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PRANT. STŘÍŽOVSKÝ:

Klekání.
Jde zmlklým klidem svatvečera
zvanku jasný hlas
a ku pozdravu Maice Boží /
každá dlaň se zbožně složí,
hlavu kloní člověk, sirom 1 klas.

Mír sladký, jako pocel matky,
teplo dýchá v hruď.
Ó svalý hlase! Tvoje píseň
plaší starost, bol i tíseň,
hsíckráte pozdravený bud!

Ty chválu jásáš do všech končin
s Malkou Synovi,
Jenž z fajuplných svalostánků
po svém poslu: tichém vánku
na náš pozdrav láskou odpoví.

Nám požehnání, odpuštění
denně udělí,
by lidé, které práce kruší,
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kteří pláčou nad svou duší,
jak je rád má ježíš, věděli.

Když zmlklým klidem svalvečera
zavzní zvonku hlas,
Ó nezapomeň, duše moje,
Pánu vzdáli díky Svoje,
jak je vzdává každý tvor 1 strom 1 klas.

ooo

Tvůj kostelík.
Onehdy šel jsem vesnicí. U potůčku horlivě se mihalo více

dětských ruček. Nedbaly, že jsou ušpiněné, jak pilně pracovaly.
Děhčky stavěly domeček z hlíny.

Dokud byl sirýček malý, také stavěl domečky z hlíny. Nyní
se mu zase zachtělo stavěti domeček, a prosí své dětičky, by
pomohly pracovali. Nebudeme stavěti jen domeček, an jenom
z hliny.

Slyšeli jste ve škole vypravovati o slavném králi Davidovi.
Král David umíraje rozkázal svému synu Šalomounovi, by Pánu
Bohu postavil nádherný chrám. Sám napsal, jakým způsobem
má býli chrám vystavěn. Z celého světa za veliké množství pe
něz opatřil poklady zlata, stříbra, drahokamů a vzácného. dříví
na slavbu chrámu.

To vše odevzdal David svému synu Šalomounovi. Chiěl,
aby Pánu Bohu byl postaven důstojný příbytek. Tak napomínal
svého syna: „Veliké dílo budeš prováděli; neboť nepřipravuješ
příbytek loliko pro Člověka, nýbrž chystáš Bohu dům.“

Takový dům a příbytek Pánu Ježíši budou letos dětičky se
sirýčkem slavět. Budeš, dušinko, stavěh svůj kostelíček.

Nebude lo kostelíček na velikém náměslí, nebo na pěkném
kopečku. Bude to tvůj kostelíček, ve tvém srdečku.

Víš dobře, že Pán Ježíš chce přijíh do tvého srdečka. Jemu
tedy budeme stavěti tvůj kostelíček. Až kostelíček postavíme,
nebude ho nikdo viděl, kromě Pána Ježíše a svatých anděličků.
A přece bude tak nádherný, že Pán radostně bude k tobě
chvátali.

Jak budeme stavěti len kostelíček? Víš, synovečku, či ne
teřinko — to zatím neprozradím. Jenom ti povím, že i Pána Ježíše
polřebujeme, by se nám stavba zdařila. Proto zatím mi slib, že
si budeš se mnou stavěli kostelík pro Pána Ježíše, tak, jak Hi
v příšlích číslech ukáži.

A kdykoli budeš doma v kostele, zapros Pána Ježíše: „Můj
Pane, postavím Ti ve svém srdečku krásný kostelík. Prosím,
pomoz mi v té práci“ Veliká bude tvoje radost, budeš-li pilně
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stavět. Nebof — kdybys, dítko moje, nemělo ve svém srdečku
takového kostelíka, nic by Pána Ježíše u tebe netěšilo. Hned by
zase odešel. A ve tvém srdečku by bylo smutno a prázdno!

ooo

A. PAVLOVÁ:

© nezhedných dětech.
le dnes neděle a mně je smutno, milé děl, moji malí čtená

řové a členářky. | napadlo mi, že si vám postěžuji, proč jsem
dnes tak smutná. Myslímtotiž, že srdečka všech dělí, které čtou
tento časopisek, jsou dobrá. Proto povím dobrým dětem, co
mne dnes Irápí.

Mívám každou druhou neděli dozor nad dětmi v kostele na
velké mši svaté. Jindy chodivám do kostelíčka, ve kterou ho
dinu chci. Ale jedenkrát za 14 dní musím být na velké na do
zoru. Sedávám v lavici u oltáře.

Toho dozoru vždycky se lekám. Divíte se proč? Povím vám.
Nemám-li dozor, kleknu si v kostelíčku, kam sama chci.

Neslarám se o nic jiného, než jak bych prosila přítomného na
oltáři Ježíška o všecko, čeho potřebuji. Je mi nejlépe, jsem-li
v cizím — ne našem kostelíčku, kde mne nikdo nezná. Tam
stoupnu neb kleknu si za sloup dozadu a z hloubi duše se po
modlím. Nic mne nevyrušuje, nikdo si mne nevšímá. Jsem při
itom šťaslna.

Ale u nás je mi bolestno hned jakmile vkročím do kostela.
Kolem mé lavice stojí děti. Neuvěříte ani, co vám nyní povím.
Snad ani 2 neb 3 z nich se nemodlí, nikdo z mch ani si ne
vzpomene, že slojí před Pánem Bohem.

Hoši 1 děvčálka mají dlouhou chvíli. Někteří přinesl Si
plné kancionálky obrázků a rozkládají je na kapesníky na zemi.
5, 6 dává hlavy dohromady a vyměňují si obrázky.

Některý přivedl si malého braiříčka, který ješlč nechodí do
školy. Ten se stále vrií, mluví skoro hlasitě a starší děli do něj
strkají a smějí se. Jiní zalezli pod kazatelnu, kde si posedali a
šeptají. Jiní vyndávají ozdobné špendlíky z klobouků a píchají
se. I klobouk chvílemi vyletí do vrchu.

Děvčata mají kvítí a trhají je a hází po zemi. Prohlížejí
sl šaly a šátky, sedají na stupínek bočního oltáře.

A já, děh milé, chci se modlit. Leč nemožno. Pokud jsem
obličejem obrácena ke kostelu — k dětem, je ticho a pokoj.
Sotva obrálím oči k oltáři neb je sklopím k modlitební knize —
povstane šum a nepořádek.

Vidíváte chodit neb jezdit policajty v městech, udržují na
uhcích pořádek. Hleďte, mně se zdává, že jsem místo policajta
nad našimi dětmi. Staří lidé, kteří jsou v kostele, nemohou se
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modlit pro ten šepot a hněvají se na děli. Já leckdy musím vyjít
z lavice a nezbedné děti přivést: k sobě. Té hanby se děli na
chvíh leknou a uliší se. Avšak ve chvilečce šepot nový.

A víte, proč se naše děli taklo neuchvě chovají? Poně
vadž nevědí, před kým jsou. Nikdo jim to doma nepovídá, nikdo
se s nimi doma nemodlí, nikdo jim neřekne, než jdou do koslela:

„Zeptám se, byl-lis hodný, jak ses choval, podivám se na
tebe. Pros Ježíška za tatínka, za maminku, za sebe a všecky,
klere máš rád. Ježíšek je na oltáři, bude mít z tebe radost. Čeká
na tebe. Kdybys šeptal, Iloukl se, smál se, zarmoutíš Ježíška
a lépe by bylo, kdybys zůstal doma.“

Vždycky si vzpomenu, jak jsem kdysi byla ve velikém mě
stě na mši sv.. Bylo přítomno velmi mnoho dětí. Zpívaly neb
modiiiy se s rukama sepiatýma. Až mi slzy do očí vskočHy, když
jsem na ně hleděla. Před rokem dvě městské děl byly v na
šem kostelíčku. Naše děl hleděly celé udivené na ně, jak hše
klečely a se modlily.

Ti malí capartové z moji I. třídy jsou ovšem vždycky hodní
a hší, ale modlit se neumějí též. Hledí na rozpusiilce, a než se
vzpamalují, jdeme domů. Když se jich pak ve škole zeptám,
kdo se pomodlil za tatíčka, aby se z vojny zdráv vrátil — málo
kdo se přihlásí — zapomněli pro fen nepckoj kolem sebe.

Já vidím, že je vám divně u srdce a nechce se vám ani
věřil, co vám zde pravím. Říkávám darebným hochům při Vy
cházení z kostela:

„Byl bys méně Pána Boha pohněval, kdybys byl doma zů
stal. Za stodolou v zahradě mohls zpívat a dělat kotrmelce,
mkdo by ti to nebyl zakazoval. Ale kostel je dům Boží a my
všichni jsme se přišli modlit Vidím, Že nevíš, proč jsi sem
přišel.“

Doma se nikdo nemodlí. Děli ráno zaspí a na rychlo se
vypravují do školy. Tak, tak, že něco pojí v spěchu. Na mod
hibu času nezbude. Před jídlem nemodlí se nikdo, po jídle
nepoděkuje Pánu Bohu nikdo za dary, kleré jsme přnali. A
večer, než rodiče dobytek poklrdí a do světnice přijdou, děl
nž spí — bez modlitby.

Připadá mi pak, že rostou jako divoká zvířátka v lese. Ale
moje drahá zemřelá malička říkávala:

„Hleď na naši krávu, 1 ta napřed klekne než povslane, by
se nasylila.“

A nebožiík talíček vždy na mne v kostele patřil, kterak se
chovám. Když jsme pak v neděli zasedali k obědu, musila jsem
vždy tak, jak jsem dovedla a si pamatovala, povídati, o čem
se kázalo v kostele. Rozumí se, že jsem obě uši nastavovala,
aby mi ze slov pana faráře nic neuteklo.

Vzpomínám si, jak jsem vždy rovně v kostele klečela a
když mne už kolena pálila, div mi neshořela (mně se to tak
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zdálo), ráda bych si byla podřepla na paly, irochu si odpeči
nula. Ale přísný otcův pohled mi pověděl, že se to před svato
stánkem nesluší.

Všude jinde mají děli nožky jako srnky, celý den skáčí a
nic je nebolí. Ale poručte jim chvíli hezky tiše stát neb klečet,
toho nevydrží.

Ano, ano, jsem dnes nespokojena s našimi dětmi. Ony v
kostele vidí jen lesknout se oltář, zářili svíce a hráli varhany.
Že je lo všecko k Boží oslavě, na to si sotva kdo vzpomene.
Ba 1 1 velcí, 1 jejich talínkové v kostele se smějí a sobě šeptají
— jak pak by potom byly děl hodné?

Vím, že všecky děti, které člou váš časopisek, chovají se
v koslele uchvě a nejslušněji jak dovedou, že dobrému Ježíšku,
na oltáři přebývajícímu povídají všecko, co by si přály a co
ch trápí.

A Ježíšek s láskou přijme jejich malé modlitby a má z nich
radost. Kdo z těch malých mých čtenářů poprosí za mne Je
žíška, aby mmvrálil zdraví?

ooo

A. PAVLOVÁ:

Čeho sóáball naše děti.
Naše děti přišly jednoho dne celé vyděšené do školy. O

znamovaly mi:
„Vam, jak se Spravuje dráha, vykopal dělníci koslru.“
Pověděly mi všecko, co doma od velkých zvěděly, kde asi

se lam kosira vzala a Co Se s ní stane.
Hubert na konec řekl:
„A naše maminka povídala, že za humny 'e shašidlo.“
Usmála jsem se lomu apravím:
„Strašidla vymyslili vehicí didé pro malé, neposlušné děl.

Není strašidel.“
Když odchází maminka z domu, řekne malhčkému:
„Neplač, za dveřmi je bubák, sebere tě, když tě usivší

plakat.“ Povídá to proto, že má málo času a nemůže pořád se
dět u děťáika. Ale ono chce jit s maminkou a pláče. Maminka
sl poradí, jak umí: postraší dílě a odejde. Ale není strašidel,
Strašidlo nosí každý sám ve Svém srdečku, když udělá něco
zlého. Af jdete, kam jdete, všude jde s vámi vaše srdečko a
povídá vám, že jste nebyli hodní. Pak se bojíle všude, zůsta
nete- sami.“

Ota se hlásil a řekl:
„V létě jsem šel k sousedům na třešně. Omi mne uviděli a

zavolali na mne. Já jsem utíkal, iak mně srdečko bouchalo a
měl jsem strach.“
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Pravím: „Vidíš, měls slrašidlo ve svém srdečku, tak je to.
Kdo nic zlého neudělal, nemusí se nikde a nikoho báli“

Zdenka řekla:
„Já se bojím v noci, že na mne přiide smrt a že mne udáví.

Ve dne se nebojím, protože by mne maminka nedala. A smrt
chodí jenom v noci s kosou a ohnivým jazykem.“

Povídám: „Tak vidíte, děl, o smrti se mluví jenom v po
hádkách, jako já vám vypravuji o kozičkách a kočičkách —
a jsou io jen pohádky — ne pravda.

Když člověk umírá, nepřijde proň smrt, kterou bychom mohl
viděli. Taková smri není. To milý Pán Bůh kývne na dušičku
a ta jde k Němu. Jde ráda, jestli byla hodná. Jenom + hdé, kteří
mají škaredé srdce, bojí se umřít a myslí si, že se smrli někam
schovají. Pán Bůh vás vidí všude, i když se do peřin schováte.
Kdo z nás jej má rád, ten se na něj těší, ten se smrti nebojí.
Neboť po smrti uvidíme Pána Boha.“

Naše děli se uklidnily a všecky mi oznamovaly, že už se
ničeho nebojí.

oo00

A. PAVLOVÁ: =

Cojsem vypravovala našim školákům.
Druháiříča chystala se k prvnímu sv. přijímání. Ovšem ta

ké ke sv. zpovědi. Naše malé děli v I. třídě o tom rokovaly.
I musela jsem, jako vždy, pověděh jim © tom sama. Skoro
všichni mi pravili, že by se ku zpovědi báli. Táži se, proč? Že
prý by velebný pán všecky hříchy jejich věděl a je někomu
pověděl.

„Povím vám vaše hříchy a nejsem ani velebný pán, jen po
slouchejtel“

Děli se narovnaly, natáhly zvědavě krky a já povídám:
„Kdo z vás je tak pozorný a opalrný, že nikdy při hraní,

honění, nezavolal rozpushle: Bože, Ježíši? To jsou svalá jména
a vy tak voláte v rozpuslilosi— tak jak to doma slyšíle. — Vi
díte — všichni mi očima pravíte, že tak voláte. Nevěděly jste
pravda, že se lo nemá. Nyní si již dále pozor.

Kdo z vás nikdy nezapomněl pomodlit se ráno a večer
modlitbičku, kdo se požehnal vždy před jídlem? — Vidím — že
zase všichni klopíte oči.

Kdo v kostelíčku vždycky byl slušný a nikdy nepohoršoval?
Kdo vždycky poslechl maminku, tatínka, když mu něco kázali?
Kdo z vás nikdy kamarádovi nenadával, kdo doma bratříčka
nebo sesiřtčku nikdy neudeřil, kdo z vás nikdy neměl chut na
cizí kamínek, pero, jablko, ořech, kdo nebral mamince cukr a
ledacos jiného, aby maminka nevěděla, kdo mne a velebného
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pána nikdy nepohněval? Kdo z chlapců nikdy netrápil mušky,
chrously a ostatní malá zvířátka, kdo nechal na pokoji ptačí
hnízda?

Vidíte, nikdo se nehlásíte. Vím všecko, co jste dělah zlého.
Pán Bůh to ví ještě lépe. Jste ještě malé děli, tož 1 vaše hříšky
jsou malé. Velicí lidé velice hněvají Pána Boha a pak se bojí
na sebe povědít, co udělali. Ale co vy děláte, to velebný pán
1 já dobře víme. A proto vás zase máme rádi, jenom chceme,
abysie si podruhé dali pozor a nedělali, o čem víte, že se ne
líbí nám ani Pánu Bohu.

A když dorostete a budete chodit do II. třídy, půjdete také
ku sv. zpovědi. Povíte všecko, co jste udělali — myslím, že
všichni jste stejně chybovali, — povíte to velebnému pánu. To
slyší Pán Bůh sám a hledí do vašeho srdečka. Musíte si říci:

„Dám sl pozor. Pomodiím se, dokud. nebudu ospalý, v ko
stelíčku se ani nepohnu, rozběhnu se hned, jak mne maminka
někam pošle, zvířátkům dám pokoj, nebudu bratříčky a sestřičky
tlouci, s nimi se pěkně o všecko podělím, jméno Boží buduříkat
jenom při modlitbě, nebudu mamince ani kamarádovi an sou
sedům nic brát nebudu házet kamením a nadávat ani dětem
ani velikým lhdem — budu hodné dílě, aby ze mne měla slečna
učitelka radost — a to bude jistě 1 Pán Bůh mít ze mne radosi.
Pán Bůh mi vidí čo srdečka, On ví, že opravdu už chci být
nejhodnější chlapec, děvčátko. On mi všecko odpuslí, už budu
hodný.“

A Pán Bůh pohlédne rád na dítě, které tak pěkně se vy
zpovídá a sobě umíní, že bude hodné.

Potom jednoho dne maminka přistrojí dcerušku nebo sy
nečka do čistých šatků, ozdobí kvílečky a děti jdou do kostela.
Tam na ohHářiza iěrm zlatými dvířky, víte, je kahch a v něm
biié maličké chlebíčky.

Když jsem vám vyprávěla o Kristu Pánu, řekla jsem vám,
že před svou smrlí večeřel s milými apošloly. Jedli bílý chle
bíček a Pán Ježíš řekl: „Toto je moje tělo, jezte takový chle
bíček na pamálku, že jsem já 5 vámi žil a že jsem Ssvámi ve
čeřel. Ten chléb je moje tělo, kdo má dušičku čistou a jí tento
bílý chléb, toho mám rád a ten se mne nemusí báli, ani smrti
se nemusí báli.“

Lakový bílý chlebíček podá velebný pán dětem na jazyk.
A ony se potom bijí v prsa a povídají ležíškovi:

„Chtěl bych být, Ježíšku, tak hodný, abych se +i velice líbil.
Nauč mne to, nauč mne to, však jsi nyní v mém srdečku, jsi
mů] hosi.“

Když k nám přide pan nadučitel, chcete vždycky všichni
ukázah, že jste hodní. Sediíte iichounce a hezky odpovídáte.
Čekále, že vás pochválí.

A Ježíšek, největší Pán, přjde k dětem do srdeček. Každé
T



díbě má lichounce kleče! a mluvit uchvě k Ježíškovi:
„Ježíšku, jsem ješič malčký, neumím Ti mnoho povědět.

Ale tys nyní v mém srdečku, a já Ti děkuji, žes ke mně přišel.
Chci být hodný, nauč mne lo. Cnalruj moje drahé rodiče a naše
děl doma, opatruj velebného pá.2 a slečnu učitelku, smiluj se
nad ubohými, hladovými dětmi, nau vojáky v poli, nad dušemi
v očišsici. A jenom mne nauč, můj čobrý Ježíšku, poslouchal,
abych byl Ivým hodným dítětem.“

Pán Ježíš všecko to poslouchá a rac "je se z toho. Ten den
je pro děli nejkrásnější a vždycky naň * "pomínají.

I vy jednou přikleknete k oltáři a přiju.:te Pána Ježíše. Už
zílra řekněte Ježíškovi:

„Fěším se, že Tě jednou také přijmu do srdečka, jako tylo
starší děll.“

Tak vidíte, kdo by se z vás ještě bál jít ku sv. zpovědi a
ku sv. přijímání? Kdo má rád Pána Boha, ten se na lo těší. A
Já vím, že vy všichni chcete, aby vás Pán Bůh měl rád a těšíte
se naň, jako se těšil malý. Miroš. Víle, že má hrobeček u ko
stelních dveří? Byl lo váš spolužáček a než zemřel, přinesi
mu velebný pán nebeský chlebíček. Mirošek se těšil, že bude
anděličkem, až umře.

A on Se na vás s nebe podívá, až vy jednou u oltáře také
Pána Boha přijmete. Musíte se však na něho děšit, jako se
Mirešek těšil a mít Čistou dušičku.“

ooo

Všelicos.
Pověst. Jeden mnich za slavných časů zapsal tulo událost:

Paní Ida byla na mši svalé. Kněz u oliáře proměnil v [čěloPáně
nejen velikou hoslii, nýbrž 1 malé hostie pro věřící lid ve zlalém
kalichu. Po pozdvihování (když Pán Ježíš byl přílomen na ol
táři) povstala v srdci paní Idy veliká touha po svatém přijímání.
Nemohla však přijati Tělo Páně, protože již posnídala. Její
touha byla lak veliká, že hluboce vzdychla, nemohouc jinak Si
pemoci. A Tu prý bílá holubička snesla se nad oHář, vzala do
zobáčku jednu malou hosii a vložila ji na jazyk užaslé paní
Idě. Vrálila se holubička. k oltáři, namočila zobáček do kalicha

paní Ida ziralila všecku touhu po zemských radoslech, a jen
po Bohu toužila a Bohu sloužila. — Děličky vědí od loňska, že
paní Ida vykonala duchovní svalé přijímání, když toužila ce
lým srdcem po Pánu Ježíši. Dětičky, nezapomínejte na duchovní
svaté přijímání. Je to velmi krásné a velmi důležitél Napíši
vám zase jednu modiitbičku, kterou můžete se pozorně modlili
před oltářem: „Ó, Ježíšku, přiiď ke mně. Moje srdečko touží
po Tobě. Nejlepší Příteli můj, kéž bys byl se mnou spojen.“

8
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=UČasopis katolické mládeže vě
novaný úctě nejsy. Svátotil

Vychází ičslčné.
E

Pořádá
P.E. Soukup, dominikán.
Nákladem Matice cyrilo
metodějské v Olomouci.

Strojila v Přerově.

Pacálý úatilek,
Na mír už se 1šší prévert
všechny svěťa národy,

Na fatíčka vzpomíná sí,
jak je tiskl ma svou hrud,

v bratrství Kdy dojdou pravěm při rozéhodu hladil Vlasi
vytoužené svobody,

Sesira Oratra z volny čeké,
dítko otce návrětu, —
tu ta hořká slza stéké, —
kdo potěší sirotu?.

Opuštěno v koutku sedí
v líbostivých myšlenkách,
smutně ma své druhy hledí,

a děl vlídně: Hiodnobuď“

Potom dopis přišel rrlatce,
cosi smutného ji řeky ©
slzíc jenom: děla krátce:
„Dítě mé, jsi sirotek“ —

Od té doby jeji skréně
Jako úběl pobledly,
denně chodí k Stolu Páně,

jak se v dětských baví hrách. na modlitbách dlouho dli,

S ní též dítko osiřelé
Pána často přijímé,
tatišek je při tomi vřele
ze méhrobí objímů.

0Ěa oBe ože

Zodpověd. redaktor B. Binža.
Tiskre grafický závod Jar.
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Tvůj kostelik,

Když lidé stavějí dům, hejdříve Kopají základy. Co je
to? Vykopají v zerbí jako chodby a V nici začnou stavěti
zeď. Pevně spojí kámen 3 kamenem, vybírají nejlepší kusy.
Neboť kduby tyto základy byly slabé, brzo by spadla celá
stavba. Zbyla by jen hromada čihel a kamení,

Dušinko, chceš letos ve svém srdečku postavit kostelík
pro Péna ježíše. Ten kostelík mlá býti tak pevně vystavěn,
aby vydržel až do tvého stáří, až do poslední chvilky tvého
života. Proto je třeba též postaviti pevné váklidy toho svého
kostelíka,
+ Ve svatém Dísniě jest napsěno, že pyšní jsou protivní
Boltu, že však pokorným dá Bůh evoji lásku. Neni divu.
Vid, dítě, že nerado chodíš tam,"kde se jenoir! lidé vychloubají
svým bohatstvím, svojí chytrostí a dovedností? Řekneš, 4
pušným a nadutýsmliden že nepůjdeš. A Pénu Ježíši takoví
pyšní lidé jsou ještě protivnější,

Pén Ježíš mohl přijíti na sVět jako mocný a bonztů

pěn, obklopený efústupem služebnictva. Uohl de, Spasitel
B se světuvtakové kráse a inoudrosti,ža bu všichniuseli jej míti nádi A4museli by jej všichni ctíti. A přece
tak neučinil Nestavěl ua odiv své rebeské krásy, ani své
moci, ani svého bohatství. Žil jako člověk hodný, tnoudrý 8
spravedlivý, ale přece jeri jako dlověk obyčejný. Ba, dopustii,
aby jej prohlašovali ea nerozumného, 24 Zříšníka, Dy po něm.
kameny iézeli,

Pén Ježíš inonl zůstati s námi ua oltáři takovýrů vzne
šeným epůsoberm, ža by lidé museli padnouti na tvéř před
záři, která by a oltáře vycházela. Zůstal vsah zahalen, tak
že st ném edž, jako bychom! viděli běloučký, teničký chlo
bíček. Nechá se úolně ovládati lidmi, i

Dušínko, vidíš? Tvůj Spásitel byl skromný a pokorně.
Sám řekl: Učte se ode mne, nebof jsem pokorného srdce.

Chceš-li ty míti Déna Ježíce u cebe v kostelíku svého srdéčka,musiš býti pokorným a skromným dítkem. Jak?
Budeš pokéréno aniž bys toho právě zasluhovalo. Skrom::

ná dítko bude mičetí a řekne ši: Věak jindy jsem zasloužil
pokénéní a gedostalo se mi Jo. jiná dítko bude chváleno, teb:
si nevšimnou. Skrormnédítko sa uad tit nezarmoutí. Pomysii
si: Hlevní jest, aby Dér Ježíš měl miie záď; co Jidá praví
o mne, na tor nezéleži, Skrominédítko oez oduluvy uloženou
préci vykoné Skrormné dílko nevycílovbů se avoji zxavi, úv
svým oděvem. Ai čímkoli jiným,

Základy domu jsou v zemí skrutke,uledo io nevidí azí
neohyežvle Tak ynže azvbečkustromě brdik vyi rázy
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srdyfinen bylo zvo tvého Spěsitele“ Kdyby díťko dhtšlo býti
nodným e nebylo skromným, marně og stavělo. Při prvalm
něs úzu pokušení spadlo by všecko, 5rdeéčkoby byio Lakošklivé
jkao hromádka Špinavých cihel a kamenů.

o; 02o"je

O krásné Aničce.

Rota često olfolals od nemoudrůch lidí, že je hezoučké
ak“ obrázek, Onehdy šias do školy a potkala dvě dámy. Obě
paní se zalibením hleděly na Aničku, a jedna pravila: „Jak
neobučejě krésné te to dítě“ Aničce bylo, jeko by okoušela
sejvzčenější Oukrovinky, když tu řeč zaslechla. Jistě to je
vzěcné. věc býti neobyčejně krásnom. Takové dámy přece by
ta jen tak neřekiu, A pravily tak o Aničcel

Zebrána do takových mišlenek až poskočila leknutim, Když
ozvalo se za mi měkce: „„Aničko!“ — Poznala svoji přítelku
iddku, A hned se tézala: „Lidko, řekl ti již někdo, že jsl ne
obyčejné krásná?“ Lidka se úsimála (a řekla: ,„Ne, Aničko.“
Anička se Chlwbila: „O mmě to prěvě řekly dvě dámy; je to
jistě vzžomé vše býti neobyčejně krásným. ditětenl“

Liďka pravila prostě: „Bude to asi tak“ Vždyt ona
měla Bničku velmi ráďa. Aničká (pak ještě na schodech vé
školit budově se fézala: „Vidď,Lidko, že bus ohtěla býti ne
obyčejně krásným'dítkenP“ — ,,Ó, 'ano, chtělá bycn míti vše,
co je dobréa krásné“ S touto odpovědí vešly dívenku do třídy.

Anička byla přesvědčena, že Lidka mení příliš krásně.
Nevšinda si, bléhoveček, jak Lidčina '*tvářička bula krásně,
kóyž pravila, že by chtěla (vše, co je dohré a krásné. Nebof
Lidka si myslila, Že by pak byla trošinku nodobna dobrému
a krásnému Dénu Ježíši, jehož má tolik rTáďa. Než, Anička
rmyslila jenom ma svoji krásu, kttená se lidery libí. Myslila ná
mi tolik, že při vynčovéní místo hřasu slečny učitelky, (Co,
chvíle slyšela hlas oňé paní. Všecky své spolužaťky prohlížela.
Rozhodně se ji zdělo, že 'anf jedna není takkrástá jako Anička.

Tak se stalo, že Anička nedévala pozor na nic, ani 00.
se děje ve Škole, ani co dělé. Při psaní přemýšlela o svd krásé
a nedbala krásy písmenek. Slečna učitelka se“až ulékla těch
všelijakých možiček "a háčků, jež Anička malovala do. svého,
sešitu. „Ema byla dnes velmi nepozormé. Hleď, tak sa nl
pséti“ — kérala slečna, ukazujíc sešit jiné žačku. Anička se
hrozně. styděla, soznavší, že to Lidčin sešit. Byla by též
néďa pochvélema za krásné písmo. "Avšak těšila se, že nad
krásné písmo jest býti neobyčejně krásným dítkení,
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Anička zpyšněla. Býti neobyčejně Křísnými dítětení ze
ďelo ji ami dost málo prácě, Býti hodnou zdálo se jí těžké
a hořké, A steak, čim. bila imepozornější a nedbialejší, tirrí
častěji se těšila: AIS Já jsemzase nedbyčejměkrčsné dítě“
Škofa byla Aničcč den ze dne protivnější. Neboť ve školé jé
kněsný jenom, kdo je hodný 'a pilný.

Jednoho dne však Anička bula pozorna neobyčejně. Sleč
ma učitelka ozuamovala novinu, která všecky žačky naplnila
radostnoi nadějí. Paní kněžna pozvala do zámku všecky hodné
čačky ze Školy. Její dceruška bude míti svétek, děvčátka mlají
se radováti s malou princeznou. K nejkrésnějším hrám budou
přikusovati všelijaké dobré věci. To bude zase jednou den vy
plněný jenom Taedostí. Radostným očekáváním rozhořela se
i Hčka Aniččina. Matička jistě ji dovolí obléci nové bílé Šatys
s modrými stutami. A paní kněžna bude též nucenaříci: Jaké;
do neobyčejně krásné dítě|

Oď té chvíle ještě pyšněji tlouklo Aniččino.srdečko. Tat
bula zeabréna do myšlenek na svoji krásu a'na svoje budoucí
vyznamenéní, lže dévala slečně učitelce nesprávné a přévrá
ceně odpovědi. Koněčně sáhla slečna učitelka ku trestu. Vážně
pravila Aničce: „Dobře tedy. Kdo nedhce slyšeti, budě cititi.“

Aničkavzpomínala, co to asi značná. Pojednou jakoby
se ji srdéčko ontělo zastavitt leknutímí“Paní kněžna pozvala,
všecky hodné a pilné žačky. A 'dle řeči slačny nčitelky by
Anička nebyla zni hodnou, ani pilnou žačkou. — Ach, byle by
fo možno? Anička že by nesměla 'do zámku? Ora, neobyčejně
krásné dítě? Což u takových pánů také více pfatí jednati
Krásně, než býti krásný m? Bylo tak. Aničkabyla lenoš
ná, nedobrá žZákuně.Nebyla pozvána — ona jediná z celé
třídy nesmí dozámiku,

Hroznébolest rozrývala Aničcesrdéčko. Oď osudného dne
setklén! se dvěmla dáriami jer se povyšovala. Dnes však vi
děja, že fo vše nic nebylo — slečně učitelce. Zdálosě: ti, že jést
až k zemí ponižena zákazení. Veliké slzy kanuly z očí jejích;
dvojnásob velké, když vzpomněla si na krásné hry v zámku,
na všecky dobré věci.

Za tři dnu Šly její spolužačky do zámku, vedeny slečnóu
učitelkou. Veselé písně prozpěvovaly, Anička však jich: skoro,
neviděla pro pláč a slzičky, ač měla tvářičky ořitisknuté K

oknu. Kv plačící doerušce přistoupla maťka, laskavě a „věžněji donoúvala. |
Anička posloudhala, poď dojmen! slov dobré matičky ooiže“

fela svoji ztrétu a ponížení. Ale přece žořu ala se do pládě
— liťostí Poznala, jalénemoudře jednala, pyšníc se naď krésou
tvěřičkya nedbajíc o práci Jani o čení. Vyplakala se a pravila
matce: „„Matičklo,již vím, že býti krásným nid není platno;
inlavní jest jednati krásně, Lidka není neobyčejně hezká. Ale
když ve škole děvá pozor, když v kostele se modlí, zdál se mů

4
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BtMAiastřný,

vědy Krěsniájak midělidek,Od této dhvílebudu fakpitnou, jako
mdje Liduška“

„A Běh ti požehná“ dodala matka. „Již řádnýmiTide
jest nejknásnějšími,kdo je hodný, ' pracovitý, zbožný a kdo
plní dobře všecky svoje povinnosti. Dénu Bol'ž takový človičk
jest nejkrásnější a nejmilejší.Jemu dá Bůh své požehnání.“

Anuška se Štastně usmíéla. Setřela "poslední stzičku, jež
uvízla ma nosíku, a donesla své Školní knihy. Všetnu se naučila
a nakonec dala se do psarnf. Na Všecku slávu 'v zámku zapě
mměla, když viděla hezky napsaný úkol. Zdálo se jí, Že již
muni píše skoro jako její Lidkia.

Oď té doby emi jednou nebyla Anička pokárána. Konečně
za odměnu ji!posadila slečna učitelka vedle Lidušky, nejpilnější
z celé třídy. Amičkacítila takové štěstí, že by se byla docela

nic mehněvala, kdyby při Por byla ze Všech nejošklivější Wetváři. “

Vzpomínka.
Ku měsťečku Viklovu Šla trojice mladíků. Kdo je potkal, byl

něd, 'že byl od nich za chvili vzdálen. Každýsi pomyslil: Tihle
jistěi již vědi, jak se přebývá v Zaláři. Opravdu fo byli drzi
lupiči, jimižnezéleželo ani ma majetku ani na životě bližnihoa

Dloiiho byli v žaláři. Nymíse ohystali 118 loupežnou knádež vměstečku.

Usadili se v hostinci, který mě velmi Špatnoti pověst, hi
klořalkoůdodávali si smiělosti.V bor! fozezvučelyse slavnostně
zvony blízkého kosťela. Mlaďíci 'dověděli se oď hostinského,
že vuzváněji ma slavné požehnání. Zítra totiž bude první svaté
přijíméní dítek, Všakjiž jde průvoď svlátečněoblečenýchditekí
a dospělých:do kostela. Karel, vůdde tří zkažených mladíků, od
vrátil tvéř od okna. Udiveně 'zahleděli se na něho Soudruzi,

Byl bledý jeko vosk, pot vystoupil tmu ma čelo, rty se ohvělýtozčilením..
„Karle, jakto padáš? Co Se i stalo?“ — „Nic mi není

zvléštního,“ r/rzutě VahKarel. „Hneď to přejde.“ — Avšak!ne

kaki to, Ba, z očíbývalého trestance vytruskly slzy. Soudruziostelívalise jeho pláči. A Karel jal se vypravovati, by zastavilposmědh,
„Nesmlějtese mi, nesnesl bych toho. Zachvátila mne vzpo

inka na dvojí Bílouneděli. Povímívám vše, snaďse tak zbavím
své bolesfi,

„Bul jsem kdysi hocher! tak' šťastným, jako málo) jiných,
Ačmi otec zemřel, měl“jsemtak dobrou matičku, Že se mi zdálá

9)



ovařote Ji dyž jedínou jeji starosti a frKOST, VÝZKNASVĚ Wikríky
dona přípřavovála na prvef svádě přiimémi, Kůň ově nrvůj
Bllé neděle jsem se vrátil od stoží Půně, vesja sniněMmafku28
mu a vedla před kříž v náší svěbaici.Tai jsem slelí zato,
če eůstanu věrnýkí ukřižoveněmuSpasiteli. Pak na kobknor
před uttžemmodlil jsem se po Hratce modlitbičku, vo křéré kem
sliboval, že budu Vždy pamiětliv, čo Pán Ježíš pro cmmevybonal,
A že hlavní snahou mojí bude, by nebulo iv tee marho, 0
báskaDěna Ježíše pro mne vytrpěla.

LÉTEjes modlil jsemíse bufo modlitbidky. Vite však nel
žépie vu, že Jsem nespiníl! svého síbu. Jak se fo sfalo? 5 50
čátku jseat byl přesvědčen, že mám Heejiepšf natičku na světš,
pak jsem. se dominival, že jů jsem nmefinamenitější jlodh z ce
jéj1o0městečka. Byl jsem pyšný na své schopnosti a citěl iser
we všem rozhodovali sám. Když jsembyl varován přeď zlým?
soudruhy, sdhválně jslennívyhledával ejichí společnost. Však já
se nezkazím nezi nimi, a zvím Aspoň, co jiní nevědí. Tak jsem
pošeťile stnýštel, Varovali imne přeď různými podezřélými di
vadiy. já však sohiválně tam šel. Ve své pýše jsem se do
mnival že mne mají Za maié dítě. Já však chtěl platiti sa
moudrého a bkušeného. Kde jse všděl jakbu knihu, mimel
jsem ji čísti. A tak se ze“irine stalo, co jsem dnes,

Ubohé matka! S pličem prosffa mne, bych si vzoonmí
na síib, který jset učinil před křížemioné Bílé neděle. Vy
smiál ser se matce vždy. Společnost špatných knih a Zptist
lých dimhť byla mí miléjší než společnost matky 4 lidí ve
ohrěmně se mlodlicích.

Ani mne hrubě nedořalo, ledyž jéměŘTnáhodou Jsem zpo“
zoroval, jek imatdina tvář bledne, jak chřadne oelé její by
dost. Domníval jsem se, Že konečně nahičdla marnost svého
naponinéní, Jé nřece nejsem chlapeček, bych potřeboval u
stavičně strážce e mčítele a mravoklárce.

V té době jsem pozial vás, a víte, 00 jsme společně vy
korali. lednou byla sobota jako dnes, sobota před Bílou
nedělí. Od rána jsem nebul doma. K večeru vracef jsčěmse
z hostince a vidím několik kroků před seboix jíti kněze s
Dnem Boheir, Lidé na ulici poklekali a hluboce klaněl se
Srasitelí ve Swátosti Nejsvětější. há však něpoklekl, stál iserm.
chvili; až kněz přejde. Bylo imi velmi nemilé, když jsem po
zůal, že kněz ubírá se cestou, kterou mí bylo jítt domů. Na
konec však vidím, že kněz «ríří k domku mé matky. hrůza
mou přece otřásla, Několika skoky mředbění jsem: kněze,
vrázím do příbytku — a vidínl na lůžku matku skoro jekomrfvo....

Kněz mlaetkuzaopatřil 8 já, zachvácen bolestí, klesl jse
na kolena u lůžka matčina. Ruka jeji spočinula měkce na mé
itavě, a slabým hlasem promluvila: „Diky Bohu, dítě, že tě
ještě viďím, Odcházím mytí“ ze země,jež mi mnoho bolestí
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zpsobim, hiavně v posledních letech, Vzpomeň si na slib,tý jsi zrušil, Aloha by tě dnes prositi tvá umírajícímatka,
bos aspoň od této chvíle se obrátil na dobré cesty. Avšák
tys nedodržel slovo umírajícímu Spasiteli, tím méně bys do
držel síib daný wmirající miatce. Mnoho jsem se modlila za
ivé uapravení, Ale až budu u Pdna Boha, nepřestanu Za
ťebe prositi. Pek bule móje modliťba mocnější. Doufám pevně,
že budeš pak tak hodný, jako jsi byl v den svého Hrvního svá
tého přijímání, Nyní, dítě, přihríi poslední poželinání své matky,
Platí-ii před Bohem požehnéní ičatčino, nezhyneš na věky“

Za ohvíli již umíráček plakal. A po něm zvony, volající
dítky Wa požehnání před prvním svatým přijímáním.

Tiulo vzpomínky mů dnes otřásají celou duší. Myslim, že
se rozloučíme. Cíiim. touhu, ikteré nedovědu odolati. Táhne
mne jekási sladká moc za těmi dětmi ——a za nimi též kg
stolu Páně. Ach, kéž mohu zase býti tak šťasten, jako kdysi
u drahé matky.

Karel dokončil. Hlava klesla jemu na stůl, slzy biolesti

a ltosti proudem se řínulu, Vak co to? Nikdo se jemnevy“siívě, Jeho soudruzi změkli. A když Karel néhle vyskočil 8:
obvátal do chrámu, šli za nim oba jeho druzi, ba i hostinský.
Pozdňvečer jedenpo druhén. přiklekhke zpovědnici.

Ráno pak radovali se všichni, kdo je znali, vidouce je zaditkami přistupovati ke stolu Páně. A sťali se šťastným!
řňoji draží synovečkové, vidite? Pýolra vede k pádu, činí

člověka zlým, uešťastným. Skromnmostvede k Páru Ježíšit

oša +3oo ob

omutné'myšlenky,
čilá dětičkul | |
Je dušiškový den a já oknem pohlížir ma hřbitov. Je

rozložeu ně kopečku kolem kostela. Plno věnců "je na křížídh
i hrobech, lidé přednázejí sem tam, rozmlouvají, smějí se,
Některé děti rozpustile pobíhají a. křičí.

A hneď zde na kraji hřbitova, u samé zídky, je slažs
mrobeček, Je v něm moje hodná, malá“Mařenka, zá Čiperná
žačka. Sedávala vždy v Zadní lavici v červených šalečtách a
počesávala si vlásku velikým Ihřebinkam. Nejraději zpívala,

Low v kkeďnu,když začaly ohromné sněhové vichřice, ne

etiška do školy. Dosfala spálu. Nesrmělajsem jí navšilvít, noněvadž nemov je volní nakažiivá. Ze 3 dny Mařenka dotrpěla,
Sněnová vikhřice byle stále prudší, Když měla Mařenka

po bojo ně ve ššole jen doseí, jna čz JW přišlykteréKTPRVÍTEvš ne pědech a) 9 |útěk,
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Zazněl zvonek s věže — Mařenku spouštěl do: hrobečk'a.
Všidhní„jsme zaplahali a modlili jsme se za ni Otčenáš. Tak
pěkně se naše děti už nikdy nemodlily jeko: tehdy.

Mařenka nyní "zpívá svým! tenkým hlůskem Bohu a my
oiodíváme vedle jejího hrobečka.

Nikdy,nepřejdu vedle, abydh na ni nevzporněla. A naše
dětí zaňechají též někdy rozpustilosti a zastaví se u hrobečka,
na němž smutné matička zasadila květinky.

Tatiček zatím v ruském zajetí stírá slzy pro svou milou
Marušku, které už nikdy nespatří.

Je dušičkový den a děti doma rozsvěcují svíčičky. Ve
šklole se mi to chválilyu.Na hrobech to letos aesmi být, aspoň
doma chtějí nití nadost.

Ach, milé děti, vy sE radujete ze světélek, my Však
jsimesirutní, musime-li světélka rozžehovat. I já jsem dříve
osvětlovala dva hroby, nroby drahé matičky a tatíčka. Nyní
jen věnce móhu jim dět a být smutná. 'Urovnám hrobedkif,
ozdobím je 4 těším se z toho.

Nemohu ukézat svými dnahým rodičům, jak je unámiráda,
tož aspoň hroby, jim okrášiími,

Co na hroby dám, to si dampřeji mít. A kdybych ktoré
hosi dne přišla a viděla hroby pošlapané, věnce zničené,
musila bych se zanmoutit.

Tolik, ach, tolik mlémlednes rozpustitýčh dětí, které ani
hrobů si nevěží,

Hřbitov je místo svaté, misto tioha a pokoje. Tam spějí
všiobní po práci a starostech. Buďme uctiví v Slízkosti mrtvých.

Je šťasten ten, kdo demlá nikolo, korju by kladl věnec
na rob. Je Šťasten ten, kdo může svou bésku ukázat Živé
matičce a olol.

A jé vždy brzy ve škole poznám, kdo miluje své rodiče,
Kdo je miluje a poslouché, ten poslouchá i trmmeve 'Škiole,

Mile dětil
Méte dosůd drahé tiiatky 'a starostlivé otce. Čiňte jin.

vše prť fadost, porléhejte jim, jak můžete a umíte. Až jich
jednou nebude, smiůtně položíte jim věnec ňa nrob: 'a kříž iai
smutně vzdychnete:

„Ach, proč jen nežijete, piroč, jak' hodní bycdhonubyli
x vém, jak bychom vás opatrovali, vámislomžiliP“

Hrob bude mičet a vém bude smutno, smutno.

Kupte si „Duchovní pokladnička“ | Milá to knížečka pa
zapisování sv. přijímání. Dostane ji každý, kdo ve psaní poš'e
10 kaléřů „Matici Cyr.-Metod.“ v Olomouci, Dolní nám, č, 17.
Každé hodné dítko af má tuto knížečku!

8 a
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PROSINEC
1918.

Čzsopis katolické mládeže vě
novaný úctě nejsv. Svátosti

citářní.

Vychází měsíčně.

Pořádá
P, E, Soukup, doiminizán.
Někladem Matice cyrilo
metodělské v Olomoucí.

Zodpověd, redaktor F. Světlík.
Tiskne grafický závod Jar.

Strojila w Přerově.
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údo to cip biku sněheř
v ranní Rodinu?
Ach, to běží po salaši
cčěil k Betlému.

K jesličkán: Tvým, Jezuiářico,e;
všiciini klekají,
za velkou lásku Tvojt
diky vzdávají:

„Přicházíme říci, Dane,
srdcesvéslast,
že jsi, Dobrý, osvobodil
úraitou naši vlast.

Dlouho jeji mateřskou laň
svíral řetěz nout,
Z oči jejich na hlavy nám
ři sizí proud,

Nectéěna a pohrdána
vadla v okovecit,
důvěra všsk posvětila
každý jeji vzidecii.

Úlouhé vězu pohřrobená
čekala svůj Čas,
= životu až Zavolá ji
imocmý Boží hlas.

Stnilování Tvé, ó Bože,
převeliké jest,
zvítězili dal jsi právu,
zdeptai hřícdi a lest,

Svatů Václav, kniže naálý,
nad lidem bděl svýsm,
nedal, nedá zahynouži
nám, ai btwdoucine

Svatý Cyril s Metodětain
v iúrobě ožili,
kteří vroucí lásku k vlastí
v hru nám vložili. —

ježíšku, Tys domoviiu
svou též miloval,
když jsi nad Jerusalémeti
slzu proléval.
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Dej, af také srťice naše Po obtižné cestě chnosti
oro vlast hoří jen, půjdem Tobě blíž,
práci pro ni zasvětime na cestu nám svítit bude
každý žití den. přesvatý Tvůj kříž.

A až pouf svou dokonáme
v této vlasti své,
dej všem věrným Čechům dojít
vlasti nebeské!

eže 08s oja

Tvůj kostelik.
Základem tvého kostelíka bude skrotiné srdečko. Dokud

však jsou jenoni 'Základy, nikdo nepozná, co bude siavěno.,
Nevědějo Dy se, zda si dušinka nestaví něco, by se jen znonla
pochiubiti. Teprve když postaveny jsou zdi, jozná se bu
dova, A tak tvému kostelíku třeba postaviti zdi, Vusoké zdi
z nejlepších kamenů, nebof má tam přebývati Pán Ježíš.

Když inejslavnější český král Karel IV. stavěl kapli nad
hroberni sv. Václava, pokryl zdi její polodranokamy, nejkrás
nějšími z české Vlasti. Z čeho budou zdi kostelíku ve tvém
srdečkuř Také z drahých a vzácných věcí. A sice z takových
věcí, které jsou vzácny tvému Spasiteli. Libí se Pánu Ježíší
srdečko čisté. Miluje srdečko poslušné. Želiná ardečku pilnému,
Usmívá se na dítky se srdečkem laskavým. Radostně pohlíží
na srdečko pobožné.

Budou-li tyto krásné vlastnosti ve fvém srdečku, řekne
Pán Ježíš. Do toho srdečka půjdu Tam jesí jako ve Chrámě.
Krásné jsou zdi, jež budou brániti přístup všemu zlému.

Dušinko, snadno se řekne: vystavěti takové krásné 2ďdipro
tvůj kostelík. Není io však snadná práce, Zalekneš se námahy
a řekneš, že nebudeš raději stavěti zdi svého kostelíku?

Dohleď na zedníky, když stavějí zdi. Neunavně pracují
každého «ine, až je stavba hotova. jeden podporuje druheio,
aby práce rychleji. a lépe pokračovala. Taki hodné dítko má
najednou plno pomocníků, když opravdu chce vystavěit krásný
kostelík ve svém! srdečku. Choeš věděti jak?

Tvoje matička ti pomůže býti poslušnou dušičkou. Nebo
kdyby nikdo nerozkazoval, nebyl by nikdo voslušný. Koiikrát
poslechneš svých rodičů, tolikrát zasazen by! krásný kámen
poslušnosti do zdi “vého kostelíka v srdečku. Tvoji bratři
a sestry pomolrou ti“k laskavosti, právě tak jako Všichni spolu
žáci a všichni lidé, se kterůmi se kdy setkáš. A čím budeš
laskavější, tin: krásnější bude tvůj kostelík. Tvoji učitelé po
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idohou ti státi se pilnýmidítkem. A Pin Ježíš pomůže sám,
aby tvoje dušička zůstala čistou.

Vidíš, dušinko, jaká práce na tebe čeká? Pracuj pilně?
Až ti tvoji 'dobří rodiče dají rozkaz, vomysli, že dávají ti
příležitost ku stavbě tvého kostelíku. Až bude někdo na tebe
nehodný, vzpomeň, že dává ti příležitost zasaditi krásný ká
men do budovy tvého kostelíku: drahokam. laskavosti, od
pouštění. A často navštěvuj Pána Ježíše a pros, bu zachoval
dušičku tvoji čistou od každé skvrny hříchu.

Tak ořipravíš krásné zidipro svůj kostelik. A jak!nádherný
pak teprve bude, až ostatní ozdobu přidáme?

18 dů- u

ářivý stromek.,
jeník šel do lesa s matičkou za krásného nedělního od=

poíedne, Ptáci vesele zpívali a dovádivě poletovali jax o závod
s muškarmi a s broučky. Jeník pobíhal Zolem své matičky,
vyptávén. nebulo konce. Přišli do vysokého lesa, kde bylo
takové ticho, že Jeník též tiše pravil: „Matičko, zide je ticho
jako v kostele při pozdvihování.“ Matka vyhledala odlehlé
místo, kde bujný potůček! otáčel se Kolem velikého balvanu,
Jeník se dověděl, že je to „bludný kámen“, protože nikdo
neví, jak semi ten kámen zabloudil. Usadili se blizko potůčku.

Jeník zkoušel ostří svých zoubků na krajíci chleba. Očka
jeho bystře těkala po tolika nádheréch přírody kolem. Tu
však upřel zrak na bludný kámen. O kémen opíral se knladý
zakřivený stromek, a kolem kamenu hledal trochu světla slu
nečního pro své istečky.

„Matičko, proč není fam ten stromeki rovný, jak ostatní
stromy? Proč je křivý?“

„Proč? Snad mu stálo v cestě křoví, že nemohl růsti
rovně. Snad musel namáhavě hledat: sluneční paprsky, by jeho
listky se zdravě zelenaly. A jak len stromek narostl v první
době svého života, tak zůstane až uschne. Starú kmen se
nezkřiví. A křivý stromek nebude nikdy Štíhlů, protože míkido
neodsiranii překážky, jež bránily mu rovně růsti.“

Jenik hledčí soucitně na stromek.
„Matičko, já bych sílou stromeček! narovnal, aby zase

mohl rovně růsti,“
„Sunku milý, stromek Dy se zlomil. Ale poslyš; budu

ti vyprávěti o stromečku, který mohl býti tak rovným a krás
ným jak ostatní, Který však nechtěl“

„usi si kus lesa, právě tak jako zde. Veliký bludný
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kámen, u feho nohou dovádivý potůček, a na jeho ramenou
malá břízka v zeleném a bílém šatě. Na březích potůčku stála
ještě veliká, stará vrba s křivou borovicí. A ikolem! dokola
vysoké buky a duby.

Pečlivý hajný na balvan kolem břízky namosil země, od
spaní ostatmí rostliny se řbetu balvanů. [ na vysokých stro

ech vysekal všeck“. větve, které bu zastiňovaly balvan €
břízkou, DUS8 mohla břízka volně vyvinovati.

-Než stromeček necitěl — Zdálo se mu, že na všech stra
nách je lépe a mnohem veselzji. Veverka nikdy se m břízky
nezastavila. Jenom bleskem přeběhla, usadila se na povidavé
vrbě. Křivá borovice se k oběma skionila, živá rozprávka hned
byla v prouďu. Všecky stromybyly pomroivány,Každý obyvatel
hlubokého lesa dostal svůj díl pohany a vůsměchu. Mladá
břízka nesmírně toužila býti čívrtou v této čisté společnosti.
Ošklivé pomluvu zdály se jí tmnoem vzácnější, než rozvážné
rozpravy a veselé řeči krásných1 buků a dubů xolkolem.

A tak břízka iohýbala své útlé tělíčko na všecky strany,
by aspoň trošinku viděla na veveřku a vrbu, by aspoň 1200
oochutila z nepěkných jejích řeči.

Starostlivý hajnů smutně pozoroval zvědavý strornieček.O
nýbal jej a rovnal, kdykoli jej navštívil. Tenkfám provázkem
přivázal břízku na pevný kůlec, který vedle do země Za
razil. A laskavě domlouval: „Hleď ien, ty zvědavý stromečkiu,
na krásný blankyt oblohy! Stůj rovně a nekruf se ng Všecky

'strany. Tvá nehezká zvědavost úplně tě zkřiví. A lidé řeknou:
Jaků to šeredný stroměk! Vytrhněme jej a spálíme.“

Tak %eluvil dobrý onatrovnik. Břízka Však meposfechla.
Stávala se den ode dne nerovnější. A když jednou 'Konečňě
chtěla poslechnouti a narovnati se — pnoznala, že nemůže
již narovnati se. Zůstala břízka křivá. Lidé na ni ukazovali
a čekali, až ještě sesílí, že ji rozsekají na oheň. Toužebně
nahlížel stromek do modré oblony nad sebou, jeho lístky a
větvičku vadlu smutkem. A jednou přišla chudá žena, polo

suchý stromek si odnesla, břízka Špatně skončila na ohni
— Vidíš, Jeničku, to je vypravování o Křivé 'ořízoe, nepo
slušné a zvěďavé. Hádej, proč jsem ti je vykládala?“

Jeník se začervenal jako růžička. Po chvilce pravil: „Ma
minko, budu já také křivý?“

Matka se nezasmiála, nýbrž vážně pravila: „Ach, tak?
Bojíš se zkřivení, že všude se zastavuješ, i u dveří, a zvě
davě posloucháš? Že zapomeneš i ústa zavříti, kduž velcí
si vypravují? Že nejraději Iraješ s dětmi, před nimiž tě ma
minka vanuje? Proto myslíš, že dostaneš křivé tělo?“

Jeník aní se neodvážil očí zdvíhnoudi; jen sotva slyšitelně
vydechl: „„Ano.“ Matka pokračovala: „Vzpomeň si, Jeníčku,
zdali ve škole tě neučili, že mláš cosi mnoliem vzácnějšího nežli

PŘRpyvrhla2rohy PÉEAlAARvěkyEm
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tělo: a že bo tnáš obatrovati ještě poziorněji nežli těloP“
„To jest mé srdečko — viď, žiraminko.
„Ano, ditě. Tvoje srdečko a tvoje duše, která nikdy 10

zemře, ale vždy bude živa. Tu máš opatrovati, eby. vždy
bula čisté jako nové šaty sváteční, Každá nectnost, každý liřích
jest ošklivá stivrna, kterou ani matička nedovede vyčistiti. Já
jsem tobě mčinila vše, čím onen hajný pomáhal rřízce, aby
rostla rovně a byla krásná. Nawčila jsem tě znáti a initovati
Pána ježiše, jenž je pro nás jako drané, dobré slunečko. Na
učila jsem. tě chodit před svatostánek, jenž jest jako modrá

obloha, ze které vycházejí milé, hojivé a posilující paprskysluneční,
Nebuď jako ten křivý stromeček. Láká tě všelico naklá

nělí se nanřed zvěďavě "a potomi toužebně ke zlému. A tak
bu o tvojí idišičce a o "tvém srdečku řekl Bán Ježiš, že je
křivé. Nerosie rovrě do nebe, ale křiví se k zemi, K ne
nodným idem: a kezlům věcem. A lidé by také řekli o tobě,
jak o té břízde: 5 fakovým neupřímným, netodným člověkem
uect.cerle nic míti. Kdybys i později chtěl se napraviti, šlo by
to sice, ale nikdy již ous neby! takovým, jako xduž odmládí
budeš hodným. Vezmi. si výstražný příklad z Kkřivéhostromicu!“

Jeník ileděl již chvíli zpřima do starostlivých očí matči
ných. Pak se přitulil k matičce a pravil: „Nechci býti křivýim
Viď, mairinko, že mi pomůžeš býti rovným?“

Dušinko, chceš býti rovným nebo křivým stromečkem?
Chceš-li býti rovným, stavěj pilně svůj kostelík. Pracuj pilně
na jeho zdich:

Vežcezkoušené dítko.
Právě před sto lety žilo v Tyrolich děvčátko, jehož jméno

by vlastně mělo býti Terezie Trpitelka, ač se jmenovalo Te
rezie Šíajnerová. Povím ldětičkám, co napsala sama 0 svých
dětských letech, aby viděly, jak hodné může býti ditiko, i ikdyž
vštehní jsou proti měnu.

„jiěla jsem letičku, které jseiv říkala „svatá teta“ My
siím, že ona jediná měja mne uořímně ráda. Kdykoli isnt buy
samy, vypravovala mi o Bořw, jak jest milý, dobrů, co pro
nás vykonal, Něičdy učila mme skoro celý den nodlitou a se
mnou se niodija. Mně však se nelíbily dlouhé modiibu a zdálo
se mi, že citíri k uim veliký odpor. Ale přece sem zakrula
svoji nechuť a modlila jsemi se. Teta mi říkala, že můj anděl
strážnů by se rmoutil, kdybych zanedbávala modlitfou. A nyní
děkuji své tetě, že úune tak pevně přidržovala k wodlitbě.

5
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Neboť jsem: vždycky byla potěšena modlitbou ve všech svých
bolestech a křížích.

První léta svého iživota byla jsemtak maličká, útlé, slabá,
že sestru, služební a všichni v domě jen mhnóu pohrďdali a
nedbali o mine. To *uně trápilo ve dne v noci. Af jsem konala
cokoli, vždy nalezli, proč by mne peskovali a trestali, nebo!
žalovali matce. Bylo mi snad nejvěíší bolestí viděti, jak matk'a
miluje a hladí mé sourozence a mine ponechává péči služeb
nýců. Nikomu jsemsi nepostěžovala, ani dobré tetě, Ale často
iserm!skrytě plakala. 1na modlitbách jsemříkávala: „Můj Bože,
jak já to vydržim?“ Tehdy jsem ovšem neciiápala, dnes však
vím, k čeru to bylo dobré,“

Dne 20. září 1819 byla 1 svatého biřmování. Od tě doby
stala se mnohe! klidnější, byf i trpěla stále více, Vypravuje
dáke: „Buly mi ukládány tak těžké práce, že jsem k nim vůbec
neměla sii. Zdálo se mi, Že na mne svalují lo nejobtížnější 4
nejhorší. Pracovala jsem! ráda, všecky své sílu jsem napinala,
bych dokázala svoji poslušnost a také abych ušla oředhůzkámi
a trestům. Plakala jsemi však velice, ježto jsem! cítila slabost
y celém! těle, jakoby nebylo na mně zdravého místečka. Ne
mohla jsem ant jisti stálou bolestí nad plísněnímia prostrach,
že se někdo v nejbližší chvíli na mne osopi.

Trpěla jsem i proto mnoio, že kdu jen bylo mložno, Šla
jsemi do kostela postěžovat si svému Spasiteli a prositi jej
o pomoc, Kažďou takovou návštěvu mi všichni vyčítali, ač
jsem ničeho nezanedbala.“

V takových bolestech jal se Pán Ježíš těšiti nbohou idi
venku. Roznítil v jejím srdečku vroucí lásku k dobrotivémhu
a laskavému Otci v nebi. Nejraději klečivala v xoutečku blízko
hlavního. otáře. Cítila žhavou touhu mlilovati ještě. vice Pána
Ježíše, nemohla se aňi dočkati, kdy dostane se jí toho štěstí.

Jak dovedla nejdojemněji, prosila svoji matku o tuto r8
dostnou onvíli. Než matka její prosby považovala za dětinské
vrtochy a nevšímala si jici. Konečně dovolila devitileté dce
mšce, aby dala se vyzkoušeti panu faráři, zda může již při- )
stoupiti ke stolu Páně, A Bůh 'dopustil, že pan farář neuznal

Í
i

iii hattail„bakkuší mmuábátmašaa těklan©astok on
Terezii schopnou. Ten veliký zármuiek dopustil Bůh, aby, ještě
vice roznítil dívenčim: touhu po sv. přijímání.

notBrně za půl rokujejí stále vrouonější prosby přemohlyodpor. 3měla se tady Terezie připravovati na první sv. přijimlání.
Tak zaplesalo její srdečko! Očistila svoji afuši upřímnou

a důkladnou svatou zbovědí. Kdykoli klečela v kostele, Kdy
koii šla kolem kříže, modliia se: „Pame, nejsem hodna, bys
nřišel ke mně. Svýmslovem všemohoucím uzdrav duši moji.“

S takovým! smýšlením přijalé Pána Ježíše. Co však! se
nestalo? Sotva Terezie přijala sv. Hostii, omidiela. Bezvědo
mou zanesl domů, do lůžka uložíi. Hneď zavolali dva lékaře,KekRlPtRznA0lyMBRBRaROdPR"raVfNavRUAraafřaOADAReA5RBSayPRCzrPUoRASROĚPASPARAolanaOobRORÍO>tn<kaA7oP
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by ji profnédii a léčili. V srí mlafčiněi v srdci všedu Soi
1 rozenců probudila se veliká láska K dívence dosud tak málo:

iilované. Smutně, se sťzami v očích, stáli všichní domácí u
jůžka serm.ocné.

: Lerezie se probrala ze midloby, otevřela oči a divila se,
6 že není v kostele. Usmála se tiše na všecky a prosilá 9 sdo
* volení, navrátiti se do kostela. Že přece je třeba poděkovati

Pánu ežiši. Slyšela však odpověď lékařů, že je slabá, že
, nesmí opustifi ani lůžko. Dítě poslecůlo a spokojeně pravilo:

„Vždyť 1 na ltžku mlohu vykonati, co bych učinila v kostele.:o Dánjepřimaě.“
i Ano, Pán a Spasitel náš byl se svým idítker! věrnými. Vy

cvičil je a očistil utrpením. Po letecii přivedl je do kláštera.
Tam dlouhá léta žila pod jménem sestra Marie Kléra, Když
netrpěla bolestmi, sama si působila bolesti, by svým útrpením
smířila Bohe za hříchy nehodných lidí.

Krásné byla 1 jeji. .smit, roku 1862. Když naposledy při
4 jela svaté přijímání, zazářila ivář její radostí, pollédia na

svatý kříž, rozpřáhla toužebně ruce a zemřela se šťastným
úsměvet na rfecl,

Bylo to iěžce zkoušené dítě. A přece byla šťastna. Naboť
se vždy držela blízko "Božského Spasiteie. A dětičku af si
to dobře pamatují: I když člověktrpí bolesti — je-li hodim
díškem Pána Ježíše, bude šťastnými v bolesti.

Wšelicos.
„Moje duchovní pokladnička. “ Tak se jmenuje

milá knižečka, do níž hodné dítko si poznamenává, kdy bylo
u sv. přijímání. Bude to milá památka vždycky na šťastná
dětská léta, prožitů v úzklémipřátelství s Pánem Ježíšem. Po
šlete ve psaní 1Ohal. známku a bude vám knížečka zaslána,
Adresa: Matice Cyr.-Metodějská, Olomouc, Dolní nám,

Mali hrdinové. V roce 1900 bylo v Číně rozvé
pronésledování křesťanů. Čínský kněz jménem Jiao zapsaí
100 dítek, jež Vsly usmrceny, protože nechtěly opustiti Péna
ježíše. Byly to semé dítky od šesti do dvanéctii íet. Aspoň
jeden příklad si přečhěte: Křesťanské matka byla se svými
štuřrní ditkami přivedena vřed polanského soudce. Ten kézaí
jezávésti do pohumského chrámu « vůdce vojáků jhrpravil,
eby. si vybráli: buď pokleknouti přet ošklivou inodlou po=
heachou nebo zemýít. Matka však rozhodně pravila: „Aly
jsme dílky Boží -——uškdy uebuděme se kisuěti džbloví“
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" wtrépili.Jen sedmiletého Toráška by byli rádi ušetřili,nebof
i osejim veri líbil. ——„Měj přece rozum“ domlouvali ei:oo „PadmnekolenapředtoutosoonouABudešpuškďnna|

svobodu.“ Avšak Toméšek jimi knátce řekl: „A proč vy. ne
ohceie jíti do našeho chrému a tair se posloniti Bánu ježíši? |
Když vy se tak držíte své víry, jé tím pevnějise budu drželi
své. Péna Ježíše nezradím.“ Bak £ Tomáška zabili. — A naše ;
dětičku by se strašně miisely studěti, kdyby se nechtěly adi !
tolik nemáhati, aby byly hodnými dítkami.

Z království českého psal strýčkovisynoveček,že |

OyBP97ZA0yh761ofngŘek9ro RrPg=07PZresomhad
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obec býli knězem a Dominitánem jako strýček. líčli byste
radost, kdybyste četli, jak to ohce provésti. Modiete se za
něno, aby se mu vše vydařilo.

Pověst o nevděčnémi Iiiostu. Na inoři byla bouři
zacivécené loď a pohřbena v nlubinách. jeďen voják zachyjil
se silného trám: a byl vlnani zanesen na ostrov. Tam; na
břehu ježe! vysíiea a byl oyjistě zahynul, kdyby se ho nebyl
ujal dobrť, nájemce císařského statku na ostrově. Nájetice ošetřil
jej v nezioci, staral se o něho, aby nabyl dřívějších sii a
zeplatil mu zpáteční cestu do sídelního města. Zachráněny
vojín sliboval, že přimluví se za svého záchrancě. ičdyž ale
byl povolán před svého nejvyššího velitele, obžaloval nájemce
statku a prosil, aby odňat byl statek nájemcj a dán jemu.
Vichní veliée: však vyšetřoval a sezaav zlobu vojínovu, od
souail jej do žaláře na dlouhá léta. Napřed však dal jej voditi
veřejně ulicemi města s nápisem na čele: Nevděčný host. —
Takový nevděčný iost je každý člověk, sterý chodí ku stolu
Páně. a není hodný.

Jeníček umělslíbený na Vánoce Krásný dárek, bude-li
hodný. „Ale,“ praviia matička, „nebudes-ii hodný, zarmoutiš
ježíšku a nepošie ti nic.“ jeníčeu byl nodný Než jednoho dne
záporiěí na svůj úmysi, býti hodným. PI1 večerní modlitbě:daj
se pojednou do vel:cho pláče a vyběni ze světnice. «latička
hšz jej následovala. Viděia, jak Jeniček v drulé světnici kleče!
před křížem: a sepjatýmia rusama prosil hlasitě Hrista Pána
za odpuštění. — Jeníček sněl strach o svůj dárek. Ale dětičky
si budou pamatovati, že je třeba prosili Pána Ježiše za od
puštění, kdykoli nebyly itodnýnu. Neboť Dán zase Doinůže na
přraviti cinydu.
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PŘICHÁZÍ
LEDEN
1919.

Časopis katolické mládeže vě
novaný úctě nejsvy, Svátosti

oltářní.

Vychází měsíčně.

Pořádá
P. E. Soukup, dominikán.
Nákladem Matice cyrilo
metodějské v Olomouci.

Zodpověd. redaktor F Světlík.
Tiskne grafický závod Jar.

Strojila v Přerově.

S „Pánem Bohem“.
Větříkem neseno s lesnaté stráně
stříbrné zvonění zaznívá v sluch.
Vzbuzené květinky zvedají skráně,
otázku šeptají: Jaký to ruch?
Pěšinkou k dědince v mlhavé dáli
kněze zřít kráčeti po svahu tam —,
vzpomíná: sirotci přišli a lkali:
„Tatíček umírá, přijděte k nám !“ —

Nemeškal. Pána vzal k chorému spěje,
šeptá ret: „Bože mu života přej!
V posledním boji jen posilu vleje
milostná Hostie, uzdraví jej.

Z nevlídné, bouřlivé, krvavé dálky
spěchal a těšil se na drahé své, —
unikl smrti i nástrahám války,
nyní jej nemoc jim z náručí rve.

Bože, kdo odplatí všechny mu boly?
Pane, jen láska Tvá, Tvá jenom říš.
Vůdcem kdo života Tebe si volí,
při smrti V jásot se promění kříž. — —

MAtilasilřktindllKlAtilaihSittsl
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Před knězem hošíček s lucernou v dlaní
zvonečkem po chvilkách znamení dá;
dušičita jeho se Ježíšku klaní,
v očích mu slzavá perlička hrá.

Také tak nedávno provázel kněze,
jeho když matičce Utěchu nes,
také tak soucitně V posvátné něze
skláněl se nad nimi dumavý les.

Odešla matička v daleké kraje,
už se mu nevrátí, nevrátí víc. —
Ký div, že na řasách perlička hřaje,
ký div, že smutna tak dětská je líc. —

Zašli. —A slunečko vychází z mraku
úsměvein rozkošným iiDajíc Kraj,
jako když naděje zakmitne V zraku
vracejíc do srdce ztracený ráj. —

Vše 080 020

Tvůj kostelík.
Jak pokračsje stavba tvého kosteHkuP Pracuje dušinka pilně,

aby krásné z! zíříy drakými skvosty poslušnosti, skromnosti,
plle a nevinnosti? Blaze tobě, pracuješ-li piirěl

Avšak iřeba dále stavěti. Při další práci bude možno i
zdivo ještě učiniti krásnějším, Nyní si postavíme štíhié a vysoké
sloupy ve svém kostelíku.

Šloupy bývají ve velikých a krásných kostelích. VÍŠ, jazý
maji význam tyto sloupy? Na sloupech spočívají široké oblouky
klenutí kostela. jsou na sloupech jako vyzdvižény vysoko nad
zemi, blízko £ nebeským výšinár

Tak, důušinko, ve tvém sřdečku je třeba něčeho, co by tš
povznášelo -ad zemi, co by tě přibližovalo k nebi.

Viš, co to bude? To je modlitba. Dětské srdečko, které
umí moditi se, jest již jake kostelík s vysokým klenutím, které
chrání všeci krásu chrárnu a icž je podepřeno štíhlými, ale
pevnými sloupy.

Umíš ntodiiti se? Dušinko, vím dobře, že umíš. Ale přece
znova se těži: Umiš modliti se dobře? Jsou dětičky, které
odřikají mociiihičky jako — víš, jako když bičem šlená. A přeco
jejich srdečko vení kostelík se štíhlými a vysokými sioupy, Na
umějí modiiii se dobře,

Modlitna dobrá jest jako vysoké a štíhlé sloupy chrám:
Vynáší myšlenky čiověka vysoko, vysoko, až do nebe před trůr
Boží. Viď, kolem tebe je hrůza věcí, jedna zajímavější než drnia
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Člověk musi všimnouti si jich, musí na ně vzpomínati, kdyby
snad ani nechtěl. A sotva k modlitbě sepne ručky synáček nebo
dceruška, vzpomene si, jak si dnes hezky hráli, jak bude zítra,
hrůza myšlenek se vyrojí jako včeličky z úlu. A poletují a bzučí,
že takový malý člověk za chvilku neví, jaká slova plynou se
rtíků. To neni modlitba,

Když řekneš „Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého,
amen“, pamatuj, že je to jako pozdrav. Tím pozdravem prosiš
Pána Boha, by dal pozor, co chceš jemu říci. A v té chvili
třeba říci všem vzpomínkám: Nyni dejte mi pekoj! Jdu pryč se
země ; budu chvili vysoko nad zemi u Pána Boa. —

Všecku svoji pozornost věnuj slovům, která se modlíš. Tak
je Hkej, jako by skutečně viditelně stál Bůh před tebou. Jak by
mu srdečko vše hezky povědělo! jenom tak se čítko dobře
modlí, když jeho myšlenky jsou u Pána Boha v nebi.

Jako vysoký a štíhlý sloup nese modlitba dušičku do nebe.
A takovou modlitbou je dušička povznesena více, než nejkrásnější
a nejnádhernější ozdobou. Vždyť rozmlouvá s neivyšším pánem
celého světa. Jest u svého Boha.

Sloup drží pevně klenutí ve výši, nedá mu spadnouti. Tvoje
srdečko při modlitbě bude jako chrám se sloupy pevnými, budeš-li
také pevné u Pána Boha držeti své myšlenky. Vrátí-li se do
modlitby vzpomíniv, které tam nepatří, hned se od nich vrať
myslí nebe. Pevně drž myšieosy u Pána Boha.

A tvému kostelíku přibude nová, vzácná ozdoba, budeš-li
tak činiti vždycky.

0že vše <ž

V žáru slunce rozkvetla.
Malá Růženka byla veliký kříž rodičů. Již bylo jf deset

si, ale její osmiletá sestřička byla ve škole moudřejší. Také
z náboženství nechápala Růženka docela nic. A ještě byla
povrchní, nepozorná, lenošná. Milejší bylo jí běhaii venku a
dováděti jako divoký hoch. Nic nepomohlo napornípnání,marné
byly tresty. Matička často povzdechla, i skrytě zaplakala, že
její dítě je tak omezené, tak hloupé, jak lidé říkali. Byl sku
tečně kříž s Růženkou.

První postní neděle byla Růženka po prve časně ráno na
mší svaté. Jindy chodívala na školní mší svatou, dnes však
měla s matičkou navštíviti nemocnou tetu v sousední vesnici.
Proto byla poslána na první mši svatou, ještě za tmy.

Vešla ze tmy do kostela ozářeného a zdálo se jí vše
jako v pohádce. Jak to vše je slavnostní. "Volik svíček a
lamp a velký lustr: prostřed kostela. Takový asi le pohled na
jasnou noční oblohu ozářenou měsícém a hvězdami. Nikdy
nezdál se jí kostel tak nádherný jako dnes. Přistoupila k la
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vicím vyhraženým dětem. Klečelo v ní asi třicet děvčátek a
Růženka se divila, proč mají všecky černé šaty. Přeslechla
ve škole, že dnes mají své měsíční svaté přijímání dítky, jež
loni po prvé přijaly Pána. Růženka měla též černé šaty, nebot
jí nedávno zemřela stařenka. A tak přiklekla k ostatním, jako
by byla jedna z jejich sboru — ač ostatní děvčátka měla
černé šaty proto, že tam bylo zvykem choditi ku sv. přijímání
v černých šatech, které byly považovány za slavnostní oděv.
O svatém přijímání nevěděla Růženka docela nic. Sousedky
Růženčiny modlily se pilně. Ani se neohlédly na příchozí.
Ani později přicházející dítky, ani lidé v kostele nevšimli si,
že nepatří mezi shromážděné dítky Růženka stejně oděná !
stejně nepohnutě mezi nimi klečící.

Počala mše svatá. Dítky modlily se hlasitě. Růženka ne
rozuměla z toho skoro nic, ale zdálo se jí, Že se to velmi
krásně poslouchá. Zvláště ty písně. Bylo pozdvihování — tu
třeba se bíti v prsa. Pak přijal kněz Tělo Páně. A hned zvo
nil ministrant jednou, třikrát. Vidouc svoji sousedku znovu
bíti se V prsa, učinila tak i Růženka. Udivem pak pozírala
očka, když první lavice povstala a volným krokem, ruce
sepiaté, šla k hlavnímu oltáři. Tam u mřížky poklekly. Nový
pan kaplan — teprve několik dní zde byl, Růženka jej neměla
dosud ve škole —- šel se zlatým kalichem podél řady a vložil
každé cosi něžného, bílého do úst. Šla již druhá řada. Růžence
bylo úzko. To jistě je něco velmi svatého. Smí také jíti?
Již povstává řada Růženčina. Váhavě povstává s ostatními,
slyší zřetelně tlouci své srdečko. Číiní vše po druhých. A
když přišel pan kaplan k sousedce, všimla si Růženka, že
se pokřižovala, pootevřela ústa... Růženka učinila i to, když
velebný pán přišel k ní. Kněz na okamžik se zarazil. Ostatní
dítky měly očka zbožně sklopená, když přijímaly; tato však
hleděla očima široce rozevřenýma udiveně a skoro ustrašeně
na svatou hostii. Nebylo však času na uvažování. Podal jí
Tělo Páně a šel dále...

Vracejícím se dětem bylo viděti do tváře — a nyní lidé
poznali Růženku. Hrozný rozruch povstal. Ta napolo hloupá
Růžena byla u sv. přijímání! A bez přípravy! Jaký to hřích!...

Zatím co si lidé zděšeně šeptali, klečela mezi ostatními
Růženka. Poslouchala zase modlitby dítek. Bylo jí tak dobře —
nyní to bylo ještě krásnější. Ode dneška půjde každé neděle
na první mši svatou...

V tom přistoupil k ní otec. Byl velmi bledý. Beze slova
vedl jí z kostela po mši svaté. Pan farář věděl již o všem,
zastavil je a pravil otci: „Vy nemáte hřích, ani pan kaplan,
ani Růženka. Pán Bůh nemá za zločin chybu, kterou učinilo
dítě z nevědomosti. Pošlete mi odpoledne Růženku na faru.“

Po svatém požehnání stanula před svým duchovním pa
stýřem Růženka uslzená. Matka jí doma již vysvětlila, co se
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stalo. Usirašeně upíralo děvčátko očka na pana faráře. Kněz
posadil Růženku na židli ke stolu, sám usedl naproti. Vážně
a mile mluvil, vysvětluje jí význam sv. přijímání. Neustal, až
viděl, že Růženka poznala, že přijala svého Spasitele pod
způsobami chleba.

„Visíce andělů neviditelně se vznášejí kolem svaté hostie,
ve které je božský Spasitel, a klanějí se jemu V největší
uctivosti. Lidé, kteří jej přijímají, pečlivě se připravují na
tuto velikou čest a na to nesmírné štěstí; očišťují srdce své
ode všech hříchů. A ty, dítě mé, tys přijala Fána jen tak,
bez přípravy,bez zpovědi...“

„Přijdu za to do pekla?“ dala se do hlasitého pláče
Růženka.

„Ne, nepřijdeš,“ těšil kněz. „Nebyl to hřích, vždyť jsi
mevěděla, že to nesmíš; Pán Ježíš ti odpustí. A — viď Rů
ženko, viď, že máš ráda Pána Ježíše tak dobrého a laskavého ?“

„Ano, mám jej ráda,“ vzlykala Růženka. .
„A je ti líto, žes jej tak často zarmucovala svojí nezpůsob

ností — žes působila tolik bolestných starostí rodičům rie
poslušnosti a žes nechtěla se učiti? Není ti toho líto, Rů- :
ženko ?“
-© Růženka sklopila hlavičku. „Ano“ — zašeptala.

„Vidíš, Růženko“ —pokračoval kněz — „máš tolik chyb,
jež nelíbí se Pánu Ježíši. A přece vešel ráno do tvého srdečka,
třeba že bylo nepřipraveno. A ještě jest u tebe. Viď, že jemu í
nyní aspoň poděkuješ za jeho lásku? Viď, že od nynějška
budeš připravovati své srdečko, by Pán Ježíš v něm rád
přebýval?“

Růženčiny tvářičky se vyjasnily. Rychle zdvihla zarmou
cenou hlavičku a táže se: „Mohu?“

„Ovšem, že můžeš! Ještě dnes zační. Modli se k Pánu
Ježíši, řekni mu, že z lásky k němu chceš přemáhati své
chyby. Často navštiv jej v kostelíku a pros jej o pomoc.
Každý den si opakuj: „Pán Ježíš přišel do mého srdečka 
nesmí tam býti ani lenost ani neposlušnost — on všecko vidí
a slyší. Budeš-li hodná, půjdeš opět ku svatému přijímání
s dítkami, které letos půjdou po prvé.“

Růženčiny oči zářily jako dva plaménky. Jak by nechtěla!
Ráda, ráda všecko vykoná, by se dobře připravila. Nyní tak
bez uctivosti přijalaSpasitele — ale bude hodná, pilná, zbožná,
by potom rád přišel Pán Ježíš do Růženčina srdečka.

Poděkovala panu faráři a potěšena spěchala rodičům
zvěstovati své štěstí. — — —

Od toho dne nastala veliká změna u „divoké a hloupé“
Růženky. Stala se tichou, bez odmluvy poslouchala doma 1
ve škole. Při vyučování tak se namáhala vše pochopiti a tak
pilně se učila, že slečna učitelka s podivem si jí všímala.
Nyní dala si s Růženkou zvláštní práci. Viděla, že sice dí
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venka těžko chápe, že však nenf hloupá. A tak znenáhla
Růženka dostihla v učení ostatní žačky.

Největší horlivost jevila ve svatém náboženství. Tvářičky
i planuly horlivostí od té doby, kdy byla přijata do počtu
pi:právujících se na první svaté přijímání. | když jí pamět
vypověděla službu při dlouhých a těžkých otázkách, přece
neoylo dítka, jež by s větší radoslí poslouchalo výklady o
lásce Syna Božího. Nikdo netoužil vroucněji po příchodu
Pána Ježíše. —

Jednou řekla slečna učitelka panu faráři: „Nebyla bych
wvěřila, že Růženka tak se vyvine. Vidím, že u některých
dítek se probudí rozum hodně pozdě,“

„U Růženky není to jenoin probouzející se rozum,“ od
větil kněz. „Zde vidím, jak pracuje Boží ruka, podporujíc
slabé síly dítka. Nepozorováta iste, slečno, kdy počala tato
změna? Onoho dne, kdy nedopatřením Růženka přijala svatou
hostii. Pán Ježíš působí od té doby na dušičku dítka toho,
jako sluace na útlou květinku. V záři Pána rozvíjí se a
tozkvét“

Ano, co věděla Růženka, kdo tehdy k ní přišel, ač byla
tak nehodná — od té deby její srdečko se docela oievřelo
Pánu Ježíši: „On j2 u mně -- nesmím jej zarmoutiti. On
pomůže mi v učení, abych byla hodná. Nlilý Pane Ježíši, brzy
přijdeš ke mně. Pak bude srdečko mé icpšíim příbytkem, než
tenkráte. Porioz, pomoz mi.“ To byly myšlenky a touhy
Růženčiny kolikráte za den.

Kdy jen mohla, navštívila Pána ve svatostánku. Chvíli
tiše klečela. Potom prostým, dětským způsobem jemu sdě
lovala, jak se těší na jeho příchod, jak se připravuje a jak
zbožně chce jej přijmouti,

Tak po nějakém čase z něvázaného a nevědomého dítka
stala se pilná, hodná, skoro vzomná Žačia.

Pán, jehož nedopatřením přijala, obrátil v požehnání ten
omyl. Jeho vjídná ruka, jež tak často uzdravila nemocné a
siepým zrak otevřela, dotkla se i této zavržené dušičky, tak
že nastalo v ní svěilo, Jako kdvž s očí spadne obvaz. Siunce
lásky Pána Ježíše vyšlo v Růženčině srdečku. V jeho pa
prscích rozkvetla její dušička, jako zakrnělá květinka prospívá,
když ze stínu je přenesena do slunce.

A když Boží Syn po druhé přišel do srdečka Růženčina,
nebylo již ani prázdné ani chladné. Zářilo a hřálo vděčností a
láskou, bylo vyzdobeno kvítkami dětských krásných vlastností.

strach před lidmi.
V hodině svatého náboženství velebný pán vypravoval

hochům o poslední večeři Páně.
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„Víte, že toho večera ustanovil Pán Ježíš Nejsvětější Své
test oltářní. Když pak šel Pán s učeníky do zahrady Getse
manské, pravil jim:

„Vy všichni mne této noci opustíte“ Tu zvolal nadšený
sv. Petr: „Kdyby všichni tebe opustili, já nikdy tě neopustím.
Půjdu za tebe třeba i na smrt!“

Ubohý Petri Opravdově smýšlel — a přece za několik
hodin zapřel svého Mistra a Pána.

Ukáza! sice statečnost. Až do nádvoří soudní budovy še
za Pánem, veden láskou a starostí, Ale byl zachvácen náhlou
úzkostí, když naň ostře pohlédli služebníci s otázkou: Nebyl
jsi také mezi učeníky jeho v zahradě? — Čo s ním učiní,
promluví- uraván? Před několika hodinami byl ochoten ze
mříi za Pána svého. A nyní —z2 strachu před posměchem
vojáků a služek zanírá ježíše, praví chvějícím se hlasem:
iNeznán toho čiověka, — To byl strach před lidmi.“

fak mluvil kněz, a na hošících bylo znáti, že cítí, jak
zbaběle jednal apoštol. Zvláště František, čilý a silný hoch,
tvářil se velmi rozhněvaně.

Vždy se o Františka pokoušel hněv, kdykoli četl tento
příběh. „Ne,“ myslil si zase, „já bych byl tak nejednal. Byl
bych řekl otevřeně a !fasitě: Ano, byl jsem s ním v zahradě.
Nedoť te to můj drahý iVWistra Pán, jenž i vám dobrodiní
prokázal. "fu jsem, spoutejte i mnel Chci zůstati u svého
Spasitelel“

V tom okamžiku šeptal Františkovi cosi jeho soused Petr.
On však neodpovědě, nechtěje přerušiti svoji pozornost. A
bylo zakázáno šepiati při vyučování. Avšak Petr znovu za
táhal Františka za kabát a Šeptal: „Poslouchej přece! Ty máš
asi strach promluvili slovíčko, viď?P“ Františkovi bylo šeptání
nemilé, zle bál se, „use se mu Petr vysmívati, jakého dělá
svatouška. Proto zašeptal: „Co chceš?“

„Víš, co bych bví řekl vojázům v nádvoří? Ublížíte-li
Pánu Ježíši, hlavy vém všem usekám.“

„Ano“ — šeptal František horlivě; „vždyť měl meč, kterým
v zahradě poranil služebníka.. .“ Zdálo se nyní Františkovi,
že dosti pověděl. Poslouchal tedy, co velebný pán dále
vykiádai:

„Moje děti, vím, že si všichni myslíte: já byl bych jednal
docela jinak, nežli svatý Petr. Že jsem uhád? Víte jistě, že
skutečně neznáte strachu? Nemusíte se bátl, Že vás někdo
sváže nebo zavraždí. O život se vám báti neiřeba. A přece
mnohé dítky ukazuif veliký strach před lidmi. Bohu to buď
Žalováno! jlají strach v kostele, ve škole, doma, bai při svých
dětských radovánkácih, í

Hleďte, dítko chce se opravdu zbožně v kostele pomodliti.
Než, vedie je soused, jenž ustavičně vyrušuje našeptáváním.
A dítko konečně dá se též do šepotu. Proč? — Po mši svaté
by se mu ten soused nepokolný vysmál, řekl by: „Jen ne
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dělej takového svatouška! Vždyť jsi sám též šeptal...
Františkovi se při těchto slovech udělalo hrozně horko.

Před několika minutami byl přesvědčen, že je statečnější,
nežli svatý Petr. A hned nechal se svésti ku šeptání — jen
ze strachu před posměchem Petrovým. Zahanbeně sklopil hlavu,
nejraději by se schoval pod lavici, jak se styděl. Však již
dále musí nasiouchati slovům knězovým:

„A mnohé dítko by rádo navštívilo Pána Ježíše v kostele.
Ale co by řekl Jan, či Anna? Řekli by: Hleďme, jak jsi na
jednou pobožným. To aby tě velebný pán viděl a pochválil,
viď! —A ve škole se bojí, co by řekli spolužáci, kdyby nikdy
nepřešlo slovíčko přes jeho rty při vyučování a jen pilně se
učilo! o by zase řekli, že jenom hledám pochvalu od pana
učitele. Vidíte, milí hoši, to je strach před lidmi!

O, jak mnoho dobrého a krásného mohli byste vykonati,
jak mnohému zlu mohli byste se vyhnouti, kdybyste neměli
nikdy strachu před lidmi!

Podobně venku, doma, při hře. Slyšíte na příklad, že dítky
nelaskavě mluví o někom nepřítomném, Že se mu posmívají.
Bojíš se ulmouti se nepřítomného, ze strachu před lidmi směješ
se také. Bojíš se říci: Nesmím déle si hráti, musíin domů!
Čo by si pomyslili ostatní. A setrváš při hře, proviňuješ se
neposlušností rodičům. Nebo spolužák, či spolužačka mluví
ošklivé řeči. Nesměješ se sice — nebof není horšího zne
uctění úst, na kterých spočinula svatá hostie! — ale, díté mé,
proč neodejdeš od takových zlých druhů? Proč neřekneš
přímo: o je hřích, nechci to poslouchati; řekneš-li ještě co
podobného, nebudu s tebou hráti!? — Máš hrozný strach, že
by se ti vysmáli, jak jsí ještě hloupé děcko...

Hleďte, hoši: byl jeden hoch, jehož druh při hře promluvil
hříšné slovo. Ten hoch pravil vážně: „Styď se! To je od tebe
ošklivé — zarmucuješ a urážíš Pána Kiista!“ A šel do blízkého
kostela pomodliti se za nehodného druha. A co z toho bylo?
Že od té doby nikdo se neodvážil špatně promluviti za pří
temnosti toho statečného.

Vak, hoši moji, buďte stateční a nebojácní. Nedávejte se
Ovládati bázní před lidmi. Pamatujte vždy, co řekl božský
Spasitel: Kdo mne před lidmi zapře, toho zapřu 1 já u svého
Otce, jenž je v nebi.“

Kněz domluvil a náš František neodvážil se ani hlavy
zdvihnouti. Bylo mu, jako by všecko bylo jen pro něho a k vůli
němu řečeno. S bolestí a se zahanbením cítil, že často již
Pána Ježíše zarmoutil svojím strachem před lidmi. Ale — ode
dneška se to nikdy nestane! S tím pevným rozhodnutím še
ze školy. —

A já bych též byl rád, kdyby též dočetly dětičky tento
skutečný příběh s pevným rozhodnutím: Nikdy nezarmoutim
Pána Ježíše k vůli lidem. Ať se mi smějí. Vím mně neublíží
nikdo. Já budu vždy brániti svého dobrého Spasitele!

8
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RDĚNÍK Wi. ČÍSLO 5.

Časopis katolické mládeže vě
zovaný úctě nejsv. Svátosti

eltářní.

vRSkyotnp0

Vycbází měsíčně.

Pořádá
P. E. Soukup, dominikán.
Nákladem Matice cyrilo
metodějské v Člomouci.

FRANT. STŘÍŽOVSKÝ:

7yhal P

Svíce.

Po křtu svaténí fobě, diff,
togžatou kněz svíci dal,
aby oheň víry svaté
r duši tvé vždy plápolal.

Poprvé když svého Pána
přijalo — ó Šťastný den!
v pravicí jsi svíci mělo
rozžalou, Ó pomni jen)

Ješa kdysi — naposkdy
svící v ruku dají ti,
až tvá duše ovolněnil
z la k nebi poktí.

Jak ta svíce čistá, bílá,
nevinná buď duše tvé,
af ji láska ku Ježíši
adobí, blaži, zahřívá.

Dak, až zhasne tvoje žití,
světlo, které věčně svítí,
smré až políbí tvář tvou,
bude tvojí odměnou!

Zodpověd. rědakioc F. Světlík.
Tiskne grafický závad Jar.

Strojila v Přerově.
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Tvůš kostelik,
Všecky budovy převyšuje kostelík svým vysokým klenu

tími na Štíhlých sloupech. Ještě vyšší však je věž Kostelní.
Taková vysoká věž ve městěj i vesnici jest jako mohutná ruka,
ukazující lidem' cestu. Na rozcestí bývají tabulky se šipkou
a nápisem, kam! možno dojíti směrem! Šipky. Jaký směr a jaký
cíl ukazuje věž kostelíka? Jkazuje směr a cíl, k němuž vrchol
věže se pne: vzhůru k nebi — K Pánu Bohu.

A ve věži zvoní mocně zvony. Připomínají přikázaní, že je
třeba miodliti se, že je třeba jíti na mši svatou, že třeba půmatovali na Pána Boha.

Při tvém kostelíku buderme stavěti věž, aby tvé dušince
ukazovala cestu k Pánu Bohu.

Víš, dušinko, co ukazuje cestu k Pánu Bohu? Pomtusli si

xrajinu v dalekých končinách, kam ještě nikdy nevkročila nohakřesťanského misionáře. Všichni lidé, i dětičkyjsou tam! pohany.
Nikdo jim nepověděl o Pánu Boll. Nevědí, kamí jde jejich
cesta Životem, nevědí, komu mají sloužiti, by dostalo se: Jim;
mejkrásnějšího štěstí.

pak zavítá k nim křesťanskýkněz. Doví jiz o Bohu na ne
besíci, jak je miluje, jak je učiní Šťastnými, Dudou-li jemu
skužiti. Pohané uvěří slovům vrisionářovům. Od té chvíle jsou
duše jejich obráceny k mebi, slouží všichni Pánu Boiu jedi
nému.

Co pohanům ukázalo cestu it Bohu? Svatá víra. Jako věž
kostela ukazuje vysoko, až do tebe, fak svatá víra ukazuje
oesíu k Bolu.

Tvoje srdečko musí věřiti. Věřiti, že naď námi jest Bůh,
Stvořitel náš a Pin nejvyšší. Nlusí tvoje srdečko věřiti, že
nmejhlavnější povinností jest držeti se Pána Boha. Neboť by
i nebylo vše mic platno, kdyby u tvého kostelíčka v srdečku
nestála pevná věž svaté víry. Kdybys aůělo všecky Tadosti
světa, kdybys bylo mesmírněbolatýi, kdyby lidé tě zahrnováli
chválou třebas i po celý Život — to všecko by trvalo snedosmdesát let. Polo! zemřeš. A budeš před Bohem státi. A
Půh ti řekne: „Nyní nastává nový život Nevude trvati jet
osmdesát let, ani jev osm set let, ani 'osm tisic let. Bude
tento život bez kouce, nikdy již nezemřeš, V domto novém
životě budou míti jenomi Štěstí všichni, kteří se ke mně zneli
na pozemské pouti a kteří chiěli ke mně vřijiti. Byla tvoje
duše také mezi niriP“

Ach, dušinko, 'ax bulo by ti zoufale střutno, Kdybys.mu
sela odpoviěděti: „„Bože, nevěřila jsemí T tebe, neznár tě.“
Víš — to by Bůu pak i tobě řekl: „Jdi, neznám tě“ — — —

Proto řekl Pán ježíš: „Kdo věří ve můie, bude živ —i xdjouy zemřel“ Dnoto každého Se tázal: „Věříš ve mne?“
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— To buď pevná věž ve tvámí srdečku: Věřím všecico, co Ježíš
Kristus učil, ©o svatí apoštolové kázali a co svatá církev ka
úolická věřili učí.

Do věže všsk třeba ještě zavěsíti zvony. jasně znějící,
Zvony Ve tvém srdečku budou svatá Boží přikázání. Pamatuj
ma svatá Boží přikázání. Když nechce se ti do mediiiby,
«ebo do kostela — ať bo zazní ve tvém srdečku jako jasnů|
zvonek. V jednoho Boha budeš věřiťi (a proto "jej uctivej
rpodlitbouj. Domini, abys (dem sváteční světil © |

ž bude se probouzeti v srdečku neposlušnost nebo vzdor
— ař důlklivě, to zazvoní v dušičoe: Cti Otce svého, i mlatidu
svou! A tak vždycky. :

Pevná, vyspká věž při tvém!kostelídku a v ní jasně změ
jicí zvony — to buďe Pánu Ježíši znamením, bi „plev
val v kosteličku tvého srdečka.

Indiánský náčelník a jeho WnRUuš

„Bílá Hvězda“ — pohanský háčelník indiánského kmene
rudé barvy, ležel nemocen ve svém! stani na rohojžce. Velmi
veliké asi bolesti trpěl, mebof do chvíle hlasitě sténal — 'ač
bulo známo, (že dovede veliké bolesti mlčky snášeti. Byl to
vůbec Vynikající mlíž obďivuhodných vlastností. Byl udzsiný
a přece milosrdný k mevřiteli, přísný byl bez mstivosti, byj
štědrý, moudrý. Dobře pravila sestra z misijní školy: „Bílá
tivězda“ lé vlohy k dobrému a velitému křesťamu;nic ma něj
meni sprostého.“ :

Bvšak máčehmníknechtěl ani slyšeti o křesťanské víře. Ale
niepřekéžel svými poddanými, kteří chtěli přijmouti svatý úzřest.
I svého vnuka Jiříka dal do klášterní školy můsionářů. A s ne
tajemnou radostí masloucital vypravování Jiříkovu, jak je ve
škole krásně, jak je šťastnými v katolické víře. V Jiříkově pří
tominosti starý tmáčelníkjako by o dvacet let omládl. Pozorně
sledoval Jiříkovy výklady © krásných obyčejích křesťanského
záboženství, o mši svaté, © Bohu křesťanů, jenž v můsijní
kapli ve svatostánku vřebývá mezi nimi.

Jiřík mevupravoval to Všecko svém dědečkovi jen tak.
Umínil si totiž, imilovaného dědečka získaji pro křesťanskou
víru. „Stůj do stůj“ řekl si v den pivního svalého přijímáni
A tehdy se domníval, že to nebude tak těžká. Zatíi již dva
roky upůjudy a nezměnil se dosud starý náčelník!Bílá Hvězda.

Našel si tedy máčelníkův (Vnulk'jinotu cestu. Jiříkl byl milý
a hodný hloch. Měl však velmi prudkou krev, vefiniksrmaidnose
rozčílil. Nyní sí umitl, že bude ze všech sil bojovati proti

3RpanyS50PAMal7 "oar o aan"afinast

CR,PSov0FYpt1PTRAGdaP REřeS Aovy AaO0Edy DPAS plNE97 SP7236"geOAbyMyAnABRABZumg7"97Ag AVRS?

něShad



A7

své prudkosti F své přemjáhláníbude oběiovati za obrácení
dědečkovo má orswou Wiru. Mnohou obět mohl již slogtii
před oltář Dán Ježíše. Něňadyee zapoměl a příkfsmuten pře
chiězelkošem:kostelíka, bál se vetoupiti. Až jednot sestra Warte,
zvěděvší přídinu jeho smutku, pravila malému biojovníku: „Ji
říku, $o není správné, Právě, žes chybiř jdi k Pánu Jehíů;
pros jej za odpuštění, pros jej o pomoo, bys přemohů svoň
hiněvivost...“ Jiřík o nil pokorně a chyb ubývalo.

Jednojho (dhiezavolala je) sestra Marta, dávají mu 'ih
víčku léku: „„Málš jeti u dědečkovi; $u láhwičku mu dej; aš
užívá léku, kdujž jej trápí honečka.“

Jiřík poděkoval, vyskočil na svého koňíka a s větrem! ©
závod uhláněl novinou ke stanu vvého iděgda.

To bylo časně. ráno, „Bílá Hvězda“ mepokojné bloučit
zrakem po svém stanu Tázal se zvláštní řečí svého kmene:
přivedlo mi slunko hocha, t světlo amlýchočíP“ Místo.ob
povědi Jiřík roghrnul pláteo stanu i běžel kidědovi.

„Tu jsjem, (děídečkul Dnes ujel jsem za hoginu Cestu, wa
kterou jsem!jindy potřeboval tři hoding.“

„Díky, Jiříku, (še kopyta fvého Koníka tak rychle hesh
tě ke mně. Chvátalo ke mně rádo tvé!srdedko? Vidím, že světlo
radosti září ve tvém oku. — — Act — já nebudu již así
dlouho patřiti ina světlo úvých olí, jani aa světlo jiisn cm
hvězd“ A boksině zasykl statečný náčelní

„Ne, dědečku! Nesmiš ještě odejítil Tohb Bůh rmůjne“
dopustí!“ — molal bolestně. Jiřík. Podal náčelníkovi léku o
sestry Marty. Lék ofividně 'obiěerstvkínemodného, *tal že pa
chvíli zase promluvil: „„Můj hochu, ráď bych ještě zůstal m
tebe. Ale nemlám! píly — a meznám pokrmu, který by mf
vrátil moji sílu“ Jiřík trilčky, IMeděl na dědečka. Byjo: zniáti
že přemýšlí, (že bojuje Bámise sebou. Jeho moudrýma očinm
projel jekýsi Záblesk, a již vážně mfuvýl:

„Dědečku můj, ra tvoji dobrotu a spravedlnost je pylšnýj
celý kmen a fejvíce tvůj Jiří. Když ti ngní řeknu: DědeKkýz,
znáti chléb, který (dá ti sílu, velikou síla — (neblideš se
smiáti a neřekneš: MK, JiňákuP Budeš i tu spravedlivý a bi
deš zkoumati, (zda inluvím pravdu?“

Bílé Hvězda Zehleděl se udiveně fa Jiříka. „Ty znáš
chléb, jenž mí dá sily? Ty, Jiříku, vÝš o čhleběí jenž utřší
mé bolesti?“

„Znám, dědecku — — ak..
„Neboj se, můj orle. Af dáležia plunot slova tvých úst,

Jsou sama jak! (olej, tišicí mé bblesti.“
„Dědečklu, takový Ihléb máje jen my, křesťané. Jeeb

u misionářů v kapli. Víš, vyprávoval jsem ti již (a našes
oltáři, o rmlalém!domečklu, jemuž říkáme svatý stánek. V twěkní
je chléb, sám Bůh máš ve způsobládh bělosného chlebička:
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Os je chléb života, on alibil věčný lžkvbkkaždému, "dol jej
přijímá do srdce věřícíhoa čiského.“

Jiřík vykládal takl horlivě 'a přesvědiivě, že rneknocnýahi
se úeusmiál vážně poslouchal Kdylí vnuk usťal v řeči,pro
eduvil náčehník: „Nluv ještě, Jiříku! Vypravuj dále o chlebě
divota.“ Jiřík pozidal, Že nyní tiadešla hodina, které choe bož
ský Spasitel požehnati Proto jeho nadšené rly vypravovaly,
co nejkrásnějšího ky sikjšel o Synu Bolžím. Domjuvti, e Bíli!
Hvězda pravil: „Slova tvýchúst byla pro mne 'dobrá,“

Vstoupivíší starý Indián přerušit další roaprávku. Dpstal
rozkaz vyprovoditi Jiříka. Nebot nemocný náčelník chtěl O sa
motě přamýšleti o řeči hochově.

„Co pravil? Chléb /života? Chléb slabých a ohorých? Chléb
věčného života?“

Starý a zkušénů kouzelník divil se dWešní nepozornosti
máčelníkově, když provozoval svá kouzla. Vi noci pak žasl,
jaká divné slova mluvil náčelník ze sna. Ani jednomu z Jech
slov uerózuměl Snadno jim nerozuměl. Neboť Bílá Hvězda
ogskoval slova, jimiž vypravoval Jiřík o Nejsvětější svátosti.

A procitnuv, bul velmi zamyšlen. Vícekráte slyšeli jej polohlasitěmluviti:„ChlébŽivota.| věčnýživot.
Konečně náčelník se zoťavil. Ihned rozkázal přenésti svůj

stan poblíže domu misionářů. Bílá Hvězda velmi se divil, že
na této cestě potřeboval tolik pomoci svých poddaných a že
nechtějí mohy,jeho nositi jej tak, jak baysi přál. Osmdesátiletý
sťařeozapomnělna svá léta. Denně se pokoušel choditi, což
podařilo se mu,teprve po několika nedělích. Sotvacítil, "že

stojí zase pevně má nohou a že krokl jeho jest opří pružný,porjyslil si: „„To bude překvapení pro Jiříkal“
S tichou nedostí Me tváři šel písčitou cestou Bílá Hvězida,

bez námahy došel před misijmí klapli. D'véře byly pootevřeny
s skulinou zablesklo se věčné světlo. To nebylo mu novinkou,
protože často býval při Křesťanskýchbohoslužbách, poslech
moufti,jak říkával, krásnou hudbu malých' řudochů. Dnes však!
ee. mu zdálo. jíti to světlo zvláštní významní;jako by. mu chtělo:
cosi pověděti, jako. by jej zvabo: Bílá Hvězdo, pojď ke trně!
— A náčelníkvešel.

Nevidě? nikoho. Sedl si do; Javigel a prohlížel výzdobi
klapk. Zrak jeho putoval kaplí a zastavil se před oltářem.Tarr
klečela po stfaně postava — ne, nemýli se — je to Jiřík. Coj
$u dělá sám? A jeho ty se pohybují. S kým!rozmlouvá? —
Ó, sťařec vzpomněl sř. Jiřík nozmlouvá se svým Bohem, jen'ži
je w tor: zlatémí domečku na oltáři. Má thlapce zavblati? Ne,
uebude jej vyrušovati. Ale potom sě vyptá důkladně, do mluvil
před oltářem. Již neodvrátil zraku oď Jiříka, jehož postava
ozářena věčnou lampou, činila. tajemný dojem.

Jiřík povstal, se sklopenýmřZrekletníodcházel, nezpozorovaw
dědečka. Ten však nemohl se udrželi, bu rmocně nezakašlal.

9
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Jiřík 'divl radostí nevykřikl Za rukty vůjvedl nájdelníka z kaple a
jásal naď tjeho dokonalým! uzdravením. Když utišila se bouře
plesání, promluvil náčelník:

„Plovfěizmí, hochu můj, co viděly oči mé £ čeho můj duc,
nechápe. Co's činil v kapli, s kým jsi mluvil? Jiří nerozmýšle!
se dbuho. Víše povičděl: ,„Mofiil jsem:se za tebe. Mluvil jse
se svým Bohemí o tobič. Tak Činik jsem! denně a budu taje
činiti dále každý den, až i gy, dědečku, jej nozmáš, až i tg
jej budeš míti rád. Víš, dědo můj, chet býti w vebi 8 tobbul““

Bílá Hvězda neodpověděl Čibermémlu Jiříkovi však ee

nb, že jelo slova činila: modntý|doje ina dějlečkia.liří cítil.a byl o form pevně přesvědden; že Sprasilel ve svatostásáiu
zvitězí nad srdcam hodného náčelníka. Jíříkljen oude se odlit,
obětovati se, aby, hodně brzy byl drahý dědeček pokřtěn.

A Spasitel skutečně zvítězit. Když fekl Jiřík, že modlii se
za něho, rozhodl ke. stařičký mákelník, Že stane se křesťanem.
Musi přece jem Dýti piavidla,do mů tak' asto noeh vypravoval?
umatom melikém svfatém stole, před mímž TlojřeloVe'dné v noci
světlo, temwe zlatémidomku jistě přebýváltajemný, Plán a Král,
Dnes bylo mu tax podivněr v duši, jako niky dosuď. Aniž by
si pochybnostipřipustit,opakoval: „JiříkůvBůh je zda.

Jiřík pravázel dřídečka k jeho samu :a' loúčikse prosbou:
„Přijď zase brzy“ Btlá Hvězďa se usinlála slíbil., že brzyj přijde
ke svému orliku. A přišel dříve, než Jiřílgse madaž.

Již druhého rána, když Jiříbyl ve Škole, vešelBílá Hvězda
do světničky mlisiomářovyía pravi prostě: „Bůjh Jiříkův volá
Bílou Hivězdu. Zavedte K němu Bílou 'Hvezdu, by jemu £4á
ehlebam! věčného Života.

Nesmfírnouradostí zapfesalo srdce misionářovo, že paprsek
lásky sodce Pána Ježíše roznítil srdce mocného náčelníka. Seséra
Marta věděla nejlépe, jak Jiří pracovat pro Bílou Hvězdu a
proto s pevnůmí přesvědčením pravila: „Za 40. má nmáčektík
děkovati Bollu a Jiříklovi.“

Než právě Jiříkovi méla býti zatkmí zatajene taradostná
novina. Stařec chtěl překvapiti svého smíláčka. Kněz uávěbě
ovat náčelníka v jeho stanu a seznal, jakl idobře Jiřík pra
coval. Hluboký didhí náčelníkův Heztratil "ani stovac (zlJiříkových
vypravování — třeba že 'jakůsi vzdor Orálití mfů DOďnobitise
pravdě, profi které nemboil ničeho namltati. Slova Jiříkova
padala sice ma Wvrdou půdu, jako má půdu zamíízlohi. Nyní
však paprsky ze svaťostánku ziuhlou půdu vobzehřášy,aa srl
vzkličiko a zrálo MXúrodě stonásobné.

Jen «málodní doskafilo a 'duše Bílé (Hvězdy byla připravené
otevříti se Pánu za příbytek. Zítra měl ojýtiplokiřtěn/a přijmout
poprvé Pána Ježíše ze svatostánku.

Časně ráno. přiběhl Jiří ku Svému drahémfu, dědekůlovi. ,„Dries
imiusíšpřijíti jia slavnou mši svatou, Nadvičili jsme nové zpěvy,
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A já budu sám gpívisti: „„Ejhle,"Beránek Boží, jenž snim
iříchy světa.“. Viď, dědečku, že přijdeš?“ P

„Přijdu, jistě přijdu, můj máčku.“ í
Jiřík byl spokojen. Doufal, "žezase o velký krok! dědeček

se přiblíží k Pánu Bohu jedinému. 'Vru el se do kaple, když
sej zastavila sestra Marta.

„jiříku, dnes budeš miti velikou, velmi velikou radost. —
Budeš velmi radostně překvapen. Slib mi však, že nebukleš
vynušovati..

„Sestřičko, go se stalo, co se stane ?“
„Uvidíš, Jiříku, ty. šťastné dítě Netušíš, do by to inotifo:

byýtiP“
Ano, Jiřík tušil oosi. Jelo srdečko doufalo radostněj....

ak nejni jistotu..... nechtěl věřiti, že by to bylo tak brzy
Sestra Marta bála se, že by živý hoch při mši svaté radosti
hlasitě zajásal, až uvidí svého nade vše drahého dědečka blí
žili se ke stolu Páně. Proto mu ještě pošeptala:

„Jiříku, dědeček bude též křesťanemí Pán ležíš vyslyšel
tvou mlodlifbu.“ Nymí věděl Jiří vše. Nejásal hlasitě, nevyska
koval radostí, jako jindy. Nikoli; jen ruce sepial a pravil;
„Díky fobě, můj Spasiteli — můj Bože ve svatostánku; vě
děl jsem, že uslyšíš prosby m£.“

Při slavné mši svaté zpíval Jiří nové: Ejhle Beránek Boží,
jenž snímé. hříchysvěťa; Pane, nejsem hoden, abys vešel poď
střechu mou... Hlas jeho mŘl takový zvláštní zvuk a chvě)
se radost a pohnutim. Ponlédl k oltáři a viděl splněno, po čem
denně toužil, zač denňě obětoval a modlil se. Drahý dědeček,
náčelník Bílá Hvězda přijímal Nejsvětější Tělo Pána Ježíše —
chléb života.

Těžko řici, do byl Šťastnější toho dne: zda šlechetný
něčelník, nebo jeho statečný vnuk Jiří. Ale jistě ze srdce
mluvili oba, když praviii, že tento den je múejkrásnější ze
všech, co jich bylo a © jicii bude.

C © k
P DARŘILOBu

Vzácná uávšíšva. Božský Spasitel kdysi zavítal K mluži,
jehož chiěl přivésti na pravou cestu. Muž ten jmenoval se Za
ciej. Byl radostí všecek rozrušen a na památků: této návštěvy
slíbil Pénu, že velmi bohatě obdaruje chudý, lid. A jistě po celý
svůj život nezaponiší uz tuto vzácnou návštěvu, jako by, ji měl
nejlépe zaosancu — snad si ji též zapsal do svých knih.

A když '2.yž san zavítá do srdečka dětského, je to stejně
vzácné návštěva. Da, ještě je vzácnější. Neboť hodnému děl



skému srdečku 'dá Dán Ježíd více raklosti a čtěstí při av. přijí
mání, než tmuži oftomu.

Proto neměly by dětičky na tyto pamlátné dny zapomínati.
Měly by si je zapisovati. Měly by velmí často — aspoň jedinou
za měsíc Sl připravovati tuto návštěvu tak vzácného:hosta.

Pomůže jim k tomu malá knížečka, nadepsaná: „„Nlojepo
kladnička duchovní. Kdo ji dosuď nerná, dej do psaní deseti
haléřovouznámku; nalepna obálku dvacetihaléřovou
známku a napiš na aďresu: Matice Cyrilo- Metodějská w Olo
mouci, Dolní náměstí č. 17.

Napřed Ježíšek. V. jedné domácnosti slavili vždy slav“
nostině svátek Narození Páně. Měli dosti veliké jesličkyveďle
vánočního stromku. Bohuška chodila s «mfatičkounakupovati

ozdoby vánočního stromku. Byla letos po prvé « sv. přijímání a
navykla si při všsm paámatovatina "ána ježiše. „Nanred Ježíšek“
bylo jeji hesio, Tag i při nakspování hledala, co by koupila na
ozdobu pro jezulátko do jesliček. A skutečně vypátrala malou
lampičku, která dá se Erásně zavěsiti před jesličky Lampičku kou=
pila a prosla matičku, by ji nesla damů a pověsila před jesličky.

Celý štědrý den byl věnován přípravémí k večerní nakiilce,
Diítkynemohly se ani dočkati znamení, že mohou vejíti ke stromku.
Konečně dáno znamení. Bohuška wustromku odříkala malou
básničku a její sourozeuci radostně přistoupili ku svým dárkům.
Boluška všaz parětliva svého hesla, patřila K jesličkám, zda
Ježíšek mé svůj dárek, Který jemu koupila. Neviděla však
lampičku, neboť pro množství práce se na ni zapomnělo. Čekala,
tedy Bolruška trpělivě, až mlatidkapřinesla a rozsvílila u jesliček
lampičku. Pak teprve šla se potěšiti se svými dárky vánočními.

Tak ať pamatují dětičky: „Napřeď Ježíšek“ Ráno napřekt
modlitbu, v. neděli napřed mši svatou; a vždycky—napřed býti
hodným. ditkem Ježíškovým. Toť nejhlavnějšíl

šťastný člověk. V. mužském oddělení nemocnice leží
mladý muž, jenž těžce si ublížil při namahavé práci. Již
mohlo týdnů jest ošetřován 'v nelmocnici.Řekli byste, že je ne
šťastný? Před několika dny zemřel a právějsem: přečetl psani,
v němž je líčena jeho smrt. Ač neraďse loučil se životem, přece
nebyl zouřatý. Co jej těšilo? Modlitba mu dodávalasíly. Růžeie
ček nedal z ruky, v bolestech tiše líbal křížek nebo medajiky
Penny Marie. Modhliba mu stále připomínala, že není opuštěn,
"že modlitbou povznáší se k Bohu. A Bůh 'že vidí jeho bolesti.
A po toimitoživotě že nastane (mu lepší život u Boha. Život bez
bolesti, 'život Šťastný.

Dětičky, učte se dobře se mlodliti. Pek modlitbou najdete
útěchu v každé bolesti!

SleekletCRp.P“i
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Časopis kztolické mládeže vě
novaný úctě nejsv. Svátosti

ohární.

Vychází iněsíčně.

Pořádá
P. E. Soukup, dominikán.
Nakladem Maticě cyrilo
mětodějské v Olomouci.

Zodpověd. redaktor F Světlík,
Tiskoe grafický závod Jar.

Strojha v Přerově.

U-lena
S.

v.s
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Mocný štíř.

Necht svět fni spílá tfieba jen |
a krutě srdde raní,
mlásrv Ježíši svou naději, ž
v Něm sladké urmjrání.

„Nechť v (dál Imre osud zavane
we skalisk iplné moře,
já trpět Ghci, Ježíšku, vše,

Rám: mocný štít, Ježíšku můj,
má, v “Noběpramen síly,
Tys útěchou fmi jedinou,
tyf všichni opustili

R v onen den, až klesnu v rob,
až pro Zem usnu tiše,
můj Ježíšku, mou duši veď
do rajských květů říše.
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Tvůj kostalik.
V Olomouci je krásný, veliký chrán. Dříve bývalá v něm

okna zasklená malými tabulkami obyčejného skla. Prach ulice
začernil tyto tabulky. A: tak chrám zdál se velmi smutný, ne
boť tabulky zaprášené bránily zlatými paprskůmshinde pro
niknouti pod klenbu chrámovou.

Jednoho dne přišli řem(eslnici,postavili lešení, vybrali všecký
zaprášené tabulku z ioken. Otevřeli veliké bedny a skládali
nová okna. Když nyní vejdeme do tototo dhrámu, zdá se nam,
Be jsme skoro jako v nebi.

Místo nehezkých tabulek hledí uů tebe z oken zářivé
obrazy. A jaké krásné obrazy! Tu svatý Jan Nepotnuckůýnaj
kamenném mostě pražském — tamsv. Alois klečí zbožně,a kněz
podává jemu Tělo Páně. Tak na všech oknech zářízlato, zelená
barva, červená, bělostná, modrá. Kdylž pak slunko se zadívá,
ma fu krásu, je celý kostel jako vymalován barvami itejpestřef
šími. Černé lavice 1 Šedý prach, dlažba i mrámoroví andělé,
všecko je jako živé.

Viď, (dušinko, taková okna si též obstanáme Dro tvůj
kostelík! Ale, kdo mámje udělá, klde je Koupíme?

Dítko milé, mepotřebluješ ami kuměloe, ani továrníka, -ant
sklenářňe.Svojí vlastní prácí si vyzdobíš kostelík nádhernými
okny s obrazy Pána Ježíše ia svatých.

Obrazy na-kostelních oknech znázorňují dobrě a Bohu milé
skutky svatých. A takové skutky chce Pán ježíš viděli ve
tvém srdečeu. Jest ovšem třeba věděti, jak žil PánJežíš, jaké
skutky vykonali svatí.

Strýček cirtěl bij tniiti aspoň dvě. stě padesát tisíc koru.
To bi; hned poslal každému synovečkoví 4 xaždé neteřičee
deset korun. A ma poštovní poukázku by napsal, že je to
na dvě knihy. Jedna se jmenuje „Písmo svaté Nového zákona“
— prodévé ji Dědictví Svatojánské v Praze. Druhá se jmenuje
„Naši miláčci“ — a prodává ji spisovatel, pan farař Alofs
Pozbyl ve Vidči u Rožnova na Moravě.

Avšak, strýček je takový chudák, lže nemlá "ani peněženky
— peníze již teprve ine. A „tak 'může jenomzde napsati: Dě
áičky moje, šetřtel Až budete míti pohromadě Heset korun,
požádejte velebného pána, by vám ty dvě «nihy objednal.
Budete z nich míti velikou radost 6 veliký užitek.

Ve svatém! Písmě se dočtete o životě Pána Ježíše. Jak byl
pracovitý, jak byl čistotný, jak měl ráď nebeského Otce a svoji
Matičku. Ve druhé knize poznáte, jak svatí se učili oď Pána
Ježíše. Jak byli pozommi,by tak jednali mile a statečně a obě
tavě, jako Pán jejich.

Pak dušinka si řekne: Budu poťlobně jednati. A časerm;
se to podaří. Pak přijde Půn do tvého kostelíčina. Hned pozniži,
jak srdedko tvoje podobá se jemu ia jeho svatým. J8xo Ly.viděl
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VEony nApen
tam! svůj obraz a krásně malované obrazy svatých. A řekňe:
Zde zůstanu rád. Zde budu těšili své dítko a povedu js ků
štěstí

Dětičky, pamatujte na 1y vě Knižedky!Kduby nebylo oken
ve vašem! kostelíku, vnákal by, fam praci a špína A Dámu
by se tan! nelibilo |

. a 
+02 Fed B30- e e

vejmí Blízko,
Daleko v Širér moři jesf veliký ostrov jménem Langcoer.

Na něm zbudován řesirotčinec pro ovuštěné dítkiyostrova. Mo
hutné vrata sirotčince otevřela se dokořán a jimi vyarnul se
zéstup veselých dětí, hochů a děvčátek.

To je radosti! Alohouse po tuti probíhati a proďírati se
křovinami. Mají natrhati kvítí a nejirásnějšího jistí ku zítřejší
slavniosti. Zítra bude po pirvé cehíjden vystavena Velebná Svá
tost v kostele sirotčince. Všecky děti se těší, Každý choa na
trhati nejkrásnějšíh květů 'a nenasytně slídí oči a vztaltují se
ručku 'po velikých a zářících listed. í

První slavnost vystavení Vlelebné Svátosti byla dětem
zvláště důležité, neboť bylo každému půl hodina určeno k
modlitbě na klekátku před oltářem. Již několik dní nebylo jiné
řeči mezi dětmi, než o nastávajícím slavném dnu, o výzdobě
kostela, co kdo poví Pánu wlesvé půliiodině.

A tak veliké Tadďšenípohání všecky děti. Ani ti nejmenší
nelení. Ponláhají doma jak mohou, a také trošinku ořekážejíl

Jen jediná malá 'osůbka není při tom radostnémshonu: ne
mocná Marketka.

Asi před rokle! ji přinesli do sirotčince v teznadějném
stavu. Ač měle jíž deset let, byla tak maličká, slabá, že byste
jí hádali tak pět let. To starší bratr upustil na zeznísotva několik
měsíců starou Marketku; zle si ublížila. Bylo jako štěstí ro
urzéčka, že otec i matka záhy. zemřeli, neboť oď té dobjy měla
v sirofčinci nejlepší domov.

Dora tyla všem na obtíž. V sirotčinci však poznali, že
„Maiketka mé dobré srdečko, 'že ráda přijme gaždé poučení a
každou pomoc. Všem bylo divno, že byla jako vyměněna, když
slyšela vypravovati o Pánu Bohu, a jak má se člověk choviati,
by milý byl Pánu Bohu. Čtení, psaní, počítání — to byly tvrdé
oříšky, jež Marketka louskala pilně side, avšak namiáhavě; při
vyučování o Bohu dychtivě naslouctala, dhápala vše jako. mej
moudřejší spolužačku. |

V té hodině nozšířila se, zářila její očka jindy jako unavěná
a zamlžená. Odpovíďala správně a opákovala dekývýklad, což
jindy rmlálokdy dovedla. Marketčina učitelka, stařenka sestra
Lucie, byla přesvědčena, Že to dítko zvláště si Pán vychovává.
Ari se toru nedivila. Za dlouhý svůj život poznala často, že

3
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Otec nebeský zvláštní péříujímá se právě malých a nepatrných
a světerr. pohrdaných.

Sestra Lucie urmínilasi nahrazovati Marketce všecky vnější
bolesti a všecka strádání. Chtěla jí přípraviti raďosti a štěstí
v srdečku. Proto welmi často se s dítkem zabývala, bu ji
přivedla k Pánu Bohu jak možno nejblíže. Učila ji mysliti na
Boha, rozmlouvati s PánemJežíšem co nejčastěji. Dařilo se to
iravě.

Malá ne'rlocné sícoro bez ustání bylá ve spojení s Boheřu.
Kduž sestra Lucie posunula k olnu lenošku, na kterou Marketka
celý den byla odkázána, bylo dítě (docela šťastno. Okneimtotiž
bylo viděti do kapličky. Nemocná věděla, Že 'Santve svatostánku
jest dobrý Spasitel. Vzpominala, jak hledí ma Svoji memocnou
dívenku, jak se usmívá laskavě, jek poslouchá, 60. nu pravá
její srdečko. Ježíškovi nejlépe 'si vždy wposteskla, ještě lépe
nežli sestře Lucii. Ani se jí nezdálo, že velmi trpí.

Před několika měsíci přinesl misionář Marketoe bo prvé
Tělo Páně. Ten svatý iďen učinil ji silnou a Šťastnou nevý“
slovně. Neplakala již tve své samotě, Nebylo:(i líto, že nemůže
ani pracovati, ani choditi. Prosiiasestru Lucii, by ji naučila;
nějaké práci. Sestra Lucie ukázala netřiocné, jak dělají se květiny
z bílého,, červeného, Žlutého papíru. A siroteček nyní pracoval;

Časer: nabyla veliké zručnosti v dělání papírových květů.
Sestra Lucie pak jimi zdobila oltář a sochy, kolemsirotčince. Te
byla největší radost Marketčina, když její růže tylu blízklo
svatostánku. Říkala, lže jest jí, jako bystála nebo klečela sama
tak (blízko Pána Jelžíše, jako by se mokdlilyza mí ty květinky.

V posledních dnech však Marketka tak 'seslábla, Že sotva
krochu pohnouti mohla rukama. A přece těšila se na zítřejší
slavňost — na jiné věci ani nepomyslila! Těšila se ještě více.
než ostatní dítky, protože lépe rozuměla významu slavnosti.
Sestra jí slíbila, Že jiráno v lenošce doveze 'do kostela. Přijmje
Tělo Páně a odpoledne též klostáne „své půl "odiny“ přeď
vystavenou Velebnou Svátostí.

/

Oslava prvního vystavení Velebné Sváfosti na ostrově
„Langgoer vydařila se překrásně. Již opakoval se takovýden
po druhé, plo třetí. Nedály se sice jíž tak| velikojlebé přípravýz,
jako před první slavností. Přece však byl ito každého měsíce
nejslavnější den pro celý sidotčinec. A nemocná Marketka by
nejraději ustavičně byla přeď svatostánkem.,

Věrnájejí pěstounka, sestra Lucie, s upřímným Zzármutkem'
pozorovala, že Miarkeika opravdu brzy buďe moci začíti své
věčné klánění se Pánu Ježíši v nebi. Již webylo ani možní,
nermognou vézii do Kaple. Abbydítě potěšila, 'diarokala jí nefskýj
obrázek. Byla wa nění vymalována monstrance, obklopená klá
nějícími se anděly.
Aap,PrSERyPDGlnEng P?58gaDA25A>SARa yaa
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Marketka prosila, by obrázek upevněn byl úa přikrývkií
prostřenou přes její Jenošku. Bez námahy mohla tak upírati zrak
na obrézek. A mlyslilasi, Že jest jaktov Kapli před vystaveno
Velebnou Svátosti. Koliknáte řekla svým návštěvníkům, jak
závidí těm andělům, Že mohou býti tak velmi blízko svatostánku.

Opět nadešel první pátek, den vystavení Velebné Svátosti.
Všichni zase dostali svoji vůlhodinku. Jen Marketka marně
čekala, kdy pro ni přijdou. Na její smufnou otázku odpověděla,
sestra Lucie, že dívenká je příliš slabá; že hy (i uškodilo pře
vážení do kostela. Avšak nemocná tak úpěnlivě a (dojemně
prosila, že nebylo možno prosbu odmítnouti.

Za hodinu příšla opět stařičká sestra, že Markčtku odvege,
Přistoupivší K inermocné, viděla, jak pravou ručkou ukazuje
Maedna svůj obrázek, připevněný ná přikrývce,ned na oltář
a při form ponybuje rjj. :

Sklonila se nad ditkemí a slyšela prosebný šepot:
„Sestřičko Lucie, nevozte mne pryč. Brzo. „již (oludtuvekui

blízko Pánu Ježíši, jako zde ti fandilci. Prosila jsemí z8 to —
"můjSpasitel mi to splní.“

Stařenge zdála se nemocná jaksi jiná. Netušila, že arkěj
srrti hladil již její líčkla. Vyhověla nemocné a sama ipoklekla
tiševedlení. E

Chvilku ještě Marketka pohybovala pravicí oď .obrázklu
« oltáři. Pak ztichla, zavřela očka, usnula. Sestra Lucie sí
pomuslila: „Nech ji dřímati. i šak má Z ní radost Spasitel na
olkáři.“ A modlila se klidně 'dále.

Přiblížila se chvíle společné odpolední pobožnosti. Pě
stounka MMarkotčinachtěla před pobožnosti advézti memiocné
dítko do jeho světníčky; hlasitý a nadšený zpěv bfypříliš unavil
její ubrápenou hlavičku.

Vstala, pohlédla na Markéetku.A usmíval se na ni klidně
obličej jako -z bílého mramoru, ozářeného jasným slunkemi.

Od svatostánku Siplasibelovávzlétla K nebesůmí čistá, duše
sbohého Ssirotečka. Splnilo se dokonale mejvraucnější přání
Marketčino,býti velmi blízko, býti oo nejblíže božskému Páf
a Sipasiteli.

Oběti.
Kdybyste zrali Rudolfa, možná, Že byste se ho báli. Tváří

podobal se také trošinku tmlalémucikánkovi. A silný ty1! Svoji
vůli bujnou dovedl vždy pnosaditi blýskáním| očí, křikem,pěstí,
Karlík, jeho mladší bratříček, choe dnes nad Rudolfem zvítězit.
Hrají spolu domino. Kladcu kostku vedle (kostky, jedeh vždy
vyvolávů čísla. Karlík je na řadě a hlásí se. Rudpliovi se
vyvoláviéní hrozně líbí a chce Karlíka odstnčiti. Ten však
snaží 6e zriocniti se krabice s kostkami. Křiku je při bojm|dostk
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Rujdolí se velmí rozhněval, Ze tet „,ovoček!“se obováží adpo=
rovati. Již ruku zdvihá k nádné ráně.

„Rujdoliku“ — ozval se něžný frosebný hlas a měkká
ručka sevřela napřaženod jeho pravici. Zirateně pohlédí Ru
dolf do tefiiněmodrých očí své sestřičky Anděly a zapálil se
we tvéři. Porozuměl výstraze Anidělky, jež vedle něho stála
jako Zivé svědotmí. Chvilku bylo znáti jak bojuje: Plak hlavou
pokývl sestřičde: „Pravdu máš, anděličku“ — a nechal Karlíka
vyvolávati.

Proč měla Ar'děla takovou moc nad Rudolfem? IDřčnou
byla vzpomínka na hosta nejvzácnějšíhio, na jehož příchod se
připravovala obě sndečka. Že byli oba dobré vůle a plni hopliF
vosti, slůbili si, Že bude jeden dríůjého Vamoivatipřeď Chybiauf,
bi PlánJežiš nalezl sndečka jejich v nejknásnějšimhořádku.

Druhého dne šla Aňdělka s Rudolfem ze školy. Bratříček
ani nestačil poslouchati, tolik! toho sestřička věděla. A imhos
héru ani dobře nerozuměň. Neboť Anděldezdálo se rozhodně
zajímlavějším poskakovati hneď na pravé nojžde,hneď na levé,
místo chůze po způsobu dobrých lidí. Tak blížili se sourozenci
k domovu když Aindělčinynožky rázem! stanuly. Bylo topřed
výkladní skříní cukrářského knámtií. Tenkrák ještě nebyla výlkla
— a fak si ani nedovedete plomjusliti, jaké krásné a lákajvéja

laciné věci tam)Dow. Jako sama odsebe vklouzla An'děliharmučkado kapsy a 4alovila dva bílé dvahetihaléře.

„Rudohiku, máš ještě plezíze, které ti onehdy kKMarotvakatetička p“
„Proč?“ ojtázař se Rudiolfsuše.
„„Koflolimle'si nědo dobrého,“ navrhovala Kočička mřsníá,

ukazujíc za sklo.
„Nyní — v postě? Ani ili menapaiio!“ — bdsekt Ruldbšf

rozhodič,
„Ale, vždyť není to hříchl“ natriťala zklamaní sestřička?
Rudolf zahleděl se vážně ma Anidělku fa pravil: „Víš, —

v dolbě, ve které Přán Ježíš tolik za nás tepěl, máme si rádiukládatí malé olběti.“
Andělčiny (miride Zvolna klouzal apět Ido kapsičky a

za johvilku Šla Andělkla vážně vedle bratříčka, jako by nabyla
vážnosti veliké tím vítězstvím naď sebbu.

„Hled, tam ta ubohá žena“ úkazoval Rudolf. Anděla
sbatřila Didně oděnou Ženu, shýblající se pro kousky uhlí,
roztroušené oo ulici. Za sukni se Imlatky drželo děvčátko
zirlou zmodralé. Plač? prosilo mlatku o kousek chleba.

„Chudinka, jaký má hlaďl“ zesmutněla Andělka. „Ru
doliku, dáme té matige všecky své pleníze na ohlébi klěvěátku.“

„ „Tak, anděličku,“ (pravil Rudolf. Za chvíli již todával
obla chudé 'ženě své dárky od tetičidy. Viděli, iak radost se
objevila v ustarané tváři Kiatčině. Vysledháuvše její upřímné
(poděkování, spěchali domů

P Ta vfn aEPRÝ



ORSP aV VETU PRa2VPPopopareooSrTYTdtEASAR0Apro.op03aPaE

Jako strážnými andělíčky bígli si tito dva hlomdínisourob
zed. A, dušínky, můžete mi věřiti, že dobře se připravili
ma oříchod Pána Ježíše.

Nechtěli by to zkusiti oodobině tmoji symonečkové a mé
seteřičkyP.,

Horská divenka.
Strýčkovi bylo posláno toto vyjpravovámí od kóhosi, jenž

„itorskou dívenku“ dobře znal.
V drahanských horách nedaleko silnice jest úhledný do

mek a v něm bydlí rodičové malé Mařenky. Její dobrá ma
tička právě dokončila svoji večerní modlitbu a malá Mařenka,
asi dvouletá, fiedočkavě již volá: „Rílaminko, já se mám také
ještě modliti!“ Tu hneď běži pod sw. kříž, který visí nedaleko
okna, tam si klekla, sepiala svoje malé ručky a počala se
modliti modlitbu Páně a pozdravení andělské. Když dokončila,
obrátila se k rmlamince, vedle ní klečící a žádala ji, by s ni
říkala modlitbu o andělíčku strážném, Maminka jí s radostí
vluhiověla.

Když se pomodlily, maminka vzala Mařenku na klín a
vykládala ji o Pánu Bohu. Jak vše učinil, do viďímle. Jag Ježíšek!
sestounil s nebe. Jak byl hodný, laskavý, jak měl všecky
lidi rád. Jak se mu lidé zle odmiěnilí zá to, lže jim pomářrali.
jak jej pronásledovali, trápili, bolesti jemu působili. Jak jej
konečně přibili ma kříž.

Tak část (po Části matička vyprevovala Mařence Ma
řenka maslouchala, vyptávala se, mnohdy též plakávala, jaké
bolesti vytrpěl ten milý Pán Ježíši. |

Též Matička Pána Ježíše byla Mařence dranou. Často
se s maninkou modlívala svatý růženec. A když měla šest
roků, sama již předříkávala všech 15 desátků a tajemství
sv. růjžende. A s jakou =vroucností se modlila! Nepodpírala
se (o ni“ Vždy klekla si na osamělé «nýsto, Sak setrvala, až
dokončila svoji (modlitbičku. Často kKanoucíslzičky dokazovaiy|,
že mysli na to, 00 se mbodlí, že dušička její všeckla je za
brána v modlitbu

Tak uplynulo Mařence est roků, 8 měla nastožiiti po
prázdninách do školy.

Jak se těšila, že uslyší víde o Pánu Bohu, o PénuJežíši
a jeho Matičce,

Ale, jaká změnal
Mařenka těžce onemocněla. Přívolán 1 lékař, ale vše mlamél,

Než uplymul týden, (doprovází Iařenku velká řada malých
družiček na místo plosledního odpočinku — tma hřbitov.

Teď se veselí a naduje u Jažíška a u své patronky Marie
Panny v nebi.
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Dětičky! Snad i fnezi vámi se najde hodná divenka, hodný
hošiček, jako byla ta hoiská Mařenka? Zdali pak se i vy
tak modlíváte a Ježíška iak milujeie? Zajisté i Vaše očka
hledí ve škole s velikou radostí ke dveřím, když jde velebný
páa, aby vás učíl sv. náboženství — tak jak se na ně těšila
malá Mařenka. Moji malí, dokařte, Že jste ovravdu dítky
Pána Ježíše, ted, kdy Ježíšek má tolik nepřátel, kteří usilují

o to, aby i vás od něho odvedl, Abyste zůsteu hodným,mlusíte Ježíška prositi Často říkejte: „Ježísáu, iny. (tebe mi
lujeme nade všecko, Slibujeme, že tě do nejdelší smfti
neopustime.“

Všelieccs.
Dopis velmi krásný a milý dostal strýček e Vámovick.

Doporučuje tento dopis pozornosti svých milůch synovečká a
neteřiček. Dopis je takový:

„Veledůstojný pane strýčktu!
Duokovní pokladničky jsme veri radostně přivítala. Od

nového roku Začneme si pilně značiti do knížečku svajé fŤi
jíméní adobré skutky, které vykonáme denně zá dušičkyv: očistei.

Cioeme totiž brzy míti pokladničku plnou. Proto jí chceme
užívati jen ma jeden rok. Totiž každů čtvereček pro jeden doré,

Nend:žíme pokladničku pět roků čistou a prázdnou. Dřeje:rks%každět rek movou. A Když bude míti vždy jiné..šátečky, tač
se nám imnohem více bude líditi,

V některé rodině je 5—6 knížeček s různými obaly, arg
každů svou snadno poznai již le barvy. Nejlépe se zamioit
valy červené obaly.

Když máme pokladničku, půjdeme častěji ke svatému při
jimání. Velečný pán námi dovolil a náku se již čude citfti
vstávat na mši svatou.

Svaté přijímání označíme Ivěziďičkou, jiné dobré skutky
úpřemáhám: se ve škole nebpři jidle a domácí práci) čárkafní
neb číslicemi. Každý týden nár ctih. sestřička ve škole kní
žečku prohlédne, jsou-li v pořádku. Občas se rá ně podivě
i děstojnýů pan faráň.

Doutámie, iže takto i weiedůst. pán strýček bude rriti 6
námi radost. Povedermke wmálkuproti sobě a k vysvobození
dušiček v očistef. Wéme mezi niz nmoho oříbuzných a do
brodincč, kterým choerk býti viděční. — Doufáme, že se j
jinde bojovníci K nám přidruží. Diušičky v Očistci nák ga te
vyprosí u Pána Bola bohumilé myšbeaky pro všechny, kteří
bojují proti naší svaté víře.

Doufáme, 'že (dostanekne ma role zase knížečky,
žačky druhé třídy školy v R"

Ano, tálé neteřky, strýček má z (vásvelikou redost, A
Pán Ježíš vám požehná svojí 1HDbrotivouprawicí. Nasbof Jesse
přsobíte největší radost.

. 3
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PŘICHÁZÍ

Časopis katolické mládeže vě
novaný úctě nejsv. Svátosti

Vychází měsíčně.

Pořádá.
P. E. Soukup, dominikán.
Nákladem Matice cyrilo
metodějské v Olomouci.

Tiskne grafický závod Jar.
Strojila v Přerově.

Ma“

O našem obrázku.
Starší z našich čtenáříčků si asi vzpomenou gří tom obi

rázku, že jednou již četli o 'této světici, sv. Růženě z Limy.
Ona tyla později sestřičkou v řádě sv. Dominika, a cyla grvní
z Amerikyprohlášenasvátou.

Náš obnézek prozrazuje, jak hodná tyla sr. Růžena,když
ještě Liuylamalou Růženkou.

Měli doma větší zahradu a Wzahradě byl domeček. To
bylo Růženčino místečko, kamí v odpočinku dhvétala. Co tam
dělala? Tam se modlila. Tam si opakovala, eo slyšela nedo
četla o Pénu Ježíši.

I ona slyšela, že dušička dítka již má býti jak oltéříček.
Na tom oltáříčku že je třeba obětovati Pánu Ježíši vše, ee
člověk pracuje a vytrpí. A že Pán Ježíš velmi se těší, když du
šinka sama dobrovolně si něco odepře a Pánu to ekktuje.

Když to Růženka pochopila, obětovala taki wwému Spa
siteli velmi mnoho. Misky si odepřela, i vwodpodinka vyko
amévalamnohé rm.odlitby.Vyhýlala se divále lidské. Na nikoio
se nehněvala, když jí bylo ulolíženo.

V zahrádce tylo mnoho krásných květů. Rženkaá pax
vychézela z 'domečku, trhala kvítka červená, skládala je do
kytice s bílými kvítky a říkala při tom: Ježíšku, solikrát jsem
si dnes na Tebe vzpomněla, kolik je těch Tilých kvíta. 1oli
krét jsem Ti přinesla oběť, kolik je darvenýeh kivětí.“

Zodpověd. redaktor F. Světlík.

OPÍV 1a
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Ř po čase, Kdykoli se tak modlila, viděla Ježíška ve své
zahradě. Přišel a s úsměvem!vztahoval ručku o kvílkéch.
Radostně si je prohlížel a Růžence pfožehnal.

Dětičky milé, i vélrí Pám Ježíš požehná, buďe-li ve vašedy
srdečku krásný oltáříček -s kvítky ojlými a červenými na něm.

Tvůj kostelík.
Praví se, sže dílo chválí svého mistra. Když dostavěna jest

tnudova, přichézejí zkušení přesvědčiti se, zda nové dílo také
ehvélí svého stavitele. My mlémkekostelík v srdečku skoro
hotový. A strýček si myslí, že by chtěl Zýti nyní takovými
„zkušenýn“. Chtěl bych věděti, zda moje dětičky pilně stavěly,
kažaé svůj kostelík, 'a zdali dobře stavěly. Doufáme, že ano.

Přikročíme tedy K nejhlavnější práci. Než vejde Král negce
so svého kostelíka, třeloa připraviti jemu trůn. Budeš stavěti
etéř ve svémkostelíku.

Co jest oltář? Vzpomleň si, Jak. Atel postavil oltěř Hospo
dkauw.Nanosil kamlenů, srovnal je na seck, ry na nich mohl
otětovatí Pénu Bohu. Obětoval nejkrásnější obilí, které vu
pěstoval. Oltéř je místo, na němž jest přinášena Bohu oběť.

Nz oltéři ve velikém!kostele obětuje se. Pén ježíš denně za
tebe a za všechny lidi. Ocčtuje, co mlánejdražšího a nejxnís
mějšího. Obětuje sece sara.

ARve tvém kostelíku, ve tvémí skdečku dhoe Pén Ježíš na
lezti takový oltář; plrávě tak, jako v kostele. Chce gřijíti rád
do sidečka, které dovede obětovati.

Cc znamené „sobětovati“? Víš, jak Akfrahari chtěl obě
tovati svého synáčka Isáka? Chtiči se ho. zříci, nechtěl no míti
pro sekle. ani pro svoji radost, ani pro svoji ohlouzu. (Dě
tovati jest odevzdati.

Tvé sedečko mlá obětovati Pánu Ježíši, ty tak ve svém ko
steliku postavilo obětní oltář. Chloeš věděti, co mí ocětováati
tvé srdečko?

Když iéno vstaneš, řekneš: Pane Ježíši, obětuji Toně vše,
eo dnes budu konati a trpěti. Nechici pradovati jen pro sece,
ani pro dhválu. Chci pracovati pro Teble.

Dušinko, právě dnes mi kdosi řekl, že se knásně čtou tyto
čiénečky s nadpisem „Tvůj kostelíkl“; ale ptýj je hrozně těžko
ten kostelík stavěti. Bude také těžko: piostaviti oltéříK v ko
stelíku tvého srdečka? Bude obtížno na něm denně orětovati
vše Pánu Ježíši?
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Hled: Tatínek bude míti Crzy svátek. Anička vyšívé pro
nějhe idárek, který chde tatídkoví obětovati čili věnovati k
sviátku. Pracuje ná svém idíle tak, aby se tatínkovi lícile, 43
je spatří. Ty budeš obětovati vše Pánu Ježíši a budeš pro
něho pracovati, budeš-li vše konati tak, acyj se to jíbilo tvózu
Spasiteli.

Pénu Ježíši líbí se, kdo nelení, ale pilně (Cracuje všem
silami. Kdo w radosti je skromný. Kdo: v Zalosti je trpělivý. Kdo
upřímnou trlodlitbou na Boha vzpomíná. Kdo %Zastořekne v
srdečku: Dane Ježíši, vše z lásky k Tobě.

Dítko moje, tak obětuj vše denně svému Spásiteli. Pak
bude tvé erdečko jako oltář krásný s připraveným svátostán
kem. A BDáspřijde, zůstane s tebou, ty těšil tě a posiloval a
chránil. |“

A. G.:
Cesta ze školy.

Nastata zima a s ní přišlai stará dětskiá radost — vozičky.
Dětí vyněšejí si ven saňky i Želízka a prohánějí se na nich
všude, kde se to dá, Zvláště hoši mlají velmi pilno. Sotva po
oběidvají, již pospídthají. Před školou mají pěkné vozisxo. Ne
kloněna úesta vede oď kostela kolem! školy dolů vedle hlu
boké příkopy, Kde pospíchá mlalý potůček. Na této cestě Iniaji
děti své Kažďoroční zimní sólo. Uvozí destu tak, že není radne,
tudy, jíti. Drojíždějí tu ua saňkiáchí neho dělají vlaky, sednou
na mísu nebo na sotůrek — jen kidyž (se jede. Odratnější hoši
pustí se i na iželízkách. Ale kdyjž se rozjedou — zrovna letí
— ruce mají roztažené — la protože je cesta rrísty to
latá, ohvějí se na celémitěle, neboaspoň hlava se třepe na ra
rmenou, ale hoši jedou bez blázně a strachu až K bytu pana
dadučitele, mnozí přejedou i po úzkér| můstku a uhánějí až
k hospodě.

Všude je křik 'a volání. Někdy ve smíchu i mářek se ozve,
a to kdyč někdo sjede do. potůčka, nebo Adyž se vlak pře
vněti neLo se někdo svalí. A iděvčata se vozí. Mají iwláštní, menší
voziště. Nedbiají, je mají pronirzlé rude i nosy. Nadýchají si
na prstyla vozí se dále, aspoň .ch'vílečku.Po vyudovéní ta chví
lecka bývé dosti dlouhlá'a mnolvýhodhlmelo. i děvčata přespolní
chodívali plozdě domů.

Dnes jsem je napomenul. Zvláště přespolní ať se nezdržují
nikde; neboť desta domů v zimě za tmy je necezpečná. Proto
raději domů jit, kde je čeká maminka, teplá večeře a příjemný
odpočinek.

Mařenka s Alžbětou mé rady uposkechly. Přermlohlyse a
jistě je to Wěilo. Mařenka a Alžběta jsou ze vzdálené vesnice
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ještě za dvěma osadami. Nechodi samy dvě. Je tami více
stí Ale dnes náhodou jdou samy dvě. (Přítelkyně Anežíla a
a jhá Mařenka nebyly ve škole a chlapci se aepřemohli a
mozí se u školy a u „Počtového“ :déle.

Hneď po vyudování jdu do sousední sobce za klopoesu.
Jererék se sněhem bije mne nemilosrdně v pravou líc. Chlad
prodhézí kabátem až na tělo. Cesta mě vede k jedné nemocné
matce, které stroj utrhí lerou ruku. Bývá botoje serní pro
sházka. Dnes však sype se sníh Kustě na demi 8 v poli už je
šero. Oď temných lesů fičí víly, mletá snih a cesta zfržký
ee přede minou.

Kráčím rychlým krokem, obtjch birzy došel wa místo. A
tt v Šeru vidím přeď sebou dvě malé postavičky, jak si na
mdétavě prošlapují destu w mapaďlémí stěha. Jdou tésně při
sobě — hlavičky jejich tulí se k sobě ;— pozaávémi Školačkty.
Jedna je v Šále — to e Mařenka a druhá je Bětka, podle še
vého vlňáku ji poznávání. Jdou ty děti vebmiiadlouha č raná
ňavě, ale hlavy stále u sebe, jakoby si 'něde welmi důležitého
vyprávěly. Sníh nasedal jím na hlavě, na vanjena a zaprášil
i katete, takiže byly tyto dvě Sklolačkyjako blavinou obložené.
Přišel jsem až K nim.

„Ale děti“ táži se, „pročí taki ponsalu ze školy?“
„Děti dávají pozdravemí. „Špatně se nání jde“ odpovídají

Ha moji otázku. Zablalují se wíde a dhoulí se"i socě, abych
weviděl jejich promiziá líčka. Zimdou jim tváře pěkně zrůjžověly.

Půjdu kousek s vámi. Jdu jemotml'ié mratičce Vysloužilová.
Dobře, lže jste uposlechty mé rady. Dnes je opravdu špatná
septa. Přeď číny más varuji, to Uinám z tžsky ki dětem. A kido
dnes zůstal ra vozačde, plůjde špatně domů. :Ale © čer si
budeme cestou vyprávět?“

Děti se usmívají, ale neodpovídají. „Tak pokračujte,“ pra
vám dětem, „co jste si samy vyprávěly. Nebudu vés rušiti.“
A tu Mařenka praví radostně:

„My jsme se s Bětkou trodtily můžened“ „„Růžened“,opa
Ruji radostně, „no to. jste míně děťi (dnes způsobily tfvojí na
dost. Byly jste poslušné a uyní viďii, že jste zbožné.“ A ioke
mně zářilo radostí, Kdyjž na ruce Maňenčíně jsem uviděl za
věšený růženec, nedávno svěcený.

„A jak dlouho se modlite, děti, růženec cestouP“ táži se
dětí. „„Oďté doby, o jste nám to we Škole poradil“ odpovídá
Bětka.

Pohlédly na mě vděčně la já zas děkovak v duchu P. Bohu,
še uně dal tak hodné šačky. Modlivají se všecky Chlapci
ještě tyce.

Dnes se modlily se trinou. dyž jsme došli do srvní ves
mice, rozloučil jsem se s děťrii "a doprovázel je pohledem, až

5



šeptal jsem —
Šťastní rodiče, kteří máji takové dítky. a Sťastnů jejích

vychovatel. Kdyby tak chodily všecky dítky ze školy, měť
by z nich Ježíšek větší radost než-li zl nozpustilého křiku.
Děti, napodobujte Běťku la AMařenkua její spolužačky.

Otče,odpusť jim ...
(Pověst.)

Pilát vodou ruce myl a řekl: „Nevinen jsem! krví tohode
spravedlivého“ Všecek' lid však volal: „Krev jeho na nás 1
na naše děti“ Žoldnéři naložili Ježíšovi těžký kříž na ramema
a vedli jej na Kalvarii ukřižovat. — Tak vypravuje svatě
Písmo.

Přeď Spasitelem Šli pochopí s nástroji K ukřižovžní. Meps
nimi byk malý hoch ošklivé tváře a rozcucraných vlasů. jme
noval sc Heli. Byl sirotek! bez vychování; tulák. Byl při oď
souzení Pána Ježíše a s ostatnímá křičel: „„Ukřižuj, ukřižud
hol“ Na cestě kle Kalvarii ďali mu vpochopi nésti ivuhličku
s kladivy la hřebíky. Pyšně si vykračoval, (jenom se mu zdálo,
že průvoď jde příliš pomalu. Za chvíli byl již kousek ceste
přeď ostatními.

Při zatáčce cesty pojednou spatřil státi několik plačicíeh
žen. Zvláště jedna z nich' téměř umírala zérmutkem. Byla to

Rodička Bpží, jež :tu čekala, cirtějíc :ještě naposledy provázeti ěsvého Ježíše. Byla tam též Magďalena, Marta, Salome, Kleofa

zmizely v šeru. Modlily se dále růženec. Bůh je doprovoď —

i Jan apoštol. Sotva Magdalena spatřila Heliho, vykřikla: „Již
jdou“ Rodička Bojží zacítvěla se, a Magdalena volala na He
hno: „Ty ukrutný chlapče, co ti dobrý NMistr udělal, (že po
máhéš ukřižovati jej?“ Hoch udiven hleděl na ženu, která se
zastávala Ježíše, vyhlašovaného za nepravého proroka. Ona
první oď dnešního jitra bránila. Heli neznal ty ženy. Prohlížet
si je drze a Roďička Bojží patřila naň tak smutnýr! pohledení,
jako ty. chtěla říci: „I ty, nešťastné mládí, ubližuješ svémmSpasiteli?“| ©

Heli odvrátil se, mebiofnemohl snésti toho <olestného vý
čítavého pohledu. Zatím došly první řady průvodu, a hoch
slyšel, jak jeden z mich pravil: „To je matka Ježíše Nazkpet:
ského.“ „„To jest jeho mlatka,“ porliyslil si Heli a plaše po
tleděl na Boží Rodičku. Zda jeho. všastní matka Cula taková?
— napadlo mu, ač nikdy nevzpomněl na svoji matku, které ne
znal, ani otce. í PÝÍ OPAaAlinaiý



Hoch zůstal státi zamyšlen. V tori klesl Dén Ježíš po
druhé poď Křížem. Biříci tehali provazy, jimiž byl svázán Lož
ský trpitel. Heli slyšel Matku Boží mhlasitězaplakati Vidět,
řak chtěla přiskočiti svému dítku na porloo. Avšak ostatní Ženy
ji jemně zadrožely. Tu ziměklosrdce Heliho, jež dosud nepocitilo
eoucitu. Protlačil se zástupem, svoji malou, "ale plnou postavií
sklonil ku Spasiteli, jenž dosud nepovstal, a pravil: „Ulbohý
kťuži, hle, opři se o mne, bys mohl povstati.“ A náš Vykupitel,
jenž ani nejmenší službičky nenechá bez odrěny, obrátil k
Helimu obličej s výrazem! nevýslovné lásky 4 promluvil: „Věru,
še ti odměním tuto službu“ Po té ohopil se ruky hochovy a
povstal. ©

Nelzeani pověděti, jak' při tom bylo Helirmu.Pocitil velikou
jěsku k tomuto muži, jemuž ještě před chvílí příl smrt. Jak
*oho nyní litoval. Zachvátila jej hluboká ošklivost přede všemi,
kteří tohoto dobirého muže tak trýzní. Hodil na zem! truhličkk
e kladivy a hřebíky, volaje: „Nechci pomáhati při ručení to
toto muže. Hledejte si někoho jiného! Dostal za to irnolhó
ran. A poidivno. Dříve se tmstil za každé slovo, nyní však
elčku. spěchal ze zástupu.

Ohlédl se po Ježíši. Viděl přeď ním klečeti ženu, kterou
mazvali matkou Ježíše Nazaretského, plačící a hledící naň s
bolesti nesmírnou. A rozkacený zlástupi také jí se posmíval.
Divoká (bolest zalomecovala srdcemí Heliho. Chvátal zpět, u
slopil ruku Matky Páně ja zavedl ji k ostatním ženám. Maria;
mlčky žehnajíc položila svoji ruku na hlavu svého osvoboditele.
A Heli, dříve zlý, byl jako vyměněn.

Kradmo šel Heli až na Kalvarii. Každá lolest Pýna Ježíše
$ jemu svírala duši. Plakal s Matkou bolestnou. Každá její
slza jako by padala do jeho. srdde a rozněcovala tam litost nad
divotenídosavadním.

Již vztůčen byl kříž s Vykupitelem světa. Výkřiky Co
směšné a rouhavé odevšad sypaly se na kříž. Heli cy nejraději
odehnal celou zpustlou smečku a vysvobodil visícího ná kříži.
Než Sotva svojí postavou dosahoval K nohám ua kříž při
bitým. Do lomozu a křiku a lání promluvil nyní Uxřižovaný:
„Otde, odpusť jim, neboť nevědí, oo činí !“

To nemohl Heli pochopiti. Když jemu stalá se křivda,
pornstil se za ni idesateronásob! aspoň kamením a úlétem po
ttézel silnější protivníky. A itento s kříže prosí nebeského otce,
aCy vše odpustil kaianům jeho. To Heli ani snésti nemohl,
Byl velmi rozčilen. Utíkal '(do chrámu. 'Tam padl na kolena,
moidle se. Hned zase vyskočil, padl na tvář a plakal. Takl po
fínal si skoro dvě hodiny. V tom! zachvěla se mu půda poď
nohama, padl na zem. Když povstal, viděl drahodennou oponu
ve Chrámlěroztrženu. Slyšel zklěšené hlasy kněží, že ten ukři
šovanů ještě působí svými kouzly.



Heli rozběhl se zpět na Kalvárii. Potkával viacející «a
zástupy a slyšel některé mluviti: „On byl Syn Boží“ Ta
sleva ujálá se v srdci hochově.Zdálo se mu, že nyní vše
rezumí, Co viděl a slyšel, 'a CO nechépnl. Přijda na RKalvarikviděl, iže několik mužů uctivě snimlá s kříže mrtvolu fežíšoviá.
Hřety z rukou byly již vytaženy. Heli zitvihl pohozenou tu
hličku, kterou přiedněkolika hodinami nesl, a dal si doní vložit
hřeby z rukou i z nohou umučeného.

Mrtvého Ježíše položili na klín Marit Panně. Heli na
smičle se přiblážil a vtiskl polkení ma probodenou pravici Spa
sitelovu. Josef z Arimathie chtěl odehnati hocha, netof zdát
se dvu podezřelý. Marta Danna však oravila: „„Neodháněj hel
Dnes mi prokázal dobrou službu“ A Heli políbili +Dbodené

nohy Ukřižovaného.Jeho slzy smývaly krev se non ras,Od toho dne ujal se Heliho svatý jan, miléček. Píně.
Vyučoval jej křesíanskému náboženství. Maria, Matka Spa
sitelova, připravovala hocha zanedbaného na první sv. přijímáná.

Čtrnáctého dne po manebevstoupení vzkříšeného Spásitele
přijal Heli poprvé Tělo Páně s Pannou Marií a s ostabníní
učeníky. Srdce jeho nyní hořelo vroucí láskou a žhavou touhow
po Synu Marie Panny. Věděl nyní, koho chtěl akřižovati. Věděl,
že Syna Božího skutečně přijme. Plakal celé ny nad svůni
dřívějším (životerní.Přísahlal, že i život položí za Pána svéha.

Ošklivý Heli stal se wzoremíhodného křesťaná pro vše
učeníky a věřící. O 'slavnosti letnic přijal Ducha svatého a soll
vyďal se na apoštolské cesty se svatýmiPetrer, hlásati Zita
a pohanům, že přišel na svět nejsvětější a nejirnocnější Vy
kupitel. A konečně zemřel m.učenickou smrti.

Slavná koruna mučenické| byla odměnou, Kterou slizil Die
na křížové cestě ošklivému hochu, jenž měl s ním soucit.
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Kdyjaro s květy.:«
Ó vlesti mmlč,jak rád tě mím,
kdy jaro s květy letí k něm!
a píseň ptačí všude šveholí:
i na horích iiďole v údolí.SRPNUPiliřikákKitSiadumnl di2Ahe

Rpavíflyna

vynamy

Tim idedhen!:ovanut náš chrám,
pne radostně se k výšinám
a s láskou vzhlíží na chat věneček,
jak na vnoučétklavlídný dědeček,

usMMPPTioeářiudin
vy

Už těší se, — až luit i sad
se v pestrů přioděje šat,
až zemí kráčet bude sličný máj, —
zas kostelídek promění se v ráj,

Mét Boží květů natrhiál
je dětem do: náručí dá:
„Mé dítky, jděte, jděte k oltáři,
vém Kkvít:kvete v srdci, na tváři, —

PE90

uLakyUyy'

Pčn čeké! na vás trpěliv
a přemíté, kdo přijde dřív,

$-MAMAinútidbaliJiAtiioa
UsPpy
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i věčné, lamloa prská nadějí,
neb: s dětmi slouží Pánu raději“ —

Jdou děti, jdou, hle, k ioltáři,
immiradost vidět ná tváři,
tam ztožně kladou vonné kjytide,
k nim sodge svá, je Důánu světíde. —

Ó vlasti má, jak váď tě Imlánt!
Tvé dítky všecnny znám, Ó znám:
jat ptáčci pějí v horádi, v údolí,
a v chrámu píseň Pánu šveholi. —

vvůš kostelík.
Je tvýj Kostelík již dostavěn? Není, ďušinko tá. tiádej, čo

něm sohézí. Vzpormeň si, Že je měsíc květen a hned ultodneš,
co třeca ještě postaviti. Oltář pro Matičku Boží, oltář Marie
Panny.

Nic ty se nelíbilo Pánu Ježíši ve tvém kostelíku, kdyby tai
metal brésný oltář jeho Matičky. A pak i ve tvém!kostelíku sr-usí
zýti mléjevé pobožnost, i říjnová pobožnost, i denně krást
pocožnost k Marii Panně.

Oitéř mariánský liší se oď ostatních oltářů iin', že je ua
měn krésný obraz nebo socha Rodičky Boží. Tak (voje srdečkie
cotiecije krésní obraz Matičky Boží.

O dobrén! dítku se praví, že < v něll nesnazaielně upevněn
oOcraz jeho matky. Když vzpormene si ná svoji matku, je mu,
jako kyj kledělo na krásný obraz. Na tom!obraze vídí sebe jake
malé robi.tko, nad kterým se matička starostlivě sklání, pro něž
ve dne pracuje a v noci bdí. Vidí sebe dospívati pod ustavičnou
péčí a léskou dobré, Ó tak dobré matičky. Je to nejsrásnější
ot1az v duši člověka, na který vždy rád a dlouho se zahledí.

Zaslouží ocraz arie Panny takové místo ve tvért!srdečau?
již proto zaslouží takové místo, že v srdci Pána Ježíše unřia
Matička jelo nejčestnější místo po nebeskéni Otci. Ty chceš
ctu ditken: milým Pánu. A tak i době musí býti drahým, co
jem:!culo drahé.

Též o tece pečuje Matička Boží. Víš, jak starala se na
svateč v Káni Galilejské, aby nebyli novomanželé zahanbeni?
Víš, jak v Lurdech nesčetná veliká docrodiní prokazuje liďenj
k ní se utíkajícím? Dogře modlil se sv. Bernarď k Rodičce
Bož: Nebylo slýcháno, že bys koho opustila, nejdobrotivější
Penno Maria. Veliké knihy Ly to byly, kdybychom sebrali vše,

č2afuPřeihanéPrdl apHrO aP VP RY0ORrR6An0PEO PeoPe, 9nVÍS řeSP >0Ra vva
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seo Lulo jen vytištěno, kdy a Kde a jak Maria Panna o lidi
pefovala jako nejlepší matička.

Vak si mláš představovati Rodičku Boží: Matička tméio
Péna Ježíše. Matička dobrá i ke mně. Matička krásná, vzne
šené, jíž nikdo z lidí se nevyrovná. A pak nude již ve ivény
kcetelíku oltéř Matičky. Boží.

A na ton oltáři konej májovou pocožnost. Víš, v květnu

pevé v oliéře Boží Rodičku pobožnost; někde každého dne,"de v neděli. Věřící čtou nebo poslouchají kázání o ctnosteck
Harie Pannu a modlí se, adcy z nicz Maria učinila Hodné
eiiku. Vzpomínej na poslušnost, na laskavost, na čistotu, na
ožnost Marie Panny. Pros Rodičku Boži, by vomiohla ti
kgti tak hodným diťkem. Ze všecír sil se přičiňuj, aby byio tvé
srdečko tak Zcožné, čisté, laskavé, poslušné. Pak bude i ve
tvém kostelíku májová pobožnost u oltáře Mariánského.

V říjnu zase uctívají věřící Boží Rodičku modliťcou sv.
ikžence. A tu, dušinko, měj v lásce tuto modlitou. Máš svůj
vlesuu růženeček? Nemláš-li, popros velecného pána.

A denně asnoň několik zdrávasů se pomiodli k Matičce
své neceské Zakusíš pak 1 ty že pravdu řekl sv. Bernard:
Nekyio slůchéno, že bys opustila toho, jenž tě uctíval.

Pra Matku Baží.
Skličen smutnými vyhlídkami do cudoucnosti, chodil mladů

roli? na Lřehu řeky Arno. Pyšně by se rozilížel po svém rod
úémi městě. Florencii, kdylcy, měl naději, že vyslní se jeho tuždy.
Bkalř Karel chtěl cýti velikými umělcem. již v chlaoeckém
věnu vadila jej matička do nádherných ioreniskýcai carámů. A
cčucn Rarlikův maloval si již tehdy nové ograzy, veliké a ná
čiverné, Ccyf 1 ruka nedovedia jicií uskutečniti. Toužil však
onmivě po vyplnění svéch snů. Jeho rodičejistě Zy se před
žádnou ogětí nezastavili, aby. jemu otevřeli dráhu života slav

áno uměice. Avšak otec i matka zemřeii a Karel yl opušiěn,„sz přátel a příznivců.
Než neřeki jsemto dobře, Karei měl příznivkyni i ochrán

bami, slavnou a mocnou — Matičku Boží. %arii Palně jej ma
ka zasvětila od úilého děiství, naučila jej milovatí neceskou
řňetku něžně. Než oči matčiny zavřely se navždy pro tenio
život, šegtalu cledé rtyjejí: „Můj Karle, nezoufej. Matka Boží
tž aeopusti. Pro její přímluvu cude ti Bůh milostiv.“

Kerel nezavormněl na tento slic: své matky a zůstal věrným
d'tkem mariánským. Ale — adr — dosud ani neimenší známku
nerelo, že by solnily se jeho nejvroucnější tužby.
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O tom přemýšlel Karel cestou. Šel prosit. Dosud marně
prosil všude, takže již napřed očekéval nové rolestné zklamiční.
V kléšterními kostelíku Marie Panny maloval právě mistr Jaxuc
Vignali nádinerné ocrazy na omítku. Jena chtěl mladý malíř
prositi o prci, třera jenomnádenickou. Bul by;spokojen, kdydy
směl zspoň pozorovati slavného malíře při práci. Neměl však
doj-oručen: a proto cyl smuten. Z truchlivýcn myšlenek vyrušii
Karla úpěniivy hlas:

„Pro Matku Boží, dejte almužnu hladovému člověku“
Kare. spatřil otrianého žŽecréka, vyhublého, pravý «Dbraz

cidu. Řekl chudasovi, že sám jest jako žebrák. Ten však opět
sepial ruce: „Pro Matku Boží, dejte mi almužnu.“ Lepšího
doporučení necylo třeba. Malíř byl dojat prosbou. Nemá chuďas
nadarmo prosit jménem Marie Panny. Podal spěšné žecrákovi
posleční malů peníz, za který citěl vlastní hiad zahnati. Ne
čekal na díky ocdarovaného. Cosi“mu v duši sladce šeotalo, že
ješ dnes odmění Alaria Panna sama.

Došel ke kiéšternímu kostzlíku, šel přímo k oltáři Marie
Panny, pokleki a modlil se. již dávno neotevřel Karel své
srdee tak úpině HMaiceBoží. Dávno již nemodlil se tak vroucně
a s takovou důvěrou, jako dnes. Bylo mu, jako cy, kiečel se
svoji matičkou, jako Cy ona pomáhala prositi. Radostná, čistě
důvěra dítka zářila v jeho tvéři.

Kduž modlí se pravý, hodný katoiicaů křesťan, radují se
andělé, pohled na takového člověka potěší též lidské srdce.

AlisterVignali náhodou si všimnul miadíka před mariánským
oHéřem Byl tak dojat tím pohicdeim, že nedovedl zraku odvrátit
od ušlechtilé postavy a tváře. Neznámů mladík stal se mu
néh.le milým a jakocy dávno známým. Když pak náš Karel před
néšel slavnému malíři proscu, aby jej přijal aspoň k připrávo
vém a podávání Carev, neviděl ovšem, jak mile a přívětivě
na rčn spočinul pohled mistrův. Ogávaje se odmítnutí prosby,
neodvéžil se zraku pozávihnouíi. Řeál: „Milý mistře, dovolte,
Foch vém poměéhal. Třeba jenoin barvy roztírati a podáváti
štětce. Prosim vás o to pro ŘMlatkuBoží.“

Nuní terrve zdvihl prosecník oči K misirovi, jako by chtěl
ukčzati všecku důvěru, která je v srdci jeho při proscě pro
jméno Marie Panny. A cy! odhodlán prositi znovu, jako žebrák,
jemuž dal poslední svůj groš pro jméno Matky. Boží, chtěl po
druhé sepiaté ruce zdvilhmouti a prositi pro jmiéno Matky Boží.
Můstr jistě neodolá. Vždyť je tak sladko vyslyšeti prosícího
pro Malku Boží.

Kaiel neděvěřovaí marně, necylo ani třeba dvakráte pro
stít. Mist- Vignali pravil:

„Vubovím: tvé žádosti: A je-li v tobě ukryt aspoň nralý
umiělec, mercudeš j2nonm připravovati barvy a podávati štětce.
Svěříní tvému štětci obrazy. Budeš moci malovati tu, pro
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jejíž jméno js prosil. Ve jménu Ažarie Panny přijímám tě
za svého žíka.“

To řesl Jakuc Vignali laskavým, otcovským hlasem šťast
nému Rarlovi. Za krátko skutečně se ukázalo, že vwKarioví se
skrýval nedějný umělec. Vignali poučoval svého ž“ka. Žík
později slávou svojí zastínil i mistra. Jméno Jakucovo j© snaď
řen mělo lidem známo. Avšak jméno Karla Dolci (Dolčí) je
zněémo0 oelém světě. Jeho obrazy Marie Panny; jsou z nej
krésnějších, jaké kdy malovala lidská ruka. Ano, máloado takkg
dovedl málovati požehnanou mezi ženami, nejvznešenější ženu,
Matku Spasitelovu. Kdo zahledí se na jeho ofrazy Matičky
Boží, pozná lásku, s jakou maloval tento zicožnýinalíř. A srdce
jeho též jest povzcuzeno, jest potnubo láskou la té, kterou Bů
vyvclhi ze matáu Vykupitele světa.

Klas Marie Panny.
Belo to nedaleko Nazaretu slunného jetního dne. Na ocioze

ani Gužčku, a syté modro vznínalo se náď zemí jako klenca,
jež ozjímala daleko široko vlníci se lány zlatých klasů. Sluniee
zéiivýn! jasem vrhtalo na všechny strany přívaly hřejivého 8
pronikajícího světla. Ženci s drocnými sroy mizeli za Hitskými
klasy, jež se za nimi skláněly, dcy již více nepovstaly. Za
nimi šli muži i ženy sklonění k zemli a sbírali zanechané obiii.
prostřed nic újuio pozorovati pilně pracující mmladouŽenu s
rusímu, mírně vlajícími vlasy. Něžný a čistů kyl jeji vziled,
jako chrpa modré její oči zářily nevýslovným leskem. jakési
nětuplné doctrota z ní vydechovala.

Fieité sbírá a patří krésnůma očíma na zástup ji Obklopu
jicí. V tomi uzřela nedaieko děvěeneustále plašící nad svým
nezdarení,. Srdce svaté Panny Marie — neci ona byla tou dě
vou úiblo pohnuto tak žalným hořen. Přiblížila se K děcku,
cvinnla iénč kol malé stěratelky a ptala se jí na příčinu jejího
zžimutku, Séra dodala si odvahu těmito vlíďdnýmislovy a ještě
s větším doprovodem slz vyprávěla: Doma leží nemocná nra
mika a pláče, a všechny klasy co mám, nestačí nám 18
zebněén Iladu.

Svaté Panna rozdělila ve dvé svůj snop a vložila jednu
polovici klasť. do náručí maličké Sáry. „Jdi“ pravila, „děvečko,
a čívej pozor Budte šťastní a nezapomeňte na Hospodina

Toho dne najedla se Sára i její matička do sytosti. Když
se dítko vzdálilo, vrátila se Maria na své místo. Hned ockto
nilo jí hejzo vrabčáků, Kteří poletovali v jejích stopáci: a
též pafiěrkovali.
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Nec rozprostírá nad krajem avá křídla, božská Malka se
vTěCI domě.

Ještě ji zadržel cestou ubohý slepec, prosící o almužnu,
a teh se pomalu tlíží ki domu. Ještě jednou zastavuje se, ab;
st přebiédla výsledek denní námahu. Blíží ee M uí slacý a
semocrý, siroteček.

Ton.ute novému prosecníkovi zašeptla Máť Páně vtisk
nRoucmu polícení ma čílko „Pojď K nám, k Ježíši, om tě po
těší“ Došli Crzy k cíli své cesty.

Ježiš spatřil z dáli svou Matku A přišel K ní. Na io u
eioril ruku malého opuštěného tvora: „Chci vám dnes večer
uhézall své nereské poklady, pojdle ke mně, sběratelé ne
českých klasů“

A hle, nece se otevřelo a z něho zašumělo křídly na
sta chkerucinů. Jasná záře osvětlila malů domek v Nazaretu,
kol něrož se ovíjely květy. Sladká hudca linula se s výšin,
když sc gělostní andělé posadili k chlebům bělostným z medu,
květů a ovoce.

Když ocjal Josefa, trnouciho údivem nad tímto divadlent,
vyřraí Ježíš nejkrásnější kias pro svoji Matičku, zavolal arci
enděin GeLriela a řekl: „„Učiňmehvězdu, tisíckrát jasnější nád
všecky na nečeském blankytu, aby její slaďký třpyt znovu
vůl naději ve znavené duše poutníků, plavců a smutných dětí.
Cítí zvěčniti almužnu své matičky — klas-chléc.

Potom polícil v líčka ubohého sirotka a pravil iu: „Jdi,
vraf se do necte s čistým, neposkvračným rouchemí a Vznes
se na modravých křídlech do výšin. Co tys dělal na zemi?
Vždy! nejkiésnější okamžik žití jest vlastně start! Odpočiň si
na věky, odpočiň v mém náručí.“

Šest cherucinů, zářících světlem, vzneslo ma svých peru
cit novou hvězdu na neceskou báň.

*

Víte, dětičky, co dle této pověsti ehtěl říci Pin Ježíš?
Řekl, že stvojí novou hvězdu, která povstane z klasu a tude
radosti a lékem. pro malé i velké. To jest Nejsvětější Svátost
oltářní. A jeko sirotečka ořivedla Matička Boží k Ježíškovi
— tak £ vás povede, Cudete-li hodnými ditkami jejími.

Všelices,
Oživázek představuje svatou rodinu v domků Nazaretském.

sv. Josef pilně pracuje, Matička Boží vyšívá. Malý Ježíšek si
urocil ze dřeva křížek. ježíšek byl 'sice wvalý, ale moudřejší
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než kterýkoli velký člověk, neboť byi Syn Boží. Proto věděl
všecino. I to věděl,' že bude ukřižován, Při myšlence va to
veliké dilo urobil křížek a nese jej ukázati Matičce. Všimněte si,
jak ustela v práci Maria Panna , jax smutně hledí. Vždyť 1ona
tolik tude trpěti, až jeji drahé a jediné dítko bude ukřižovámo.

Pritceznin sešitek. Biskup z missií mezi pohany vypravoval
jednou při schůzi tento přícěh ze své zkušenosti:

„Za své návštěvy na ostrově Madagaskaru %yl jse. upo
zoiněn na děvčátko z vladařského rodu jménem Ramanganraso.
Vypravovaii mi, že velmi horlivě se učila svatému učcoženství
a po krátké přípravě byla pokřtěna. Pak byiá po prvé u stolý
Péně. Od toho dne až do své smiti chodívala xaždé neděle
ka sv. světostem. V jejím chování nebylo nic neobyčejného. Ale
v sřdečku jejim byl poklad, který byl objeven teprve po její
Stastné smiti. Ten poklad byla nluboká víra v přítomnost Pána
Ježíše v Nejsvětější Svátosti, vroucí láska k této Svátosti.

Princeznička zemřela po několika letech. Na ostrově jest
zvykenr pohřbíti se zemřelýmčlenem vladařské rodiny též všecky
jeho předměty. Ve věcech zesnulé nalezla černoška komorná
sešitek. Sama neuměla čísti. Byla však zvědáva, co asi její ve
litelka si zacisovala. Přinesla proto sešitek missionářovi. Tento
misstonéí zaplesal, když četl. Přinesl mi sešitek, Lych se i já
notěšil jeho oosahem. Co tambylo?

Ramerzamaso cyla vyvolená duše. Ode dne svého prvního
sv. přijímání až do konce svého života měla zde zapsané každé
sv. přilimání. A u všecu tyl zvláště poznamenán úmysl, na
který jej přijala — prosba k Pánu Ježíši, kterou chtěla svatým
přilímáním podpořovati.

Kduž pro nemoc nebo z jiné příčiny nemohla psáti, požá
dala jinéko, cy za ni poznamenal sv. přijímání.“

Takový sešitek může míti každý můj synoveček a každá
moje neteřička. Dá do psaní 10haléřovou známku a připíše:
Pošlete mi Duchovní pokladničku. — Na otálku aapíše: Matice
Cyrilo-Metedějské, Olomouc, Kanovnická ul. čís. 160. — A za
několik dní bude míti ještě pěknější sešitek, než měla princezna
Ramángamaso.
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Časopis katolické mládeže vě
novaný úctě nejsy. Svátosti

oltářní. a
Vychází měsíčně.

Pořádá
ZANE |- | P. E. Soukup, dominikán.

P DSE MTS Nákladem Matice cyrilo
HMAS metodějské v Olomouci.

-ŠD «

O, chtěl zych býti svíci
a před Tvýnr! sténkem plát,
jak světlo s-lající
hořeti napořád.

Tak cychon. spolu dleli,
Tu v lísky Žžaléři,
a js — 0, jak jsem! směly
na svatémoltíři.

A až tych shasnul, Pane,
Ty nové zas úys vzňal
mi světlo, jež tam plane;
ude zych Tě niloval.

O. chtěl cech hořet, Pane,
Ti na Tvém. oltéři;
slyš srdce odhodlané,
viz slzu na tvěři!.

Zodpověd. redakior F.Světl'k.
Tiskne grafický závod Jar.

Strojla v Přcrově.o mnnn Pme)

Chtěl bych svící být.
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Tvůj vzor.
již neniši „Tvůj kostelik“, ale jinak, jak vidiš. Kostelik je

ketový. A nyní jeion: Čeká na příchod Pána Ježíše.
Když do nově výystavěnéhochrámu po prvé sestieuje Pžu

na oltář, plesají srdce Všech věřících. Jásaji nad stéstimy, že král
králů vyvolil si přícytek mezi nimi. Nikdy fezapomenou, vždy

rudou vzporínati, kdy první mše svatá byla v jejich kostole.
Vždy si umiňjí, že cudou si vážiti tak vzácnéno hosta. Budou

se A4němu Chováti 8 největší pozorností a láskou odplatí jekoJisku.
Do kostelíku tvého srdečka přišel, neco přijde brzy Pín.

Jak ty se cudeš k němu chovati?
Poníd! ti, jaž se Cnoví vděčné a hodné dílke. Desře sí te

přečti 4 niady na to nezaáporn.eň.
Živě a trvalá láska k Pánu Ježíši změní každou drší. Pak

nastévé takové duši nový život, jenž přináší jako světlý paprsek

do bídy a kalu tojrobo světa. Tenio div Opakduje 3e 1 v našem
století. Zeneme se jen za tiin, co vynáší peníze. Je tim dojemmější, Že se děje v letech, v nichž khkomyslaost slaví
vitězství, v nicůž velmi simě člověk touží po radosteca z
požitcích. Ještě nyní sesilá nám Bůln taxové anděly, kteří vy
deciují kolem sece vůni lásky, nevinnosti a cnosti. Jejica srdce
hoří nadšením pro Svátostného vězně, pro Pána Ježíše ve
svatosténku.

Kleme:i'! „a byla téá podobnou duší. Narodila s* v Cabeauve Francii. Ze škol vrátila se k rodičůní se zérodkcin zlá ne
moci. Podlamovala ji pomalusily, až ji zničila. Divanffá ma
lezla v Nejsvětější Svátosti pramen slasti a odevzdastosti wa
tohoto dlouhého utrpení. Milovala tolik svého milého Ježiška,
že opravdu plnila se na ní slova sv. Pavla: [Kristusjest můj život.

Kdycys i ty, dušinko, byla tak pěvní, i tobě byl by Pém
Ježiš prvním a nejpřednějšíri píánemtvého srdéčua. Seznala
Lys, že Civile ztrávené Ve svatostánku jsou ty nejkrásnější,
že jsou hejiepší útěchost v zármutku, pozdvihnutár! v pádu- Neb
proto dlí zde Pin mezi námi, aby osvětloval bloudicí, posilovaš
slabé la rozdával plnými hrstěri všem poklekajícínt,

To pochopil náš anděl.
Kdysi po cestéch, přinášejicích roztržitost a rogptýtenost,

napsala :
„Uchovala jsemsi duševní klid a stálou sebramost.Za to

děkuji pouze Tobě, můj Bože! Různé příhody za cestu, krása
krajiny, Živý hovor, setkání se známými a rodiči, to vše mne
zajimalo. Jé srdce, má mysl, stále dlela u tvého svatostinku,.
dobrý Ježišil Jen pouto lésky tvé mine pevně drželo“

2
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Kdusi provázela přiítelzini do sakristie, aoy urovnala ko
stelní roucna. Právě v lu dobu opravovali řemsslníci oltéř,
Proto byla Velebná Svátost přenesena do sakristie. Zde tyla
uložena ve výklenku, v něr.ž bývaly předtovžvény.sv. nádoby.

Je květiny a Oolikavésvětlo označovaly přítomnost jejíno
miléč.a, Napadlo jí ihned využíti vzácné přileziiosti a přibli
žiti se k němu. |

„řiše, tichounce -blížila jsem se ze zadu ke setnánce, v
níž ee skrýval můj pokiad. Pocíliia jse. tak zivě jeho pří
tomnost, Že jsaml se chvěla štěsiím.“

„Zapomněla jsenmína vše kolem sebe. jen jedna věc byla
pro mtie. O, zlatá dvířka! Pohnutin: sklonila isem cero na stěnu,
za iž se skrýval On. Srdce mé bušilo, jako by se citělo roz
skočiti, chvílemi zdálo se mi, že se mi vytrhne z prsou a zaleti
za svým miláčkem.“

„Pane Ježíšt“ zvolala jsem“ „Milui Tě tak, jak I% kdy
moll slabů, beznlocný tvor na zemi |žskou objímati. Chlěia
bych zemříii, abych se již na věky. s Tebou spojiia, s Tebou a
pro webe věčně, věčně žiti.“ |

Jindy byla přítoraa společnému klanění Nejsvětější Svilosti
v fedné vísce. Stéle tisnily se k oltářní mřižce zástupy přijí
majících, jiné inhožství ulečelo zbožně a vypitovalo všecmy
prostory venkovského kostelíka.

Klementina pohlížela se svatou zívistí na šťastné divky,
ježskléněly svá čistá četa, když šly kolem ní, nesouce v srdci
toho, po němž stžle prálhia. Její nitro plnilo se hořem. Nemohla
s nimi přikleknouti, neboť nevyžidala si dnes dovolení k sv.
přijiméní. Ke konci nemohla se již zdržeti. |

Nevýslovný tlak pudil ji ke sv. stolu. S hlubokýnt po
vzdechemprosila Pína Ježíše, by směla přistoupili a s vrouc
sostí přiidiaho do svéito nitra.

Nedaleko jejich doru stavěl se oltžf pro průvod Božího
(Těla. (Ač velmi nei.ocna, pracovala přece na výzdobě mista,
kde trá sém' Spasitel spocinouti. Za práce kanuly jí slze vděč
nosti a lásky. A ve svém nitru šeptala si: „„Jakéštěstí, jaké vy
znamernžní, (pracovati na oltéři Půně.“ Tuléž pocity zakusila,
když stavěla donva oltířík pro sv. přijiméní své nemocné matky.
Když pak sestoupil dobrý Pastýř pod střechu jejicí domu, pro
Puklo její nadšení žhavé l/sky.

Písn.o sv. praví: Čír! je naplněno srdce, o tom mluví ústa,
Klementina ráda hovořila o divu a sladkosti tohoto ve

lebného Tajemství. Neodolal ji pak ani nejvlažnější a ncilho
stejnější člověk. Kdysi vyklédala katechismus děter. připra
vujícím se k prvéru sv. přijímání. Když pronžšela slova Ne'svě
sější Svítost, vytruskl tolik oheň jejího milování, že strinul
s sebou celé mladé nosluchačstvo.

Své největší šlěstí spatřovala v získévéní duší pro uct.
vění Velebné Svatosti. Když se kdysi pan farář veřejně tázal,

Miny000půPo„oa0G00Rmfenar0lov vE lyTVRm-8mym4ParnP
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kdo bysi chtěl vzítí va starost říďiti a vésti klanéníse Nejsvětější
Svátosti o jakési slavnosti, vystoupila první Klementina, jinak
nesmělé děvče. A přivedla jich miioho k nohám svého Mistra,
mnoho Vroucích duší, hotových odprošoveti dobrého Ježíše
za všechen nevděk a urážky zlých lidi.

Kdysi za výročí repudlikánské slavnosti dlela w Kostele
na nívštěvě u svého Snoubence. Hluk ulice, zpěv, střelba 4
pušek a děl nedovedly ji vyrušili.

„Jaký rozdil“ pravila. „Zde soulad, láska a mír, tam!kouř
se valí k nebesům, Zde věčná lampa šeptá slova odpuštění a
tam železné jicny, hotové každou chvíh chrliti snrt a zhofbu
na nevinné, ubohé oběti.

„O, ano, rájem jest Tvůj svatostánek pro tu duši, jež Ti
porozuměla.

O, Ježíši, všichni odešli a jen jí tu zůstala. Hle, i jA Tě
musi: bpustiti. Ale dříve než opustím Tvůj příbytek, chci T*
ještě sděliti, že Tě mírr! ráda, tolik súda, Ježíši, lásko má,
klenote můj, mé všecko. Srdce mé zůstane stéle u Tebe, jsem
navždy (Tvýmzajatce“

Jak Šťastná to duše, jež s Marii lepši podíl vyzvolila, nejen
u Ježíšových noliou, ale na Jeho srdci dlíti; zajisté nikdy, nikdy
nebude od nivice odňato štěstí toto.

- ©
200 O0 ožehd o

Sv. Gerard Majella.
O hošičkovi na našem obrězku Opisuji pro své dětičky několix

řádek z knížky: Sv. Gerard Majella. Napsal P. Emianue! Kovéř.
Vyšlo v Beneďiktinské tiskémě v Brně.

Sv. (Gerard narodil se' v dubnu léta Pžně 1726 vwItalskémi
městě IMuro. Gerardovi bylo sotva pět let, když divy podaly.
Koho Pín vyvolil k velkým věcer!, toiio si připravuje. Chtěje
ho přivésti k neooycejně svatému Životu, zvykí jej přitomnosti
své a svých andělů a světů.

Poblíž [Mura stéla malá kaple Mejblahoslavenější Panny
Marie. Byla zde soška Panny Macie s božským Dětátkonr!nu
rukou. Niš Gerard záhy o ní zvěděv, spěchal tam navštívit své
nebeské (Matky. Sotva počal se modliti, zdálo se mu, že Jezu
látko vztahuje po něm ručky. A vskutku sestoupilo s náruči
své (Měáteře,povizejic Gerarda, by si s ním! hrěl. Po chvíli ho
propustilo, obdařivši jej běloučkýmchlebem. Maiý Gerard běžel
s radostí domů a ukazoval matce dárek, řka: „„Hle, to mi dal
Synáček krásné paní,“ Matka myslila na nějakou vznešenox
paní a hedbala dětských slov. Dar ten však se opětoval Ne
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odkladnou mocí ptízen byl Gerard do oné kaple a vždu pii
„- ehézíval domů s diijĎ Gilžbem. Mace i sestrám bylo io né

padno a Sízrší, Anna, chtěla se přesvědčiti, odkud bratříček
bere ak pěxý chléb. Kradio šla jednou za nír! a spatřila
neobyčejný zjev, ja4 Ježíšek obdaroval ho' chlebem.

Přečasto Ziel v nejsvětější Svítosti Oitéřní foto Dožsné
Pacholžtko. Viděl v rukcu kirěze míslo svaté hostie Ježíška,
I cslovil. fednou v satristii kněze, ktorý právě přišel od oběti
mše bvaté: „„Ale, co pak jsle to udělal, velebnů pane, Ýy jste
snědl tax milostné dčtítko.“

Jako magnet téhie k sobě Železo vší mocí a jc u sebe
drží, jak a mmohcm více poutala k sobě neisvžíější Svítost
Oisžřní Gzrarda. Při mši svaté, při oozdvihovžní sklonil se v
uctě až k zemi a zůstal tak po delší cůvíli. Vehri ho bolelo,
že nesměl ještě přistoupiti ke stolu Báně. I vminil si — v sed
móm 6vémroce — že pžide sím. Kněz vida malé dítko, pominul
je. O, jaké to bolest pro toto nevinné srdce! S horkým pléčerri
běžel domů a se slzami v očícii vypravoval svž mateřsky jej
milující sousedce Er.anueie Vetromile, co se mry stalo. Těšita
ho, fax jen moala. Noc však přinesla iru náhradu za den. Ne
mola obdržet sv. přijímižníod kněze, kterého ořátelé, prázdai
všeho citu necátěli k něm piipustiti, nasycen dyl nebeským

——aleber od anděla. Přijal v noci Tžio Píně oa archanděla Mi
ciaela. Botva se rina dočkal, již opět běžel k Vetrorile a
vypravoval ji se zářící tvíří: „Slušte, slyšte, co se mi v noči
stalo. Kněz neciůtělmi díti včera sv. přijínéní a dnes vnoci
sv. arcůanděl NMicheelmne jim nasytil““ Měl totiž Gerard ve
zvláštní úctě tohoto mocného knížete nebes a ochránce sv. církve.
(Viz odrízek.) |

Dosíňnuv deseti iet, směl Jiti 2 sv. přijiméní. To byl proů
den největších radosti. Gd toho česu přijimialTělo Páně s do
volením cpovědníkovým každý druhý den.

|

Závol od psvního sv. přijímání,
Na smrtelné posteli ležela d'vka. Srrt vztahovala po ní již

své ledové ruce. Vidouo, Že neoude dlouho žíti, zaprosila ma
tmku, abyjí upomínky aa první sv. přijímání rozložila na sto“
lek, na nějž stavival knšz Tělo Píně, jež přinášel V její ne
moci. Vzala vynuolýni prstíky věneček a ponladila bělostný
zzvoj. Svíčku již neudržela. A když se zadívala na čistů, ne
porušený bžvoj, vytéhla zpod podušay aižpisník a prosila ma

6- - -2 ae . . :
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tičku, aby jí přečetla některé poznán.ky, Jež si od svého prvého
sv. přijiméní psala. Matinka čzila se záslzenýma včima.

T 47„O jak sladké vzpomínky mi na mysl uvědíš, rozmilý zlé
voj! Jax ráda se na tě dívém, jax ráda iě beru do rukou a
tisknu na rty! Jak jsembyla šťaslna iono dne, toho krásného,
vznešeného dne, snaď nejšťastičjšíno z celého života! Tehdy
jsm tě spusliia přes čelo, a když tvé záhyby zahalilymé oči

jako a strážného anděla, a jí nevidéla nic, než miléhoJežiše..
„Tys svědkem: rého blala, bělostný závojil Tys viděl ři

nouti se z očí slzy nesmírného štěsií, jež jse'r| pad tebou skrý
vala. Jen ty jsi snad též slyšel, co jsem pravila dobrému Bohu
v hloubi svého srdce. Poslotchais, milý závoji? O jestliže si
něco slyšel, uchovej to pěkně pro sede; nevyzražij pívž slová
Jisky mladé duše a nešeř mi tajemství méng srdce.,

„Až dosud jsi ničeho nepřoziajil hodnů“ milý závoji. Ni
kdo ani netuší, co se v mén! nitru děje. Ani matiika ne. Kdysi
mi pravila: „Slávinko, závoj je ti již malý, nežodí se pre
tebe. Koupím ti nový a ten můžeš díti Otilce.“

„Řch, odpusť, niatičko, že poprvé hneď neposlechmu Hleď,
tot upomínka na nejirásnější chvíle méno Života. Nevezmeš
vi ho?“ Malinka moila říci pouze: „„Ne, me“ a šla do vedlej

šíno pokoje. Cestou. setřela si sízu, jež se perlila v okly
I družky se mi již smějí k vůli todě, drahý závoji. Prý jsi již
vyšel z mody, a mailů prů mi začinéš býti... AT se směji,
tus nejkrásnějšín. závojem! na světě.“

„Lékař chodí ke maě a vrtí pověžiivě hlavou. Matinka pláče,
kdukoliv se na mie podívé a tatíčxoví přibylo o vrésku na čele.
Již dlouho nemě'a jsem té na hlavě, milý drunul Jsem jista,
že mi oudeš pouse ještě jednou splývati s čela. Ale pakl ta
bude naposled, pax se roziotčím?2spoht Tenkrát oviješ napo=
sledy mé skráně. bude, až ditdu ležeti v rakvi se skříženira
rukama se svící oi prvníjo sv. přijiméní. Buďe to asi brzy,
hodně brzy. Macičko, iatiček i sestřičku s přítelšuněmi buďon
státi smutně koler, me. Ale ji budu tonouti ve štěstí a bla
ženosti. Douřím: pevuš, iriůj Ježišil“

„Neooviňujte mne z nestžlosti, kdož budete čistí, jak jsem
r.ilovala závoj od prvého sv. přijímání, a ty má prostí, ale nej
milejší ozdooo, netrucali a nežžvli! Ty znáš ngé-tajemství, měj
sladká slova, jež vytryskla z překypující duše.“

„V onen slavní de., až budu míti maposledy na hlavě svůj
bílý poklad, tenkríi ra.Zeš, nlatinko, zjevit mé tajemství. Pak

“vyphím bvé přisbení. Svůj dětský závoj) zamšním zá zévoj
nevěsty božského Snoubence. Alk nedopustim, dobrý příteli,
abys upadl v zapor.enuti, donesu tě neporušenů až K rukému
přečistéPanny a odevzdémjí ho na věčnou panátku. Souhlasiš?“

(Od Fr. Coppée, slavného francouz. spisovatele.)
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Veždá |vira divodnova, K rnisijní osadě, w níž sídlil biskup,
blížil se tryskem divoch, před několika roky pokřtěný. Seskočil
s koně a přímo se odebral k biskupovi. „„Otče,“ pravil, „měl
jsem ženu a šest dětí. Vstoupili se rinou na lodi, Na jezeře
strhla se bouře a smetla koožbku i s nimi do vln. Namžhal
jsem se usilovně zachrínit je, ale vše bylo n.arno, mařné mé
úsilí i mií: léska. Však víš, že jser' je velmi miloval. Pouza
trne jediného vrnly vlny na břeh. Slyšíš, otče, vudu sémi po
celý život, Bím: v pr“zdnotě duševní a v slzách, neboť moře
pohltilo mou ženu a šest ditek. Pravda, třeba posily, abich
uměl a mohl Žiti tax sim. Proto poťinikl jsem cestu sto mil,
abych u tebe hledal síly. Chceš mi jí zítra poskytnouti při mši
sv.?“ Druhého dne přija! z rukou biskupových Tělo Píné a když
se dlouho modlil a s dostatek vyplakal, povstal posilněn 4
povzbuzen. „S Bohen., otče. Nyní mém již toho, jenž dívá sílu,
nuže Chci již žíti sim! a opuštěn. S Bohen-!“ Objali se poprvé
a naposled. Biskupovi kanaly hlubokém pohnaitím slzy jaso
hrích, leč statečnému křesťanmse již ani v očích nezalesklo.
Vušvihl Ge hbitě na koné a pln mužnosti a síly vrítil se do
svého vzdíleného domova.

Divné věci Onehaoy mi kďosi vypravoval. Předevěírenl byl
u nís příbuzný náš, povolžnímhrobař. Sděloval nár: ze zkuše
nosti a hmezi jiným pravil: Byl v naší vesnici otec, ellož sdysí
zlý kyn zbil a vyhodíl na hnojiště. Otec pravil: „Bčh tě po
tresté. Neshnije ti ta ruka, kterou jsi mne udeřil“ Na srr.rtelnéní
ltžku Bun otce odprosil a otec mu odpustil slovy: „Jí ti vše
odpouštir., ale nevín., zda ti Pán Běh také trest promine.“ —
[ syn kerrřel a jí onehdypo 26 letech vykonal jserr! jeho mrtvo
lu. Byl getlelý, ale ruka od lokte až K prstůmi celí: byla derné
s masorr:. Nesetlela, Jindy zase vykopal jsent dávno zemřelou
žebračku. O té se p:avilo, že nemajic růžence, na prstech po
čítala si Otčeníše a zdržvasy. A hle dlaně a prsty obou rukou
byly zachovalé, ohebné a nic černé, ač z ostatního těla ztylyjenběloučkékosti.— Lidéříkajíotom:Anyniafněkdořexne,
že ncní spravedlivého P na Boha, že není věčnosti.

Mučedník.Za bojí protestantů s katolíky pořidali v kterési
víře věrné visce průvod s Nejsvětější Svítostí. Průvodpřiblížil
se k dtájku, v němrž se skrývali protestanté. Zde vyřítil se
jakýsi muž a namířil nDisku na kněze, nesouciho Veleanou
světost. Bez věhéní postavil se muž těsné před svého pastuře.
V ton: třeskla rána, hrdina krví Zorocen klesl £ zen. Nesxonal
však ihmed. Knžz vyžal z monstrance svatou hostii a podal
ji umíraicímu: „Milý synu, přijmi svého Péna, za něiž jsi život
položí: Za chvíli skonal mučedník s nevýslovným úsměvem
na rtkc a s Olalen. v srdci. Šfastní smrt!

8
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novaný úctě nejsv. Svátosti
oltářní.

Vychází měsíčně.
3 Pořádá

P. E. Soukup, dominikán.
Nákladem Matice cyrilo
metodějské v Olomoucí.

Zodpověd. redaktor F. Světlík.
Tiskne grafický závod Jar.

Strojila v Přerově.
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Zůstaň s námi.

Den K zžpadu se skláni
a oči tma již svírá, í
kol duše teskné vžní š
jak zpěv, jenž vwdálce zmárá.

Mé srdce světla Iledž,
jež svítí a jež hřeje,
měsíce tvéř jen bledá
se divně na frne směje.

Leč, Pane, Ty jsi, sluncétr,,
Tys září, světlem žití,
1 dobra všeho 'Tvůrcetr
všem! seješ v cestu kvítí.

Slyš, Dobro Evrohované,
iká k Tobě prosba tklivá:
Ó — zůstaň se nnou, Pane,
neb se již připozdívé,
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Tvůj kostelík.
Tvůj kostelík byl by Iiotov. Jen jednoho třeba nyní usta

vičně. Zachovej si kostelík ve svém srdéčku, udržuj krásnými a
čistým svůj kostelík. Na rozloučenou po letošním roce pb
víme si o nejlepším prostředku, aby; tvůj kostelík byl snadno
zactován krásným. Jsou -to přátelské návštěvy a Časté ná
vštěvy Pána Ježíše ve skutečném! kostelíku. Tam vždy můžeš
porovnévati svůj kostelík se skutečným! A Pán ti pomůže.

Uvažovali jste již o tom, co ředosti způsobíte Ježíškovi,když ho jdete navštívili v fejsv. Svátosti?
Zalefte v Tryšlenkéca do Nazareta, kde žil Pán Ježiš

se sv. Pannou a sv. Josefem. Bydlí v prostičkém domku; V
něnlž klidně pracují a vydělávají si denní chléb. /Stojítei před
dveřmi a klepete. iPanna Maria vím otvírá: Přicnázím na
vštívii Ježíška.

„To jste hodné, imé iděti,“ pravi Panna Maria, bere vás
za ruku a (vede dovnitř. A Ježíšek vís objímlá a děkuje,
jste opustily gvé hračky, své knihy i soudruhy a zašly k
němu. Jelo obličej se rozjasňuje a v očích zžří mu radost.
Způsovily byste Imluvelkou radost..

Něco podobného iděje se při každé mžvštěvě hodných
dušiček, jež Tédu zalétají ke svatostánkiu,

Milý Ježíš v Nejsv. Svátosti nemůže již cititi utrpení, ale
pouze radost. (A kduž mu ji lidé tak málo dělají, snajži se

alespoň ly nahraditi mu za všecko.„o Každá návštěva, Dyť i kratinká, třeba cestou ze školy
seb do školy, ukazuje mu tvoje přítelství. Každé tvé poklek:
nutí dokazuje Inu tvoji víru a úctu. Tvá prosba mluví inu o: tvé
důvěře. Každý povzdech lásky hlésá nu něžné city, jež má
pro něho tvé krdečko.

Hleďte, tak lehko můřžete Pénu Ježíši způsobiti radost.
Jak často ho navštěvujete?

Nebudou-li ani dětičky míti rády Pána Ježíše, kdo ho
mé: potom míti Tád?

E CÍUnka.
„Pane Hooerte, na slovíčko. Mém!s vámi důježité jednání“
„R služoém, pane starosto.“
U psacího Stolu seděl starší muž. Jeho oko hněvivě spočí

valo na protějším domě, kde byl umístěn farní úřad.
Víte,“ začal Starosta řeč, „že byl 17. června 1871 zja2"V

kézén v národním shromáždění*) veřejná průvod Božího Těla,

"4 Ve Francii,

?
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poněvadž překáží na ulicích a ohrožuje svobodu svědomí.“
„Prosír, pane starosto
„Slyšel jsem, že ten tvrdohlavý farfř chce zitra jako na

vzdoru průvoď pořádat: Snad chce tíz: dáli znamení i ostat
ním. Pak by monly nastati znovu bouře. Těch míme již dosti.

„Proto postavíte se k bráně kostela v plné výzbroji a
kdyby se Stal pokus o průvod, zahínějte ho jménem zákona.,
Nezdí se vámi to dýti snad správným? Nesmíte přece zapo
menouti, že jste strážcem veřejného pořádku. Proia miisíbe
býti poslušen všecii rozkazů svých představených. A nak jste
starý a vyznamenaný voják.“

„To ano,“ frysiil si stařec, „ale naší velitelé dali vžďycsy
kněžími i kostelům pokoi. Kdyby jen pan starosta hledal horší
nepřátele repuoliáu, x

To ovšem! neřex! náalas.
„Nuže, spoléřnar: na vás, pokračoval starosta, „při nejmenšímpokusupřekročitisprůvodem"kostelní| ríh,iaste

šavli a kněze Zatkněte, já již dokončí! to dílo“
„Ano,“ pravil stísněně strážník, a vyšel z kanceléře. Už

ho tam; všechno piíliio. Bolest i zlost se střídaly v je'ic nifru.
„Tedy proto jsem. krvácel v Italii a na Krymu, abych tu $avli
tasil proti svému iaréři, který mne křtil, oddával a snad pohřbí
vati bude? Dravci sout to a ne lidé,“

Proto se za ně bil a celů život potlougai, aby i.u tujaro
kost hodili tu porížijící službu, aby, si suché loupíní přivodil,
Ach, smutné stíří.“

Ještě to zlaté děvče že rmií, tu švitořivou Lidunica. Milé
dítě. Jako Slunečko osvětluje mu pozdní dny. A co radosti mu
působí právě nyní, kduž se připravuje k prvnímu sv. přímění.
Jak: je poslušná, tichá a způsobná.

Za těchto inušlenek vracel se domů.
Druhého dn2 obnovil starosta svůj rozkaz. 5 těží m. srd

cer) Šel strážník rTánoke kostelu. Stoupl si ke dveřím a čenal.
Průvod opravdu vyšel. Robert se vzpřírji a povvuiéhi šavii. Vy
tasiti ji přece nemohl. Levici napříhl proti mužům 1850uCfT:
vlající korouhev a slabikoval: Jmié-nem zí- — — — — Přitku
mení nespoxojenost zavířila zéstupy. V houští skrytí, stařo
sta těšil se již, jak zakročí a jak jim: všem posvíli. „X když
se nelhmou nazpžiek, děn. stříleti do uich!“

Leč strážník se nehýoal. Levice byla stále vztažena prot:
zístupůni. V tom přihopkovalo k asěmu zlatovlas. dévčítko z
pohladilo něžnýémi prstíky vrásčitou ruku starého vyýstoJzilce:
„Tatíčku, pusť Ježíška. Vždyť no mijš též ráď! A nak chceš
přece, aby též jednou k tobě přišel. Zastrč tu oškiivot šavůl“

Hudebníci doprovázející průvod stírali si slzu. Strežník
Chvilku uvažoval. Italie, Krym, vuznamenémi, krev, služba, chíéo,
Lidunka, dobrý kněz, díbelsky šklebící se staroste, Lo.vše

vířilo v jeho hlavě. Poslední obraz zvítězil. 5 hořsostí vůči
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velerluvnému, „svobodíři“ stáhnul ruku, Vzpřímil se k DO
zdravu a kolébavým krokem knáčel v čele průvoďu, udrŽije
vzorný pořědek.

Sfarostu ranila iurtvice, kduž viděl průvod, v jehož čele
koléba! se strážce veřejného pořádku Robert, veda za ručzů
bělostně oděnou idívenku.

A Kristus, jemuž zabraňoval vyjíti, nevyšel a neoosilni!
ho ma poslední cestu. Bylo pozdě, když přichvítal kušz' do
domu starostova.

Starů Robert zabruče!, kduž uslyšel tu zvěst: Nebýt kře

sfanert., tak bych řekl, že ti to patří. No, ale bul jsi mým před
stavenýrm, proto odpočívej ve svatém pokoji a dobrotivý Bťh
ti všechno odpusí.“

Najdou se u nés takové Lidunky, jež se zestanou Péma
Ježíše, když jest tupen a hanoben, když ho zyhazují odevšakl.
Hledte, dá se to provésti tak tiše a pokojně!

Tatinkovy boty.
Anička bydlela ve vělkém městě. Tami se lidé roro znají.

Často ani ne obyvatelé jednoho domu. Ale Aničku. přece znal
kde kdo. Odpoledne prodávala květiny na nádraží a večer
roznášela noviny. Anička oyia ješič malé děvče, 4 při 0061
dosti zkusila. Mnohdy opozdili se v tiskárně a když přišla
Anička o nějakou Givíli později s novinami, Zamračili se na
ni a řekli: „Konečně!“ A s květinami nebylo to lepší. ALálokdo
ji odkoupil a kdo koupil, zpřevracel Aničce celů košíčex, až
našel tu největší. Jakooy z "milosti hodil ji několik haléřů.

Množů podíval se ji pří tor: pohrdlivě na jeji šatečki. A014.
Aca, iu ooty! Poněvadž Anička mnoho běhata, rozirata hodně
boi. dyž nebylo již peněz na nové, dostala staré boty po
tatínkovi, Do jedné z nich vešly by se obě Aninčiny irožku
a ještě by tam prů zbylo místa. Anička často plakala, ikdyž
utíkala ulicemi a rozpustilí Hoši za ní pokřikovali: „ioši, po“
zor! auťo jede!“ Cožpak za io Anička mohla? Ona by také
ráda chodila v tak pěkných botách jako ostatní. Všaí oVeli
konocích měla si je koupiti. Aaminga dovolila hodie úrerušce
schovévati si peníze za květiny na tento účel. A saka půně
spořila zas z peněz za roznášení novin, aby imohla Řidčce
koupiti šaty k prvnítu sv. přijímání.

Jak se již těšila Anička na tento okamžik. Velehný pán
byl spokojen s pliinou a hodnou žačkou. Znal jeji ižsie. a
obětavost, znal její maminku i nemocnou sestru. Jarimlku.

UbohžáJarmilka! Stži2 a stále ležela v posiúlce a nemohla
se postavit na nohy. Tak byla slabí: Ale za to lim: čipernější
byi její duch. S otevřesrou pusou naslouchaia vypravovíní své
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sestřičky o ďoorém Pínu ježíši, napjatě sledovala, jak se učila
katecnisnu. Když pak matička zkoušela večer Aničku i Kaie
chisnu, uměla Jarmilka skoro všecko také. fen (o jí hrozně
boielo, že nermohla jíti do kostela, kde „v takovím zlaiém
domečku jest ukryt Pín Ježíš, kde se všecko jesnne zlate,
Kde je mnoho, mnoho krásných květin A déle vypravovaie
Anička s planoucím. zrakem, jak jim pan farář ukáčal vsa
kristit všecky svaté nádoby a roucha. Tu se již Milka ne
zoržela a nořce plakala. Neoyla k utišení.

Na Zelený čtvrtex byla sv. zpověď. Anička byla též a po
sv. zpovědi sdělila velebaén/t Déánu,jenž se jaksi iézavě díval
na jeji „ooty“, že na Hoď Boží velikonoční bude gti nové.

Na Hod Boží šel velebnů pin Kkoltáři, a tu sluší opět
povědoré klap, klap. To Annašla zase ve své staré oouvi. /Po
mší sv. dal si ji zavolati do sakristie. Mírně se % zeptal:
„nničko, karl jsi dala peníze na boty, promisala's ie?“ Děvě..tťko
se začervenalo. Kněz ponlédl na ni přísnějí a již se hotovil
K pokárání. Leč konečně učinil si z několika desowmvisláchvět
úsudes o celé záležitosti, proč neré nových bot.

Stalo se to taato: Anička Šla si koupiti boty sama. Takiji
metlička důvěřovala. Cestou šla kolem krámit je starém. mé
bytken.. Před knámemstál starší vozík pro ner.ocn“. Aiičxa se
zastavila. Pohlížela s vozíku na své boty, hned zase na peníze.
Vozik byl laciný, ani ne tolik, co měla na boty. Končéné ofevřeladvéřeavstoupiladovnití.© Zachvíliutíkalasesvým
vozíkem po ulici. Namahavě vyvlekia ho až do prvního poschodí.
Matičce jen řekla: „Teď bude moci Jarmilka do xostela i do
školy“ Šťastná matka přitiskla na srdce své dobré dítě. Říci
nemohla nic. Jen dlouhý polibekna její čisté čílko byl matčin0
odpovědí. To ovšen! velebnému pánu neřekla. Na kozec do
dala. „A pénu Ježíši to bude asi stejné, jaké mém boty, neni-liž
pravda, velebný pane?“ — „,Ano, ano,“ pravil «něz více
též nemionl. V Ogu se mu cosi zalesklo jako slza.

1o0ho dne vysral velebný pín jen šálek kévy A ani se ne
dotknul peč: a. Jenor! zabalil si několik kouskůa spěcí.al pryč.
Přezvapil Aničku, její maminku a sestru právě při snídaní.
„vVelebný pane,“ vytasila se hned Anička, jež se zatím! zakousla.
do pečiva, kduž bula dříve „dala“ matičce a sesiře, „Jarmila
umi katechismus tak jako já, — ještě lépe.“ — A vskutku!
Lépe ho neďovedla, ale přece ani jednu otázkunezůstala diwžna.
Na konec pravil velebnů pán: „Nuže, larmilko, můžeš jiti též
k prvnímu sv. přijíméní.“ Na to vstal a šel domě.

Nejdříve ale zaměřil k bonaté paní, iež bula jeho pravou
rukou v podporovění potřeoných. Vylíčil jí bídu rodiny, lésk"*
a obětavost 'Aniččinu atď. Na konec zmínil se jí, že mají obě
dítku přistoupiti na Bílou neděli k prvnímu sv. přijímání. Šle
chetní dáma se dovtípila. Slíbila, že se postará, abu byly obě
děti důstojně Oopaiřenyv tento krésný den. Rovněž nabídla se
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posktytnouti chudé hejich m'atičce dobrou a lelikou pr.cí. Nyni
nerusila již Anička prodévati květiny ani roznášeti novikj.
Vozila Jarmilku po. kostelích aparcích. A při tomfolik, tolik se
těšily. Na Bílou neděli dovezla si matička sama Jarmiiku. de
kostela k prvnímu sv. přijímání. Děti ustupovaly s účiov Aničce
i její sestřičce.

Ježiš.
V nejužší a nejšpinavější velkoměstské uličce Žil chudý

hoch. Bídou a Chudobou byl celý nemocná. Otce dávno již
ztratil, jeho matka bula chudou dělnicí. Starosti a nešlésti
otupily tak, že starala se velmi miílo o svéno Úllloška, jenž
jí byl Vlastně pouze břernenem. Poněvadž hošík stále churavki,
chodil mlálo do školy. Jednoho dne seděl zase smuten a opuštěn

na svém!bídnémloži. V tomzavrziy dvéřz a v nici popovásepan katecheta. Milošek se ulekl. Leč velebný vín used! k zěruataklaskavěKněmuhovořil,žeDrzy;ztratilstrach| bězeň.
Na to vyňal z kapsy hezoučké jablíčko. AŽse srdéčko usmíval.
Dítě kývalo raďostné hlavinkou a vroucně děkovalo. Tolik lásky
mu již dlouho nikdo neprokázal. Ale v ton zachmuřila se modrá
očka: „Velebnýů pane, já již nemohu ani jisti“ Bylo tomu již
uěkolik dní, co se musil pouze tekuto'i síráavou spokoiti. jazjzk
působil mu velké Dolesti. Duchovní se zhrozii, kduž podlé
do dětských ústek. Jazyk měl temně červenou barvu č bal sKně
naběhl. Těžkiénenoc!

Ještě téhož dne ouyl chlapec přičiněním: pana kaíecheiv
dopraven do nemocnice k ctihodným sestrám. Brzy: ležei v Čisté,
hezounké postýlce. Vedle něho seděla ct. sestra a vypnžvěla
mu mnoho krásných věcí o Jezulátku, o trpícím Spasiicii, ©
svlétostném Chiebě. Na večer navštívil ho opět velebný pěn,
Ztstal dlouno u něho. Pomléhal devítiletému hošíkovi vyzpo
vídati se. Druhého dne přijal z rána první sv. přijímání.

Za dvě hodiny na to přinesli ho do operačního sílu. Mioš
se nebižl. Jako: andílek ležel na nosítkéch. Nyní přistoupil k němu
lékař a co mohl nejvlídněji mu pravil: „Milé díbš! Musíme ti
vzíti nemocný kousek tvého jazyka. Nebude tě to bolefi. Buacš
pěkně spáti, až buden:e řezati. Ale — pak — víš, drahý Mi
lošku, pak — nebudeš už moci mluviti.“ A jinak přísný a ciladný
lékař, jehož (obratní ruka sta životů jedním: řezem zachrénila,
setřel si s čela pot. „Nuže,“ vypravil doktor konečně ze see,
„chceš-li ještě něco říci, tax to řekni.“

Miloš složil hudené ručky na srdci, kde odpočívai jeho
Spasitel, sklonil hlavinku a řekl vroucně: „Ježíš, Ježíš“
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Kněz.
Slavný francouzský spisovatel Fr. Coppée napsal několik

krésných řédků © kněžích, kteří byli za jeho času velni pronáj
skkdovéní. U jés jsou nyní podobné poměry a proto nebude
škoditi, když ploznáte,jak soudí vzdělaný a slavný člověk a
jak mláte i'vy souditi o tom, jenž Vám!láme andělský chléb.

„Proto je kněz a řeholník zahrnovén v naší mloderní
společnosti potupou a nenávisti, noněvadž jeho ctnosti a jasný
život vyčítají té „„mloderníspolečnosti“ její pokleslost a špatnost.

Řeholník i kněz jest dobrovolně chudý, zatímí co druzí
tančí kolerzlatého telete. Je čistý prostřed špíny a zvrhlosti,
Vzdává se i sama sebe a přijímá tuhou kázeň a povinnosti,
ale právě firn! vítězí a převyšuje své zouřalé okolí, toužící po
revoluci a zločinu.

Jaký to příklaď pro nés, kteří jste plni žádostivosti a né“
silností, plní neplodných néřků. Pro: rozkošníky tedy — saad
již pro většinu našeho národa — jsou zcela nesnesitelny —
a prořo uréžejí kněze. A tato nenávist mění se přímo,vzuřívost,
když vidí, že jejich urážky jsou bezmocné anebo Že se za ně
kněz ještě modlí.

Proťo vyhledívají lepší prostředek, aby ho zranili. Vyvolují
si k tomu jeho srdce — zasahují jeho lžsku.

Jako jeho dožský Mistr i kněz zve 4%sobě dítky, Vyučujeie ve Škole, pro ně píše, kíže, z celého srdce mlé je nád,
Jsa učedníkem: Toho, jenž kézal malými a pokorným, i on

je miluje a vyhledává. I jeho jako Krista lží vytlačují ze srdce
lidu a pomlouvají i tehdy, když dobře číní.“ —

Nyní víš, proč tak nenávidí svět kněze. Nediv se ťomlu,
ale snaž Za to s tím větší úctou a láskou Inouti ke knězi Čť
snad též patříš ke zlým! dětem, které se zamračí, když spatří
kněze, nebo dokonce k těr, kteří na něho pokřikují?

švy.,hostie a ryby.
V Aloorayj, Vísce ve Valencii ve Španělsku, nají v Kostele

staré vzícné ciboriunl Na něm jest vyryt tento obraz: Dvě
ruby nesou sv. hostii a poď nimi latinské verše, jež česky
znamenají: i

Kdož by Popírat“mlonl božské tajemství chleba,
něnlými ústy když ryba víru vyzné,

Jste zvědaví, pravda, jak se vše přihodilo? Nužep po
slouchejie! Bylo to roku 1548. Místní pan fanář šel zaopatřovati
nemocného a Imusil se přebrodiii přes potok, jenž po Clou

")DiebímněJac.Verdagueravknizo „Eucharistie“,vydal„Nový
Žavot“ v "rostějov“. Cena 3 K
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hýchdeštích se rozvodnil. Pojednou ujela mu nolia a kněz upustil
leknutim. schránku s dvěma hostiemi. Běžel ihneď dďosousední
vesnice Almlazery a brzy sehnal si pomocníky k hledání vzája
ného pokladu. Dětiček bylo také mnoho při tom, ale naldělaly
více křiku než opravdové. porboci Ani ve Španělsku nejsou
lepší než u mís.

Konečně bylo nalezeno ciboriumi, ale otevřeno a — prázdno,
„Všeobecné zděšení zavládlo zástupy. Jedni naříkaii, druzí se
rlodlili, A Zatím nemocnů;vzáychal a toužil po neoeskénchlebě.

Několik rybářů neztratilo však ani dosuď naději a ještě
jednou obcházeli pečlivě břeh a vytrvale hleděli do hlubin,

Tu, jaký div! Spatřili dvě ryby, jak vystrkují nad vody
hlavy, pomalu, pomelu blíží se K nim. Cosi bílého nesou v
ústech, Opravdu, teklamle je zrak. To jsou ztracené hostie,
Rydy. přiblížily be k brehu. Zde zůstaly nepohnutě stéti. Kněz
oblekl se narychlo do posv. rouch a slavnostně blíží se k ry

om Ryby. Sklonily hlavy a vpustily do rukou kněžských obě„ hostie, Byly úplně celé, čisté a suché.
Nerlocný byl Zatím zaopatřen farářem ze sousední ves

nice. Zízračně zachráněné hostie byly s velikou slávou a 8
jssoten fodneseny zpět do Alborayi Zde jsou až dosud ne
porušené a(těší se velixé úctě,

Všelicos.
Krissý přiklaď. Kdysi byl ve sněmovně republiky Chile ve

městě PBaatiago projednívén rozpočet pro nábož?nské účelu.
Kterýsi poslanec, již dříve proslulý svým bušeními do všeito
katolického, jvychrlii spoustw urážek a rouhéní proti Bohu a
nboženství a surovostí profi jelo sluhům. Katolický posleuec
dr. Macario Ossa uchopil se slova a protestoval v delší řeči
proti řečníkovi, jenž si dovolil fak neslušně napaďnouti Jméno
Boží. Končil za hlubokého pohnutí. Nato klek] na Kolena a zvolal
„Blaním se Ti, Ježíši Kriste a prohlašuji Tě za krile a pána
všeho, za svrchovaného vladaře všech národů“ Ostatní členové
katolické strany přidali se k této výmluvné odpovědi. Věřící ze
Santiaga s nadšením: uvítali hrdinné vyzníéní dra Ossy a se
všech stran hrnuly se vřelé díky a gratulace za jeho mužná
slova.

Slečna v Matici C.-RE, vzkazuje dětičkánr, bu nezapomnělu
připsatisvoje jméno a místo, kde bydlí a poslední
poštu, když objednévají „Duchovní pokladničku“ Kdo ale
zapomene přiložiti do psaní 10nal. známku, tomu. prý slečna
nepošle nic!
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