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ZJEVENÍ PÁNŽÍ - "SVATÍCH TŘÍ KRÁLŮ"
6. ledna
Když se narodil Ježíš v Judskem Betléme za
dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se ob
jevili v Jeruzalémě a ptali se: MKde je ten prá
vě narozený král Židů? nebot jsme viděli jeho
hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit."
Když to uslyšel král Herodes, znepokojil s.e a s ním celý Jeruzalém; i
svolal všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jích, kde se má Me
siáš narodit.
Oni odpověděli: "V Judskem Betlémě; nebot tak je psáno u proroka:
À ty Betléme v zemi judské,
nikterak nejsi nejmensí mezi knížaty judskými,
nebot z tebe vyjde vévoda,
který bude pastýřem mého lidu, Izraele."
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy
se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: "Jděte a pátrejte dů
kladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych i já přišel
a poklonil se mu." Oni krále vyslechli a dali se na cestu.
A hle, hvězda, kterou viděli na východe, šla před nimi, až se zastavila
nad místem, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou ra
dostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; i padli na zem,
klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary: zlato kadidlo a myrhu.
Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali
do své vlasti. ( Mt 2: 1~12 )
Mudrci byli pohané. Z daleké země. Jaká to obet pro ne, opustit domov!
Sousedé a známí vtipkovali, že pozbyli rozumu, že se chtějí klaněti dítěti,
o němž slyšeli jen z temných proroctví. Cestování tehdy nebylo tak pohodlné
jako dnes. Jejich cesta byla velmi namáhavá a nebezpečná,
A přece tito šlechetní muži Šli; jejich zbožná touha vidět božské dítě
přemohla posměch, obtíže a nebezpečí.
Veliká byla jejich víra. Hledali krále světa a nalezli v chudém domku v
Betlémě u chudého dělníka novorozenátko, díte, na pohled jako jiné děti. A

přece nepochybovali, nýbrž padli na kolena a klaněli §e mu jako Bohu.
Evangelium jmenuje ony muže "mudrci",
lid jim dal čestné jméno "Králo
vé". I když sotva byli králi v našem slova smyslu, v jednom má lid pravdu:
tito muži byli královského smýšlení. Teprve s 7. století se vyskytují jména
Kašpar, Melichar, Baltazar.
V darech mudrců viděli všichni svátí Otcové významné symboly: Zlato zna
mená královskou důstojnost, kadidlo božskou slávu, myrha Člověčenství Vyku
pitele, podrobeného utrpení a smrtí.
( Rudolf Schikora CSsR: NASE SVĚTLA. )
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Ale oveía tvrdšie bude pocut tieto posledně
šlová” "Odídte odo raña, prekliati, do věc
ného ohňa! ( Mt 25: 41 ).
Tí, co teraz radi pocúvajú slovo kríža a
správajú sa podía něho, nebudu sa potom obávat, že počujé věčné zavrhnutie.
To

znamenie

kríža bude na nebi, ked Pán
príde suditi.

Vtedy všetci sluhovia kríža, ktorí sa v ži
vote připodobňovali Ukřižovanému, pristúpia
ku-Kristu sudcovi s veíkou doverou.
Co sa teda bojíš vziat na seba kříž, skrze
ktorý vedie cesta do kráíovstva?
V kříži je spása, v kříži je 2ivot, v kříži
je obrana proti nepríatelom; v krizi zdroj
nebeskej sladkosti, v kříži je posila mysle
a duchovná radost;' v krizi je vrchol ctnos
ti, v kříží je dokonalá svatost.
Len v krizi je spása duše
života.

a

nádej věčného

Vezmi teda svój kříž a chod za Ježišom a pojdeš do věčného života.
( NASLEDOVÁNIE KRISTA. )

*

*

*
kdo je rozumný, rád se bude

Bůh k nám může mluvit skrze každého člověka
učit od každého, i kdyby byl sebeprostsí.
*

( Mary Ward )

*

MŠE

SVATÁ

* Kde a kdy byla obětována Bohu obět nekonečné
ceny?
Na Kalvárii Pán Ježíš obětoval sám sebe
jako obět nesmírné ceny tím, že zemřel na
kříži.
a/ KNĚZ, který obětoval tuto obět,
byl Bohoclověk, JEŽÍŠ KRISTUS. Každý jeho ein mel nekonečnou cenu.
b/ OBĚTINA také byla nekonečné ce
ny: byl to týž Bohoclověk, JEŽÍŠ KRISTUS. Dal Bohu vše, co měl, i svůj ži
vot.
* Co způsobila Kristova smrt jako obět?
a/ Byl to úkon bohoslužby, nekonečné ceny;
b/ vykoupila nás tím, že usmířila Boha za naše hříchy, a tak vrátila
lidem božský život;
c/ vzdala dokonalé díkůvzdání Bohu za všechny milosti, kterých se li
dem dostalo.
* Jakým způsobem se Kristus postaral, aby jeho obět na kříži trvala dál?
Kristus se postaral, by jeho obět na kříži trvala dál, tím že ustano
vil mši svátou. Je to táž obět, jako byla Kristova na kříží.
* Kterak je mše svátá táž obět jako obět Kristova na kříži?
a/ Při mši svaté kněz, který obětuje, je sám Kristus Pán, jenž jako
kněz obětoval na kříži sám sebe;
b/ při mší svaté je táž obětina jako na kříži: Pán Ježíš;
c/ na kříži se Kristus Pán obětoval způsobem krvavým a bolestným, za
tímco při mši svaté se neobětuje už bolestně a krvavě, ale radost
ně a nekrvavě.
*

*

*

Čím více dobra toužíš vykonat, tím vetší jsi! Nuže: DO NOVÉHO ROKU A VŠECH
JEHO DNU í
Vnášej lásku, kde je nenávist. Všude jdi s čistým srdcem.
Odpouštěj, kde najdeš provinění, spojuj, kde je rozdvojení,
hlásej pravdu, kde je blud, a víru, kde světla není!
To vše, ne abys došel lásky, ale abys ji prokázal, nebot, kde dáváš, tam
jiz sám dostáváš; kde život obětuješ, tam život najdeš!
Denně vykonej něco, co ti učiní smrt lehčí, věčnost štastnější, Ten vprav
dě nejvíc žil, kdo z Boha žil, kdo z Boha druhým nejvíc dal.
*1*
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( Josef Hlouch: MI NU TENKÁ ')
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SVATÉ

1, - Za Boží ochranu a požehnání pro všechny přítomné na
mši sv. a za jejich rodiny v nastávajícím novém roce
2. - Za zemřelou manželku Marii - pan Martin Duda
- Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro paní Josefu
¿w
¡/i
Pavlicovu a rodinu Smrčko vu
A
* 1
3. - Za zdraví, Bozi ochranu a požehnání, a na úmysly paní
'
Anny Triicové
- Za zemř. rodiče Fřant.a Marii Svatošovy - manŽ. Šourkovi
4. - Za zemřelou Janinu Pawoluc - paní Ludmila Němcová
Za živou a zemř. rod. Václava Myslivce z obou stran - paní Myslivcové
Za zemř. rod. Bednářovu a jejich syna Jana
-rodina p.Otakara Bláhy
Za zemřelé rodiče F. a F. Jurčovy a bratra Vojtěcha - manželé Jurcovi
Za B. ochranu a brzké uzdravení Vlasti Bílka - paní Anička Cífková a
paní Růžena Sedlaříková
- Za zemřelého syna Jiříka - paní Anna Trlicová
Za zemřelé rodiče Josefa a Marii Sourkovy manželé Sourkoví
Za zemřelé rodiny Neumannovy z obou stran manželé Neumannovi
Za zemřelého tatínka Henry-ho Kowalika - manželé Jurčovi
- Za syna Jeníka, jeho manželku a za celou rodinu - paní Anna Trlicová
Za zemřelou maminku Miladu Stránskou - manželé Stránští
Za zemřelou maminku Marii — rodina Kovaříkova
- Za zemřelého manžela Františka, dceru Marii a za rodiče Pojetovy a
Pavlicovy - paní Josefa Pavlicová
- Za zemřelou Marii Raícovichovu - paní Mary ZáriŠová
- Za zemř, manžela Petra Otrubu a za celou rodinu - paní Anna Otrubová
- Za zemřelou Alžbětu Bergerovu - její manžel
- Za zemřelou Ludmilu Javorovu - manželé Javoroví
- Za zemřelého Vojtěcha Vagasského - přátelé
- Za živou a zemřelou rodinu Javorovu z obou stran - manželé Javoroví
- Za živou a zemřelou rodinu Filovu - manželé Frank a Mary Filovi
Za zemřelého Vladimíra Pošustu - jeho manželka a děti s rodinami
Za zemřelé rodiče a příbuzné z obou stran - manželé Santoroví
- Za zemřelou Vlastu Konstackou - manželé Buckovi ■
- Za Živou a zemřelou rodinu Hindrovu a Bielčikovu - manželé Híndrovi
_
Za zemřelého Pavla Topenčíka - paní Marie Podestová s manželem
Za zemřelou Noru Galbis-ovu - její manžel
Za živou a zemřelou rodinu Paskovu - manželé Antonín a Anička Paškovi
Za zemřelou sestru Marii Kasikovu-Firkušnou - pan Rudolf FirkuŠný
Za zemřelého Johna Gejzu - manželé Drahomíra a Pavel Blaho
Za zemř. babičku a dědečka Václava a Marii Sladkých - pí. Rose Zeman
Za zomrelého manžela Stefana - paní Jolana PagáČová
Za zemřelého manžela Václava a za celou rodinu - paní Rose Zeman
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Z Á B A V A

SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ každou neděli v 10 hodin ráno u sváté
ho Jana Nepomuckého v Manhattane ( íst Ave. a 66th St. )
- KRAJANSKÉ BOHOSLUŽBY každou neděli v 10 hodin ráno u Panny
Marie Karmel ské v As tori i v DOLNÍM KOSTELE. Příležitost ke
svaté zpovědi od 9:oo do 9:30 v divadelním sále naproti
kostelu, kde po bohoslužbách je SPOLEČNÁ SNÍDANĚ a zkouška
pěveckého sboru "Velehrad".
*

*

*

N A D Ě J E
- a kez bychom všichni vstupovali do Nového roku s naději - ,
která se neopírá o pilné ruce, je slabá: stojí na slabých nohou. Bůh, kte
rý tě stvořil bez tebe, nespasí te, ani ti nepomůže bez tebe.
Ty musíš rozkřesat aspoň jiskru, Bůh rozdmýchá již oheň. Ty musíš zasít
semínko, Bůh mu dá pak vzrxíst. Jen tak poroste vše podle přání, jinak vše
by zůstalo neplodné.
I kdybys chtěl, bez Boha nedokážeš nic. On zase, i když může všechno,
nechce nic dělat bez tebe. Spojíš-li se s Bohem, dokážeš všechno.
Milost Boží, která u jiných už tolik dokázala, nepozbude ani u tebe své
síly, jen když ty neztratíš svou důvěru v Boha.
V co, nebo v koho, vlastně skládáš své naděje?
( JISKRY SV. IGNÁCE )

*
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Jako se smilovává otec nad dětmi,
tak se Pán smilovává nad těmi, kdo se Ho bojí,
Sám zná nejlépe, jací jsme,
pamatuje na to, že jsme jenom prach:
dny člověka jsou jako tráva,
rozkvetou jako polní květina,
sotva jí ovane vítr, už jí není,
nezůstane po ní ani stopy.
Ale od věčnosti do věčnosti
trvá Pánova dobrota.
.v
, . ,_ ....
(Žalm l o 2 : 13-17)
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"Láska musí vždy před
cházet a moudrost ná
sledovat. Lidská chyt
rost a láska se snáše
jí těžce."
(Mary Ward)

P Í S E Ň

N O V O R O Č N Í

Když měsíc už se přesune
přes půlnoc novoroční,
nekoukej, chlapce, po luně
a nový život počni.
Tohle si vždycky říkávám
v té noci čarodějné.
Když začne rok, ach, jaký klam,
všecko je opět stejné.
A jak jsem žil, tak žiji dál
a předsevzetí zchladne.
Z toho, co jsem si předsevzal,
nic už mne nenapadne.
Oslíka měl jsem vždycky rád,
byl pokorný a chudý.
Ježíškovi Šel zadýchat
prokřehlé jeho údy.

... je nutné, aby katolíci radostně
uznávali a oceňovali hodnoty opravdu
křestanské, pocházející ze společného
dědictví, které jsou u bratří od nás
odloučených. Je spravedlivé a spasi
telné uznávat bohatství Kristovo a
skutky ctností v životě jiných, kteří
vydávají svědectví Kristu, někdy až k
prolití krve: Bůh je totiž vždy podi
vuhodný ve svých dílech. Nesmíme však
také nechat bez povšimnutí, že cokoliv
milost Ducha svátého působí v odlouče
ných bratřích, může sloužit i k našemu
poučení. Všechno totiž, co je opravdu
křestanské, nikdy se nepříčí pravým
hodnotám víry, ale může vždy napomáhat
k tomu, aby tajemství Krista a církve
bylo dokonaleji chápáno.
(II. Vatik. koncil: O ekumenismu 4)

Tak
jak
jež
jen

hodný chtěl
tohle zvíře
vodu pije a
z bodláčí a

jsem taky být,
boží,
zná žít
hloží.

Neznáme dne ani
hodiny,kdy doj
de ke sjednoce
né církví, ale
pevně věřím, že
k němu dojde. A
k tomu musíme
pracovat a za
to se modlit.

Tak jsem letos Kristu dých
na jeho zkřehlé dlaně.
Ježíšek smutně hlavu zdvih
a děl mí zadumaně:
Kdepak jsi, hochu, zase byl,
jak je tvá vůle vratká!
A já se s hanbou odplížil
od jeslí Jezulátka.

(Leopold Pre
cari - olomoucky
arcibiskup}

(Jaroslav Seifert)

ŽIJEME MEZI LIDMI A ČLOVĚK NÁM. PŘITOM ZŮSTÁVÁ CIZÍ.
HLEĎTE, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími
dětmi, a to také jsme! Milovaní, ted už jsme Božími dětmi. Ale čím budeme,
není ještě zřejmé. Víme však, že až se On ukáže, budeme mu podobni, pro
tože Ho budeme vidět tak, jak je.
,
,
* J
J
(I . Jan 3: 1-3)
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DON

BOSKO

Napoleon III. hladel mladé Taliansko odvrátit od
škodlivého besneniá proti Církvi, a tak sa začalo nové
vyjednávanie medzi Florenciou a Rímom. Prezident štátnej rady Ricasoli pověřil rokováním konmiendátora Tonellu, muza veími nadaného a dobromyseíného. Po svojích prvých stykoch s Vatikánom Tonello oznámil vládě,
že sv. Stolica ponechává státu vymenovanie píemontských
a lombardských a benátských biskupov a sebe ponechává
vymenovanie ostatných talianskych biskupov, najma ív
pápežskom státe. Ale aj toto vyjednávanie uviazlo. ¡A
vtedy prišiel do Rima Don Bosko. Bolo to r. 1867. r'
- Třeba chytit vec za iný koniec - osmělil sa Don
Bosko navrhnut pápéžovi.
- To nepojde tak lahko, milý Don Bosko - poznamenal
pápež.
- Skúsme to, Svatost.
Išiel teda k statnému sekretářovi kardinálovi An tonel limu s návrhom vel
mi obozretným.
- Začneme zásadou, že musíme příst k cielu, lebo spása duší a záujmy
diecéz sú nám nadovšetko. A z tohto híadiska myslím na riesenie, ktoré by
pri obojstranných ústupkoch zachránilo samolásku i zásady. Obe strany si
zostavia zoznam biskupských kandidátův. Nech sa nerobí rozdiel medzi roz
ličnými štátmi Talianska. V zozname budu mená kandidátov pre hiskupstvá
toskánské, piemontské, pre kráíovstvo neapolské a Romagnu. Zoznamy sa po
rovná jú a kandidáti, ktorých mená budu na oboch stranách, nech sú v najbližsom konzistóriu vyhlášení za biskupov.
Návrh bol rozumný. Pius IX. s ním suhlasil. A to bol ústupok sv. Stoli
ce, Commendátor Tonello sa zasa zriekol" vládneho potvrdenia pápežských búl,
a to bol zasa ústupok vlády.
Na tomto základe začalo sa teda nové vyrovnávanie, Don Bosko bol sprostredkovatelom medzi talíanskou vládou a Vatikánom. Obe strany sa velmi
chytro dohodli.
So súhlasom vlády oclovzdal Tonello zoznam šestdesíatích
biskupských kandidátov. Rozumnou pomocou Don Boská zos tavil Pius IX. so apkretárom Antonellim svoj návrh kandidátov, spolu s menami biskupstiev, v
ktorých mali ako biskupi nastúpit. Z oboch stráň boli vačšie-menšie námietky, jeden-druhý kandidát bol přesunutý na iné miesto. Ale výsledok predsa
len bol dost dobrý. Dohodli sa na 34 kandidátoch, ktorí boli potom v kon
zistóriu 22. februára a 27. aprila vyhlášeni za biskupov.
Na neštastie 4. marza padlo ministerstvo Ricasoliho a nastupilo minis
terstvo Rattazziho, s programom úplné pro tic írkevným. Tak bolo třeba zasa
celé tri roky čakat na zaplněnie ostatných biskupstiev.
Na jar r. 1871 so súhlasom Pia IX. úradne písal Don Bosko ministerskému
předsedovi Lanzovi, že si vláda protiřečí, ked nechce zaplnit viac ako 60
biskupstiev a súčasne vydává garančný zákon, vyhlášený 13. mája roku 1871 *

Hinisterstyo, ktoré sa este ani do Rima neprestahovalo, uznalo Don Boskove dovody a pověřilo ho sprostredkovanim pri konečnom riešení tejto chúlostivej otázky. Pius IX. dal Don Boskovi plnu moc:
- Urobte mi zoznam vsetkých budúcích biskupov. Ktorých mi budete odporúČat, vsetkých potvrdím.
V polovici augusta bol zoznam hotový. Aby mal pre svojich kandidátov Čo
možno najlepsiu záruku, svědomitě pozháňal o nich potřebné informácie. Do
Monferratskej Nizzy zvolal schódzku 18 generálnych a kapitulných vikárov z
rozličných biskupstiev a s tými sa doverne a obšírné radil o kandidátoch.
Schódzka boia vo vile grófa Corsiho. Dna 27. októbra r. 1871 vyhlásil pápež
Don Boskom navrhovaných 40 kandidátev za biskupov. Vláda im sice nechcela
dat příslušné příjmy, ale im nebránila zaujat svoje biskupské mies ta, a to
bolo najdoležitejšie. Don Boskova námaha mala predsa len dobrý úspěch.
Àie Don Bosko sa neuspokojil s polovičatou prácou. Chcel, aby im vláda
vydala aj zadrzané příjmy. Na jar r, 1373 prišiel teda do Říma vyjednávat v
tej veci. No zasa len necakaná překážka. Lanzovo ministerstvo padlo, a vec
musela byt odložená. Don Bosko však nestratil ani ochotu ani nádej a v decembri toho istého roku už ho vidíme za sa v Říme s pevným rozhodnutím otáz
ky viriešit. Minghetti, prezitent státněj
rady, s tým súhlasil a Pius IX. bol rád,
že Don Bosko za vecou chodí. Ale Don BosJosef Lada: D Ě T E M
kov pobyt v Říme už klál očí slobodomurar
skvrn ložara, a nimi vydržiavaná tlač zača
la proti němu útok. aby tak zastrašila mu
prajných politikov, Turínske noviny Gaz
eta del Popolo piseli:
- lieto dní každú chviíu sa střetáváme
v Rime so slavným turínskym Don Boskom...
Vatikánské dveře sa mu dokořán otvárajú a
pápez ho má rád. Ale má voíný vstup i do
kanceláríí našich politikov, Nevieme sice
aké plány sa tam snujú, ale íde iste o
veci důležité.
{ Alberti ~ Jur Koza Matějov: DON BOSKO )
K NEVÍŘE
*

A
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Tak ač svítí vaše světlo před l i d 
mi, aby viděli vaše dobré skutky a
velebili vašeho Otce v nebesích!
(Mt 4:16)

Na mou dusí,

na mou duši,

pes má usi,

na psi uši.

Stráva rohy.
kúň podkovy.

na kočičí svědomí,

