
Starý kříž.
Na rozcestí starý kříž.
Kolik let tu stojí asi?
Spuchřela již kolem mříž,
přetrvavši dávné časy.

Kámen kryje jemný mech,
který líci páně sluší.
Vyslal mnohý zde svůj vzdech,
Bohu poroučeje duši.

Praděd dal jej postavit,
by se modlil syn tu vnuka,
Pánu vylil zbožný cit.
Žehnána buď jeho ruka!

Neví však již vnuk, že děd
kříž ten stavěl pro něj také,
by zde díky jeho ret
Bohu za dobro vzdal všaké.

Pravnuku již starý kříž
těsnou cestu uží vztýčen;
nebýt matek, byl by již
dávno v záhubě zde zničen.

Postaven ten svatý kříž
právě tady na rozcestí,
aby věděl chodec spíš,
kam má pravá stezka vésti.

Vzhůru vede cesta nás,
z dolu pozemského žití,
tam nám kyne věčný jas
v nebeském tom božském kvítí.

Vychází každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci - Číslo za 5 kč.

Neděle druhá po zjevení Páně.
Evangelium sv. Jana 2, 1-11.
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„Chudým se evangelium zvěstuje, a blahoslavený
  jest, kdož se nebude horšiti nade mnou.“
                                                                    Mat. 11.

     Za onoho času stala se svatba v Káni galilejské, a byla tam matka Ježíšova.
Pozván pak jest na svatbu také Ježíš, i učeníci jeho. A když se nedostávalo vína
řekla matka Ježíšova k němu: Nemají vína. I dí jí Ježíš: Co mně a tobě, ženo ? Ještě
nepřišla hodina má. Dí matka jeho k služebníkům: Cožkoli vám řekne, učiňte. Bylo
pak tu postaveno šest kamenných stoudví, podle očišťování židovského, beroucích



v sebe jedna každá měřice dvě nebo tři. Dí jim Ježíš: Naplňtež stoudve vodou. I na-
plnili je až do vrchu. I dí jim Ježíš: Nalévejte již, a neste vrchnímu správci svatby.
I nesli. Když pak vrchní správce svatby okusil vody vínem učiněné, a nevěděl, odkud
by bylo, ale služebníci, kteříž vážili vodu, věděli, zavolal vrchní správce svatby že-
nicha, a řekl jemu: Každý člověk nejprve dobré víno staví, a když se podnapili, tehdy
to, které horší jest: ale ty jsi zachoval víno dobré až dosavad. Ten učinil Ježíš po-
čátek divů v Káni galilejské, a zjevil slávu svou, i věřili v něj učeníci jeho.

Nejsvětější jméno Ježíš.
Napsal Daniel Kubiš.

      Dva svátky ustanovila církev sv., jimiž oslavujeme jména; jsou to: Slavnost jména
nejblahoslavnější Panny Marie a slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš. Zvláštním svátkem
oslavujeme památku jména Panny Marie, poněvadž jest to jméno té, z níž se zrodil
Bohočlověk, Spasitel světa; zvláštním svátkem oslavujeme jméno Ježíš, poněvadž jest
jméno Spasitele našeho - Krista.
      V následujících řádcích poukáži k tomu: a) co znamená jméno Ježíš, b) v čem
leží jeho vznešenost, c) čím jest nám jméno toto.
      Ježíš - Jesus, jest pořečtěné jméno z hebrejského jména Johošua, což znamená
tolik jako: Bůh - spása, Bůh - Spasitel. Tak jméno Ježíš, totiž význam jeho vysvě-
tluje i sám anděl, když k sv. Josefovi takto mluví (Ev. sv. Matouše 1, 21.): „Porodíť
pak syna, a nazveš jméno jeho Ježíš: onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.“
      Ježíš nazývá se tedy Syn Boží vtělený, druhá Božská osoba vtělená. Ve Starém
Zákoně též se nazývali někteří mužové jménem Johošua, avšak po přednosti a ve smyslu
zvláštním slově tak Kristus. Tak nazýval se Johošua či Josue onen muž, který uvedl
Israelity do země zaslíbené. Ježíš vysvobodil nás smrtí svou na kříži z otroctví ďáblova
a otevřel nám ráj ztracený.
       V z n e š e n o s t  jména Ježíš záleží předně v jeho původu. Původcem jména toho
byl Bůh sám. Ten sdělil je skrze anděla Marii a Josefovi, který jako zákonitý otec
tímto jménem Spasitele našeho pojmenoval.
      Za druhé záleží vznešenost jména Ježíš v působení a požehnáních jeho jak pro
nás tak pro Spasitele. Pro nás je jméno toto vskutku svatým, nejsvětějším. Vším, čím
se nám stal Spasitel, tím jest nám i jméno jeho, totiž zárukou odpuštění našich hříchů,
vyslišení našich proseb a modliteb, zárukou útěchy v pokušeních, v životě i při smrti,
ba veškerého požehnání.
    Pro Spasitele jest nástrojem oslavy a velebnosti, kdyžtě mu právě skrze
toto jméno se dostává veškeré pocty: vzývání, důvěry, bázně, uctívání, lásky a oslavy
zázraků, které se jménem tím dějí. Jest zároveň jméno to vznešenou odplatou za těžké
dílo vykupitelské, takže nyní ve jméně tom klekají všechna kolena na nebi i na zemi
i pod zemí. Jméno to je jistě jméno vznešené. Bohočlověk měl více jmen, avšak žádné
nebylo mu milejší a dražší než toto, poněvadž jej vždy na nás upomínalo. Pročež za-
znívá všude: u jeho kolébky a stojí psáno i nad jeho křížem.
       Avšak jméno Ježíš jest i p o k r m e m . Zdaž nejsi tolikrát posilován, kolikrát vy-
slovíš aneb slyšíš jméno Ježíš? A co sílí, ne-li pokrm? Sv. Bernard praví, že suchý je
veškerý pokrm duše, není-li svlažen olejem nejsladšího jména Ježíš, jest nechutný, není-li
okořeněn solí tohoto nejsvětějšího jména. Dále praví týž sv. Bernard: „Píšeš-li něco,
nechutná mi četba toho, nečtu-li tam jméno Ježíš, mluvíš-li, není mi milá řeč tvá, ne-
zazní-li v ní jméno Ježíš.“
       Jméno Ježíš je konečně l é k e m . Rmoutíš-li se, ať vstoupí do srdce tvého jméno
Ježíš a odtud na rty. A jakmile zasvitne jas jména toho, prchají mraky a temnoty, na-
sává záře sluneční. Někdo upadne do hříchu. Ať vzývá jméno života a hned se na-
vrátí k životu.
             Jméno Ježíš budiž nám slucem, pokrmem i lékem v životě i při smrti!



Požár.
Dle pravdivé události vypravuje J. Červenka.

    Bylo předjaří roku 1898, když, pan farář Jan Svozil, v dopoledních 
hodinách, vyučoval dítky, v nepřítomnosti učitele, ve škole v Jeřábicích u 
Kyjova. Vyrušili jej až naléhavé rány na okno z ulice. Hned poručil dítkům,
by pod žádnou podmínkou nevycházely. Vyběhl na ulici i viděl nedaleko
před domkem manželů Marie a Antonína Fabíka státi hlouček žen rukama
lomících. Rychle k nim doběhl a tu viděl okna ononho domku jako zastřešena
žlutým dýmem a přítomné ženy naříkaly, že jsou ve světnici malé dítky
a domek, že je uzamčen. Pan farář ani jedním okamžikem nemrhal a
nadlidským namáháním vyrazil dveře. Když vnikl do domku, již dusný dým
plnil celou světnici, přes štiplavou mlhu bylo vidět jen rudých plamenů
jež již pohltili postel, peřiny a šatstvo. Pan farář namočiv kapesník do vovy a 
přiloživ jej k ústům a nosu vnikl neohroženě do hořící světnice a po
některém tápání nahmatal na hliněné zemi dvě těla lidská, která když
uchopil, již jako bezživotná hmota brzvládně vysela. Vynesl je z hořící
světnice a odevzdal ženám, a znovu vnikl do světnice, neboť se pravilo,
že ještě jedno dítko tam jest. Hledání však ukázalo se bezvýsledným a
pan farář, celý čmoudem začernalý a vysílen objevil se venku, dal pokyn
k hašení a chopil se dítek, aby s pomocí přítomných žen, přivedl je
opět k životu. Po několika pokusech dítky teprv z hlubocha si oddechly.
Oheň byl uhašen, tak, že pouze jeden domek škody utrpěl a dítky zachovány
k životu. Dle výroku přivolaného lékaře byla štěstím pro dítky rychlost,
s jakou pan farář domek otevřel a dítky vynesl na čerství vzduch. Snad jediná
minuta ještě a dítky by nebylo možno vzkřísiti.

*                    *
*

          Císař pán, František Josef I., udělil dp. faráři Janu Svozilovi v Jestřábicích 
u Kyjova, jenž při požáru tam vypuknuvším s vlastním nebezpečím života
dvě děti od smrti uhořením zachránil, zlatý záslužný kříž s korunou.  

Dětská ústa.
Vypravuje Josef Brožek.

      Daleko široko byl za nejlepší statek vyhlašován statek sedláka Lukáše ve
Lhotě. A když jsou i nejlepší pole, rozumí se samo sebou, že jest hojnost všeho:
sena, slámy, obilí atd.
              Manželka Lukešova, spořivá a pořádná žena, předešla muže svého na věčnost.  
Ačkoli syn jeho Jiří byl posud mlád, nechtě sám hospodařiti, pustil Lukeš celý
statek synu svému i se všemi zásobami, nečiniv sobě ani pořádného výměnku
      Rozvážnější sousedé jej s toho srazovali, aby si alespoň výměnek zajistil,
radíce mu, že, když má jen jediného syna, co po něm zůstane, nepřijde nikomu.
On je však odbýval slovy: „Jirka je hodné dítě, vím, jak jsem jej vychoval, ten
mě neošidí“. 
     Co se týká Jiřího, měl jej otec rád, a Jiří dosud svým chováním ne-
zavdal mu příčinu, by jej mohl vyniti z nějaké nelásky neb nevděku.
     Tak tedy se ocitl starý Lukeš na výměnku. Syn se oženil a otec mu ve
volbě nevěsty nechal volnou vůli a Jiří dostal sličnou ženu se slušným věnem.
      Povaha její se však začala ukazovat teprv, až když starý Lukeš ji napo-



mínal a jí radil, jak má zacházeti s čeládkou a jaké práce se nemají v neděli a
ve svátek konati a jak to má vesti, by se s kostelem všichni vystřídali.
       Nevěsta však, majíc vládu v celém domě, odsekla mu, že ona je teď paní
v domě, a nikdo jiný že jí nemá rozkazovati. 
        Starý tedy umlkl. Ale nyní přišlo na slova sousedů, kteří mu radili, aby
si dal výměnek zajistiti.
          Nejen, že nevěsta dle jeho rady ničeho něčinila, ale ona pomalu mu odpí-
rala i to, co mu právem patřilo. Muže pořád proti němu popichovala, pomá-
hajíc si při tom lží, až jej dostala na svou stranu tak, že všecku synovskou lásku
ze srdce vypudil a na otce zanevřel. 
        Starý Lukeš byl zvyklý spáti v teplé světnici. To nyní nebylo. Postel mu
dali do tmavé komůrky, kde bylo jen malé okénko, při tom vlhko studeno, a
aby si tam zatopil, nedovolila mu tam snacha dáti kamna a dříví. Do světnice
nesměl ani vkročiti. I jídlo mu tam posílali.
          Nevěsta, kde mohla, tam starce pomlouvala, že není ani drobet pořádný, a
vlastně co jen mohla, to naň sváděla. To starce, který byl znám jako pořádný
muž, mrzelo, - že si i zaplakal. Že při takovém odstrkování chřadl, možno si
domysliti, a za čtyři roky vyhlížel k nepoznání.
         Čím více léta ubíhala, tím více rostla nepřízeň nevěsty k výměnkáři. Ten
chuďas snášel mlčky vše a odevzdal vše do rukou Božích. Synovi nedomlouval;
ten však se mu kde mohl vyhýbal - hryzlo jej snad svědomí; bál se mu do
očí pohlédnouti, ale k vůli ženě se nad otcem přece neobměkčil.
        Výměnkář často, když pomyslil, v jakém stavu synovi statek pustil, vyšel
za humna a tam sobě zaplakal hořce. Přicházíval nedospělý vnouček a tázal se
ho „Dědečku, proč pláčete tak často?“ 
         „To je tak, mé dítě, jen tak časem!“ odpovídal dědoušek. Ale čiperný
František se takovou odpovědí nespokojil. Pozoroval a pozoroval, až vyzvěděl,
že rodiče ddědečkovi ubližují.
        Nevěsta, čím by byla měla býti ve své zlomyslnosti povolnější, stávala se
tím horší. - -
         Přišlo léto. Stařec měl dosti slušnou peřinu, ale najednou začala mladá
Lukešová, „že prý by se dědek“ nemusil pořád v takových parnech váleti pod
peřinou, že takové peřiny na jeho staré hnáty je škoda a pod., až muže přemlu-
vila k tomu, aby peřinu starci vzal. . .
         Když děvečka peřinu od něho přinesla, kterouž on jí s pláčem dal, pravil
sedlák: „Dáme mu tam aspoň tu starou houni, co není k potřebě.“ Tak se již
zvrhl.
           „Františku!“ zavolal synka, „doneseš dědečkovi tuto houni!“ Chlapec odešel. . .
        Asi za týden na to našel sedlák půl houně zastrčené ve stáji v dříví. Křikl
na chlapce: „Františku, proč si tu houni rozřízl?“
          „Ale víte, tatínku, to proto, až vy budete na výměnku, nechal jsem tu půli,
byste se měl čím přikrýti,“ odpověděl chlapec.
          Kdyby hrom zčista jasna byl vedle sedláka udeřil, nebyl by se tak lekl,
jako slov z úst zbavený nerozumného dítěte. Věděl, že ústy jeho mluvil Bůh, aby se upa-
matoval a odčinil křivdy na otci páchané.
        Krokem matným jako odsouzenec vešel k ženě, která se ho zhrozila. Byl
jako opařený. 
           „Co je ti?“ tázala se ho žena.
         „Nic, nic,“ odpovídal manžel. Až když na něj spustila po zlém, tak ji pří-
činu svého smutku pověděl.
      A ta žena srdce tvrdého ulekla se také slov dítěte a pravila: „Pán Bůh
mi račiž odpustiti, hřešila jsem velice proti otci,“ a proud slz vyřinul se jí z očí.
Dívali se s hrůzou na dítě, z něhož patrně promluvil Bůh.



V hodině náboženské.
Ze sebraných spisů J. Š. Baara.

             „A nyní buďte hezky tiši, já odejdu a místo mne sem přijde velebný pán,“ řekl
pan učitel v úterý ráno obyvatelům první třídy obecné školy v B. - Třída ztichla
a zvědavé napětí zračilo se v tvářičkách dětí!
          „Copak tu bude dělat?“ to byla první myšlenka, která při tom překvapení
střelila hlavou Antonínu Hanouskovi. Ale než se Tonda vzpamatoval tak dalece,
aby se přímo mohl optat pana učitele, vzal už tento klobouk a vážně odcházel
ze dveří.
         „Kdo že přijde?“ dloubl tedy pro jistotu svého souseda, řídících Pepánka.
           „Velebnej pán,“ poučil ho Pepánek.
               Tonda se zamyslil. „Hm - hm, copak tu asi bude dělat?“ vrtalo mu moze-
čkem. On znal dobře velebného pána. Viděl ho často, když přicházel k nim
do vsi. Před ním jdou po každé dva kluci v modrých komžích, na hlavě má malou,
podivnou čepičku černou a na sobě veliký plášť se stříbrnými květy a vzadu
s velikým, náramně pěkným střapcem. Tak přišel k nim, když měla jejich 
babička funus, i když odnášeli Řehákovic dědouška. A v kostele ho také něko-
likrát viděl, po každé v neděli. Byl celý bílý, docela jiný než všichni ostatní.
        „I jen ať přijde,“ rozhodl se konečně Toník, „je to zrovna dobře, alespoň 
si ho prohlédnu hezky zblízka a bude-li mít ten střapec vzadu a bude-li
jen trochu možná, uříznu mu ho, jistě uříznu,“ chystal se v duchu a mačkal v
kapse červenou grošovku, kterou si vyměnil za hadry od dědka hadrníka.
     „Po-chvá-len-Pán-Ježíš-Kristus,“ zaspívali v zadních lavicích „supáci“,
t. j. kteří měli ve svých loňských zprávách vesměs slušná čísla 4-5. Dívali se
na všecko, co ve třídě se dálo jaksi blaseovaně s povýšeného hlediska. Kdykoli
pohlédly „na ty malé“, na „nováčky“ rozsazené v prvních lavicích, vždycky
zřetelně stálo v těch jejich pohrdlivých pohledech slovíčko „ucha“.
      Pouze ti zadní pozdravili. Vpředu vládlo upjaté, zvědavé ticho. Jenom 
očka se o poznání rozšířila a hubičky se pootevřely. Do třídy vešel pán zrovna 
takový jako pan učitel, až na to, že neměl vousy. Ale měl kabát i kalhoty,
vestu s řetízkem, klobouk i boty, „zcela jako náš učitel“, konstatoval si
v duchu Tonda, jak ho napoprvé zrakem přeměnil od hlavy až k patě.
Usmíval se na ně jako pan učitel a říkal jim docela i „milé dítky“, všechno
zrovna jako pan učitel.
           „Kdopak to je?“ dloubl Tonda sžírán trapnou nejistotou Pepánka.
          „To je velebnej pán z Mitrovic,“ hrdě řekl řídících Pepík. Znal výborně veleb-
ného pána, chodík nim do školy dvakrát týdně, nosí mu obrázky a někdy, když
cestou zmokne, suší mu maminka v kuchyni kabát.
           Strašlivý vztek popadl Tondu. Takhle mu do očí lhát!
         „Tohle není žádnej velebnej pán, nemá čepičku, nejdou před ním kluci, a 

        Sebrali se hned a šli oba do komůrky, klekli na kolena před výměnkářem
a za odpuštění ho prosili. Starý výměnkář ovšem nemohl pochopiti, co se děje;
myslil z počátku, že až tak daleko dostoupla jejich zlomyslnost, že si z něho
tropí žerty.
        Ale když jej přestěhovali opět do světnice, a syn i snacha snažili se mu
nahraditi všechno příkoří, tu poznal, že se stal zázrak.
           Když za několik roků oddcházel starý Lukeš za svojí ženou na věčnost
žehnal synovi i snaše a přál jim, aby se na dítkách svých dočkali radostí nej-
větších, což se i po vůli Boží vyplnilo, že výminkář nadarmo nežehnal.



kde je plášť, a květy, a střapec a-“
           „A je to, a je, a je,“ dupe nožkou Pepíček.
           „A není“ -
           „A je“ - a už se krupky sypaly rány.
                „Hola, copak je to tam, copak se děje?“ vyskočil kaplan od stolku, kde si
zapisoval do třídní knihy hodinu a cestu do přespolní školy.
          „Halejte vy, von mi furt říká, že vy jste velebnej pán,“ čertil se Tonda jako
kohoutek.
              „A von mi nechce věřit, že jste velebnej pán,“ přednášel spornou záležitost
plačtivým hláskem  Pepánek.
             Tonda prohlál zase spor na celé čáře. „ Ten kluk mizerná to už zase věděl,“
huboval v duchu  na souseda, „zase vyhrál, ale však já se mu pomstím.“
           Velebný pán už si nesedl, stoupl si před lavice a počal učit. 
      „Tak kdopak z vás se umí pěkně modlit?“ zněla úvodní, důvěru budící
otázka. Pepík vymrskl se jako rybička a zatřepetal vesele ručkou. Modlil se
„Otčenáš“ a pěkně, ani se nezajíkl, ani se nespletl jednou, ba hlásil, že umí
„Andělíčku, můj strážníčku“, potom „Když na lože vkročím“, potom „Šel jest Pán
Bůh, šel do ráje...“
           „Nu dost, dost, jsi hodný,“ chválil ho kaplan. 
       „Pro Pána Jána, ten toho umí,“ závistí trnul Tonda, a strachem schnul,
bude-li chtít ten nový pan učitel na něm, aby se modlil.
           A chtěl!
       „A než se pomodlíme, copak děláme?“ řekl a už bílým, suchým prstem
ukazoval na Tondu. Tonda čerstva přimhouřil oči a dělal jakoby to neviděl.
Ale viděl, dobře viděl, jak ten tenký prst jako šíp na něho míří, jak se
k němu blíží, blíž a blíže, „ty, ty,“ ťuká mu na hlavičku, „a tohle bude teď
pěkné,“ pomyslil si ještě Tonda a jako v mrákotách pomaloučku vstával.
           „Jak se jmenuješ?“ zněloto nad ním.
           „Antonín Ha-hanousek,“ koktal Tonda.
           „Tak pověz, Hanousku, copak děláš, než se začneš modlit?“
         Tonda si vzpomínal, jak je to doma po každé... „Aha,“ rozjasnilo se mu v
hlavě, usmál se trochu a řekl: „To jsem napřed bit a pláču.“
         Vzadu se hlasivě zasmáli. Velebný pán ani brvou nehnul, ale od Tondy už
neodešel. „A proč pak jsi bit?“ ptal se ho laskavě.
           „Nu, abych se modlil.“
           „Ty se nerad modlíš, co?“
           „Nerad,“ přiznával se Tonda.
           „A proč?“
           „Protože neumím.“
           „Tak se pomodli, jak umíš,“ vybízel ho kaplan. Tonda se už s ním spřátelil.
Díval se mu klidně do tváře a nic se už nebál. Ale modliti se nechtěl, cítil,
že by to tak nesvedl jako Pepánek, maminka tu není, aby mu napověděla,
tak je to tuze těžká věc.
           „Rychle tedy, modli se,“ nutil kněz.
       „A já nechci,“ rozhodl se Toník náhle, „ať se modlí za mne tuhle ten,“
při tom ukázal bradou na souseda řídících Pepíka a na znamení, že je audience
skončena a jsa hrdý na svůj nápad, který pomohl si z úzkých, spokojeně
usedl si na své místo.
         „Počkej, počkej,“ zdržoval ho velebný pán, „ ten už se modlil, teď je řada
na tobě, vstaň pěkně, a když se pomodlíš dostaneš ode mne pěkný obrázek,“
a vytáhl z kapsy obrázek a držel ho Toníkovi před očima. Tondovi se v nich
zajiskřilo. K vůli obrázku už by se něčeho odvážil i kdyby to byla věc pro něho
tak krkolomná, jako pomodlit se „Otčenáš“ bez chyby. Ale Tonda byl diplomat.   



Měl své zkušenosti s maminkou. Ta mu také často slibovala: „budeš-li hodný,
dostaneš hrušky, nebo jablka,“ nebo i koně docela mu jednou slíbila. Tonda
byl pak vskutku hodný třeba týden, až potom někde rozbil náhodou nějaký
hrnek, nebo pustil jejich malého  kluka na zem, nebo si roztrhl kalhoty,
někdo přišel na něho žalovat, a on nejen nedostal koně, ale výprask za všecko
si utržil... „Tak zrovna tak by to mohlo zas dopadnout,“ říkal mu vnitřní
hlas s ohledem na malou znalost „Otčenáše“.
           „Dejte mi ten obrázek napřed,“ pustil se proto do smlouvání.
           „Až uvidím, jak se umíš modlit.“
           „I ne, dejte mi ho hned.“
        „Tak tu máš,“ smál se kaplan a podal mu obrázek, „a teď mi tedy udělej
kříž,“ vybízel Hanouska.
      „Vám?“ překvapeně podíval se na kněze, „vám já nemůžu, já ho dělám
jenom mamince.“ 
           „Tak, a jak to?“
           „Nu, vona říká, že jí dělám jenom samý kříž - “
       Velebný pán přestal se usmívat, napomenul Tondu, aby byl hodný, aby
poslouchal maminku a nedělal jí kříž, aby ji totiž nezlobil, ale on že chce
kříž jiný, a už mu vzal ručičku a řekl: „Udělej mi kříž, jaký děláš než se
modlíš: Ve jménu Otce i...“
        Hanouskovi se rázem rozbřesklo: „Ach, takový kříž,“ blaženě si oddychl,
„to udělám,“ a už palečkem vrtal křížky na čele, na ústech i na prsou.
             „Tak vidíš a teď se posaď,“ propouštěl kaplan žáčka, a oba si oddychli. Ještě
chvíli cvičil a opravoval i sám svatý znak křesťanství, až pak splynula s jeho rtů
nová otázka:
           „Kdypak se modlíte?“ Nastalo utišení veliké. Jako mravenci u zrnka písku,
jež se jim svalilo do cesty, tak zarazili se dítky na chvíli u nové záhady. Pomalu
zvedaly se ručky, ochotné odvaliti překážku.
           „Když zvoní, když jsme se najedli, než jdeme spat,“ znělo to kolem. Pouze
jedna odpověď nepřicházela, a na tu stále čekal dychtivě velebný pán. Nešla
a nešla.
     „Tož tedy,“ rozhodl se pomoci dětem, „copak dělá tatínek ráno když 
vstane?“ Hanousek pružně jako ušlápnutý hádek vyskočil. „Pověz, pověz tedy,
Hanousku,“ radostně volal ho kaplan.
           „Náš tatínek, když vstane, tak si zapálí fajfku a jde někam ven.“
           Kaplan zahořel ruměncem, styděl se za svoji nešikovnost a ve zmatku, jen
aby něco řekl, optal se ještě: „A maminka?“
     „Maminka? Maminka si klekne na zem a modlí se dlouho,“ povídalo 
upřímné dítě, můj rek, hrdina můj, drahý Tonda Hanousek.

Modlitba na nový rok.
Vybráno z „Chlebu vezdejšího“.

            S Tebou, Ježíši Kriste, a ve jménu tvém počínám tento nový rok vezdejšího putování 
svého. Ty, Jehožto svaté jméno mně dnes obvzláště důležité jest, a před nímžto každé koleno 
kleká, budiž ode mne zveleben! Smiluj se nade mnou a dejž, aby tento rok byl mně rokem 
spasitelným. Budiž mi pravým Spomocníkem tenkráte, když mi nikdo pomoci nemůže, bydiž 
mi slitovníkem, jakýmž žádný smrtelník býti nemůže. Láska tvá ke mně budiž mi každým 
dnem jistější, a pokoj boží, který převyšuje všeliký smysl, a jejžto jsi z nebe na zemi přinesl, 
oblažuj mne vždy více a více. Tys síla má, když jsem sláb(a); Tys  pomocník můj, když se trápím, 
potěšení mé, když truchlím; Tys oblažitel můj, když umřu, pročež v novém roce činím novou úmluvu:



Různé zprávy.
      Anglikánský biskup katolíkem. Kam pak směřují protestantské církve, pakliže
jediné co je zajímá je zalíbiti se lidu! Jakého pokrytectví se dopouštějí protiv Bohu, když 
překrucují a po svém tvarují Jeho slovo? „Jedině katolická církev se nepřizpůsobuje moderní-
mu světu,“ sděluje biskup, který z církve anglikánské přestoupil do církve katolické. 
Dr. Michael Nazir-Ali již dříve směřování anglikánské církve kritizoval a ohrazoval se protiv 
sprostému podlézání „nové“ evropské politice. Sám Nazir-Ali hodlá dále pokračovati ve 
velebném životě a státi se knězem skrze církev katolickou. 
           Desmond Tutu mrtev. Dne 26. prosince roku 2021 od narození Krista Pána zemřel 
významný představitel anglikánské církve na černém kontinentu Desmond Tutu. Smrt 
držitele nobelovy ceny za mír potvrdil president Cyril Ramaphos.

Tímto číslem s pomocí Boží započínáme I. ročník „Kříže - časopisu českého lidu katolického“.
Jedná se o list, který navazuje na původní „Kříž“, jež vycházel na přelomu 19. a 20. století
pod záštitou pana redaktora Petra Kopala. List tento vydával nikoli pro zisk, nýbrž pro 
křesťanské vzdělávání lidu. Časem však jeho dílo zaniklo a jen málokdo si dnes vzpomene...
Při zakládání tohoto listu tanula redaktorům na mysli slova Spasitelova: Chudým zvěstuje
se evangelium!  Pro chudé hlavně byl určen. Mnozí ovšem horšili se nad ním stejně asi,
jako se fariseové a zákonníci horšili nad evangeliem Krista - a budou se horšiti i dnes. Nové 
vydání „Kříže“ stane se, doufáme,  důstojným následovníkem původních listů a bude, na Kladen-
sku, dobrou konkurencí všudypřítomných listů neznabožských. Přejeme všem našim čtenářům
šťastného nového roku a štěstí do dní budoucích - Pokoj vám! 

Redakce a vydavatelstvo.

NAŠIM ČTENÁŘŮM

Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Jakub Červenka - Tiskem Arciděkanství farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně č. 2-I.

Výstraha katolíkům !  Nekupujte nic od nevěrců a prodavačů špatných spisů !

120 kč

„KŘÍŽ“ LZE ODEBÍRAT!
ceně započítáno jest 24. čísel „Kříže“ a 4. přílohy „Přítel dítek“ .Při posledním čísle roční-
ku obdrží navíc každý odběratel zdarma obrázek provedený nádherným barvotiskem. 

Odběratelé budou „Kříž“ dostá-
vat zvlášť pečlivě zabalený. V 

Cena ročního předplatného činí

              Podpora na vydávání „Kříže“. N-á v Hnidousích 2000 kč, Michal Doboš, kurýr v Mšec-
kých Žehrovicích 1000 kč , N-ý v Hnidousích 250 kč.

Lze nám psáti na e-mail: kriz.cclk@seznam.cz

                 Útěk dvou dítek. Nyní je nám nutno zvěstovati smutnou zprávu o zmizení dvou dítek. 
Patnáctileté dívky trpící epilepsií a navíc se sklony ku sebepoškozování. Dále pak chlapce, 
šestnáctiletého. Ten uprchl z výchovného ústavu, trpíc sebevražednými sklony. Měli by se 
pohybovat pospolu, kde si v Praze. Jáké nadělení si tato dítka mohou způsobit je mi hrůza 
pomyslit. A kdo tu chybil? Rodiče, matka snad? Je nutno zopakovati a nyní právě v této době 
zdůrazniti: rodičové, veďte dítky od malička k modlitbě, a dohlížejte i na syny a dcery dospí-
vající, aby se modlili, aby Boha stále měli před očima. Ano, i když odejdou na studie, tu by 
měli zvláště matky panu studentovi stále klásti na srdce každodenní modlitbu a častou sv. 
zpověď. Mnoho, přemnoho, na tom záleží, neboť jen dobré setí zajistí bohaté žně.

                 Budu li živ(a), živ(a) budu Tobě; umřu-li, umřu Tobě; nechť tedy živ(a) jsem neb umírám, 
tvůj(á) jsem ó Pane Ježíši, na věky věkův. Amen.


