
Útěcha v kříži.

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

Neděle devítník.
Evangelium sv. Mat. 20, 1-16.
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„Chudým se evangelium zvěstuje, a blahoslavený
  jest, kdož se nebude horšiti nade mnou.“
                                                                    Mat. 11.

      Za onoho času řekl Pán Ježíš učeníkům svým podobenství toto: Podobno jest
království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníků na vinici 

Na kopečku - u kostela.
stojí starý, vetchý kříž -
zdá se, že zvětralý kámen
nesnese již Těla tíž.
Ku kříži se žena blíží,
v tváři její vidět žal;
v náručí své dítko tiskne,
jež ji muž zde zanechal.
Umíraje, pravil v slzách:
„Ženo drahá - umírám;
poklad náš, to dítě drahé,
péči tvé tu zanechám.

Na ta slova vzpomíná teď
matka těžce zkoušená,
ku kříži se s děckem vine,
ruce k nebi pozvedá:
„Ó, Ty Kriste Umučený,
pohleď na tu bídu mou,
ó, přispěj nám ku pomoci,
zachraň matku ubohou.
Zachraň dítě moje drahé,
pošli Svého anděla,
by ochrana jeho svatá
miláčka mi chránila.“

Vím, že slabá ruka tvoje,
bys je zlého chránila,
a ve víru toho světa
pokušení zbavila.

Nad křížem se rozjasnilo,
měsíc právě vychází;
matce již se ulevilo,
s útěchou teď odchází.

Až snad neštěstí vás sevře
chladnou rukou - ledovou,
tam u kříže u kostela,
tam hledejte spásu svou.“

Zdá se, že ji anděl šeptá:
nemusíš se matko bát,
pod záštitou perutí mých
budeš ty i dítě stát.

Josef Toušek.



svou. Smluviv pak s dělníky z peníze denního, poslal je na vinici svou. A vyšed okolo
hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce, a řekl jim: Jdětež i vy na vinici
mou, a co bude spravedlivého, dám vám. A oni šli. Opět pak vyšel při šesté a deváté
hodině, a učinil též. Při jedenácté pak vyšed, nalezl jiné, ani stojí, i řekl jim: „Co tu
stojíte celý den zahálejíce?“ Řkou jemu: „Žádný nás nenajal.“ Dí jim: Jdětež i vy na
vinici mou. Když pak byl večer, dí pán vinice svému správci: Zavolej dělníků, a dej
jim mzdu, počna od posledních až do prvních. Tedy přišedše ti, kteříž byli okolo jede-
nácté hodiny přišli, vzali po jednom penízi. Přišedše pak i první, domnívali se, že více
vezmou: ale i oni vzali po jednom penízi. A vzavše reptali proti hospodáři, řkouce:
Tito poslední jednu toliko hodinu dělali, a rovné jsi je učinil nám, kteříž jsme nesli
břímě dne i horka. On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy.
Zdaliž jsi z peníze denního nesmluvil se mnou? Vezmiž, co tvého jest, a odejdi: chci
pak i tomuto poslednímu dáti jako tobě. Aneb, zdaž mi není svobodno učiniti, co chci?
Čili oko tvé jest nešlechetné, že já dobrý jsem? Takť budou poslední prvními a první
posledními; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.  

Mnoho povolaných - málo vyvolených.
Sepsal a konal Filip Hausler.

              Dvě pravdy velice vážné přednáší se nám v tomto sv. evangeliu: jedna velice radostná,
druhá nesmírně smutná. 
           Podobno jest království nebeské, praví Kristus Pán, člověku hospodáři, kterýž vyšel, 
aby najal dělníků na vinici svou. Hospodář rozumí se Bůh, dělníky rozumějí se lidé. Každý 
člověk jest povolán na vinici Boží, to znamená: každý člověk proto jest na svět povolán,
aby tu pracoval o spasení své duše a na věky aby byl pak blažen; čili jinými krátkými slovy:
k a ž d ý  č l o v ě k  j e s t  u r č e n  p r o  n e b e  - a to jest pravda velice radostná.
             Ale málo lidí po smrti do nebe přichází, čili jak praví Kristus Pán: Mnoho jest povola-
ných, a l e  m á l o  v y v o l e n ý c h  - a to jest pravda velice smutná.
        O těchto dvou pravdách, od lidí často zapomínaných, budu s vámi dnes rozjímati,
abych vás povzbudil, byste všichni vážně pohlíželi na své určení zde na světě.

*                    *
*

            I. Všichni lidé jsou určeni pro nebe.
            Jest tomu skutečně tak? Ano! Tak učí Zjevení Boží.
              Proč Bůh člověka stvořil? Snad proto, aby se zde na světě trápil, aby se zde plahočil
a pak aby konečně zemřel? Nikoli! To by se nesrovnávalo s dobrotou Boží. Smrt není 
naším účelem.
         Naším účelem konečným jest, abychom byli spaseni, abychom dospěli do nebe.
„Bůh chce,“ praví sv. apoštol Pavel, „aby všichni lidé byli spaseni“ (I. Tim. 2, 4). Všichni
lidé - tedy každý člověk. „Není vůle Otce vašeho,“ praví Kristus Pán, „aby zahynulo jedno 
z maličkých těchto.“ (Mat. 18, 14).
             Považme dále, co Bůh vše nám učinil, abychom mohli všichni dojíti spasení:
        D a l  n á m  s v ě d o m í ,  kterým nás ustavičně vybízí ku práci na vinici své, kterým 
nás volá, když pobloudíme, které nám ustavičně připomíná: čiň dobré, varuj se zlého.
Necítíte, prátelé drazí, tohoto hlasu v sobě?
      D a l  n á m  a n d ě l a  s t r á ž n é h o ,  aby nás ostříhal a vedl k nebesům dle slov sv. 
písma: „Aj, já pošlu anděla svého, kterýž by šel před tebou a ostříhal tě na cestě a uvedl na 
místo, kteréž jsem připravil tobě.“ (2. Mojž. 23, 20).
          Avšak co ještě více: „Tak Bůh miloval svět,“ praví Kristus Pán, „že S y n a  s v é h o
j e d n o r o z e n é h o  d a l ,  aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 
( Jan 3, 16.) 
            Syna svého nám dal Bůh Otec, abychom všichni mohli býti spaseni.



         A považme nyní, co Bůh Syn, Ježíš Kristus pro nás učinil, abychom dojíti mohli
do nebe. Trpěl za nás, jelikož nebe hříchem prvního člověka bylo zavřeno, trpěl nevýslov-
ně mnoho: potupy, ran, i smrt bolestnou podstoupil. „Dal sebe samého za nás,“ praví 
sv. apoštol Pavel, „aby nás vykoupil.“ (Tit. 2, 14).  
           Za koho sebe dal? Za nás; za všecky nás? Ano, za všecky nás - za všecky lidi. „On 
jest oběť slitování,“ praví sv. Jan, „za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za všeho světa.“
(I. 2, 2). A sv. apoštol Pavel praví: „Kristus Ježíš dal sebe samého na vykoupení za
všecky.“ (I. Tim. 2. 5-6).
             Jaká to radost, přátelé drazí, z toho všeho, co s vámi rozjímám, nám vyplývá!
      P o m n ě m e  j e n  k a ž d ý  z  n á s  n a  s v ů j  ú č e l :  Také já tedy jsem stvořen pro 
nebe, také já mám v nebi připraveno místo. Pán Bůh mne tam čeká, jako dobrý otec 
očekává své dítě. Ó co jsou všecky strasti na světě, když vím, že na nebesích jest má vlast,
a do té že jistě dojdu, jen sám-li budu chtíti!
          P o m ě m e  j e n  k a ž d ý  z  n á s  n a  s v é  v yko u p e n í :  Kristus Pán zemřel. Za koho?
Za všecky - tedy také za mne! Jaká nevýslovná Jeho láska! Za mne hříšného trpěl: za mne
byl bičován, za mne byl trním korunován, za mne nesl těžký kříž, za mne na tom kříži
vykrvácel. „Pozoruj rány Spasitelovy,“ volá sv. Augustin; „hlava Jeho je skloněna, aby tě
políbila; srdce Jeho jest otevřeno, aby tě milovalo; rámě Jeho jsou rozepjata, aby tě
objala; celé tělo jest ukřižováno, aby tě vykoupilo.“ Nevzbuzuje ve vás, přátelé drazí,
v každém z vás tato vzpomínka nevýslovnou lásku ku Spasiteli, ale také nevýslovnou
radost z vykoupení? Radost v životě i ve smrti!  
        V ž i v o t ě ,  pravím. Lidé mnohdy někým opovrhují, že jest chudý, méně vzdělaný
a pod; ale i ten žebráček může se těšiti: i za mne trpěl Spasitel drahý, i já jsem vykoupen!
        Ve  s m r t i  nás těší vzpomínka na vykoupení naše. Mnohý člověk v hodince smrti
bývá napadán nesmírnou úzkostí, že odchází z tohoto života do života jiného a ničím 
nedá se utěšiti. Ó jen vzpomeň, že také za tebe trpěl Spasitel, že i tobě Krví svou nebe 
otevřel, a budeš jistě potěšen. 
        Ze života sv. Filipa Ner. četl jsem tuto událost. V jednom klášteře onemocněla
klášterní sestra a byla napadena hroznou úzkostí, že bude zavržena. Ničím nedala se
utěšiti, a upadala téměř v zoufalství. Byl k ni konečně povolán sv. Filip Ner., muž právě
apoštolský, v jehož moudrost kladena všecka naděje, že nemocné uleví. Svatý Filip
přistoupil k ní a tázal se vlídně: „Za koho že Pán Ježíš trpěl a zemřel na kříži?“
- Za hříšníky, odpověděla nemocná. - „A co pak jsi ty?“ tázal se dále sv. Filip. - Ó já jsem
veliká hříšnice, odpověděla zase nemocná. - „Nuže,“ pravil sv. Filip, „tedy také za tebe 
trpěl a zemřel Kristus Pán, a nebe jest tedy tvé!“ Na tato slova nemocná se zamyslila.
A pak si pravila: Ano za mne také trpěl a zemřel Kristus Pán. A byla tím nesmírně utěšena 
a až do posledního dechu těšila se pak, že do nebe také přijde.  
        To tedy jest radostná pravda z dnešního sv. evangelia všichni určeni jsme pro 
nebe. Pro nebe jsme všichni stvořeni, všechny nás vykoupil Kristus Pán svou krví.
         II. A nyní obrátím se ke druhé pravdě z dnešního sv. evangelia, ku pravdě nevý
slovně smutné: Málo lidí přichází do nebe.
            Jest tomu opravdu tak?
         Kdybych to pravil sám ze sebe, věru byste mi snad ani nevěřili, zdála by se vám 
tvrdá řeč moje, zvláště když uvážíte, jak Bůh o každého člověka pečuje, aby do nebe přišel.
Ale pravdu onu pronáší sám Kristus Pán a pronáší ji ne jedenkrát. „Mnoho jest povola-
ných, ale málo vyvolených,“ praví v dnešním sv. evangeliu. A jindy, když se Ho kdosi tázal:
„Pane, zdali málo jest těch, kteří spaseni budou?“ odpověděl Kristus Pán: „Snažte se 
vcházeti těsnou bránou: neboť, pravím vám, mnozí hledati budou vjíti, a nebudou moci.“
(Luk. 13, 23-24). A když kázal na hoře, pravil Kristus Pán: „Vcházejte těsnou branou: nebo
široká brána a prostranná cesta jest, kteráž vede k zahynutí a mnoho jest těch, kteří vchá-
zejí skrze ni. Jak těsná brána a úzká cesta jest, kteráž vede k životu: a málo jest těch,
kteří ji nalézají.“ (Mat. 7, 13-14). 
            Smutná to, přátelé drazí, pravda!
             Ale čím to jest, že tak málo lidí přichází do nebe? Není těžká na tuto otázku odpo-



věď: nedbají o to. Pozorujme jen svět a přesvědčíme se. Které jsou podmínky, aby člověk 
přišel do nebe? Kristus Pán je naznačil:
              1. Vě ř.  „Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdož pak neuvěří, bude zatracen.“
(Mar. 16, 16).
             2. C o  v ě ř í š ,  z a c h o v e j .  „Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království 
nebeského: ale kdo činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest, ten vejde do království
nebeského.“ (Mat. 7, 21).
          To jest tedy práce na vinici Boží, ku které jsme povoláni a která nám má získati
nebe. Ale všimněme si světa: C o  j e s t  n e v ě r c ů ,  kteří úplně odmítají učení Páně, aneb
co jest lidí, kteří z učení Páně jen to přijímají, co se jim libí, ostatek zavrhují! Jest v tom
bláhovost, ale také hrozné rouhání. Bláhovost, poněvadž takoví lidé chtějí býti rozumněj-
ší, nežli Kristus Pán, věčná pravda.  Ale také rouhání, poněvadž odmítají Syna Božího.
Pohleďme dále, co jest lidí, kteří sice k víře se hlásí, ale přikázání Božích nezachovávají,
sv. svátostí nepřijímají, krátce: p o d l e  v í r y  n e j s o u  ž i v i !
              Když s tohoto dvojího stanoviska všimneme si světa, ó pak již se nedivíme, že pravil
Kristus Pán: „Málo jest vyvolených.“ Sami nedbají o své spasení, sami se uvrhují do 
záhuby věčné. -
          Rozmilí v Kristu, uvažme nyní ještě znova: všichni jsme stvořeni pro nebe - jaká
to radostná pravda! Málo lidí do nebe přichází - jaká to pravda smutná! Položme si dále 
otázku: jsme mezi vyvolenými? Svědomí naše nám poví, jak si vážíme víry Kristovy a jak
dle ni jsme živi. Kdo se cítí, že dosud kráčel po stezkách Božích, ó raduj se a pamatuj, co
praví Kristus Pán: „Kdož setrvá až do konce, ten spasen bude.“ (Mat. 10, 22). Kdo však
ponává, že dosud málo aneb nic nestaral se o spasení duše své, ustrň se sám nad sebou a
obrať se! Dosud máš čas. „ Jděte i vy na vinici mou,“ praví Pán. Pán tě volá, čeká.  
Ale snad už odbila jedenáctá hodina tvého pozvání, to znamená: snad už blízko máš večer 
života, blízko máš smrt. Neváhej tedy se svým polepšením! 
         Vykládá se o Longobardském králi Agelundovi, že kdysi šel se svým kopinníkem
na procházku po břehu jezera Komského, uzřel na jezeře nedaleko nábřeží několik dítek
hrát si v malém člunu. Přistoupil blíže a ustrnul: člun byl úplně chatrný, dno napolo zprá-
chnivělé. „Děti,“ zvolal a podával jim kopí. „zahynete, neposlechnete-li a nechopíte-li se 
kopí, abyste se dostaly na břeh.“ Dítky však neposlechly; jen jeden chlapec chopil se kopí
a král jej zachránil. Ostatní se utopily. Král jej pak objal a ve svém paláci počastoval.
         I my jsme jako na moři v tom životě, ale plujeme na lodičce s chatrným dnem:
každou chvilku může se pod námi probořiti. Běda nám, kdyby nás smrt zastihla nepřipra-
vené; zahynuli bychom na věky. Kristus Pán podává nám ku pomoci ruku svou: „Pojďte ke 
mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já občerstvím vás.“ Ó pojďme, pospěšme
ku Spasiteli! Pán nás zachrání, abychom připočtěni byli jedenkráte mezi vyvlolené. Amen.

Pes.
Se sebraných spisů K. V. Raise 

( P o k r a č o v á n í . )

                    Toník stoje prohlížel si stavení od světnice až za stodolu, rozhlížel se dvor-
kem a zahradou.  
           Těžký supot jako z ňader člověka skonávajícího a jednotlivé bolestné kvily
zaváli mu k uším. 
           Před budkou u chléva stál rezavý huňáč; hřbet měl prohnutý, proudy srsti
visely mu skoro k zemi, chundelatou, dlouhými zcuchanými chuchvalci srsti po-
rostlou hlavu měl vztyčenou, přední nohy širokých tlapek nataženy. Kničel, jako
když dodělává.
           „I podívejme, snad to není Ořech?“ povídal si Antonín a přikročil směrem
k psovi. Jak to huňáč spatřil, učinil skok do výše a již letěl mu naproti. Provaz,



který měl kolem hrdla, uvázán byl k železnému kruhu a ten navlečen na bidlo, 
táhnoucí se po stěně pod střechou od chléva až skoro ke dveřím do síně. Když 
huňáč letěl, kruh silně řinčel. Již byl u Lubasa; skákal mu až k hlavě, bezzubou 
tlamou chytal jej za ruce, proplétal se mu kolem nohou, ploužil se kolem něho po 
samé zemi, kničel, vyl, štěkal hned prudce, divě, zas vesele ňafal, stenal jako 
úpící raněný, řval jako šelma, hvízdal jako srnče...
        Pak odskočil zpět, černýma vlahýma očima, v huňatých proudech skoro
ukrytýma, zahleděl se na hosta, chvěl růžovým, vyplazeným jazykem a vrtěl 
velkým ohonem.
         „Ořech - na mou pravdu je to Ořech - a poznal mne - Ořechu, Ořechu,
Oříšku!“ radostně rozechvěn, mazle se se psem, volal Lubas. Pes prohnul hřbet, 
skrčil se, zdvihl hlavu a tmavýma očima vroucně naň patřil. Jak ho Toník 
popleskával, pes stál jako přilepen, celé tělo se mu chvělo, dýchal jako oheň.
           „Oříšku - Oříšku - když on mne, chundeláč stará, poznal!“
           Když Lubaska za mužem doletěla do chléva, rozčileně se tázala:
           „Prosím tě, kdes ho sebral?“
           „Čekal na mne u silnice.“
           „Co tu chce, řekni mi, co tu chce?“
           „Což pak já vím? Vždyť jsi slyšela, že se přišel podívat domů.“
             „Domů - domů - řadu roků tu nebyl, myslila jsem, že už dá pokoj, a najed-
nou se přijde podívat domů,“ ryla tlumeně, ale ostře.
           „Můžu já za to?“ broukl.
          „Pro nic za nic v takovou dálku nepřišel, bude snad chtít peníze, nebo je
bez práce a chce se nám tady uhnízdit - ale to si na mě nepřijde!“
           „I podle řeči se přišel jen podívat - “
           „To se řekne, jen podívat, a když se pěkně usadí, už se nehne!“
           „Proč by se nehnul, ví že svoje dostal.“
              „Uhlídáš, uhlídáš, že se nebude chtít hnout, ale ať si nemyslí - - “ a vyběhla
z chléva.
           Antonín ještě stál na záspi a dováděl se psem.
      „Podívejte,“ volal, „Ořech mne poznal, ani bych tomu nevěřil, že je to
možná; tatínek ani vy nemohli jste mne poznat - a ta němá tvář člověka pozná!“
           „Snad po hlase,“ chladně odvětila, spěchajíc do světnice.
          Za chvilku šel do světnice také tatík a pobízel syna: „Už pojď k večeři, ať
to nevystydne!“
        Toník ve světnici postavil sukovku do kouta, svlékl kabát a s kloboukem
jej pověsil na věšák u dveří.
        Ve světnici bylo všecko jako před lety, poznal krásný obrázek, džbány a
porculánové hrnečky na polici.
       „Pojď, tuhle máš trochu kafe, nadrob si a jez, není ho mnoho, nečekala
jsem tě,“ švitořila Lubaska.
          „I nemám tuze hladu, jedl jsem cestou,“ odpověděl a sedl za stůl. Paže
položil na desku a díval se po světnici.
           „Jako bych byl včera odešel,“ povídal. 
        „Pane, to to utíká! Ferdijand byl tenkrát hošek a dneska má osm škol i
maturiku. Z toho se, pane, udělal člověk! Silák je, ustrojit se umí, študýruje 
pořád na eminenc - no, bude z něho doktor. Bude to sic ještě pár roků trvat, ale 
snad to vydržíme; až bude tím zlodějíčkem, pak se mu peníze pohrnou,“ všecka 
blažena vyprávěla matka.
                „Utíká to, utíká! Kdo by byl řekl, že jsem tu skoro deset roků nebyl, a dvacet
pět že je tomu, co umřela maminka,“ povzdechl si syn.
         „Ten pes dnes dělá jako blázen, totě knikotu a vytí, měl bys ho jít párkrát
přetáhnout, kdo pak to má poslouchat,“ hubovala žena. 



           „Je to věrnost u zvířete a láska, že se člověk diví!“
           „A co pak dělají doma - žena, děti?“ honem se ptala panímáma.
         „Vzkázali vás pěkně pozdravovat, všecko je to zdrávo. Děti rostou jako z
vody, každé jako tuřín, jí to pořád a ještě mají hlad, člověk nestačí vydělávat,“ 
smál se.
            „Jsou tví, musíš se starat! Vždyť ty umíš vydělávat a Marjánka může pomoct,
vždyť nemusí pořád obskakovat kolem plotny a shánět, co by bylo lepší,“ smála 
se, a očka jí potměšile mžourala.  
           Ta se nashání - milá maminko!“ řekl trpce a s mírnou víčitkou.
           „Máš tuze dobré řemeslo - my za měsíc nevyděláme, co ty za týden.“
            „Je to platno, takové dření den ze dne člověka zmáhá; už jsem si pomyslil,
že je potřeba trochu odpočinku.“
           „Pro páníčka, je mu pětatřicet roků a chtěl by odpočívat! Podívej se tuhle
na nás, od rána do večera jsme pořád jako ve větru.“
           „A není to na vás vidět tak jako na mně, to že pracujete na zdravém, čers-
tvém vzduchu, a já stále v horku a čmoudu. Jen si všimněte mých zad a noh - je 
to tíže práce!“
           „Ještě bys mohl slály lámat!“
           Starý při té řeči klidně pojídal a teprve nyní se ozval.
       „Chudák Ferdijand, ten on zas přijde zvedený; měl tu maturiku a to je, 
pane, robota! Knih má vyrovnáno jako my tamhle dříví, a sotva slunce vyjde, je 
nad tím, než zase zajde, a potom ještě dlouho ponocuje. Při tom se kale nenají, 
co pak těm študentům dají! Ale co pravda, nikdy nenaříká!“ a všechen ten chva-
lozpěv vypovídal jako na kazatelně.
             „ Je z něho pán, hotový pán, tady na vsi mu to tuze nevoní, nemá kale s kým
porozprávět; kdo pak těm jeho moudrům rozumí, ani se mnou mnoho řečí 
nenadělá, pořád je jen ve svém,“ velebivě pokračovala matka.
           „Jak pak nevěstu - žádnou ještě nevyhlíží?“ usmál se syn.
           „Co by ti napadlo, ani bych na to nedopustila! Aby se na něj někde nějaká
žebračka pověsila a omámila ho! Až bude doktorem, ať si hledá, tu mu třeba 
pomůžu; po takovém pasou jinačí! Blázen by byl, aby si teď s něčím začal - takový 
člověk!“
            Když Toník dojedl, pravil: „Půjdu si na zahradu, bude tam pěkně. Kam pak
mne dáte ležet? Nejraději bych na půdu do sena, jak jsem spával, když jsem tady
chodil dělat.“ 
             „I když chceš, to můžeš; sena máme půl půdy a voní, až to člověka zaráží.“
           Když vyšel na zahradu, Lubaska mračíš se bublala:
         „Vidíš? Nepovídala jsem to? Chce si prý odpočinout, proto přišel. Kriste
Pane, to by mi tak scházelo, aby se tu usadil, a žena a tři klazani aby přišli za ním.
Ale ať se nechystá, tady jsem já paní, své tři stovky po mámě dostal, ať dá pokoj!“
           „Jen zas neblázni!“ broukl muž. 
           „Ty ho neznáš, jen počkej, až na tobě bude chtít podíl z chalupy. Ale to by
si dal, proto jsem nepřišla a nevzala si strejce starého, aby to rozdal cizímu!“
           „Ještě jsem nerozdával - “
           „Na to nikdy nepřipustím, aby Ferdijand byl pro cizího okraden!“
           „Ale kdybys nemluvila - “
      „Potřebuje on zdravý, čerstvý vzduch, nevídáno, páni, jen když je dost 
peněz a je zač koupit, nic člověku nechybí!“ -
          Toník si na zahradě lehl do trávy pod starou rozkleslou jabloní. Oči maje
široce rozevřeny, hleděl do koše snětí, obalených černými chumáči nehybných 
listů, mezi nimiž prokmitala hvězdnatá obloha. Vzduch byl vlahý a ze zrosené 
trávy dýchal chlad. Za stodolou chalupy cvrček prováděl svou brusičskou písnič-
ku. Slepice na hřádě chvilkami zakvokaly ze spánku.



             Hlavou mladého Lubasa táhly vzpomínky na léta, kdy se v panské dílně učil,
jak potom jako pomocník pracoval a vracel se domů pouze vyspat. Byly to doby - !
Dření a dření, a nikde úsměvu, lásky, srdečnosti, jen škaredé pohledy, nevlídná 
slova...
       Nad záspí řinčelo, a starý chundeláč přecházeje ještě radostně kňučel 
a hafal.                                                                                                       ( P o k r a č o v á n í . )

Nepřítel - alkohol.
Sebral J. Hiller.

I.  Ze života bývalého pijáka.

          Jest tomu devět let. Tenkráte se mi zdálo, že celý svět se na mne usmívá.
Nebylo divu; neboť za nedlouho měl jsem míti svatbu s roztomilou hodnou 
dívkou, kterou jsem měl upřímně rád. Vzpomínky na dřívější, dosti divoký život 
zamýšlel jsem pohřížiti v propast zapomenutí a tak jsem doufal, že s ní budu 
šťastně živ. Uzavřeli jsme sňatek manželský s nejlepšími úmysly Byly to krásné 
časy, neboť nikdy nezaklepaly starosti nebo zármutek na naše dveře, protože 
častnými statky byli jsme hojně požehnáni. V radosti uplývala nám šťastná léta. 
Pán Bůh nám daroval tři roztomilé děti, dvě děvčátka a jednoho hošíka, který 
měl býti pokračovatelem rodného jména. Všecko zdálo se dobře dařiti, děti byly 
zdrávy a rostly, a nejstarší dítě již pěkně prospívalo ve škole. Tu najednou 
zatmělo se nebe nad naší jasnou domácností; děsné strašidlo vplížilo se do 
domu nikým nevoláno, netušeno, nežádáno. Otce trápívali veliké tělesné bolesti 
a tu hledíval je otupiti vínem, kterého požíval větší a větší měrou. Dostal se tím 
na scestí, neboť místo aby si tím polepšil, jen si svou nemoc zhoršil. Ubohá 
matka se pro to trápila, a jako často manželé se sdílejí o všecky radosti, tak ona 
sdílela se se svým mužem o jeho bolesti; také ona občas napila se více než se 
slušelo a patřilo a těžce ochuravěla. Bůh jí odpustil, neboť se s ním ve své nemoci 
smířila a slíbila svému muži, že od nynějška bude spolu s ním lihovinám stateč-
ně odpírati. Ale v nevyzpytatelných úradcích Božích bylo, že přišla ještě těžší 
zkouška. Po vánocích se manželka opět těžce rozstonala. Muž domníval se, že je 
to jen nastuzení, ale v několika dnech se ukázalo, že jest to prudký zánět plic. 
Smrt vkročila náhle do rodiny, jež bývala kdysi tak šťastna, a vzala muži jednou 
ranou bytost, která mu byla na světě nejdražší. Byl v té chvíli zase omámen 
vínem, ale najednou ho vyburcoval hlas: „Paní je mrtva!“ Lomě rukama úpěl 
nešťastník k lékaři, aby zachoval mu ženu, za niž byl hotov dáti třeba svůj život. 
Ale bylo pozdě. Kdyby nebyl býval alkoholem pořád jako zmámen, byl by v čas 
poznal nebezpečenství a povolal lékaře - alkohol byl vším vinen. Ubožák vláčel 
se ještě několik neděl napolo bez rozumu, až jej konečně na smrt nemocného 
přijali do útulku pro pijáky a dali mu truchlivou zprávu, že jen tenkráte může 
svůj život o něco málo prodloužiti, když se pití úplně odřekne.
       Tento nešťastný muž jest pisatelem těchto řádků a radí všem rodičům
upřímně, aby svým dětem nedávali nikdy ani kapky lihovin, ani když se zdají býti 
užitečny, jako třeba na př.: tokajské víno „pro posílení.“ Také on začal v mládí 
otravovati se líhem. Dorůstající pak prosí snažně, aby prosili Pána Boha o 
pevnou vůli a zdržovali se líhovým nápojů až do 20. roku úplně, a i potom jen 
jich užívati, když to musí býti. Na dospělé volá „memento mori“ - „pamatuj na 
smrt,“ neboť líh podkopal jeho mladistvou sílu a přivedl jej v nejlepších letech na 
kraj hrobu.
         Možná, že leckterý čtenář těchto řádků ještě se může zastaviti a obrátiti.
Kdo jsi pijákem, buď si kdo buď, zapřísahám tě, obrať v čas! Nedovedete si pomy-
sliti, co zkouším na duši i na těle, nevíte, co jest úplné rozrušení nervů se všemi      



svými následky, nedovedete si představiti tu duševní bídu, ty výčitky svědomí, 
které mne trápí, tu hanbu, která mne polévá, když mám potkati známé lidi, o 
nichž vím, že mnou pohrdají. Kéž byste mohli  vejíti do mé duše! Hle, mohl jsem 
býti tak šťasten - a jsem tak bídný, tak chudý, jako nejchudší žebrák. Ani vody 
nesmím se leckdy po chuti napíti, protože mám srdeční vadu a lékař to zapově-
děl. O své postavení jsem přišel, drahou ženu ztratil - a příčinou všeho? Líh! 
           Máš-li, čtenáři, soustrast se mnou, pomodli se za mne aspoň Zdrávas Maria,
abych se dočkal šťastné hodinky smrti. Chceš-li mi však způsobiti zvláštní 
radost, prosím tě, abys, jsi-li přítelem lihovin, úplně se jich zdal; snad jest to 
velmi těžké, ale tím větší budeš míti zásluhu před Pánem Bohem.    

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

„Šla bych - ale. . .“
Vyňato z listu Naše Slezko. 1936.

          Věru, šla bych na mši svatou, vždyť je dnes neděle, ale, bohužel, nemám, 
nemám kdy...
           Jaká troufalost - takto lháti!
         To je totéž, jako by řeklo dítě, že nemá kdy poslechnouti matku, nebo 
služebná, že nemá kdy poslechnouti svou paní, nebo úředník, že nemá kdy přijíti 
do úřadu...
             Čas, který odpíráme dáti svému Bohu, jest jeho dar, a kdykoliv chce, může 
nám jej vzíti... a jednoho dne by nám mohl též odepříti věčnou blaženost... I zde 
na zemi by nám mohl dáti pocítiti strašlivé účinkysvého spravedlivého hněvu...
           To vše tu již bylo... a také ještě bude!

Různé zprávy.
             K napětí na Ukrajině. Na přelomu roku začaly se již tak křehké vztahy mezi 
Ruskem a Ukrajinou dále bořit. Ruská federace povolala na donský front asi 100 000 
mužů a k tomu stovky obrněných vozidel. Jaký asi smysl by taková válka ale měla? Pod 
jakou zámiňkou budou Rusové zabíjet Ukrajince a Ukrajinci Rusy? Jaká motivace může 
pro takovéto zvěrstvo existovat? Chamtivost! Jeden by všecko schlamstl druhý zase ani 
drobku nedal. Nám nezbývá nic než se modlit, modlit se za rozum zeměpánů, kteříž 
budou mít na budoucím dění zásluhy a modlit se i za lid, který již teď zažívá krušné 
chvíle. Papež nás vyzívá, abychom se modlili za Ukrajinu a za ukrajinský lid, já však 
přidávám modlete se i za ruské vojáky a to nikoli za jejich šťěstí ve válce, ale za to, aby 
vůbec nemusili pozvednou zbraň, aby s bodáky nemusili útočit na své bratry a aby 
zbytečně nezanechali vdovy s dětmi. Modlete se upřímě za obě strany, aby nalezli 
rozumu a nedošlo k zvěrstvům jaké si žádný nezaslouží.
               Kořalkou omámen o rozum oloupen.  Nedávno stala se v pražském metru 
nešťastná příhoda: muž pod vlivem kořalky skopl jiného kolemjdoucího na pohyblivých 
schodech. O kořalce a o jejích nekalých vlivech, mluvíme zde často a takovéto zprávy, 
které se dennodenně objevují jen podtrhují pravdivost těchto varování... 

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

              Podpora na vydávání „Kříže“. N-ý v Hnidousích 120 kč.


