
Dnes k Tobě, Bože můj!
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„Chudým se evangelium zvěstuje, a blahoslavený
  jest, kdož se nebude horšiti nade mnou.“
                                                                    Mat. 11.

Neděle čtvrtá po zjevení Páně.
Evangelium sv. Matouše 8, 23-27.

     Za onoho času, když vstupoval Pán Ježíš na lodičku, šli s ním učeníci jeho.
A aj, bouře veliká stala se na moři, tak že se lodička přikrývala vlnami, on pak spal.
I přistoupili k němu učeníci jeho, a zbudili jej, řkouce: Pane, zachovej nás, hyneme! I dí
jim Ježíš: Co se bojíte, malověrní? Tehdy vstav, přikázal větrům a moři, a stalo se utišení
veliké. Lidé pak se divili, řkouce: Kdo jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají?  

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

Obrácení svatého Pavla.
Ke dni 25. ledna.

Dnes k Tobě, Bože můj!
můj vzlétá duch, můj plane cit,
dnes jenom Tebe zpěvem svým
chci v tichu lesním velebit:

Tvým poupě, list, Tvým zářný květ,
Tvým vše, co ducha blaží kol;
Tvým slunce jas, Tvým bouře řev,
Tvým dech, jenž z trávy vane stvol.

Vše krása Tvého roucha lem! -
Šum vodopádu, ptáka zpěv;
lev, palma, motýl, chudý vřes...
Tvé neskonalé lásky zjev.

Tě oslavit, ó Bože můj!
ký stačí pěvěc písní svou? - -
Zněj dythyrambů Tobě zpěv,
já tichou končím - modlitbou.

      Šavel pak dychtě po pohrůžkách a vraždě proti mučedníkům Páně, přistoupil
ke knížeti kněžskému.
             Dychtil tedy po pohrůžkách a vraždě.
         Dychtění toto zuří právě dnes v srdcích nepřátel Krista a církve. Oni kdyby mohli,
povraždili by všecky kněze. Avšak Bůh často obracuje srdce největších nepřátel. Čím? - Na



            Neštěstí, jež potkalo sv. Pavla na 
cestě do Damašku, že spadl s koně a že 
na několik dní oslepl, stalo se nesmír-
ným štěstím pro Kristovu církev, 
štěstím i pro něho samého. Ono učinilo 
jej vyvolencem Božím. 
       Proto, potká-li nás nějaké ne-
štěstí, volejme třesoucí se žasnoucí s 
Pavlem: Pane co cheš abych učinil? 
      A Pán nám ve svědomí řekne: 
vstaň a jdi do města a tam bude tobě 
povědíno, co činiti máš. Jdi k učeníku, t. 
j. sluhovi Božímu a vyznej se mu a 
staneš se též vyvolencem Božím.

to nám opět odpovídá kniha skutků apoštolských: Nesl si listy do Damašku, aby tam
jímal muže a ženy, a aby je svázané přivedl do Jerusaléma. A když byl na cestě, přihodilo
se, že se přibližoval k Damašku, a rychle obklíčilo jej světlo s nebe. A pad na zem
uslyšel hlas k sobě: Šavle, Šavle proč se mi protivíš? - - A dále čteme: Vstal pak se země
a otevřev oči, nic neviděl. - 
             Protivit i  se Ježíšovi !  Kdo jsi člověče, abys protivil se Bohu svému? Ubohý červíku,
prachu země! - A přece tento prach větrem pýchy vzdýmá se cesty proti nebesům, jež
hříšníka tím prachem zakrývá, aby neviděl. Hrdopyška chodí v prachu čili dýmu,
který se vyprašuje z hlavy. A k dýmu tomu přidávají se ještě vášně: ku př. obžerství,
smilstvo atd. a člověk ten postaví se jako slepý, má oči a nevidí, a přece si myslí, že je náramně
učený - přečetl-li několik knih a trochu novin - že všecko ví a všemu rozumí. 
        Avšak božské milosrdenství je nevystihlé. Sešle na člověka neštěstí, nemoc a pod.,
oblak pýchy kolem něho zmizí a člověk prohlédne a vidí nové.
      - Já zajisté ukáži jemu - pravil Kristus k učeníku Ananiášovi - jak mnoho on
musí pro jméno mé trpěti. -
             Obrácení Pavla je událost světodějnou.
          Co Pavel pro církev Kristovou vykonal a vytrpěl, nevytrpěl žádný jiný apoštol. Slova
Kristova o něm se zpravdila.
            A přece vždycky sv. Pavel o sobě pravil: já nedochůdče, já nejsem nic. Co jsem učinil, 
učinil jsem skrze Boha, milost Boží byla ve mně! -
             A měl pravdu. Milost Boží ze Šavla učinila Pavla.
             Cokoliv kdo dobrého vykonává, koná skrze něho milost Boží.
        Dále  třeba ještě uvážiti, že každé neštěstí, jež člověka potká, může mu sloužit ke spáse.
     Slýcháme často: když jsem se tam a tam na cestu vydal měl jsem si raději
nohu zlámati, než do takového neštěstí přijíti. Nebo i jinak slýcháme: to mi byl ten rohatý
dlužen, že jsem tam šel, ku př. do hospody, v níž ztropil velikou výtržnost, prohrál mnoho
peněz a pod. Kterak často v životě se po-
zoruje, že z neštěstí přichází štěstí, čili že
i zlé později mívá do sebe něco dobrého.

Bez požehnání.
Napsal Josef Brožek.

       Přišla k nám podomní obchodnice Kmínková. Naší se jí vyptávali, co je
kde nového.
            „Mnoho toho nevím a je-li něco, není do toho mnoho,“ odpověděla Kmín-
ková, „Vacek vyhnal minulý týden ženu, jestli jste to neslyšeli.“
          „Vacek, Vacek, který to?“ ptám se.
           „Ale ten Vocelka Hnanický, co obchoduje v plátně, snad ho znáš,“ řekli naši.



           „Aha, to jest ten, co je Vocelka jeho nevlastní otec, že ano?“
           „Ano, ano, ten,“ odpověděla Kmínová.
       „A proč jí vyhnal, vždyť přece, pokud se pamatuji, měli se tak rádi, či
nevzal si Fanku Šilhánkovou?“
             „Starého Vocelku znáte,“ začala obchodnice, „a jeho nevlastního syna, který
se jmenuje po matce Vacek také.“
        „Tak tedy. Když přišla Mařenka Vacková z Vídně ze služby domů, vyslou-
žila si tam chlapce asi šest měsíců starého. Zdálo se, že se tak hned nevdá, ale
netrvalo to dlouho a již se proslýchalo, že se o ní uchází mladý Vocelka. Neměl
majetek žádný, ani rodičů, a Mařenka měla tři sta, které si z Vídně přinesla a
tak se za krátko vzali. Více dětí neměli, jen toho jejího chlapce Josefa.“
           Po svatbě koupili si domek, něco zůstali dlužni, ale že právě byli výsledky,
brzy to zaplatili.
        Malý Josef rostl jako z vody. Aby mu snad Vocelka nepřál, nelze říci, ale
také se nestaral o jeho vzdělání. Do školy jej sice posílal, do kostela však nikoliv,
ba od Vocelků od svatby žádný nepobyl v kostele. Tu snadno lze si pomysliti,
že malý Josef v takové domácnosti rostl sice na těle, krňavěl však na duchu.
             Když vyšel školu, poslali jej do továrny. Tam se ale chlapec dorazil na čisto.
Když chlapci jeho věku se ho tázali, půjde-li v neděli do kostela, říkával: „Co
tam dostanu?“ a nešel. Lid v Hnanicích jest posud zbožný, a často stěžovali si
sousedé, že Vocelkovi jsou pro pohoršení celé obci. Ba ani Josef netěšil se pří-
lišné lásce mezi chasou. Otec si ho s matkou nevšímali, jen když jim dával
výplaty.
         V továrně, když mu bylo asi osmnáct let, seznámil se s Františkou Šilha-
novou ze Zálesí. Staří z obojí strany o tom věděli sice, ale nechali je býti. Ač
Šilhanovi slyšeli o Vocelkových, že jsou neznabozi, nepřikládali tomu žádné víry.
       Když však asi za tři léta začal Josef s Františkou choditi po svatbách a
do zábav, přece se to Šilhanům nechtělo líbiti. Byl-li Josef za mládence na
svatbě, došel ke kostelu a potom, co jiní vešli na mši svatou, pobyl v hospodě.
Každý na to poukazoval, a též i Šilhanovi Františce zprvu mírně domlouvali,
aby své známosti s nevěrcem Vackem zanechala, když však nechtěla poslechnouti
po dobrém, začal Šilhan po zlém.
     Jakmile Vocelkovi uslyšeli, že Šilhanovi brání Františce, začali brániti
Josefovi.
         Mladí však toho nedbali. Josef si z rodičů ničeho nedělal, a Františce po-
radil, aby od rodičů odešla. A skutečně ho uposlechla, tajně se z domu odstěho-
vala a šla do bytu k jisté rodině u továrny. Bolest rodičů byla veliká, prosby
však. aby se Františka vrátila, zůstaly bezúčelny. Františka poslouchala
Josefa.
      Tu však Šilhanovi prohlásili, že pokud živi budou, Františce ku sňatku
svého svolení ani požehnání nedají.
           I Vocelkovi říkali totéž.
           Mladí lidé však toho sobě nevšímali, pokud neměl Josef odbytnou vojnu.
           Františka Šilhanová byla mladší jen o dva měsíce než Josef.
      Hned po odvodě chtěli se Josef s Františkou vzíti. Tomu se však staří
z obojí strany vzepřeli.
           „Taky dobře,“ řekl Josef s Františkou, „počkáme!“
         A čekali do právních let. Když již tedy nemusili rodiče ku sňatku o povo-
lení prositi, dali se ohlásiti. Františka však přece dříve vzkázala rodičům, zdali
jí udělí požehnání. Tito však řekli, že s Vackem - nikdy.
        „Ať si je nechají,“ řekl Josef, „já bych ani žádné požehnání nechtěl, to je
jen taková hloupost.“
       Ba i Františka na radu některých vážnějších žen, aby přece k oltáři bez



požehnání rodičů nešla, odpovídala: „Ale vždyť to noc není, ať nedají.“ Tak již
byla od Josefa zbalamucena. A dali se tedy oddati bez požehnání rodičů.
            Hned po svatbě zařídili sobě svoji domácnost. Do začátku měli všeho všudy
padesát zlatých. Nějaký čas chodili do továrny a později dal se Josef do obchodu
v plátně. Kupoval přízi, dával ji tkáti a utkané zase prodával. A štěstí jim přálo.
vyšší honorace, a za krátký čas sobě koupili pěkný domek. Ale domek ten zdál
se jim prostý. Vzav sobě náš Vacek hodné pojištění, odjel kamsi na cesty. Druhý
den jim shořel. Dostali pojistku a koupili sobě dům pěknější, větší.
           Nyní byli bohatí, neměli však dědice.
       Brzo však začali se o Vackovi proslýchati věci nepěkné. Začal hráti, píti,
a co nejhoršího, ač vůbec o Boha nestál, zapomínal i - na přikázání Boží -
desáté, a na povinnosti vůči ženě.
     Nyní bylo u Vacků zle a zle. Sváry neustále a konečně i Vacek začal
ženu bít.
       Najednou se proslýchalo, že u Vacků bude dražba. Tomu žádný nevěřil.
Tolik peněz měli a teď? Ke dražbě sice nedošlo, jelikož Vacek nijak uprosil,
a tu se mu povedlo výhodně prodati kousek pole, neco uplatil, ač to ale asi
stejně nebude dlouho trvati.
        Konečně svou manželku od sebe vyhnal. Ta přišla ke svojí sestře, rodiče
jí již dávnu zemřeli, aniž by se byla s nimi rozlučila, a prosila ji, aby ji u sebe
nechala jen tak dlouho, pokud se nedomůže soudně práva k svému majetku.
            Vacková svého muže žalovala. Soudce po marném namáhání manžele smí-
řiti, k čemuž ochotně Vacková přistoupiti chtěla, ne tak však Vacek, rozsoudil,
aby Vacková svoji polovici muži prodala, když ji tento vyplatí hotových tři sta
zlatých. Více že po dluhách nezůstane.
         Ubohá Vacková vyhlíží k nepoznání, bývala veselost a hrdá pýcha jí schází
a červeň lící jejích bledne. Chřadne vůčihledě, až dochřadne. A nyní po dlouhé
asi době bylo ji viděti v chrámu Páně a zajisté, že trpce lituje, že šla bez po-
žehnání, takžka s kletbou k oltáři.
         S mužem jejím šlo to po odchodu ženy srázem dolů. Majetek mu věřitelé
vzali a on jednoho dne se ztratil a neví se kam. Někteří povídali, že ho viděli
kdes na železnici v bídném stavu. Stal se z něho trhan.

Pes.
Se sebraných spisů K. V. Raise.

             Po silnici z Jičína do Králové Dvora, na posledním táhlém návrší před vesni-
cí O. loudal se muž asi pětatřicetiletý. Byl ramenatý, přihrbený; nohy jako
zchvacené těžce tlapaly. Opálené tváře leskly se mu potem, jenž na skráních tvořil
celé stružky; pod silným černým obočím vyzíraly veliké modré oči, pod nosem
černal se hustý knír, jenž dozajista nikdy veliké péče neužil. Na hlavě měl šedý
zmačkaný klobouk, z pod něhož vyplývaly husté černé vlasy, na skráních již 
probělené, na těle vyrudlý oděv a boty prachem šedivé.
          Stoje na konci návrší, s něhož se silnice hadovitě vinula do rozlehlého dolu,
rozhlížel se krajem.
          Byl západ horkého letního dne. Žhavé slunce, vznášející se již nad ohnivou
hlubinou, do níž brzy mělo klesnouti, rozlévalo pálící světlo po lánech polí, jež se
kolkolem strakatěly.  Žita, pšenice a ječmeny byly již v stodolách, na poli zůstaly
jen ovsy, jetele, brambory a řepy. Tráva po příkopě, zvadlé květy, listí na slívách
kolem cesty i to zapálené ovoce byly ováty šedým prachem. Z luk, strakatých
květy chrastavce, totenu, kopretin a svízele, vála omamná vůně, jež se v tom



žhavém vzduchu velmi těžce dýchala.
        Lesy na pahorcích jež celé údolí ovrubují, stály v plné záři zapadajícího
slunce němy, bez hnutí. Ani ševel se z nich nevylinul, ani hlásku nevyletělo. Tam
vzadu za vzdálenými lesnatými pahrbky na severní straně, pod samým nebem 
modrala se čepička krkonošské Sněžky, na východě, právě naproti silnici stál 
starý, rozlehlý Zvičín s kostelíkem na vrchu a skrčenými výskami mezi lesy
na dolejším úbočí.
            Poutník zahleděl se dolů k vesnici. Z košů ovocných stromů vyčnívaly jenom
střechy chalup i statkův, a ve středu vypínala se bílá kostelní vížka s cibulovitou
červenou střechou.
           Přimhuřoval oči, jako by chtěl zelení proniknouti mezi stavení.
        Byl to Antonín Lubas, zámečník z továrny ve Vysočanech; šel se podívat 
domů...
           Scházeje oklikami s návrší, zastavil se a patřil do blízkých polí.
           Teď radostně zamával holí, a rty se usmály.
            Skloniv se na hráz do stínu staré jabloně, natáhl nohy, podepřel hlavu o ruku
a pořád se usmívaje hleděl po lánech.
          Na blízkém jetelišti malý, zavalitý rolník nakládal jetel na vůz. U voje stály 
připraženy dvě krávy, rudobílá straka a opálená ploska, jež široké huby pohru-
žovaly do hromady jetele a nabravše paličkatých stvolů, mutlaly s plnou chutí.
          Stráň, na které Lubas ulehl, byla plna povadlého kvítí a mezi ním zprahlá
tráva s hnědými i narudlými klasy, mateřídouška, dýšící suchou vůní, a svítící
slzičky. Od květu ke květu se honily bzučící mouchy třpytných tílek, drobní
modráčkové a okáči.  
           Rolník již na jetelišti shraboval, co pod rukama zůstalo; potom sebral, čeho
krávy nedojedly, hrábě zezadu vozu zastrčil do jetele, také kosu do něho zasekl a 
vzav oprať, navlečenou na klice podsební straky, řekl: „bje!“ a již vozovou cestou
zatáčel na silnici.
          Byl krátký zavalitec, velké, již ojíněné tmavovlasé hlavy a nízkých nohou s
dlouhými tlapkami. Všechen oděv jeho byl dle městského střihu, ale byl ošumělý,
a jen na něm visel. Šel vedle krav skloněn, nevšímaje si ničeho. Vyjev na silnici,
škubl opratí, a když krávy zastavily, chtěl si vylésti na jetel; ale tu proti němu 
vystoupil Antonín Lubas.
           Sedláček se lekl a na krok ucouvl.
             „Pozdrav vás Pán Bůh, tatínku,“ pravil Lubas, a než se sedláček vzpamato-
val, políbil mu ruku a vzal jej kolem krku, aby jej políbil.
           Stařec uhnul hlavu a hleděli si do očí.
           „Co pak mne už neznáte?“ usmívaje se, řekl mladý.
           Otec odtáhl mu ruku a couvnuv ještě o krok, hleděl na syna.
           „Tondo - co tu hledáš?“ ptal se udiven a polekán.
          „Snad jste se mne nelekl? Pozdrav vás Pán Bůh!“ a znova vzav otce kolem 
krku, políbil jej na ústa.
           Starý pořád ještě stál zaražen, nemoha se vzpamatovati.
           „Vy se mne snad opravdu bojíte,“ smál se syn.
        „Kde se tu bereš?“ drsně ptal se otec. Černé oči mu jiskřily a popelavé, 
vrásčité tváře, krátkým strništěm porostlé, byly plny strachu a podivu.
        „I tak mi napadlo, že se zas jednou podívám domů; vždyť jsem tu nebyl
tolik roků!“
           „Co pak si bez práce?“
            „Byl jsem tuze udřen, tři neděle jsem ležel, a když jsem se sebral, povídám
ženě a dětem: Podívám se domu, tolik let jsem tam nebyl a tatínka neviděl, 
trochu se tím oblažím! Ale nestůjme a sedněme si spolu na jetel, nejel jsem na 
něm, co jsem z domu!“ mladý upřímě hovořil.



           Potom se vyhoupli na jetel, otec pobídl krávy a již opět jeli.
            Kola po tvrdé, vyschlé silnici jednotvárně drnčela. Slunce bylo již za vrchy,
a vyhořívající západ, rozsekán žhnoucími paprsky, svítil jako blednoucí žhavé
železo. Stráně skloněné k východu pokrýval černý stín, západní zářily ještě při-
žloutlým, stále temnícím svitem. Na větvích topolů se rvali a ječeli rozčepíření
vrabčáci a nad lukami bolestně hýkala čejka, jejíž černobílé tělo se míhalo v
jasném vzduchu. Roj holubů bystře zaletěl ke vsi - jenjen se bělostná a sivá křídla
zakmitala modrem. 
       „Všecko je tu, jako bývalo, když jsem s vámi jezdíval z polí a doma nás
čekala maminka,“ po chvilce se ozval syn.
           „To jsou léta, brachu, už to skoro ani nepamatuju.“
         „Já zas všecko; tamhle remízek stojí na vršku právě tak, jako stával, snad
ani trochu nevyrostl - “
          „ Je to dávno - vždyť jsi už také starý,“ skoro mrzutě broukl otec, stále tak
starostlivě hledě v dál.
        „Za to vy jste se nezměnil; když jsem po silnici zahýbal, myslil jsem si:
počkejme, co pak mají letos tuhle na našem poli, není-li pak tam zas jetel - a 
vida, byl tam jetel a vy jste se v něm namáhal jako tenkrát - - ledaže jste trošičku
šedivější. Pravda, je to dávno, když si vzpomenu, co jsem užil dření, rozumím 
tomu, ale jináč jako bych byl včera odtud odešel.“
           „Jsi pořád na starém?“
           „Pořád ve Vysočanech, a kde bych co sháněl, líp nebude.“
           „Kolik máš dětí?“
           „Jen ty tři, jak jsem vám jednou psal; roste to, už chodí do školy všecky. A
co dělá Ferda?“ ptal se mladý.
           Starý se trošku zamyslil.
         „Jako Ferdijand,“ vážně potom odpovídal a popatřiv na syna, sešpulil rty,
„co pak Ferdijand, ten už je v osmé škole, teď skládal tu maturiku a po vagacích
půjde do Prahy.“
           „Tak nebude knězem?“
         „Nemá k tomu kale chuti, chce na dochtora, no, budeme se držet, aby to
dokázal; bude to stát peníze, ale když mu to tak převýborně jde, bylo by škoda,
abych ho z toho strhl. Počkej, jestli ho uvidíš, to se na něj podíváš! Dívá se skrz 
brejle a rozkládat už umí jako hotový advokát. Ó, co pak Ferdijand!“ a vážně
zakývav, opět sešpulil ústa.
        „A co dělá - maminka?“ slovo „maminka“ pronesl syn zdlouha, slabikou
po slabice.
           „Je zdravá,“ starý chladně odpověděl.
          Již vjížděli do vsi. Po zahradách kolem skloněných chalup i baráků, doš-
kových i šindelových střech, běhali děti, kolébaly se husy, vykračovali kohouti
a slepice. Na dvorečkách bylo plno života, obyvatelé skládali obilí, jetel nebo
směsku, ukládali ruchadla a brány, odnášeli vymlácenou slámu, klepali kosy, až
to do dálky zvonilo. Tu chvátala panímáma, nesoucí na zádech loktuši žlutého
listí řepkového, tam baračník vezl na trakaři nažatých nátí bramborových. Po
návsi bučely krávy a mekaly klusající kozy, jež hejna dětí hnala z pastvy a zasta-
vila u rybníčka, aby se dobytek napojil. Sekáči mlčky a vážně vraceli se z díla,
a vyleštěné kosy jim svítily na ramenou.
          Všickni ti lidé, vidouce na voze chalupníka Lubase cizího člověka, zasta-
vovali se a prohlíželi jej od hlavy k botám.
         Mladý Lubas, nechtěje se s nikým vítati, položil hlavu do jetele a díval se 
na oblohu, po jejíž blankytné hladi lehce plovali bílé florové obláčky. 
             Vůz zastavil - starý Lubas stál u brány do dvorka chalupy; ze stavení chvá-
tala žena, aby odvalila kámen a otevřela. 



           Antonín honem seskočil a když vůz vjížděl, přistoupil k panímámě.
           „Pozdrav vás Pánbůh,“ pravil vlídně, podávaje jí ruku.
           Panímáma sebou škubla a couvla.
            „To jsem se musel změnit, že mne žádný nepoznává,“ zasmál se a potáhl knír.
          „Krista Pána, kde pak ty se tady bereš!“ vyjekla a podanou rukou chladně
potřásla. 
           „Jdu se taky podívat domů, maminko!“
           „Domů? Co pak tě to najednou napadlo z takové dálky se vydat?“ hovořila
tenkým, tahavým hlasem a malá, šikmá očka těkavě si jej prohlížela.
             Byla prostřední, kostnatá osoba, asi pětačtyřicátnice. Řídké vlasy měla nad 
čelem rozčísnuty, lícní kosti vysedlé, dlouhý, špičatý nosík, v ústech  všecky bílé 
zuby a dlouhý, tenký krk.
           I tak to na mne sedlo! Člověk je den ze dne v tom ohni a čmoudu, v samém
uhlí a železe a rád zas jednou zajde do polí a do luk,“ odpověděl vesele. 
           „Co pak u vás nesejou?“ ptala se s úsměvem.
           „I sejou, ale to víte, doma je doma.“
       Ustavičně si jej prohlížejíc, nuceně se usmívala a najednou byla všecka
plna živosti, jako by jižjiž chtěla ubíhati; ale stála jako zarostlá.
           „To bych si nebyla do nejdelší smrti pomyslila, že dnes přijdeš domů; našeho
Ferdinanda čekáme zejtra nebo pozejtří, ale že přijdeš ty -“
           „Už jsem tady,“ zasmál se. 
             „No, jdi dál,“ pobídla a již ubíhala za mužem, jenž odpřažené krávy vedl do 
chléva.                                                                                                       ( P o k r a č o v á n í . )

          Jednou vyšli si dva studující ze zámožných rodin za město na procházku. Došli
až k jakémus dvoru, u něhož dělník vykopával příkop. Vedle u stromu podél pěšiny
měl složenou kazajku a boty. Dole v blátivém příkopě pracoval bos. Studující šli vedle
stromu. 
             „Víš co,“ pravil tiše jeden, „uděláme si žert. Dělník je při práci sehnutý a nevidí
nic. Schovejme mu boty, ten se pak bude dívat!“
              „Nikoliv milý brachu,“ odvětil společník, „pamatuji se na výrok mého otce statkáře,
že z dělníka, jenž musí těžce pracovati, nesmíme si dělati blázna. Ale víš-li co,
uděláme si s ním žert přece. Tobě i mně je o tvrdý tolar hej. Dostali jsme právě z domova
novou zásilku peněz. Hoďme mu každý jeden tolar do boty a pak se budeme dívat, co tomu
bude říkát.“ Na to každý sáhl do peněženky, a hodili do každé boty po tvrdém tolaru.
Pak zašli nedaleko k panské zahradě, kdež se za velikou jabloní skryli. V tom zazněl
zvonek k večernímu klekání. Dělník od práce ustal a poznamenav se na upoceném
čele křížem, modlil se anděl Páně.
            „Pohleď, kterak je nábožný,“ pravili si studenti.
            V malé chvilce po zvonění přiběhlo k němu děvčátko.
            „Co dělá maminka?“ tázal se dělník.
            „Byl u ní pan doktor a řekl, že bude zase zdráva, abychom jí vařili masité polévky.
         „Zaplať Pán Bůh!“ zvolal dělník, „ale s tou masitou polévkou, nevím, jak to bude.
Je nás dohromady šest a já mám jen dvě ruce ku práci!“ Po těch slovech dělník utřev
si rukávem z čela pot, vzal boty a začal se obouvati. Na to oblékl se do kazajky. Učiniv
několik kroků ku předu, pravil: „To mi dozajista se stromu něcom do boty spadlo, anebo
mi některý dareba něco tam hodil - musím se přezouti.“ Na to na mezi se usadiv
a opřev jednu botu o druhou, vyzouval se. Obrátil botu holinkou dolů, a tu zablýskl
se mu v očích tvrdý tolar a hned na to druhý. Dělník nechtěl ani svým očím věřiti, teprv
když oba tolary se země zvedl a na dlani potěžkal, „Opravdu, dobré to tolary.“ Studenti
nedaleko všecko dobře viděli a slyšeli. Srdce jim radostí hořela.

Ztropili si žert z dělníka.



            „Tatínku, to bude míti maminka polévky!“ zvolalo dítě poskočivši.
              „To mi sám Bůh dobrodince seslal,“ zvolal dělník se slzami v očích, „Který si ze mě 
udělal takový žert. Zaplať Pán Bůh těm dobrodincům, budeme se za ně modlit.“
         Na to dělník s dceruškou vesele odcházel domů. A studenti vraceli se též vesele
do města, jsouce šťastni z toho, že se jim žert tak hezky vydařil.
           A vydařil se jim i v ohledě jiném. Z obou studentů stali se všeobecně vážení páni,
z jednoho stal se slavný profesor a z druhého vysoký úředník.
        „Žertů podobných jsme si,“ vypravovali později, „dovolili častěji a cítili jsme se
při tom šťastni.“

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 !

POZVÁNÍ KATOLICKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY KU SPOLEČNÉMU CVIČENÍ.

Hlaste se předem bratru Pavlu Krešnemu na tel: 732 939 899, nebo na e-mail: k.herbert@seznam.cz

JEDNOTA ČS. ORLA V KLADNĚ, dovoluje si vás pozvat ku společnému 
cvičení. Začátek o 6. hod. večer., každou sobotu do konce března. Cvičí 
se v ul. Brjanská 3078, v Rozdělově. Více info. u náčel. jednoty: P. Krešna. 

V přední řady, orle, vpřed, za svou rodnou zem,
blankytný tvůj zasviť šat v lesku zářivém,
prapor výš, by hrdě vlál v boje třeskných ruch:
Vpřed, jen bratři směle dál, k vítěství: Zdař Bůh!

V srdci lásku k národu, v duši víry vznět,
s tebou půjdem kupředu, nikdy o krok zpět!
Byť i povstal vrahů val, zahřmí v český luh:
Vpřed, jen bratři směle dál, k vítěství: Zdař Bůh!

Různé zprávy.
               Pokus o vraždu v Belgii: Jaké pohnutky vedli mladého muže k takovému činu je mi zá-
hadno. Ženu, čekajíc na peróně, strčil bez patrného důvodu neznámý muž na koleje přímo 
před přijíždějící vlak. Jaké bylo ženino štěstí nedá se slovy ani říci. Pán ji k sobě ještě nevolal. 
Řidič stihl zavčas zabrzdit a ostatní přistojící ji rychle přispěchali na pomoc. Mladík byl 
chycen a převzat do vazební věznice.    
                 Oloupení banky v Mladé Boleslavy. Krátce po půl šesté večer došlo, 16. ledna v Máchově 
ulici, k oloupení banky v Mladé Boleslavy. Během tohoto nebyl nikdo zraněn. Zločinec měl, dle 
svědectví střelnou zbraň. Není zcela jasno jednalo-li se o maketu či zbraň skutečnou.
           Své štěstí utopila v krvi. Soud brzy vynese rozsudek nad ženou, která minulý rok 
zavraždila své dítko a vlastní maminku. V žaláři stráví něco mezi 15 až 20 roky. Dcerka nedo-
vršila ani patnáctého roku věku. Maminka i dcera ženy se doporučují k nábožné motlitbě - 
Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí...

Směs.
              Stará pohádka. Jistý učitel kupoval denně šest bochníků chleba. Známý jeho se ho ptal: 
„Příteli, k čemu potřebuješ denně šest bochníků chleba?“ Učitel odpověděl: „Jeden bochník 
potřebuji pro sebe, druhý zahodím, ale zase se ke mně vrátí, dva půjčím a ostatníma dvěma 
zaplatím své dluhy.“ - Pověz mi to lépe, nerozumím ti,“ odpověděl učitelův přítel. - „Tak 
poslyš tedy,“ pravil učitel. „Jeden chléb sním sám, druhý dám své tchýni, dva svým dětem a 
dva svým rodičům.“ - Tato pohádka jest už mnoho set let stará, vypravuje se dosud na Sicilii 
a vypravují ji též - s místní a osobní proměnou - vesničané ve Španělsku. Pohádka o šesti 
chlebech jest novým dokladem toho, jak duchaplné bajky putují od úst k ústům různých národů.           
           Ze soudní síně. Soudce: Obviněný, vy tedy tvrdíte, že jste z krámu lahůdkáře nic 
nevzal? - Obžalovaný: Prosím, poníženě, ani co by se vešlom za nehet. - Soudce: Vždyť, ale u 
vás našli kaviár! - Obžalovaný: To bylo, slavný soude, tak. Potkal jsem na ulici Rusa, který 
neznal cestu. Já jsem jej kousek doprovodil a tu mi on z uznalosti vtiskl do ruky - soudeček 
kaviáru.


