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Jsou svatí Cyril a Metoděj živými slovy víry, jsou dvěma věžemi válečnými
proti nájezdům pohanů, oni jsou hlásníci naši a ohněm strážným, v divokém
pokřiku barbarů jsou písní Boží, ale jsou také odvoláním se a vzdorem naším
proti falešným biskupům, nehasnoucí jsou výmluvností pravdy a stezkou
pravdy a korunováním pravdy, jsou svatí Cyril a Metoděj berlou a mitrou
Neomylného v království našem.

KAREL SCHULZ —Pochvala výbornosti svatých patronů českých

MODLITBA UMÍRAJÍCÍHO SV. CYRILA
„VŠECHNY jE SHROMÁŽDI V _IEDNOMYSLNOSTI,

UČIN jE LIDEM STEJNÉ SMÝŠLEJÍCÍM
V PRAVÉ VÍŘE A SPRÁVNÉM VYZNÁNÍ.“



Cyrilometodějský
KALENDÁŘ 1996

USPOŘÁDALA MARKÉTA HEJNÁ

PRAHA 1995

ZVON, ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ
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Nový rok
Matka Boží, Panna Maria
sv. Basil Veliký a Řehoř Nazíánský
/ Karina
sv. Jenovéfa / Radmila
bl. Anděla z Foligna / Diana
sv. Telesfor / Dalimil
Zjevení Páně - sv. Tři králové
Křest Páně
sv. Rajmund z Penafortu / Vilma
sv. Severin / Čestmír
sv. Julián / Vladan
sv. Agathon (Dobromil) / Břetislav
ct. Marie Elekta / Bohdana
sv. Probus (Pravoslav) / Pravoslav
sv. Hilarius z Poitiers / Edita
2. neděle v mezidobí
sv. Sáva Srbský / Radovan
sv. Pavel Poustevník / Alice
sv. Marcel l. / Ctirad
sv. Antonín Veliký / Drahoslav
Panna Maria, Matka jednoty
křesťanů / Vladislav
sv. Máríus a Marta a jejich synové
/ Doubravka
sv. Fabián a Šebestián / Ilona
3. neděle v mezidobí
sv. Anežka Římská / Běla
sv. Vincenc / Slavomír
sv. lldefons / Zdeněk
sv. František Saleský / Milena
Obrácení sv. Pavla / Miloš
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus / Zora
sv. Anděla Mericíová / Ingrid
4. neděle v mezidobí
sv. Tomáš Akvinský / Otýlie
sv. Sulpicius / Zdislava
sv. Martina / Robin
sv. Jan Bosko / Marika

PÝR OBECNÝ neboli PLAZIVÝ
Agropýrum repens '

A tady to všechno začíná. Už v zimě,
v mraze, a třeba v bídném neprodyšném
jílu. Pod zemí leží kouzelný provázek
a v něm je ukryt život a výbojná síla. jen
rozmrzne zem, aještě dřív než sejde sníh,
vrhá se ten živý oddenek s paličatou
urputností sám proti zemi, aby ji protkal
a zpevnil. A když v ní vytvoří hrudky a na
učí ji dýchat, najednou se všem zdá ne
vhodný a velice protivný, najednou tu va
dí, at' táhne, kam chce, tady být nemůže,
kdepak. Člověk se zlobí, pouští se s ním
do rvačky a znepokojuje ho, kde může.
To se ví, že mu to na jemností nepřidá,
že si nesedne z ničeho nic způsobně na
zadeček, aby se opálil do bronzova, ani
nápad! Zatímco čouhá nad zem naježe
nými stébly, derou se jeho oddenky za
tvrzele podzemím a nejsou k zastavení.
Jsou jako sám živel, někdy pohroma
a jindy radost a užitek.

před 150 lety *jan Kara/idt, český spisovatel, autor „Broučků“, evangelický
kněz (1846—1929)
před 10 letý fjaroslav Seifert, českýbásník, nositel Nobelozy cený ( 1901—1986)
před 100 lety * Karel Svolinský, český malíř ( 1986—1986)
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sv. Pionius / Hynek
Uvedení Páně do chrámu
—Hromnice / Nela
sv. Blažej —sv. Ansgar (Oskar)
/ Blažej
5. neděle v mezidobí
sv. Ondřej Corsini /Jarmila
sv. Agáta (Háta, Dobruše)
/ Dobromila
sv. Pavel Miki a druhové / Vanda
sv. Richard / Veronika
sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
/ Milada
sv. Apollonie / Apolena
sv. Scholastika / Mojmír
6. neděle v mezidobí
Panna Maria Lurdská / Božena
sv. Benedikt Aniánský / Slavěna
sv. Kateřina Ricciová / Věnceslav
sv. Valentin / Valentýn
sv. Jiřina / Jiřina
sv. Juliána / Ljuba
sv. Alexius a druhové / Miloslava
7. neděle v mezidobí
sv. Simeon / Gizela
bl. Godšalk / Patrik
sv. Nikefor / Oldřich
Popeleční středa —sv. Petr Damiani
/ Lenka
Stolec sv. Petra / Petr
sv. Polykarp / Svatopluk
sv. Modest / Matěj
1. neděle postní
sv. Valburga / Liliana
sv. Alexandr / Dorota
sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
/ Alexandr

st sv. Roman / Lumír
čt sv. Rufin / Horymír
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SNĚŽENKA _ ,
neboli PODSNĚŽNIK
Galanthus nivalis

Je to marné, tahle cibulkaje spáč nad spá
če. Pravda, každý spáč není stejný, někdo
chrápe a zhola nicse mu nezdá,jiný spíjak
na psí plachtě a přitom má snů, že by jimi
mohl zaplnit polovinu světa. A ona je ten
případ. Každý sen sejí nepovede, ale vče
ra sejíjeden povedl přímonádherněljak
si tak podřimuje, najednou ji napadl tako
vý kvítek —holátko zářivé a útlé, že se hned
probrala ze spaní a tomu snu zatleskala
malýma zelenýma pacičkama. Až se lekla,
protože se vytleskala ven a nezbylo jí nic
jiného, než ten svůj sen uskutečnit. Vysta
věla a udělala tedy zrovna takový kvítek
jako ve šnu, měla to hned, a lidé se nestačí
podivovat jejímu průbojnému talentu.
Jenže ona sezačíná nudit, co tady, když už
sen uskutečnila? A tak kouká zmizet, aby
mohla dál prohánět cibulkou své sny.

před 35 letý Tjakub Deml, český básník, katolický kněz ( 1878—1961)
před 90 lety * Dietrich Bon/zoejer, německýevangelický teolog (popraven nacisty
9. 4. 1945)
před 110 lety * Bohumil Stašek, čsl. politik, katolický kněz ( 1886—1948)
před 450 lety fMartin Luther, zakladatel německéhoprotestantismu ( luterán
ství) (1483—1546)
před 150 lety * Svatopluk Čech, český básník (1846—1908)
před 50 letý fSlavomil Daněk, český evangelický biblista ( 1885—1946)
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sv. Suitbert / Bedřich
sv. Simplicius / Anežka
2. neděle postní
sv. Kunhuta / Kamil
sv. Kazimír / Stela
sv. Teofil (Bohumil) / Kazimír
bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
/ Miroslav
sv. Perpetua a Felicita (Blažena)
/ Tomáš
sv. Jan z Boha / Gabriela
sv. Františka Římská / Františka
3. neděle postní
sv. Jan Ogilvie / Viktorie
sv. Eulogius z Kordoby / Anděla
sv. Kvirin / Řehoř
sv. Patricie (Vlasta) / Růžena
sv. Matylda / Růt/ Matylda
sv. Longin / Ida
sv. Heribert / Elena / Herbert
4. neděle postní
sv. Patrik / Vlastimil
sv. Cyril Jeruzalémský / Eduard
sv. Josef / Josef
sv. Archip / Světlana
bl. Serapion / Radek
sv. Epafrodit / Leona
sv. Turibius z Mongroveja / Ivona
5. neděle postní
sv. Kateřina Švédská / Gabriel
Zvěstování Páně / Marián
sv. Kastulus (Haštal) / Emanuel
sv. Rupert / Dita
sv. Rogát / Soňa
bl. Ludolf (Slavomil) / Taťána
sv. Jan Klimak / Arnošt
Květná neděle
bl. Balbína / Kvido

PODBĚL OBECNÝ
Tussilagofarfara

Narodí se a s půvabem prostoty udělá hači
hač rovnou na zem, ani list si pod sebe
nedá. Kouká líbezným pohledem až do
večera, pak sklapne oči a ticho, já chrun
dím. Tak dlouho se opakuje ten přepych
radosti, ta hebkost,jakou májen on a hou
sátko, že si ho nikdo nemůže vynachválit.
Ty můj bobečku, ty jsi chundcláček zlatej!
A ten pišišvor roste a začíná si vymýšlet.
Tam chci a tam taky, a chci bílou palici,
bělejší, než má pampeliška, chci ji jako
kožešinu,jinak nehraju. Samozřejměžeji
má, je to přece milánck a už je velký,
správně, že dbá na svůj vzhled. Než se

.kdo naděje, z mazlíčka je domýšlivý bam
bula a honí po louce oddenky jako hbité
psí spřežení a listy jako plachty lodí po
moři. Teprve když na něho dolehne zima,
zkrotne aje zoufalý, má všeho po krk ajde
spát, aby všecko zaspal. A stane se zázrak:
neprobudí sežádný bambula, ale on, zlatý
drobeček. jémine, ty jsi pěknej!

před 120 lety * Pius XII., římský papež v letech 1939—1958 ( 1876—1958)
před 525 lety fjiřz' z Poděbrad, český král od roku 1458 ( 1420—1471)
před 50 legy leemens August von Galen, význačný německý kardinál
(1878—1946)
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sv. Makarius (Blahomír) / Hugo
sv. František z Pauly / Erika
sv. Nikita / Richard
Zelený čtvrtek —sv. Izidor / Ivana
Velký pátek
—sv. Vincenc Ferrerský / Miroslava
Bílá sobota —sv. Notger / Vendula
Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
—sv. Jan Křtitelde la Salle / Heřman
/ Hermína
Pondělí velikonoční
—sv. Albert / Ema
Úterý velikonoční
- sv. Marie Kleofášova / Dušan
Středa velikonoční
—sv. Michael de Sanctis / Darja
Čtvrtek velikonoční
—sv. Stanislav / Izabela
Pátek velikonoční—sv.Julius/Julius
Sobota velikonoční
—sv. Martin |. / Aleš
2. neděle velikonoční
s . Lambert /.Vincenc
s . Anastázie / Anastázie
s . Bernadeta Soubirousová / Irena
s . Inocenc / Rudolf
s . Krescenc (Rostislav) / Valérie
s . Ema / Rostislav
sv. Hugo / Marcela
3. neděle velikonoční
s . Anselm / Alexandra
sv. Leonid / Evženie
s . Vojtěch / Vojtěch
s . Jiří / Jiří
5 . Marek / Marek
s . Richarius/ Oto
sv. Zita / Jaroslav
4. neděle velikonoční
sv. Petr Chanel / Vlastislav
sv. Kateřina Sienská / Robert
sv. Zikmund / Blahoslav
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KOPYTNÍK EVROPSKÝ
Asarum europaeum

Takový nemluva! Zaleze do stínu a pak
s ním má být řeč!A listy má pořád stejně,
temné a zelené —divný pavouk je to. A co
je tohle? Malinké nahnědlé kopýtko, za
padlé pod listy u samé země? To tudy asi
jednou šel jeden koníček... a jemu se po
něm teď stýská... A jak se stýská! To asi
vykvetljeho stesk... Ale pst, dělej, že o ni
čem nevíš. Vidíš přece, jak ho schovává
a jak se snaží každého obalamutit, jemu
že jako nic nechybí, on že si lebedí kli
ďánko ve stínu a nic mu do ničeho není.
A tváří se zkušeně & s jakousi samozřej
mostí jako ti, co už nic nečekají. A tak
nikdo neví, že mu pod listy odkvétá roz
košná posmutnělá bublinka, soudek plný
pohádky, třícípý kvítek s dvanácti tyčin
kami... jdi ty, janku, kdo by se ti smál?
No tak se ti stýská. Komu by se někdy
trochu nestýskalo?

před 40 letý fjan Šrámek, československýpolitik, katolický kněz (1870—1956)
* Václav Vaško, českýkatolický publicista (75. narozeniny) (1921)
před 150 lety *josefjaroslav Langer, českýbásník ( 1806—1846)
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sv. Josef Dělník, Svátek práce
sv. Atanáš / Zikmund
sv. Filip a Jakub / Alexej
sv. Florián / Květoslav
5. neděle velikonoční, Květnové
povstání českého lidu (1945)
sv. Gothard / Klaudie
sv. Jan Sarkander / Radoslav
sv. Benedikt ll. / Stanislav
Panna Maria, Prostřednice všech
milostl
Státní svátek —den osvobození
od fašismu (1945)
sv. Hermus / Ctibor
sv. lzidor / Blažena
sv. Ignác z Láconi / Svatava
6. neděle velikonoční
sv. Pankrác - sv. Nereus a Achilleus
/ Pankrác / Den matek
sv. Ondřej Hubert Fournet / Servác
sv. Matěj / Bonifác
sv. Žofie / Žofie
Nanebevstoupení Páně
sv. Jan Nepomucký / Přemysl
sv. Paschal Baylon / Aneta
sv. Jan I. / Nataša
7. neděle velikonoční
sv. Petr Celestýn / Ivo
sv. Klement Maria Hofbauer
—sv. Bernardín Sienský / Zbyšek
sv. Ondřej Bobola / Monika
sv. Julie / Emil
sv. Jan Křtitel de Rossi / Vladimír
sv. Vincenc Lerinský / Jana
sv. Beda Ctihodný—sv.ŘehořVlI.-sv.
Marie Magdaléna de' Pazzi / Viola
Seslání Ducha svatého
Boží hod svatodušní
—sv. Filip Neri / Filip
sv. Augustínz Canterbury/Valdemar
sv. Emil / Vilém
sv. Maximin / Maxmilián
sv. Zdislava / Ferdinand
Navštívení Panny Marie / Kamila

KŘEN
Armoracia rusticana

Líbezný máj, protkaný křídly perleťovců
a básněmi básníků, líbezný máj, kdy kvete
křen. Jo, křen! Zatímco všude všecko
vzdychá — ach a och, já zhynu snad,
—chechtá se pod zemí rozpustilý kořen
a z něho se hrne veselý divoch, hned na
první pohled jakýsi posměváček nedobrý.
A to je on, s minulostí buřiče. Přeskočil
kdysi plot užitkové zahrady a žije si volně,
kde se mu líbí. To se ví, nevzbuzuje žádné
nadšení. Ajéje, křen?To zas budou potíže,
je tady křen! —Kdekdo nad ním ohrnuje
nos a křcní se. Nemít kořínek humoru,
určitě by zvadl a odešel. Ale on? Taktak
že stačí ukrývat smích do hrsti listů a pepr
ná slovíčka až do kořene. A teprv když
rozkvete podivně čistými kvítky, poznává
uvzdychaná májová příroda, že to není
žádný hulvát, ale kdření země, a máloco
že je tak zdravé jak jeho vtip.

před 680 lety * Karel IV., český král a římský císař, Otec vlasti ( 1316—1378)
před 525 lety * Albrecht Dú'rer, význačnýněmecký malíř ( 1471—1528)
před 145 lety * Antonín C_ýrilStqjan, olomoucký arcibiskup v letech 1921—1923
(1851—1923)
před 120 lety fFrantis'ek Palacký, význačný český historik (1798—1876)
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5) 1. so sv. Justin / Laura
2. ne Nejsvětější Trojice

sv. Marcelin a Petr / Jarmil
3. po sv. Karel Lwanga a druhové

/ Tamara
sv. František Caracciolo / Dalibor
sv. Bonifác / Dobroslav
Tělo a krev Páně (Boží tělo)
s . Norbert / Norbert

7. pá 5 .Robert/ Iveta
(l: 8. so sv. Medard / Medard

9. ne 10. neděle v mezidobí
s . Efrém Syrský / Stanislava

10. po 5 . Maxim / Gita
11. út 5 Barnabáš / Bruno
12. st 3 Jan z Fakunda / Antonie
13. čt sv. Antonín z Padovy / Antonín
14. pá Nejsvětější Srdce Ježíšovo

- sv. Anastáz / Roland
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
—sv. Vít / Vít '
11. neděle v mezidobí
sv. Benon (Zbyněk) / Zbyněk

17. po sv. Řehoř Barbarigo / Adolf
18. út sv. Marina / Milan
19. st sv. Jan Nepomuk Neumann

- sv. Romuald / Leoš
20. 6 sv. Silverius / Květa
21. pá sv. Alois Gonzaga / Alois
22. so sv. Jan Fisher a Tomáš More / Pavla

12. neděle v mezidobí
sv. Jan Cafasso / Zdeňka

324. po Narození sv. Jana Křtitele/ Jan
25. út sv. Vilém - ct. Ivan / Ivan
26. st sv. Jan a Pavel / Adriana
27. čt sv. Cyril Alexandrijský / Ladislav
28. pá sv. Irenej (Lubomir) / Lubomír
29. so sv. Petr a Pavel / Petr a Pavel
30. ne 13. neděle v mezidobí

sv. prvomučednici římští / Šárka

4. út
5. st
6. čt
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VLČÍ MÁK
Papaoer rhoeas

Než rozkvete, kuje tajné plány, a aby ni
komu nenapadlo, jaké kousky chystá, je
tišejako pěna a tvářísejak vtělcná pokora.
Listů má, jen aby se neřeklo, a ?. malin
kého poupátka můžeš vytřepat leda tak
zdvořilou, utint'anou panenku s navrta
nou ulízanou hlavinkou, dobrýtrynko,
dobrýtro, má milá! Jenže to je panenka,
to není on. Najednou na tebe za zády vy
plázne jazyčisko a to je teprve on a nikdo
jiný. Vytahuje se, třese ti pod nosem pla
mennou hlavou, umlsává slunce z oblohy
a plný rozmaru dotírá na všecky dobráky
kolem. Rozdělává ohníčky u cest a z nich
místo dýmu stoupá jen a jen smích. Ale
stačí trochu nepohody a najednou vidíš,
že není tím, čím se dělal, že je to vlastně
křehký pierot a má stejně blízko k smíchu
i k pláči. A vidíš jeho nenadálou úzkost.
Ach, hasne mi ohýnek, on mi zhasne! Je
mu tak úzko!

před 125 lety * František Žilka, český evangelický teolog, historik, překladatel]. 6.
Nového zákona ( 1871—1944) _

11. 6. před 90 letý fFrantišek Bartoš, český národopisec a jilolog (1837—1906)
16. 6. před 150 lety zvolen papežem Pius IX. ( 1846)
28. 6.

až 1991)
před 80 letý * František Vaňák, olomoucký arcibiskup :) letech 1989—1991(1916
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sv. Teobald (Děpolt) / Jaroslava
sv. Ota / Patricie
sv. Tomáš / Radomír
sv. Prokop / Prokop
sv. Cyril a Metoděj —Státní svátek
sv. Marie Gorettiová - Státní svátek
—M. Jan Hus (1415)
14. neděle v mezidobí
sv. Wilibald / Bohuslava
sv. Kilián / Nora

út sv. Veronika Giulianiová / Drahoslava
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sv. Amálie (Libuše) / Libuše / Amálie
sv. Benedikt / Olga
sv. Jan Qualbert/ Bořek
sv. Jindřich / Markéta
15. neděle v mezidobí
bl. Hroznata —sv. Kamil de Lellis
/ Karollna
sv. Bonaventura / Jindřich
Panna Maria Karmelská / Luboš
bl. Česlav a sv. Hyacint / Martina
sv. Emilián / Drahomíra
sv. Makrina / Čeněk
sv. Eliáš / llja
16. neděle v mezidobí
sv. Vavřinec z Brindisi / Vítězslav
sv. Marie Magdaléna / Magdaléna
s Brigita / Libor
sv. Kristina / Kristýna
sv. Jakub Starší —sv. Kryštof / Jakub
sv. Jáchym a Anna / Anna
sv. Gorazd a druhové / Věroslav
17. neděle v mezidobí
sv. Nazarius a Celsus / Viktor
sv. Marta / Marta
sv. Petr Chryzolog / Bořivoj
sv. Ignác z Loyoly / lgnác

.<

BEDRNÍK OBECNÝ
Pimpinella saxifraga

Že by se snad v červencové noci, kdy jsou
hvězdy nízko, obtiskla obloha na jeho
květ?Anebo sizelená mrňavá poupata tak
dlouho hrála kolo mlýnský, až tu byl na
jednou veselý okolík? I to je možné. Jisté
je, že ten dobrák rostl plaše a něžně, ve
dne dumal a v noci se smál, a snů měljak
slepice kuřátck a možná i víc. Když mu
rozkvetl bílý hebký okolík, byl tojeho slu
nečník a byl to talíř s rosnou večeři a byl
to i polštář, na kterém usínal. Dlouho do
noci se hemží kuřátka jeho snů a nedají
mu spát, až si zalezou do nejmenšího
kvítku a tam odfukují —haji —haji. A ve
jdou se tam? Vejdou! jen... jen jeden
z těch snů se tam nevejde, je totiž moc
a moc veliký, a tak je vzhůru až do rána.
Je to sen o zítřejším slunci.

před 110 lety * ]osq' Cibulka, českýhistorik umění, katolický kněz ( 1886—1968)
před 70 letý 7'“Karel Václav Rais, český spisovatel (1859—1926)
před 140 lety fjosef Kajetán Tyl, českýdramatik, novinářa spisovatel (1808
až 1856)
před 100 lety * Archibald ]oseph Cronin, anglický spisovatel ( 1896—1981)
před 140 let) 7'“Karel Havlíček Borovský, český novinář a básník ( 1821—1856)
před 440 lety 7"sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu ( 1491—1556)
před 200 lety * sv. Marie Eufrázie Pelletierová, francouzská řeholnice,zakla
datelka kongregace „sester sv. Magdalény“ ( magdalenek), od roku 1835 na
zývaných „sestry Dobrého pastýře“ (1796—1868)

10
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sv. Alfons z Liguori / Oskar
sv. Eusebius / Gustav
sv. Lydie / Miluše
18. neděle v mezidobí
sv. Jan Maria Vianney / Dominik
Posvěcení římské baziliky
Panny Marie / Kristián
Proměnění Páně / Oldřiška
sv. Kajetán
—sv. Sixtus II. a druhové / Lada
sv. Dominik / Soběslav
sv. Roman / Roman
sv. Vavřinec / Vavřinec
19. neděle v mezidobí
sv. Klára / Zuzana
sv. Euplus / Klára
sv. Poncián a Hippolyt
sv. Jan Berchmans / Alena
sv. Maxmilián Kolbe / Alan
Nanebevzetí Panny Marie / Hana
sv. Štěpán Uherský / Jáchym
sv. Myron / Petra
20. neděle v mezidobí
sv. Helena / Helena
s_v.Jan Eudes / Ludvlk
sv. Bernard / Bernard
sv. Pius X. / Johana
Panna Maria Královna / Bohuslav
sv. Růžena z Limy / Sandra
sv. Bartoloměj / Bartoloměj
21. neděle v mezidobí
sv. Ludvík —sv. Benedikt a druhové
/ Radim
ct. Martin Středa / Luděk
sv. Monika / Otakar
sv. Augustin / Augustýn
Umučení sv. Jana Křtitele / Evelína
sv. Fiakr / Vladěna
sv. Rajmund / Pavlína

NETÝKAVKACĚECNÁ
Impatiens noli tangere

V mládí má sklon k přemýšlení. Vyčouhlá
a nenápadná pozoruje zpod stromu běh
světa a dlouho se v tom nemůže vyznat
a dlouho dumá, a tak“ani neví, že kvete
a kdy vlastně kvete. Když na to přijde, je
už pozdě, a být to povrchnější povaha,
byla by zlostná &upjatá a s nikým by ne
mluvila. jenže ona má smysl pro humor.
Nasadí dlouhé špičaté tobolky a čeká, že
bude legrace. A legrace je tu. Přichází
tvor, který si říká člověk, a hned míříjako
hypnotizován na ten nevídaný vyzývavý
lusk, který mu ona nastrčila.]en se ho do
tkne, a vyčouhlá darebnice vyprskne smí
chy a vystřelí z lusku miniaturní broky
všech svých semínek. Na překvapeného
člověka, kterýji měl za neduživou, kyselou
mátohu, se rozpustile šklíbí bezzubé pu
sinky rozpolcené tobolky. Doběhne každé
ho." A čím víc stárne, tím je darebnější
&pyšná na to, jak se vypořádala s pohnu
tou dobou své pozdní zralosti.

před 300 lety * Prokop Diviš, českýpremonstrátský kněz, zanálezce bleskosvodu
(1696—1765)
před 775 lety fsv. Dominik, zakladatel dominikánského řádu (1170—1221)
před 700 lety * ]an Lucemburský, český král v letech 1310—1346 ( 1296—1346)
* Vojtěch Cikrle, brněnský biskup (50. narozeniny )
před 450 letý *Daniel Adam z Veleslavína, český humanistický spisovatel,
knihtiskař a organizátor literárního života ( 1546—1599)
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22. neděle v mezidobí
sv. Jiljí / Linda / Samuel
sv. Justus / Adéla
sv. Řehoř Veliký / Bronislav
sv. Růžena z Viterba / Jindřiška
sv. Viktorin (Vítězslav) / Boris
sv. Magnus / Boleslav
sv. Melichar Grodecký / Regina
23. neděle v mezidobí
Narození Panny Marie / Mariana
sv. Petr Klaver / Daniela
bl. Karel Spinola / Irma
sv. Emil / Denisa
sv. Quido / Marie
sv. Jan Zlatoústý / Lubor
Povýšení svatého kříže / Radka
24. neděle v mezidobí
Panna Maria Bolestná / Jolana
sv. Ludmila / Ludmila
sv. Kornélius a Cyprián
—sv. Robert Bellarmin / Naděžda
5 Josef Kupertinský / Kryštof
sv. Januárius / Zita
sv. Ondřej, Pavel a druhové / Oleg
sv. Matouš / Matouš
25. neděle v mezidobí
sv. Mořic a druhové / Darina
sv. Konstanc z Ankony / Berta
sv. Gerard (Jaromir) / Jaromír
5 . Kleofáš / Zlata
s Kosma a Damián / Andrea
s Vincenc z Pauly / Jonáš
Sv. Václav / Václav
26. neděle v mezidobí
sv. Michael, Gabriel a Rafael
/ Michal
sv. Jeroným / Jeroným

.<

.<.<<

LOPUCH PAVUČINATÝ
Lappa tomentosa

Na pustém místě rozbil svůj stan nerudný
otrapa. Nečeká na souhlas a hned krámuje
jako doma a roztahuje halabala veliké
listy a —tu máte, děcka, přinesl jsem vám
paraplátko a tady mísu, to koukáte, co?
A zvedá se do výše, nic nedbá na to, že
jím ledakdo opovrhuje. Že nemá šarm
a glanc a jak se ještě všem těm světáckým
vlastnostem říká? No a co, však to nepřed
stírá. je rytířem chudoby. Stačí mu pustý
kout a světlá obloha a on, nezávisle na
mínění všelijakých estétů, vytvoří své
rázné kuličky. Něžně je obalí hebkými

.vlákny, aby nebyl v turnajích nikdo zra
něn, a pak nastane slavná doba podzim
ního klání a kočičin. jak se děti přiblíží,
přišije jim kuličku na gatě a je z toho
švanda a vzplanou bitky. Ale i ten čas po
mine a on zůstane opuštěný, sám, směsice
bláznovství a prostoty.

před 25 letý fFrantišek Hrubín, český básník (1910—1971)
před 30 letý 7LFrantišek Cinek, zýznačný moravský kněz, životopisec arcibiskupa
A. C. Stojana (1888—19
před 125 lety * Karel Dostál-Lutinov, českýkatolický kněz, básník a překladatel
(1871—1923 )
před 100 lety * Zdeněk Štěpánek, uýznačný český herec ( 1896—1968)
před 10 lety fjan Merell, zýznamný katolický biblista (1904—1986)
před 300 lety * sv. Alfons z Liguori, biskup, zakladatel řádu redemptoristů,
učitel církve (1696—1787)
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sv. Terezie od Dítěte Ježíše / Igor
sv. andělé strážní / Olívie
sv. Maxmilián / Bohumil
sv. František z Assisi / František
sv. Palmác / Eliška
27. neděle v mezidobí
sv. Bruno / Hanuš
Panna Maria Růžencová / Justýna
sv. Simeon /Věra
sv. Dionýsius a druhové
—sv. Jan Leonardi / Štefan
sv. Paulín / Marina
sv. German / Andrej
sv. Radim / Marcel
28. neděle v mezidobí
sv. Eduard / Renáta
sv. Kalist l. / Agáta
Terezie od Ježíše / Tereza
sv. Hedvika —sv. Markéta Marie
Alacoque / Havel
sv. Ignác Antiochijský / Hedvika
sv. Lukáš / Lukáš
sv. IzákJogues a druhové / Michaela
29. neděle v mezidobí
sv. Irena / Vendelín
sv. Hilarion / Brigita
sv. Marie Salome / Sabina
sv. Jan Kapistránský / Teodor
sv. Antonín Maria Klaret / Nina
sv. Kryšpín / Beáta
sv. Rustik / Erik
30. neděle v mezidobí
sv. Frumencius / Šarlota / Zoe
sv. Šimon a Juda
Státní svátek —Den vzniku
samostatné ČSR (1918)
sv. Narcis / Silvie
sv. Marcel / Tadeáš
sv. Wolfgang / Štěpánka

i(

Přijde s křížkem po funuse, docela bez šatů
a beze zbraní, celý potěšcný, že kvete.
Brzy vidí, že ho všichni mají za dětinu,
a kouká se ztratit, aby z toho nebylo moc
ostudy. Na jaře dělá, _žetojako nebyl on_,
ale někdo jiný, on že s tím nádivou, co tu
kvetl, nemá nic společného. Vyrukuje
hlučně s celým houfem listů, bují a dělá
semeníky jako tykve a je pevně přesvěd
čen,žeje všechno ututláno a zapomenuto.
Holedbá se a žije jako celá jarní příroda
málo střízlivým životem, aby snad nikoho
nenapadlo, že by to přece jen mohl být
on —to nynátko, ten oukropeček, ta svíčka
v epoše žárovek, ten pěší pošt'ák v době
paravion, to zmrzlé z vlhkých luk, ten
modrásek chycený do sít'ky zimy. Tak vy
vádí, až usne. A spí a dává si dvacet a na
ucho a všelijak._]enže ve spánku na všecko
zapomene a pak se zas tak hloupě a dů
věřivě vykulí, docela bez listů, ničím nc
poučený a bez vlivných přátel.

OCÚN JESENNÍ
Colehicum autumnale

před 50 let) 7“Pavel Huýn, pražský arcibiskup v letech 1916—1919( 1868—1946)
před 50 letý fEduard Bass, českýspisovatel a novinář ( 1888—1946)
před 770 lety 7'“sv František z Assisi, zakladatel řadufrantiškánů ( 1182—1226)
* Václav Havel, prezident České republiky (60 narozeniny)
před 20 letý 7'“František Křelina, český katolický spisovatel ( 1903—1976)
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Všichni svatí / Felix
Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
Památka zesnulých
31. neděle v mezidobí
5 Martin de Porres / Hubert
sv. Karel Boromejský / Karel
5 Zachariáš a Alžběta / Miriam
s Leonard (Linhart) / Liběna
sv. Wilibrord / Saskie
sv. Gottfried (Bohumlr) / Bohumír
Posvěcení lateránské baziliky
/ Bohdan
32. neděle v mezidobí
sv. Lev Veliký / Evžen
5 Martin / Martin
5 . Josafat / Benedikt
sv. Anežka Ceská / Tibor
sv. Mikuláš Tavelič / Sáva
sv. Albert Veliký / Leopold
sv. Markéta Skotská / Otmar
33. neděle v mezidobí
sv. Alžběta Uherská / Mahulena
Den boje studentů za svobodu
a demokracii
Posvěcení římskýchbazilik sv. Petra
a Pavla / Romana
sv. Mechtilda / Alžběta
sv. Felix z Valois / Nikola
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě / Albert
sv. Cecllie / Cecílie
sv. Klement I. / Klement
Kristus Král
34. neděle v mezidobí
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
/ Emílie
sv. Kateřina / Kateřina
sv. Silvestr / Artur
sv. Virgil / Xenie
sv. Mansuet (Miloslav) / René
sv. Saturnin / Zina
sv. Ondřej / Ondřej

.<

.<.<

<.<

RMEN ROLNÍ
Ant/zemi.: arvensis

Vida ho, blouda, hrne se do světa, jako
by bylo babí léto a ne už mokrý a studený
podzim! Když otevře oči a uvidí ranní
mlhu, myslí, že to jsou oblaka, že se zmýlil
a rozkvetl na obloze místo na zemi, a je
mu to líto, rozcstře místo květů smutné
hvězdy a říká sizjak jsem to jen mohl tak
poplést a vykvést na nebi? jak jsem mohl
být takový šmodrcha a packal? A fňuká,
není k utišení a snaží se nahlédnout přes
letící mlhu, zahlédne—liaspoň kousek ze
mě, a zatím se dívá do oblohy a tam po
ní nemůže být ani slechu, ani dechu. Tak
se trápí až do poledne, kdy mlha zmizí,
a on, celý ubulený, uvidí vedle sebe hnědé
hrudky a pochopí, jak to s ním vlastně je.
Ten se raduje! Mlha? Mlha at'sije, hlavně
že jsem na zemi!

před 50 lety založeno UNESCO ( 1946) _
* ]osef Koukl, litoměřickýbiskup (70. narozeniny)
před 425 lety 7"]an Blahoslav, biskup jednoty bratrské, překladatel Nového
zákona ( 1523—1571)
před 70 lety fElis'ka Krásnohorská, česká spisovatelka ( 1847—1926)



PROSINEC

1. ne 1. neděle adventní
sv. Edmund Kampián / lva

2. po sv. Bibiana / Blanka
(£ 3. út sv. František Xaverský / Svatoslav

4. st sv. Jan Damašský
—sv. Barbora / Barbora

5. čt sv. Sába / Jitka
6. pá sv. Mikuláš / Mikuláš
7. so sv. Ambrož / Ambrož
8. ne 2. neděle adventní / Květoslava
9. po Panna Maria, počatá bez poskvrny

prvotního hříchu—sv.Valerie / Vratislav
sv. Julie a Eulálie / Julie
sv. Damas |. (Hostivít) / Dana
sv. Jana Františka de Chantal
/ Simona

13. pá sv. Lucie (Světluše) / Lucie
14. so sv. Jan od Kříže / Lýdie
15. ne 3. neděle adventní

sv. Valerián / Radana
16. po sv. Adelhaida (Adéla) / Albína

) 17. út sv. Lazar / Daniel
18. st sv. Rutus a Zosim / Miloslav
19. čt bl. Urban / Ester
20. pá sv. Dominik / Dagmar
21. so sv. Petr Kanisius / Natálie

4. neděle adventní
sv. Servul / Šimon

23. po sv. Jan Kentský / Vlasta
© 24. út Štědrý den / Adam a Eva

25. st Narození Páně
Boží hod vánoční

26. čt Sv. Štěpán / Štěpán
27. pá sv. Jan / Žaneta
28. so sv. Mlád'átka betlémská / Bohumila

Svatá rodina—sv.Tomáš Becket / Judita
30. po sv. Evžen / David
31. út sv. Silvestr |. / Silvestr

. 10. út
11. st
12. čt

m !“ :
CD

SEDMIKRÁSA OZIMÁ
Bellis perennis

Včcra tu ještě byla a celý den cosi kutila.
Ráno rozpouštělajinovatku, otvírala úbo
ry, rozsvěcovala je, osívala prázdné plo
chy a žila bez problémů. Ale najednou se
na ni sesypal sníh a přivedl ji z míry. Páni
botanici, co ted?-K tomu budú muset za
ujmout nějaké stanovisko. Na každém
přece, na koho se valí pohroma, se žádá
stanovisko! A celá se zardívá úsilím a láme
si hlavu, jestli by bylo správnější ustoupit
a zmizet včas, nežli ji sníh celou zavalí,
nebo jít do toho a vytáhnout se až nad
sníh a naschvál kvést! Nojo, naschvál,
když je tak malinká! A tak mudruje, až ji
sníh zasype. Když ho odhrneš, najdeš ji
—zkřehlou a rozpačitou. Čeká, nesleze-li
ještě aspoň na chvíli sníh, aby si mohla
zakvést._]éje, ta by si ráda zakvetla! A tak
se vlastně rozhodla pro život, ani o tom
nev1.

před 80 letý fCharles de Foucauld, francouzský kněz, zakladatel společnosti
„Malých ]ežíšových bratří“ (1858—1916)
před 80 lety * Alexander Heidler (otec Křištan ), český katolický kněz a pub
licista, redaktor náboženských pořadů Svobodné Evropy (1916—1980)
před 110 lety * jaroslav Durych, českýkatolický básník a spisovatel (1886—1962)
před 100 lety 7“Alfred Nobel, švédský chemik, vynálezce dynamitu ( 1833—1896)
před 450 lety * Týge ( Tycho) Brahe, slavný dánský astronom ( 1546—1601)
před 420 lety * sv. ]an Sarkander, moravský kněz a mučedník ( 1576—1620)
před 150 lety * Zikmund Winter, český spisovatel (1846—1912)



Harry Kemelman: v NEDĚLI ZÚSTAL RABIN
DOMA
Rabín David Small, hlavní hrdina a „detek
tiv" celé řady světově proslulých Kemelma
nových románů, dokáže ve spolupráci se
svým křesťanským přítelem —policistou —ne
jen vyřešit kriminalistickou hádanku, ale zá
roveň i skoncovat s žabomyši vojnou ve své
obci. Tento příběh je nejen brilantní detek
tivkou, ale i studnicí tisícileté moudrosti po
tomků Abrahámových. Připravujeme další
detektivky z téže řady slavného autora.
Přel. G. Císař. Brož., 208 str., 87 Kč

Václav Renč: PODOBEN VĚTRU
Výbor z básnického díla. Uspořádala K. Ne
radová. Brož., 138 str., 130 Kč

Anna Hessova: NÁVRATY
V nejtěžších okamžicích svého života —když
nevěděla, zda zemře, nebo bude dál žit —na
psala Anna Hessová autobiografickou vzpo—
mínkovou knížku o životě dětí na malém
městě, 0 radostech a bolestech dětství, a vě
novala ji svému otci. který se nedožil reha
bilitace. Brož., 128 str., cca 53 Kč

BENEDIKT Z NURSIE
Kniha představuje otce západního mnišství,
patrona Evropy a zakladatele křesťanské
kulturní tradice. Brož., 110 str., 2 Kč

Bohumil Zlámal: BLAHOSLAVENÝJAN SAR
KANDER
Zasvěcený životopis moravského kněze
a mučedníka ze 17. století. Autor zasazuje
život Jana Sarkandra do spletitých politic
kých i náboženských zájmů na začátku tři
cetileté války. Kniha je doplněna barevnými
fotografiemi. Brož. 120 str., 30 Kč

Zdeněk Kallata: BLAHOSLAVENÁZDISLAVA
Z LEMBERKA
Zajímavý a fundovaně zpracovaný životopis
z pera známého českého historika, který čte
náři přiblíží nejen osobnost paní Zdislavy,
ale i dobu. ve které žila, a prostředí, jež ji
během celého života obklopovalo a ovlivňo
valo. Brož., 341 str., 10 Kč

IGNÁC Z LOYOLY
Životopis zakladatele řádu, který vysílal své
členy do celého světa a který během svých
dějin získával obdiv i slávu, ale vzbuzoval
též odpor a kritiku. Duchovní profil světce je
dokreslen výborem z jeho dopisů.
Přel. V. Čápová. Brož., 120 str., 15 Kč

Angelus Silesius: CHERUBSKÝPOUTNÍK
Klasické dílo světové duchovní poezie.
Přel. M. Matouš. Váz., 320 str., 150 Kč

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1995-1996
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QĚíýe/rze á; svý? Úfťž;

za tvé svaté jméno, kterému jsi připravil příbytek v na
šich srdcích a za poznání i za víru a za nesmrtelnost,
kterou jsi nám zjevil skrzeJežíše, svého služebníka. Buď
ti sláva na věky! Ty, všemocný Pane, jsi všechno stvořil
pro svějměno. Tys nám lidem dal pokrm a nápoj, aby
chom ti děkovali, nám jsi však dal duchovní pokrm a du
chovní nápoj a dal jsi nám věčný život skrze svého Slu
žebníka. Buď ti sláva na věky! Rozpomeň se, Pane, na
svou církev, abys ji osvobodil ode všeho zlého a učinil
ji dokonalou ve své lásce. Veď tu, kterou jsi posvětil
a shromáždil ji od čtyř stran větrů do své říše, kterou
jsijí připravil. Neboť tvá je moc a sláva na věky. Nechť
přijde milost a pomine tento svět! Hosana Synu Davi
dovu! Kdo je svatý, přistup, kdo není svatý, čiň pokání!

Maranatha!


