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Anežka si však z celého srdce přála plnit
slova evangelia důsledně a být starostlivá o
veci Páně, aby byla svátá na těle i na duši.
Dobře věděla, Že kdo se dá přemoci láskou k po
zemským statkům, nemůže se radovati v Bobu. Když se od Českých šlechticů,
kteří se vrátili z Italie, dozvěděla c svatem Františkovi z Assisi a o no
vém řádu svaté Kláry, zatoužila i ona následovat v úplné chudobě chudého
Krista. Proto se zbavila všech svých šperků a ozdob i rouch a výnos rozdala
chudým pamětliva toho, . že dobré skutky, i ty, jež pocházejí z pomíjivých
statků, nepomíjejí, Příklad svaté Hedviky a svaté Alžběty Durynské, "utěŠitelky chudých’*, ji přivedl k založení hospice v Praze, a při něm bratrst
va křížovníků s červenou hvězdou, kteří se později stali řeholními kanovní
ky, aby ošetřovali nemocné.
Anežka sama vstoupila do kláštera klarisek, který předtím zbudovala v
Praze na břehu Vltavy v místech, jímž se dodnes říká Na Františku, a spo-í
lu s pěti dívkami z předních šlechtických rodin "jako holubice ulétla z po
topy ničemného světa do archy svátého řádu” . Připojily se v klášteře k pěti
klariskám z Tridentu, které tam vyslala sama svátá Klára. Ta poslala Anežce
později od svátého Damiána v Assisi list, v němž vyjadřuje nadšenou radost
z Anežčiny slavné pověsti známé nejen jí samé, ale "takřka celému světu",
radostně ji chválí za to, že dala přednost zasnoubení s Kristem před všemi
světskými poctami a Že si zvolila celým srdcem "přesvatou chudobu a tělesné
strádání", aby přijala "ženicha vznešenějšího rodu” .
Tak se vyvinulo mezi oběma Božími ženami jedno z nejkrásnějších přátel
ství. I když jim nebylo dáno setkat se na této zemí a i když jejich život
byL tak rozdílný, přece j e pojila j e d i n á láska ke Kristu a jediná touha po
svatosti života. Klášter pražských klarisek se pak stal zásluhou Anežcina
příkladu ohniskem, z něhož vznikaly nové kláštery v Čechách, v Polsku i v
jiných zemích.
Anežka se nakonec vzdala i své pravomoci nad hospicem, který založila a
jehož výnosu měly sestry užívat ke: vé obživě, protože se rozhodla, "že ra

ději chce trpěti nouzí, než se odklonit od Kristovy chudoby” .
Láska planoucí v jejím srdci jí nedovolovala uzavírat se do neplodné
samoty, ale vedla ji
tomu, aby se dala do služeb všem potřebným. Proto
pečovala o nemocné sestry i o malomocné a o postižené nákažlivýmí choroba
mi, prala jim šaty a v noci je vyspravovala, a tak dokazovala, že stavba
jejího duchovního života stojí na pevném základe pokory. Tak se stala mat
kou nuzných a žila ve vděčné paměti pražských chudých a prostých po sta
letí.
Činorodou lásku oduševňovala její modlitba soustředěná na utrpení Kris
tovo. Trpící Kristus byl totiž pro ni projevem nejvyšší možné lásky a jeho
kříž jí byl posilou zvlášt v posledních letech jejího života, když hrdinně
a bez nářku snášela neštěstí, křivdy, chudobu i nemoci, tak následovala
Krista až do konce. Milovala samotu. V ní se oddávala modlitbě a rozjímání
a během nich často přicházela do vytržení. Se spolusestrami hovořila málo.
Mluvila-li, její slova byla prodchnuta láskou ke Kristu a toužila po nebi,
takže jen stěží zakrývala své slžy. Úctu k Eucharistii uchovávala jako
vzácné dědictví Erantiškovo a Klářino. Její zásluhou tato úcta vyvrcholila
později v touhu po denním svatem přijímání.
( pokračovaní )
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Hovor, Pane, lebo tvoj služobník som a tvój sluha; udeí mi
rozumnosti, aby som poznal tvoje svedectvá (Žalm 118: 125)~
Nakloň moje srdce k síovám tvojich úst,
Čie ako rosa.

tvoja ree nech te-

Synovia Izraelski vraveli kedysi Mojžíšovi: Hovor nám ty a
budeme počúvat; nech nám nehovoří Pán, aby sme azda nezomreli (2 Mojz.: 20: 19).
Nie tak, Pane, nie tak, prosím, ale radsej s prorokom Samuelom ía pokorné a túžobne vzývám: Hovor, Pane, lebo tvój
služobník počúva (1 Král1 3: 10).
Nech mi nehovoří Mojžíš alebo niektorý z prorokov, ale radšej Ty sám hovor. Pane Bože, ktorý si učil a osvietil yšetkých prorokov, lebo Ty ma móžeš poučit sám bez nich, ale
oni bez Teba nič nezmóžu.
Móžu sice zvučné hovořit, ale nemóžu dodat ducha.
Krásné hovoria; ale keň Ty mlčíš, srdce nerozpália.
Spisujú knihy, ale Ty otváraš. ich zmysel. Zjavujú tajomstvá
ale Ty odhaluješ význam ich obrazov.
( NAS LEDOVÁNIE KRISTA )

* Jak vypadá vnější obřad křtu?
Vnější obřad křtu vypadá takto: Kněz lije křtěnci na Čelo vodu a přitom říká slova: "N., já tě křtím
ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svátého."
Voda je vhodný symbol účinků křtu.
a / Vody užíváme k očištění. Tekoucí křestní voda
znázorňuje očistění duše od hříchu.
b/ Voda také dává Život. Zavodněním se poust zazelená a rozkvete V starozákonní knize Genesis voda je jeden z prvků, z
nichž povstal život na světě.
* Kdo uděluje křest?
Za obvyklých okolností uděluje křest kněz nebo jáhen. Je-li nutné,
může však křtít každý, i ten, kdo v Krista a křest nevěří. Musí ovšem
dělat vše, co je předepsáno: lít vodu na hlavu křtencovu, říkat při
tom příslušná slova a chtít to dělat tak, jak to chce Církev.
* Je křest jediná cesta, jak nabýt poprvé božského života?
Křest je normální cesta, jak nabýt božského života. Ale Kristovo mi
losrdenství a jeho láska jsou tak veliké, že dává božský život i mi
mořádným způsobem, když někdo bez vlastní viny nemůže křest přijmout:
a/ když někdo lituje svých hříchů z lásky k Bohu a upřímně touží
po křtu, dostává se mu božského života pro tuto touhu (křest touhy).
b/ když někdo neví o nutnosti přijmout křest, ale má dokonalou
lítost nad svými hříchy a touží splnit vůli Boží, také dostává božský
život pro tuto svou touhu, třebas jen nepřímou, zavinutou.
c/ osoba dosud nepokřtěná* která položí svůj život pro víru v
Boha, je pokřtěna, abychom tak řekli, svou vlastní krví, a tak dostá
vá i ona božský život (křest krve).
*

A

*

S ř a s t n ý jsi k a ž d ý , kdo se bojíš P á n a , kdo kráčíš jeho c e s t a m i ,
práce tvých rukou tě nasytí, budeš štastný a povede se ti dobře,
Tvá žena uvnitř tvého domu bude jako plodná réva,
tvé děti kolem stolu budou jako olivové letorosty.
Hle, takového požehnáni se dostane člověku, který se bojí Pána.

( Žalm 127: 1-4 )
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Za zemřelé rodiče Bláhovy - rodina pana Otakara Bláhy
Za zemř. Martina Pojetu, manželku a děti - pí.J.Pavlicová
Za živou a zemř. rod. Russo z obou stran - pí. Mary Russo
Za zdraví, Boží ochranu a požehnání a na úmysly paní Anny
Trlícové
Za zemř. maminku Annu Rigovu - manž. M. a J. Abrahamovi
Za zemřelého Dra. Fanka Uhlíře - jeho maminka Jarmila Uh
lířová a syn Dr. Pavel
Za zemř. maminku Annu Rigovu - manž. M . .a J. Abrahamovi
Za zemř. Lawrence Žáčka - rodiče a sourozenci s rodinami
Za zemřelého Frank Sečku - paní Marie Sečková
Za zemřelou Ludmilu Javorovu - manželé Javoroví
Za zemřelého syna Jiříka - paní Anna Trlicová
Za živou a zemř. rod. Drhovu z obou stran - manž. Drhovi
Za zemřelou rodinu Javorovu - manželé Javoroví
Za zemřelého Jozefa Kovačika - rodina pana Jerry Otruby
Za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu - manželé Dohnalovi
Za syna Jeníka, jeho manželku a za celou rodinu - paní
Anna Trlicová
Za zemřelou Amaiii Svitavskou - Dr. Vladimír Walzel
Za zemřelého Pavla Paulíka - jeho manželka a synové
Za živou a zemřelou rodinu Honlingerovu - manželé Dohnalovi
Za zemřelého manžela-a za celou rodinu - paní Jarmila Štekrová
Za zemřelou Alžbětu Bergerovu - její manžel
Za zemř. rodinu Gluvňovu a Cicákovu z obou stran - manželé Gluvnoví
Za zemřelého tatínka Hynka Hromádku - manželé Stránští
Za zemřelé příbuzné z obou stran - manželé Dohnalovi
Za zemřelého bratra Víta a zemřelou rodinu Malíkovu - rod. Malíková
Za zemřelého Josefa Sítka - rodina Kubelkova a děti
Za zemřelé dědečka a babičku a celou rod. Slováčkovu - rod. Malíková
Za zemřelou maminku Josefinu Petličkovu - pan Jan Petlička
Za zemřelého Aloise Lysého, jeho sestru Helenu a za celou rodinu Po
pelářovu a Jančíkovu - přátelé
Za zemřelého Karla Nádvorníka - jeho manželka
Za živou a zemřelou rodinu Bialčikovu a Hindrovu - manželé Hindřovi
Za živou a zemřelou rodinu Filipkovu a Petrášovu - manželé Filovi
Za zemřelého Františka Pavlicu a dceru Marii - paní Josefa Pavlicová
a rodina Smrčková
Za zemřelou Marii Sečkovu - paní Marie Secková
Za zomrelého manžela Štefana - paní Jolana Pagáčová
Za zemřelou maminku Marii Chrnelovu - manželé Marie a Petr Otruboví
Za zemřelého Dra. Zbyslava Peterse — jeho manželka a dcera
*

*

A

: Pavel Paulík, paní Abrahamové maminka a panu Dankovi bratr Jan.
Zarmouceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modlíme se: ABYS
NÁM ŠŤASTNÉ SHLEDÁNÍ S NAŠIMI ZESNULÝMI DOPŘÁL - PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!
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S V A T Ý M do Církve Boží byla přijata Nicole Kathy Jochee. ABYS V NÁS
MILOST KŘTU SVATÉHO ROZMNOŽIL - PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Pan František Daněk se dožívá SEDMDESÄTKY. Z plna srdce mu blahopřejeme a
do mnoha dalších let na Pánu Bohu vyprošujeme dobré a trvalé zdraví, vždy
veselou mysl a hojnou Bozi ochranu a požehnání.
;f.
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SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ každou neděli v 10 hodin ráno u svátého Jana Nepomuckáho 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 svaté zpovědi od 9:oo do 9:30 v
divadelním sále naproti kostelu, kde je po bohoslužbách SPOLEČNÁ SNÍDANĚ a
zkouška pěveckého sboru "Velehrad".

N e j v ě t š í m n e š t ě s t í m je v l a s t n ě
stálé štěstí.
Jako půda, která se nepřeorává a ne
obdělává, rodí pouze hloží a bodláčí,
tak i trvalý blahobyt plodí pouze ne
řesti: změkčuje totiž ducha a oslabu
je touhu a snahu po ctností.
Více lidí zahynulo rozmařilostí
než při neštěstích, blahobytem než
hladem, přízní štěstí než jeho ne
přízní. Nedostatek a strasti jsou
zdrojem štěstí. Nepokládáme nikoho za
neŠtastného, Žíje-li spokojen ve svém
neštěstí.
Nesplácí ti nebe tvé zásluhy už zde na zemí, když se ti dobře daří a vše
ti prospívá? Co ti zbude pro věčnost? Největším neštěstím - je-li vůbec ně
jaké - je toto: pozbýt naděje na věčnou blaženost.
Je-li opovážlivostí doufat ve dvojí nebe, kdo by sí pak přál, aby měl
zde na zemi ustláno na růžích, kdyby se na věčnosti musel bát trnitých
ostnů?
Zde, Pane, pal, zde řež, ale na věčnosti ušetři! Kdo nic netrpí, bude
trpět teprve později.
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( JISKRY SV. IGNÁCE )

Minulost nejsou jen vrásky a vlasy plné sněhu,
ani lupení pod nohama, jež na větve nevrátí se,
šaty odložené, dni vypité, žaláře, z nichž jsme vyšli.
Minulost to je proud, závan hudby a krásných hlasů,
výzva k hrdinství. Obětovat se. Nést břemeno, které drtí.
A také prst mlčení na ústech sochy na hučící řekou dění.
Minulost žije v nás a s každým decheim jí přibývá.
S každým dneškem synem včerejška, otcem zítřka,
jež ke všem pečetím dosavatním tiskné. svou vlastní pečet.
S každým rokem, jejž pohřbíváme v pečeti světla,
minulost roste v nás jak dálky, z níž rosně vane,
z níž nadějí zelená se.
Pocitujeme úctu k minulosti, jež zůstává.
Ale nám to nebrání,
abychom se nevydávali v tmu, bláto a plískanici,
Zpívejte Pánu,
k těm zeleným sálům zítřků a pozítřků prázdných dosud.
jeho vyvolení,
Pocitujeme úctu k minulosti, korouhvi pošlapané,
a vzdávejte díky
již zdvíháme, již očistujeme z lži, pomluv a krve,
jeho svátému jménu!
ale to nám nebrání
Vždyt jeho hněv
začínat znovu tváří v tvář budoucnosti,
trvá chvíli,
začínat s rozechvěním svou velkou a Čistou básen.
ale jeho laskavost
Svou vůli, svou dobrou vůlí ze zlata možnosti
provází
po celý život.
vytepat verš a báseň.

( Jan Zahradniček: "Ctyri látán - Ke-konci roku I )

( Žalm 29: 5-6 )

Vy Bůh je mé světlo
w

Bůh p ř i k a z u j e a očekává nas i lásku. Ta je duší všech hodnot. Věci,
které děláme, samy o sobě nejsou prvořadé. Bůh je může pouhým projevem; své
vůle stvořit, může dát život jiným, kteří ho užijí lépe než my. Ale naše
láska, když už tu jsme, nemůže být nikým nahrazena. Kolík je v nás lásky,
tolik je v nás božského a nepomíjejícího. Ostatní vše zůstane hrobu. Tuto
lásku zaněcuje, rozmnožuje v duši Duch svátý. Máme často volat: "Přijel,
Duchu svátý, naplň mé srdce a zapal v něm oheň své lásky!"
( Josef Hlouch: MINUTENKA )
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Disciplína je len prostriedkora. Cieíom musí byt vý
chova chovancov. A preto ke 5 niekedy přísná disciplína
výchovu nenapomáhá, ale hatí, třeba ju změnit, lebo je
pomýlená. Don Bosko tužil po disciplíne, ktorá slúži
výchove. Nebol za taků disciplínu, ktorá slůži iba se
be, na zaslepenie oči návštevníkom ústavu a pre pohodlie vychovávateía. Srdce a duša dětí sa musia rozvijat
a pri volnej hre a práci sa musia ukázat, aké sú. Ve3
Vychováváte!, ek chce svojou pracou yofačo dosiahnut,
musí poznat dušu dietata až do híbky.Disciplína nesmie
samovolné prejavy dětí až do krajnosti úbijat. Konečne ludská prirodzenost
nie je ani úplné skazená, ako to niekto hovoří, ani pudové hnaná k dobru,
ako sa zasa ini nazdávajú. Třeba sa chránit dvoch krajností: nesputnávat
bez milosrdenstva slobodu mládeže a nepopúštat jej zasa ani úplné úzdu.
Prepiata přísnost a prepiata sloboda sú dvojím úskalím, medzi ktorým musí
vychováváte! prechádzata dbát, aby nebol ani tyranom vole svojich zverencov, ani hluchým a němým pozorovateíom ich života, ale ich nezbytným spolupracovníkom, ktorý musí děti naučit, ako majú zmýšlat a ako konat, ke3
už budú samy. Ak zmiemime disciplínu odstánením všelijakých bremien, ktoré ju robia tažkou, zmenšíme počet príestupkov. Tretov bude menej , vychovávatelom odpadne mnoho starostí a život v ústave bude oveía příjemnější.
Don Boskovi išlo vždy a všade o slobodu chovancov. Keú bolo v kaplnke
spoločné sv. prijímanie,chovanci naň nechodili nikdy lavica za lavicou, ale kedy kto chcel. Zaviedol to preto, aby tí, čo na sv. prijímanie nechceli ist, alebo neboli naň připravení, mohli ostat pokojné v lavici. Ináč sa
móže stát, že podajedni pojdu na sv. prijímanie len z íudského ohíadu, na
Škodu vlas tnej duše. Ani spovecí žiakov nebola nikdy tak ustálená, že vtedy
pojde tá a tá trieda. Takéto uniformujúce pravidlá sú sice velmi pěkné a
svojou neúprosnou prísnostou robia azda i dobrý dojem na obecenstvo, ale
dušiam sú niekedy až velmi škodlivé a preto i nebezpečné.
V saleziánskych kaplnkách je tento poriadok vo veci sv. prijímania: Keú
sa zazvoní na svaté prijímanie, ide, kto chce. Chovanci si pokíakujú před
presbytériovým zábradlím, ako chcú, bez ustáleného poriadku. Spovedníci
pri sv. omši a iných bohoslužbách sedia v spovedlniciach a čakajú, aby Šh
mohol každý vyspovedat, kedy mu lúbo. Příklad horlivých žiakov a dověrné
povzbudzovanie učitelov sú tu jediným vonkajším nátlakom na volu chlapcov.
I na ihrísku panuje ten istý duch slobody. Domáci poriadok káže, aby sa
všetci chovanci hráli alebo prechádzali . Ale výběr hier je velký a chovan
ci sa možu dosyta vyskákat, vybehat, vykrícat a tak uvolnit prebytočnú energiu.
V triedach nieto nič slávnostného ani odmeraného. Žiada sa vsak od žia
kov, ako všade inde, aby věděli zadanú látku. Úlohy sa opravujú nemilosrd
né. Ale inak sú tam ako doma pri otcovi. I v triede možu žiaci uvažovat
povědat svoju mienku, robit námietky, alebo pýtat si vysvetlenie. Ani tam

Nesmie byt učitel strašíakom, ale ich; má volakedy osviežit žartom, poznám
kou, rozprávočkou, veselým výstupom, úsmevom a pod.
Mohli by sme prejst všetky tie miestnosti, kde sa krdle Don Boskových
chovancov modlili, ihrali, učili a pracovali. Všade by sme museli obdivo
vat, ako vedel tento velký vychováváte! súladne spojit autoritu so slobo
dou, disciplinu s družnostou a poriadok s mladistvou neposednostou. Jeho
ustavičnou snahou bolo čím vernejšie napodobit rodinný život, stvořit oko
lo chovancov ovzdušie domáceho kruhu. A podařilo sa mu to.
Skoro každý večer mohli ste vidiet milé divadlo v jedálni, kde Don Bosko so svojimi spolubratmi večeriaval. ObyČajne prichádzal neskoro a potom,
pár minut předlžil svoju skromná večeru.Chlapci to věděli a využili. Zhřkli sa z oboch stráň dveří a čakali, až voíakterý z představených bude odchádzat od večere a otvorí dveře. Vtedy zrobili útok a vběhli dnu. Běda
tomu, kto právě výchádzal, Chlapci ho Šli zavalit. Musel ustúpit niekde ku
stene a čakat, kým sa tá lavina chlapcov vovalí do jedálne. Za pár minut
bola jedálen plná dětí. Ti, čo sa tam dostali prví, shíkli sa okolo Don
Boská. Přitulili sa k němu celkom blízko, až sa xm hlavičky čuchali o jeho
ramená a chrbát.

( Alberti - Jur Koza Matejov; DON BOSKO )
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druhý den se dělali sněhuláci jako nic. Vzácný pán přinesl Zdenu na zádech
a na dvorku jsme postavili sněhuláka jako Živého. Maminka mu narazila sta
rý hrnec na hlavu, očí, nos a hubičku udělala z uhlíků a okolo krku mu uvázala mašlí. Když přišel tatínek, našel starou rozbitou fajfku a řekl:
"Tak, pane sněhuláku, zakuřte si u nás jako doma!" Ju, to byste koukali,
jak je u nás v zimě krásně!
( F. Háj: Školák Kaj a Mašík IV. 189 )

