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LÁSKA K VLASTI

ETOS JE JIŽ TOMU PLNÝCH 45 LET, CO SI PŘIPOMÍNÁME
slavné dny našeho osvobození z moci nacistického Německa so
větskou armádou a jejími spojenci v r. 1945 a právem tedy toto
významné výročí je nám příležitostí, abychom si více než kdy jindy

uvědomili svou lásku k vlasti, její smysl a obsah.
Svatý Tomáš Akvinský připomíná, že po Bohu je člověk nejvíc dlužen

rodičům a své vlasti a dodává, že láska k vlasti stojí dokonce i nad láskou
k rodičům, neboť v případě nutnosti na obranu vlasti je třeba dát nejen svůj
majetek, ale někdy i život, což v tomto smyslu se vůči rodičům nežádá.

Podobně jako vztah k rodině, tak i vztah k vlastnímu národu a i k vlasti,
vychází ze samé lidské přirozenosti. Je požadavkem přirozeného zákona
nejen milovat člověka, neboť v samé lidské přirozenosti je sklon vidět
v člověku své druhé já, ale milovat i svou rodinu, svůj vlastní národ a svou
vlast. Nemůžeme se tedy proto divit, že již u pohanských národů byla láska
k vlasti značně vyvinuta a že v dějinách starověku můžeme číst, jaké obdi
vuhodné činy pro svou vlast např. vykonali staří Řekové a Římané.

Zvlášťvyvinuta láska k vlasti byla pochopitelně i u izraelského národa?
Svědectví nám o ni podávají už ty nejstarší knihy Starého zákona. Překrásné
je vyslovena láska k vlasti v té době, kdy se izraelský národ ocitl v babylon
ském zajetí. Je to právě láska k Jeruzalému a k celé vlasti, která Izraelity
drží, aby nezanikl mezi pohanskými národy; a když sedávali na březích.
babylonských řek, plakávali a vzpomínali na Jeruzalém: ,Jestli, Jeruzaléme,
na tebe zapomenu, ať mi pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne
k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou
svrchovanou radost“ (Z 137). Podobně znějí slova i v knihách prorockých,
která vyjadřují touhu zachránit Jeruzalém, svůj národ a svoji vlast. Stejným
způsobem k nám promlouvají i poslední knihy Starého zákona. Knihy
makkabejské např. mluví o hrdinech, kteří obětovali pro svoji vlast i život
(1 Mak 2—3).

Zářným příkladem lásky k vlasti je nám sám Ježíš Kristus. Vždyť On
přes všechny obtíže byl věrným synem svého národa a nejen zachovával
jeho zákony, ale žil jeho životem, dbal jeho zvyků a třebas nesouhlasil
s názory farizeů, saduceů a zákoníků a přišel, aby přinesl sám sebe jako
oběť za všechny lidi celého světa, za všechny národy, přece členové jeho
vlastniho národa mu byli vždy bližší vzhledem k jeho lidské přirozenosti
než cizinci. Sám také nikdy neopustil hranice své rodné vlasti, aby šel kázat
i ostatním národům. Krátce před svou smrtí zaplakal ze soucitné lásky nad
Jeruzalémem, když si uvědomil jeho budoucí zkázu a smutný osud celého
národa, ke kterému patřil celou svou lidskou přirozeností.

Věřící křesťan má povinnost následovat Ježíše Krista a měl by jej
zajisté následovat i v této lásce k vlasti a proto jistě kardinál Mercier napsal,
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že „pro náboženství je láska k vlasti zákonem, není pravého křesťana,který
by nebyl i pravým 'vlastencem“. A proto právě také všichni velcí křesťané
a mezi nimi mnozí světci, byli současně i dobrými vlastenci. je všeobecně
známo, že např. apoštol Pavel byl ochoten obětovat i svůj život, aby zachrá
nil svůj národ. Všichni naši národní světci byli dobrými vlastenci, kteří
milovali svůj národ a svoji rodnou zem.

K pojmu vlasti zajisté náleží především naše rodná zem, ve které jsme
se narodili a za kterou mnozí obětovali své životy, aby ji uhájili a zachovali
pro další generace. Láskak vlasti znamená i lásku k rodné řeči,prostřednic
tvím které jsme se poprvé učili poznávat svět kolem nás a ve které jsme
vyjadřovali svá první nejtajnější přání. Vlast znamená i náš národ jako
takový, ono společenství všech těch, kteří kdy pro něj pracovali, za něj
trpěli, zápasili i vítězili, jak nám to sdělují naše dějiny. Pro věřícího křesťa
na vlast těž znamená onen bezpočet naších překrásných chrámů, kosteliků
a kapliček, ve kterých jsme byli pokřtěni a zrodili se tak pro nadpřirozený
život a které znamenají pro celý náš národ nepředstavitelně kulturní hod
noty.

Kdosi napsal, že ruské slovo pro vlast je „rodina“ a že je to jistě velice
výstižné, neboť vlast má být skutečně taková velká rodina. Lidé sobeětí pak,
kteří mysli jen na sebe a hledají jen svůj vlastní prospěch, těžko mohou
vytvářetdobrou a spokojenou rodinu a budovat její pravě štěstí. Nemůže
me tedy tolik myslet na sebe, ale předně se snažit, abychom vždy co nejlépe
konali své povinnosti a to někdy i za cenu větších či menších obětí. To je
ta nejlepší cesta jak můžeme pro svou vlast a pro štěstí svého národa něco
skutečně vykonat a dokázat tak, že to se svou láskou k vlasti myslíme
skutečně upřímně.

]IŘÍ HUBER
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Matka Boží Panna Maria
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
sv. Jenovéfa
bl. Anežka : Foligna
sv. Jan Nepom. Neumann
Zjevení Páně
sv. Tří Králové
Křest Páně
sv. Raimund : Penafortu
sv. Severin
sv. Julián
sv. Agathon (Dobromil)
ct. Marie Elekta

' sv. Probus (Pravoslav)
sv. Hilarius : Poitiers

2. neděle v mezidobí
sv. Sáva Srbský
sv. Pavel, poustevník
sv. Marcel I.
sv. Antonín Veliký
Panna Maria, _
Matka jednoty křesťanů
sv. Márius a Marta a jejich synové
Fabián &Šebestián
3. neděle v mezidobí
sv. Anežka Římská
sv. Vincenc VMRAZECH
sv. lldefons

sv. František Saleský Když :)zasněžených polích
Obrácení sv. Pavla mrazy i vrány zkmšzj
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus srdce mě v stromech holých
sv. Anděla Mericiová vzkříšení jara tuší.
4. neděle v mezidobí

sv. Tomáš Akvinský Proč stesk mě v zimě jímá?
sv. Sulpicius Což moje srdce new:
sv. Martina že musí skončit zima
sv. Jan Bosko pro květy,pro ptačízpěvy?
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sv. Pionius
Uvedení Páně do chrámu
sv. Blažej
sv. Ansgar (Oskar)
5. neděle v mezidobí
s . Ondřei Corsini
sv. Agáta (Háta, Dobruše)
5 Pavel Miky a druhové
sv. Richard
sv. Jeroným Emiliáni
sv. Apollonie
sv. Scholastíka
6. neděle v mezidobí
Panna Marie Lurdská
sv. Benedikt Aniánský
sv. Kateřina Rícciová
sv. Valentin

sv. Jiřina _
sv. Juliána
sv. Alexius a druhové

<
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7. neděle v mezidobí
sv. Simeon
bl. Godšalk
sv. Nikefor
sv. Petr Damiani
Stolec sv. Petra

' sv. Polykarp
sv. Modest
8. neděle v mezidobí
Vítězství čs. pracuiícího lidu
(1948 — 42. výročí)
— významný den ČSSR
sv. Valburg
sv. Alexandr
sv. Gabriel
od bolestné Panny Marie
Popeleční středa
sv. Roman

CHOCHOLOUŠ

Když slunce na bromm'ce
led a sníh rozebřeje,
proč Chocholouš by čekal
na jara do Matěje?

S radostí časnězrána
zavolal na skřivana:
„Nechci už v zimě mrznout.
zkusím na jaro wznout. “
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1. čt. sv. Suitbert
2. pá sv. Anežka Česká
3. so sv. Kunhuta

4. ne 1. neděle postní
sv. Kazimír

5. po sv. Teofil (Bohumil)
6. út Friedrich (Bedřich, Miroslav)
7. st sv. Perpetua a Felicita (Blažena)
B. čt sv. Jan : Boha
9. pá sv. Františka Římská
0. so sv. Jan Ogilvie
1. ne 2. neděle postní

sv. Eulogius : Kordoby
12. po sv. Kvirin
13. út sv. Patricie (Vlasta)
14. st sv. Matylda
15. čt sv. Klement Maria Hofbauer
16. pá sv. Heribert
17. so sv. Patrik

18. ne 3. neděle postní
sv. Cyril Jeruzalémský

19. po sv. Josef
20. út sv. Archip
21. st bl. Serapion
22. čt sv. Epafrodit
23. pá sv. Turibius z Mongroveia
24. so sv. Kateřina Švédská

25. ne 4. neděle postní
Zvěstování Páně

26. po sv. Kastul (Haštal)
27. út sv. Rupert
28. st sv. Rogát
29. čt bl. Ludolf (Slavomil)
30. pá sv. Jan Klimak
31. so bl. Balbína

SKŘIVANI

Březnozývítr k polím snáší
jásavě byl/ey skřivánků.
Zasetě zrní zneklídnělo,
probudilo se ze spánku.

Klíčekzm zemi otevírá,
listjako ouško vytlačí
aby osení rozumělo
zvonívé pisni skřivánčí.
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5. neděle postní
s Makaríus (Blahomír)
sv. František z Pauly
sv. Nikita
sv. Izidor

sv. Vincenc Ferrerský
sv. Notger
sv. Jan Křtitel de la Salle

Květná (pašiiová) neděle SV-Albert
sv. Marie Kleofášová
sv. Michael de Sanctis
sv. Stanislav
Zelený čtvrtek sv. Julius
Velký pátek sv. Martin |.
Bílá sobota sv. Lambert

Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
sv. Anastazíe
pondělí velikonoční
sv. Bernadeta Soubirousová

.<

sv. Inocenc
sv. Krescens (Rostislav)
sv. Ema

sv. Hugo
sv. Anselm
2. neděle velikonoční sv. Leonid
sv. Voitěch
sv. Jiří RÁNO U ZAJÍČKÚ
sv. Fidel ze Sigmaringy
sv. Marek „Slunce vyšlo, stoupá výší
sv. Richarius budízajíc dětí,

' Zita „ven z pelíšku, vstaňtejíž,
sv. Petr Chanel hodiny jen letí.
sv. Ludvík Maria Grignon
3. neděle velikonoční Naučím vás kličkovat,
sv. Kateřina“Sienská klamat nepřítele,
sv. Zikmund pak půjdeme zahnat hlad,
sv. Pius V. snídat do jetele. "
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Svátek práce
sv. Josef Dělník
sv. Atanáš
sv. Filip a Jakub
sv. Florián
sv. Gothard
4. neděle velikonoční
bl. Jan Sarkandr
sv. Benedikt II.
Panna Maria, Prostřednice
všech milostí
Státní svátek ČSSR
— osvobozeni naší vlasti
Sovětskou armádou (1945)
sv. Hermus
sv. Izidor

sv. Ignác z Láconi
sv. Pankrác sv. Nereus a Achilleus
5. neděle velikonoční
sv. Matěj
sv. Žofie
sv. Jan Nepomucký
sv. Paschal Baylon
sv. Jan I.
sv. Petr Celestýn
6. neděle velikonoční
bl. Ondřei Bobola
sv. Julie
sv. Jan Křtitel de Rossi
Nanebevstoupení Páně
sv. Beda Ctihodný sv. Řehoř
sv. Magdalena de Pazzi
sv. Filip Neri
7. neděle velikonoční
sv. Augustin
sv. Emil
sv. Maximin
bl. Zdislava
Navštívení Paní Marie

BABOČKA PAvf OKO

Co krásy nosí na křídlech
ta nejkrásnějšíz baboček!
Když v letu rozevřejako vějíř
křzdla s pam ozdobou čtyř oček..
na poli v rozkuellěmjeleli
je svátečnějako v neděli.
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pá sv. Justin
5 sv. Marcelin &Petr

ne Seslání Ducha svatého
Boží hod svatodušní
s . Karel Lwanga a druhové

po 5 . František Caracciolo
út 5 . Bonifác
st 5 . Norbert

ct sv. Robert OŠ?
pá sv. Medarda %
so sv. Efrém Syrský

Nejsvětější Trojice sv. Maxim
sv. Barnabáš
Neposkvrněné Srdce Panny Marie

12. út sv. Jan z Fakunda
13. st sv. Antonín z Padovy
14. čt Tělo a krev Páně (Boží tělo)

sv. Metoděj
15. pá sv. Vít
16. so sv. Benon (Zbyněk)
17. ne 11. neděle v mezidobí

sv. Řehoř Barbadigo
18. po sv. Marina
19. út sv. Romuald
20. st sv. Silverius
21. čt sv. Alios Gonzaga
22. pá sv. Paulín

sv. Jan Fischer a Tomáš More MAKOVICE
23. so sv. Josef Cafasso

24. ne 12. neděle v mezidobí Kvete, kvete UPO!i mák,
Narození sv. Jana Křtitele vlníse ve ván/eu

25. po sv. Vilém bl. Ivan jak koberec utkaný
26. út sv. Jan a Pavel z plamenů červánků.
27. st 5 Cyril Alexandrijský

5 Ladislav Kvete, lei/ete v poli mák,
28. čt s Irenej (Lubomír) stále víc mění líc,
29. pá sv. Petr a Pavel až pak jednou uzřízrak
30. so 5 . prvomučedníci římští plný lán makovic.
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. ne 13. neděle v mezidobí
po sv. Teobald (Děpolt)
út sv. Ota
st sv. Tomáš
čt sv. Prokop
pá sv. Cyril a Metoděj
so sv. Wilibald

. ne 14. neděle v mezidobí
sv. Evžen Ill.
sv. Kilián

9. po sv. Veronika Gíulianová
10. út sv. Amálie (Libuše)
11. st sv. Benedikt
12. čt sv. Jan Qualbert
13. pá sv. Jindřich
14. so bl. Hroznata

sv. Kamil de Lelis

15. ne 15. neděle v mezidobí
sv. Bonaventura

16. po Panna Maria Karmelské
17. út bl. Česlav a sv. Hyacint
18. st sv. Emilián
19. čt sv. Makrina

20. pá sv. Eliáš
21. so sv. Vavřinec z Brindisi

22. ne 16. neděle v mezidobí
s . Marie Magdaléna

23. po. sv. Brigita sv. Apolinář
24. út sv. Kristína
25. st sv. Jakub Starší

s . Krištof

26. čt sv. Jáchym a Anna
27. pá sv. Gorazd a druhové
28. so sv. Nazaríus a Celsus

29. ne 17. neděle v mezidobí
sv. Marta

30. po sv. Petr Chryzolog
3 . út sv. Ignác z Loyoly

GSP?-"PP."—
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VLČÍ MÁK

Na kytaru cim/„ty,brn/ey
cvrčele v žitě hrál,
cvičil kua/71742,cvičil pol/eu
na motýlí bál.

' Cbrpa, celá v modrém, chválí
vlčí kabátek.
jak ho jen mák Lyčarova!
z těsných poupátcle?
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sv. Alfons z Liguori
sv. Eusebius
sv. Lydie
sv. Jan Maria Vianney
18. neděle v mezidobí
Posvěcení římskě baziliky
Panny Marie
Proměnění Páně
sv. Kajetán z Thienny
sv. Sixtus ". a druhové
sv. Dominik
sv. Roman
sv. Vavřinec
sv. Klára

19. neděle v mezidobí sv. Euplus
sv. Poncián a Hippolyt
sv. Maxmilian Kolbe
Nanebevzetí Panny Marie
sv. Štěpán

' sv. My'ron
sv. Helena
20. neděle v mezidobí
sv. Jan Eudes
sv. Bernard
sv. Pius X.
Panna Maria Královna
sv. Růžena z Limy
sv. Sidonius (Zdeněk)
sv. Bartoloměj . KŘEPELKA
sv. Ludvík sv. Benedikt &druhové

21. neděle ,v mezidobí „Pět peněz, pět peněz“
ct. Martin' Středa křepelka švebolzj
sv. Monika když srpek měsíce
sv. Augustin zabloudí do polí.
Slovenské národní povstání (1944)
— významný den ČSSR „Pět peněz, pět peněz“
Umučení sv. Jana Křtitele do noci počítá
sv. Fiakr , a pak je schovává
sv. Raimund pro žence do žita.
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sv.
22.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.

' bl. Melichar Grodecký

Jilií
neděle v mezidobí
Justus
Řehoř Veliký
Růžena z Viterba
Viktorin (Vítězslav)
Magnus

Narození Panny Marie
23.
sv.

neděle v mezidobí
Petr Klaver

bl. Karel Spinola
SV.

SV.

SV.

Emil
Quido
Jan Zlatoústý

Povýšení svatého kříže
Panna Maria Bolestná
24.
sv.
sv.

sv.
sv.
sv.

' sv.
sv.
25.

. KonstancS

5
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neděle v mezidobí
Ludmila
Kornelius a Cyprián
Robert Bellarmin
Josef Kupertinský
Januáňus
Ondřei, Pavel a druhové
Matouš
Mořic &druhové
neděle v mezidobí

Gerard (Jaromír)
. Kleofáš
. Kosma a Damián
. Vincenc z Paula

sv.
. Michael, Gabriel a Rafael
. neděle v mezidobí

Václav

Jeroným

Švestky už dozrály,
odzvoní létu,
na jih se chystají
vlaštovky k letu.

Pole jsou sklizena,
ve větru 2 mraků
děti se radují
z pouštění dra/eu.

Prázdniny uběhly
a v září škola
jak včelydo úlu
zas žáky volá.
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po sv. Terezie od Dítěte Ježíše
út sv. Anděle strážní
st sv. Maximián

sv. František z Assisi
pá sv. Palmác
so sv. Bruno
ne 27. neděle v mezidobí

Panna Maria Růžencová
8. po sv. Simeon

News-Pro.“

O!".

9. út sv. Dionýsius sv. Jan Leonardi
10. st sv. Paulín
11. čt sv. German
12. pá sv. Radim
13. so sv. Eduard
14. ne 28. neděle v mezidobí sv. Kalist I.
15. po sv. Terezie od Ježíše.
16. út sv. Hedvika
17. st sv. Ignác Antiochijský
18. čt sv. Lukáš
19. pá sv. Jan, Izák a druhové
20. so sv. Irena
21. ne 29. neděle v mezidobí sv. Hilarion
22. po sv. Marie Salome
23. út sv. Jan Kapistránský
24. st sv. Antonín Maria Klaret
25. čt sv. Kryšpín
26. pá sv. Rustik
27. so sv. Frumencius
28. ne 30. neděle v mezidobí

Státní svátek ČSSR
Vyhlášení samostatnosti ČSR
(1918)

Den znárodnění (1945)
Schválení zákona o čs. federalizaci
(1968)

29. po sv. Narcis
30. út sv. Marcel
31. st sv. Wolfgang

ZA HONÚ

Vhonecb za střelbyjak v boji
koro/Jive se sko/ly v šíp/eu,
kohoutek na stráži stojí

Až pak sm79napadne v smrčf
šipku, ochraň zkřeblý boufek,
když se pod tvým trním skrčí!



LISTOPAD
1990

Všichni svatí
Vzpomínka na všechny věrné."
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31. neděle v mezidobí
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sv
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(1917 — 73. výročí)

SV

SV

mřelé
. Martin de Porres

. Karel Boromejský

. Zachariáš a Alžběta

. Leonard (Linhart)
Iká říjnová socialistická revoluce

významný den ČSSR
. Wilibrord
. Gottfried (Bohumír)

Posvěcení lateránské baziliky
SV

32.
sv
sv
sv
sv
sv
sv
33.

. Lev Veliký
neděle v mezidobí sv. Martina

. Josafat

. Stanislav Kostka

. Mikuláš Tavelič

. Albert Veliký

. Markéta sv. Gertruda

. Alžběta Uherská
neděle v mezidobí

Posvěcení římských bazilik
SV

SV

SV

. Petra a Pavla

. Mechtilda

. Felix z Valois
Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě
SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

. Cecilie

. Klement I. U POLNÍ CESTY

. Kolumbán _

. Krescencián' Vpestrém hejnu brkoslavi
na jeřábech body slaví.

. Silvestr Nezabynou v mrazu tuhém?

. Virgil

. Mansuet „Nezabynou. jsou'otužilzj

. Saturnin se zimou se spřátelili

. Ondřej doma za polárním kruhem. "



PROSINEC %
1990 é„

sv. Edmund Kampián
1. neděle adventní
s Bibiána

3. po sv. František Xaverský
4. út sv. Jan Damašský

sv. Barbora
5. st sv. Sába
6. čt sv. Mikuláš

7. pá sv. Ambrož
8. so Panna Maria, počata bez poskvrny

prvotnímu hříchu
9. ne 2. neděle adventní

10. po sv. Julie a Eulalie
11. út sv. Damas I. (Hostivít)
12. st sv. Jana Františka de Chantal
13. čt sv. Lucie (Světluše)
14. pá sv. Jan od Kříže
15. so sv. Valerián
16. ne 3. neděle adventní
17. po sv. Lazar

sv. Rufus &Zosim
19. s bl. Urban V.
20. čt sv. Dominik
21. pá sv. Petr Kanisius
22. so sv. Servul
23. ne 4. neděle adventní

sv. Jan Kentský
24. po Štědrý den
25. út Narození Páně

NJ

U,

30
.<

_. 90

„,'-=;

Boží hod vánoční VRÁNY
“26. st sv. Štěpán
27. čt sv. Jan ' „Krá, krá, krá/"
28. pá sv. Mlád'átka betlémská v poli vrána
29. so sv. Tomáš Becket krá/zá zrána
30. ne Svatá Rodina na havrana
31. po sv. Silvestr a havran hned po ránu

' “ kráká zase na vrána
„Ierá, krá, krá! “
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. 1590

. 1640

. 1790

. 1790

. 1890

. 1890

1890

1890

1890

. 1890

. 1890

1890

zemřel sv. Řehoř Naziánský, biskup a církevní učitel, význačný před
stavitel patristiky (1600 let) (nar. asi 530)

zemřel Matyáš I. Korvín, uherský král od 1458, 1469 korunován
v Olomouci na českého krále, založil univerzitu v Bratislavě (1467)
(500 let) (nar. 23. 2. 1443)

zemřel Martin Medek z Mohelnice, 9. pražský arcibiskup v letech
1581— 1590 (400 let) (nar. 1538)

zemřel Petr Paul Rubens, vlámský barokní malíř náboženské témati
ky (350 let) (nar. 28. 6 1577)

zemřel Josef II., od 1780 český a uherský král, 1781 vydal toleranční
patent (200 let) (nar. 13. 3. 1741)

se narodil Jean Francois Champollion, francouzský učenec, zaklada
tel egyptologie, rozluštitel egyptských hieroglyfů a první autor spi
sů o jazyce, kultuře a dějinách starého Egypta, opřených o původní
prameny (200 let) (zemřel 4. 3. 1832)

se narodil Karel Čapek, jeden z největších českých spisovatelů,
básník a novinář (100 let) (zemřel 25. 12. 1938)

se narodila Jarmila Kurandová, význačná česká herečka (100 let)
(zemřela 6. 12. 1978)

se narodil Giuseppe Ricciottí, profesor křesťanských dějin, autor
známě knihy „Život Ježíše Krista“ (100 let)

se narodil Robert Pobožný, biskup — apoštolský administrátor
rožňavský (100 let) (zemřel 9. 6. 1972

zemřel Vincent van Gogh, holandský malíř působící ve Francii (100
let) (nar. 30. 3. 1853)

zemřel John Henry Newman, anglikánský, později katolický teolog,
kardinál, spisovatel (100 let) (nar. 21. 2. 1801)

se narodil Josef Hronek, český literární historik a pedagog, v letech
1952— 1954 děkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Lito
měřicích ( 100 let) (zemřel 23. 9. 1954)

se narodil Franz Werfel, rakouský spisovatel narozený v Praze autor
duchovních děl (Píseň o Bernadettě, Jeremiáš — Slyšte hlas) (100
let) (zemřel26.8.1945)
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u soudu Božího dopadne dobře.
Když totiž skončila půlnoční

mše svatá, vtrhla do sakristie děvča
ta a ptala se: „Důstojný pane, jak to,
že nebylo při mši svaté Gloria? To je
nám divné, vždyť vždycky při půl
noční bývá Gloria?“ Farář si právě
svlékal ornát a zadíval se na dívky
překvapeně: „Co vás to napadlo?
VždyťGloria bylo! 0 půlnoční musí
být vždycky Gloria! Je to přece
chvalozpěv, který zpívali Ježíškovi
andělé právě v tu dobu, ve svaté
noci. Jak vás mohlo napadnout, že
nebylo Gloria?“

„Ale my jsme nic neslyšely
a tolik jsme na to čekaly! Nemohly
jsme si vůbec vytáhnout lístečky,“'
naříkala Evička.

„Jaképak lístečky?“ divil se fa
rář překvapeně.

„To je tak, důstojný pane, zde
je zvykem, že si na půlnoční mši
svatou berou děvčata do kapsy kav
bátu lístečky s napsa'nými jmény
chlapců, kteří bydlí ve farnosti nebo
v jejím okolí. Jakmile kněz zazpívá
Gloria, sáhne každá rychle do kapsy
a vytáhne jeden lístek. A to je ten, na
němž je jméno chlapce, který chce
být jejím ženichem. To je takový
zvyk a Aničce to skutečně vyšlol“

Farář se díval na děvčata a ví
děl, že žmoulají v kapse bezradně
lístečky a bylo mu jich najednou
líto. Viděl Evičku, Fanynku, Mařen
ku, Jiřinku a jiné. Vždyť tak pěkně
zpívaly na kůru! Jak to zařídit, aby se
napravilo to, že neslyšely Gloria?

„To je, děvčata, jen takový vá
noční zvyk pro zpestření nálady ra
dostných svátků. Tím, že si vytáhne
te lísteček, nikterak neurčujete svůj
osud nebo svéhoženicha. Šťastné

manželství si můžete zasloužit jen
dobrým životem a modlitbou. Já
jsem dnes neměl zpívanou mši sva
tou, poněvadž jsem byl unaven, ale
kdybyste dávaly dobře pozor, i tak
byste poznaly, kdy kněz říká Gloria.
Abyste však o nic nepřišly, pojďte se
mnou ještě na chviličku do kostela,
já se s vámi ještě jednou u mřížek
pomodlím Gloria za Boží požehná
ní a radost pro vaši budoucnost a vy
se pak k tomu ještě pomodlíte
ihned jednou Otčenáš za šťastné
manželství.

Jak farář rozhodl, tak bylo vy
konáno. Pomodlil se nahlas u mří
žek Gloria, dívky si vytáhly z kapsy
po lístečku a pak se pomodlily samy
za šťastné manželství. Když běžely
sakristii opět domů, volal na ně fa
rář: „Tak byste mi mohly ukázat ně
jaký ten lístek, abych viděl, kterého
chlapce jste si vytáhly!“ „To se ne
smí, důstojný pane,“ volaly ve chva
tu, „na to se můžem podívat až do
ma, jinak by to neplatilol"

I tato událost je zapsána v Boží
knize se sedmi pečetěmi. A farář
Oborka se nad tím ještě několikrát,
po mnoha létech zamyslil a řekl si:
„Tak jak vám to s tím manželstvím
vyšlo, Evičko, Fanynko, Mařenko, Ji
řinko a ostatní? Měl bych vás někdy
navštívit a podívat se! Ale jsem dale
ko a mám málo času! Věřím, že vám
to dopadlo dobře. Ne proto, že jste
si vytáhly ty lístečky, to by byla po
věra, ale pro vaši modlitbu. Ale ži
vot prchá jako sen a lidské štěstí je
pro každého pomíjející. Jen ve služ
bě Bohu je věčně mládí, věčné štěstí
a věčná radostl“

ANTONÍN ODVÁRKA
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