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BLAHOSLAVENA MILADA - 8 . ú n o r a
Boleslav I., na němž lpí stín bratrovraždy,
mohl být hrdý na své děti, které byly všechny
vzornými křestany. Boleslav II. proslul svou
zbožností, dcera Dobrava obrátila svého manže
la, polského knížete Měška na křestanství a
šířila je i ve své nové vlasti, další jeho syn se stal benediktinským mni
chem, přijal jméno Křištan a jako autor "Života a umučení sv.Ludmily a sv.
Václava" je považován za prvního českého spisovatele. Řeholní život zvo
lila si i druhá Boleslavova dcera Mlada - Milada - anebo Marie Česká, po
něvadž jméno Boží Matky dostala při svém vstupu do kláštera.
Vedla svátý
život, stala se abatyší a po smrti byla uctívána jako světice.
Přesný rok jejího narození není znám. Víme vsak,
že otec ji poslal na
vychování do Řezná, kde se seznámila s benediktinským řádem.
Odtud také
podnikla pout do Říma. Její cesta do věčného města měla z určitého hledis
ka i diplomatický ráz. Působila totiž jako prostřednice mezi papežem a m e 
zi svým bratrem Boleslavem, který žádal o zřízení nové diecése v Praze,
Jednání bylo korunováno úspěchem a v roce 973 se Praha stala sídelním bis
kupským městem.
V Římě uzrálo a uskutečnilo se Mladino řeholní povolání.
Byla první
českou poutnicí do věčného města, přispěla tam k vytvoření naší první diecése,
stala se první naší řeholnicí a abatyší, a jako taková, založila po
návratu v Praze první benediktinský klášter v našich zemích. Na abatyši ji
posvětil papež Jan XIII. Od něho dostala za úkol
založit ve své vlasti
ženský klášter. Bratr Boleslav jí vyšel ochotně vstříc a postaral se o je
ho hmotné zajištění. Klášter byl postaven na pražském hradě, byl zasvěcen
svátému Jiří a je dosud jednou z nej starších historických částí hradčan
ského komplexu.
Jako abatyše již za svého života získala sí pověst svatosti, proslula
zejména štědrosti a starostlivou péčí o chudé. Po smrti /asi roku 994/ by
la Mlada pochována ve svém klášteře, později však přenesly řeholnice její
ostatky do nového hrobu u oltáře v kapli svaté Anny. Tam je také dodnes u-

ctívána.
Její příklad následovaly i jiné dcery z předních českých rodů a dokonce
i některé přemyslovské princezny,
takže klášter na pražském hradě se brzy
stal i důležitým duchovním a kulturním střediskem a přispěl k rozkvětu ře
holního života v Cechách. Hrob blahoslavené Mladý se dosud zachoval, ale
není již tolik navštěvován jako dříve.
0 její úctě je záznam v nej starším našem kalendáři z počátku XVI. stol.
a kromě toho i v misálech kláštera svátého Jiří, jehož byla zakladatelkou.
Svátek blahoslavené Mladý připadá na 8. únor.
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Ked ti teda Boh dává duchovní útěchu, prijímaj ju
vdačne, ale nezabúdaj, že je to dar Boží,
a nie
tvoja zásluha.
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Nepýš sa tým, neraduj sa příliš a nezakladaj si na
tom márnomysíne; ale bud za ten dar ešte pokornější
a obozretnejší a bohabojnější vo vsetkých svojich
skutkoch;
lebo tá hodina sa pominie a príde pokušenie.
A ked ti bude útěcha odňatá, nezúfaj hned, ale cá
ká j nebeské navštívenie s pokorou a trpezlivostou,
lebo ved Boh je dost mocný a může ti dat ešte hojnejšiu útěchu.

Ludom, ktorí skúsili cesty Božie,
to nie je nič nového ani naobyčajného.
Ved i velkí svätci a dávni proroci často zažili takéto strídanie.
Preto
Ale

jeden z nich, ked ho milost už navštívila: A riekol som v
hojnosti svojej: Nepohnem sa na veky (Žalm 29,7).
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ked
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milost, dodal, čo cítil vo svojom vnútri a riekol:

Odvrátil si odo mha svoju tvar, a preto som zarmuteny (Žalm 29,8).
Ale ani tu nezúfal,

ale ešte úpenlivejšie prosil Boha

a hovořil:

,

budem volat, Pane, a k svojmu Bohu sa budem modlit (Žalm 29 9)
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.

Nakoniec odnáša ovocie svojej modlitby a svědčí, že bol vyslyšaný, ked
hovoří: Vyšly sai ma Pan a zmiloval sa nado mnou: Pàn mi prisiel na pomoc

, ).

(Žalm 29 11

( NASLEDOVANIE KRISTA )
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* Co tím chceme říci, když tvrdíme, že Cír
kev je svátá?
Říkáme tím, že Církev, jejíž hlavou je
Kristus a jejíž dusí je Duch svaty, je ve
svém samém bytí svátá a posvátná.
Církev se nazývá svátá, protože je za
svěcena a zcela vyhrazena Bohu. Církev je
svátá, protože je tělem Kristovým;
on ji
posvěcuje a v jeho krvi se očištuje. (Ka
techismus tridentského sněmu)
Mimoto tím říkáme, že Církev, jako ta
jemné tělo, pokračuje v Kristové kněžském
díle posvěcování jeho údů a celého světa
vyučováním jeho nauce, sedmi svátostmi,
obětí mše svaté a svátostinami.

I

* Kromě mše,
svátostí a svátostin, jaké
ještě prostředky nabízí Církev lidem k
posvěcování?
a/ Nauka Církve je mocným prostředkem
k dosažení svatosti. Ve svém učení Církev
nám podává návod k svatosti. Kdokoliv žije podle učení Církve, vede svátý
život.
b/ Příklady svatosti, které nám Církev předkládá, povzbuzují k následo
vání. V každé době žili velicí svati, které nám Církev staví před oči jako
vzory.
c/ Pobožnosti, které se konají jako doplněk liturgické bohoslužby v ka
tolických farnostech, jsou dalším prostředkem k dosažení svatosti.
d/ Také církevní zákony jsou prostředkem posvěcování,
protože nás zava
zují vzdávat úctu Bohu, konat pokání a umrtvovat se, což bychom jinak snad
no zanedbávali. Proto nám Církev přikazuje účastnit se mše svaté v urči
tých dnech, postit se a zříkat se masa v určitých dobách, přijímat svátost
pokání a oltářní aspoň jednou do roka, v čas velikonoční.
e/ Řeholní řády a apoštolátní sdružení, které vznikají v Církvi, dávají
možnost žít Životem, který vede k svatostí.
Církev vždycky velebila jako
ideál pro dokonalý život evangelické rady chudoby,
čistoty a poslušnosti.
Muži a ženy patřící k řádům skládají sliby, které je zavazují zvláštním
způsobem se cvičit v těchto ctnostech. V Církvi je také mnoho apoštolských
sdružení pro laiky, jejichž hlavním cílem je posvěcování členů.
*
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1. - Za živou a zemřelou rodinu Russo z obou stran - paní Mary Russo
- Za zemřelou dceru Karolinku - manželé
J. a B. Jochovi
2. - Za živou a zemřelou rodinu Kadlčkovu a
Daňkovu - manželé Daňkovi
Za zemřelou maminku, bratra a strýce - paní Emilie Kovačiková s rod.
Za zemřelé rodiče Bláhovy - rodina pana Otakara Bláhy
Za zdraví, Boží ochranu a požehnání, a na úmysly paní Anny Trlicové
Za stálé zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu Dobošovu - pan a paní
Wm. DoboŠovi
Za zemřelého bratrance Stanislava Rysku - pan Jerome Minister
Za zemřelé rodiče Ant. a Kateřinu Kubíčkovy - manž. J.a St. Kubíčkovi
Za zemřelou tetičku Kateřinu Řiháčkovu - pan Eduard Tomšej
Za zemřelé rodiče Josefa a Janu Chmelový - manželé J, a St. Kubíčkovi
Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro rod. Dan. a Lorenza Veselých
Za zomrelého Jána GaŠparíka - rodina DoboŠova
Za zemřelého syna Jiříka - paní Anna Trlícová
Za zemřelou rodinu Kosíkovu - rodina DoboŠova
Za rodiče a sourozence z obou stran - manželé Daniel a Lorenza Veselý
Za zemřelého Bedřicha Hovjackého - jeho manželka
Za živou a zemřelou rodinu Drhovu z obou stran - manželé Drhovi
Za zemřelou Zdenku Vávrouchovu - paní Olga Dvořáková
Za zemřelého Člena Jozefa Kanu - Československý Klub Manhasset
Za syna Jeníka, jeho manželku a za celou rodinu - paní Anna Trlicová
Za zemřelou Amalii Svitavskou - Dr. Vladimír Walzel
Za zemřelého manžela Petra a za zemřelé rodiče Antonína a Otilii - paní Berta Metzger
Za zemřelou Annu Adamcovu - její manžel
Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu - manželé F. a F. Dohnalovi
Za zemřelou maminku Marii Adamcovu - pan Jan Adamec
Za zemřelou Alžbětu Bergerovu - její manžel
Za zemřelého Dra. Karla Stekra - jeho manželka s rodinou
Za zemřelého tatínka Hynka Hromádku - manželé Stránští
Za zemřelé rodiče DoboŠovy - pan a paní Wm. a Lydia DoboŠovi
Za živou a zemřelou rodinu Cicákovu a Gluvňovu z obou stran - manželé
Gluvňovi
Za živou a zemřelou rodinu fíonlingerovu - manželé F. a F. Dohnalovi
Za zemřelého tatínka Jana Adamce - pan Jan Adamec
Za přátele a dobrodince - manželé F. a F. Dohnalovi
Za zemřelého Jozefa Kanu - manželé Louis a Anežka Buckovi
Za zemřelého Vladimíra PoŠustu - jeho manželka a děti s rodinami
Za zemřelého Architekta Richtra - Dr. František Hradil

21 . - Z a zemřelou maminku, tatínka a Antonii Brožovu - pan Oldřich Měchura
- Za zemřelého Jozefa Kanu - paní Anna Masaríkova
22. - Za zemřelou maminku Josefinu Petličkovu - pan Jan Petlička
- Za živou a zemř. rod. Hindrovu a Bielčíkovu - m a n ž . F. a A. Hindrovi
23. - Z a zemřelého Bedřicha Hovjackého - pan Karel Řežábek
24. - Za zemřelého Aloise Lysého, jeho sestru Helenu a za celou rodinu Po“
pelářovu a JanČíkovu - přátelé
25. - Z a zemřelého Bedřicha Hovjackého - pan František Němecek
26. - Z a zemřelou Magdu Klúčovskou - manželé Pavel a Drahomíra Blahovi
27. - Z a nemocného Jana Juřenu - rodina DoboŠova
28. - Za zomrelého manžela Stefana - paní Jolana Pagáčová
- Za zemřelou maminku Marii Chmelovu - manželé Marie a Petr Otruboví
- Za zemřelého Dra. Zbyslava Peterse - jeho manželka a dcera

Z E M Ř E L I : Jozef Kana - paní Kovacíkové maminka, bratr a strýc -..Bed
řich Hovjacký - Vlastimil Janus - Václav Popule St. - Věra Rážová. Zarmou
ceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modlíme se: ABYS NÁM
Šť a s t n é s h l e d á n í s n a S i m i z e s n u l ý m i d o p ř á l - p r o s í m e t ě , v y s l y š n á s !
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Paní Betka Papánková se dožívá PĚTAOSMDESÁTKY, pan František Pavlica PĚTASEDMDESÄTKY a D r . Vladimír Walzel■SEDMDEŠÁTKY.
Z plna srdce jim blahopře
jeme a do mnoha dalších let na P. Bohu vyprošujeme: dobré a trvalé zdraví,
vždy veselou mysl, Boží ochranu a hojné požehnání.

V n e d ě li

17.

ú n o ra

(feb ru ára)

M A S O P U S T N Í

Z Á B A V A !

Ve středu, čtvrtek a pátek večer před Květnou neděli (27., 28. a 29. břez
na t.r.) VELIKONOČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Přijede Otec Dr. Petr Esterka ze San
Paul, Minn.
SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ každou neděli v 10 hodin ráno u sv. Jana Nepomuckého v
Manhattane ( Ist Ave. a 66th St.)
KRAJANSKÉ BOHOSLUŽBY každou neděli v 10 hodin ráno u Panny Marie Karmělské
v Astorii v DOLNÍM KOSTELE. Příležitost ke svaté zpovědi od 9:oo do 9:30 v
divadelním sále naproti kostelu, kde je po bohoslužbách SPOLEČNÁ SNÍDANĚ a
zkouška pěveckého sboru "Velehrad".

PODPORUJME NAŠE PODNIKY -

NAŠE OBCHODNÍKY -

NAŠE ŽIV NO STN ÍKY

PROMLUVA MATKY

TEREZY

Z KALKUTY

v Brně, 1. listopadu 1984.
Prosme naši Paní, aby nám dala srdce tak krásné,
tak čisté, tak neposkvrněné - srdce plné čistoty a
lásky, pokory. Tak bychom byli schopni přijímat Ježíše v Chlebu života a milovat ho tak, jak on miluje nás, a poznávat ho v
nesnázích a nespokojenosti světa chudých.
V Písmě čteme, že Bůh tak miloval svět, že dal
Ježíše, aby se prostě zasnoubil s chudými. A Maria přišla k
Alžbětě, aby jí oznámila zprávu o Kristově příchodu. Je velmi
podivuhodné, že Bůh používá nenarozeného dítěte, aby zvěstova
lo radost nad příchodem jeho Syna. Ježíš přišel na tento svět,
aby nám přinesl dobrou zvěst. A ta dobrá zvěst je, že Bůh je
láska a miluje tebe a miluje mne a chce, abychom se navzájem
milovali tak, jak on miluje nás. Tato láska jednoho k druhému
- kde začíná? Začíná doma. A jak začíná? Společnou modlitbou
za rodinu, která se společně modlí a zůstává pohromadě. A zůstanete-li pohromadě, budete se navzájem milovat a Bůh vás také
bude milovat. Modlitba zároveň dává Čisté srdce, a čisté srdce
může vidět Boha. A budete-li vidět Boha v sobě navzájem a v
každém, budete se milovat navzájem. Aby nám Ježíš usnadnil mi
lovat se navzájem, řekl:
"Cokoli jste učinili jednomu z mých
nejmenších bratří, učinili jste pro mne. Dáváte-li v mém jménu
sklenici vody, dáváte ji mně. Přijmete-li i malé dítě v mém
jménu, přijmete mne." Aby to bylo jasnější, říká, že v hodině
smrtí budem podle toho posuzováni. A říká: "Byl jsem hladový a
dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem
bez domova a vzali jste mne k sobě. Pojdte, požehnaní mého Ot/ýiNv i ce!" Přemýšlejte chvilku o tom, jak je to krásné, že až zemřeU
J
me,
budeme posuzováni podle lásky, kterou jsme věnovali jeden
druhému. A není to podle toho, kolik dáváme,
jaké množství,
ale kolik lásky do toho darování dáváme.
Byla doba v Kalkutě, kdy jsme pro naše děti neměli cukr. Jedno
čtyřleté hinduské dítě slyšelo, že matka Tereza nemá cukr. Toto dítě přiš
lo domů a řeklo svým rodiřům: "Já nebudu jíst cukr tři dny a chci dát svůj
cukr matce Tereze." Toto malé dítě milovalo velkou láskou, protože darova
lo to, co mělo - všechno. Jsem vám velmi vděčná, protože jsme dostali mno
ho krásných balíčků z vaší země - z Československa. A vaše dárky přinášejí
mnoho radosti do mnoha chudých rodin. Až jednou zemřete, pak vám Bůh řek
ne: "Dali jste mnoho věcí chudým v Kalkutě." Víte, láska nezná hranic.
Díváme-li se na kříž, vidíme, jak nás Ježíš miloval. Díváme-li
se na Eucharistii, na svatostánek, vidíme, jak nás miluje nyní.
To je ve 
lice krásné. A z toho důvodu máme také my mnoho příčin milovat Boha tak,
jak on miluje nás. Budu se za vás modlit, abyste rostli ve svatosti skt.ze
X j

tuto lásku jedněch k druhým. A také, abyste učili své děti se modlit. Pro
tože modlitba bude vždy zdrojem vaší radosti a bude také projevem naší
lásky. Bude nás také učit, jak se máme navzájem milovat. A pamatujte si
také,
že dílo lásky je dílem míru. Modlete se také za to, aby ve vašich
rodinách Ježíš dal, aby někdo z vašich dcer nebo synů se věnovali kněžské
mu nebo řeholnimu povolání. Poněvadž to je největším Božím darem v rodině.
Bůh dal naší kongregaci mnoho povolání. My se staráme o nej chudší :z chu
dých. 0 lidi, kteří nemají nikoho a nic. 0 lidi, kteří již zapoměli,:: co je
láska,
kteří jsou postiženi tělesně i duševně, kteří jsou hladoví, nazí,
bez domova,
abychom jim přinesli Krista v těchto starostech. Proto se za
nás modlete, abychom mohly pokračovat v Božím díle s velkou láskou. Já se
budu za vás velmi mnoho modlit a doufám, že jednou naše sestry budou zde s
vámi. To je můj dar vám. A všichni dohromady vykonáme něco pěkného pro Bo
ha.
Bůh vám žehnej !
A
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Vefmi štedro mu pomáhal Pius XX. i hmotné.
Hneň pri prvej audiencii nasypal mu do rúk pl
nu hrst dvadsatfrankoviek, vraj, aspoň na jeden
dobrý olovrant pre jeho malých turínskych priateíov. Na stavbu chrámu P. Márie Pomocnice mu dal
500 lír. Na kostol sv. Jána Evanjelistu 2.000 lír
Pri druhom odchode saleziánskych misionárov do
zámoria vytiahol zo stolíka 5.000 lír a přidal k
tomu ešte tisíc zlatých. A napokon, keň sa raz
dozvěděl,
Že Don Bosko má mimoriadne hmotné sta
rosti, daroval mu 20 tisíc lír a takto ho jedným
tahom vyslobodil z biedy.
Ale tuto hmotná pomoc převyšovali dókazy pápežskej lásky a dóvery, ktorými Don Boská často
vyznačil. Neraz mu zvěril i velmi důležité a velmi chiílostivé úlohy. Prichodilo mu napr. přesvědčit sa, či římské kňazstvo riadne vyučuje nábožen
stvo. Dva rázy bol Don Bosko splnomocnený rokovat medzi vládou a sy, Stolicou, najma keň išlo o vymenovanie 108 nových biskupov.
On bol pOverený
zostavit i zoznam nových biskupov. A zostavil ho tak stasine, že všetei
kandidáti,ktorých navrhol, boli přijatí. Inokedy zasa dostal poverenie re
formovat istý římsky ústav,ktorý by bol pápež nejradšej připojil k Saleziánskej spoločnosti.
Ale aká bola dóvera Sv. Otea k Don Boskovi, taká bola
aj jeho láska. Až mimoriadna. Tak napr. Sv. Otec dal ho odviezt domov na
svojom vlastnom koči. Raz večer zasa pozval si chorlavý pápež Don Boská na
audíenciu do svojej spálne. Tuto audienciu z roku 1877 spomínal Don Bosko

veXmi casto. Bol ñou hlhoko dojatý. Odchádzajúc z Vatikánu, hovořil svojmu
sekretářovi:
- Len si pomyslite!
Sv. Otec ma přijal vo svojej spálni, ležiac v pos
teli. Ale keby ste len tú postel viděli!
Nízká, ubohá. Taká, ako mávajú
nasi chlapci. Ani len kúsok koberca nemá pri nej na bosé nohy. Izba dláž
děná vydratými tehlami,
Že si člověk musí dávat pozor, aby sa nepotkol.
Pápež vie,
že som krátkozraký,
a preto ma on sám upozorňoval: "Nie tade,
Don Bosko, tam je jama. Tadeto poúte." Bože mój, aký příklad chudoby som
tu videi u Sv. Otea. Vyplatí sa to pozriet, v akej biede dobrovolné žije
prvá osoba světa.
Preco ho Sv. Otec tak miloval?
Preto, lebo ho poznal a videi v nom oddaného apoštola Církvi, na ktorého sa vždy može s plnou istotou a dóverou spoíahnút.

( Alberti - Jur Koza Matějov: DON BOSKO )
*

Josef Lada:

Kalamajka, mik, mik, mik,
oženil se kominík,
vzal si ženu Barušku
v roztrhaném kožušku.

*

A

D Ž T E M

Povídala vrána vráně,
že si spolu koupí sáné,
že se budou spolu vozit
ve stodole na slámě.

