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VZKŘÍŠENÍ
NA ROK 1917

vyjde dne 16. záři a bude obsahovati, jako loni,
zajímavé povídky většinou z dějiště válečného
S původními obrázky dle fotografií na samém bo
jiští zhotovených od c. k. polního kuráta. Mimo to
budou v něm obvyklé části, jako žertovné čtení,
humoresky, články poučné a hospodářské, rady
a pokyny pro domácnost, žerty, vše s původ
ními illustracemi od nejlepších našich spiso
vatelů, dále přehled váleč. událostí, trhy atd.

Doufáme, že přízeň našemu kalendáři a zvl.
ročníku 1916 všeobecně jak pro cenný obsah,
tak pro pěkné obrázky a úhlednou úpravu vě
novaná zachována bude 1 ročníku 1917. Vyda
vatelstvo vynasnažilo se, aby kalendář „Vzkříšení“
zůstal tím, zač od nestranných kritiků byl předloni

a loni vyhlašován:jedním z nejlepších katolických kalendářů.
Cena K 120 poštou, 1 tucet K 906 bez porta.

Jsme nucení cenu kalendáře nepatrně (o 20 h) zvý
šití, neboť jinak bychom jej nemohli vydávat, ježto
cena papíru proti dřívějšku stoupla o 65“/,.

Veškeren výtěžek našeho kalendáře věnován je
každým rokem na podporu katolického hnutí a
katol. organisace na českém jihu. Objednávky
vyřizuje: „Česká sekce diecésního komitétu“
v Č. Budějovicich.
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Ve své otcovské dobrotě obrací svalý
Otec mysl naši k těm, kteří nejvíce trpí,
o jejichž život nejvíce strachem trneme, a
to jsou vojími. Všechny věřící vyzývá Otec
všeho křesťanstva, aby zvláštní péčí věno
vali vojínům.

A kterak by jim starostlivost a péči
svou projevili? Především a zvláště vroucí
modlitbou. Nesmíme však omeziti se jenom
na modlitbu; jsou ješťě jiné prostředky,
kterými můžeme a máme prospěšně pod
porovati vojíny. (Chci milé čtenáře upo
zorniti na něco velhni důležitého. A to
jesť, aby ti, kteří jsou doma, přátelé vojí
novi, vše učimili, by oni, kteří jsou ve
válce, neustále vzpomínali a rádi myslili
na svoje domácí.

Lidé ani netuší, jak noho může vojínu
prospěti takové milé vzpomínání na jeho
lidi domácí a přátele, a zase naopak, jak
mnozí upadají v největší bídu tělesnou i du
Ševní následkem toho, že nemají milých
přátel, že zůstávají opuštění a nepamatují
na domov. Vojenský život jesť v každém
ohledu velmi těžký a nebezpečný. Není to
žádný žert nositi pořád hiavu vohni, nebýti
jistým ani na jednom kroku, trpěti hladem a
žízní, zimou a bděním, nemíti po dlouhou
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dobu, častokráť i v kruté zimě nebo v dešti,
ani střechy nad hlavou. A pak kdyby to
bylo jenom někdy; ale když to trvá celý
rok a ještě déle, to potom nelze ani vy
držeti!

Nevede se lépe ani těm, kteří leží zra
nění neb nemocní někde v cizím světě,
kde jim snad nikdo aní nerozumí a jenom
nějakým znamením mohou dávati na jevo,
čeho potřebují. Kdo toho sám nezkusil nebo
z blízka toho neviděl, nemůže si ani po
mysliti, jaké jsou to oběti a muka, Co naši
lidé trpí v této strašné a tak krvavé válce.
Oni tedy právě potřebují zvláštní péče,
útěchy a povzbuzení. Zdaliž jich v tak těž
kých časech kromě živé víry neposilňuje
zvláště utěšené vzpomínání na jejich milé
a drahé, kteřípořád mají o ně úzkost a
strach? ©A což jestli však oni sami zapo
mněli na Boha a jejich lidé jestli zapomněli
na ně? Pak se nacházejí zcela osamoceni
prostřed tolik nebezpečenství duše 1i těla
bez ochrany. Někoho by tyto okolnosti
mohly dohnati až k zoufalství.

Ještě to není všechno. Zlé jsou Časy a
vyskytnou se 1 zlí lidé. | mezi vojáky i jinde
vyskytnou se takoví, kteří jsou největší ná
hončí pekelných ďáblů — i v těchto tak
zlých časech. Jsou takoví, pravím, kteří tak
jednají, jako by jenom proto byli na světě,
aby slabé sváděli a ve strašnou propast
nejhorších nepravostí strhli!

Jednou jsem | navštívil | velikou VO
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jenskou nemocnici. Byla to má povinnost,
protože jsem měl takovou službu. A byla
to nemocnice právě pro takové nešťastné
oběti (pohlavních ošklivých nemocí). Najde
se někdy v tak velkém počtu i některý ne
mocný, jenž bez viny své jest nakažen, ale
obyčejně jsou to takoví, kteří sami svým
rozpustilým životem sobě těžkou nemoc
způsobili. Vstoupím do světnice a spatřím
na doži mladého člověka, asi 25letého. Byl
tam sám. Sotva mne spatřil, vyhrkly mu
slzy z očí a řekl mi:

„Běda mi, velebný pane, jak jsem klesl,
kam jsem zapadl; jak jsem zašel! Já syn
tak dobrých a počestných rodičů! Nikdy ve
svém životě nevěděl jsem o hříších, kterých
křesťan bez nutnosti nemá ani jmenovati*);
a teď mne tady, hle, ve válce zavedli dá
blové v lidské podobě... Jednou jedenkrát
jsem klesl a tu chytil jsem tuto ohavnou
nemoc, která mne tolik trápí. Jsem ženat.
Ach, jak těžko jest mi v srdci, když po
myslím na svou dobrou manželku, ba do
brou jako anděl, i na své malé dítě! Kterak
jim živ příjdu na oči? Nešťastná hodina, až
ona se doví, co se stalo se mnoul Ona by
si z trápení a žalosti jistě zoufala a já sám
nevím, jak bych to mohl živ snésti. To po
myšlení mne mučí více než sama nemoc.

Ach, nikdy se již nedám svésti, nikdy více,
s) Svatý Pavel v listě k Efeským píše: „Smilství

avšcáká nečistota nebudiíž aní jmenována mezivámi.“
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dokud bude duše ve mně! Jen kdyby mi
dobrý Bůh vrátil zdraví!“

A vyzpovídal se, jsa všecek sklíčený více
bolestí duševní než tělesnou!

Vyjdu ze světnice. Na chodbě potkám na
osamoceném místě jiného mladého člověka,
asi 22letého. [ ten dal se hned do pláče a
běduje: „Velebný pane, mohu-li já ještě
býti uzdraven? Ó kdybych se mohl na živě
zachovati, nikdy bych se neženil!“

Co dělati, aby se zabránilo takovému
neštěstí, kterým trpí potom několik poko
lení? Zkušenost praví: Kromě živé víry a
vroucí zbožnosti nechrání a neprospěje nic
jiného než něžná láska, kterou vojím i ve
válce zachová k svým lidem.

„Kterak bych mobl já nešťastnou učiniti
svou dobrou ženu, jak bych já mohl býti
vrahem svých dětí, jak bych se já opovážil
nakaziti celou svou rodinu?“

Tato myš!lénka zachrání tisíce, aby nepo
rušili hanebně svatou věrnost, kterou družce
svého života svátostně přísahali před oltá
řem božím, aby se nezpronevěřili věrné ne
věstě své, které jediné slib učinili. Zrovna
nepochopitelnou moc má tato myšlénka a
tato vzpomínka na ty drahé domácí —
rodinu, jsouli ctnostně živí. Tolik to po
máhá vojínu v cízím světě, jako by ty své
milé měl právě před očima. Ale běda tomu,
kdo nemá takových vzpomínek!

Hrdinná smrt v milosti boží jest čestná
před Bohem a před lidmi, příjme se s jistou
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útěchou; život však zkažený morem neči
stoty hanebný jest před Bohem i před lidmi.
Jedná prašivá ovce může nakaziti celé stádo;
jeden nešťastník, nakažený tou nemocí, může
nakaziti celé pokolení. S úžasem pomýšlíme,
co bude potom, až se takový vrátí k své
rodině. Co tedy třeba jest čimiti?

Především, když ti mvuž, syn, bratr,
ženich nonejprv odchází na vojnu anebo
když se po nějakém čase na několik dní
vrátí domů na dovolenou, ukaž mu všechnu
svou lásku, jak jen můžeš, aby mu vzpo
mínka na rozloučení byla co nejdražší a
nejmilejší. Loučení jest již samo sebou
těžké a když jest již tak něžné, dojímá
srdce ještě více a zůstavuje památku, která
potěšuje a přispívá k záchraně.

Piš mu často, ale nedělej výčitek, jestli
odpovědi hned nedostaneš. Kdo pak ví,
kolik tvých psaní se ztratilo a kolik jehol
Velmi nerozumné jest říkati: „Eh, když on
nepíše mně, já jemu také nebudu psátil“
Taková řeč a takové jednání pomstilo by
se nejvíce na tobě samé.

Ať nejsou tvé dopisy chladné ani sucho
parné, ale přenes na papír všechnu něž
nost svého srdce, aby viděl a poznal, jak
ho miluješ, jak na něj pořáde myslíš,
jak máš starost o jeho duševní a tělesné
zdraví, že na něj vzpomínáš ve dne v noci.
— Piš mu, jak se doma za něj pořáde
modliš, i ty, i dětičky tvoje a jeho, i všichni
domácí. Právě ta 0dlitba nejvíce polěší
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vojiny a nejvíce je posilňuje © chrání
VÚnebezpečenství. A jestli se také i vojíní
sami modlí, neklesnou tak snadno. Mnozí
mi řekli, že mají v duši své přesvědčení,
že právě modlitbám svých přátel doma
za to musí děkovati, že dosud zůstali zdrávi
na duši i na těle.

Tak mi jeden vojín vypravoval, jak již
vícekráte byl v pravém dešti střel z pušek
a vždycky vyšel z boje nejen s celou,
nýbrž i se živou hlavou. Jednou*ho trefila
koule do toho místa na čepici, kde jest
orlíček a začáteční písmena císaře pána.
„Čepice mi odletěla“ pravil, „a já jsem
zůstal zdráv.“ Po druhé padnul vedle něho
Šrapnel a urazil mu celý podpatek z boty,
ale nohy ku podivu nezranil. Potom vyňal
z kapsy růženec a pravil: „Hle, velebný
pane, tak děkuji Bohu i Panně Marii. Jak
jsem někam přišel, modlil jsem se růženec
a jsem přesvědčen, že mne ta modlitba
chránila a to tím spíše, ježto vím, jak se
i moji lidé doma stále modlí za mne.“

V psaních je povzbuzujte, aby použili
každé příležitosti k vykonávání sv. zpovědi
a k sv. přijůnání; pište jim, jakou budete
míti z toho radost. Neznám jiného lepšího
prostředku k zachování mravnosti a čistoty.
A to jest zajisté pravý junák, který i Bohu
dává, co jest Božího. Sdělte jim, jak i vy
často se zpovídáte a jak za ně, 2a jejich
spasení a záchranu obětujete sv. přijí
mání; to potěší i je., Vím o mnohých, kteří



9

v ten den, CO u mne vykonali sv. zpověd,
psali o tom domů svým domácím, aby je
tou zprávou potěšili.

Pamatujte na ně čas od času také ně
jakým dárkem. Jak se radují, když něco
od svých dostanou, byť i ničeho nepotře
bovali. Co jest z domova, to jest nejmilejší.
Nemařte potravin, ale pokud to může býti,
pošlete přece; dobrý zákusek přijme každý
rád. Nezapomeňte připojiti k zásilce i ně
jaké dobré noviny, nějakou dobrou knihu.
Mnozí praví, že jich nezajímají všelijaké
povídky a žertovné kousky, když mají smrt
takřka pořáde před očima; ale „Glasnik“ *)

+) „Glasník presvetoga Srca Jsusova“ jest ná
boženský časopis chorvatský, jako naše „Skola
Božského Srdce Páně“. Čeští vojíni zvláště rádi
čtou. Velice milou četbou jest jim „Hlas Lidu“,
jak seznati lze z dopisů jejich, dále „Václavý“,
měsíčník pro křesťanské jinochy a muže (vychází
v Č. Budějovicích, předplatné 2 K 50 h ročně,
starší ročníky „Václava“ objednati lze po 1 K;
kdo by chtěl „Václava“ odbírati až od pozdějších
čísel, ku př. od 7. [které vyjde 1. července|, za
platí za každé číslo 22 h, tedy do konce ročníku
1 K 32 h), kalendář „Vzkříšení“, jehož starší
ročníky (1911—1915) dostati lze po 40 h, jakož
i brožury a knihy vydávané „Ceskou sekci die
césního komitétu“ v Č. Budějovicích, jež bývají
v „Hlasu Lidu“ i v kalendáři „Vzkříšení“ ohlašo
vány a jichž seznam se pošle každému na po
žádání zdarma. „Česká sekce diec. komitétu“ v Č
Budějovicích sama obstará zaslání všech těchto
věcí vojínům, když se jí sdělí přesná adresa. Pe
níze možno jí poslat v poštovních známkách v uza
vřeném dopise neb poštovní poukázkou anebo
zašle objednavateli složenku poštovní spořitelny
k bezplatnému poslání peněz.
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že berou do rukou, jako by jim ho sám
Bůh poslal; on jich, pravím, sílí, těší, po
vzbuzuje, aby byli ochotní přinéstí každou
oběť a vydržeti jakékoli namáhání.

Svoje raněné navštivte a potěšťe! Ale
na cestě buďte opatrní, neboť naskytnou se
všelijací lidé. Napřed se také pokaždé vy
ptejte, než se na cestu vydáte, zdali jest
dovoleno tam jíti a zdali by vás k němu
pustili; mohou býti zvláště takové okolnosti,
že byste nadarmo se na cestu vydali a
marně si útraty dělali.

Konejte tedy vy, kteří jste doma, vždy
svou povinnost a pak můžete mnohému
zlému zabrániti i na bojišti i po nemocni
cích. Učiňte vše, co můžete. A kde ne
postačují vaše síly, odporučte všecko Bohu,
v jehož rukou jest osud každého člověka.
Boží vůle nechť se vždycky a ve všem děje!Ca ole=j

WB“Kupujte spisy, "UE
vydané Českou sekcí diecésního komi

- tétu v Č. Budějovicích:

„Aelí ochránce. Historickýromán J. Staňkadob válek Napoleonských. Stran 450. Cena 3 K,
poštou 3 K 20 h. í

Zelení krkawci. Román z dob volebních.
Stran 135. Cena 1 K 50 lh, poštou 1 K601N. Objed
navatelé románu „Její ochránce“ dostanou román
„Zelení krkavci“ jako premii za doplatek 60 N.

Zbrojnice katolická I. (Zprávao sjezdu
katolíků jihočeských s ilustracemi a podobiznami ka
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tolických poslanců z Cech.) Cena 20 h, nyní poštou
12h, vc větším množství po 7 h franko.

est jubileí. (Sv. Otce, císařepána, tisíciletá
památka narození sv. Václava, sedmistyletá památka
blah. Anežky České a padesátiletá památka Zjevení
Panny Marie v Lourdech.) Cena 6 h, poštou 9 h,
při větším množství po 4 h franko.

Farář lidumil. PovídkaodGrossmannové-Brod
ské. Cena 20 h, nyní poštou 12 h.

jem k vítězství. Pěkná, na poměrynašeho
nkova hodící se povídka od J. Brožka. Cena 20 h,

nyní poštou 12 h.
Prvnímoravská lidová pout do Svaté

mě r. 1905. Cena 40 h, poštou 50 h. Při větších
objednávkách 40 h poštou.

Nevěrecképroudyvčeském hasičstvu.
Cena.6 hh,poštou 9 h.

Rykověť křesť. socialismu. Výlcčnýspi
, hodící se pro všecky stoupence, zvláště pro or

ganisátory a agitátory. Cena 50 h, poštou 60 h.
čda a víra. Napsal Dr. Fr. Sule. Cena 10 h,

štou 12 h.
Vevěčných tmách. Knihahornickýchpoví

dck* čerpaných ze skutečného života. Psána velmí
outavě, líčíc útrapy hornického lidu. Napsal V. Cha

lupecký, c. k. naddůlní v Příbrami. Cena 2 K, poštou
2 K 20h.

Průvody s Velebnou Svátostí v Lour
a « Napsal Msgre Dr. K. Slavík. Cena 8 h, poštou10 hh, 4 ex. 30 h, 12 ex. 80 h, 48 ex. 3 K, 100 cx.
6 K poštou vyplaceně.

nická otázka. Napsal J. Hitzc. Z němec
10 přeložil J. Voňavka. Nepostrádatelné dílo pro

každou katolickou knihovnu. 304 stránky 8"“. Cena
2 K50h, nyní poštou 1 K35 h.

Ústavní převrat v Čechách. Spisck líčí
pďálosti dosazení správní komise předcházející. Cena
10 h, poštou 12 h.

Zná válka ve swětlepravdy. NaSal J. Smejkal. Spisovatel osvětluje příčiny dnešní
války, poukazuje na možné její následky a rozepi
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suje se také o situaci českého národa. Každý Čech
měl by brožuru tuto si přečísti. Cena poštou 20 h,
které se nejlépe pošlou v pošt. známkách v uzavře
ném dopise; 5 kusů stojí 80 h, 10 kusů 1 K 50 h,
25 kusů 3 K, 90 kusů 5 K s poštou vyplacenou,
s přiloženousloženkou k zaslání peněz. Za stejnou
cen rozesílásc spisek: Modlitbová výprava
kižová za vítězství a mír podochranou

atky Boží. Napsal Msgre Dr. K. Slavík. Obsah:
I. Za brzké vítězství, čestný a trvalý mír. II. Co
máme konati. III. Modlitby za vítězství a mír.

O příčináchnakažlivých chorob, zvlá
válečných a o prostředcích, jakými

e jich můžeme chrániti. NapsalMUDr.K.
Schneider. Cena jako u spisku „Světová válka“.

„„Mzkríšení““, kalendářkatol. lidu. Vychází vždy
1žáří. Cena poštou 1 K 20 h, tucet G K 66h bez
orta.

Dhřbívati či spalovati mrtvoly? Časová
uvaha proti krematistům. Napsal Tom. Lavorini. Cena
10 h, poštou 15 h, 11 ex. 1 K, 30 ex. 2 K.

Křesťanský názor na svět. NapsalJ. Šmej

kat: Díl I. Rozumové základy víry. Cena 1 K 70 hh,oštou 1 K 90h. Díl II. Zjevení Boží. Cena 1 K
80 hh, poštou 2 K.

Pohlednice s podobenkou vdp. preláta Dra
Skočdopole, J. Milosti opata Zavorala, faráře Hlinky,
ctih. Otce P. Petra; sjezdu „Papír. rodiny“, cucha
ristického sjezdu ve Vídni r. 1912, sociálního kursu
v ČC.Budějovicích. Cena po 8 h. (Posílá se nejméně
10kusůfranko.)Pohlednice křesť.-soc. tělo
cvičných jednot. Ctyřbarevné.Cena 10 h. Po=
hlednice kostela sw. Jana Nepom. v C.
Budějovicích. Cena 10 h. (Posílá sec nejméně
10 kusů franko). Pochod 4,Orlafí. Cena 2 lh,
poštou posílá se nejméně 10 kusů.

Při odebrání nejméně 10 exemplářů všech uve
dených brožur pošle se objednávka vyplaceně.

Objednávky přilímá
Česká sekce diecésniho-khaomitétu

vGBudějovicích:


