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Vynikajícím druhem působnosti křesťanů na mezinárodním
P°ii je bezpochyby společná práce, kterou bud* jako jednot
livci, nebo jako sdružení vykonávají v institucích, které
byly založeny nebo které třeba založit k rozvíjení součin
nosti mezi národy. Mírovému a bratrskému budování společen
ství národu mohou kromě toho mnoha způsoby sloužit různá me
zinárodní katolická sdružení. Proto je třeba posílit je zvý
šením počtu dolpře Školených pracovníků, potřebnými podporami
a vhodným, sladěním sil. Úspěšnost Činnosti a nutnost rozho
voru vyžadují v dnešní době skupinovou práci. Takové skupiny
kromě přispívají nemalou měrou k pěstování smyslu pro všeo b e c n o s t T ' a k shodného s katolictvím, a k vytvoření povědomí
opravdové vzájemnosti a odpovědnosti.
Je konečně Žádoucí, aby katolíci účinně a kladně spolu
pracovali na řádném plnění svého úkolu v mezinárodním spole
čenství jak s odloučenými bratry, kteří s nimi vyznávají
evangelní lásku, tak se všemi lidmi prahnoucími po pravém
mí r u .
Protože má sněm na zřeteli nesmírnost utrpení, které i
nyní sužuje převážnou Část lidského pokolení, a protože chce
povzbudit
k
spravedlnosti
a Kristově
lásce
k
chudým,
považuje
za
velmi
záhodné
vytvořit
nějaký
vŠesvětový
církevní orgán, jenž by měl za úkol vybízet katolickou ve
řejnost k uskutečňování pokroku ve strádajících zemích a k
sociální spravedlnosti mezi národy.
*
Láska

je

pramenem

a

*

počátkem

*
každého

dobra,

znamenitou

záštitou a také cestou vedoucí do nebe. kdo chodí v lásce,
nemuŽe ani zabloudit, ani propadnout strachu. Neboť láska
ukazuje smfcr, láska ochraňuje, láska vede k cíli.
( sv. Fulgencius )
*

*

*

POŽEHNANÝ, MILOSTI PLNY A ÍJSPĚŠNÝ NOVY* ROK 1996 !

I V MODLITBĚ MÁME RŮST...
Existuje stále mnoho lidí, kteří se
modlí. Pat?í k nim i mladí lidé a přirozené také déti*
Mnozí jsou přesvědčeni, Že mají začínat ráno svěj den důs
tojné, povznesením své mysli a svého srdce k Pánu Bohu.
Statisticky neznáme počet lidí, kteří se pravidelné a
denné modlí. V NČmecku je jich 27%, dalších 28% pravidelné
poslouchá duchovní ranní zamyšlení v rozhlase.
Kdo v Boha véří, ten se modlí, ten s Ním rozmlouvá a ví,
ze Hospodin je k nému dobrý, Že ho chrání, opatruje a Že mu
pomáhá. Přemnozí jsme to zažili při různých nebezpečích, v
nouzových situacích, na nemocničním lůžku, nebo na dálni
ci.
T.d.H.
*
*
*
Ú M Y SL Y

na

M SE

S V A T E

1 ._Za BoŽí' ochránu j,_požehnání pro všechny.přítomné na mŠi svaté a za jejich rodiny v nas
távajícím novém roce.
2. Za zemřelou maminku Hedviku Novákovu - manželé
Krátc í .
3. Za zemřelé Vilmu a Ernesta Brinichovy - man
želé Šebes tovi
4. Za zemřelé rodiče z obou stran - m a n Ž . Královi
5. Za zemř. Jana ValovČíka - jeho manželka Olga
6. Za zdraví, BoŽí ochranu a požehnání pro paní
Olgu Valovčíkovu
7 . Za zemřelé rodiče Bednářovy a sy;.n^a,...Ja,na
rodina pana Otakara Bláhy
8. Za zomrelých rodiČov Victora a Margitu Luky manželia Sebestovi.
O

L*

9. Za zemřelé rodiče, sestru a bratra “
p. Cyril Příkazský
10. Za zemř. Tony PIuhaře pí . Naďa Horáková
11. Za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro
pí. B. Snížkovu - pí. Nadá. Horáková
12. Za zemř. Láďu Korce - pí Nadá Horáková
13. Za Živou a zemř. Krajanskou rodinu - pí Nadá Horáková
14. Za živou a zemř. Krajanskou rodinu
16. Za zdraví, BoŽí ochranu a požehnání pro
rodinu IviČiČovu
17. Za zemř. přátel e z New Yorku - pí . Růžena Kankrl ík
18. Za živou rodinu Smith a zemř. Josefa Null
19. Za zemr. manžela Josefa a živou a zemř. rodi
nu - paní Marie Gluvňová
20. Za zemř. Vladimíra Pošustu - manželka a dčti s rodinami
21. Za zemřelého Františka Filu - manželka s rodinou
22. Za zemřelého manžela Josefa, dceru Emilku, rodiče a pří^
buzné z obou stran - paní Anežka Šantorová
23. Za zemřelé rodiče Františka a Marii - pan Dominik Josefík
24. Za zemřelého Františka Němečka*/1
25. Za zemřelé RuŽenu Sedlaříkovu a manžela
26. Za zemřelé rodiče, sourozence, příbuzné a dobrodince
27. Za zemřelého Josefa Kotta - jeho manželka
28. Za zemřelou Marii Cipko - manželé Jerry a Mary Otrubovi
29. Za Živou a zemřelou rodinu Absolonovu a Malinovu - paní
Dagmar Ža 1manová
30. Za živou a zemřelou Krajanskou rodinu
31. Za zemřelé Franti Ška a Marii Smolový
D r . Vilém Brzorád. Vladimír Hvízdala, Mary YanoŠíková,
Elsie Kasarda
a Betka
Papánková.
Zarmouceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modlí
me se: "Abys nám radostné shledání s našimi zesnulými do
přál, prosíme tČ, vyslyš nás!"

Z E M Ř E L I
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!

Od Nového Roku - od 1. lena 1996 - české bohoslužby u Panny
Marie Karmelské v Astorii každou nedéli začínají
v deset hodin !
PODPORUJME NAŠE PODNIKY - NAŠE OBCHODNÍKY - NAŠE ŽIVNOSTNÍKY

DVANÁCTILETÝ JEŽÍŠ V CHRAMÈ
Jeho
rodiče
chodívali
každého
roku na
slavnost velikonoční
do
Jerusalema. Když měl dvanáct let,
svátečního obyčeje do
Šli
podle
Jerus alé m a . Jakmile skončily sváteční dny, vydali se na zpáteční
cestu. Ale hošík JeŽíŠ zůstal v
Jerusalemě, aniž
to jeho rodiče
Že je v
zpozorova1 i . V domnění,
družině, uŠl i den cesty a hledali
příbuznými
a
známými.
ho
mezi
Poněvadž jej však nenalezli,
se de Jerusalema a hledali ho. Po
tilech dnech jej nalezli v chrámě,
jak sedí mez i učiteli, naslouchá
jim a otazuje se jich. Všichni,
kteří jej slyšeli, Žasli nad jeho rozumností a odpovšdmi.
Jakmile jej spatřili, podiví li s e .
I řekla mu jeho matka: "Synu, proč jsi nám to učinil?
Hle, tvůj otec a j á s bolestí jsme tě hledali!"
I řekl jim: "ProČ jste mě hledali? Nevěděli jste, Že já
musím být v tom, co je Otce mého?11
Ale oni neporozuměli slovu, které jim řekl.
OdeŠel pak s nimi a priŠel do Nazareta a poslouchal je a
byl jim poddán.
Jeho matka uchovávala to všechno ve svém srdci.
A Ježíš prospíval moudrostí, vČkem a milostí u Boha i u
1 idi .

CO SE DA BOHU, NEPŘIJDE NIKDY NAZMAR
Všechnu vodu, kterou země vypaří, přijme zpět v podobě
deŠtČ, který ji znovu zurodňuje. Jestliže tedy dobrá voda
vrací se stonásobným užitkem semeno, které přijala, bude
snad Tvůrce méně plodnějším nebo méně štědrý neŽ jeho tvor?
Tato štědrost je ne jvýnosně jŠ í : Čím více dáš , tím více
dostaneš. Co takto ztratíš, je pro tebe jenom ziskem. Zadr
žovat vŠe jenom pro sebe je nejšpinavější lakotou.
( Jiskry

svátého Ignáce )

