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SVATÝ

STANISLAV

11. dubna

Narodil se v roce 1030 v Krakově a vystudo
val v Paříži. Když se po smrti rodičů vrátil do
vlasti, stal se dědicem jejich rozsáhlého a bo
hatého majetku. Rozdal však všechno chudým, aby
se mohl svobodně a bez j iných závazků věnovat
službě Bohu. Přijal kněžské svěcení, stal se kanovníkem v katedrále a roku
1072 byl vysvěcen za biskupa svého rodného města. Bylo to v době, kdy cír
kev všude bojovala proti vměšování a zásahům panovníků do svých záležito
stí .
Polský král, Boleslav II., zvaný Chrabrý, byl udatným válečníkem a měl
štěstí na svých vojenských výpravách. Jako křestan však zachovával přiká
zání a proto se zdálo, že nebude mít žádného důvodu k nepřátelství pro
ti náboženství. Jeho soukromý život budil však stále větší pohoršení a mi
mo to, Špatný příklad, který dával ze svého trůnu, byl závažným nebezpečím
i pro celý národ.
Krakovský biskup Stanislav byl jedinou osobou, která se odvážila vyt
knout veřejně mocnému panovníkovi jeho nepřístojné chování. Vysvětlil krá
li bez zaujatosti, spíše dobromyslně a shovívavě, jak těžké jsou jeho vi
ny a jaké nebezpečí tím hrozí jeho poddaným. Zdálo se, že krále opravdu
pohnul, protože slíbil, že se polepší.
Pak ale znovu podlehl pokušení a nechal unést ctnostnou ženu jednoho
polského Šlechtice, do které se zamiloval. Tento čin pobouřil všechnu šle
chtu v zemi a její zástupci žádali od biskupů, aby zasáhli u krále a zjed
nali nápravu. Ale opět jediný Stanislav měl odvahu předstoupit znovu před
krále a poprosit ho, aby se vrátil na správnou cestu a vyhnul se tak od
souzení ze strany církve, které by melo jako neodvratný následek odmítnutí
poslušnosti u neklidných poddaných.
Tentokrát vsak Boleslavova reakce byla bouřlivá a zuřívá. Přisahal bis
kupovi pomstu a svou hrozbu také splnil. Nechal ho předvést před soud,
protože se prý neoprávněně zmocnil některých statků. Ten, kdo mu je pro
dal, byl již dávno mrtev a nemohl proto dosvědčit, že biskup má právo na
své straně. Svědkové byli zastrašeni a vypovídali proti Stanislavovi. To
ovšem způsobilo, že proces skončil biskupovým odsouzením. Mezi lidem se
pak vyprávělo, že dřívější majitel se zjevil soudcům, aby dosvědčil celou

pravdu a zprostil tak nevinného křivých obvinění.
I po soudu však pokračoval, třebaže za obtížnějších podmínek, ve svém
boji proti královu nezřízenému životu, protože panovník potom úplně popus
til uzdu svým nejnižším vášním a nedbal již na nic.
Král Boleslav chodil ale do kostela i po svém vyobcování z církve. Bis
kup proto vydal rozkaz, aby každý kněz přerušil bohoslužbu, jakmile král
vstoupí. Tím přirozeně panovníkův vztek proti Stanislavovi dostoupil vr
cholu a dohnal ho k rozhodující a konečné pomstě.
Král poslal své stráže, aby biskupa zabily. Ten však, když přišly vyko
nat rozkaz, stál právě u oltáře a vojákům se nepodařilo k němu přiblížit.
Jako by je nějaká tajemná síla přikovala na místo. Zasáhl tedy sám král a
zvedl proti Stanislavovi svůj svatokrádežný meč.
Mučedníkovo tělo zůstalo po tři dny nepohřbeno. Vyprávělo se však, že z
nebe slétlo hejno orlů, aby je bránilo proti dravcům.

( "V jednom společenství"
*

*

Nikto nečiti Kristové muky tak opravdivo,
dobné .

-

"Velehrad" Řím 1980 )

A
ako ten,

komu nacím trpiet po

Kříž je teda stále připravený a čaká ta všade,
Neunikneš mu, kamkolvek by si těkal; lebo kdekolvek ideš, všade nesieš seba a vždy nájdeš seba.
Obrát sa hoře, obrát sa dolu, obrátí sa von, obrát sa dnu, a všade nájdeš
kříž; a všade ti třeba mat trpezlivost, ak chceš mat vnútorný pokoj a za
služ it si večnú korunu.
Ked budeš niest kříž oddané, on ta ponesie a privedie ta k žiadanému eieíu, kde totiž bude koniec utrpeniu, čoho sa tu nemožeš dočkat.
Ak ho nesieš neřád, robíš si tarchu, a len vacšmi si
pritažujeŠ; ale predsa ho ponieses.
Ked odhodíš jeden kříž, iste nájdeš iný, a hádám ešte
T
v v y
tazsi.
Myslíš si, že sa vyhneš tomu, čomu nemohol íniknút
ani jeden smrtelník? Ktorý svátý bol na svete bez
kríža a trápenia?

( NASLEDOVANIE KRISTA )

HNĚV PRIATELSTVO RUŠÍ

MODLITBA
b/ "Posvětí se jméno tvé..."
Při modlitbě se máme Bohu především klanět.
Vzpomeňme na jeho dobrotu, milosrdenství a vy
jadřujme své klanění a lásku úkonem víry, na
děje, lásky a úcty.
c/ "Přijd království tvé. Bu3 vůle tvá, jako v nebi,
tak i na zemi."
Modleme se jako údy Kristova těla, které si jsou
vědomy své povinnosti vydávat o Kristu svědectví ve
světe a přispívat k tomu, aby se jeho království
šířilo.
d / "Chléb náš vezdejší dej nám dnes."
Máme prosit Boha o vše, co potřebujeme k dennímu životu, a hlavně
o milosti duchovního řádu pro sebe i pro druhé.
e/ "A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům."
Máme se modlit za odpuštění hříchů, obnovit své rozhodnutí vyvarovat se
jich v budoucnu a být pamětlivi slov Páně, že Otec nebeský nám neodpus
tí, neodpustíme-li ze srdce my svému bratrovi.
f/ "A neuvoú nás v pokušení, ale zbav nás od zlého."
Máme se modlit o pomoc v pokušení a o sílu vyvarovat se příleži
tostí ke hříchu a pokorně si přiznat,
že bez této Boží pomocí by
chom mu nemohli zůstat věrni.
* Jaké vlastnosti má mít naše modlitba?
Máme se modlit: a/ s uctivostí a upřímností, protože mluvíme k samému
Bohu.
b/ S detinnou pokorou a důvěrou, že nás nebeský náš
Otec slyší a vyslyší.
c/ S vírou a vytrvalostí, neoddávat se skleslosti a
malomyslnosti, když se nám zdá, že Bůh hned nevy
slyší naši modlitbu.
d/ S poslušností vůči vůli nebeského Otce. On jediný
ví, zda to, oč žádáme, je pro nás opravdu dobré.
* Vyslyší Bůh vždycky naši modlitbu?
Ano. Kristus Pán řekl: "Budete-li Otce o něco prosit, dá vám to v
mém jménu" (Jan 16: 23) . Naše modlitby jsou vždycky vyslyšeny, ale ne
vždy způsobem, jakým jsme to čekali.
*

VŠETCI SME BRATIA

*

*

- JSME JEDNA RODINA

-

VŠICHNI JSME BRATŘI

Ú M Y S L Y na M Š E

SV.

1• — Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu
Pětko.
~ Za zomrelého Jozefa Sítka - rodina Filova a Petrášova
2. - Za zemřelého manžela - paní Anna Borek-Dohalská
” Za zdraví, Boží ochranu a požehnání, a na úmysly paní
Anny Trlicové
- Za živou a zemř. rodinu Sedlaříkovu z obou stran - pí. R. Sedlaříková
“ Za zemřelé rodiče Dra. Marka a Marii Weirichovy - manželé Brotánkovi
3. - Z a zemřelého švakra a strýce Jozefa Sítka - manželé Kubelkovi a děti
s rodinami.
- Za zemřelou Ludmilu Černou - její manžel a sestra
4. - Z a zdraví, Boží ochranu a požehnání mamince k Narozeninám - pan Fran
tišek Hortvík
- Za zomrelé rodiče Annu a Vendelína Bojanovské - sl. Oktavia Mucsková
5. - Z a zesnulé Dra. Josefa Špačka s chotí - děti
- Za zomrelých příbuzných z rodiny Boleckovej - paní Jolana Pagácová
6. - Z a zemřelé rodiče Bohdanku a Aloise Sítařovy - manželé Dema
7. - Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro paní Annu Chmura a její děti
Janka, Martina a Annu.
- Za zemřelého Karla Nádvorníka - jeho manželka
8. - Za zemřelého syna Jiříka - paní Anna Trlicová
- Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro paní Boženu Večeřovu
9. - Za zemřelou maminku Alžbětu Strejčkovu - dcery: paní Vlasta RuskeviČová a paní Věra Kolasová s rodinami
- Za zomrelých rodičov Karola a Annu - manželia Magulovi
10. - Z a zemřelého Franka Rektora - pan Václav Mazánek
11. - Za živou a zemřelou rodinu Slobodovu - paní Paulíne Slobodová
12. - Za zomrelých starých rodičov z oboch stráň - manželia Magulovi
13. - Z a živé a zemřelé členy rodin Cícákovy a Gluvňovy - manželé Gluvnovi
14. - Z a živou a zemř.rod.Řehůřkovu a úředníčkovu - Dr. L. Řehůřek s rod.
15. - Za zemřelou Alžbětu Bergerovu - její manžel
- Za zemřelého manžela a za celou rodinu - paní Jarmila Štekrová
16. - Za zemřelého bratra Štěpána - manželé Daúkovi s rodinou
- Za rodiče Bednářovy a příbuzné z obojí strany - rod. p. 0. Bláhy*,
17. - Za syna Jeníka, jeho manželku a za celou rodinu - paní Anna Trlicová
18. - Za zomrelého otea Jozefa Pastiera — manželia Magulovi
19. - Za zemřelého Ferdinanda Peroutku — manželé Stránští
- Za zemřelého Vladimíra Pošustu - jeho manželka a dětí s rodinami
20. - Za živé a zemř. členy rodiny Benáčkovy z obou stran - manž.Benáčkovi
21. - Za zomrelého brata Jozefa Magulu - manželia Magulovi
22. - Za zemřelou sestru Františku - manželé Daúkovi s rodinou
28 . - Za zemřelé Štěpána Daríka a Františku Kadlčkovu - paní Ida Spíšková
24. - Za zemř. Štěpána Danka a Frant. Kadlčkovu - rod. Filova a Kubelkova

25. - Za zemřelou sestru Antonii, švakra Jiřiho a děti - paní Josefa Pavlicová a rodina Smrčková
- Za zemř. rodiče Bláhovy a příbuzné z obojí strany - rod. p. 0. Bláhy
26. - Za zemřelé rodiče a tchýni Brožovu - pan Oldřich Měchura
27. - Za zemřelé rodiče, bratra a sestru - paní Růžena Bunžová
28. - Za živou a zemř. rodinu Měchurovu z obou stran - p. Oldř. Měchura
29. - Za zemřelou maminku Alžbětu Strejčkovu - dcery: paní Vlasta Ruskevičová a paní Věra Kolasová s rodinami
- Za zemřelého Jana Bednáře - rodina pana Otakara Bláhy
30. - Za zemřelou Alžbětu Strejčkovu - pani Ida Spíšková
A

A

A

ZEMŘELI: panu Daňkovi bratr Stepán, paní Dankové sestra Fran
tiška, Karel Nádvorník, Dr . Jan Kohout a paní Ruskevichové a
paní Kolasové maminka. - Zarmouceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modi ime se: ABYS NÁM ŠŤASTNÉ SHLEDÁNÍ S
NAŠIMI ZESNULÝMI DOPŘÁL - PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

I MODLEME

SE

ZA

NAŠE

NEMOCNÉ

!

Pan Vávro Ryšavý se dožívá PĚTASEDMDEŠÁTKY, pan Jiří Galamba
SEDMDESÁTKY a paní Vlasta Švárová a Dr. Paul Ort PADESÁTKY.
Z plna srdce jim blahopřejeme a do mnoha dalších let na Pánu
Bohu vyprošujeme dobré a trvalé zdraví, vždy veselou mysl,
Boží ochranu a hojné požehnání.
SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ každou neděli v 10 hodin ráno u svátého
Jana Nepomuckého v Manhattane (Ist Ave. a 66th St.)
KRAJANSKÉ BOHOSLUŽBY každou neděli v 10 hodin ráno u Panny Marie Karmelské
v Astorii v DOLNÍM KOSTELE. Příležitost ke sv. zpovědi od 9:oo do 9:30 v
divadelním sále naproti kostelu, kde je po bohoslužbách SPOLEČNÁ SNÍDANĚ a
zkouška pěveckého sboru "Velehrad".

Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
sledují. Tak budete děti svého nebeského
dává vycházet slunci pro zlé i pro dobré
spravedlivým i nespravedlivým.

kdo vás proná
Otce, nebot on
a sesílá déšt
( Mt 4: 44_45 }

Pokorné'' Pán pozvedá, svévolné tiskne az k zemi.
PODPORUJME NAŠE PODNIKY

(ž 147:6)

- NAŠE OBCHODNÍKY

naše

živnostníky

V lásce s p o čívá štěstí člověka, ne však v oné slepé vášni, která
člověka jen klame tím, že mu slibuje rozkoš, naplňuje ho však hořkostí a
vydává dobro falešné za pravé. Štěstí spočívá v lásce rozumné, která milu
je pravé, věčné a nezměnitelné dobro.
I sebenepatrnější Část Boží lásky je sladší než všechno to, co svět tak
lživě prohlašuje za věc hodnou lásky. Kdo tuto okusí, pojímá ho jen oškli
vost. Lásku Boží však nedovede nikdo, kdo ji nemá, ocenit. Čím více ji po
žívá, tím více si ji žádá.
Milovat znamená vlastně dovést se radovat ze štěstí toho, koho máme rá
di. Jako by toto štěstí bylo našim štěstím. Jak veliké je tedy moje Štěs
tí: miluji-li Boha, podílím se na všem, co je a co má! Kéž nemyslím na nic
jiného, o nic jiného neusilují než o to, abych Tebe, Pane, miloval!
Boha milovat znamená spočinout ve středu vesmíru. Mimo něj není žádný
klid, v jeho okruhu se všechno pohybuje.
Nespočineš-lí tedy v lásce Boží, nenajdeš nikde a nikdy odpočinku.
( JISKRY SV. IGNÁCE )

Jsme přec jen bratři, nad tu cizotu,
jež jednoho nás od druhého dělí;
všech srdcí nasloucháme tikotu,
byt nastokrát jen své jsme slyšet chtěli.
( Josef Václav Sládek )

UŽ SE TI TO STALO?
Někdo tě zklamal, někdo
tě "naštval", jak ty říkáš a ty sis řekl: Ko
nec, už s ním nechci nic mít! A když jsi jej potkal, dělals, že je pro te
be "vzduch".
Ale už tě to začínalo mrzet, že jsi se s ním rozešel. A když ten člověk
potom přijde, omluví se, nebo věc vysvětli, jsi rád, Že jste zas kamarádi.
Tak nějak to prožili ti dva z Emauz. Odcházeli z Jeruzaléma a s předsevze
tím, že už s Ježíšem nechtějí nic mít. Protože se zklamali. Protože se ne
stal králem, ale umřel na křížil
Ale Ježíš se k nim na cestě přidal, všechno jim vysvětlil - z toho, že
je živ, poznali, že všemu není konec - a byli zase rádi a štastní, že pat
ří k němu.
y
- Otec František

Nauč mě, Pane, plnit tvou vůli, vždyt jsi můj Bůh!
mě tvůj dobrý duch vede rovnou cestou!
( žalm 142: 10 )
MY

SAMI BÚDEM

S K L Í Z E T , CO J S M E

SILI

!

DON

B O S K O

Prvé Don Bos kov e styky s Kamil om Cavour om zača
li sa roku 1848. Vtedy mladý gróf Kamil Cavour so
svoj ím bratom Gustávom chodievali k Don Boskovi do
oratoria. Obidvaja bratia sa přetékali v horlivos
ti a zbožnosti a svojim dobrým príkladom povzbudzovali aj ostatných. No Kamil nevydržal dlho medzi saleziánskou mládežou. Ale i ke3 sa dal neskoršie strhnut prúdom nových politických myšlienok,
zostal vždy věrný svojmu priateíovi kňazovi, ako
to svědci i sám Don Bosko:
- Gróf Kamil Cavour ma pokládal za svojho priatela. Viac ráz ma nahováral, aby som vymáhal svojmu podniku výhody právnej osoby. Ba raz mi dokonca
ponúkal pre ústav až milión lir. Zamyslel som sa.
- Tak čo, přijmete? - nástojil Cavour.
- Nie.
- A prečo? Veci vidím, že aj tak potřebujete pre vás ústav podporu,
- To áno, pán minister. Potřebovat potřebujem, ,ale čo by som mal z to
ho? Vy mi ju dáte, a dnes-zajtra ju bude niekto iný odo mňa spät požado
vat. Nechcem si teda narobit zbytočných starostí.
Takto nám Cavour a Don Bosko v skutečností představujú rozprávku o pso
vi a vlkovi,
že je velmi dobré mat zaistenú stravu a byt, ale ešte lepšou
vecou je nezávislost.
Viac ráz mu Cavour povedal, aby prišiel k němu na oběd, ak chce nieco
na minister štve dosiahnut.
- Ve3 viete - hovořil Cavour - že na mínisterstve
sa nedá vela rozprávat. Tam sa povie niekolko slov a vec musí ist cíalej . Pri stole sa pobaví
me a vysvětlíme si svoje názory celkom slobodne.
Roku 1860 vyhověl Cavour svojim slobodomyselným priatelom a dovolil Farínimu, ministrovi vnútra, urobit domovů prehliadku v Don Boskovom ústave,
ktorý podía hlásenia policie mal byt ohniskom reakcie. Ke<3 přišla vec do.
reci, Cavour poznamenal:
- Táto prehliadka je zbytocná, lebo Don Bosko je Šikovnější než my. Alebo je celkom nevinný,
alebo má všetky svoje doklady v bezpečnosti. Os
tatně, robte si, ako chcete.
Prehliadku sme už spomínali, a vieme, ako dopadla. Don Bosko však pri
šiel potom na ministerstvo, protestoval a pýtal sa ministra, akým právom
znepokojuje ministerstvo byt pokojného občana, ktorému nic nemožno vyčí
tat, ako to i sama prehliadka dokázala. Tu vsak zasa Cavour vytiahol svojho kolegu Faríniho z blata:
- Nemáme proti vám, drahý Don Bosko, priamych dókazov. Ale viete, celý
duch vašej domácnosti je nezrozumitelný s našou politikou. Hovoříte pekne,
robíte všetko korektně, ale držíte s pápežom, a tak ste predsa proti nám.
- Pan gróf - odpovedal Don Bosko - máte pravdu. Drgím s pápežom a vytr-

vám pri ňom verne až do smrti. Ale to predsa nie je příčina, aby som nemohol byt výborným občanom. Politikou sa nechcem zaobierat. Žijem v Turíne 20
rokov. Za ten cas dost som toho napísal, povedal a vykonal. S ničím som sa
netajil. Nech mi teda voíakto ukáže jedno slovo, ktorým som vašu autoritu
zavrhoval.
- Máte pravdu, důstojný pane - skočil mu do reci Farini - ale vaše zmýšlanie nie je naším zmýšlaním.
- Cože? A som ja povinný tak zmýšlat ako vy?
- To nie. Ale vy nemyslíte nic bez toho, žeby ste to i nerobili.
- Dobré. Tak sa vás teda znova pýtám: Můžete citovat len jediný riadok a
jediné slovo, jediný čin, ktorým by som sa bol prehrešil proti zákonitej autoríte? Ba myslím, že ked zhromaždujem mladíkov a učím ich verne si plnit
povinnosti, pracujem čestne za veřejný poriadok. A to je moja politika.
( Alberti - Jur Koza Matejov: DON BOSKO )

Josef Václav Sládek: V jarní den

Den svitnul krásný, slunečný
po široširém kraji
a jeho čarným úsměvem
se květy otvírají.

I zelená se osení
a žlutě pučí klestí
a skřivan vznáší od země
se k nebi s písní štěstí.

