne Grasset, 3.a 5.ned.
9,15 lerii RA-Curych-Affoltern, Wehntalerstr.492/Dr.Petr
Doležal/. Jistě tam najdete uhodný doplněk do svého
RÚTI-TANN-kaple u katol.kostela - viz
bytu
nebo milý vánoční dárek-obrazy nejsou drahé a
oběžník HLAS MISIE
9,15
SOLOTHURN-Spitalkirche, každou 2. neděl i bude jich něco přes 100-také Neponucenum si koupilo
P.BIRKA
10,30 2 obrazy bl.Anežky./Od nádraží č.ll na Bucheggplatz,
LUCERN-St.Peterskapelle, neděle
18,30 pak 74 trolejbus na Einfangstr./19.hod.5.12.do 30.12.
SCHAFFHAUSEN-kaple pod kostelem sv.Pet DUCHOVNÍ OBNOVA A REKFEACE: PRO MLADÉ v Casies-Již.
ra, St.Peterstr.ll/Hlas misie/
10,00 Tyroly^>řihl. čeští misionáři
26.16-2.1,1988
ST.GAILEN-než nastoupí nový misionář,
chodí krajané na švýc.mši sv.v domě
Na VĚČNOST NÁS PŘEDEŠLA 4.září po dlouhé a bolestné I
v 17,30.
nemoci DAGMAR EISNEROVÁ , vnučka
WINTERIHUR-St. U] -ichkirche-Rosenberg,
slavného Pavla Eisnera. Vzpomínají na ni vděčně i^B .
česká mše sv.v sobotu v
19,00 imozí uprchlíci, kterým se neúnavně snažila - a ta- |
ŽENEVA - v kapli pri kostole sv.Terez ké našla - nový domov. AÍ ODPOČÍVÁ V POKOJI.
ky, 14 Ave Peschier,2.ned.v mesiaci 9,30

Data nepravidelných mší sv.,výletních
nedělí, exercicií, duchov.obnov, táborů
pro děti a mládež, zájezdů a pod.sdělí
misionári-pokud neuverejníme v KLUBu.
Na ně se obraťte v záležitostech křtu,
pohřbu, sňatku, sv. zpovědi,pošvě cení ne
platného manželství, návratu do Církve.

P.JAN BIRKA, 6006 LUZERN, St.Leodegars.
6. - tel.041-515935
P.JOSEF ŠIMĚÍK, 8004 Zurich,Brauerstr.
99., tel.01-2415025
KLUB
P.ANTON BANÍK,tamtéž,t.01-2414455
P .MARTIN MAZAK, 1110 Morges, La Longeraie, CP 202, tel.021-717713
P. A.ONDFEJKA -Amerbachstr.il.4007 Ba
sel/1 .061- 320404/, Leonhards tr. 4 5/Slcwakische Mission- 061-5117/

NOVÉ KNIHY

MEDZI TEMŽOU A TIBEROM. - Zhodnocení tři velkých katolŕckých osobnosti: Mary Nardové z přelomu 16.a 17.
st .-průkopnice nových metod apoštolátu zen. Johna H.
Neumana-dosud nedoceněného konvertity, jehož knihy
řeší katolické otázky, kterými kolísá dnešní doba.
Gilberta Keitha Chestertona - konvertity a spisovate
le, jehož umění vyrůstá z hlubin vroucí katolické víry a anglického humoru. 147 str.Brož.
CARRETTO, Carlo .-PREČO, PANE? Typicky "carrettovské"
hluboké úvahy o podstatě a smyslu bolesti. 159 str.
Obj. -.Jesuit Fathers,Cambridge,Ont,NIR 5N3 CANADA

HRABAL. B.: PROLUKY. Stárnoucí, nemocný autor hle
dí na svůj život očima své ženy. Hluboce psychologic
ká, umělecky vynikající/be z obvyklých oplzlostí/poutavá kniha, která ve vlasti vyjít nesměla.194 s.Il.
OBJ: ROZMLUVY,18 Church Hill, Purley, Surrey,
CR2 2QN England

G. BROWN

ANO, MADAM !
Na slavnostní hostině u Peabodyú se najde ztracené stříbro v Billově kufříku. Ten popře,
že by je byl ukradl.
18
Peabody se sklonil, zavřel kufřík, zvedl ho a vstoupil do jídelny, kde své břímě složil u
dveří. Ostatní pochodovali za ním a rozdělili se po pokoji.
"Podívejte se, mladíku,"podrbal se Peabody nejdříve za jedním uchem, pak za druhým,"kufr
jsme našli ve vašem pokoji. Našel ho von, "ukázal na Tolli vera, "zakop o váš kuft a ten za
cinkal . Tak sem ho votevřel." - Bili se otočil a pohlédl na Tolli vera, který mu věnoval
prosebný úsměv, jakoby chtěl říci: Promiň, kamaráde. Vím že je to nesmysl, ale je to tak.
Slečna Peabodyová se vložila do vyšetřování:"Můžete nám vysvětlit, pane Quinby, jak se
naše stříbro dostalo do vašeho kufříku?"
"Ne,"řekl zdvořile Bili. Před očima se mu tvořila rudá mlha, neboť žádný mladý muž nesne
se, aby ho veřejně obviňovali z krádeže čajových lžiček. Patřil k lidem, kteří se chovají
tím klidněji, čím víc roste jejich hněv."Proč bych ty lžičky kradl?"
"Nebučte drzý,"vyrazila slečna Peabodyová. Hořce litovala, že v rozčílení dopustila, aby
tahle věc pokazila její zábavu. Ted už to nemohla odbýt lehkomyslným smíchem. Viník se mu
sí pohnat k odpovědnosti. Těkala očima po pokoji až spočinul její zrak na Sally.
"Grantová, kdo sebral stříbro, které Martinové upustila, když si vymkla kotník?"
"Já,"řekla rychle Sally."Hned jsem je uložila do kredence."
"Ne,"přerušil ji Bili."Dala jste stříbro imě a já je dal do kredence. Ani jste tam nebyla,
nýbrž mluvila v obývacím pokoji s tímhle Kotletou."
Sir Charles cítil, že na člověka jeho důležitosti už příliš dlouho mlčel. Poprvé se vlo
žil do rozpravy a řekl:"Ha!"
"Tak jste vložil stříbro do kredence, pane Quimby, a ny je ted našli ve vašem kufříku,"
pokračovala slečna Peabodyová."Nezdá se vám to trochu podivné?"
Než mohl Bili odpovědět, promluvil jiný člen společnosti na vlastní pěst: "Ta je čirý ne
smysl, "řekla vřele Sally,"pan Quimby neměl od oběda volnou chvilku." Beresfordová, usaze
ná na okraji stolu, houpala půvabně nožkou:"Správně! Byl jako rtuť. Neměl čas se otočit!"
"Ale před obědem jste měl trochu volna, pane Quimby?"
"Hloupost!"řekl rozzlobeně Bili. Jeho sebevláda se hroutila."Kdybych chtěl čajové lžičky,
tak si je mohu koupit. A cukr neužívám. Proč jdete na mne?"
"Protože se věci našly ve vašem kufru a ve vašem pokoji. A protože,"dodalatriumfálně sleč
na Peabodyová,"jste jedinou osobou v domě, která v tomhle už má praxi."
"Hrome!" vykřikl Peabody,"na to jsem úplně zapoměl. Hrome. Praxi v Parkhurstu,"dodal temně.
"Ha!" poznamenal Sir Charles, shledávaje, že se zase musí uplatnit.
"Park... ach Bože!" zasípal Bili, na jeho spánku se objevila žíla, divoce mával rukama a
z úst se mu draly bublavé zvuky... "Popírám to! Zavoláte policii?"
"Ne,"řekla rozhodně slečna Peabodyová. Nechtěla se s policií zaplétat."Ovšem nemažete oče
kávat, že zůstanete dál v našich službách."
"Tak? Dostal jsem výpověd?" řekl Bili."Je to oficielní?" obrátil se na Peabodyho. Ten se
vyhnul jeho pohledu a přešlápl. Nezapomněl na nezdar svého pokusu, Billa propustit. Ale
pevný pohled jeho sestry znamenal, že jí odporovat nenůže. "Ano,"řekl pevně,"musíte uznat
mladíku, že si vás ted tady držet nemohu..." Dál se nedostal, protože náhle před ním stá
la štíhlá postava Sally a řekla pevně:"Pane továrníku, Quimby to nevzal. Vzala jsem to já'.'
Peabody a všichni přítanní vykřikli totéž. Sir Charles ještě dodal:"Safra".
"Ano, schovala jsem je do jeho kufru, "pokračovala Sally rychle, "myslela jsem, že tam budou
v bezpečí."
Dvanáct očí skelně zíralo na zpovídající se Sally, která se pod touto bubnovou palnou sla
bě začervenala a normálním hlasem dodala:"Tak, a ted ho dost dobře propustit nemůžete."
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Proč je země ženského rodu? Protože nikdo přesně neví, jak je stará!

HUMOR OD KAPSY
Vlak se rozjel z nádražíčka a lidé v okén
kách zlomyslně sledují nuže, který se vy
řítil z budovy a snaží se za jízdy nasko
čit. Když se to nepovedlo, vy
čerpaný se zastavil a zvolal
z posledních sil:"Zatáhněte
za záchranou brzdu. Já jsem
strojvůdce!"
"Jak se osvědčil lék proti
chrapotu, který předepsal
lékař vaší ženě?""Výborně.
Vůbec nemůže mluvit!"
"Máte velký rybník,"vyzvídá
nenápadně rybář na venkova
nech. "Byl by to velký přečin,
kdybych si tam chytnul rybu?""Přečin?
Ne, to by byl zázrak!"
Kolem rybáře jde venkovan a podotk
ne: "Zde nic nechytíte. Tu nejsou ryby."
"Proč mi to říkáte?"zlobí se rybář. "Do ve
čera jsem mohl krásně chytat."
"Tati, je tisícovka moc peněz?""Jak se to
vezme. Pro mne je to hodně, když si ji mu
sím vydělat, pro maminku málo, kdvž i i
jde utratit!"
"Tak vidím, sousede,
že jste se s manžel
kou zase smířil. Vče
ra jste spolu sekali
dříví! ""Vůbec jsme se
neudobřili. Rozdělova
li jsme si majetek. "
"Za kolik byste mi op
ravil střechu chalu
py?" "Za tři tisíce."
"A kdybych vám pomá
hal? ""Za čtyři!""Jak
to?""Ta tisícovka by
byla za to, abych dá
val pozor, ať si neublížíte."
Dozorce v zoo stojí před krokodílí klecí a
pozoruje krokodíla. Návštěvník se ptá: "Co
je s tím krokodilem? Je nemocný?""Nevím.
Lékař už je uvnitř přes půl hodiny."
"Kam jdete?"ptá se policista opilého mu
že ve tři ráno. "Na přednáScu?""Co
že ?
tři ráno?""J^slíte, že má
žena si dá ujít příležitost a že
mi neudělá přednášku?"
"Co vám manželka řekla?""Ze
jí mohu být ukradený! ""To bych
kvalifikoval jako citové od
cizení. "
Hajný radí nimrodům: "Pánové,
kdyby vyběhnul zajíc, hned
na něj všichni palte.""Proč?"
"Máme tu jen jednoho!"

"Teč si lokněte koňaku, "říká zubař před trháním
zubu,"a ještě jednou. A potřetí. Máte už odvahu?"
"A jakou! Jen ml nesmí zubař přijít do cesty!"
Lékař prohlíží oteklé oko pacientky. "Odkud to má
te? Myslel jsem, že váš muž odcestoval!""To jsem
si já myslela také!"19
Muž z Edinburghu se setká v Bernu se starým pří
telem a ten se ho ptá:"Oo děláš ve Švý
carsku?" "Ale jsem tu na svatební cestě.
"A kde náš manželku?""Ta zůstala doma.
Už jednou ve Švýcarsku byla."
"Před týdnem jsem se seznámil s dívkou a
brzo se s ní ožením. ""Nepospícháš trochu?
Vždyť ji znáš tak krátce!"
"Víš, že pracuji v zálož
ně a tam si její otec
ukládá peníze. "
Maminka připomíná do
spívajícímu synovi:
"Ať jsi dnes dona včas'
jinak nedostaneš veče
ři. ""A co je k večeří1"
Host v restauraci volá rozčíleně na číšníka:"Tu
svíčkovou si objednávám už potřetí!""No to mám
radost, že vám naše svíčková ták chutná. "
"Máte nepravidelný puls. Pijete?""Ano - ale prá
delně!"
"Dnes mě kvůli tobě ředi
tel málem vyhodil. Stále
propaguješ heslo Vždy s
úsměvem a měl jsi vidět,
jak se rozzuřil, když se
rozčiloval nad mou prací o
já se mile usmíval. "
"Nesmíte vařit manželovi
tak silnou kávu, aby se ne
rozčiloval, "radí lékař man
želce. "Ale já mu už vaři
la slabou a měl jste vidět
jak se rozčílil!"
"Proč jste střílel na své
ho přítele?""Myslel jsem,
že je to jelen.""A jak jste poznal, že to jelen
není?""Když on zase začal střílet po mně!"
"Když budete hlídat malou Moniku, přijmeme vás
do rodiny jako vlastní babičku.""To by asi nešlo.""Proč?""Na to nemám dost velký důchod."
"Tdeální rozhodčí kopané připomíná
nestvůru v Loch Ness.""Jak to?"
"Všichni ho podrobně popisují a
,nikdo ho dosud neviděl!"
"Ti Novákovi mají ale mi
zernou životní úroveň!"
"Jak to?""Už pětkrát jseiry
si byla u nich vypůjčit
peníze, ale nikdy nic neněH."
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MFKWVÄ DORIA
150 g cukru, 4 vejce,
220 gr strouhaných
oříšků, 220 gr.strou
hané mrkve, 20 gr
mouky, strouhaná kú
ra z půlky citronu,
lžička citr.šťávy,
lžička lihoviny
/Kirsch/.
□mícháme cukr a
žloutky do pěny,přidárre mrkev a znovu dobře promícháme, pak
přidáme ostatní a nakonec lehce promícháme
sněhem z bílků. Naplníme do vymaštěné a
moukou vysypané formy a asi hodinu při
mírné teplotě pečeme.
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VŠEDNÍ I NEVŠEDNÍ
strouhanku, sekanou zel.petrželku, mandle,
jablka nakrájená na kostičky a trochu kvetu,
nakonec vmícháme pevně ušlehaný sníh z bílků.

ZAPEČENÝ MOZEČEK S KVĚTÁKEM
Středně velký květák, menší cibule, lžíce oleje
2 mozečky, 4 vejce, vrchovatá lžíce hladké mou
ky, 40 g másla, 1/8 l mléka, lžíce pažitky,
vrchovatá lžíce ustrouhaného tvrdého sýra, sůl,
tuk, přesátá strouhanka do formy.
Opraný květák rozebereme na růžičky a uvaříme
jej v osolené vodě doměkka. Odblaněný mozeček
udusíme na rozkrájené cibuli na oleji. Z másla
a mouky si připravíme světlou jíšku, zalijeme
ji za stálého míchání mlékem a povaríme do hus
KUŘE S JABLKOVOU NÁDIVKOU
té kaše. Do vychladlé kaše vmícháme žloutky,
Kuře/cca 1,5 kg/, 60 g másla, 20 g slaniny, sýr a udušený mozeček, osolíme a přidáme sníh
40 g cibule, sůl, půl lžičky hrubé mouky,
ušlehaný z bílků, a okapané růžičky květáku.
DO NÁDIVKY: 60 g másla, 120 g oloupaných
Dobře promícháme. Zapékací misku dobře vymaže
jablek, 2 rohlíky nebo žemle, 4 žloutky,
me tukem a vysypeme strouhankou. Naplníme při
4 bílky, lžíce strouhanky, játra z kuřete, pravenou směsí a pečeme v předtopené troubě
lžička oleje, lžíce zel.petrželky/nadrobno zvolna 25 - 30 minut.______________________
nakrájené/osminka litru mléka, lžička spa
MUSÍTE DÁVAT POZOR NA CHOLESTERIN?
řených, nadrobno krájených mandlí.
Očištěné oprané kuře osolíme, opatrně nad Omezte nebo si úplně odřekněte zvířecí tuky,
zvedneme kůži od volete k prs íčkům a otvor tučné maso a ryby, vnitřnosti a vejce. Žloutek
naplníme velkou lžící nádivky. Okraje ků
totiž obsahuje kromě cholesterinu i velmi mno
že sešijeme bílou nití. Otvor ve voleti
ho tuku!
ucpeme kouskem tvrdého rohlíku, aby nádiv
ka nevytékala z volete do vnitřku kuřete.
Rozpustíme slaninu, přidáme cibuli, a na
pekáč vložíme kuře polité rozpuštěným más
lem a pečeme po obou stranách. Podléváme
polévkou z drůbků. Upečené kuře rozporcu
jeme na čtvrtky, šťávu zaprášíme moukou,
povaríme a vlijeme na rozporcované kuře.
Podáváme s vařenými bramborami a s okurko
vým salátem.
NÁDIVKA: změklé máslo utřeme se žloutky a
přidáne rozkrájená játra, předem asi 3 min.
opečená na oleji, vychladlá játra rozkrájí
me a vmícháme do másla utřeného se žloutky.
Rohlíky nakrájíme na kostičky a dáme je na
10 min.do mléka, aby nabobtnaly. Pak je
vmícháme do utřené směsi, osolíme, přidáme

