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12. října

Druhý pražský biskup sv. Vojtech měl dle
historických pramenů 6 bratří: Soběbora, Pobraslava, Pořeje, Spytimíra, Čas lava a Radima. Z
nich čtyři zahynuli i s manželkami a rodinami
roku 995 při dobytí hradu Libice, po němž násle
dovalo vyvraždění rodu Slavníkovců. Radim masakru unikl, poněvadž doprová
zel bratra Vojtěcha na jeho cestě do Itálie, kde spolu s ním vstoupil do
římského benediktinského kláštera sv. Bonifáce a Alexia na Aventinu. Domů
do Čech se vrátil s Vojtěchem, když ho poselstvo znovu povolalo na opuště
ný pražský biskupský stolec. Po nových výtržnostech v pražském hradě násle
doval Vojtěcha i na jeho další cestě ke dvoru císaře .Oty III. tam je také
zastihla zpráva o strašlivém konci jejich rodu.
Oba bratři se rozhodli, že se do Čech již nevrátí. Uvědomovali si,
že by je mohl postihnout stejný osud. a proto se rozhodli, že odejdou hlá
sat Kristovo evangelium pohanským Prusům na hranicích polského království.
Je známo, že Vojtěchova misionářská činnost skončila mučednickou smrtí a
že jeho ostatky dal Boleslav Chrabrý pohřbít v Hnězdně. Vojtěchův bratr
Radim však i tentokrát unikl smrti a zůstal v Polsku.
Po třech letech, roku 1000 přisel do Hnězdna jako poutník Vojtěchův
věrný a urozený přítel, císař Ota III., aby uctil jeho ostatky. Chrám, kde
byly uloženy světcovy tělesné pozůstatky, povýšil na arcibiskupský. Tím
byl Boleslav Chrabrý, který vykoupil Vojtěchovo telo zlatém, štědře odmě
něn za svůj záslužný čin a s ním i celé Polsko.
Prvním hnězdenským arcibiskupem byl jmenován Vojtěchův bratr Radim,
známý vsak pod řeholním jménem Gaudencius. Jeho další osudy nebudem sledo
vat, nebot patří do polských církevních dějin. Čechům se jejich nevděk ne
vyplatil. Na povýšení pražského stolce na arcidiecési musili čekat přes
tři staletí az do doby Karla IV,
Radimův, anebo lépe Gaudenciův svátek se slaví 12. října, přirozeně
víc v Polsku než u nás. Zůstává nám ovšem nepopiratelná zásluha na šíření
křestanské víry mezi sousedními Poláky.
V r. 1038 při dobytí Hnězdna českým knížetem Břštislavem, byly spo

lu s Vojtěchovými, přeneseny do Prahy í ostatky jeho bratra arcibiskupa
Radima Gaudencia a zároveň také pozůstatky pěti benediktinských bratří.
Polská tradice však tvrdl, že ostatky těchto pěti svátých poustevníků
vždy zůstaly v původním klášteře a že Češi odnesli domů jen falešné,
( V jednom společenství - Řím 1980 )
*

*
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Rád by som zakončil táto hornílíu slovami nádhernej
Cyrilovej modlitby, ktorú predniesol Bohu v blížiacej
sa hodině svojho konečného odpočinku, před odchodom
do večnej vlasti: "Pane, Bože m ó j .. ktorý vždy vyšly“
Šiavaš tých, co plnia tvoju volu a boj a sa Teba a zá
chov ávajú tvoje prikázania; vyslyš moju modlitbu a
zachovaj věrné stádo, nad ktorým si ma ustanovil....
Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby,,, a zvelad svoju
Církev poctom, všetkých spoj do jednoty, urob ho ludom znamenitým, jednomyseíným v právej viere a správnom vyznávaní. A vnuk
ni do ich srdc slovo tvojho učenia... Ktorých si mi dal, ako tvojich odovzdávám tebe. Spravuj ich svojou mocnou pravicou, schovaj ich pod ochra
nou svojich křídel, aby všetci chválili meno Otea i Syna i Svatého Ducha.
( Z hornílie sv. Otea Jana Pavla JT.

v basilike sv, Klementa v Rime -

14. februára 1985. )
*

*

*

Ale tí, Čo milujú Ježiša pre Ježiša, a nie pre nejakú svoju vlastnil útě
chu, chvália ho rovnako v každom súžení a úzkosti srdca, i v čase najvačších radostí.
A keby im nikdy nechcel dat útěchu, predsa by ho vždy chválili a vždy by
mu chceli Sakovat.
<3 aká mocná je čistá láska k Ježíšovi, neskalená nijakým vlastným prospechárstvom alebo samoíúbostou!
Či sa nemajú všetci, čo bažia stále iba po útěchách,
denníkmi?

vlastně nazývat ná-

ói nemilujú viac seba ako Krista, ked premýšlajú vždy j en o svojom zisku
a pohodlí?
Kde nájdeš člověka, ktorý by chcel glúžit Bohu celkom nezištné?
( Nasledovanie Krista )

VŠETCI SME BRATTA -

JSME JEDNA RODINA -

VŠICHNI JSME BRATŘI

LITURGIE
* Co je liturgie?
Liturgie je úřední veřejná bohosluž
ba, kterou vykonává cérkev.
Liturgie je veřejná bohoslužba, kterou náš
Vykupitel jako Hlava církve, vzdává svému
nebeskému Otci, Tuto bohoslužbu společen
ství věřících podává též svému Zakladateli a jeho prostřednictvím nebeské
mu Otci, Je to, krátce řečeno, bohoslužba, kterou vzdává celé tajemné Tělo
Kristovo, hlava i údy ( Pius XII. v enc. Mediator Dei ).
* Co obsahuje liturgie?
Liturgie obsahuje: a/
b/
c/
d/

eucharistickou obět čili mši svátou;
svátosti;
modlitbu kněžských hodinek - breviář;
svátostiny.

* Co jsou kněžské hodinky, breviář?
Kněžské hodinky, breviář, je denní modlitba církve. Skládá se přede
vším ze žalmů, inspirovaných to písní Starého zákona. Hodinky se den
ně modlí všichni duchovní a členové mnišských řádů a řeholních spo
lečností, kteří jsou vázáni společnou modlitbou. Sledují okruh cír
kevního roku a jsou rozděleny podle hodin - odtud jejich jméno - dne
i noci.
Se svými žalmy, modlitbami, hymny a čteními z Písma svátého a
ze svátých Otců tvoří velkou pokladnici pro duchovní život knězův. I
laici se mohou s velkým duchovním užitkem modlit breviář nebo alespoň
jeho část, i když k tomu nejsou pověřeni.
* Co je liturgický rok?
Liturgický rok je pomůcka, jejímž prostřednictvím církev znovu proží
vá Život Krista, své Hlavy: na celý rok si rozděluje tajemství Kris
tova Života, smrti a vzkříšení, a oslavuje je.
Po celý rok mše svátá a Hodinky jsou soustředěny především kolem oso
by Ježíše Krista. Všechno je tak vhodně uspořádáno, že Božský Spasi
tel je hlavní postavou při připomínce tajemství svého ponížení, díla
vykoupení a triumfu ( Pius XII. v enc. Mediator Dei ) .
* Kterak nás církev učí a posvěcuje během liturgického roku?
Během liturgického roku církev nejen nám staví před oči tajemství ze
života Krista Pána; vede nás též k tomu, abychom měli na nich účast,
prožívali je a tak se ještě v plnějším smyslu podíleli na životě Je
žíše Krista, naší Hlavy.
V liturgickém roku kromě tajemství ze života
Krista se slaví též svátky světců. Jimi nám dává církev příklady svá
tého života. Tak nám chce pomoci, abychom i my v sobě uskutečňovali
ctnosti Kristovy ( viz enc. Mediator Dei ).

Ú M Y S L Y
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10.
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20.

na

M Š E

S V . :

1 . - Za zdraví, Bozi ochranu a požehnání, a na úmysly
paní Anny Trlícové
- Za zemřelou Švagrovou Teresii Bugalovu - pí. Marie
Horáková s rodinou
2. ~ Za zemřelého manžela Ludka a bratra Oldřicha - pí,
Růžena Stránská
- Za zemřelého André Regenermela a na poděkování Pá
nu Bohu za uzdravení - paní Milena S. Knoll
- Z a zemřelého bratra Víta Malíka - rodina Malíková
- Za zemřelého manžela Františka a dceru Marii - paní Josefa Pavlicová
- Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro pana Františka Smolu v den
jeho 75tých Narozenin
»
- Za zemřelého Františka Pavlicu ¡- paní Irma Kuzma s rodinou
- Za zemřelého Stefana Ku2mu - paní Irma Kuzma s rodinou
- Za zemřelého Bernarda Horáka
paní Martha Kotouček s rodinou
- Za uzdravení a pomoc v utrpení paní A. Paskove - pí. Josephina Orgon
- Za zemřelou Annu Hricovu - paní Marie Kanyerová a manželé Skrkoňovi
- Za zemřelého Dra. Jozefa Mrázka - paní Jolana Pagáčová
- Za zemř. synovce Josefa Ivčice - manželé Josef a Bridget Ivčíčovi
- Za zemřelou Barboru Slívovu - sl. Františka Slívová
- Za zemřelého syna Jiříka - paní Anna Trlicová
- Za zomrelého brata Jozefa Magulu - manželia Magulovi
- Za Štastnou cestu a štastný návrat manželů Magulových a Kubelkových
- Za zemřelého Bernarda Horáka - švagrová Anna
- Za Leopolda Slívu - sl. Františka Slívová
- Za syna Jeníka, jeho manželku a celou rodinu - paní Anna Trlicová
- Za zemřelého Františka Pavlicu - paní Irma Kuzma s rodinou
- Za Henry Kovaříka - jeho manželka Anna
- Za zemřelou maminku Annu - manželé Pavlo
- Za živou a zemř. rodinu Šantorovu z obou stran - manželé Šantorovi
- Za zemřelé John a Marii, rodiče manžela - párii Anna Kovaříková
- Za zemřelého Stefana Kuzmu ■ - paní Irma Kuzma s rodinou
- Za zemřelou Alžbětu Bergerovu ~ její manžel
- Za zemřelou Annu Hricovu - paní Marie Kanyerová a manželé Škrkoňovi
- Za zemřelého Dra. Karla štekra - jeho manželka s rodinou
- Za zemželého Bernarda Horáka - manželé Joe a Ann Seckovi
- za zemřelou Adélu Vilmu, sestru paní Stachové - rodina Krupková
~ Z a zemřelého Bernarda Horáka - manželé Frank a Mary SečkGvi
- Z a Josefa Kmetíka - paní Anna Kovaříkova
~ Za zemřelého Bernarda Horáka - rodina Krupková
- Za zemřelého Vladimíra Pošustu - jeho manželka a děti s rodinami
- Za zemřelého Stepána Jocha - rodina Tomečkova
- Za zemřelou maminku Alžbětu Hudečkovu - rodina Malíková

.22.
23. 24. 25.
26. 27. 28. 29.
30. 31 . 21

-

-

-

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

John a Vincencii Kmetikový - dcera paní Anna Kovaříková
zemřelého Štěpána Jocha - manželé Okénkovi
zdrávi pro rodinu Kovaříkovu - paní Anna Kovaříková
zemřelého Štefana Kuzmu - paní Irma Kuzma s rodinou
zemřelou sestru Adélu Vilmu - pani Helena Stachová
zemřelou Rose Seibert - paní Anna Kovářová
zemřelou Rose Seibert - manželé Okénkovi
zemřelou Marii Andrejkovu - pan Josef Blaha
všechny - živé i zemřelé - zasloužilé o svobodné Československo
zemřelého Františka Pavlicu - paní Irma Kuzma s rodinou
zdraví, B.ochranu a požehnání pro manžele Blaho a jejich rodinu
zemřelého Františka Pavlicu - rodina Krupková
zemřelého Nika Kanýera - jeho manželka a dcera s manželem

ZEMŘELI: Jiří Blecha - panu Jochovi bratr Štěpán - D r . František Hradil.
Zarmouceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modlíme se: ABYS
NÁM ŠŤASTNÉ SHLEDÁNÍ S NAŠIMI ZESNULÝMI DOPŘÁL - PROSÍME TÉ, VYSLYŠ NÁS!
!
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Pan Jaroslav VaŠata se dožívá požehnané OSMDESÁTKY. Z plna srdce mu blaho
přejeme a do mnoha dalších let na P. Bohu vyprošujeme dobré a trvalé zdra
ví, vždy veselou mysl, Boží ochranu a hojné požehnání.
28. října vzpomínáme všech, kdo se zasloužili o svobodné Československo.
V neděli 27. října v 10:15 hod, ráno bude sloužena za ně mše svata v dolním
kostele P. Marie Karmelské v Astorii a odpoledne ve 3:30 hod. bude oslava v
Sokolovně na Manhattaně (71. ulice) při níž vystoupí pěvecký sbor Velehrad
a zazpívá oblíbenou skladbu Bohuslava Martinů "Otvírání studánek".
V pátek 1. listopadu, na svátek Všech svátých a v předvečer svátku Všech
věrných zemřelých (Dušiček), o půl osmé hodině večer, bude sloužena v dol
ním kostele Panny Marie Karmelské v Astorii mše svata za naše drahé zemřelé
jichž jména pošlete nebo odevzdáte. Užijte laskavě přiložených formulářů,!

IO. listopadu tradiční

MARTINSKÉ

POSVÍCENI

SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ každou neděli v 10 hodin ráno u sv. Jana Nepomuckého v
Manhattaně (Ist Ave, a 66yh St.)
KRAJANSKÉ BOHOSLUŽBY každou nedělí v 10:15 ráno u Panny Marie Karmelské v
v Astorii v DOLNÍM KOSTELE, Příležitost ke svaté zpovědi od 9:15 do 9:45 v
divadelním sále naproti kostelu, kde je po bohoslužbách SPOLEČNÁ SNÍDANĚ a
zkouška pěveckého sboru "Velehrad".

... "Lidské zákony!" posměšně pokračo
vala vnitřním žárem planoucí paní Božena,
"císařská nařízení! Guberniální výnosy! Co
znamená všechen ten papírový brak proti
přirozenému zákonu, jejž sám Tvůrce vepsal
do srdcí každého z nás? Kdo má právo zabít
jediného člověka? A kdo právo ubít celý
národ? Národy nehynou, dokud jazyk žije.
Naše řeč mateřská tvoři z nás národ, bez ní nejsme víc českým národem. Pro
to ona musí panovat ve školách jako královna a žádný cizí jazyk nesmí se
uvelebit na jejím trůně. Mateřským jazykem jedině lze rozehřátí útlá dětská
srdce k vlastenectví i k obraně našich svátých práv."
{ Jindřich Šimon Baar: Osmačtyřicátníci - str. 245 )
0 vzchopte se! - a nebuňte tak němí
jak hrob, kde marně pěst krvácí v zdivu,
volajíc život! - Na živu být, živu,
za život stojí! - Milujte tu zemi!
Jet
vše
nad
nad

láska vše, vítězí nade všemi,
unáší, jak moře za přílivu,
mdloby, zoufání, svůj klid, i skývu,
lásku k všemu - milujte tu zemí!

Je láska život, každé kletby lékem,
na trůny vznáší poražené zmarem,
nadějí starce, muže sílí v činy
a mládež činí velkou svátým žárem Vám z prsů, matky, dítko beř ji s mlékem,
a budou tvrz i naše rozvaliny!
( Josef Václav Sládek: Česká znělky )
Pří velkých a vynikajících dílech musí se i touha, je-li veliká, vysoce
cenit, zvláště když výkon takového díla nezávisí jen na naši vůli.Jak jsme
stas tni, můžeme-li získat zásluhy jen tím, že chceme!
Bůh se více raduje z našeho úmyslu nez výkonu, spíš z naší vůle neš':věci samé; odměňuje podle vůle, ne podle výkonu.
Kdyby mohli lakomci vyzískat zlato pouhým chtěním, jak veliké poklady
by si v krátké době nashromáždili! Stycíme se, že jsme ve shromazHování po
kladů věcných lenivější než oni! Bůh si cení naši touhu.
( Jiskry sv. Ignáce )
*

PODPORUJME NAŠE PODNIKY

.

*

*

- NAŠE OBCHODNÍKY -

NAŠE ŽIVNOSTNÍKY

D O N

B O S K O

- Musíte sa liečit, drahý mój Don Bosko. V tej veci
nesmiete Šetřit* Musíte mys lieti na seba a nechat iných,
aby miesto vás pracovali. Váš život patří Církvi a Spoločností, ktorú ste založili. Vidím, ako sa vaše dielo
všade šíři, vo Francůzsku, Španielsku, Amerike, ba i v
Patagonsku. Váš život a vaše rady sú este potřebné vašim
synom, ktorých počet rastie a rastie. Keby som ja ochorel,
som istý, že by ste vykonali všetko možné, aby som
sa zotavil. Chcem teda, aby ste sa podobné starali o se
ba, Toto si prajem, rozumiete? To vám rozkazujem. Církev
vás potřebuje.
- Ste velmi milostivý, Sva-tý Otče- - odpovedal Don Bosko, dojatý papež
skou starostlivostou, - Překvapujete ma svojou láskavostou. SÍubujem, že
poslúchnem vaše rozkazy,
- Dobré. A teraz čo by ste ešte chceli? Nebojte sa. Som ochotný vo všetkom vás uspokojit.
- Svatý Otce - chytil sa chytro pápežovho slubu Don Bosko - korunujte
budovu Saleziánskej spoločnosti a priznajte nám výsady, o ktoré vás úctivo
prosím. Sú kongregácie, ktorých Členov by som mohol zrátat na prstoch, a
majú tie výhody. Saleziánov je výše pätsto, a márne prosíme už roky o tuto
láskavost, NeráČte našu prosbu odmietnut.
- Dobré. Urobíme to - súhlasil pápež. - Len povedzte Msgr, Masottimu,
tajomníkovi Kongregácie pre veci biskupov a řeholníkov, aby vyhotovil po
třebné listiny, a ja to podpisem. Listina do Kongregácie ani nepojde.
- Teraz už to íahšie vybavíme - usmial sa pápež dobrácky - lebo Msgr. X.
Y, je už nebohý. V jeho osobě by ste mali velmi tvrdého odporcu. Podnikol
všetko, aby překazil udelenie výhod, ktoré ste už toíko ráz žiadali. Vidíte
ani pápež nemože vždy vykonat, Čo by vykonat chcel. A teraz už bucfte pokoj
ný. Moj milý Don Bosko, ja vás milujem, ja vás miluj em, ja vás milujem. Ce
lý chcem byt za saleziánov. Chcem, aby ste ma pokládali za prvého zo svojich spolupracovníkov. Váš nepriatel je Boží nepriatel, teraz som už o tom
přesvědčený. S biednymi prostredkami budujete ohromné veci. Len Sálej, len
smelo Sálej ! Pápež, Církev a katolický svět vás obdivujú, vás a vašu SpoloČnost, Hlásajte to, pište o tom, kažte o tom! V Božej ochraně sa skrývá
všetko tajomstvo vášho vítazštva nad překážkami a nepřiateImi, s ktorými sa
střetáváte.
Překážky a neprátelía, o ktorých sa pápež jemne zmienil, strpčovali Don
Boskovi život výše desat rokov. Ako neskoršie uvidíme, Don Bosko znášal to
niekedy velmi tažko, lebo prichádzali od ludí, ktorí mu vlastně nie preká—
žat, ale pomáhat malí, ako to povedal i sám pápež Pius XI. pri Don Boskových oslavách. V istom čase, ako sne to už poznamenali, podařilo sa nepriatelom Don Boskovým získat si pre svoje náhlady i samotného pápeža a vrazit
kliň nedóvery medzi věrného sluhu a jeho vysoko váženého představeného. Te
raz, pravda, táto nedóvera a táto neistota zmizla a šlová Leva XIII. do

Don Boskovej duse padali ako kvapky drahého,
liečivého balzamu na raný,
ktoré Don Bosko od roku 1872 do roku 1882 hrdinsky znášal.
- Svatý Otče - odpovedal teraz dojatý - nenachodím slov, ako sa vám mám
za to podakovat. Ale vás uístujem, že sme sa vždy usilovali nasej mláde
ži štěpit lásku, učtu a oddanost k sv. Stolici a Kristovmu námestníkovi. A
čo dobrého sme vykonali, připisujem pápežovmu požehnaniu a jeho ochraně.
Potom boia reč o rozličných veciach SpoloČnosti, najma o saleziánských
misiách. Nakoniec dal Lev XIII. Don Boskovi svoje požehnánie a láskavo ho
přepustil. Unavený a opierajúc sa o svojho tajomníka Don Lemoyna, schádzal
ctihodný starec Don Bosko vatikánskými schodmi a šlová, ktoré si pri tom
šepkal, boli akousi bolestnou ozvěnou krížovej cesty, ktorou musel predošlé roky kráčat.
- Áno. Takéto prijatie som potřeboval. To ma pozdvihlo. Lébo věru sily
už ma opůštali.
( Alberti - Jur Koza-Matejov: DON BOSKO )
A

Josef Lada:

O S L A V N Á KASACE
Za svou dlouhou věrnou práci
počkej, Broku, na kasaci:
Brum-brum, brum-brum, brum,
dobřes hlídal dům,
tutù, tutù, fidli, řidli,
slépkám se tu dobře bydlí,
lišky mají strach
přejít přes náš práh.
( František Hrubín )

*

*
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