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SLOVO ÚVODNÍ.

dyž rozmluví se svým kovovým jazykem zvon, který nejvýše visí,
tiše zaznívají souhlasnými tony všechny, které mlčíce odpočívaly
pod ním. Šeptají, chvějí se a netrpělivě čekají, kdy ochotné paže
rozvážoui jejich jazyky, vysvobodí je z němoty, v kterouje spou

talo mrtvé ticho. Chtí vpadnouti i ony v souzvuk, sesíliti hlas svého
vůdce; připojiti se k jeho písním.

Zvony si rozumějí. — —
Když věčný Řím vydal heslo, že sluší slavností zvláštní a významnou

oslaviti paměť prohlášení dogmatu neposkvrněného početí Matky Boží,
zvučelo to v křesťanských srdcích radostným ohlasem. Po slavnostech
katolického Říma rozhlaholily se hymny úcty k Bohorodičce po celém
katolickém světě.

Srdce katolíků porozuměla a promluvila. — — —
Cela církev vzdává zvláštní hold Neposkurněné. Osmý prosinec byl

vrcholem; vše ostatní bylo jako kruhy na vodní hladině, které šíří se
úderem od svého středu vždy dále. Po slavnostech následovaly s/ezdy. Po
slovech díků, vysílaných k nebi, slova povzbuzení, mířící k lidským srdcím ;
slova rad a návrhů do budoucna.

A sjezdů význam?
Duchovní život většiny lidí dá se vystihnouti dvěma slovy: Útěk

přeď tajemstvím.



Svět prchá před Vznešeným, Nepochopitelným, Tajemným. Zrak světa
zapomnělcesty vzhůru, k hořícím světlům Víry. Bloudí na poušti- života
bezradostný, jako ten, jenž uchýliv se, ztratil s očí karavanní oheň,jenž
ukazuje směr cesty. —* |

Nuž, vysvedáme tajemství Neposkvrněnéjako heslo k vadostným ná
vralům 3. mrtvé pouště všedního života v duchovní zahrady vnitřního

štěstí a spokojenosti, v mchž vládne Sn s Matkou, Ježíš a Maria. *
ješíš a Marie! Jména sladká i závratná zároveň.Sladká velikostí

lásky, závratná hloubkou svých tajemství. — — —
Horský velikán, jehož čelo zdvihá se k nebésům, zrcadlí se vv jasné

hladině jezera, jež rozlilo se u jeho paty. Tagemeství majestátu Kristova,
Boha-člověka, vrhá svůj odlesk na vznešenou osobujeho Matky. Tajemství
početí Ježíšova odpovídá tajemné, neposkvrněné početí Matky. Tajemství

jeho božství odpovídá její svatost. Je v nich harmonie, souzvuk, který jjen
věřícím duším dáno je slyšeti. —

Immaculata! Neposkvrněná! Veliké slovo. Jako by vzato bylo z úst
Isaiášových. Panna a Matka zároveň, jejíž nevinnost — jako věčný sníh,
jenž chladí čeloHimalají — nikdy nebyla poskvrněna hříchem, nikdy
nebyla sežehnuta plameny vášní!„o Světu,jenžhadysvýchvášníjespjatbolestnějinežliLaokoonse
svými syny, ukazujeme návrat.ku prahůmduchovního ráje. Ukasujeme

na Neposkvrněnou, abyste v ní viděli soubor všech ciností: pokoru dívky,
pracovitost matky, čistotužěny, sdožnost a trpělivost člověka,jenž přes všechna

prolivenstvíJe bolestnoudrůsdouživotaklidný,spokojený—— —
Jak vduších našich vzrostlo, tak tuto. podáváme. Heslo oslavy

padlo jarními paprsky v duši. Co ped jich dotekem rozpučelo, přinášíme.
Ten prostou pomněnku, jež jenlahodí oku, jiný královskou růži, nádhernou
svojí vůní. Jeden přichází jako plesající děcko s kvítím, jež dala lučina,

jiný jako žnec, jenž živné obilí nese. Jeden ze zahrad krásy, druhý z rolí
pravdy. Z poesie i z vědy, klečících před BoHorodičkou.

Chceme věnčitioltáře,jež vyzduthli jste v srdci svém kjejí úctě.Ajestli

listy tylo nebudou ničím více,než potravou Jednoho dne plamenům lásky vaší
k Matce Boží, než dotknutímvašeho srdce, pod nímž.vypramení jen jediné,
upřímné,Jásající: Ave Maria, jsme spokojeni.

Vykonali jsme svůj úkol. Em. Žák.



DR. JAN LAD. SÝKORA.:

UČENÍ O NEPOSKVRNĚNÉM POČETÍ PANNY MARIEVE SPO.
JENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRAVDAMI ZJEVENÝMI A S DÍLEM

VYKUPITELSKÝM. | |

=] odle učení církve sv. byla Panna Maria počata bez hříchu
prvotního: nebyla totiž poskvrněna jím ani na okamžik,
nýbrž ochráněna jest od něho již v onom okamžení, ve
kterém duše její pojila se s tělem v lidskou bytost, v lid
skou osobnost její; ochránění toho dostalo se jí jakožto
předřízené matce vtěleného Syna Bóžího udělením zvláštní

milosti Boží, a to s hledem k zásluhám Kristovým či proto,
že Kristus Pán lidstvo vykoupí. Netvrdí se tedy, učenímtímto, že by Panna
Maria nebyla potřebovala vykoupení; nikoli, ona potřebovala ho, jáko my,
ale ten prohlašuje se rozdíl mezi ní a námi v příčině hříchu prvotního, že
nám a jiným lidem odpouští se až po narození na křtu sv. (po případě
křtem žádosti neb krve), takže my hříchem tím skutečně poskyrněni byli
Panna Maria však byla ochráněna ho zvláštní milostí Boží již před naro
zením hned v prvním okamžení svého početí, takže jím nebyla poskyrněna
ani na okamžik; nám odpouští se pro minulé zásluhy Kristovy či proto,
že Kristus Pán již lidstvo vykoupil, Panna Maria však byla ho ochráněna
s hledem k budoucím zásluhám Kristovým či s hledem k tomu, že Kristus
Pán lidstvovykoupí. | n- |

Učení toto bylo prohlášeno za článek víry teprve před 50 roky,
chováno však jest v církvi hned od počátku jejího trvání, jest obsaženo
v Písmě sv. a souvisí tak těsně s učením o vykoupení lidstva, že v sou
vislosti s ním nejen zvláštního světla nabývá, nýbrž samo též ve zvláštním
světle ukazuje dílo vykupitelské a jmenovitě božskou velebnost a dokonalost.

Bůh totiž je naprosto nezávislý a sám v sobě nejvýš blažený. Stvořiv
tedy svět, učinil to nikoliv, že by ho byl potřebovalaneb z něho mohl
míti nějaký přirůstek ke vnitřní své dokonalosti a blaženosti, nýbrž zcela
svobodně, z pouhé lásky ke své dokonalosti: ta láska totiž, kterou s na
prostou nutností má zalíbení sám v sobě jakožto v bytosti nejvýš dokonalé
a nejvyšší úcty i lásky hodné, pohnula jej, aby sebě sama zjevil, a tedy
aby stvořil bytosti, s nimiž .by dokonalost svou větší neb menší měrou
sdělil, v nich zrcadlil, jim předmětem úcty učinil a podle jejich schopnosti
ožívat jim dal.. Účel, který při tom měl, jest vnější oslava a požívání
ožské dokonalostise strany tvorstva. Jsa totiž bytostí nejvýš dokonalou,

musí při všem, čo činí na venek, míti nejen nejlepší pohnutku, nýbrž i nej
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lepší:účel; poněvadžvšak nejlepšía nejvýšdokonalýjest Bůhsám,jest na
jevě, že. jako pohnutka ke stvoření světa,, tak ani účeljeho nemohl a.ne
může.býti jinde než v Bohu. Jako tedy láska k božské dokonalosti to
byla, která pohnula Boha, aby svět stvořil, tak vnější oslava a oblažující

požívání dokonalosti té se strany tvorstva, jmenovitě rozumného,bylo. účelem,e kterému jej stvořil — oslava dokonalosti božskéúčelem předníma to
nepodmíněným, jehož Bůh při všech tvorech dosahuje. oblažující pak' poží
vání její se strany tvorstva. jmenovitě rozumného(či blaho tvorů rozum
ných)cílem druhotním a to podmíněným,závislým na.tom, zda -budoutvořové
ti (rozumní) oslavovati jej dobrovolně. Pojav tedy Bůh z řečené pohnutky
úřadek, zjeviti svou dokonalost ve tvorech, chtěl též, aby dokonalost ta“
byla od tvorů poznána a uznána — chtěl tedy míti u nich oslavu nejen
neuvědoměnou a nucenou (jakou mu vzdávají i nerozumní tvorové tím, že
svým ařízením, trváním a nuceným podrobováním še vůli jeho projevené“

„zákonypřírodními, v sobě zrcadlí a tak hlásají Boží jsouecnosta velebnost
a moc i moudrost a dobrotu), nýbrž i -uvědoměnou a dobrovolnou, jakou
by mu vzdávali tvorové rozumní jednak poznáváním a uznáváním jeho
dokonalosti, jednak milováním ho, jakožto bytosti nejvýš -lásky hodné a
dobrovolným .podrobováním se jeho vůli prójevené zákonem mravním.
Stvořil proto bytosti netoliko nerozumné a nesvobodné, nýbrž i rozumné a
svobodnou vůlí opatřené.S úradkem, takové bytosti stvořiti,byl však nutně
spojen úradek, nechati je též užívati své svobody a tedy nebrániti jim ani
tehdy, když by jí zneužívaly a rozhodujíce se proti Bohu, od něhose.
odvracely. Ale právě na tom, jak budou užívati své svobody, zdatotiž
rozhodnouce se svobodně pro Boha,budou vzdávati mu poctu a 'oslavu
dobrovolně, -aneb rozhodnouce se proti němu odeprou mu poctu takovou,
mělo záviseti, zda dosáhne se unich“ druhotního onoho účelu, pro který je
Bůh stvořil, zda totiž dostane či nedostane se jim trvale oblažujícího onoho
požívání božské dokonalosti, které jediné činí tvora, rozumného opravdově
šťastným ; neboť jest zcelá přirozeno a spravedlivo, aby ti, kteří by rozhod
nouce se svobodně proti Bohu, odvrátili se od něho, nebyli účastni blaha,
jež plyne z láskyplného spojení s ním a z požívání jeho dokonalosti. Byť
však i tvor rozumný, anděl nebo člověk,připravil se zneužitím své svobod

o blaho jemu za cíl určené, neměl a nemohl tím nijak trpěti přední účel,ke kterému Bůh svět stvořil nepodmíněně, oslava totiž božské dokonalosti;
neboť nechtěl-li by tvor takový vzdávati Bohu poctu a oslavu dobrovolně,
musil by to činiti nuceně, tím totiž, že by, stížen jsa ztrátou blaženosti a
jinými tresty vině přiměřenými, vydával svědectví Bohu, jakožto bytosti
nejvýš spravedlivé. . |

Ačkoli však Bůh pojav úradek stvořiti bytosti svobodné, nutnou důsled-:
ností připustil též možnost toho, aby tvorové takoví zneužili své svobody
a připravili se tak ke svému neštěstí o blaho;sobě za cíl určené, nechtěl
přece, aby tvorové ti zneužívali své svobody skutečně, nechtěl jejichne
štěstí, naopak chtěl je míti šťastny, nevýslovně šťastny a blaženy, ovšem
pod podmínkou, že dobrovolně rozhodnou se pro něho a tím jakožto bytosti
svobodné, pokud by na nich bylo, onoho blaha si zaslouží; proto učinil,
co bez porušení svobody jejich učiniti se dalo, aby jednak.'usnadnil. jim
náležité užívání svobody a tím i dosažení vytknutého cíle, jednak povzbudil
co nějmoeněji, by rozhodnouce se pro něho, spěli k cíli svému co nejusilov
něji. Vykázalť jim za poslední cíl blaženost nadpřirozenou, spočívající v tak

dokonalém poznánía v tak nevýslovněoblažujícím a nikdynepřestávajícím
požívání božské dokonalosti, jaké přesahuje síly přirozené nezměrně, a nejen
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že vštípil jim přirozenounáklonnost k dobrému, také dary nadpřirozené
udělil.jim, aby bylizpůsobilí k řečenémucíli spěti a -dospěti. '

Cozejména člověka se týká, první rodiče stvořil Bůh v posvěcující

milosti své a tou povýšil .je ve stav svatosti a spravedinost, povzneslk životu nadpřirozenému, ve kterém byli dítkami Božímipodle přijetí a
dědici království nebeského podle naděje, majíce nejen účast v -poznání a
milování božském svojí věrou a láskou, nýbrž i schopnost, konati skutky
pro nebe záslužné a právo na věčnou blaženost. Mimo to udělil jim dary
mimopřirozené čitakové, které nepatří ku podstatě přirozenosti lidské, ale
mají v ní podklad svůj; totiž zvláštní dokonalost rozumu i vůle a nesmřtel
nost těla, jakož i přiměřenék těmto přednostem zvláštní místo (ráj) k obý
vání a dokonalou vládu nad vnější přírodou. :

Takto jsouce obdařeni, byli již tu na zeminevýslovně šťastni, poží
vajíceblaženosti nejen přirozené, nýbrž do jisté míry i nádpřirozené. Žilit
při posvěcující milosti, kterouměli, v úzkém spejení a důvěrnémobcování
s Bohem, poznávajíce a milujíce ho nejen jako tvůrce světa a dárcevšeho
blaha časného, nýbrž i jako dobro nejvyšší a dárce milosti i blaha věčného,
a jsouce sami miloyáni a chováni od něho jako dítky a obraz jeho nepo

rnšený: Vědoueností vlitou pak znali výborně nepřehledné moře oněch
pravd, které Bůh uložil v přirozeném řádě věcí, nýbrž i ty pravdy nadpřirozené, které bylo jim třeba znáti, aby mohli nadpřirozeně v. Boha věřiti,
doufati a ho milovati. Měli tedy přehojnýpramen i takových radostí, které,
plynou z poznání pravdy vůbec, nýbrž i takových, které pocházejí zvíry,
doufání a milování Boha, jakožto dobra nejvyššího a nejdokonalejšího.
| A blaženost ta nebyla ničím kalena. Nerušilyť jí ani bouřevnitřní, ani
bolesti tělesné, ani strasti plynoúcí z pohrom živelních; neboťctnostmi mrav
ními, které Bůh vlil jim do duše, byla vůle jejich tak nakloněna k dobrému,
že nepovstávalo v nich žádného hnutí nezřízeného, aniž co zdržovalo je.
v letu ku prameni všeho dobra a blaženosti veškeré, ku Pánu Bohu: tělo
pak jejich jsouc neporušitelnéa vší chorobyprosté, bylo ovocem se stromu
života udržováno v prvotné svěžesti a síle a kráse i mladosti a mělo tak
trvati stále, až by člověk beze smrti přešel do blaženosti věčné, a příroda
podrobujíc se mu bez odporu, podávala mu v takové hojnosti plodya pů

vebya krásy, že upomínka na rozkošný ráj nevyhynula nikdy z myslinárodů. | m 2
Avšak nadpřirozená blaženost ta, a zvláště její dovršení v nebesích,

bylo sice cílem člověka posledním, ale nikoli předním a nutným, nýbrž, jak
řečeno, toliko druhotním a podimíněným; měla proto po vůli Boží pouze
od tou podmínkou býti mu ponéchána a časem v nebi dovršena, jestli
y on, jakožto bytost- svobodnou vůlí opatřená, dobrovolně vykonával úkol

svůj přední, Boží totiž oslavu, a tak onu blaženost si zasloužil. Bylo mu
proto rozhodnouti se svobodněpro Boha apro jeho oslavu. m

Aby to učiniti. mohl, podrobil jej Bůh zkoušce; zvláštním přikázáním
totiž dal Adamovi najistou dobu příležitost, aby skutkem učinil pro všecky
časy vyznání, že člověk celou svou bytostí závisí na Bohu, jakožto tvůrci
a zachovateli všehomíra, a že podrobuje se vůli jeho jakožto nejvyššímu
pánu a zákonodárci svému. Poněvadž však Adam měl po věčném úradku

ožím býti praotcem a hlavou veškerého lidstva, by tak všickni lidé jakožto

potomci jednoho praotce tvořili spolu jednu velikou rodinu a měliprotoásku k sobě vespolek, ustanovil Bůh, aby zkouška ta byla rozhodnounejen
pro Adama, nýbrž i pro lidskou: přirozenost vůbec a tedy též pro všecko
člověčenstvo, jakožto potomstvo Adamovo. Záleželo proto na ní, nejen zda
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sám bude ponechán v blaženosti rajské a časem přijat do blaženosti nebeské,
-nýbrž i to, zda nadpřirozené a mimopřirozené dary, kterými byl opatřen,
stanou se trvalým majetkem lidské přirozenosti a budou přecházeti jako
dědictví na všecky lidi, by každý z nich mohl rozhodnouti se svobodně
pro Boha a jeho oslavu a tak zasloužitisi blaženost věčnou.

< Dal pakBůh Adamovi ke zkoušce té pouze jedno přikázání a to.velice
snadné, neboť chtěl, aby člověk vida, že má nad sebou svrchovaného pána,
seznal též,.že Pán ten jest na výsost dobrotivý. Přikázáním tím zakázal
mu jísti se stromu vědění dobrého a zlého, a rozuměl to doslovně o skuteč
ném požívání ovoce. toho stromu, a nikoli pouze obrazně o ukojení jiné
žádosti tělesné. Bylo tedy přikázání to snadné již samo o sobě, neboť vztaho
valo se toliko k jednomu stromu, nebránícpožívati se stromů ostatních,
a ono bylo lehké zvláště pro prvního člověka, nebot on byl obdařen veli
kými dary mimořádnými a mohl proto kterékoli přikázání Boží zachovati
bez obtíže. Nicméně i při té snadnosti bylo přikázání to přece zcela přimě
řeno tomu účelu, pro který Adam byl podroben zkoušce. Omezovaloť jeho
svobodu s hledem ku předmětu vnějšímu, kterýž měl Adam se svojí man
želkou před očima každý den, ba každou skoro hodinu. Opět a opět tedy,
zvláště když pohleděl na strom zapovězený, přivádělo-mu na mysl povin
nost: S toho stromu nesmím jísti, Bůh mi to zakázal. I pamatovalo jej
tak přikázání to nejen na jeho svobodu, kterou podobal se Bohu a byl
schopen panovati nade vší zemí, nýbrž i na jeho závislost na Bohu a tedy
též na to, že svoboda jeho, nejsoue žádnou nevázaností, nemájeviti činnost.
svou jinak leč v podřízenosti Boží. Také podávalo mu příležitost, aby při
nesl Bohuobět zdrželivosti a poslušnosti a vyznaje tak skutkem svou zá
vislost na něm, rozhodl se navždy pro dobrovolnou službu a oslavu jeho ;
ano přikázání to jsouc spojeno též s hrozbou, že bude mu odňata nepo

rušitelnost a nesmrtelnost těla, a tedy též ostatnídary mimořátlné,pamato
valo jej též na velikou váhu, kterou Bůh kladl na šetření daného zákazu
a pobádalo jej i ku bdělosti a ostražitosti, aby nehřešil. |

Ohlásil pak Bůh přikázání to pouze Adamovi, a to dříve ještě, než
stvořil Evu, neboť toliko jeho zkouška měla býti rozhodnou pro veškeré
lidstvo ; nevázal však jím pouze osoby Adamovy, nýbrž též lidskou přiro
zenost vůbec a tedy i manželku.jeho Evu a'všecky potomkyjeho či veškeré

pokolení lidské, tak že by, jak někteří myslí, nejspíše také potomcijeholi.povinni zdržeti se ovocese zapovězeného stromu, kdyby byl ve zkoušce
, obstál. Adam proto oznámil je své manželce, jakož vysvítá z rozmluvy,

kterou měla Eva s hadem; ukázalať v ní, že zná dobře daný zákon i jeho
závaznost a dosah, který mělo míti nešetření jeho. |

Jak dlouho měla trvati doba zkoušky, není známo; nezmiňujeť se
| Písmo sv. ani o tom, jak dlonho řídili se Adam a Eva daným přikázáním

Božím. To jisto však, že. přestoupili je -oba dříve ještě, než měli dítky,
ano zdá se, a sv. Otcové souhlasí v tom, že stalo se to dosti brzy po jejich
stvoření. Nehřešili však podnětem vlastním, nýbrž podnětem ďábelským.
Svedlt. dábel Evu, ona pak přilákala k tomu Adama. Mojžíš sice označuje
hada jakožto svůdce Evina, avšak líčí jej jako bytost, která mluví, dle
dobře promyšleného plánu postupuje a tedy bystrým rozumem vyniká, která
však lže a za svůj čin jest od Bohatrestána ; i dává tak na jevo, že vlast
ním svůdcem Evy nebyl had' přirozený, nýbrž duch zlý či ďábel. který
mluvil skrze hada. Že tomu tak, vyjadřuje Písmo sv. na jiných místech také
výslovně; pravíť na př.kuiha Moudrosti (2, 23—24): »Bůh zajisté stvořil
člověka neporušitelného, k obrazu podobenství svého učinil jej, ale závistí
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„dábla přišla smrt na okršlek země.« A. sv. Jan udávaje i osobu svůdcovu,
poučuje, že to byl sám satan či kníže duchů zlých; píšeťve svém Zjevení
(12, 9): »[ svržen jest'drak ten veliký, had starý, jenž slove dábel a satanáš,
kterýž svodí celý okršlek země.« , ©

Ďábel ten záviděl člověku jeho blaho, i přálsi proto, abyjej mohl
připraviti o ně, a poněvadž věděl, že přání jeho vyplní se, budou-li Adam
a Eva jísti se stromu zapovězeného, umínil si, že vynasnaží se, aby je
svedl ku přestoupení daného zákona Božího. © ©

Dosud však neměl žádné moci nad člověkem pro. jeho nevinnost a
svatost; nemohl proto z nitra jeho působiti v jeho obraznost a smyslnost;
aby tedy přece mohl k němu, použil hada jako nástroje, skrze nějž by mluvil.
Bůh: nebránil mu ve zhoubné snaze jeho hlavně proto,- aby člověk mohl
v boji proti němu tím více osvědčiti svou věrnost ke Stvořiteli svému a
zjednati si větší zásluhy, jakož i proto, aby dábel tím citelněji byl zahan
ben, kdyby překonán byl od tvora slabšího. A on připustil pokušení to
tím spíše, poněvadž i při pádě člověka podávala se -mu jím příležitost,
vykoupením lidstvu zjeviti zvláštní měrou nejvyšší svou moc a moudrost
1 milosrdenství a spravedlnost a pokořiti tím více ďábla..

Ačkoli však Bůh nebránil dáblovi člověka pokoušeti, nepřipustil mu

přece užiti k tomu kteréhokoli zvířetejako nástroje, nýbrž jen takového,teré by povahou svou zobrazovalo jeho Istivost a zlobu. Atakovým byl
rávě had, zvíře to jedovaté a nad jiné chytré. "Tohotedy s dopuštěním“

žím použiv, skryl se v něm a umístiv se s ním na stromě;zapovězeném
oslovil skrzeněj Evu, když se tam přiblížila. Obrátil se nejprve na Evu
poněvadž věděl, že ona při všech přednostech, které obdržela, přece slabší
jest a tedy spíše může býti svedena než Adam; také očekával, že svede-li
Evu, podaří se mu potom spíše strhnouti skrze. ni i muže, a to pro tu
lásku a náklonnost, která pojí muže a ženu vespolek. Osloviv pak Evu,
tázal se s líčenou účastí a strojeným úžasem: +»Pročpřikázal vám Bůh,
abyste nejedli s každého stromu rajského?« aneb dle textu hebrejského:
>V skutku-liž přikázal vám Bůh, abyste nejedli s každého dřeva rajského ?«

Přiváděl jí tak na mysl přikázání Boží, aby přestoupivši je nemohla
býti omluvena ani neznalostí ani zapomenutím zákona; ale chtěje vzbuditi
v ní nedůvěru v Boha a seslabiti její oddanost k němu, stavěl se, jakoby
přikázání to pokládal za příliš přísné a tvrdé; neboť nahlížel zcela správně,
že člověk ve stavu svatosti nedá se tak snadno svésti k činu zakázanému,
pokud božského zákonodárce svého vroucně miluje a mu zcela důvěřuje.

Eva uslyševši hada mluviti, byla zajisté. překvapena, ale jsouc ve
stavu svatosti, nezalekla se, ačkoli při vlité své známosti věcí přírodních
poznávala, že nemluví to had, nýbrž duch skrze něj. Neuváživši však ani,
iaký jest to duch, zda dobrý či zlý; dala se s ním do řeči. Pravila:
>Z ovoce (všeho) stromoví, kteréž jest v ráji, jíme, ale z ovoce stromu,
kterýž jest uprostřed ráje, přikázal nám Bůh, abychom nejedli, a abychom
se ho nedotýkali, bychom snad nezemřeli« Ukázala tak, že zná zcela dobře
i zákon Boží i jeho závaznost a dosah spojený s jeho přestoupením; také

"úctu k němu dala na jevo slovy abychom se ho nedotýkali«. Neboť jest
alespoň pravděpodobno, že slova ta přidala sama od sebe ke slovům zá
kona toliko z úcty k němu, a nikoli z nelibosti k jeho tvrdosti. Výrokem
>abychom szaď nezemřeli« nevyjádřila pochybnosti o tom, zda skutečně by
zemřeli, kdyby jedli se stromu zapovězeného, nýbrž toliko podmíněnost
výsledku a nebezpečenství, které z přestoupení daného zákona hrozilo.Ne
bylo tedy v. odpovědi její nic závadného.
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- Nicméně již tím, že dala se v neopatrnosti do řeči s hadem, sťal-se
dábel odvážnějším; popřelť již přímo pravdivost výroku Božího, řka krátce:

„»Nikoli, smrtí nezemřete.«- A zapudiv tak bázeň před.svrchovaným zlem,
před smrtí, dodával jí naděje v nesmírné dobro. Dodalť ještě: »Neboť ví

ůh, že-v kterýkoli den budete jísti z něho, otevrou se očivaše, a budete
jako bohové, vědouce dobré i zlé.« Zda- slovy těmi chtěl ukázati pouze, že
není možno, aby Bůhdal přikázání tak tvrdé, aneb zda vinil jimi Boha
ze závisti a řevnivosti, jakoby pouze proto byl zakázal jim jísti se stromu
vědění dobrého a-zlého, že by jim byl nepřál podobné vědonenosti a moci,
jakou má sám, a zda tedy hrozbu v přikázání obsaženou vydával za pou
hého strašáka, není zřejmo; první výklad přiměřenjest více dosavadní sva

„tosti Evině, druhý zlobě ďáblově. Ale právě tato dvojsmyslnost slovsvůd
cových svědčí o tom, s jakou lstivostí postupoval ďábel, aby člověka svedl

k odpadnutí od Boha podobným způsobem, jakým sám připravil si věčnouzáhubu. ———-.-.
' A vskutku, slova jeho neminula se s účinkem. Eva úslyševši, žé bude
jako Bůh, požije-li se stromuzapovězeného, zatoužila povýbornosti, kterou
jí ďábel lhavě předstíral, a dala tak žýse vniknouti dosrdce svého. Nežá
dala si však, aby se rovnala Bohu vědoucností a mocí, neboť věděla, že:
to není možné, ale žádala si toliko, aby podobala se Bohu v řěčené pří
čině. Věc ta ovšem není sama o sobě zlá; ale ona toužila dosíci podob

„nosti té způsobem nezřízeným, a v tom právě připustila pýchu: chtěla totiž,
aby sama ze své síly přirozené mohla určiti sobě, co by bylo dobré a co.
zlé konati, aneb aby o své újmě a vlastní silou přirozenou mohla nabýti
„plné blaženosti. A. čím více tak oddávajíc se pýše, vzdalovala se od Boha,
tím více odvracel od ní Bůh nadpřirozenou pomoc a milost svou, tím více
také rostla její nezřízená žádost po poznání a podobnosti s Bohem a ochota

Ao ji přestoupenímdaného zákona. Přistoupivši totiž blíže ke stromu,hleděla naň zvědavě, aby vlastním rozumem posoudila, komumá věřiti,
Bohu či hadu. Ale duševní oko její bylo již zakaleno: pýchou, takže ne
vidouc na stromě ničeho, proč by nemohl působiti to, co pověděl had,
přijala za pravdu slova dáblova a dopustila se tak též zevěry v Boha, ať
již nevěřila slovům Páně o sobě, aneb podkládala jim smysl jiný, ňež
který podložil jim Bůh. S nevěrou spojila zezřízenou žáďost smyslnou po
zapovězeném ovoci; neboť čím déle na sirom hleděla, tím více líbilo se jí
ovoce, tím více budilo se i přání okusiti je. »Viděla tedy, že by dobrý
byl atrom k jídlu a očím pěkný a na pohledrozkošný, i vzala z ovoce jeho
a jedla«, a přestoupivši tak vědomě a dobrovolněskutkem vnějším přiká
zání, na které Bůh tak rozhodnou váhu kladl, hřešila též skutečnou ze
poslušnostiproti Bohu. í í | |

Tím uškodila. ovšem sama sobě, nesmírně, ale ne svým potomkům, a
kdyby bylo zůstalo pouze při jejímhříchu, pokolení lidské nebylo by vzalo
z něho žádné škody; neboťAdamovu toliko, a nikoli Evinu zkoušku učinil
Bůh rozhodnou pro lidskou přirozenost, ne tedy na Evině, nýbrž na Ada
mově zachování se k danému přikázání záleželo, podrží-li přirozenost lidská
mimořádné ty dary, kterými byli opatřeni první lidé, Proto kdybybyla
hřešila pouze Eva sama, a ne také Adam, byla by -sice Eva pojisté, Bohem
samým předurčené době zemřela a přišla buď do nebe nebdo očistce neb
do: pekla dle toho, zdali by v té době byla hříchu svého dokonale litovala
a za svůj hřích buď úplně nebo jen částečně se odkála, aneb zda by byla
v bříchu svém zůstala nekajícně :a tak .se zatvrdila ve svém odporu proti

-Bohu. Avšak dítky, které by byla Adamovi porodila a vůbec všicknipo

X
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tomci Adamovi byli by přicházeli na svět ve stavu svatosti a spravedlnosti
a byli by měli-rozum i vůli dokonalou, tělo neporušitelné i nesmrtelné a

-plnou vládu nad vnější přírodou,takže by se byli snadnonaučili pravdám
i zjevenými přirozeným a ovládali by úplně sami sebe bez odporu sil

nižších, a byli by bez námahy dostávali od přírody vše, -čeho bypotřebo
vali k výživě,.a to pocelou dobu; kterou by byli ponecháni na zemi až
do té chvíle, kdy by je Bůh beze smrti přijaldonebe, předpokládajíc
ovšem, že by sami od.Boha se neodvrátili. Neboť ani oni-nebyli by utvrzeni
hned v dobrém, nýbrž byli by též podrobeni zkoušce, aby každý pro svou
osobu rozhodl se buď pro Boha nebo proti němu, a tak zasloužil si buď
věčné spojení s ním, anebvěčné zavržení od něho; ale kdyby některý

(z nich ve zkoůšce neobstál, nebyl by tím uškodil nikomu, leč sám sobě..
Nezůstalo však pouze při hříchu Evině; dalať Eva také Adamovi se

stromu zapovězeného, a lákajíc ho, stala se příčinou, že hřešil i on. Kterak
ho lákala, Písmo sv. nepraví; nepochybně však vypravovala mu, co se jí.
přihodilo; pověděla, že.jedla ovoce se stromu vědění dobréhoa zléhoa
nezemřela,že ovoce to jest nejen pěkné, nýbrži vělicechutné, ano sdělila
s, nímzajisté i to, co jí slíbil had, budou-li jísti ovoce zapovězené.
A Adam? — nevěřil zajisté hned, že bý požívání ovoce toho mělosku
tečně účinky, které dle slov Eviných hadpředstíral; uslýšev však, že
budou: jako. bohové, zatoužil přece žádostí nezřízenou po podobnosti
s Bohem a vida, že Eva nezemřela, ač jedla se stromu vědění dobrého. a
zlého, myslil, že nezemře' vůbec,. a soudil z toho, že by se nestalo nic ani
jemu, kdyby z něho jedl. Připustiv tak pochybnost, zda uskuteční se hrozba
Páně, počal též. připouštěti, že by snadpřece dostalo se mu té výbornosti,
Kterou podle výpovědi Eviny slibovalhad; i žádal si jí 'tím toužebněji,

přeje si, aby mohl vlastní silou přirozenoupoznati a stanoviti prostředkyke blaženosti, jakož i aby mohl jich užívati samostatně a dojíti tak blaha
plného a trvalého neodvisle od Boha. Zároveň zZmáhalase ho obava, aby
odpíraje ženě neznelíbil se jí. A tak puzen jsa i pýchou i obavou, aby
neztratil zalíbení u své ženy, požil také ovoce zapovězené a přestoupiv dané
přikázání dovršil svůj hříchskutkem neposlušnosti k Bohu.

A byl to hřích velmi těžký, ano hledíc k okolnostem, za kterých byl
spáchán, býl to nejtěžší hřích, který kdy spáchal člověk. Neboť byl vy
konán přestoupením přikázání, které bylo sice velice snadné, avšák na
výsost důležité i pro tu váhu, kterou Bůh na ně položil,,i pro ty následky,
které stanovil na jeho přestoupení. A bylučiněn od osoby, která byla.ta
kovou měrou opatřena dary mimořádnými, že byla schopna bez obtíže za
chovati přikázáníi taková, která by byla ©sobě velmi nesnadná. Anó,
byl spáchán s plným vědomím a svolením, s plným vědomím -i toho, že se
jím uvalí smrt jak na pachatele, tak na jeho potomky, a že žaviníse jím
nevýslovná bída. časná i. věčná, | |

Adam a Eva poznali, také ihned, jak hřích byl spáchán, veškerou
tíhu svého činu a neštěstí, do kterého se uvrhli. Jak dí Písmo, otevřely se
oči jejich, oči totiž duševní, ale ne tak, jak čekali Adam a Eva na zá
kladě nesprávného pojímánídvojsmyslných slov hadových, nýbrž tak, jak
svá slova pojímal ďábel.Poznali nyní skutečně dobré izlé, ale ne tak,
jak je zná Bůh ve světle. své pravdy a svatosti, nýbrž jak oni zakusili
jejich účinky: poznali, jak veliké dobro ztratili a jak nesmírné zlo uvalili
na sebe i ná své potomky. | - M m :

A byla to ztráta nesmírná. Pozbyliť posvěcující milosti Boží, kterou
bývali svatí a spravedliví, pozbyli dokonalosti rozumu a vůle, takže ne

“
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mohli více tak snadno a tak dokonale poznávati pravdu a konati vůli
Boží, jako dříve, a to tím méně, poněvadž se v nich probudila i zlá žádo
stivost, kterou tělo vzpíralo se duši a vůle klonila se více ke zlému než
k dobrému; ztratili též neporušitelnost a. nesmrtelnosttěla a z části i do
konalé panství nad přírodou, takže od té chvíle počali stárnouti a podlé
hati nemocem a nedostatkům i smrti a byvše zbaveni ráje jen po pracné
námaze dostávali od přírody to, čeho potřebovali ke své výživě., A co nej
horší, uvalili na sebe hněv Boží a stali se vinni věčným zavržením. Ačkoli
však odvrátili se hříchem svým tak velice od Boha, nezatvrdili se přece
ve svém odporu proti němu, jako padlí andělé,kteří rozhodli se s takovou
zatvrzelostí proti Bohu, že stali se nepřístupni pravdě i milosti jeho; na
opak byli naplněni studem a bázní pro čin svůj jako na znamení, že byli
přístupni milosti Boží a hotovi působiti s ní, kdyby se jim podávala.
A v tom právě byla příčina, že Bůh nezavrhl jich navždy od sebe, ba ne
dopustil ani, aby zachvátila je hned smrt tělesná, kterou jim byl pohrozil,
nýbrž podav jim ve své dobrotivosatipomoc svou, aby pojali náležitou lítost
nadhříchem spáchaným, rozžehl, v nich paprsek naděje ve slitování ještě
dříve, než vyslovil nad nimi rozsudek, oním totiž výrokem k hadu (ďáblu)

„řízeným, které obsahovalo zároveň první zaslíbení Vykupitele.
Avšak hřích Adamův neuškodil pouze jemu, nýbrž i všem jeho po

tomkům. Poněvadž totiž Adam byl podroben zkoušce nejen jako osoba
soukromá, nýbrž i jako hlava a.zástupce lidské přirozenosti vůbec a tedy
i jako praotec a hlava a zástupce pokolení lidského, proto neobstáv v ní,
ztratil všecky ty dary mimořádné, kterými byl původně opatřen, nejen pro
sebe, nýbrž i pro lidskou přirozenost vůbec, a. tedy také pro všecky ty;
na které lidská přirozenost přechází od něho řádempřirozeným či plozením,
as podobně, jako když některý šlechtic ztratí zločinem šlechtictví, ztratí
je nejen pro sebe, nýbrž pro všecky své potomky. Plozením tedy nedo
stává se žádnému potomku Adamovu lidské přirozenosti jinaké, leč jakou
zůstala po pádu prvního člověka, byvši hříchem jeho oloupena. A' proto.
všickni lidé, jakožto přirození potomci Adamovi, přicházejí na svět nejen
bez darů mimopřirozených — bež dokonalosti rozumu a vůle, bez souladu
duševních a tělesných sil, bez neporušitelnosti 'a nesmrtelnosti těla a bez
plné vlády nad vnější přírodou — nýbrž i bez darů nadpřirozených,
zejména bez milosti posvěcující, kterou by byli svatí a spravedliví a jako
přijaté dítky Boží měli právo na věčnoublaženost. Nedostatek ten však,
zejména nedostatek -posvěcující milosti Boží, povstav vinou hlavy při
rozenosti lidské proti vůli Boží, nese na sobě tíži. viny a jest proto
ohleďem na vůli praotce Adama, z níž vzal původ svůj, spojen se stavem
hříšným, s hříchem tedy pravým, s hříchem, který jmenujeme prvotným
či dědičným. Všickni lidé přicházejí proto na svět ve stavu hříchu dě
dičného, ve'"stavu, ve kterém postrádajíce posvěcující milosti Boží, nemají
nadpřirozené náklonnosti k Bohu, a jsouce obtíženi vinou, ne sice osobní,
nýbrž přirozenostní či tou, která hříchem Adamovým byla. uvalena na
lidskou přirozenost, jsou proto nejen nehodni, nýbrž i neschopní 'věčné
blaženosti, posledního to cíle svého. Výjimka učiněna jest jediné přiPanně
Marii, jakož bylo již řečeno a ještě níže řečeno bude. Že také Pán Ježíš
byl vyňat z něho zcela nutně, netřeba zvláště připomínati; neboť on ne
přijal přirozenosti lidské od Adama řádem přirozeným — plozením, nýbrž
řídem nadpřirozeným — působením Ducha svatého. -©

Ačkoli však hřích Adamův tak velice poškodil lidskou přirozenost,
ačkoli člověk upadl pro něj i v porobu dáblovu, takže duch zlý nabylod
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té doby zvláštní moci nad ním a mohl také z nitra pokoušet jej ke zlému
působením v obrazivost a nižší síly jeho, nebyla přece přirozenost lidská
jím zkažena, nýbrž pouze porušena; i měl proto člověk také po pádu
nejen 'rozum, nýbrž i svobodnou vůli, a třeba že rozum ten, ztrativ pů
vodní bystrost svou, byl zatemněn a vůle jeho, pozbyvši prvotní síly své,
byla seslabena, byl přece člověktaké po pádě schopen, i pouhými přiro
zenými silami svými Boha a pravdu poznati a dobré alespoň do jisté míry
vykonávati. Neboť každý tvor jest bytostí: konečnou, a proto konečné ceny
také všecko to, cočiní, byť jinak bylo jakkoli dobré a prospěšné. í

Poznati pravdy nadpřirozené, jež třeba znáti -k dosažení posledního
cíle, sám sebou ovšem nemohl, tím méně byl s to, aby přiroženými silami
svými povznesl se k životu nadpřirozenému, ve stav milosti Boží, a konal
skutky pro nebe záslužné; neboť ať pomlčíme o tom, že Bůh byl uražen,

„a proto On.a nikdo jiný měl právo stanoviti podmínky, pod kterými by
člověk zase byl přijat na milost, ať mlčením pomineme i to, že člověk,
ztrativ posvěcující milost, postrádal života nadpřirozeného a nemohl proto
činiti žádných skutků nadpřirozeně dobrých či pro nebe záslužných: vina,
kterou člověk na sebe uvalil uražením'bytosti nekonečné, byla nekonečně
veliká a nemohla proto býti shlazena -dostiučiněním jiným, leč takovým,
které by mělo cenu nekonečněvelikou. Toho však nemohl podati žádný
tvor vůbec, tím méně tvor padlý.

+, Ačkpli však v tom stavu, který nastal po. pádě Adamově, člověčen;
stvo- nebylo s to, aby pouhým rozumem svým poznalo pravdy nadpřirozené
a prostředky spásy, bylo mu přecemožno poznati a uznati je, kdyby mu
byly zjeveny, a ačkoliv pouhou silou vlastní nebyloschopno povznésti se
do stavu milosti a konati skutky pro nebe záslužné, bylo přece způsobilé
milost Boží přijati a s pomocí její takové skutky působit, kdyby mu byla
podávána, a to tím spíše, poněvadž jednotliví potomci Adamovi nepřichá
zeli v nešťastný onen stav vinou osobní, nýbrž dědičnou či přirozenostní.
Proto také Bůh předvídaje od věčnosti nejen pád Adamův a jím.zaviněné
porušení lidské přirozenosti, nýbrž i to, že člověčenstvo zůstane také vpo
rušeném stavu svém přístupno jeho milosti, ustanovil hned od věčnosti,
že neponechá ho v jeho neštěstí, nýbrž vysvobodí je z něho a způsobí, aby
každý mohl zase býti povznesen k životů nadpřirozenému a dospěti k té

blaženosti, kterou mu byl vykázal za poslední cíl jeho.
: "Úradek ten oznámil Bůh Adamovi a Evě již v ráji; projeviljej sice

"jen nepřímo a zakrytě ve slovech, kterými ohlásil trest dáblovi, ale přece
tak, aby oba mohli vyrozuměti, že dává se naděje ve vysvobození i jim
i jejich potomkům. Řeklť k hadu: +Že jsi to učinil, slořečenýjsi mezi všemi
živočichy a svířaty semě, po prsech svých polezeš a zemijísti ĎDudešpo
všecky dny života svého. Nepřátelství položím mesi tebou a ženou, mest se

mmenemtvým a semenem jejím; omoť(onať) potře hlavu tvou, a ty Óuďeš
činiti úklady patě jeho (její).« Slova ta řídil totiž Bůhsice k hadu, avšak
nevztahoval jich k němu, alespoň ne přímo, nýbrž k dáblovi, neboťnikoliv
on, nýbrž. dábel byl ten, jenž člověka svedl; had byl pouze nesvobodným,
a tedy i nepříčetným nástrojem v moci dáblově, nemohl proto býti ani
chválen, ani kárán za čin, který spáchal jiný skrzeněj. Že Bůh ona slova
řídil k němu, učinil jednak s hledem-ku přirozeným jeho zvláštnostem,
aby naznačil pokoření dďáblovo,jednak s hledem k tomu, že byl nástrojem
k zlému činu, a to nikoliv, aby ho trestal — vždyť, jak řečeno, jsa nepří
četný, trestán býti nemohl — nýbrž aby vyjádřil svou nenávist ke zlému.
Jako totiž otec, jemuž syn byl zabit, pojímá odpor proti nástroji, kterým
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mu byl vyrván syn milý, a snad jej i láme a ničí, ne že by trestati chtěl
nástroj ten, nýbrž že odporem a hrůzou jest naplněn nad činem spáchaným,
tak i Bůh, který později klnul také zemi pro hříchAdamův, řídil kletbu
k hadovi, ne že by jej bylchtěl trestati, ani že byl pojal odpor proti němu
samému, nýbrž aby ukázal názorně, jak velice nenávidí zlé a hřích, když
řídí kletbu i k nástroji, jehož. ďábel použil k činu zhoubnému, jakoby i jej
chtěl trestem stíhati. Nevyslovil-li však Bůh uvedenými slovy žádného:
trestu skutečného nad hadem, ba nevztahoval-li jich ani přímo k němu,
nezměnil jimi ani přirozenosti a podoby jeho. Dovozovali to siče někteří
z oněch slov božských, tvrdíce, že had původně neplazil se po zemi, ale
maje nohy chodil. Avšak neprávem. Had vypadal před vyslovenou kletbou

právě tak, jako potom. Ale jakorůzné šelmy přivší divokosti své ebyčlověku před pádem. jeho ani hrozivy „dni škodlivy, ač k sobě vespo ek
nechovaly se jinak, než jak chovaly. se k sobě po pádě člověka, tak nebyl
mu původněodporným a nebezpečným ani had svou plíživostí a slídivostí

- a jedovatostí. Jinak však bylo po pádě. Tu stal se had pro přirozenévlast
nosti ty předmětemodporu a zdrojem nebezpečenství. 'A to jédiné vypo
věděl Bůh o hadu samém, když řekl; že poleze po prsou a bude jísti zemi,
jestli vůbec slovy těmi také o něm chtěl něco vyjádřiti, neboť, jak řečeno,

římo vztahoval Bůh ona slova svá nikoli k hadu, jako ke zvířeti, nýbrž k dá
blovi, jenž byl první příčinou, že člověk hřešil. Jemu tedy vyslovil trest
řečeným svým výrokem. Ale ovšem, ani jemu .nepřisoudil ničeho, co bý
podstatně bylo zvětšilo dosavadníjého bídu; neboť on byl již odsouzénna
věky a nemohl proto upadnouti v trest podstatně zvětšený; toliko potvrdil
ono odsouzení, které byl učinil po pádě andělů, a dovršil je prohlášením,

že bude úplně pokořen či, jak s hleďdemk přirozeným vlastnostem hadovým
„řekl obrazně, že poleze a bude jísti zemi, pokoření to pak že bude způso
beno vymaněním člověka z moci jeho. |

Ďábel totiž radoval se již, že hříchemvešla s ním Eva ve spojení,
a vydavši se v jeho porobu, strhla s sebou i Adama s veškerým jeho po
tomstvem. Ale Bůhpřekazil mů za trest radost tu, prohlásiv, že. zkazína- .
stalý poměr mezi nimi, a to tím, že položí či stanoví rozhodnéa nikdy

- nepřestávající nepřátelství mezi ním a semenem či přivrženstvem jeho
s jednéstrany amezi ženou a jejím semenems-druhé strany, z nepřátelství
toho pakže vzejde boj, který skončí potřením hlavy hadovy čiúplnou
porážkou ďábla a jeho říše. Ohlašuje tak trést ďáblovi, dal poslouchajícím
rodičům prvnímpatrně na jevo, že sám zasáhne v jejich prospěch a jim 
pomůže. Všichni vykladači proto pojímají slova ta zcela správně jakožto
první zvěst radostnou o vykoupení. |

Cose týká jednotlivých výrazů, není pochybnosti, že semenem ha
-dovým či dáblovým rozuměti jest přivrženstvoďáblovo, a to předem ostatní
anděly padlé, v druhé řadě pak takéty lidi zlé, kteří seve zlém zatvrdili;
a umírajíce v nékajícnosti, jakožto přivrženci .dáblovi věčného zavržení:

docházejí. Čítají-li někteří k semeni ďáblovu také ty lidi zlé, kteří časem.
pokání učiní a s Bohem smířeni zemrou, nesoudí správně; neboť, jak po

| věděno, tím nepřátelstvím, které Bůh slíbil stanovit mezi řečenými stranami,
míněno jest nepřátelství rozhodné, nikdynepřestávající; v takovémvšak ne
jsou s Vykupitelem ti, kteří umírají kajícně s Bohem smířeni, byť předtím

' dopustili se hříchů jakkoli těžkých a trvajíce po léta v nich i delší: dobu

byli.v odporuproti němu. | - .Koho však: mínil Bůh onou ženou, jejímž úkolem by bylo v rozhod
ném nepřátelství býti s dáblem:a jeho přivrženstvem, a koho označil ja
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kožto vítěze nad ďáblem, o tom,nemají vykladači. jednotného náhledu.
Hlavní příéina jest v tom, že uvedený výrok božský poněkud jinak po
dává latinský překlad, zvaný Vulgata, a překlady z něhoučiněné, než jak
jej obsabuje text bebrejský a s ním v té věci soúhlasný překlad alexan
drijský. Dle hebrejského textu totiž mělo potříti -hlavu hadovu: 020, t. j.
símě ženino, dle Vulgaty měla to učiniti 0%a,t. j. žena. Ti proto, kteří se.
drží textu hebrejského, rozumějí ohlášeným vítězem buď veškeré lidstvo
aneb alespoň všecky spravedlivé anebtoliko. Pána Ježíše, dle toho, zdali
ženou, o níž mluvil Bůh k hadu (k ďáblovi), vyrozumívají Evu neboPannu
Marii, a zda semenem Eviným míní všéckylidi vůbec, aneb toliko spra
vedlivé.. Ti však, kteří. hledí pouze k Vulgatě nebo ku překladům z ní
učiněným, rozumějí oním vítězemjedinou Pannu Marii, a to proto, poně
vadž ona jediná ze všech žen nejen ochráněna:byla hned při svém početí .
od hříchu prvotníhoa všeliké moci ďáblovy, nýbrž i skrze Syna svého

orazila dábla na hlavu. —Uváží-li se však, že s textem hebrejským sou
así v řečené příčině nejen nejstarší překlad řecký, totiž alexandrijský,

zdělaný ve ILI. století před Kristem, nýbrž i text samaritánský, překlad
syrský Pešíttá, ba i některé rukopisy překladulatinského a výkladý sta

ných spisovatelů židovských i křesťanských, není zajisté oprávněné pochybnosti o tom, žečtení hebréjskéhotextu (020, t. j. símě potře hlavu
$vou) jest původní, a tedy že jakožto vítěz nad dáblem označuje se símě
ženino, ač, jak níže ukážeme, při čtení »0z%a,t. j. žena potře hlavu tvou«zůstávásmyslco.dověcitentýž©,- | P

Je-li všakoznačeno símě ženinojakožto ten, který potře hlavu ha
dovu, nelze.zajisté vítězem -tím rozuměti právem ani celéhopokolení lid
ského ani všech spravedlivých lidí vůbec, nýbrž jediné Pána Ježíše, neboť
nikoliv celé pokolení lidské .ani veškerenstvo spravedlivých, nýbrž jediné.
Pán Ježíš to byl, kterýž ve smyslu onoho výrokuBožího -hlavu hadovu
skutečně potřel, nad ďáblem plného vítězství docílil; všichni jiní lidé, kteří
došli neb dojdou života věčného, stali nebo stanou se vítězi nad .ďáblem
nikoli sami sebou, nýbrž, pokud přidržujíce se Krista Bohočlověka, v jeho
vítězství účast měli nebo míti budou, tedy jediné skrze Krista a v Kristu
a s Kristem. Také pouze na -něho hodí se rčení Hospodinovo »símě že
nino«, neboť On jediný, byv jako člověk počat způsobem nadpřirozeným
z matky panenské bezporušení jejího panenství, byl v plném smysluslova
toliko semenem či synem ženy, a. nikoli též semenem či synem mužovým.
Mimo.to třebapovážiti, že v uvedeném výroce Božím jest řeč o potření
hlavy. háda, t. j. ďáblači knížete duchů zlých, tedy o porážce jedince, :a
že proto bylo přiměřeno,aby proti němu postavenbyl v boj také jedinec,
který by jej porazil na hlavu, a tím způsobil úplnou porážkutaké všem
jeho přivržencům. | | |

- ©Je-li však toliko Pán Ježíš oním semenem ženiným, který podle před
povědi Boží měl potříti hlavu hadovu, jest na jevě, že ženou, jejímž seme
nem tento vítěz jest, není míněn nikdo jiný,leč Panna Maria, ona jesť tedy
také ta, o níž Bůh prohlásil, že bude i. se synem svým v rozhodném a
nikdy nepřestávajícímnepřátelství s ďáblem a' jeho přivrženstvem. .

Co však se týká vítězství, jehož símě ženino (Pán Ježíš) mělo do
býti nad ďáblem, to nemělo býti zjednáno beze vší pohromy vítěze samého;
neboť podle řečeného výroku Božího mělo sice símě ženino potříti hlavu
hadovu, ale samo též mělo potřeno býti na patě; řeklť Bůh: »onoťpotře
hlavu tvou, a ty budeš činiti úklády patějeho<, úklady totiž smrtivé, jakož
zřejměvyjadřuje text hebrejský, užívaje jak o semeni s ledem k hlavě
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hadově, tak o hadu s hledem k patě ženžnasemene téhož výrazu swf, kterýž
znamená sice také .»činiti úklady«, předemvšak tolik jako »potříti« značí.
Měl tedy podle předpovědi té potříti jeden druhého, s tím však ohromným
rozdílem, že símě ženino(Pán Ježíš) mělo potříti hada nahlavě, způsobiti
tedy dáblu porážku úplnou, a tak vybaviti člověka z jeho moci, had.však
či ďábel měl potříti símě ženino na patě, t. j. na jeho člověčenstvíjakožto
nižší části jehobytosti. ©- 2

Naznačil tedy Bůh řečenýmvýrokem svým, že vítězství nad ďáblem
a tím i vykoupení lidstva bude provedeno jedním z údů jeho, a to oním,
který způsobem nadpřiřozeným bude: počat z. ženy ode vší moci dáblovy
ochráněné a porazí ďábla na hlavu právě v tu chvíli, kdy sám bude zraněn
smrtelně na patě či na svém člověčenství, tedy ve chvíli, kdy k- popudu
dáblovu bude usmrcen, takže vykoupení bude vykonáno smrtí řečeného
Syna ženina. ' í
| Od tohoto smyslu slov. Hospodinových 'neliší se co do věci čtení,
které podává Vulgata .a v souhlase s ní i překlad český slovy >»onapotře
hlavu tvou«, neboť rozumí se, že žena ta (Panna Maria) potře hlavu ha
dovu nikoli sama sebou, nýbrž ve svém Synu a se Synem svým(Pánem
Ježíšem). Zvítězila vítězstvím svého Syna. Čtení to ovšem není původní,
ale bylo již před 4..stol. křesťanským kladeno -do některých exemplářů
textu latinského místo čtení »ono potře hlavu tvou« — a to i s vědo>
mím a svolenímcírkve, jednak z přesvědčení, že změnou tou smysl textu.
co do věci se nemění, pojímá-li se v duchu církve tak, jak právěbylo
udáno, jednak proto, že ženou, o níž Bůh v prvním svémzaslíbení Vy
kupitele mluvil, rozuměli Pannu Marii.

Bůh pak prohlásil radostnou zvěst tu ještě dříve, než vyslovil soud.
nad prvními rodiči; učinil tak v neskonalém milosrdenství svém nejspíše
proto, že chtěl je ochrániti od malomyslnosti a zoufalství. Oni ovšem ne
postihli celého dosahu slov Hospodinových; tolik však poznali z nich za
jisté. že Bůh, naloží s nimi milosrdně a pomůže jim i potomstvu jejich
skrze jistého syna ženina, který úplně porazí dábla, do jehož moci se byli
vydali. A tak dán jest jim prvním tímto zaslíbenínrtaké zdroj, ze kterého
by čerpali jak důvěru v božskémilosrdenství 'a 'pohnutku ke smýšlení
kajícnému, tak útěchu v- utrpení a -sílu v boji života.

Neposlal však -Bůh Vykupitele na -svět hned, nýbrž až. po delším
Čase, neboť chtěl, aby lidstvo připravilo se dříve na něj zejména tím, že
by poznajícjeho potřebu zatoužilopo něm opravdověa tak stalo se ochotno
přijati jej a vůli jeho zachovávati. Ale' k tužbě té nedospělo lidstvo na

jednou, nýbrž znenáhla a po mnohých zkušenostech, tehdy totiž, KOŠ jiždostavila se mnohonásobná bída duševní i hmotná a lidé pomnohých po
kusech marných seznali, že sami nemohou si pomoci. Uplynulo proto as
4000 roků:od pádu Adamova, než Vykupitel na svět skutečně přišel. Ale
ani v té době nenechal Bůh člověka bez pomoci, aniž odvrátil od něho
zvláštní,péči svou, nýbrž sámvychovával jej a vedl, by udržela se alespoň
v-jisté části lidstva víra v pravého Boha i pocta jeho a budila se vždy
mocněji touha po Vykupiteli. Čím: pak více toužil člověk po Vykupiteli
a čím více blížila se doba, ve které měl Vykupitel na svět přijíti, tím čet
nější: a určitější udával Bůh známky; po- nichž by lidé mohli -jej poznati.
Udával totiž brzy výslovně v předobrazích i osobu Vykupitelovu i místo,
kde se darodí, a dobu, -kdy vystoupí, i způsob, kterým -své dílo vykoná,
až jej konečně poslal „ve vtěleném Synu svém, Kristu Ježíši, který nás
svou smrtí na kříži vykoupil. Ovšem k vykoupení lidstva: nebylo třeba
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-snutností naprostou, aby božská' osoba se vtělila:a zemřela na- kříži. Jen
tímbylo vtělení k vykoupení nutné, že Bůh žádal dostiučinění úplného.
Ačkoli však, jak samo sebou se rozumí, Bůh má -právovyžadovati na vin
níkudostiučiněníúplného, nenípřece povinen sámsobě —své spravedl

nosti, -aby na tom právu -stál a úplného dostiučinění vskutku- požadoval.
Neboť spravedlnost božská musí jen toho žádati s nutností rozhodnou, aby
hájilo se uraženého práva a mravního řádu, a proto aby nebylo vinníku
odpuštěno, leč když uzná zákon Boží, který přestoupiv' zneuznal, a dá se
alespoň nějaká záruka, že v. budoucnosti nebude zákon přestupovati se
lehkomyslně Může protoBůh. ve shoděse svojí dokonalostí odpustiti vinu
již tehdy, když, pokudse týká hájení práva hříchem uraženého, viňník
tostí nad hříchemprávo Boží uzná a hotov jest, pokud možno, vyhověti

mu, a když, pokud se týká hájení mravného řádupřed lehkomyslným pře
stupováním, neodpustí veškerého trestu kajícímuhříšníku. Nikterak tedy
nebyl Bůh sám sobě. povinen žádati dostiučinění úplného či nekonečně
velikého. | : .

Když však Bůh, stoje na svém právu, vyžadoval.dostiučinění úplného,
tu nemohl člověk býti vykoupen,leč když božská osoba se vtělila. Neboť,
jak svrchu řečeno, vina, kterou Adam hříchem svým uvalil na sebe i na
celé lidstvo, byla nekonečně veliká, a proto bylo třeba nekonečně velikého

. dostiučinění, aby bylo úplné a stáčilo ke shlazení nekonečně veliké viny.
Avšak takóvého dostiučiněnínemohl podatinikdo jiný, nežkdo sám byl
nekonečněveliký, totiž Bůh. Ale nikoli Bůh sám o sobě. Neboť ať po
mlčíme otom, že Bůh nemůže žádných zásluhzjednávati: zhřešil člověk,
-a proto člověkmusil dosti činiti, abydostiučinění -to' mohlo počítati se
za zásluhu lidstvu a shladiti vinu jeho Musil tedy Vykupitel býti Bohem
1 člověkem: Bohem, aby dílo jeho mělo nekonečně velikou cenu, člově

. kem, aby. dílo to mohlo přičtenobýti za zásluhu lidstvu. A z té příčiny—

předpokládajíc totiž vůli Boží, vyžadovati dostiučinění úplného —. bylok vykoupení lidstva naprosto třeba, aby božská osoba se vtělila.
Že pak Bůh stál na svém právua žádal dostiučinění úplného, stalo

se proto, poněvadž „tento způsob vykoupení byl i Boha nejdůstojnější:
1 člověka nejčestnější. Byl nejdůstojnější Boha, poněvadž se jím ukázala

- ve zvláštní jasnosti a velikosti božská moudrost, spravedlnost a milosrden
ství, ona moudrost, která dovedlatak věci.zaříditi, aby vyhovělo se plně
1 božské spravedlnosti, která k dokonalému napravení viny vyžadovala
dostiučinění úplného — . nekonečně velikého, i božskému' milosrdenství,
které žádalo plného odpuštění. Nejčéstnějším člověka pak byl způsobten

roto, poněvadž se jím umožnilo, aby hřích -byl odpuštěn ne pouhou mi-'
Jostí, nýbrž i odkáním viny a usmířením božské spravedlnosti. |

-Avšak i když Bůh, stoje na svém právu, vyžadovál dostiučinění
"úplného a proto, chtěje nicméně člověka vykoupiti. ustanovil, aby druhá
osoba božská se vtělila,nebylo přece ani potomještě nutno, aby vtělený

„Syn Boží trpěl a zemřel na kříži;- neboť jsa Bohem, jest nekonečný,- a

proto také co do ceny nekonečný a k vykoupenílidstva postačitelný bylaždý skutek, který jako Bohočlověk činil. Nicméně. pojal Bůh Otec za
líbení, aby vtělenýSyn jeho podstoupil smrt kříže. Zalíbilo se mu tak
proto, poněvadž chtěl způsobem“'conejvíče názorným ukázati velikost lásky

' a milosrdensgví svého, a tím pohnouti nás, abychom i my roznítili lásku
k němu a.z té lásky hotovi byliříditi se vůlí jeho a pečovati o duši svou,
pro kterou Syn Boží toliktrpěl |

2. “ 17.
. h . ]



. ÚUstanovivvšak Bůh, aby k vykoupení lidstva vtělila se osobabožská,
pojal nutnětéž úradek, Vykupiteli tomu připráviti důstojnou matku; matku
totiž, která by právě ták vynikala nade všeckyostatní tvory rozumnéne
vihnóstí a přednostmi jmenovitě duševními, jako je převyšovat měla důstoj
ností jakožto Matka vtěleného Syna Božího. Ovšem k účelu tomu nebylo
třeba- s.nutností naprostou, aby předurčená matka ta byla ochráněnaod
„hříchu prvotního již v prvním okamžiku svého početí,-neboť bylo by se ho
dosáhlo také“tím, že byaž po svémpočetí neb i až' po svém narození

-bylaočištěna od hříchuprvotního a tou měrou naplněna milostí Boží, aby
nejenpo- celý život svůj uvarovala se každého i nejmenšího hříchu, nýbrž
i vyhikala nade všecky jiné tvory rozumné ve všelikých ctnostech. Ačkoli
všek ochránění od hříchu prvotního nebylo k řečenému účelu naprosto
nutným, bylo přece. zcéla přiměřeno nejen důstojnosti Matky vtěleného
(Syna Božího, nýbrži božské velebnosti a svatosti, jakoži božskédobrotě
a lásce. Jestiť důstějnost Matky. vtěleného Syna Božíhonejvětší; které kdy

„dostalo neb dostáne se osobě stvořené,jí převyšuje Panna Maria nejen
všecky-Jidi,nýbrž i všecky anděly;a takové důstojnosti jest zajisté při
měřeno,aby ta žena, která k 'ní býla povznesena, byla v každé příčině
zcela čista a tedy hned od prvníhobytí svého prosta nejen všeliké skvrny
osobní, nýbrž i dědičné. Bůh pak jest celou bytostí svou nekonečně po
vznesen nadevšecko tvorstvo,“ajsa nejvýš dokonalýa svatý, má v néj
větší nenávisti všeliký hřích, a proto-bylo mů zajisté. neméně. přiměřeno,
'poskytnouti řečenou ochřanu od hříchu prvotního předurčenéMatce vtěle
ného Syna svého a tak zabrániti, aby ďábel nemohl. se takřka chlubiti, že
také Matka vtěleného Boha byla, byť i jen na okamžik, podhříchem a,

v jeho porobě.Mimo to jest Bůh nejvýš dobrotivýa nekonečnýjest pokladjeho dobroty, a s tou ovšem srovnávalo se, aby zvláštní 'měrou obdařil a
tedy také od přvotníhohříchu hned v prvním okamžiku početí ochránil
tu, kterou byl předurčil za Matku vtěleného Syna svého.

| „Než z toho, že rozum uznává přiměřenost řečené ochrany při Matce
Boží, Panně Mařii, nejde ještě, že by jí byla poskytnuta. skutečně; neboť

„ochrana ta, nejsouc. naprosto nutna, závisela na svobodném: konu -božské
všemohoucnosti a lásky, 4 nemohla proto vejíti ve známost, leč Bůhdám
ji zjevil. Záleží tedy na tom, zda Bůhdal nějak na'jevo, že předurčenou
Matku vtělertého.Syna -ochrániti chtěl. a skutečněochránil od hříchuprvot
ního hned v prvním okamžiku. jejího početí: |

-Že tak učinil, není pochybnosti. Svědčít o tom i Písmo sv. i ústní
podání, a'na jich základě učí tomu neklamně církev sv. s jistotou roz
hodnou. Ovšémtakových míst není ani v Písmě sv., ani v podání, která
by vyjadřoválařečenou pravdu zřejmě, ale jsou tam místa četná, která
vyslovují ji obecně, slovy nedosti určitými, aneb zavinutě ve pravdách,
jiných, ale přece tak, že po náležité úvaze a zejména za vedení církve po
znána býti může. Zařídilt to Bůhtak též při některýchjinýeh“ pravdách
zjevených,n to nejspíše proto, poněvadž ohtěljednak povzbuditi člověka,

aby o.nich uvažoval;jednak,a to. hlavně, nakloniti je -aby hledě k-omylnosti Hůskéhorozamu, přidržel se tím ochotněji. církve sv. jakožto té,
která těšíc se při zustávání učitelského úřadu svého zvláštní:pomocibožské,
nemůže mýliti se ve věcech víry a mravů,'a proto ani vydávati za učení.
zjevené,co byvskutkuzjévenonebylo. M 2. í
9. Dal pak dle svědectví Písma sv. Bůh již v ráji na jevo svůj úradek,
že Matku Vykupitélovu -ochrání od hříchu prvotního, a to v- oné zvěsti
radostné, ve které dal první zaslíbení budoucího Vykupitele. Prohlásilt
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tehdy, že položí nepřátelství mezi hademči ďáblem s jedné, a mezi ženou
a jejím semenem, t. j. Pannou Marii a Synem jejím Pánem Ježíšem s druhé
strany, a jak učí souvislost, mínil nepřátelství rozhodné, nikdy nepřestá
vající a plného vítězství nad ďáblem dosahující, nepřátelství, ve. kterém“
„sice (dle správného znění textu hebrejského i řeckého) símě ženino, t. j.
Vykupitel.porazí. dábla.nahlavu, avšak žena (Panna. Maria) co: nejúže
spojena jest se svým semenemči Synem (Pánem Ježíšem),takže ve spojení
tom i ona hlavu hadovu potířá,nad ďáblem vítězí, jakož zřejmě vyjadřuje
se v textě latinském a z něho učiněných překladech, dle nichž, jak řečeno,
ona (Panna Maria) potře hlavu hadovu. O takovém -nepřátelství „však a
vítězství nad ďáblem nemohlo by při Panně Marii býti řeči, kdyby byla

byť jen na okamžik.stížena hříchemprvotným. Prohlásil-li tedy Bah, "že
nepřátelství takové i vítězství způsobí, “dal tím. na jevo též úradek, že
Matku budoucího Vykupitele ochrání nejen od hříchův „osobních, nýbrž
i:0d hříchu dědičněho,zkrátka od každého hříchuvůbec.

„+ Uradek ten projevil později též různými předobrazy;,ustanoviv totiž
„věci a zbudiv osoby, jejichž osudy. řídil tak, aby. podobajíce se něčím
Panně Marii bez poskvrnyhříchu prvotního počaté, předem -naznačovaly,
že Matka budoucího Vykupitelée bude ochráněna od hříchu prvotního. Mezi

preoorazy těmi vyniká zvláště Judith, která s. pomocí Boží potřela hlavuolofernovu; jako Panna Maria skrze Syna a se Synemsvým potříti měla
hlavu hadovu (dáblovu), jakož i Esther. která jediná byla vyňata ze zákona,
v celé říši perské platného, dle něhož nikdo nesměl bez trestu smrti před
Stoupiti-před krále do vnitřní síně jeho, nebyvpředvolán, podobně.jako
P. Maria, jákožto předurčená Matka Vykůpitelova, jediná ze všeho lidstva
měla býti vyňata :ználezy 'všeobecně platného, "dle něhož prvotný hřích
měl přejíti na každého potomka Adamova přirozeným řádem zplozeného.

-A že Bůh také učinil, co -byl slíbil a předobrazil,o tom svědčí
Písmo sv., když vypravujíc o zvěstování narození. Ježíše Krista, podává
též onenpozdrav, který archanděl Gabriel z rozkazu Božího učinil Panně
Marii slovy: »Zdrávas milostí. plná, Pán s tebou, požehnaná ty mézi
ženami.« Nazvav ji totiž milostí plnou, s níž.jest Pán, dal mimo jiné na
jevo také“tp,:že neměl v ní místa hřích žádný, tedy nejen: osobní,nýbrž
ani dědičný; a prohlásiv; že: jest požehnaná mezi ženami, učinil. to zajisté
nejen proto, aby jí oznámil důstojnostnade“všecko pomýšlení -vyvýšenou,
důstojnost totiž, že stane se Matkou vtěleného Syna Božího,nýbrž-i proto, .
aby ukázal, že byla také. přede všemi ženami účástna jeho.milostí, a tedy
již v prvním okamžiku svého vzniku nejen. ochráněnaode všého toho; co
by se nesrovnávalo s vysokou :důstojností Matky Boží, nýbrž i tou měrou
milostí Boží naplněna,aby jednoui.co do.těla i co doduše důstojným
stala se příbytkemvtělenéhoSynaBožího. . MS —

K uvedeným -těmto-svědectvím :Písma sv. druží se právem také to,
které podává Zjevenísv.. Jana (12, 1—17), vyličujíczjev mimořádný,který
sv. Jan spatřil.ve svém vidění, zjev totiž ženy; :oděné sluncem -a mající
měsíc pod nohama a na hlavě korunu dvanácti hvězd, která pracujíc s.bo
lestí ku porodu, pacholíka porodila; jenž. měl: spravovati. všeckynárody,
a-proti nížútočil drak, ale přes všecko úsilí nie 'proti ní nesvedl. Na
značujeťse sice ženou tou církev sv. a její neustálý 'boj proti úhlavnímu
nepříteli lidstva, ďáblu, avšak ve smyslu duchovnímpředstavuje se ji též
Panna Maria a nesmířitelné ono,ale vítězněnepřátelství, ve ktérém podle
zaslíbení v ráji daného byla postavenaproti dáblu, a které vylučuje každé,
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byťi okamžitépoddání se ďáblu neb sjednocení.se obou, a tedy též nején
všelikýhříchosobní,nýbrži dědičný. í | ...

-Čo setýká podání nejstaršího, také ono neosvědčujeučení o neposkvrněném početí Panny Marie zřejmě a rozvinutě, nýbrž podobně, jako
Písmo sv., toliko obecně a zavinutě v učení o pravdách jiných. Příčina
jest hlavně v tom, že mysl sv. Otcův a církevních spisovatelů staré doby
yla obrácena předem k osoběJežíše Krista, o níž povstávaly záhy u ně

kterých křesťanů názory nepravé a bludné, takže bylo třeba opravovati je

a vyvraceti, jakož i pravé ičení v té příčině rykládati a hájiti.. Ovšemmluvíce o osobě-Kristově, nemohli pomičeti o Matce jeho, Marii Panně;
avšak zmiňujíce se o -ní, vytýkali s důrazem a přímo zcela poehopitelně
"použe to při ní, co bylo bráno v pochybnost od některých z těch, Kteří
měli nepravé názory o Kristu (popírajíče buď jeho božství nebo pravé člo
věčenství), totiž její ustavičné panenství a úplnou čistotu i svatost. Přes
to však nepomíjeli zcela neposkvrněného početí RodičkyBoží. .Zahrnovaliť

i právě v učení o ustavičném panenství a plné čistótěi svatosti Pannyarie, užívajíce o jejím panenství a svatosti takových výrazův a přirov
nání, které. vylučují poskvrůu veškeru, tedy i poskvrnu hříchu prvotního.
Nazývajíť ji neposkvrněnoů (čuouog, immhaculata), neporušenou (čozewhog,
intemerata); nevinnou (čueu7rr0g, inculpata), bezáhonnou (7 čxn0arT06,illaesa),
nepokálenou (dnókvvrog, impolluta), svatou (čyía), čistou (Kaďaoč pura),
krásnou (ň zakř, pulchra), sličnou (ů dociu, speciosa), požehnanou (eůloyn
uévn, benedicta), ctihodnou (deuvý, veneranda), posvěcenou(ieod, sacra),
blahoslavenou (woxapie,beata); a přisuzují jí vlastnosti ty nikoli v míře
obyčejné, nýbrž vrchovaté, říkajíce také, že jest docela neposkvrněná (xaď
ohov čueuog neb- zzavautwunog),úplně bezvinná (zavaudumrog, penitus in
culpata), zcela nepokálená (zgavoyoavroc). nejsvětější (čyuwrarn), svrchovaně
posvěcená (isewzárn), nejsličnější ((Wdoarororn),Bohu nejmilejší (eoxogrrw
vraroc), světější.nad cherubíny a nade všecky anděly (čyroréca trdoxovou
xsoovBiu zal zrávrev vv dyvéhov). Tak na př. Origezes (v první polo
vici 3. st.) pravíc »Maria Panna- byla jediná. hodna, býti Matkou Boží,
jsouc neposkvrněna, Matkou Svatého, Neposkvrněného,« Sv. EfrřemSyrský
oslavuje ji slovy: »Paní moje, na výsost svatá (úrreoayie) á milosti plná,
Matko-Boží nejpožehnanější, Bohu. nejmilejší“ Matko Boží, nádobo božství
tvého. neviditelného Otce, 'jednorozeného, nesmrtelného-Syna,.... všecka
čistá, všecka neposkvrněná, všecka neporušená,všecka nepokálená, všecka
bez porušení,všecka blahoslavitelná, všecka nedotknutá, všecka ctihodná,
všecka vělebná, všecka požehnaná, jejíž památka má se vždy konati, celá
tužeb našich hodná, Panno'tělem, duší i myslí.« (Ad sanctissimam Dei
matrem, precat. IV.). Sv. Augustin pak dí: »O hříších-li jest řeč, vyjímám
Pannu Marii,o níž pro čest Božínechci, aby v té věci dělase vůbec ně
jaká otázka: neboť víme, že byvši uznána za-hodnu počíti a porodititoho,
jenž, jak známo, žádného hříchu neměl, obdržela více milosti, aby zvítězila
nad hříchem všestranně«(»De natura et gratia«, ©.36). A Tžeopkanes velebí
ji slovy: »V tobě, 6 Panno, není poskyrny ani vady, ale zjevilajsi se jako
stánek všech ctností, celá svatost (proti svatosti tvorů), nade všeckone

(porušená (Antholog. die 13. Novemb. ' Ode 9. Viz Lenz, Anthropologie,
str. 510). Podobněčiní sv. Sofronius, patriarcha Jerusalémský, sv. Ger
manus, patriarcha Konstántinopolský, sv. Ambrož, sv. Jan Zlatoústý, Chry
sippus, sv. Josef Hymnographus a přemnozí jiní, jakož i různé liturgie či
řády nebo formy bohoslužebné, zejména řecká, arménská, syrská, 'ano i li
turgie sv. Jakuba, sv. Petra a sv. Marka, kteréž sice v té podobě, ve které
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se zachovaly, pocházejí ze 4.—5. st.. co do podstaty své však od jmeno
vaných osobapoštolských původ mají. Tak např. liturgie sv. Jakuba činí
vzpomínku na Pannu Marii slovy: »Vzpomínajíce na nejsvětější, neposkvr
něnou, slavnou Paní naši, Matku Boží a vždy PannuMarii.« Liturgie řecká

ak oslovujeji slovy: »Neposkvrněná Matko Emmanuelova, 6 čistá, nýní
o (Ježíše Krista) pros, jakož sluší na Matku, aby mne přijal jako marno

tratného.c í | '
Mimo to srovnávají sv. Otcové a spisovatelé církevní PannuMarii

s Evou, stvořenou ve stavunevinnosti a svatosti, s tím však rozdílem, že
Eva: připravila se hříchem o milost Boží a stála se matkou či příčinou
smrti, Panna Maria však milosti.Boží. nikdy nepozbyla, s ní souhlasilaa
stala se matkou či příčinou spásy naší (Efrem, Šyr. op. syr. IL. 321);
srovnávají ji též s věcmi starozákonními, Bohu výhradně zasvěcenými a
s Bohem ve zvláštním spojení trvajícími, pravíce,že jest pravým svate
stánkem, pravou svatyní svatých, pravým chrámem živým, pravouarchou
úmluvy, zdělanou ze dřeva neporušitelného a zlatem zcela.obloženou, která
nechová vsobě desek kamenných, nýbrž toho, kterýž jest nám pravdou,
cestou'a životem; jmenují. ji s hledem k iejí neporušené nevinnosti věží
ze slonovékosti, věží Davidovou aj., praví, že jest nad měsíc i slunce
čistší a jasnější, lilií nejčistší a j., ano, nazývají ji dcerou Boha Otce a
nevěstou Ducha sv., ovšem, jak samosebou se rozumí, nikoli vesmyslu
obyčejném, nýbrž duchovním, vyjadřujíce tak přeúzké ono spojení s Bohem,
do kterého byla uvedena udělením takové míry Božích milostí, jaké ne>
dostalo se žádné osobě stvořené. Aho, nepřestávajíce na tom, jmenují Pannu
Marii Dcerou Božíjednorozenou neb. prvorozenou; aneb i Prvorozenkou
veškerého tvorstva: jednorozenou Dcerou totiž přávě proto, že ona jediná
jest v celém tvorstvu, které dostalo se takové důstojnosti a tak úzkého
spojení s Bohem; prvorozenou Dcerou proto; poněvadžnejen vyniká nad
všeckyty, kteří milostí posvěcující spojeni jsou s Bohema přijatiza dítky
jeho, nýbřž i duchovní Matkou jejich jest; Prvorozenkou pak všeho tvorstva,
poněvadž již od věčnosti byla předurčena k důstojnosti tak veliké; neboť
jako Bůh předvídaje od věčnosti pád člověka, od věčnosti ustanovil, že
vykoupí lidstvo vtělením asmrtí Šynasvého, tak od věčnosti též předurčil
Pannu Marii k tomu, aby sestala" Matkou. jeho a jakožto táková byla
s' hledem k zásluhám Kristovým nade všecky tvory milostí jeho naplněna
As nímspojena. -© -- | o
-© Uváží-li se již všeckytyto a podobné výroky i výrazy o. Panně

Marii, jež vysktaj se již ve spisech“starších sv. Otcůva. spisovatelů církevních, a to dlePassaglia v počtuvelmi četném, a připojí-li se k tomu
1- to, že v některých krajinách bylzaveden záhy svátek Početí Panny Marie,
na východě dle typika či 'ritualu sv. Sáby. již v 5. st., nelze zajisté býti
v pochybnosti o tom, žé již v prvních stoletích církve byli sv. Otcové a
spisovatelé církevní přesvědčen o plné neporušenosti a čistotě Panny
Marie a že tedy, byť ne rozvinutě a v plném vědomí; přece alespoň zavi
ňutě chovali víru, že Panna Maria byla hned v prvním okamžiku svého
početí od poskvrny.hříchu prvotného ochráněna. a

Pravda ovšemjest, že u některých sv. Oteův a spisovatelů efrkev
ních staré doby shledávají se také takové ' výroky, které zdají se býti
„v odporu s učením o neposkvrněnémpočetí Panny Marie, buď -že

a) jedinéhoBoha.svatým neb bezhříšnýmbýti praví, jako Tertulian
(De anima, c. 41), řka: »Jediný Bůh jest bezhříchu a zlidí jediný Kristus
jest bez hříchu,poněvadž i Kristus jest Bůh«,Klement Alex. (Paedag. III.,12):
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»Jediné Slovo jest, nad nímžhřích nepanuje; jest. totiž hřéšiti všemv povazevrozeno,«anebže ©: -—- .
8) mluvíce o:hříchuprvotném,nevyjímají z něho nikoho z lidí (leč

Krista jako člověka)na př. Origenes, jenž (De nupt. et concup. II.) dí:
>Nikdo čist. není od poskvrny, ani dítě, jehožživot na zemi trvá jeden
den«, aneb že . | : -

í : Dazývalí tělo každého člověka(i Panny Marie) tělemhříchu, těloPána Ježíšepak poďodným tělu hříchu, na př. sv. Augustin -(C.-Julianum
L 5. c. 15): »Tělo Kristovo proto nazváno jest podobným 'tělu hříchu,
poněvadž každé jiné tělo lidské jest- tělem hříchu, a kdo to. popírá, jest

cíře © . í , . a (©
Ačkoli však připouštíme. že z těch sv. Oteův a spisovatelů starých

celkem. nemnohých, kteří takovým způsobemse vyslovili, něktěrý, zejména
Tertullian, skůtečně myslil na nějakou poskvrnu -hříchu také při Panně

Marii, většina z nich nemyslila tak, jakož patrno dílem z výpovědí, které
mužové fi učinili na jiných místech svých spisů (např. sv. Augustin, který,
jak svrchuřečeno, ve- spise »De natura et gratia« Pannu Marii výslovně

„vyjímá ze hříchu), jednak z toho, že svrchu uvedené a podobné výroky
jejich při náležitém výkladě podávají smysl s učením o: neposkvrněném
početí Panny Marie souhlasný.. Praví-li totiž, že jediný Bůh jest bez hříchu,
z lidí pak jediný Kristus, poněvadž jest Bůh, míníto ve smyslu naprostém,
ve kterém nejvyšší svatost patříku podstatě, v-kterémžto smyslu skutečně
jediný Bůh(a Kristus jako Bůh)jest svatý, neboť on jediný, k jehož pod
statě nejvyšší svatost patří, on nejvyšší svatost sama, každý jiný, kdo

svatý jesb jest jím jen Boží milostía potud, pokud se. Bohu připodobnil.| destliže pak mluvíce o všeobeecnosti hříchu prvotního, nevyjímají
„z něho výslovně Pannu Márii a jen Pánu Ježíši přisuzují bezhříšnost na
prostou, nestaví se tím v odpor proti učení o neposkvrněném početí Panny
Marie. Neboť předem třeba povážiti,že Pán Ježíš jako člověkjest skutečně
jediný z lidí, který přijav. tělo způsobem nadpřirozeným, působením totiž
či všemohoucností Ducha sv., byl již početím samým.-tak prost hříchu

rvotného, že se k němu nevztahovala ani závaznost khříchu tomu, a jsa
s božstvím spojen v jedné a to. božskéosobě, jest tak nesmírněvyvýšen.
nad všeliký hřích, že nejennepotřeboval vykoupení, nýbrž jakožto Bóho-:
člověk sám Vykupitelem všeholidstva se stal. Právem tedy přisuzovali

„mu:sv. Otcové. bezhříšnost naprostou. Docela jinak byloto však přiPanně
Marii. ' Poněvadž totiž byla počata řádem. přirozeným, vztahovala se také
na nizávaznost hříchu prvotního, takže i ona měla jím býti stížena, jako
všickni jiní potomci Adamovi přirozeným řádemzplození; avšak závaznost.
ta nebylapři ní ani na okamžik provedena, takže poskvrna hříchu toho,
se jí vůbec nedotkla, a to nikoli, že byse jí bylo dostalo neposkvrněnosti

m samým,nýbržtím, že zvláštní.milostíBožía s hledemkzásluhámKristovým byla ochráněna od. poskvrny hříchu prvotného hned v prvním
okamžikusvého početí, takže ani na okamžik nebyla jím stížena, podobně
as. jakoby se stalo, kdyby někdo byl určen k zajetí, ale právě tu chvíli,
když by mělbýti do něho odvěden. ochráněn byl by od něho s hledem
k tomu, žeby některá osoba vážnáa spolehlivá slíbila za -něho dáti nále
žité výkupné; také k němu vztahovala byse sice závaznost k zajetí, ale
on nepřišel by do něho ve skutečnosti ani ná okamžik, nikoli mocí a zá
sluhou vlastní, nýbrž s hledem k výkupnému, jež od jiného bylo slíbeno.
Poněvadž tedy závaznost k hříchu prvotnímu vztahovala se k PanněMarii
také a onajen s hledem k zásluhám Kristovým byla ochráněna od sku
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alespoň obecně v oněch výraze

tečného poskvrnění,., jednali sv. Otcové zcela správně, když také - Pannu
Marii nazývali Vykoupenkou: Kristovou, aniž chybovali, když. mluvíce
ovšeobecnosti hříchu:prvotního, nikoho z potomkův Adamových. přiro
zeným řádem zplozených z něhonevyjímali.- Nezmiňovali-li se- však výX

slovně o té ochraně od poskvrnyhříchu prvotního, kterého se jí dostalo
- hned v.prvním okamžikujejího početí,nestavěli se:tím proti učení one

poskvrněném jejím početí; neboť pouhé pomlčování o oné ochraně“ není

popíráním jí, Ato tím méně, „poněvadž ona ochrana- byla . vyjadřována! ch a výpovědích, kterými, jak svrchu uve
deno, osvědčovalase plná svatost a čistota Panny Marie.. © .-'.

"Že nezmiňovali se o té ochraně,výslovně, 'toho příčinabyla dílem“

„vtom, že nikdojí nepopíral, dílem -v.tom, že chtěli s důrazem tím větším
„výtknouti všeobeenost hříchuprvotního a tak čeliti tím-účinnějiproti Pe

| lagiovi a jeho stoupencům (5. st.), kteří popírali hříchprvotní, ačtak patrně
(jest vyjádřenv Písmě sv.

Ale ani- tímnevyslovují se sv. Oteové"a špisovatelé církevní proti
"'neposkvrněnému početí Panny Marie, že: tělojejí rovněž jako.tělo' ostatních
lidí nazývají tělem hříchu, těloKristovo pak tělem podobnýmtělu hříchů.
Neboť slovem »hřích« nerozumějí v oněch výpověděch hříchu ve vlastním
slova smyslu,nýbrž žádostivost smyslnou, která sice: z.hříchupošla a k hříchu

„zavádí, ale sama o sobě hříchem není, tělem hříchu pak míní tělo zplozené
s „žádostí či řádempřirozeným. Nazývajíce tedy také tělo Panny Marietělem

. hříchu, nic jiného tím netvrdí, než že Panna Maria byla. zplozena“řádem:
-přiřozeným-a tedy že také na ni vztahovala se závaznost k hříchu prvot
nímu, á.pravíce, že Pán Ježíš měl tělo podobné -tělu hiříchu,-tojedině zcela“
„právem vyjadřují, žé Kristus Pán měl sicepravé. tělo lidské, alenikoli při
Tozeným.řádem zplozené, a-'tedy.že na něho nevztahovala se ani závaznost
k hříchu prvotnímu. Že výrazem tělo hříchu nemínili přisuzovatiPanně.
Marii skutečnou poskvrnu hříchuprvotního, patrno ostatně i z toho, .že tělo

- její nazývali někteří, zejménasv. Augustin, tělém "hříchuještě tehdy, kdýž
očala již ve svém životě tělo Pána Ježíše; neboť že by v tu dobu ještě

byla.měla skvrnu hříchuprvotního, netvrdil a nebude zajisté nikdo tvrditi,
kdo vůbec.věřív božstvíPána Ježíše. ————. ——..

-Co však po staletíbylo chováno v církvi o početí panny Marieza
vinutě ve pravdách jiných jakopestík a tyčinky v poupěti, to bylo zne

| náhla, zvláště od 12..a.13. st. rozvinovánoa. vždy k jasnějšímu vědomí
řiváděno, až konečně. církev. samaučení to, přesně vymezila a vyložila.
"řispělyk tomu zvláště různé úvahya spory,které v té věci nastaly mezi

| učenci bohosloveckými, z nichž jedni vyslovali se proti neposkvrněnému

hn- -Podnět k nim daly dílem sváteočetí Panny Marie,jiní však počjem mnohemčetnější rozhodněho hájili.Početí Panny Marie,- dílem nepravé před-:
-stavy, které S ním byly spojovány. Svátek onen totiž, byv zaveden v kra
jinách východních nejspíšejiž v-5. st. v Neapolskupak ve st. 9. ne-lijiž
dříve,šířil sezvláště-v 11. a 12. st. velmi rychle po jiných krajináchzá
padních; jmenovitě po -Anglii-aFrancii. Všude sice slavili »Početí«, ale ne
všude v stejném smyslu. Někteří totiž pojímajíce slovo »póočetí« Ve smyslu ©
činném, o tom konu totiž muže a'ženy, kterým dává sevznik. tělu člověka,
vztahovali oslavu svou. nikoli k tomu, že spojením těla a duše v jednu
bytost počata byla osobnost Panny Marie, nýbrž k tomu, že matka její sv.
Anna, .byvši po delší dobu neplodnou, pro své prosby a modlitby.konečně
neplodnosti své byla zbavena a-ve svém. životě tělo Panny Mariepočala;
vzhledem k tomu zváli také místy svátek ten Početím sv. Anny (Conceptio
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s. Annae). Ti pojímali sice svátek Početí Panny Marie nesprávně, ale- ne
dotýkali, se učenío neposkvrněném jejím početí. Jiní.-však porozuměli sice“
slovu »početí« ve smyslu trpném o povstání bytosti Panny Marié,. ale.my
slíce, .že' tělo člověka nebývá s duší spojeno a oživeno hned, jak bylo po
čato, nýbrž nějakou dobu později, činili rozdíl mezi početíma oživením
těla člověka a chtíce vyložiti úplnou neposkvrněnosta čistotu Panny Marie,

tvrdili zcela nasprávně, že tělo její bylo posvěceno již dříve, než bylo spo
jeno s duší v lidskou její osobnost. Nepovážili, že tělo samo. o soběnení.schopno ani mravní poskvrny ani posvěcení, aniž .pomyslili, že. tvrzením '
svým staví se na odpor proti učení o hříchu prvotním a o potřebě vykou
pení. Neboť kdyby tomu bylo tak, jak tvrdili, byla by při.vzniku osob
mnostžPanny Marie. spojena bývala duše čistá, jak-byla od Boha stvořena,
s tělem již. dříve posvěceným, a nebylo by proto. příčiny, proč by na-ni
měla přijíti závaznost hříchuprvotního a potřeba vykoupení. Apřece
podle učení církve založeného na Písmě sv. i ústním podání přechází hřích
ten plozením na všechny lidi, nevyjímajíc, pokuď se týká závaznosti, ani,
Pannu Marii, která však, jak řečeno,zvláštní milostí byla ochřáněna od té
poskvrny, která podle závaznosti také jí měla se dotknouti. — Jinf. však
zabíhali ještědále, tvrdíce zcela nesmyslně, že Bůh již před pádem Ada-.
movým vyňal jakousi. částici zcela nepatrnou. z těla jeho a uchoval ji:
čistou až do té doby, kdy povstalo z ní tělo Panny Marie a Pána Ježíše. .

Protitakovýmto výkladůmnepravými nesmyslnýmpovstalizcelaprávem
různí učenci bohoslovečtí,aby je vyvrátili a zamítli,ale nemajícesami náleži
tého. ponětí „o,početí osobnosti člověka, zda totiž tělo hned při svém vzniku 
bývá spojeno. s duší a oživeno od ní, neb o něco později, a nemohouce
srovnati neposkvrněného početí s článkem víry o všeobeenosti hříchuprvot-.
ního a potřebě vykoupení, zacházeli někdy sami také do nesprávnosti a při
vší chvále, kterou vzdávali Panně Marii v příčině její čistoty a' neposkvrně
nosti, činili některé výpovědi, jež nejsou v plné shodě s učením o nepo
skvrněném početí jejím. Patří k nim mimojiné.sv. Anselm; Petr Lom
bardus, sv. Bernard, sv. Bonaventura a sv. Tomáš Akvinský.

Sv. Bernard zejména vystoupil proti kanovníkům Lyonským, když
nevyžádavše si souhlasu sv. Stolice, zavedli kolem.r. 1140 ve své diecesi
svátek Početí Panny Marie a v němoslavovali nikoliv onoho okamžiku,
ve kterém tělo a duše byla spojena v osobnost Panny“Marie, nýbrž početí
a posvěcení těla jejího, "modlíce seten den při mši sv. »Bože, který jsi
tělo blahoslavené Panny Marie jakožto svaté předřídil:a ode vší poskvrny
ochránil.« Vytýkal jim ve svém listě, že zavedli svátek o své újměa že
chybili velice, oslavujícepočetí tělesné stránky Panny Marie, ježto tím po
rušuje:a seslabuje se i přednost Krista Pána, jenž jediný ze všech lidí
byl počat.bez. hříchu, i všeobecnost zákona o hříchuprvotním. V důvodech :
svýchpravil mimo jiné takto: »Byla-li blahoslavéná Pannave svém početí
svatá; musila býti posvěcenabuď předprvým .okamžením své organisace,.
aneb v prvé době této organisace. Avšak před prvým :okamžením její. orga
nisace v životě mateřském nemohlo se tak státi, neboť jí ještě nebylo;
v prvém okamžení však také ne, neboťv okamžení tom zplodili ji rodiče..
A kterak mohlo nastati posvěcení bez posvěcujícího Ducha, -kterak Dueh
sv. mohl míti společenství s hříchem, aneb jak mohl scházeti hřích, kde
byla žádostivost? Leč by někdo tvrdil, že Panna Maria byla počata z Ducha

sv., což však dosud nebylo slýcháno. Nemohla-li tedy výt posvěcena předpočetím: ani po početí, samém pro hřích, který v něm byl; nezbývá, než.
aby "se věřilo, že až po početí, když trvala již v životě (matčině), obdržela ,
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svěcení, které by vyloučíc hřích posvětilonarozéní, ale nikoli též početí.c«
ak vidno,sv. Bernard nečelil tak proti svátkuPočetí Panny Marie,jako

proti tomu; —a to ovšemplným právem -—že zavedli jej o své újmě
"bezsouhlasu sv.. Stolice, a že oslavovali nikoli početí osobnosti Rodičky

„ Boží, nýbrž početí její stránky tělesné. Mluvě o hříchu při početí, pojímal
výraz »početí«ve smyslu činnémvzhledem ke konu plození a ovšem pokud
tak činil, nedotýkalse neposkvrněného.početí Panny. Marie; chybil však,
tvrdě, že sv. Panna nebyla posvěcena při svém početí, -nýbrž až po něm,

: když trvala již v životě, neboť tím „dotýkal se též trpného početí či po“
vstání osobnosti: její a popíral jeho neposkvrněnost. Vyjádřil tím však

„poúzeosobní své mínění, jež podrobil soudu církve řka: »Co jsem řekl,
řekl jsem bez předsudku: Jsemochoten ustoupiti moudřéjšímu a zvláště
autoritě církve, jíž toto:a podobnémíněnísvé předkládám,usoudí-li ona jinak.«

-© Podobnějako sv.. Bernard, -soudili též sv, Bonaventura a sv: Tomáš
-Akv. Horlíce proti: přehnaným a nesprávným výkladům reposkvrněného
početí Panny Marie, tvrdili, sami též chybujíce, že Panně Marii. dostalose
posvěcení až po jejím početí, ovšemvelmibrzy, snad již v prvních oka
mžicích po něm. Připouštěhi tedy při. ní poskvrnu hříchu.prvotního v oka
mžiku jejího početí. Nicméně: zásadními odpůrci: neposkvrněnéhopočetí
Rodičky Boží nebyli. Vždyťi oni vyznávali. zcela rozhodně-plnou její čistotu
a neposkyrněnost, kteráž, jak svrchuřečeno, zahrnuje v sobě též nepo

skvrněné početí. Ale proto jen tvrdili, že posvěcení Panný Marie stalo se
- až pojejím početí, poněvadž učení o neposkvrněném početí nedovedli srov

nati s články víry o všeobeenosti hříchu, prvotníhoa potřebě vykoupení
pro všecky lidi bez výjimký, a kdyby to byli dovedli, nebyli by zajisté

-váhali přijati 'je a hájiti. Čeho však nedovedli, oni, to podařilo se -Dunšs
"Seotovi (+ 1308). Číně totiž rozdíl mezi závazností k hříchu prvotnímu
-a skutečnou poskvrnou jeho, ukázal, že neposkvrněné početí-Panny Marie

nejennečelí proti všeobecné potřebě vykoupení ani proti výjimečnémupo
„stavení Pána Ježíše přede všemi tvory, nýbrž ,i ve zvláštním světle uka
zuje sílu a moc jeho milosti (dílem vykupitelským zjednané), ježtomilostí
tou mohla Panna Maria již předem hned při svém početí býti ochráněna
od poskvrny hříchu prvotního, která také -na ni měla přijíti; zároveň upo

"zornil, že bylo nejen možno, nýbrž i přiměřeno Bohu, aby Panně Marii
jakožto budoucí Matce vtěleného Syna.svého zvláštní milostí takovou ochranu

- poskýtl a ji tím milostivykoupení měroů dokonalou účastnu učinil. ©:
"0 Po takovém vysvětlenínepřestalasice hnedvšecka míněníprotivná;

jmenovitě mezi dominikány byli mnozí, kteří poukazujíce ke.sv. Tomáši Akv.,
zastávali zcela rozhodně náhled, že Panna Maria byla sice narozena“bez
poskvrny hříchu prvotního, ale nikoli počata bez ní; nicméně počet od
půrgů menšil se od té doby a pocta ueposkvrněného početí. ujímala se čím

ál více, zvláště když novými úvahami bylo čím dál s-větší určitostí po
znáváno a uznáváno, že učení to jest nejen ve shodě s. učením ovšeobec

„nosti hříchu prvotního a potřebě vykoupení provšecky, nýbrž způsobem
svrchu vytknutým.(zavinutě) obsaženo jak v Písměsv.,.tak v ústním po
dání, a když čím dál moeněji býlo cítěno, jak velice.bylo přiměřenobožské

velebnosti, aby již v prvním okamžiku početí 'od poskvrny hříchu prvot
ního ochránil a nad všeckyjiné“milostí svou obdařil tu, -kterou -bylpřed
určilza MatkuvtělenéhoSynasvého. m 
| Rozhodliť se pro -učení to františkáni a zavedli ve. svémřádě svátek
Neposkvrněného početí již ve 13. století, Podobně učinili. řádové .jihí, jako

benediktini, cisterciaci, coelestini, karmelitáni, trinitáři, .augustiniáni,
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kartusiáni, - praemonstráti, jesuité a jiní, ač někteří jednotlivci vnich ještě
| drželi se mínění protivného: Také university hlásily se k učení tomu a.
bájilyje, zejménauniversita Pařížská,Kolínská nad. Rýnem, Mohučská,
Komplutská, Salamanská,'Toledská, Granadská a jiné, do. polovice 17..st.
„celkem na 140 universit neb kollejí. Ba i králové a císařovéuznavše je,
vydávali různé výnosy ve prospěch slavností ku. poctě Neposkvrněného.

"početí.-Tak učinil zejména roku 1854 ve Španělsku Navarrský král Jan;
roku 1397král Martin, roku 1437 Marie Arragonská, takučinil v Polsku

«Ladislav. IV., Jan Kazimír a Sigmund,III., tak učinili císař Ferdinand ITI.,
který dav roku 1650. postaviti v Praze ná Staroměstském náměstísloup
Panny Marie bez poskvrny hříchu -prvotního počaté. na památku. osvobo
zení y od Švédův, ustanovil roku následujícího, abý byla.při ní ko

nána každou sobotu a každý svátek Marianskýpobožnost, pro kterouž učinil
štědré nadání.. Mimo to vydal rozkaz,.aby: každý :professor universitní při.

- nastoupení svého úřadu, každý kandidát při promoci, každý rektor univér-'
sitní neb děkan přiinstallaci přísahou se zavázal, že bude držeti a. hájiti
mínění oneposkvrněném početí Panny Marie, leč by sv.Sťolice rožhodla
-jinak. Přísaha. ta byla aždo roku 1772 obnovována každého roku způ
sobemslavnostním vždý v neděli nejblíže příští po svátku Neposkvrněného
početí, -a :to za přítomnostiarcibiskupa a předních hodnostářů duchovních
1 světských,zpravidlav kosteleTýnském. — * 2

——Óo-se týká autority církevní, zejména Stolicepapežské, ta vyslovovala
se sice opatrně, aletaké čímdále s větší rozhodností a určitostí -ve pro

spěch ťoho učení — jednak tím, že vycházela příznivě vštříc: slavnostém

ku1 poctě.neposkyrněnéhopočetípředsebranýmastanovilapřesnějejich:ředmět, jednak tím, že čím dál užšístanovila meze jeho odpůrcům. Tak
ixtus IV. zakázal r. 1483 církevními tresty stíhati tvrzení, že Panna:

Maria byla počata bez póskvrny hříchu prvotního, ovšem mnedopustivani
jako kacířství označováti tvrzení opačné. Pavel V. zakázal r. 1617. výnosem
inkvisice, ve veřejných přednáškách a kázáních hájiti mínění, že Panna,
Maria byla počatas poskvrnou. hříchu prvotního; a Řehoř XV. (1622)
rozšířil platnost výnosu toho také na spisy a řečirázu soukromého.
Alexander VII. prohlásilróku 1661 v bulle »Sollicitudo omnium eocel.«,

„že »starou jest- kPanně Marii úcta věřících, kteří cítí, že duše její byla
zvláštní milostí a výsadou Boží ochráněna. od. poskvrny hříchu prvotního
hned v prvním okamžiku stvořenía vlití dotěla a to s hledem k zásluhám

„Ježíše Krista,Syna jejího a..Vykupitele pokolenílidského, a kteří. v tomto
smyslu uctívají svátek jejího početí -obřadem slavným«. Řehoř XVI pak
dovelilr. 1833 zvláštním dekretem. kongregace ritů všem biskupům;kteří

by za to žádali, aby o svátku Početí Panny.Marie vkládali v praefaci
mešní slova »et te in conceptioneimmaculata« (atebe v- početíneposkvr
„něném),aabyvlitaniiLoretánsképřipojovalipozdrav»Královnobz po:
skvrny hříchu prvotního počatá«. A bylo mnoho těch, kteří za to žádali
, již v letech 1838—1844 -nejen v Evropě, nýbrž-i mimo ni. A. jako pape

žové, tak i některé sněmy církevní VYSTOVOVANse ve prospěch míněnío neposkvrněném početí, zejménaBasilejský, který r. 1439 „vsezení 36.
řečéné mínění nazval »zbožným a s katolickou věrou souhlasným, ježby
mělo býti drženo ode všech věřících«, a sněm Tridentský, který jednaje.
o hříchu prvotním v sezeníV. výslovně prohlásil, že nemíní vesvůj dekret
o všeobeenosti -hříchuprvotního pojímati také Pannu Marii. o

© Mimoťo papežové dopouštěli, ano. svou autoritou potvrzovali, aby
P. Maria s názvem »neposkvrněná«jmenovánabyla patronkou měst, provincií
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a „4
a říší,potvrzovali bratrstva, kongregace, spolkya řádyk poctě neposkvruě“
ného početí zřízené,.potvrzovali i řehole, chrámy a oltáře k oslavě -početí
Marianského, jakož potvrdili svátek; mešní formulář.a církevní- hodinky.
pro touž poctuzasvěcené. S papeži pak souzvukovalibiskupové, kněžía
řádové, města,ano všickni katoličtí národové jednomyslně, oslavujíce Ro
dičku Boží jakožto neposkvrněněpočatou. Ano, mnozí vyslovovali téžpřání
a'zasílali ke Stolici papežské žádosti, aby ' učení“o neposkvrněném -početí
bylo prohlášenoza článek víry. Poukazovali k tomu, jak spasitelnýmbylo
by toto prohlášení vyznáním víry -s hlédem k bludům.časovým,- rationa
lismu anaturalismu, -jež popíraly nadpřirozené zjevení, osvícení a posilo
vání, poněvadž: učení o neposkvrněnémpočeťí přivádí na. pamět nejen
zděděnouslabost: všech potomkův Adamových, nýbrž i to, žeposledního“
cíle svého nikdobez zjevení a milosti'Bóží dojíti nemůže; ukazovalii na
to, jak moenouvzpruhou víry bylo by prohlášeníto s hledem -kezmá
hající se lhostejnosti náboženské,ježto úcta k Panně Marii nevyhasla,nýbrž.
živou jest v myslích-národů. Také. upomínalina ochranu, kterou Pana
Maria poskytovala věrnýmčtitelům svým v časech:nebezpéčných,a -vy
slovovali proto přesvědčení, že by-prohlášení to bylo k-velikému prospěchuveškerécírkve.— — JM —— —...

„ Poněvadž tedy přesvědčenío. neposkvrněném početí Panny Marie:
jevilo se po celé církvi a žádosti za prohlášeníjeho jakožto článek víry
řicházelya opakovaly se ze všech končin,-rozhodl se papež PiusIX. vy
ověti jim, sám jsa: horlivým 'ctitelem Panny Marié a přesvědčen0- pra

vosti řečeného.mínění o neposkvrněnémpočetí. Dříve však, než to učinil,
rozeslal o svátku. Hromnicer, 1849 provolání ke“ všem biskupům. katoli-:
ckého světa, ve. kterémoznámiv svůj úmysl a vyzvav k modlitbám za jeho
osvícení Duchem sv., žádal, aby mupodali podrobnézprávy-o tom, »jakou
poctu chová duchovenstvoa věřícílid -shledem k. neposkvrněnému.po- '
četí Panny Marie, a jakou měrou -přáliby si, abyStolice apoštolská učinila
o tévěci rozhodnutí«, jakož i aby sami přičinili ke. zprávámtěm osobní
své náhledy o přiměřenostitakového rozhodnutí. Provolání to bylo uvítáno
s radostí a podáno k němu 540-odpovědí. Veliká většina. souhlasila'nad
šeně s úmyslem-papežovýma děkovala mu, že konečně-míní vyhověti
přání jejich i -věřícíholidu. - Arcibiskup .Rouenský zrážel sice .od 'prohlá-
šení neposkvrněného početí za článek víry, ale jen- próto; že-to prýjest.
zbytečné; poněvadž »tohočasu nikdo“neupírá :Panně Marii výsady nepo“
skvrněného jejího početí«. Několik jiných zráželi sice také, ale jen proto,
že pokládali to za nevčasné,obávajíce se,. že bý tím-byli protestanté roz-
trpčeni a zbytečné spory rozníčeny. Jediné 'arcibiskup Pařížský projevil
některé pochybnosti podmíněnéo možnosti řečeného prohlášení. (Pareri,
dell" episcopato cattolico sulla definizione dogmatica dell" immaculato con
cepimentodellaB. V. Maria,Roma1851.) —— n..

Došlé odpovědibyly odevzdány kongregaci(sboru) zvláště k tomu
zřízené a v ní r. 1852 a 1853 prozkoumány a uváženyco. nejbedlivěji.
Když pak seznalo se, že věroučné „onoprohlášení jest přípustné, pozval.

apež mimořímské kardinály a 40 cizích biskupů do Říma. Dostavilo se ,
ich však celkem 188, a to z Italie, ze Španělska, z Rakouska .(z Prahy.
ardinál Schwarzenberg), ze Švýcarska, z Francie, z Belgie, z Holandska,

z Německa, z Anglie, z Ameriky, z Australie a z Asie. Býli mezi nimi.
54 kardinálové, 1 patriarcha; 42 arcibiskupové, 91biskup. Ti všickůi, pokud
se již dostavili, obdrželi po exempláři bully,' kterou mělo býti prohlášeno:
řečené učení o neposkvrněném početí, jakož i krátkou zprávu o tom, co
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v té příčiněposud bylo projednáváno. Na to konali ve dnech 20., 21.,
23. a 24. listopadu 1854. (celkem 20 hodin)porady, ve'kterých byla bulla
odstavec za odstavcem předčítánaa brána v úváhu. Kdo mělnějakou
obavu nebo pochybnost, proslovil ji, aby se o nívyslovili. Všecky byly
vysvětlením zapuzeny. Kdvž pak přičtvrté poradě dne 24. listopadu bilo
12 hodinv poledne, všicknipokleknuvše pomodlili se Anděl Páně; a za
ujavše pak zase každý místo své, a vyměnivše spolu ještě několik slov,
počali najednou všichni jako jedněmi ústy volati -kpapeži za prohlášení
řečeného učení slovy: »Petre, doce. nos, confirma nos.« (Petře, pouč nás,
potvrzuj bratry >vé.) : : | |
| I svolal papež kardinály dne 1. prosince k tajné konsistoři a před
loživ.'jiímvallokuci (promluvě)rozvoj celé záležitosti, tázal sc na konec:
»Jest- vám tedy milo, abýchom vyslovili věroučně rozhodnutí © neposkvr
něnémpočetí nejblahoslavenější Panny?« Jeden Kardinál ' vyslovil: ještě
některé pochybnosti. Ostatní však ukázali, že jsou bezdůvodny, načež papež
k radosti všech ujistil, že dne S. prosince'učiní toužebné prohlášení v ko
štele sv. Petra. Zatím konaly se-devítidenní pobožnosti ve, všech kostelích
římských, věřící zachovali předepsaný půst svatvečerní a obklopili zpověd-,
mice; chtíče dne S. prosince přistoupiti při mši papežské k sv. přijímání a
býti účastníplnomocnýchodpustků .
| Dne S: přosinče 1854 shromáždili se biskupové o S. hodině: ranní
v zasedací síni, Vatikánské a obléknuvše se v roucha biskupská, odebrali
se do kaple Sixtinské. Když pak: v,S", -dostavil se sv. Otec,brali se
všickni v slavnostním průvodě do basiliky sv. Petra, zpívajíce litanie ke:
všem svatým. Bylo v průvodě 50—60 kardinálů, '130——150biskupů a ně
kolik infulovaných prelátů. Papež nedalse nésti, jak jest v -obyčeji,nýbrž
šel pěšky V kostele sloužil papež po obvyklých obřadech slavnou mšisv.,
při níž epištola i evangelium zpíványbyly. v řeči latinské i řecké. Když
pak bylo po evangeliu, přistoupil'ku papeži děkankardinálského sboru,
kardinál Macchi, provázen nejstaršími z přítomnýchareibiskupův a biskupů,
jakoži biskupém řeckým a arménským, a přednesl jménémsboru: kardi
nálů, katolických- biskupův i věřících snažnou prosbu, abý učinil věroučné
prohlášenío neposkýrněnémpočetíPannyMarie- |„, Na:topovstalpapež'apředčítallatinskytatoslova“»Neustavše
nikdy v kajícné pokoře. přednášeti BohůOtci skrze Syna jeho své sou
kromé a církve veřejné prosby, aby milostí Ducha sv. mysl naši říditi -a
posilniti ráčil, prosímenyní za ochranu všechny kůry nebeské, vzýváme.
vroucně: přispění Ducha sv. a, prohlašujeme, oznamujeme, stanovíme s -po
mocí jeho ke cti svaté a nerozdílnéTrojice, k oslavě a chvále paňenšké.
Rodičky Boží, ku povznesení katolické víry a k rozšíření křesťanského
náboženstvíve jménu svatých. apoštolů Petra a Pavla i (ve jménu) svém,
jakož následuje: Učení« (nyní poustal sv. Otec, nemoha propláč mluviti;
1 pohlédl vzhůru, -ohlédnulse v-pravo i vlevo k-zástupům věřících,jichž
zraky byly naň upřeny, načež pokračoval): »Učení, ře nejólahoslavenější.
Fanna v prvním okamžikusvého početísvláštní milostí a. výsadou Boha.
všemohoucíhos hledem k'sásluhám Tešíše Krista, Spasitelepokolení lidského,
byla uchována nedotknuta ode vší poskvrny viny prvopočáteční,jest od Boha
sjeveno,a proto. dlužno všem. věřícím:pévně a nesvratně je věřiti. Kdo
by teďy jinak, než jest stanoveno, odvážil se.smýšleti ve svém srdci, čehož
Bůh nedapouštěj, ten nechť sezná a ví, že vlastním nálezem se odsoudil,
ve své víře zkázu utrpěl a od jednoty církve odpadnul.« Jak papež do
mluvil, hlásaly dělové rány: s hradu andělského, že vykonáno jest věroučné
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prohlášení. Hned na.to rozezvučely sevšecky: zvony římské, zdobenaokna
i balkony. Zatím děkoval ve chrámě kardinál: děkan za vykonané prohlá
šení a prosil, aby je zvláštní bullou oznámil křesťanskému-světu.. Véčer
provedeno slavnostní osvětlení v celém městě. Sama správa městská osvě
tlila kopuli kostela sv. Petra 'i paláce na Kapitolu. Druhého dne podělil
"papež po předchozí promluvě všecky kardinály a biskupy v Římě přítomné
památným penízemze zlata austrálského, který měl najedné straně obraz
Panny Marie, na druhé nápis: »Deiparae Virgini. sine labe conceptae
Pius IX., Pont. Max., ex' aúri Australiaé primitis sibi.oblatis cudi jussit:
VI. Jd. Dec. MDCCCLIV« (= Panenské RodičceBoží:bez poskvrny po
čaté Pius IX., nejvyšší biskup, dal raziti z.prvotin zlata. australského jemu

obětovanýchdne 8. prosincé 1854.) Den: ná- to (10.: pros.) pak úveřejnilvěroučnou bullu, ve. které“ učení o neposkvrněném početí Panny Marie.

přesnězyložil, odůvodnil a jako článek víry všemu světu křesťánskémuprohlásil. | 0 0 55 ,
E Jak patrno, papež nestanovil žádnéhoučení zcelanového, aniž povýšil
na článek víry učení pouze lidské — toho. učiniti nemůže,—nýbrž přesně .
vyložil a jakožto učení Bohemsamým zjevené stanovil to, co v Písmě sv.
o početí PannyMarie alespoňobecněa zavinutě jest vskutku obsaženo,

co v církvi od počátku nejprve také jen obecně -azavinutě, potom čímdál jasněji.a s větším rozvinutím bylo chováno; a učinil'to jako nejvyšší
pastýř a učitel celé církve autoritativně;t. j. ukládaje závaznost všemvě
řícím, aby rozhodnutí to jako pravé přijali a jím se řídili.I jest proto od.
"tédoby nejen zcela jasno, jak. učení o neposkvrněném početí Panny Marie
jest rozuměti, nýbrž i nade vši: pochybnost surčitostí naprostou“jisto, že
"učení to ve smyslů vyloženém jest vskutku od Boha zjeveno, a: proto.
pravé. Neboť v takových rozhodnutích, která činí papežve věcech víry

„neb mravů jako nejvyšší učitel a pastýř celé církve, těší se zvláštní pomoci.
Boží a nemůžese mýliti.“ ——..

Kristus" totiž, ustahoviv církev, aby věřícívedla Ke spáse, svěřil jí
své učení jakožto jeden z prostředků, kterýmby své údy. vedla ke spáse.Avšakjenpotud' jestúčeníjehoprostředkémspásy,pokudjest.čistoane
poskvrněno. Neboť jakmile by se porušilo, přestalo by býti učením Kristo“
vým a tím i prostředkem spásy. Bezzvláštního. zřízení však neudržélo by :

-se čistým, jako „vůbecnezachová se vničem čistota, není-li ustanoven:
nikdo, kdo by bděl nad jejím zachováním.Proto Pán Ježíš ustanovil
v církvi úřad učitelský, aby učení. jeho nejen hlásal a šířil, nýbrž i nepo- .
rušeným zachoval. Pravilť k apoštolům a skrze ně-i'k jejich nástupcům:
Jdouce, učte všecky národy ... učíce je zachovávati všecko, cožkoli jsem
přikázal vám; a aj, já 8 vámi -jsem po všecky: dny až-do skonání světa.
Mat. 28, 20). Avšak anitento úřadučitelský nebyl. by mohl 'zachovati
učení Páně. bez porušenípouze svými silami a svým přičiněním. Přisvědčí

„tomu zajisté každý, kdo uváží, kterak již druhého dne: zkomolena bývá
mnohá řeč různými přídatky, výpustkami a podkládáním jiného smyslu,
než řečník měl na mysli; čímspíše tedy porušilo by se učení Kristovo“
v tak dlouhé řadě let, kdyby zachování čistoty jeho viselo pouze 'na lid
ských silách a lidskémpřičinění. A přece Pán Ježíš nemohl dopustiti, aby
učení jeho porušilo se a.-tak zbaveno bylo. lidstvo onoho prostředku spásy,
o němžpravil: Kdo uvěří a pokřtěnbude, spasen:bude, kdo pak neuvěří,
bude zavržen. Vždyťbylo by'to totéž skoro; jako by řekl,že mu nezáleží

na spáse duší a tedy ani na tom,. zda dosáhne kdo účelu, pro Který sevtělil, trpěl.a smrt podstoupil. Tím však:by jednal proti své“moudrosti
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a svatosti a vešel byv odpor sám-s sebou: A to ovšem uněho, jakožto
pravého Boha, nemůže sestáti. Byl proto Pán Ježíš sám sobě — svédoko
nalosti.a moudrosti božské povinen postaratise o to, aby-učení jeho zá
chovalo se čistým. A on učinil tak. Věda, že učitelskýúřad církve neza
choval by přirozenýmisilami svými učení jeho neporušeným, dal mu zvláštní
pomoc či zvláštní dar, kterým působí,že úřad fen nemůže nikterak uchý
Jiti se.od pravdy při hlásání, vykládání a, zachování učení-zjeveného..Že-to
učinil, ujistil .sám,-když apoštolům a jejich nástupcům -jako hlasatelům
učení jeho slíbil ustavičnou pomoc svou. (Mat. 28, 20), a pomoc Ducha sv.
(Jan-14, 16, 26), a když prohlásil, -že-ani. brány pekelné neodolají proti
církvi jeho (Mat. -16, 18). Neboťbude-li Kristus a Duch sv. s učitelským
úřademcírkve stále. (po všecky dny až do skonání světa), nedopůšstí za
jisté, aby úřad ten hlásaje a vykládaje učení jeho uchýlil -se od pravdy.
<A-neodolá-li církvi žádná moc, ani peklo samo, neodoláproti ní ani blud
„ve věcech víry a mravů; sic. jinak nevyplnila by se přípověď Kristova,
jež však vyplniti se musí, poněvadž: Kristus, jsa pravý Bůh, vždy plní
a plnit musí,co slíbil- © M

-© Dal však Pán Ježíš tuto zvláštní pomoc'či dar neomylnostiučitel
skému úřadu církve pouze k tomu konci, aby zachoval; hlásal a vykládal
bez porušení učení jeho, učení zjevené. Patrno tedy, že.neomylnost netýká
se kterýchkoli věcí, nýbrž pouzépravd náboženských, 'a to těch, které Pán
Ježíš buď sám; neb skrzeapoštoly hlásal, jakož i těch, které již dřívebyly
-odBoha žjeveny.a potom od Krista stvrzeny. Jest proto učitelský. úřad
čírkvé neomylný toliko 1. v hlásání, vykládání a zavhovávání článků víry
a mravů, které byly zjeveny zřejmě; 2::v určování článků Víry a mravů,
které. sice nebyly zjeveny zřejíně,ale přece alespoň obeeně neb zavinutě
vepřavdách jiných; takže z nich jako důsledky nutně plynou; 3. v roz
hodování sporů, týkajících se učení víry a mravů; 4. v určování, které
spisy a která podání jsou božského původu,.či které knihy patří k Písmu
sv. a které podání jest apoštolské, jakož i v rozhodování o takových událo
„stecha věcech kázeňských, jež sicé nepatřík zjevenému učení,avšak tak
těsněsoúvisí s ním,- že popřenímjich popíralby se některý. článekvíry
nebmravů. ——— | O ———.—

Svěřil pak Pán Ježíš učitelský úřad církve pouze apoštolům s Petrem
v čele a jejich nástupcům, biskupům, s římskýmpapežem. „Neboťapošto
Jům toliko a skrzeně'i jejich nástupcům řekl: »Jdouce, učte všecky ná
rody, učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám; -a aj, já
s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa.< Oni tedy jedině mohou
učení Kristovo: předkládati věřícím. autoritativně či s ukládáním závaznosti,
aby to, co k věření předkládají, věřící jako. pravdu, Bohem zjevenou,- sku
tečněuznávali a zachovávali. (Kněží, jáhnové. učía vykládají, co učitelský
úřad jako pravdu.zjevenou předkládá- k věření.) Poněvadž tedy k. učitel
skému úřaducírkve, jemuž Pán Ježíš udělil dar neomylnosti, patří bisku

ové s římským papežem, jakožto nástupci apoštolů, patrno, žeoni to jsou,
kteří se. těší daru neomylnosti, pokud onen úřad vykonávají. Nejsou však
ve věcech víry a mravů neomylni jednotliví-biskupové sami o sobě; neboť
to nelze dokázati ani z Písima sv., ani z ústního podání; také nebylo by
toho ani potřebí. Ale veškerenstvo biskupů, spojenýchs papežem, těší se
daru tomu, jakož patrno již z oněch slov Páně,svrchu uvedených, jež uka
zují vůbec, že církev vučení svém neomylná-jest.Neboť kdyby ani všichni
biskupové s papežem dohromady nemělidaru toho, neměla by ho církev —
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učitelský úřad její — vůbec;Ávždyťonijsou to, jimž učitelský úřadcírkvesvěřen.jest.
-Proslovuje. pak Veškerenstvobiskupů heomylné nálezy buďna cír

kevním sněmě obecném aneb i mimo sněm, když v souhlases papežem,
jisté rozhodnutí ve věcech víry aneb mravů činí.

-+ Mohou však nastati případy, kdy nelze ani svolati sněm obecný,
(na př. ve „válce) ani čekati, až.by veškerenstvo biskůpů, po zemi. rozdě
Jených, svůj nález podalo, na př. kdyby někdo hlásal nějakou nauku .po

chybnou jakožto učení Kristovoa bylo.o nebezpečenství,:ževěřícípřijmouji v domnění, že jest pravá. V případec takových porušila by se snadno
jednota -a čistota učení Kristova, kdyby mimo:veškerenstvo biskupů, spo

jených' s papežem; nemohl-nikdojiný činiti neomylná prohlášení ve věcechvíry a mravův. Aproto Pán Ježíš, přihlížeje zvláště k takovýmto přípa
dům, udělil dar neomylnostitaké Petrovi a každému jeho nástupci, řím
skému papeži, o sobě, :takžei jeho rozhodnutí ve věcech víry a mravů
prosta .jsoů omylu, jestli. je učinil jako- učitel a pastýř celé církve autori
tativně. Patrno to mimo jiné z oněch slov, která. pravil Petrovi při po
slední večeři: »Já jsem.prosil za tebe, aby. nepřestala víra tvá, a ty někdy
obrátě, potvrzuj bratří svvých.«Rozhodnutí o neposkvrněném početí Panny Marie týká se však také
víry, a papežučinil je jako nejvyšší „účitel a pastýř čelé.církve- autorita
tivně, a tedy za oné pomoci,.Kristemslíbéné, při které nelze dopustiti se
omylu.: I není proto pochybnosti, že rozhodnutí ono jest omylu prostoa:
zcela bezpečné: Panna Maria,: jakožťo: předurčená Matka vtěleného. Syna
Božího, "bylla vskutku zvláštňí milostí a výsadou Boží. ochráněna hned

V pryním“ okamžiku svého početí. od poskvrny hříchu.prvotního, a to,s hledem k zásluhámJežíše Krista. |Jak-důležitým,poučnýmipotěšitelným: jestrozhodnutíto,netřeba
bodotýkati. Upomínánejen na to, žé člověknezůstal vté dokonalosti, ve
které“byl stvořen, sám se oni připřáviv,nýbrž 'i'na to, kterak Bůh, sli
tovav se v nekonečné milosrdnosti, dobrotě a lásce své. nad lidstvem, |

koupil je vtělením a.smrtí Syna svého a tak opět přístup Kk-věčné blaženosti, poslednímuto číli jeho( (druhotnímu), otevřel. Upozorňuje i na to,
že *bezmilosti Boží, Kristemzasloužené, nelze dojíti.onoho cíle, a ovzbu
zuje,' aby každý hleděl si zjednati milost tu .a s ní působiti, a tedyy, aby
též za vedení církve svědomitě -užívaloněch prostředků spásy, které“ Pán

Ježíš ve své církvi uložil, totiž: Bv.(svátostí, oběti mše sv. a neomylného
učení jeho,

MARIA! ©

Ó-jménoplné rOSy,něhy, vůně! “
jest sladké jako hroznycypresovép

: jím opojeni chvějí se mi rtové “.

a duše spita- jeho zvukem stůně.

Jest vonnéjako nard, jenž vlesní Hině;/„ svéróní perly,žhavé, rubínové;

„'jak. hudba tklivéa jak tóny nové,
. jenž poletují na chvějící. struně;
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+ jest plno. kouzlav ústech starců, dětí,
JV něm poesie, edenupták, vzletí:
necht život drsný žal či rozkoš skýtá,

v něm sladké útěchy jest manna skrytá;
„a život můj-li tone ve -běd moři,

to jméno nad ním žhavou duhou hoří!

IMMACULATA.

Zem mizí pod Teboujuž v tmavém stínu,
jaksvětlý zjevse ovznášíšk nebesům;
Tvéoko září plno sladkých dum '
a touhou hoří vroucí po TvémSynu.

Ach, brzy odpočineš v Jeho klínu,
číš slastí věčných sklonf.se ke Tvým.rtům;;
juž v ústret poslal archandělů.tlum
as lilijemi zástup sdrafínů. ",

A kolemTebe tryská jas.a víří:
teď rostev nekonečnocizích světů,
že hvězdy září jako zlaté chmýří,
a pod Tvou nohou: měsíc stříbrem hoří —
ach, co jest proti lilje květu,

jenž nad sníh: čistší. z duše Tvé se noří?!

PO LETECH.

oHle, kaple známá!Z náručisnětí,
*jásmínu, růží, kývá mně vstříc;“

„ač noha. váhá, bázní se.chvíc,
cosi mě vábí přes práh dál spěti..

Čarovný obraz! Ve věnců spleti
©,Madonna s děckem, andělská-líc,
a jak k-nf patřím, vždy víc avíc
-vzpomínek blahých duší mou letí... .

Ach, což vše zašlo jako sen pouhý:
ty vzněty, sny a nadšené touhy?

samoten vědy:mám.kráčeti v žití
„bez květu, lásky, soucitu mříti? —
Ty, Matko, aspoň přiviň mě k Sobě,
jak vinešv náruč Božskésvérobě!

| X.. Dvořdk.

-.
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ME DO POČTU $ZNAMENANÝCH«. | m

vroucíláskou 4. posvátnouúctou vzpomínámsi dnes na ně...
Stojí tamv daleké domovině jistě tak, jak jsemje posledně
byl spatřil. Šetří jich ruka lidská, šetří jich snad'i živlové.
Blesk“ se jim vyhýbá — vichr jich nevyvrátí — mráz jich
nespaluje, čas letí kolem nicha jich. se nedotýká ——protože

jsou to stromy — »znamenané«.
Od“ svého nejútlejší -dětství pamatuji je beze žměny. Navštěvuji je

každoročně, ale jsou stále stejně nachýlené, stejně mohutné. Jeden je dutý
a dutina jeho stéjně “vyhnilá dnes, jakobyla předtřiceti roky, jinýj je ohněm

[vypálený a zelená se dnes tak, jako se zelenal v „mladostimé....Jsou to slavné stromy. Některé z' nich jako mobykání samya samy
"stojí v širém-poli, giré, ale hrdé v samotěsvé. Jiné tyčí se v zelené zá
plavě:lesů, silné a mohutné, jako obři přerůstající a přehlížejícíokolí své.
o Pamatuji, kterak padali:jejich druhové kolem:nich, zkázaa smrt: ne
sčíslněkrát kráčela kolem, nle jim se vyhnula. Stojí vicestě, ale cesta se
jim ubne, stojí „uprostřed pole, ale plůh před nimi se. obrátí, jde člověk
kolem a smekné před nimi, protože jsou to stromy: »znamenané«. Šetříjich

i sama naše vrchnost, při kácení lesa život Jim daruje, a kartografové zakreslují je do svých ma
ako vojín nosí rdě záslužný peníz na své hrudi, tak na jejich

starých kmenech visí jejich vyznamenání. Na jednom visíkříž, na druhém
Boží muka, na jiném soška anebo obrázek Bohorodičky. A byly to činy
hrdinské anebo na výsost tragické, kterými sobě vydobyly šlechtictví stromů
»znamenaných«... Jednu z těch tklivých historií povím vám nyní...

* +
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V dílskémrevíru nad Klepčím veliký obdélník Jesa:odsouzenbyl na smrt.
Víc než půl století- ve svorném přátelství stály tu smrky-a jedle.

Řadu let společně rostly, dole proplétaly se jejich:„kořenya nahoře objí
maly se svými větvémi. V tichém vánku šeptaly si navzájem dlouhé, ne
konečné.věty čisté lásky, a když se vprudkém vichřwjakoby dravou vášní
zmítaly jejich koruny, tu vlastním tělem:druh druha kryl apodpíral. Řas

naté haluze jejich, oděné věčně zeleným rouchem, jako ručespolečně, spínaly se k nebi a v mohutném chořálu společně zpívaly velebné hymny
svémuTvůrci. Ve svých kadeřích:skýtaly pohostinsky měkký. a bezpečný
příbytek ptákům, a všecky stejně, maléi velké,dravce i zpěváčky jakona loktech něžně houpalyna pružných větvích svých.

Denně navštěvoval-je tu lesník, který je hlídal, aby jim nikdone
ublížil a měl je spočítané jako "pastýř stádo oveček.

I jiní lidé přicházelik nim. Hledalipod nimi suché klestí. zělený
mech anebojedlé houby, ale nikdo z nich dosud -neodvážil.se jim ublížit.

Až teď sámlesní vešel mezi ně, sekerkou: na holi upevněnou-odťal
s- každé kus. temné kůry, až.jejich nahé tělo podní se zabělelo, a na to
bílé tělo čepelem sekyrkypo řádě vpaloval jimpečeťsmrti. :

Vyměřoval paseku, -»Kroupo s. Bartákem,« řekl v-sobotu po výplatě,
>V pondělí začnete s pasekou.« — »Začneme, pane fořt,« kývli oba muži.

— »Porazíte| padesát. kmenů: v Sádku.« — »Porazíme padesát kmenů.« —
»Sami?« — »Nejraději sami.« — »Dobrá,« kývl lesní a obřátil se k ostatním»pilám«.*)
F V. pondělí od časného rána hrnuli se k lesů odpočalí dřevorubci.

Šli-na průběry do hustého -mlází, šli klát dříví polenové, strouhat
šindel, chmelné a telegrafní tyče vysekávat, šli do školky a do mytí...

Kroupa: s Bartákem zaměřili do Sádku. Šli na. holoseč.
Šli oba mlěky, tiše, jakoby němí. byli. , Mlčeli célou cestou, protože

k mluvení jsou u nás věčery: ale den je k přemýšlení, k práci a k modlitbě; pouze. rty jejich se pohybovaly. Oba muži totiž v-dučhu konali svoji
ranní modlitbu. Kráčeli vážně,jakoby cítili, že kráčí sínrt v jejich patách
a smrt že vnášejí v nádheru milovaného lesa. Určený kus výsekají do

hola: — Jako obilí na. poli pokácejímohutné zmeny, Jakoby to stébla byla,a pouzestrnisko pařezů zbude z celého Sádku <.
V lese čekal už na ně hajný.

»Dříví půjde na stavbu, každý coul Sky deje proto drahý, řežteúsamézeměa kácejte proti vrchu. Počněte stouhlé jedlí, ta musí padnout semhle

do průseku, abyse ušetřil mladý Jes, druháa třetí musíjít za ní a pakuž to půjde jako kartý.« - ,

»Dobře,«kývli hlavou'a' chystali se k dílu p i Barták. xv polednepřijde se podívat sámpan lesní,« el ještě odcházející
hajný, ale neodpověděli mu ani. »Jen ať přijde, "myslili si v duchu; »najde
v průseku jistě tři kmeny,«a Kroupa shodil.s ramene pilu.

Byla to dlouhá ruční pila, ha obou koncích uchy opatřená, vekter ých
vězely ohmatané rukojeti. "Jako kousavý pes na své tlamě nosí košík, aby
nikomu neublížil, tak pila, když zahálela, na dlouhé řadě svých“ostrých
zubů měla lať s hlubokou drážkouuprostřed pocelé délce. Lať byla uvá
zaná na provaze, a jako myslivec nosí nařemeni svou smrtonosnou zbraň,

tak na rameni přehozenou nosil z práce i do práce né. By svoji be —
»hušatku«. Miloval ji,. protože byla krásnáa. výborná yla neo yčejně

+) Dvěma v lese -společně pracujícím dřevorubcůmříká se: »jedna pila«.
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dlouhá, hřbet měla rovný jako-struna a ostří.jen mírně: vypouklé. Tenká
byla jako list a pružná jako had. Prohýbala se vruce a její.ocel zakalená
svítila do modra.. Kroupa opatrně sňal s ní drážku a pila.vycenila jako
vlk dravé zuby.: Byly ohlazené a nově nabroušené, vysekané veformě pís

meny M; které:řezaly. při každém tahu v obou směrech. Byla. to zlá pila.
Barták mezitím odhodil sekery a z režného pytlíku:vysypal hromádku:tvřdých,bukovýchklínů.
Oba svlékli.pak šerkové kazajky: a teskným zrakem podívali £se

lese. Viděli stromy, kterak jim ze zraněných boků vytéká vonná smů
Zdálo se jim, jakoby plakaly a krvácely ty staré kmeny předsvojí smrtí
A že se tlačí a tulí k sobějako stádo ovcí, když větří lačného vlka... ©

Sestárli. oba ti muži při.vražedné práci své, ale bylo jim přece pokaždéteskno ú srdce, když po jaře počínali v lese novou seč.. |
Tak s Pánem Bohem,«prolomil konečně ticho Barták a.se. sekerou

„v ruce: kleklna jedno, koleno. Proti němu poklekl na zem Kroupa. Obhlídli
kmen -a směrem k průseku, tam kam se měl sřítit, počali ho těsně nad
kořeny rubat. Střídavěse zatínaly:v pravidelném tempu ostré sekery do
měkkého, teď po jaře šťávou a mízou napitého dřeva, Vysoko přes hlavy
:obou dřevorůbcůlítaly veliké kusy bílých zdrůbkůa brzy v půlkruhu
pokrýval y zemi, '

-Asi na'dlaň hlubokou ránu. vysekali do kmene, aby, až ho podřežou,
v pádu se nezaloup, ale pěkně, čistě aby se oddělil od pařezu.
. »Dost,« řekl -Kroupaa obapovstali. Odhodili sekerya chopili se pily.
Obešlijedli, poklekli tentokráte, na obě kolenaa přímo proti vysekanému
místu naopačnémkonci stromupřiložili. jiný vražedný nástroj , ozubenou
piln. A už řezavý zvuk její ozval se tichým lesem...

Jako by všechen život z obou mužů přešel do ní, tak oba mlčeli,.
a'ponze ona,pila, zpívala hlasitě svoji jednotvárnou,.hrčivou píseň. Hleděli.
upjatě na-ni, sémtam smýkali ji ocelovými pažemi,po každém smykujako
pod úderem kladiva zlóbně zasršely:na obou koncích jako“jiskry drobné
a: voúné, hažloutlé.piliny. S obou stran šířícího-se řezu vylézalya kropil
-deštěmsvým :šat-i obuv dřevorubců, .malý závěj na obou. koncích z nic
zvolna se vršil a rostl. Jako stroj, neviditelnou:silou „hnaný;bez zastávky,
pravidelným chodem i tempem pracoval Barták s Kroupou. Cítili, že ta'

pla jako nerv spojůje je v jedinou bytost, mající tytéž-myšlenkýa tutéž
vůli: řezati rovně, stejně, aby řez se nezkřivil a pila hladce probíhala úzkouchodbičkou svojí. '.

Hjoub a hloub ocelovými zuby zakusovala.se do stromu 'pila. Hlas
její čím dál tím více'se nížil, tlumil a dusil až konečně celou šíří svého
tenoučkého těla zmizelav kmenu. Harašivě, jakoby zlostí a vztekem ochra
těla, podrážděně ozývala se uvnitř stromu. Ale dál a vytrvale překusovala
vlákno po vláknu, hryzlá dřeň a přetínala tajemné cesty, kterými stoupala
míza od kořénů do vysoké koruný, až do vršku a do posledníchkonečků
zeleného jehličí... :

1 >Odpočinem!«
»Azarazíme klíny,< promluvili asi po hodině- oba muži a stroj se

rázem zastavil. Pila umlkla, zmizely pršky pilin a ticho. zavládlo vůkol.
Rukávem režných. košil stírali -si dřevorubci horký pot š vrásčitých čel,

av křížise prohýbali, až obratle v nich pastvě, raskaly. Cítili oba v řukách,jak -už pila se dusí, jak jen stěží prodírá se hlubokou ranou.
„—" Vstali proto a sáhli po tvrdých klínech. -Jednou rukou přidržovali

pokaždé klín u zářezu a čepelem šsekéryv druhé ruce zvolna klepali na
= o
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tupé hlavy bukových klínů. Ale jakmile chytil klín a pevně vězelv těsném
řezu, pustili ho, a oběma rukama sevřeli sekeru.a vší silou bušili doň. Po
slušnězalézal- klín po klínu hloub a hloub do čerstvé,svěží rány.
-Jedle až dosud stála nehybná avznešená, hrdá a pyšná, jakoby.pře

hlížela v mohutnosti své, co ti dva lidští červi tamdole u její paty kutí.
Ale teď po každém úderu na klín zachvěln se hrůzou. Celým jejímštíhlým
tělem jako. mrazení probíhalo lehounké chvění, i konečky větví pokaždé
ráně znatelně, jakoby leknutím se otřásly. Podčšeně z její koruny vyletěli
ptáci, vyskočila ustrašená veverka. Cítili blížící se zkázu a prchali z je
jího objetí.

Nové a.nové klíny. zasazovali dřevorubci, novými a novými ranami
vháněli je do vnitř.

-© Rána konečně se roztáhla, rozehlípla se o malé poznání. Jako inženýři
pozdvihli teď dřevorubci oči svoje vzhůru a na ráz poznali, že jedle vrchem
svým mírně se naklonila, ale že k průseku: nesměřuje.

»Svažuje se ke mně,« řekl Kroupa a po těch slovech, jakoby se roz
umělo samo. sebou, čeho třeba: učinit,. chopili se znovu: seker a znovu

: ztichlým, zamlklým lesém ozvaly se pádné rány, Bušili tentokráte pouze
na dva, klíny, střídavě tloukli na ně, až dřevěné hlavy jejich pod-ocelovou
čepelí:seker se třepily a práskaly.

Občas jejich oči zdola do výše přejely kmen a zdovu svezly se dolů,
až, konečněskoro současně vydechli dřévorubci: »Srovnala sel«
— (Vykřikli to skoro jásavě, vítězně, protože podařilo se jimpřemoci

toho mohutného obra, výsoko nad ně se:vypínajícího .
"© Be sekerami vruce popošli několik kroků a stanuli přávěuprostřed

širokého průseku. Na 'první pohled, když z povzdálí na jedli se zadívali,
viděli, jak krásně se nahnula. Sem přímojna ně — -do středu průseku
míří —nachýlila se, jakobyse jim pokloniti chtěla, uznati jejich převahu
a vítězství. Není možná,aby padla jinam. S láskou ve zraku,tiše a mlčky
"dlouhouchvíli hleděli na ni Kroupa i Barták. Ach, jaký krásný“strom to
byl! Rovný jako svíce, jeho kmen byl pěkně oblý, dole mohutný a do

výše stejnoměrně ubývalo mu síly, jako by byl osoustruhovaný. Větv č
po něm pravidelně byly rozložené, jakoby je rozměřil a. rozsázel .

Tak němě stáli proti sobě drvoštěpové a jedle —. Dlouhouchvíli
hleděli si do očí, měřili se navzájem a pozorovali se.

- 2Ne, nesvážím se, nešlehnu se stranou, alé určitě padnu, kam vy

chcete, v celé nádheře své položím se vám do průseku. k nohám, zcela
tak, jak si to lesní přeje,« zdálo se jakoby jedle slibovala.

Spokojeně k zaříznuté pile. vrátili se oba muži. Změřili ještě sílu
dřeva, které jedli drželo ve výši.

| ' »Řízneme desetkrát a znovuse podíváme“ rozhodl Kroupa a už zaserozezpívala se pila.

la nyní volně, hladce :protahovala se řezem — a bručela svoji píseňspokojeně.
Po několika tazích překročila střed, kde byl kmen nejširší; »dost«

chtěl právě vykřiknouti Kroupa při desátém. řezu ale v tom zarazilase:pila.Zaskřípnutá,hroznousilousevřená-anisenehnula.—| Uvnitř
stromu zlověstně cosi zapraskalo jednou, po druhé —

»Pro Boha — padá,á,« vykřikl Barták — a oběma v té chvíli bylo
jasno, že strom je oklamal, podvedl, že se kácí předčasně a k tomu fálešně
že se svažuje ještě stranou, protožepilu jim zaskřípl,že se řítí kamsi

(proti jejich vůl, že letí jinam, než onii chtějí, než mu vyměřilia rozkázali.
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»Ale kam jen — kam asi?« mihla se otázka hlavou.
Coši jako panika zmocnilo se jejich zmatených, překvapených duší

a celéhookolí. Výskočili na nohy apohlédli vzhůru. ;
Obromná jedle jako příšera kývala se v modrém azuru, větvemi

mávala kolem, jakoby se se všemi stromy loučila, pomalounku natáčela se
kolem. své dlouhé osy, jakoby hledala svoje nové těžiště, jakoby se na

okamžik rozmýšlela — co dělat, dále stát, anebo vykročit a položit„Ajakoby rázem-se rozmyslila zavlála peručím jako perutěmipták
chystající se k odletu ařítila se stranou od průseku, do zeleného mlází,tam, kam uskočilKroupa. ©

»Letí!l« hrozným hlasem vykřikl tento, přikrčiv se a roztáhl nad
hlavou ruce jakoby ji chtěl v pádu zachytit ve svoji náruč.
+. Byla to chvíle děsu a hrůzy.

Ptáci praskotem ulekáni oněmli, sluníčko hrůzou schovalo se za mrak,větru leknutím zatajil se dech .
Pouze větve kácejícího se stromu šuměly, syčely a hvízdalyv rozrá

ženém vzduchu — a zoufalý výkřik »Panenko Mariia!< letěl od zeměk nebi....

V mladém bujném lese: zeprnakalo to —jedle še sřítila.Mrtvé
hrobové ticho zavládlo -kolem — — — — —

k. o : o . <k

„8 rukama sepjatýma a se zrakem hrůzou vytřéštěnýmkleče)Bartákna holé zemi, kam uskočil.
' »Zabila Kroupu — zabila Kroupu,« jako hrany. znělo mu v uších

a jako na zelenýhrob: hleděl pa korunu jedle, pod kterou předočima mu,zmizel věrný jeho druh. 
Tak ho spatřil Kroupa prodírající se z hustého peručí padlého stromu

na světlo Boží. Byl bledý a jako osykový list třásl se rozčilením na celém

těle „po přestálé hrůze. (Stopy smrti, která kolem letěla, zračilý se dosudv.jeho tváři.
© Jako na přízrak hleděl Barták rna vylézajícího Kroupu.

stal »Kroupo —« vykřikl a skočilk němu, »ty jsi živ — a jak se-to0%
. »Nevím — Bůh ví — ale podíváme se« — hlasem vážným, jakoby

hrobovýmmluvil dřevorubeca oba pohlédli na padlou jedů A rázem vysvětlilo se všecko.. Viděli, že jedle nedopadla.
»Visí,« vykřikli jakoby jedním dechem. —

a Spatřili několik zpřerážených, mladých smrčků, jež hned na pokraji
hrdinně postavilise proti ní, ale ona v rozmachu své síly zlomila je jako
třísky. v slepé vášni neušetřila ani svoji dceru, mladou jedli, a zlomila ji
v polou jako křechýl. — |

Sedm zlomených kmenů napočítali, ty všecky chtěly ji zadržet, za
chytit, ale zmírnily jen prudkost jejího letu — její tíži však neodolaly.

»Ty se za měobětovaly,< prostě ale hluboce dojat zašeptal Kroupa —.
»Alc' tů tentě zachránil,c řekl:Barták“ a ukázal na mladý doubec. Byl

odřený sice, ale na jedné zjeho větví jako na ruce napřažené leželštíhlý

vreho) Skácené jedlé. Dub se nezlomil. Pouze se nahnul pod tíží, kterouosud. nes

»Počkej, pomohu ti,« tekl Kroupa, vyzul dřevěnky a bos lezl nadoubec vzhůru.

X
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Nahoře nohou kopl do jedle a tazvolna — pomalu svezla: se nyník zemi.
Po týdnu šplhal se Kroupa znovu ra. dubovýkmen.Na „zádechměl,

zasklenou skřínku se soškou Rodičky Boží. Zavěsil ji nahoru právě na'
místo, kde z kmene vyrůstala větev, odřená větev, ta, která zachytila pa
dající jedli. Dub stojící v dílském revíru — na Sádku — přijat byl do
počtu stromů »znamenanýche.S:SASKU

Z LEGEND 0 MATCE BOŽÍ.

: 20470 V HELOPOLL

Jal v MěstěSluncepostrach náslýchaný
+ "hd-domácíi přišlé káravany, .

: kněz, kníže, žebráktřásl sea rmoutil —

(">Kdo bohy spásy s podnoží nám shroutil?<
v tom rozruchu, kdy Egypťan: se děsil,

1 číms poutavým, nač .zrak se bezděkvěsil,
Mát Panna byla, Dítě na rohoži

a skromněvyložené její zboží. 

Jas tajemný plál Dítkuv obličeji
1 a divembyl tah každýtvářejejí

a -v díle mistrném, jéž na trh tkala,
zrak postřehoval kouzla neskonalá.

Dav pestrý skupil se zřít božskou vnadu,
jež nestačila zakrýt stopy hladu,
a její přičinliváruka, bílá

(groš :bídný brala za půvabná díln.

I spěla.pro chléb, úsvit ranní v líci,
a Dítě chtivě sáhlopo krajíci

a jedlo vymořeno dlouhým postem,
„| jenž na, útěku byl jim věrným -hostem.

A lačná Mát se chvěla slastí velkou,
"že Toho smf být něžnou živitelkou, ©
. jenž včera teprv, do městakdyž vcházel,“

své ručky kynembohy s- trůnů sházel.«R



| PŘENIOR
»Je slyšet dusot katů, »Šla matká Sdítkem tudy?«
jež vyslal Herodes — „ „ kat vyzvídal a klel.
Kde honemnajít chatu, 1 VŠla, pane, když jsem v'hrudy

keřhustý,chrannoumez?<- tu zlatoužatvusele

A řekla Panna svátá: . | I spěli bez.váhání
> »Hle, pole zkypřené! -7 zpět vrazi zmatení,
(>Vsejtato zrnazlatá, 7070 8 jasnouvyšlaskrání

„než vrah se přižene!«- Mat- Boží z osení.

Vzal Josefzrní z mála 3 „Ob,pšeničko,má zlatá,.Z
- a v lán je rozsypal jak's všecka rozmilá, —
a mžikem pšenkazrála že's očím zléhokata
A větérek s ní hrál. -mé Dítě ukryla! |

(A jense s-Jezuletem ( Jsóunedaleky chvíle,
. Mát vsetbě stulila, kdy na oltáře svět |
již byla tu jak letem z-tvé mouky chleby bílé
sběřvrahů zběsilá. klást bude za obět.


A v nich se bude divem,
by kojil duší hlad, |
v svém božském těle živém

. . ,

můjJežíš ukrývat. : můj Ježíš ukrývat.« F. Kůselý.
w , ,

- ".

. < , „. © , < í - : . , : |
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Dr. A. PODLAHA: ©

PANNA MARIA V. NAŠICH PÍSNÍCH PROSTONÁRODNÍCH. |

jakou oddaností a láskou lid náš k Bohorodičce]ne, jevíse jasně
v srdečných a tklivých písních na její počest složených. Z písní
chrámových zajisté nejradějilid náš zpívá právě písně Marianské,
A většina našich písní Marianských jest výtvorem neznámých
prostých skladatelů z lidu . samého. N ěžná láska našeho lidu

. k Panně Marii patrna jest již z něžných přirovnání, jichž užívá
k tomu, aby naznačil její krásu srdce jímající. Prostí skladatelé písní
Marianských nebyli na rozpacích, k čemu Pannu Marii přirovnati. Neboť
co znali něžnějšího a krásnějšího nadvonné květiny? A především nepo
skvrněná čistota, Panny Marie — k čemu případněji mohla býti přirovnána,nežli k bělostné lilii anebo i,k bílé konvalince ? 

VAtak oslovuje jedna národní píseň.moravská Pannu Marii slovy:
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»Ty jsi to vonné lilium, 6 Maria!

Čístější- nad konvalium,; alleluja.« *)

A jiná píseň oslovuje Pannu Marii slovy: »Ty jsi nebeská lilija«-© Alenejenlilium,nýbržikrálovnakvětin,růže,hodilaseprostoná
rodnímu „skladateli, aby jí užil jako obrazu Panny Marie, a tak nedivme
se, oslovuje-li ji píseň prostonárodní přímo: »Ó Maria, 6 růžičko'« a za
svěcuje-li takřka růži Panně Marii. Překrásně praví jedna z písní morav
ských: »Před Pannú Marjí růže prokvétá.«

Ašíře oboje toto přirovnáníPanny Marie k růžia lilii rozvádíjiná
píseň česká těmito slovy: , |

' Zelená se kmen Jesse
Po té nebeskérose.
Vyved růžičkuvoňavou
Nad padlý sníh bělejší,
Zplodil panenku, předrahou
Nad 4/iz vonnější. . í
Vykvetl prut 'Aronů,. |..
Zplodil nám drahou Pannu.

c Její: vůně naplňila ©

1 Všecky kůry andělské, .Ažpřed trůn Boží vstoupila,
Bohu se zalíbila. ++)

Vůně: oněch květin byla skladateli vhodným obrazem k tomu, aby
naznačil velikost ctností, Marie Panný, kteráž nalezla milost před Pánenu.

Srdci našeho lidů zamlouvala se Panna Maria velice jako pečlivá,
laskavá matička, pečujícío svého synáčka. Sladké ukolébavky, jež asi muzpívávala,takčastozaznívajívnašichprostonárodních« písních,zejměna
vánočních. -Kolik -prostosrdečnosti, dětinnosti, ale kolik zároveňi poesic

jest'v „popěvoích těch obsaženo! Póslyšmež jen:

M

Maria práh. překročila, 
Ň Hned synáčka porodila.

- Vzala si ho na své.ruce,
Zpívala mu.velmi sladce.
Zpívala mu: nynej, nynej;
Můj. synáčku roztomilej. ***).
| +

Maria ho kolíbá, —
Nynej, nynejmuzpívá..
Anděl zpívá písničku,
Pozdravuje matičku:
Zdrávas Panno Maria,
Milosti Boží plná. T)

Jak -idylický to obrázek, jejž si. fantasie Aida vykouzlila v.ovzdušíradostí vánočních !
|

* Bartoš, Nová sb. 1093.
ed) Kamar, I., 17.

+++) Suš. 32.
+ Suš.33.
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Ale ovšem'i s bolestrni Panny Marie lid náš upřímnouměl soustrast; ;
dojemné postnípísně Marianské jsou toho důkazem. :
O Představujía líčí nesmírnéty bolesti takprůstě a krásně, že srdce
bezděky uchvacují; Tklivý, žalem chvějící se nápěv dojem ovšem ještě
zvyšuje. Překrásná jest píseň počínající slovy:

Lámala matka své ruce, —
Když -viděla syna v těžké muce.
Slyšela ho plačícího, í
Viděla ho ukrvaveného;
„Nemohlahoslovemtěšit,
Ani jeho svatou:krev zastavit,*)

Uctívaje Rodičku Boží jest si lid náš předevšímživě vědom, že jest.
ona .i jeho matkóu, a to matkou přédobrou, přelaskavou.V ní spatřujepoBohu svoji naději; kochá se v lásceK ní adiví se, že by kdo mohl jí
nemilovati. 'Překrásně to vyjadřují tato slova písně:

| Maria poBohu v tom světě naděje,
Tebe našesrdce milovat slibuje.
Tyjsi překrásného matka milování,:

| Nad tebe. po Bohu krásnějšího není.
Není hoden máti srdce ve svém těle,
kdo by nemiloval matičkyspanilé. H)

„Jak krásně a rozhodně vyslovenatů takřka přirozenápotřebakaždého křesťanauctívati Rodičku Boží!
© Je-li Panna Maria pečlivou matkou, jest zajisté i mocnou ochránkyní,
tím: spíše, že jest zároveň Matkou Boží. I toto pevné přesvědčenívyslovují.

naše národníí písně opět a opět. Tak jedna z nich volá: ©

'
|

-»Maria, matičko milá, ,
Vypros nám milost u Syna. |
U Syna svého: milého :
Vypros' nám milost každého.« ***)

-© A jako dítky k matce svése tulící v záhybech roucha jejího se
skrývají, cítíce se tu býti bezpečnými, tak uvědomoval si lid mocnou

ochranu Rodičky Boží jako plášť, pod nějžlze se uchýliti. Jak bezpečnomusí býti pod pláštěm jejím v samé, bezprostřední její blízkosti! Ano, tam

jest útočiště naprosto bezpečné!Z této představy vyplynula tato prosebnápíseň: .
Pod Tvůj plášť se utíkáme, „U

Paněnko Maria, 
za ochranu tě žádáme,
matko dobrotivá.

"Ochraň,.zastaň, vysvoboď nás,Pannomilostivá;' *
nedej, nedej hubitinás,
matko lítostivá. —) o“

———

+ Buš. 68.
**) Suš. 61.

*) Suš. 72.
+) Bartoš, Nová sb. 1084.



Ochraně Boží a Rodičký jeho i andělů doporučuje především zbožnámatka dítko své. o
Tak,(kdyžje ukládákespaní, říkánadním: ——

T -Pán Ježíšbuďmi v hlavách,
i — panna Maria v nohách,

- andělíčkové Boží po všech všudy.stranách. ))
, Může-liž ochraně bezpečnější poručiti dítko své? *

A kolik modliteba o vystupujevzhůruk nebesůmk PanněMarii!Lid. náš.jest přesvě čen, že pod mocnoujejí ochranou,„ničehonemá seco báti.

Velice pěkně vyjadřujeto jedna moravská píseň.. (Táže se mladého
muže, chystajícího se na cestu:

Mladženečku mlady.

Kaj ty povandruješ?
Odpovídá:. >Ztej země.do jiněj;

ma -dokrajiny cuzej.«

. = A na otázku: ' »Kdo cě tam opatři,
Dy cě smré zachvaci?«

Odpovídá:bezstarostně: :
: »Mám já“tam svá milá

Panenku 'Mariu.
» Ona mne opatři, |

Dymnesmré zachvaci:..
Do hrobu položi,. | .
Do nebe sprovodzi.**)

Opravdu, jeli zajištěna blažená smrt pod očhránouMatky. Boží: —čehosebáti?
- Av tesknýchchvílích,kdy všichnij jej opustili,vzdychý ubohýSlováček:

- Užmne opuščila celá má rodzina, :
Ene mne ty něopuščaj,panenko Maria!o.

Vzdálenější představě našeho lidunjest přirovnání Rodičky Boží k hvězdě

mořskén 1 toto přirovnání přijal li nášs porozuměním,jak svědčípíseň,která .z

Ó Maria, hvězdo morská
- | PřebolestnáMatko-bóžská,

v Na tom: mořisvěta vzdychám 2“

As prošbouk Toběpospíchám.+)
. Nad jiné oblíbenýmprojevem úcty k Panně Marii jest lidu našemu

pout do míst jí zasvěcených. Z rodné "své dědiny vydávali 'se poutníci

* Erben 1,Bartoš +Domácíčítanka« 14.**) Suš, 21. | „
***)-Suš. 58. C

+) Suš. 66. a. ' , : 0
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radostně na.cestu, a ňa místech poutních očistivše,duši.svou a povznesše
svoji mysl vraceli se domů. Když zavlály korouhvea záklaholilzpěvpoutní '
písně,"kolik'očízarosilo se radostí! Apo dokonané.pouti zbyla touha na
vštíviti krásné to místo zas. Touhu tu krásně vyjadřuje píseň ve sbírce
Bartošově: , „Překrásná růžička Jíbezně voní,

.. máduše, mé srdce dychtělo po ní,po Matce Boží.
„mé srdce túží,

Maria kdě si? 9)

A siděe neodolá, když naskytne se příležitost k pouti:
Slyšel sem krásný hlas mezi horama,

"andělé zpívajá:Zdrávas Maria;;.
po hlasupůjdu, .
bát se nebudu, s—
kde jsi Maria?+ “ a4

"Přostomilý jest log jejž poutník“vede Vjedné moravsképísní“s malým Hanáčkem. ©

Poutníkvypravuje.
Když jsem já šel na svatý:Kopeček,
Potkal mě tam hanácký chlapeček.
Ptám se já tě, hanácký chlapečku,
Kudy cesta k svatému.Kopečku?. *
»Tamhle je ta panenka Maria,Onavoníjakokonyalija. | o
Jenom pospěš, můj milý pútničku,
Tam ty úajdeš svů milú.matičku. «**)

-Ano »svů milů matičku« — kolik poutníkůjJUtam našlo ná krásných
těch našich-místech poutnických! Vřele procítěné písně.poutní: výmluvně
tó hlásají, jakož i touhu, která tam věrného Křesťanaob čas pudí.

. Slyšmež.jen jednu z lidových písní Bvatohorských,píseň při vší svéprostotěskutečnědojemnou: '



. Horo krásná, spanilá, „m
Kde přebývá Maria,

. Jak jsi krásná k milování, ©
Svatohoršská.Maria!
Uslyšel jsem krásný hlas,
Jak Maria.volánás: *
Pojďte ke mně moje děti,

„Přišel čas, již přišel čas.
Pontníčkovérozmilí,
Pozdravujme Marii,
Čisté srdce Boží Matce :
Darujme, 6 darujme.“

—+)Bartoš, Novásb.. 1089. “. —
+) Suš.. 17. »Cesta k P. Marii.« <
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Slyš matičko volání,
Pros za věrné. křesťany,
Byse ráčil Bůh smilovat
Nad námi, ach nad námi.
Vyprosnámpožehnání,
Ó Svatohorská „paní, |
Ať víra, naděje, láska:
Přebývá mezi námi.
Zvlášť se rač přimlouvati,
Když budem umírati,

> Býchom hodně tělo Páně
Přijali, ach :přijali.

: Moravané ovšem vším právem sobě zakládají na svých neméně'krásných
poutních místech Marianských. —

-Na svatémKopečku— praví jedna:z jejich písní —Na svatém Hosténě,
A, tam jsó dvě perličky
Není jich v Moravě. '
Není na Moravě přes ty dvě Marie:
Jedna na svatém:Kopečku,Druhá na Hosténě.*)

A jak blahý to pocit, kdyžpo dlouhé pouti za krásného letního jitra

objeví se konečně vytouženýcíl! Pěkně to malnje moravská píseň :
Nad Hostýnská horů vychází slunečko; M

na stokrát buď pozdravena má milá matičko! |
Památkou na poutní místa přináší náš lid -s sebou domů obrázky a

sošky Marianské, napodobeniny oněch milostných obrazů: a soch, jež na
poutních místech se uctívají. A ozdobuje jimi nejen příbytek svůj, nýbrž
1 ve volné přírodě nalézá pro ně vhodná místa. Jsou to poetickáta zátiší
lesní, kde tak často na prastarých stromech vidíme zavěšený obrázek
Marianský, jsouto ty kapličky nad studánkami v polích a u křižovatek cest.

Básnické nadání našeho lidu nespokojilose však pouze velebením
Matky Boží a míst jí zasvěcených, nýbrž obíralo se často 1 životem jejíma okrášlilo jej mnohými legendami.

Jak asi — tak rozjímala prostá mysl lidu — se vedlo Matičce Boží
a Synáčku jejímu v kruté ziměvánoční? Vždyť,jak praví píseň:

Porodila v ty. vánoční hody,
Co zamrzly všechny všady vody.
Není ptáčka ani křepelice,
Samé zimy, samé metelice.

Ale pak vyznívá píseň konejšivě:em jedna voda nezamrzla,
| Kde Maria pro vodu chodila,

0. By Ježíšku kápel udělala.**) |

| '*) Suš. 62.
**) Suš. 4..



Jak krátká to legenda, a kolikskvostné poesiev ní! 

Jiná píseň líčí útěk Marie Panny. Herodes, strojí Ježíšku úklady:
»Josefs Mariu to slyšali,

Hned s dzicjatkem preč ucikali. 
Našli chlopka vpoli žito sjač:

Vrač se pro srp, hojí se už žač.—
+

Rolník uposlechl, a skutečně, když se vrátil se srpem, vyrostlo. a

uzrálo obilí. A Hž jsou tu pronásledovatelé, kteří se rolníka táží: ©
»Nevidzěle-li panny iducej
Co-něsla dzěejatko na ruce ?« *,
„Dy sem já to žito rozsíval, |. |
Překrásnů sem pannu: uhlídal.“
>O ty chlopku, ohlopku šaleny,

Ty jsi to žitečko sel vlonil« *

A s nepoříženoupronásledovatelé se vrátili.
-© Dojemná jest ballada v Čechách i na Moravě známá 0 Panně Marii

a zmrzačeném dítku.

»Chodila Maria
po širokémsvětě.

oba nosila synáčka |
| v svém svatém životě.

1 Přišla ona, přišla
| k jednomu-kováři.

NValézlau něho utulek ve stáji, a tam narodil se Ježíšek:Přišlo do maštalky
kovářovodítko: | |
»Zakolíbej ty mně
moje nemluvňátko|«

, »Jak pak zakolíbám,
když ručiček nemám:
Xn těch ručiček,

-ani těch očiček ?!« .
»Dotkni se plínčiček,
nabudeš ručiček,
dotkni se jesliček,.
nabudešočiček. A

Otec, vida uzdravené dítko, se táže s údivem: |
»Kdesty ručky vzalo?«

I odpovídá dítko. s radostí: ©
»Dala mi je dala
panenka Maria.

V

|

Jak mnoho poesie jest obsaženo v prostonárodních legendách Mari
anských, poesie, na kterouž byi básník největší mohl býti rd, jest zajisté

patrno každému již z.toho, co dosud bylo uvedeno. Ale obzvlášť krásným
způsobem jeví -se to v této legendě moravské : |

vw
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+, SvatýLukáš, maléřBoží,
. On maloval obraz Boží.:

Ale práce se mu nedařila:Nemohl on ho vymalovat,
Musel nad ním podřimovat!

"MatkaBožípřistápila, 1... | 1
Obraz svatý malovala:
Svoje líčka přiložila,

í „ Hned obrázek ozdobila.*)

-=

Jak krásná to myšlénka!. A jak. prostě,úle dovedně jest vyjádřena!
Neméně názorněvylíčila soběpoesie prostonárodní Pannu Marii jako, pří
mluvkyni. Ne: suše, ale takřka,dramaticky, jako bý se celý děj před námiodehrával. Slyšmež:

Hříšná duše od bran nebeských zahnána s nářkem ubtřá se dolopokla:

=. „ha dušička plakající |A. svých. hříchů litující. ©
Potkala ju Matka Boží:
»Co naříkáš hříšná duše?«
»A jak nemám naříkati, *
Dy se nevímkam poděti '«

" Vrať se duše, vrať se se 'mnú,
Přimluvímsé k mému synu.« .

í Jak k nebeským vratůmpřišly;
... "© Na ty vratazabářily.

I praví Kristus Pán:
| “ : »Svatý Petře vemte klíče, -©

Pohlednite, kdo to tluče.« * | —
»"Tlučeto, pane, matkatvá,

- za ní stojí duše hříšná.« :
+Mú matičku mněsem pusťte, .

-Duši hříšné odtad, kažte.
Kažte jí cestu široků, s

" Kady, bříšní do-pekla. jdá.«

Ale již přimlouvá sse, Matička. Boží: |
© »Netak, netak, synu milý

Odpusť.hříšnédušiviny- 7)

„Pokusil jsem se vybrati maloujenkytici z toho,tco poesienašeho
lidu vytvořilana počest Matky Boží. Učinil jsemtak rukou neumělou a

setřel při tom zajisté jemný pel s. mnohého toho kvítka, ale snad mnohé
z nich prostou svojí krásou zalíbilo: se přece srdci čtenářovu.

„ ©) Buš. 4l.

"M Suš. 25.
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: "Tys" jejím štěstím, drahým pokladem,

PÍSEŇ POUTNÍKŮ.
Tvůj pozdřavatjem.týn, ó6 Matko Páně,

ze krajin dálných jdeme ve Tvůj. chrám,
v záplavě jitra hoří jeho, báně

©modlitbou vroůcí k nebes výšinám.

Jdem, starci k Tobě smozolitou dlaní,
-čas šíji naši sklonil dolů v zem, ©
' vlas bílývlaje vráskovitou skrání:

»Buď útěchou nám v stáří Klopotném!«

A Jdem muži k Tobě, život těžkou pěští |
nás v zápďš na život a.na smrt zve,

(jdem k Toběsílý ždát a v práci štěstí:
"96 Maria, chraňv boji syny svéle
JJ dem ženy k Tobě,Matko Ježíšova;
-Ty víš,jak často.ženěkrutý los ©

z ocele bolesti mečostrý skóvá:

">Ó Matko matek, za -nás matky, pros!«

Jdem panny k Tobě — vínek duše bílý
Ti v lásce klademv čistou Tvoji skráň,
na Juzíchvíry s písníjsme ho vily: ©
0 Matko, květy duší našich chraň!«

Jdem vslzách lásky, v prachu kajícnosti,
zpěv náš jižjásá v chrámu Tvého zdech,

7 kde pokoj Kristův v lánu Tvém'se hostí ..
„a bolest umírá i bídy vzdech! v

Radostí;:"plesem duše námse plní,
/

andělskýmzpěvem volná hruď sevlní
"ca víry vítězící mocným nápěvem.

Maria Matko,. duší našich Paní,
buď s námivždycky;daleký náš cíl
a nevíme, kde kámen nohu. raní,

kde duši čéká osten těžkých chvil

* Pod rukou Tvou, z. níž požehnání?řine,
s důvěrou v Boha půjdem v domovsvůj,
slyš, zpěv náš k nebesům jak vzhůru. plyne:

»Na cestu duše mí - a v Matku důvěřuj'« Vi.Hornov.
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Lorettánská kaple u Pyšel.

J. KOŠNÁŘ: ,

LORETTÁNSKÉ SVATYNĚ V ČECHÁCH. -©

"bhýše Nazaretská, v níž přebývala po drahnou dobu Neposkvrněná
„ Panna všech panen,byla již od prvních dob církve předmětem zbožné '

+ úctyprvních křesťanův, a. ne bez příčiny. Vždyť tam den eo den
obětovala Bohukrálovna Nebeská všecky své tužby, tam trvala na mo

dlitbách, tam přijala. radostné poselství: archanděla: Gabriela, a V nepatrné ,
i chudičké-chýšité »Slovo-Tělemučiněnojeste. 2 .

Pokud první zprávy se zachovaly, zbudovala nad chýší Nazaretskou
sv. Helena, matka císaře Konstantina, nádherný chrám, do něhož dle svě
dectví sv. Jeronyma (+i r. 420) putovali již tehdy četní poutníci, a pouti

tyto neutuchly ani v pozdějších dobách, kdy Saraceni zmocnili se Svaté
země. | ,

Jak staré podání vypravuje, byla chýše, Nazaretská, proměněnáve
svatyni, anděly přenesena 'na konci třináctého století do Dalmacie, a dne
T. září r. 1295 do Italie blízko města Recanatti. Papež Pavel II. jal se
naď ní budovati nádherný chrám roku 1461, který teprve dostavěn byl
roku 1587, kdežto vlastní chýše Nazaretská obložena byla již roku 1549
mramorem .dle plánů znamenitého umělce Františka Bramante. Nádher
nou tuto zevní ozdobuprovedl sochař Sansovino sé vzornou pílí i do
vedností. | |

. Jaký div, že na toto posvátné místo, jež zváno bylo »Loretto«, 'puto
vali z celého. světa atudíž i z Čech mnozí poutníci, kteří s dojmy nejpo

svátnějšími vraceli se do své vlasti. Ale žádný z nich nezanechal posobě takou památku, jakou zůstavil po sobě českýpán GočkardďFlorian
Dětřichze Žďáru, který roku 1618 pojal za. choť zbožnou A/žděřu, dceru '
horlivého katolíka Saroslava Bořity s Martinic, toho časumístodržícího
království Českého. Sňatkem -tímto uveden byl ve spojení s katolickou 
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šlechtou v Čechách, a ač dříve Inul k utrakvismu, stal: se vlivem své
-dobré choti horlivým katolíkem.
| Ježto nemohl se obratem ruky vymanit'z vleku. jitřící se šlechty

nekatolické, chtěl vyhnouti se veškerýmnepříjemnostem i odcestoval:téhož
léta. do Italie, kde-navštívil s -chotí svouposvátnou Lorettu, kterou nemálo
si oblíbil. Tamučinil i slib, že, bude-li manželství jeho obdařeno synem,
podobnouchýší N azaretskou zbůduje na svých statcích. Vrátivšímu se
do vlasti narodil .se skutečně roků 1622. syn, jemuž dal na křtu jméno
František Adam Eušseb, a pln vděčnosti hleděli slibusvému .dostáti. Ke
stavbě Lorettyvyhlédl si DětřichŽďárskýze Žďáru místo asi hodinu na
severozápad ležící od dědiny Jenče, kde první:Loretiu zbudoval dle. roz„měrůposvátné chýše Nazaretské v Italii. :

ová tato svatýně Márianská posvěčena byla: již dne 2. července
roku 1625 kardinálem Arnoštem Harrachem, arcibiskupe m ;„Pražskýjm, za
ohromného.účastenství lidu z Prahy i blízkého okolí, který sém takérok
co rok na svátky Marianské začal putovati, ježto papežUrban VIN. nadal
poutní místo toto plnomocnýmiodpposty:Poněvadžsvatyně tato stála v hájku,'pojjmenováno bylo: i. místo .celé
»Hájkem«,„ kteréžto jméno přeneslo se také na kapli, při níž: později zalo
žen byl i klášter Františkánský a vystavěny i »ambity«.

Tenť jest vznik první Lorelty v Čechách, ano i v celém Nčmecku,
jak. dokazuje to nám“ obrázek rytý r. 1630 Janem: Smíškem, který -nese
nápis: . » Lorettánský: v Hájku nedaleko červenéhó Újezdá, první

v „německých: zemích(!) . . roku 1623. vystavěný, | až do dneška. zázraky osest «
Druhou posvátnou kapli: Nazaretskou, ne o mnoho pozdější, jest ona,

Kterou roku 1626 v Praze za Hradčanech založila Benigna Kateřina, choť
Viléma Popela s Lobkovic."Tato:druhá Loretta posvěcena byla dne 25. března
na svátek Zvěstování Panny Marie roku 1631 kardinálem a arcibiskupem

„Přážským hrabětem Harrachem, a péče.o ni i konání služeb Božích svě
řena byla sousedním OO. Kapucínům. Zde pohřbenabyla r. 1654i.zbožná
zakladatelka. R. 1661 zbudovány byly i ambity kolem svatyně této synem
zvěčnělé o sedmi kaplích, z-nichž prostřední ve východním ochozu pro
měněna byla v kostel Narození Páně r. 1718. nákladem Markéty hraběnky
Valdštýnové, rozené Černínové. Bohaté průčelí nadzápadním ambitemdo-.
konáno bylo r. 1720 Eleonorou Karolinou vévodkyní zé Sagan, a na .věž

r. 1694 dána i zvonková hra, pořízená nákladem bohatého.měštěnína Pražského Eberharda z Gloukova.
Nelze .upříti,. že. tato Pražská Loretta náleží mezi nejvýstavnější

v Čechách a na Moravě. Zvlášť: pečlivě bylo pěčovánoi o zevnější vý
zdobu posvátné chýše Nazaretské, kterou dokončilr. 1684 dobrý -sochař
a štukatér Jáchym Agosto. Žel Bohu, že i tu mnoho bylo pokaženo zabí-.lením i zubem času.

Ku Hradčanské Lorettě, která svéhočasu byla slavným místem pout
"nickým,záhy přidružila se jiná,a to v- GolčovuJeníkově, kteréžto městečko
smnohými "statky náleželo na počátku sedmnáctého věku českému pánu
Trčkovi z Lípy. Leč po bitvě Bělohorské bylo zboží Trčkovo císařemFerdi
nandem -II.. zkonfiskováno, který Jeníkov daroval polnímu zbrojmistru
Martinovi Maxmihanu svob. pánu z Golče, po němž i městys. jméno obdržel.
Když byla r. 1648 třicetiletá válka ukončena mírem Westfálským, zbudoval
zbrojmistr z. Golče na poděkování v Jeníkově »Lorettu«, do které puto

vati začal zbožný lid z blízka i z dáli.. Aby poutníci mohli zde sV,. svá
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tosti přijímati, vystavěla choť jmenovaného, Maria Magďaléena z Obsiniku,
blíže posvátné chýše Nazaretské residenci, do níž's přivolením církevní
vrchnosti uvedla duchovní z řádu Tovaryšstva Ježíšova. Svobodný pán
z Golče zemřel r. 1653 a choť jeho. následovala jej o čtyři léta později.
Oba pohřbeni byli před oltářemjim tak milé a drahé svatyně, .kde. těla
jejich slavného vzkříšeníočekávají. Po zrušení řádu Jesuitského r. 1774
zřízeno bylo při Lorettě místo administrátora, a r. 1827 vyklenut byl nad

osvátnoů chýší Nazaretskou i prostorný farní chrám, který zasvěcen jest
ke cti a slávě sv. Františka Serafinského. ' . ' M
| Skoro současně budovánabyla Loreta zaď Starým Kinšperkem ne
daleko Chebu, kde v bezprostřední blízkosti stával hrad, v němž blaho

r bros E =
|

| i

Loretta v Praze.

slavený Hroznata, veliký ctitel Marianský a zakladatel řádu premonstrát
ského, svůj život mučednickou smrtí r. 1217 dokonal. První základ k této
svatyni dali bratři Jan, Arnost a Adam s Olttengriinu, Kteří místo toto
darovali roku 1648 OO. Jesuitům,již v městě obnovili chrám sv. Ducha,
načež nad městem jali- se. stavěti Lorettu s ambitem, a od této k městu
1 křížovou cestu u velikých rozměrech s 29 zastaveními. Po zrušenířádu.
Jesuitského dosazen byl k svatyni administrátor.a roku 1855 zřízena byla
v Kinšperku i fara. | | |

-| Po bok tohoto poutního místa posvátné chýšeNazaretské můžeme
postaviti směle Loreču v Římově na Budějovicku, která dosud náleží mezi
nejslavnější poutní místa česká. I zde zbudovali svatyni tuto Jesuité, kteří
obdrželi statek Římovský r. 1626 od %ana Oldřicha knížete z Eggenberku,
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jenž jej na vydržování: seminářev Českém Krumlově daroval. Bratr laik.
San Gurve T. J., který vynikal jako výborný lékárník, věnoval na vysta
vění posvátné chýše Nazaretské všecky své úspory, a ježto nestačily, začal

i sbírati příspěvky, k čemuž obdržel povolení od kardinála arcibiskupahraběte cha dne 20.!červnar.. 1648. Kaple i s ambitem dokončeny
: byly. r. 1658 a dne 12. září (na svátek Jména P. M.) slavně posvěceny.
I při této svatyni vystavěna byla pod širým nebem veliká křížová cesta
s 25 zastaveními v podobě prostranných kaplí, jež ozdobenyjsou četnými
sochami, představujícími případný děj. Roku 1697 přistavěn bylk východní
části ambitu i kostel sv. Ducha, při němž r. 1786 zřízenabyla lokalie, od

r.. 1857 povýšenána faru.
- Podobnou Lorettu dle první svatyně toho druhu v Čechách, která,

jak jsme sezmínili,- zbudována byla v Hájku, chtěl vystavěti na svých:
"statcích zbožný ZraděFrant. Antonín z Weisenhofu. K tomu cíli vyhlédl.
si místo velice malebné, položené v oboře »Něměí«, jež rozprostírá se as

půl hodiny jihovýchodně od.města VZasimi po. pravé straně silnice. Se
stavbou započato bylo r. 1704, i byla podvou letech dokonána stavitelem
Janem Jiřím Erhardem. Zbožný zakladatel založil r. 1715 při této posvátné
Lorettě i místo administrátora, 'ale ke stavbě ambitů již se nedostal. Za
to na straně východní ke svatyni přistavělvěž s cibulovitou vížkou, a dal
na ni zavěsiti zvony, které svým lahodným hlasem podnes svolávají věřící
každé soboty za doby letní do této posvátné kaple, jež zvláště. Vlašim
skémuobyvatelstvu jest podnes tak milá, a tolika zbožnýmivzpomínkami
posvěcená. 2 . : :,

. Jako zmínili jsme se o těchto Lorettánských svatyních. v drahé vlasti
naší, tak mohli bychom se zmíniti i o.jiných, které na sklonku XVII.
a na počátku XVIII. věku zbudovány. byly u Pyse/ v Boru, v Slaném
a Jindedle posvátné chýše Nazaretské. Ale žeby látka příliš vzrostla,
obmezili jsme se pouze náty nejhlavnější a také nejstarší, cožzajisté, po
stačí laskavým našim čtenářům. Majíťti tyto Loretty téměř stejný původ,
ježto ne vrchnost církevní, ale láska dobrodinců — je stavěla po. většině
z vlastního popudu za obdržené milosti. m |

Zevnějšek kaplí těchto různí se sicenamnoze od sebe, ale zřídka kdy
rozměry, přesně odměřené dle vlašské Loretty, což platí i-o vnitřním za
řízení. Ve všech nalezneš tentýž oltář, opatřený za tabernakúlem stříbrnou
mříží, za níž stkví se socha »Lorettánské« Rodičky Boží, ano ani stěny
holé, zprostých, zašlých' cihel .se zbytky opadalé omítky neliší se od sebe
nikterak. Apřece klesáš pln hlubokého dojmu v tom zášeří svatyní těchto
na svá kolena, a v srdce loudí se ti city nejposvátnější, jak to vyjádřil
jeden z katolických. básníků našich: P |

Tu cítím, jak bých přestal žíti tělem,
a s ním jak zmizel z nitra tmavý stín,
jenž provázel mě přísně v žití celém,
skryt tajně srdce mého.do hlubin.

Ču

Ach, jest mi, jak bych rozepjat měl průdce
své duše chvějících dvé perutí,
a zatím spínám v dumách vroucně ruce
a oko vlhne v slzáchpohnutí ....
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M.

„1 lilie rozkvetly, hyacint prostý

MÉ KRÁLOVNĚ..
Nocrožsela hvězdy již nad širou zemí '

"a v diadém sepjala zářivá světla,
teď v čarovném úsvitu luna nad všemi
výš vyplula, v čelenku. královskou vzkvetla :

6,hořte, vy hvězdy,.dál na prahů ráje, 
kde touha mé duše a naděje máje,
£ Marii,královněsladké.

Již červánky poupat keřrůžový ,plane

"a jasmínu opojná vůně sem vane,
luh zazářil ve slunci sterými skvosty;

ó, rozlejte vůni svoů nádherné květy
á kádidlo dýchněte v nadzemské světy

Maru, královně sladké.

"A-v modlitby varhan ať slavičí pění
se ozve zas tlukotem. lásky a bolu,
drozd samotář s kosem ať rejstříky mění,

sbor pěvců nechť chvalozpěv zapěje spolu;;
6, zapějte,ptáčkové, v lesní svétiši,“.
ať chvalozpěv zavzní ažv nebeskou Mši

Marii, královně sladké. 

: Své poklady otevřte hlubiny moří
jás. perel a jantar a korály rudé, ©
nechť podnoží královny ve zlatě hoří,
věž z drahocenné sloně za trůn jí bude ;

ó, země a moře dík za skvosty vám,
já hořící srdce sám za oběť dám.

Marii, královně sladké.
Miloslav Javorník.

A (2aČCU Ň



aEPony nenHa:L

Lidový obrázek: »Pouť na Sv. Horu« (ryl Maulini).

KAREL PROCHÁZKA.

JAK SE JEVILA A JEVÍ ÚCTA MARIANSKÁ V ŽIVOTĚ PROSTO
NÁRODNÍM LIDU ČESKÉHO.

. Prameny a význam zkratek: BP — Bibliograf. přehled č. národních písní. est.
Dr. C, Zibrt. V Praze 1895. — CZ --: Ceský lid. Red. Dr. C. Zíbrt. Ročník I—XIV. —
ČM —- České a moravské písně. Řady II: odd. IV. V Praze, nakl, A. Reinwart —
X -- Kolely vánoční. Rada II. odd. IIL Nakl. A. Reinwart. — M — Mudrosloví.Uspořádal© FrantišekLadislavCelakovský.VPraze1852.—MB-..MatceBoží.
Almanach. V Olomouci 1904. — AML — Moravský lid. Fr. Bartoš. V "Telči 1892. —
V .- Nákres slov. bájesloví. Napsal Dr. IH. Máchal. Praha 1891. — NV2 -- Naše děti.
Fr. Bartoš. V Brné 1858. — MNW/7- - Naše Ilorácko... Pořad. Jos. Dufek. Ve V. Mezi
říčí 1893. — „VP —Národní pohádky... vydává Slavia. Sv. I, 2, 4. V Praze, nakl.
R Vilímek. — WPR —-Nár. pohádky. Pořádá .. Slavia, R. II, odd. I, V Praze I8Ví. —NS<-Národopisnýsborníkčeskoslov,| SvazekI—X,—P—Prostonár.č.písněařík,
Sebral K. J. Erben. Nové vyd. V Praze X. Hvnek. — A -— Rostlinstvo a jeho význam.
Sepsal P. Sobotka. V Praze 1879. — S- Seznam zvykosloví ... Objasňuje Dr. C. Zíbrt.
V Praze 1894. — (S z O — Slavnosti a obvčeje lidové z Moravy na národop. výstavě
českosl. 1895.'-- SZ- Naše Slezsko. Napsal J. Vyhlídal. V Praze 1903 — W— Věstník
k. č. spol. nauk. 1886 (XII), 1897 (XD, 1897 (XXII). Ž — Život nejbl. Bohorodičky...
Napsal P. Pl. Mathon — a jiných více.

Jako zvonečková hra Lorettánská v Praze na Hradčanech připadá mi
úcta lidu českého k -Panně Marii. Hra ta není grandiosní budbou — je
prostinká: a přece navždy nesmazatelné stopy zanechá v srdci toho, kdo
aspoň jednou hru tu zaslechl.

A tak nevyhladitelným dojmem působí na citlivého pozorovatele prosto
národní úcta P. Marie, jež proniká celou bytnost lidu našeho od kolébky
až ke hrobu. "

Při studiu předmětu toho nakupil se mně nesmírný material — leč
na místě tom lze jen část otisknouti. Ač indukční methodou z materialu
toho bylo by lze utvořiti zajímavé reflexe, pomíjíme toho, pouze jednotlivé
zjevy úcty Marianské, jak se jeví v lidu našem, uveřejňujíce.
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-Ne vše, co tuto následuje, schválitilze s hlediska přesněkatolického.
Jaké stanovisko k jednotlivým uváděným jevůmzaujímá církev, vlídnému
čtenářizajistés dostatekjeznámo.-© í
-+ Ty, kteréž církev sv. uvila v Lorettánské. litanii kolem skrání nej-.

lepější diadem, ktérouž však i ten český lid prostý troufá si oslovovati
— v koledách — prostičkými jmény: Panenko Maria —chudinká, čistá,
stydlivá, ctná Panno — Matičko milá, Matičko rozmilá — nezamítej ode
tváře Své těch několik chudobek, které sebral jsem na luzích Mariánské
úcty lidu českého ! “

| | o I. ,

Již příbytek svůj lid český rád stavěl: ode dávna v ochranu Rodičky
Boží. “) Proto vně domů na vískách našich ve štítu vídáme různé remini- .
scence na Pannu Marii. m— | | |

Tak na kuklách východočeskýchlomenic lid rád na bílé půdě maluje
žluté věnce květinové a donich psává písmem červeným: Mhria, obrano.
(Ve Člupku, čís. 10.) Jindy zase jako v Nedošíně, čís. p. 14, do kruhu
černí vepsán je monogram Marianský.“) Z r. 1790 již jest věnčený mono
gram Marianskýna statku z Vrchů (severových. Čechy.)*)"V nápisu na
mlýně v Celkovicích (u Tábora) vzpomenuto je P. Marie. “).

- Kromě monogramůa nápisů Marianských -lid náš na štítech domů
svých dává malovati obrazy P. Marie, nebo obrazy zarámované a zasklené
tu zavěšuje (Kolárovice na uherské Slovači). Druhdy zvenčí zavěšoval lid:
náš tu a tam i hliněné obrázky Marianské, hojně pracované kdysi v So
botišti, Bolerázu a na Dobré Vodě na Moravě, “) jež ustoupily méně cenným
obrazům Marianským na skle malovaným. í |

——Téžii sošky P. Marie — hliněné, porculánové, skleněné i dřevěné do '
malých výklenků ve štítech lid na venku hojně umisťujejako na Horácku
moravském, $) na Chodsku 7) a jinde., Výklenky ty či »kapličky« bývají
často zasklené. © , ©

V kapitolce této jsme označili několik typických výzdob příbytků
lidu našeho se vztahem na P. Marii. Projděmež všechny: kraje, v nichž
bytuje lid český v Čechách, na Moravě, ve. Slezsku i s uherskou Slovačí
křížem krážem a s některou formou této úcty Marianské se jistě četně

potkáme. 1 o o

Vejděmež dovnitř obyd/í lidu našeho! Tu již u dveří leckde zavěšena

v hliněná, porcelánová nebo cínová kropenka s reliefkem Panny Marie.Národopisném Museu v Praze mezi keramikou je několik hliněných
kropenek s obrazy P. Marie, jiné jsou tu dvě cínové různých typů, a třetí
odlišnou cínovou kropenku s pěkným reliefkem P. Marie mají v museu
Slánském. m ; “

> Na stěně příbytku svého lid náš rozvěšuje rozličné odrazy P. Marie,
na skle odyčejněčmalované; vzácnější mezi nimi bývají tak zvané, srcadďlové
obrazy. Nejednou vymodeloval sobě obyvatel některé chaty i obraz P. Marie
z vosku, nebo z přerůzných ús/řižků papíru vyšperkoval obraz P. Marie,
a vyzdobil tak příbytek svůj. (Viz obrázek z vosku v museu národop.
a jiný z Hané (Mor. Kopanice) z výstřižků složený v témže museu!)

+) O malbách nádomovních náboženských srv. Kult. obrazy č. měst Dra Z.. Wintra.
Di I. str. 390. —*) ČL V. 556. — NS X. obr. 9. — *) ČL X. 73.: — *)ČL XII, 461. —
$) ČL X. 279. — 9) NH 212. — ") ČL IL51.
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„V sednicích svých rozvěšoval lid náš i všelijaké 7y%x)ys obrazem
P. Marie —někdy i ručně kolorované. Kraje českéobrazy těmi byly zá
sobovány hlavně Vídní, nebo Pražskými starými firmami: Mauliniho, Hoffmanna,FiesseaLovicaha.3 |
-© Vněkterých krajích jindy hojněji, nyní vzácně'se nalézají v pří
bytcích lidu našeho i Ž/zzčné obrazy reliefové s P. Marií. *) C
- —Nade dveřmi příbytků lidu na venku bývají i typická Marianská po

žehnání s nápisemna př.: »Matkokrásného milování, oroduj za nás do
skonání.« Obyčejně sklenkáři je prodávají. Na místě. požehnání domov
ního nebo i jinde bývá ve skřínce nebo bez »kastlíku« soška P. Marie buď
ze dřeva urobená, neb i zhlíny či vosku uhnětená. %) |

———Obyýčejně to bývá P. Maria Svatohorská buď v šatečkách nebo bez
nich, aneb i bolestná P. Maria. Takéi jiná P. Maria v blízkém poutním

Hliněný obraz P. Marie.

místě ctěná.“) Tolikéž bývá P. Maria na prodlouženém dřevě kříže dole
upevněna.- ., ' A
| »Marianský básník« Jul. Zeyer oblíbil si druhdy“ velice lidové sošky
Marianské a celé malé museum z nich si utvořil“ ©. . .

Pod stropem bývá police na zádďodí. Tam bývají rozloženy mísy, ta
líře a džbány, okrášlené nejednou obrazy Marianskými. V tépříčině poutá
v Národopisném Museuuložená mísaz jižních Čech.zr. 1645 s mono

gramem: R A, jakož i řada mis a džbánů modrých z Vyškova.s obrazem>. Marie, jakož i skupina keramiky s obrazem P. Marie uprostřed. květi
novérůžičkovéozdobyze západníMoravy.“) , 0

„© Někde v koutě »seknice« či »komory« stojí a/mzara, zdobená náměty
lidové ornamentiky a také i obrázky P. Marie. Proslulý je v té příčině

') Průvodce po národopisném museu. V Praze 1904str. 79. — Národopisná výstavačeskoslov. 1895 str. 348. — *) ČL. ILI, 14, 15. — *) ČLIII. 321 et seg. — © Průvodce
po národop. m. str. 71, 74, 76, 77. ——Národop. výstava, str. 346. —
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rodopisném Museu Pražském. | | —.— =
V truhlici vykládané či malované bývají uloženy rozličné »0dřiřední

knihy psané i tištěné s hojnými modlitbičkamii obrázky Marianskými. Za
časté i do kožených desekknihy modlitebnívtlačen bývá obrázek“P. Marie
(krásný doklad toho jest chován.v Národopisném museu), anebo. jsou-li
desky -2 mosazu, bývá tam vyryt obrázek P. Marie. *) .

Pfojn

šatník z Holenie,“) méně krásná je almára s Márianským obrázkem v Ná.
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P. Maria na malovaném šatníku. ,

——V nebeklíčích našich matiček tam v truhlách pečlivě chovaných -bý
vají uloženyrozličné obrázky Marianské z pergamenu nebo papíru, starší
ručně malované, novější tištěné. -Dosud se shledáváme: v modlitebních
knihách se skupinou mědirytů: Marianských starších našich mědiryjců jako
je Balzer, Birckhartové a jiní. (XVII. a XVII. století.) ,

5)ČL I. 578:— ©ČL XI. 198.“ =
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Od těchto obrázků jsou 'odlišné Marianské obrázky. sprolamovanými
okraji, ručně malované, buď z papíru neboper enu,jež jsouce: původem
prací našichklášterů se dostaly hojně do modliteblidu našeho. (XVÍTI. stol.)

Zcelajiného vázujsou Marianské obrázky, jimiž vkusu lidu hovíce,

zásobovali lid náš Pražské. závody Mauliniho, Hoffmanna, :Hory, Budlů
Kopeckého, Pachmayera; Baudische, Morska a jinýcha. jiných. |

v příbytkuzvlášt čestné: místo popřává id náš růženci 8různými
závěsy Marianskými i'medailkami Marianskýmia- Aromničkám, kteréžto
svátostiny souvisí úzce s kultem Marianským. Proto.jim věnujeme zvláštníkapitolku.

Růženec v příbytcích našich. bývá obyčejně-zavěšen:na. kříži, někdě
i u kropeničky-jako na, moravském Horácku.') „Toťmísto. vyhražené pro
růženec. Jenom když se jde do kostela a buď kolem krku nebokolem ruky
otočený se nese anebo když doma;zvláště v. adventu.a postu. se modlívají
růženec — někde denně po celý rok — odtud sesnímá. Bývá z klokočí,

kostěný, skleněný. Mnohá stařičká matka uctívá Rodičku oží růžencem
jiným ve dne, jinýmv noci.

Jaké uctivosti v lidu českém se'těší růženec,.vysvítá, "odtud, že Sle

zané dítkám svým zastrkují za poviján »pafěrky« či: »růžaneo«, aby FLánJežíš a PannaMaria dítě chránili -*)
Růženec ve Slezsku i zpívávají.s)

„Když je růžeňeculidu našehotakoblíben, nenídivu, že K.J. Erben
ve známé »Svatební košili« nevěstě zá pas klade růženec. . Neboť nebohá
dívka divému snoubenci k, otázce: »Co. máš, má milá, za. pasem 2«:odpo

vídá: »Růženecs.sebou vzala jsem.« Růženec ten-byl zklokočí, (Vydáníu Otty 1901 str.. 49.) © ©
Týžprostonárodní básník v »Záhořovuloži« poutníků v habitě šerém

v ruce klade .růženec.(L. c. Kytice Erbenova str. 86.)
Tak srostlý je růženec s myslí lidu našeho, že i v.. prostonáródních

písních lidu našeho se naráží na růženec. V. písní jedné pěje hoch: |

»Kdyby mně byl dal “
-zlatej tatíček,: | 1

dokudjsembejvál* —
a malejchlapíček, —* —růžehec,breviář, 0

nebyl byze mne lhář... .<*“)

Všaktě r. 1727 jakýsi neznámýčlověk u Kólína na cestě umřev,že
usebe neměl ani »rozarium« na tom -místě co umřel,pohřben jest. *)

Růženec. najdeš i v torbě dróťarů a sklenkářů, kteří s tímtó prů
„vodčím, upomínajícím je na Matičku Boží i. domov; půtují po vlasti naší

N:a růžencích bývají nejednou pozoruhodné závěšky mosazné, zobra
zující zejména bolestnou P. Marii -nebo Staroboleslavskou P. Marii, nebo

medailkyMarianské, které lid náš nosívárád i na hrdle.*) Jest to známá
NH 127. — ") ČL. VL.-40 —4 ČL. VIII. 365. — “ P. str. 216. —-Jiná

píseň: ČM108. — 5) ČL XH.- 157. —.“) Viz o medailích: Katalog Mar. výstavy v Prazestr.27.aNárodop.výstavustr.876.| Porůznuzmínkaonich:Beschreib.d.Samml.
bóhm. Můnzen u. Med. des M. Donebauer. — : s

+ 
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věc, leč: přes to velmi sympaticky čte se v »Dlouhé noci« od B. Němcové
(z r. 1846) o slavnosti po ukónčení přástek na Králové-Hradecku. Která
nejvíce upředla, byla královnou o slavnosti; i vzala z přítruhlíčku dřevěnou

škatulku, vyndala z ní pět šňůrek granátů, uvázala je Kolem.krku a zlatýpeníz s Fannou Marií.
-I Zromnička, posvěcenáv den OčišťováníP. Marie je v lidu našem

velice vážena. Bývá zdobena obrázkem P. Marie. Za „bouřkyse rozžehuje
a konají se modlitby. ")Při smrti umírající se obnáší hromničkou. (Na Strašecku.)

Katechismus ovšem praví, že svěcených věcí máme užívati jen k tomu

účelu, ke kterému byly od církve posvěceny. Leč čtu v staročeském rukopisu o mysliveckých obyčejích: Abyjiný terče netrefil. -Kousek 'svíčky
krommičné přilepna terč, když máš sám stříleti, tedy. ho: odlup.“) 

A jinde čtu: >Vezmji:vosk, který na voltáři kape z rohomjice(hro
mice)... zadlabejto do.hřídele... dosti mlíti budeš.«*)

-Toť ovšem zneužití hromnice, nicméněvšak svědectvím, jaké váž
nosti se těšila v lidu našem povždy svíce hromniční.

v (IV.
Nejen příbytek svůj, ale'i přírodu lid český povždy něžně spojujese

jménem P. Marie. »V s/unci je (prý) Panna Maria, v měsíci sv. David.« ')
Šťastným dnem je sobota, den Marianský: tu musíslunéčko zasvítiti,

byť:se jen cípkem ukázalo.» To prý proto, že v sobotu prala Panna
Maria plínky. 9)

Duha jeví se v názorech prostonárodních jako trůn P. Marie, pás

Bohorodice, jímž přikrývá hříšníky. +) Je-li na Matku Boží z rána Avězdďnaťé nebe — bude úrodný rok. sy
O. mléčnédráze se vypráví, že je pěšinkou P. Marie, takže P. Marie

ty dušičky na modlitby přátel a její. mocnou přímluvu z očistce vysvo
bozené po té pěěince do nebe uvádí. “)Jestliže lid náš se jménem Marie spojuje hvězdy nebeské, není divu,

“ i ty hvězdičky pozemní, květiny, poutem něžnosti pójí se se jménemaria. :

Tak přichází.pojmenování: Matky Boží len,") Panny Marie vršky,")
Panny Marie varkočky (vrkoče),?) vlásky Panny Marie,'“) Panenka Maria
v trní,'!) růže sv. Marie -— bylina Matky Boží,'“) sr díčka Panny Marie,

pentofíéky Panny Marie, kolínko Panny Marie,. Matky Božílýčí, slerčkyanny Marie.**)

Vyrostly prý ze slz Panny Marie. Dítky hledajíce hezký tento) kvítekpotírají jimi oči, říkajíce.:
Panny Marie slzičky,
aby mně nebolely:očičky.4- U

v Čechách vypravují v okolí Mnich. Hradiště, že čráva sečená na
den P. M. krvácí.'*)

t) ČL XII. 453. — Život círk. v Č. Dr. Z. Winter II. str. 866. — *) V 1897 (XI)
str. 26. — *) V 1897 (XXII), str. 7. — ') M L 292. —.") Smíchovsko a Zbraslavsko str.

114. — *.NH 946. — +) N 69. —5) NH 248. — *“)Dva obrázky. VI. Pittnerová. Ludm,„ sv.6, str. 86. — 7) V 1896. VII, 10. — *) ČL X. 408. — 9) ČL VIIL 54. — '9
čí XIII, 126. — '') ČL XIV. 174. — "9 R 52 a 978. — *? a '*) R 258, ČL VI. 569,NH 282. — '5) R315. — |
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P. Mare.

Lidslovenský zase si,vypráví: Prečo má obilie krátké klasy? Když
' chtěl Pán Bůh za trest zničit všecko obilí, P. Mariachytila. shora klas
a uprosila Pána Boha, aby nechal »aspoň pre psa a pre kočku.c'é)

První tři hrstky 724oď Panně Marii obětují, »aby neplakala a“zase
:jahodářům urodila.«'")

P. Maria také způsobila, že jahody nesytí. Potkala kdysi dítě, jdoucí.
s jahodami a tázala se ho: »Co to neseš?< — Skoupé dítě odpovědělo:
>Ňic.« — »Kdyžnic,« odvece P. Maria, »tedy také ať tohosníš cokoli,
nic to nevydá.« A „od té chvíle jahody nesytí.'*)

Před svatým Janem žádná matka, které dítě zemřelo, nemá požívati
jahod, ani třešní; neboť toho dne rozdává Panna Maria v nebi dítkám po
jahodové neb třešňové -kytičce a kdyby přišla k takovému dítěti, jehož
matka prve toto-ovoce jedla, řekla by: »+Tvojematka mlsná byla, tvou
kytičku tobě snědla, nemám ti co dát — a dítě. by plakalo.'“)

První tři nalezené houby lid klade v obět P."Marii 0) Pozoruhodno
jest i to, že lid náš rád v den. Nanebevzetí P. M. dává si světit: rozličné

květiny. 21)
Na zrně pšeničném je prý podoba P. Marie. (Ze Smíchovska a jinde.)

Vysvětlení k tomu podává koleda ze Slezska.“?)
Šípek prý voní, že na něm P. M. sušila plénky.
Na cestě do Egypta ztratila prý Panna Maria pantoflíčky — z nich

vyrostla květinka $2%'ofříčkyP. Marie (ledenec). Merkulanu a verbince ko
pané na den Nanebevzetí P. M. přičítá lid velikou moc.“*)

Lid dává rád — a v tom ohlas Písma sv. — jména květin Rodičce
Boží. ' Dávno a dávno již volal lid náš ke královně nebe a země: »Rože
stkvuciee — v koledáchji oslovuje: >Ó Maria, lila — o Maria z růže
květ, — rajská růžička«. 
-© Mohutným dojmem působí v písni: »Tisíckrát pozdravujemě tebeč —

biblická oslovení: »>Opřekrásná paní na Libanonu — jako cedr Je vyvýšená — jako cypres . ť* . .
Nejen rostlinstvo, ale i ostatní příroda jest vděčným předmětem,k němuž lid náš poutá vzpomínky na Rodičku Boží.

Hle, skřivánek jest zpěváčkem Marianským."“) I vlaštovka je »ptáčekPanny Marie«.?)
: "Pavouk s bílým křížem nemá se prý hubiti. Ostatní pavouci se mají

hubiti, poněvadž se Panně Marii posmívali, jak předla a šila pro lidi.“6)
——Venkované lesklé nitě dadížo Zéřanazývají přízí. P. Marie.27) ©

——Jdouce do lesa na jahody, říkávají : Hadi a štírové, jděte z lesa, Ježíš,Mariajdedo lesa.“*)

a Narození P. M. musí hadi zalézti do děr 49)
* +

. o%

I ty milé studánky v Boží přírodě tak častobývají spojeny se jménem
l

3) ČL III. 81. — "", ČL XII. 118. — 1) R 258, — '% R 257, ND 80, ČL
VI. 41, ČL VIII. 198: »O dětech na N. Strašecku.« Napsal K. P., str. 18. — **)R

4, — *j SL 53, NS VII. 160. — ?*) SL 22. — *+)NS VII. 164. — 2%)ČL XI. 188.

— 15)ML 299. — SL 64. — *7;ČL XII. 22. — 4) ČL XII. 18.— <"ML 800.
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O voděvůbec se říkává:. »Hladina vodní je- oko:Panny Marie;kdo
plije do vody, plije Panně Marii do očí.<90)

„V jedné písni se pěje:
Bylatě studánka stavěná 7
kalichem roubená;

1- | (přebývala.tam.Panna MariaID
Zajímavýobyčej z Táborska:je tak zvané bvylívání studánek«, což:

děje se za sucha. Přitom dívky zpívají: »Svatá. Maria,Přispěj nám,tichý |deštíček.vypros nám...«*“)

Přivelké části Mariaňskýchsvatyní bývá studánka, Ž nížlid se zvláštní :důvěrou čerpá vodu a-domů ji nosí. |
-V pravdě.—jako v biblickémrybnícebravním—- Matka božímriohé.

důkazy. moci své připoutala k těmto studánkám Marianským. Annály míst.
poutních: o tom mnoho nám vyprávějí. Není divu, že přemnohé studánky

Marianské obestřeny jsou i půvabnýmizkazkami 29) Ak z.
*

: Jakoby lid český1na tom:neměl.dosti, že od: těch. hvězdiček až do
těch kytiček Boží příroda opět a, opět připomíná mu Rodičku Boží; na
stromy.venku rád zavěšuje obrázky:Marianské — jinde'i do »Božích muk«
vtesává. obraz Matky Bolestné (na př.u Čelechovice, hejtm. Slaný) nebo:
i jiný obrázek na kříži umisťuje. *

Připomínám tuto, že lid náš vždy:Inul k poustevníkům, kteříž od.dávnověku žili na samotách vlasti náší, c
Jsou to bytosti sympatické lidu českému.: Proto jdouce „sympatii,té.

vstříc loutková divadla. česká, ráda na jeviště uvádí poustevníky.ki v jesličkovýchfigurkách nescházívá poustevník.
' A hle,'co milujelid —rád vidí po boku Rodičky: Boží. |

Proto jak -rád asi v lidově knize: »Kronika kratochvilná o čtnéa šle
chetné panně Meluzině« čítal, .kterak »Reymond. s tjm knězem gel až do

Monseraty, a tu kázal domeček u toho Božjho domu vystavěti, vněm nábožně přebýval. A když Gofrogovi sv. Otec oznámil to, že by byl pou

vr jíh čymondu-MatkyBožív. Monserátu,jelť on, vzav odpuštění,otci
Poustevníky nálézámedruhdy žítí u ka le Marianskéblíže Poděbrad,**)

na Ponča“ ve Strašíně79. u Hvězdyu Police,??)ve Filipsdorfa.38)

2-a A V,

Význačnýmzjevem vúctě Marianské jsouboudi; Putuje vše-naa poutní
místa Marianská. —.děti i starci.') Jsou to úctyhodné číslice, jichž dostu
puje,.do roka početpoutníků.

: Na Svat Kopeček v' Moravě ročně přichází-přes stotisíc poutníků
z Uherské Slovače, z moravského Slovácka, Valašska, Hanáci, od hranic

českých, ze Slezska od BožíhoJara, až do svátku růžencového.
< 99)NS VII.. 156 (458) — *!)P 568.-— **)ČL XIV. 29. — %) Ž 828, 887, 360,

367, 871, 878, 876. — *“ R 85. — *5, Ž 880. — Ja Z 866. — *) Ž 484. — **,Z 389.
— ) Život církevní v Čechách. Dr. Z. Wintra, II., 872. 

60
„+
+ I



7 A kdo spočetlby všechnypoutníky-Svatohorské,Staroboleslavské4 -:
do jiných -poutních míst Marianských putující? M - ——

» Zvláště o tak zvaných »z/atých sobotách« jako v Strašini (a sicety
tři soboty po sv. Václavu do posvěcení chrámu a po něm opět'následující

i

jn,„goě
s:

PobožnostuobrázkuP.Marie.©

neděle — úhrnem šest sobot zlatých) hrnou se poutníčkové do Marianských

míst poutních. . |a Svatou Horu hrnou se poutníci kromě tak zvané Korunovaceještě 
ňa Veliký Pátek. Na Sv. Hoře kromě církevního Velikého Pátku mají ještě. *

4
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jeden Veliký Pátek poNanebevstoupení Páně. Císař Josef II. zrušil totiž
všecka processí mrazivou rukou svou a dovolil, aby jenomv tento pátekprůvody konati se mohly

Na Sv Horu poutních průvodů letní doby se čítá na 300. Poutníků
ročně. sem přichází na 200.000, z nichž 70—80tisíc přijímá svaté svátosti.

Na některé pozoruhodné zjevy při poutích Marianskýchtuto poukážeme. |

V čele processí bývá:kříž, korouhve, paknásleduje mládež, hoši, dívky.
Za nimi muži. „Střed tvoří družičky, z nichž nesou některé Pannu Marii.
V zápětí kráčí kněz až na místo poutní — "jindy -pouzevyprovází. Za
duchovním se ubírají ženy. Cestou se modlí — ukřížů 'se činí zastávky —
modlitba se střídá se zpěvem.,

Zvláštním typem jsou zpěváci, kteří předříkávají. Mnohý z nich by
slaviti mohl leckteréjubileum, kolikráte již byl na tom či onom místě poutním.

Zvláštní obyčejmají někde přijímati »nováčky« doprocessí.“
Cožjak dojímavý bývá příchod poutníků na místopoutní! :

Některá processí přišedše, jako na povel před hlavnímoltářem čelým Ň
tělem padají na tvář. Uctivše tak klaněním nejsv. Svátost oltářní 'a spolu
uctivše i Matku Boží, povstanou a jdou po.zpátku, tváří k oltáři obráceni,
až před chrám. Po schodech klečmo vstupují processí Im místo poutní.
(Na Sv. Kopečku)

Kdo po prvé na Svatou Horu přijde, má klečmopo schodech načty
řech stranách vystupovati. í

Originelní je vítání poutníků zvláště na Svaté Hoře. Takřka všechna
processí bývají tu slavnostně vítána.

Průvod se zastaví před portálem, ažpřijde kněz Svatohorskýs ma
lými hudebníky. Když kněz přišel, hudebníci zanotují malé intrado, pak
obyčejně jedna nebodvě družičky mají kratičkou promluvu. Po té přivítá
poutníky kněz. Následují intrády. Na to jde průvod. po dolních ambitech
kolemkostela, zpívá a malí hu ebníci po jednotlivých slokách písně hrají.

Cožty jednotlivé projevy zbožnosti na poutních místech Marianských
— co v nich důvěry, zbožnosti a vroucí lásky k Panně Marii!

Kdo viděl tak zvané »svařé zocí« na poutních místech, v nichž při

polosvětle voskovic. modlitbami a zpěvy po celou noc notívají Rodičkuoží — nezapomene!
Na Svaté Hoře jsou proslulé »večerní průvody«<po; ambitech za boha

tého osvětlení, jež končívají dojemným »Zdrávasem Svatohorským«.
Líbajíce poutníci sošky. či obrazy Marianské na některých místech,

vkládají do polibků všechnu: vrouenost lásky k Rodičce Boží. Při té příle
žitosti dávají si dotýkati růžence, obrazy, kříže atd.

Úkazem nadjiné zajímavým jsou -tak zvané obětiny,jež. lid na poutních místech obětuje.
Koholid miluje, tomu dává rád dárky. A do těch dárků vkládái Bvé

tužby, prosby. © věci té znamenitou studii kulturně-historickou i nábo
ženskou podal Dr. č. Zíbrt v »Českém Lidu« roč. XIV. str. 228. Tam
odkazujeme.

Velmi krásný obyčej na Svaté Hoře zachovávají poůtníci z jednoho
místa na Moravě. Dívky na znamení kajícnosti mají kající šat, vlasy roz

puštěné a na hlavě voskové Korunky. nždá má malou hůlčičku, zvánou

2) ČL IX. 449.
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»pokora«. Když 'se přiblížily ke-vchodu portálu, hůlku oběmarukama drží
na šíji (což znamená, že nesou jho Kristovo). Korunky pak obětují Panně Marii.

„Od dávných dob bývalo srdečné setkání se poutníků ze: Žebráka
u Hořovic 8 poutníky německými ze Žatce. Kteří zde byli dříve, šli při
cházejícím vstříc. Drůžičky oboti stran nesly své sošky, a když se setkaly,

-políbily se, aniž sobě rozuměly, a sošky si přeměnily. Ejhle, národní otázkaseřešíuP.Marie!- P
Na Marianských místech rádi zapisují návštěvníci jména svá. Tisíce

jmény popsányja stěny-Svatohorské. Mnohý tu ke jménu svému připisuje 1 prosby ; „H. z Lužce 16./8. 1901 prosí Bohorodičku 0 uzdravení —
neopouštěj nás, ale pomoz nám a mrtvýmnašim i všem, za které prosím
aoroduji — uzdrav mě — Královno nebes, uslyš mne. Kterýsi poutník při
psal ke svému jménu: *O,-jak je to zde krásné«, jiná poutnice: »M. J.
zde byla prvně na Sv. Hoře 1902:a také u správy Boží« — a podobně.

Pobožnost: u konce na místě poutním! Kde jsou ty chvíle, kde zdálo
se, že i zvony,vítajíce poutníky,. hlaholily: »Panenka Maria dvírečka
otvírá« *) — kdy. družičky aneb i zpěváci rozličné »vinše« s vroueností
před. obrazem Panny. Marie odříkali při svém příchodě — nastává loučení!

Scházejí se všichni: poutníci z jednoho *processí — .družička se roz
loučila s poutním místem — snad i rozplakala celý zástup —,a již se.
srdcem potěšeným s mnohýmidárečky z pouti v uzlíčku — vrací se pro
cessí do svého domova. | |

Povždy k poutním Marianským místům lid náš bude pohlížeti, jak
pěkně.tó vyjádřil básník Jan Psohlavý (J. Š. Baar)::

Přes hory, přesdoly
nosíme sem svoje boly.
Všecku víru, naděj, lásku.
k Matce Boží na obrázku.

VI.

Přihlédneme nyní k tomu, kterak jednotlivé věky lidské připoutány
jsou ke svatému jménu Maria. ,

Nejprve dětství. :
Již připříchodu dítka na švět z úst matky nejednouzaznívá volání

k Panně Mariiii. Ve slovácké legendě v »Putuvanie Pána Ježíša« (z Tren
čanska), když Pán Ježíš se sv. Petrem mešká přes noc na povale u jednoho

„uhlára, —.v noci »žena uhlára volá a prosí Pána Boha, Pazenku Mariu
a sv. Annu, aby jej boli na pomoec.« 2 -—

- Gož potom, když dítko se narodilo a jež nejednou matka na Marian
ském místě Rodičce Boží obětovala a v ochranu poručila — s ukolébav
kami, se jménem Maria uspává. Je.jich veliká řada. Zde za všechny jedna:

Hajej, můj Pepíčku,-hajej tiše,
panenka“ Maria tobě píše.. |
Až ti napíše ceduličku,
dá ji Pepíčkovi na ručičku.“)

v

3 v . . " r :) ČL XIII. 855. — Zprávy některé podali i vdpp. probošt na Sv. Kopečku —
Ševčík, O. 8. B. na Svaté Hoře — Mat. Ziegloser, b. notář a farář. Vroucí díky! —
') ČM 5, 6...10. Srv. Modlitby a písně ukoléb.P 1, 2,563, 564. — ND 9, 18. — NH 56,
59. — O dětech na N. Straš. 8, 9. — SL 233... 238.

—— . |
( .
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Rázovité:jsou i jiné prostonárodní modlitby dětské, jež babička nebo

maměnka kromě církevních.modliteb Marianských ráda se modlívá s-dětmi.
Na př.: Beru vodu na své ruce,

Krista Pána na své. srdce, . '
, Pannu Marii na pomoc,

by.mne uchránili celýden'a celournoc.“),

| Typický pak bývají zakončení modliteb: Tak nám Bůh dej, milá Ma
tička Boží; zlý od nás pryč, dobrý k nám — opatruj nás Pán Bůh sám!

Hrajíce si dítky, ve hru rády vnáší vzpomínku ná P. Marii.
Oblíbeňa je mezi dívkami hra na Pannu: Marii, jak již z Domažlicka

uvádí jiji Bož.. Němcová. Varianty hry té známy jsou ze Šlezska,“) Strašecka.“) I drotaři Kolárovští vyprávějí o té hře, z domova jim známé.. .
-© Odlišná bra na Pannu Marii as před60. lety se hrávala v Lidicích
u Buštěhradutakto: Jedna z dívek uprostředostatních pokleklaa vrehní
sukénku od pasu vzhůruvyzvedla. Ostatní dívky kolem do kola'stojíce,
drží sukénku zvednutou. Jiná dívka chodíc kolem| říká z některých říkadel
tak dlouho, až dle známé přaktiky -rozčítací zbude pouze jedna dívka su
-kénku držící — ta zase klekne, je Marií a hra se opakuje.

I v říkadlech svých děti pamatují- na Pannu Marii. Odrobinky roz

hazujíce po poli, říkají: »Ptáčkům brablenečkům: — hadům, štírům nic,Panence Marii nejvíc.«*)
Na hada'pokřikují:

A Hade, hade, stůj!
©Panenka Maria nese kůl,
a Pán Ježíš kameň, .
zabijem tě na něm.s) — —

| Dítky bojí se uraziti Rodičku Boží.A proto: se děvčehvfedajcí napomíná: „Když děvče hvízdá, Panenka Maria pláče « ")

S obzvláštní láskou děti zpívají »koledys,v nichžvedle Ježíška sehlavně opěvá. Panna Maria.
(Tu koledují o Rodičce. Boží, »že je panna čistá — Panna syna póro

dila, panenství neporušila. — Katrle, pro matičku zaopatř polevčičku —
matička ho kolíbá, nynej, nynej mu zpívá; — narodil se Ježíšek z chudinký
panenky, — ušlechtilý synáček z tý božský milenky. — Venelíčku pospěša
do lesa běž, přines dřívíčka suchýho ... by nemrz (Ježíšek) zimů s' ma
tičká milá. - Ježíšekbyl chudý, bohumilý.. . panenka Maria jeho máma
— kde (v Egyptě) Maria přebývala,— naď tm domem hvězda stála —

dnej jinej než Maria — jest ta chudá panímáma.« Toť několik jen fragmentůMarianských.zpřečetných koled dětských. *“)..
Také záznamu hodno, že o. Velikonocích. k/zpazíce dítky klekání zpí

vají ke konci: © |-Protož, mtlý křesťane, modli: se Anděl Páně,

aby nás Bůh vždy zachoval na přímluvu Marie.“)
2; Z modliteb. knihy prof. J. Hrušky: Chléb náš... — Srv. jiné modl.a písně mo

dlitbičkovéČL VÍ. 479,473, 474. — ČL VII 55. — ČL XII. 34, 77, 219. — ČL XI. 34
a 36. — NSIV.a V.17.— SL, 250. — *) O dětech na N. Strašecku 23. — © ND 33.

„— ČL IX. 148. — *)ND 39. — 1,ND 28. — *) P. 44, 46,-47, 49, 53. — K 34, 35, 37,
39, 41, 75, 87, 109. 118, 194, 184/ 155, 159, 163, 177, 186. — NH 127. — ND 255. —

(ČL IV. 532. — ČL XI. 145.—Ex 155. — MB117, — ČL I. 505.—ČL IX. 203,210,409.— * ND301.. |
l
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©Přibití umíněkterédětiprosit: sProBohavás:k provšecky
svatý, pro Panenku Marit, maminečko' zlatá, nebite mě.. .« ny

Poukázavšé na některézjevy prostonárodní úcty Panny:Marie u věku
dětském,-vizměněkteré ukázky účty Marianské ve věku Jinošském a pa
nEnském|
„ VVýsadouvěku.jinošského je zpěv. Ne že by jiní nezpívali -— ale

jako ozdoboujara -jest květ — výsadou věkudospívajícího je „píseň.'
Prostonárodní písně Marianské rozděliti můžemena písně Márianské

(duchovní — dále nu světské písně se vzpomínkou na.Pannu Marii — až

k těm,Bisničkém zvaným >poutním«, tu a tam.svázanýmdo tak řečených»špa £2.
Perlou mezi náboženskýmiMarianskými písněmi jsou Roráty zčasů:prnoštazPardubic.' Mnoho.duchovníchpísníMarianskýchzaznamenal

manýke2. Podrobný seznampísní tekóvých uvádíDr. Č. Zíbrt v Bibliogr.
přehe u'českých národních písní.%)Porůznujsou i jinde.*)©

-lv prostonárodníchsvětských,písních se ozývá někdy vzpomínka.na: Pannu Marii.. | |

V okolí. Rojnova (Morava).na př. sezpívá: i o
Neboj sa synečku,
neboj sa žádného, /
edem sa nespůšťaj 

panenkyIMarie. 9

Nepřehledná je.řada písniček“pouťových prostonárodních od dob po
tříoetileté válce až po. naši dobu. *'

. Mnohdy ovšem nebývá v těchtoprostonárodnícht skládáních s hlediska
náboženského vše správným, leč často jsou písničkyty bezvadné a jako
lidových projevů.nesluší jich podceňovati. Mládež naše vždycky ráda je
Kupovala a zpívala.

Kupodivu i při.tanci — v >královničkáchTronbských«-—Je remi
niscence.-na Pannu Marii. |

Zpívají tu dívky:

Svaté, milé Floriánko,pros za nás,. Mme prosíme ;Pána Jezu ista,"Panenko Mario.x9

* Při rozličných obyčejích.hold vzdává mládeži- Panně Marii.

, Na Smrtelnouneděli děvčata obcházejíce,zpívají:
Ó Maria,6 Maria,
kde's tak dlouhoo byla?
U.studýnky, u rubínky,
rucěJsem si myla “

'9) ČE VII. 57. — 1 České národní duchovní písně. Sebr.Eamarýt J. V.2 díly. VHradci Kr. 1831, —*) BP 172, 191, 205, 217, 231, 233, 244, 270. 3) NPŘ 134. — P561.
Nový školní zpěv.: Poř. F. Pivoda a A. Váyra. Seš. 4. a seš 16, — ČL X. 436, 437, 438.

— P. 559563. —NS VII. 199.— *)NF 91. — ČL VIL28. — 9 80 83—84.
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©Ne na Mořenu — na Pannu Marii myslí tu mládež. 9) © í
I při pěkném obyčeji věnčení. kříže vzpomíná. svět mladý Matky

Boží v mnohých krajích.") Zajímavý je i obyčej chození s Matičkou*) tu
a tam. . = —

V rozličnýchpak hrách divadelních jako v pašijových hrách, jeslič

/

"HOW"4Š88JoNo|SIZ0CUBI:BIPBAIPOUBAOPI|ZABÍKA

kových hrách a jiných, jež hrávají obyčejnědívky a hoši dospívající, Ro
dička Boží vystupuje na jevišti buď mlěíc,nebo i mluvíc, zpívajíe.“)

9 P. 66. — ČL X. 246 — ") ČL IV. 97, 518. — *) ČL IV. 341. — * Pašijové
hry ve Lstiboři a jinde. — Jesličková hra v Dobřanech. — ČL IV. 311. — NH 128. —
ČL XI. 191. — V. 88. — ČL V. 137. —ČL IV. 131. :

-»
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VIII. :

Jak hd náš ve věku mužnémuctívá Rodičku Boží, bylo by lze psáti
celou knihu. Zde aspoň několik. význačných zjevů prostonárodních se dotkneme. - .

7 Jaksi v dobu mužnosti z největší části se vstupuje sňatkem.
A tu již při oddavkách dle starého podání pamatuje se na Pannu

Marii. — Milencijiž skládají všécku důvěru v Pannu Marii, že se její
pomocídostanou za sebe: »Buděme se modlit k Panně Marii, jak ve dně
tak v noci a v každů chvíli, byona svolila ta Panna Maria dostaťtě.«
(Lachové na Moravě.) —

Dávajíc matka dceři požehnání, vece k ní: »Futujte po této poutní
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Lidové sošky P. Marie.

dráze vždy věrněa laskavě, tak jako putovalsv. Josef s Pannou. Marií,
když sobě.noclehu hledali.« *)

Družba mezi otázkami klade družce též otázku : »Co vyznamenává rů
ženec z trnek?« »Až budú starší, aby se na něm modlili, až se jim prsty

otřapí(zederou).«*)
A jindy opět družička na svatběv Derili vece: »Když jsemjá můj

') ČL XI. 446, — *) ČL IX. 308.



zelený vínek míti chtěla, musela jsem do-skály vejíti,Panenku Mariji pro
siti, aby mně ho ráčila na hlavu vložiti.«*)

. Při odvážení věna nevěstiny v. Polánce u Vsetína se.zpívá:
| A mně založí a,

Matička Boží,. :
a já vyjedu -—.

Spomocí Boží. “)

V Troubsku na Moravě vítají.se novomanželépísní:
- Vítáme vás, páni hosti“.
od kohojestav manželský
A od-koho je york než odBohasaméhoa odPanenkyMari„Yo nN

„Na Haně z Kroměřížska se nevěsta loučí: | ©
- »Maměnkopřemilá,prosím vás pro Boha, pro panenku“Mašijuaa.

esli sem vám v čem ubléžila, .. „odpusťte mně to.. .€S) 1
Založenaje domácnost,nastává vážnáúloha životní .

— je řadanejrozmanitějšíchpovolání-Jak všechnata- ';
povolání prozářeha jsou u lidu našeho. účtou Mari- :
anskou! — Nemůžeme-lito sledovati při všech povo-. j
láních lidu našeho, sledujme aspoň. letmo,. jak úcta
Marianskáprostonárodně, proniká životlidu seřského:!
— To obilíčiko hospodáři. je tak vzácno -— co starostí, /(5— |
jak vzejde — jak hosklidí. — Na Tišnovsku rozsé- . (454
vaje obilí hospodář, pokleká a -modlí se: »Pšeničko, (©.
buď čistá, jak byla Panna Maria, když počala. Pána
Krista. Amen.« n) Na Strašecku, když strojí (chystá) 
hospodář obilí k setí na komoře,. postříká je. vodou Medailka P. Mařie“

ká promícháje "žehnanýmVkosteleobilím8.. Vyšehradské.
V „Světímtotoosení,

", -od PánaBoha stvořený.p. |
- -Buďtak čistojakoMária9 U

před a poporoduzůstala. M
Zvláštní je obyčej »hlésáňí« žnečék“na Práchensku.. Dvě Žnečky:

vstanou od své práce a„žekrývájícesoběobličej,brstíobilí »hlásají«krátkou.
písničkounapř: Z

My máme Pána mladýho,mladýho:
u Vosekamajístarýho; |- =
toť nám ho dal Pán Bůh sám,

©Pán Bůh sám, 
Panenka„Maria,svatej Jan.9

- ČL 10815. —9 840 16.—9 84061.—9 840 96.—Vizi NPŘ
28. 61. ——P 160, 904. — S40 36. — Srv. SL 75, 85, 89. — t) ČL I. 336. —*) Srv.

ČL VÍM. 393.—ML 282,283. — „P — Srv. SL 384,
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. Zvláštní.vážnosti těší se-u našich hóspodyň,vejce. »matičkové« střá
danámézi svátky Panny Marie.'“).
© Vyhání-lise dobytekna pastvu, začastéseto -děje.za: vzpomíneknaRodičku. Boží. |.

„Pastýř vyhání stáda, odříkávaje. <.. já,vyhánímtento Božídobytek.:pod Panny Marie svatý plášť...*')
| Když dochází hospodářiobroku, ovsa, sena pro koně, rozpomíná se,
proč 'kůň je nenasytný a v souvislost to uvádí v legendě s Pannou Marií.!*)

IK. : <.

: Dospěli jsme k odstavci v jaké bližší souvislosti je stáří k prosto
„národní úctěP Panné Marňi.

„Našistarci a stařenky jsou nositeli tradicionelních přanostik,A prototato něcoo Marianské.pranostice. -,
Nejznámějšíjsou Marianské. ranostiky na Hromnicejako: O Hrom

nicích musí skřivánek vrznout; kdyby měl zmrznout. — Hromnice — půl
krajíce, půl píce. — Slunko':na Hromnice, moc ovoce,ale..dláhá zima. —
Jiné pranostiký: Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu:ještě nevyhání: — Na

Zvěstování Panny Marie déšť — rodíse rež.. — Svatá Královna U srpnu),
dává pí vejlupek(oříšky).— Den Panny. Marie Orodovnice— prvnímrází

m kbudiž vzpoměnuto,že pověrčivě naši, staříci verbince okopané na
svátek na Nanebevzetí Panny Marie přičítajívyšší moc. :

-Též i ne přesně dle katolického“učeníse jménemPanny Mariespojují
zaříkání zlého povětří, mračen, *) .

Léčenímlidovým zabývají se i naše: babičky. Tu rády se obracejí na
Panenku Marii různými formulemi. Nelze popříti, že mnohé ty průpovídky

prrostoňárodní skrývájí v soběkrásné jádro poetické. Mívají začasté zaruha i obstojný medikament. Lékař. -při nich nemůže neúznati psycho
logického momentu důvěry-a kulturní historik musí se při věci té poza
staviti.. Církevní hledisko — jak již jinde připomenuto — k věci té je
známo. Pelem léčby té bývánelíčená zbožnost.

*Již. u Štítného je vlekovadle reminiscencená PannuMarii. I v tiscích
XVI. a XVII. století přicházejílekovadla lidová se spojenímjména Maria.9)
| Ukázkou otiskujeme jedno lekovadlo z Erbena:

„Byla Panna Maria přečistá,
' „mělatřivlastní sestřičky:
| jedna předla,“, druhávila,

třetí: žehnala.9)

-Stáří vidí předsebousmrt. A tu hledí. si zabezpečitismrt šťastnou.|

l ctí Pannu Marii jako "patronku blažené smrti. i
o ČL XII. 285. — NH 250 — ČL I. 231. — ").ČL I. 18, 19. — ML :249—251

(02)) čk V. 64. — ')M 441—454 — ČL VII. 374, 375. — NH237, 289, 244, 245,
= p 4,: 61, .99. — ČL V. 323. — ČL. XL. 183. — NSIII. 50. —*Lidské dokumenty
Aug.Šebestové224 -< SL 53. —» ČL -VII 89, «- ČL XII. 457. — *)S 61, 62, 64.—
+)P 568 — Jiná zažehnavadlaviz ČL VII. 243;284. — ČL IX. 463. — ČL XI. 266.
— ČL XII. 154, 175, 191, 192,.439, 437: -—ČL XIII, 92. — ČL XIV. 10—12. — NH

97, 292, 298. — NSVII. 135 a 138, — ML 188et. seg. — Časopis »Třebízský«veSlaném ročník I. č. U

(9



V kraji Mladoboleslavskémdomnívali.se (r. 1687) mnozí, že kdo. se
po dvanácte pátků úplně postí, tomu že se dvanácte dní. před jeho smrtí
zjeví Panna Maria.“)

: Dojemné je vzývání lidu našeho Rodičky Boží při zaopatřovánía
odpros při smrti. *)

Na Slovači v Kolárovičích takto odprošuje někdo jménem: mrtvého: |
>Aj vy tatko, aj vy mamko, aj krsná mamko, aj šecka. rodzina, která. sa

tu zejdeta, odpuscíce mi pro Matku Boží, pro "Baránka Božího, jak:somvas V čom rozhneval(a) «
Na hlavu dítka mrtvého — ani dospělému se nemá dávati věneček —

Fanrka Maria prý v nebi o korunovaci samákorunuje.
n poaěbu tu a tam na rakev vstavujíi sošku Rodičky Boží —4

vv písníc dovolávají se milosrdenství Matky Boží.*)
„* *kp.

| Vidíme-li jinde vzácná umělecké díla výtvarná na počest Rodičky
Boží lesknoucí sé třpytemzlata a drahokamů — slyšíme-li jinde velkolepé
hymny. na oslavu „Královny nebe i země — tu sáhl jsem do nitra lidu

našeho,-do srdče jeho, a vynesl jsem z něho několik- dobrých granátů -—
několik ukázek vroucí, nelíčené,prosté úcty.

Zdrávas Maria o.

5) ČL IV. 290. — *) ČL VIII, 194. — ") ČL VIIL. 197. — *) N8 VÍME18

. “ j „„
j„/

« Medailka P. Marie Klatovské. ©
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P. J. ŠIMON :

SVATÁ HORA.
CYKLUS BÁSNÍ.

NA SV. HOŘE. “,

Horosvatá, slavnáHoro!
Myslímna tě.s pláčem, skoro;
toužím -zřít zaš čelo tvoje, 

svatyni a lidí- roje. |

V erdei:bylatěžkávin, —
chvěl jsem se; — však tys jako syna
přijala mne v náruč svoji, —
— to žal každý upokojí.

"3 .o

«Vrhl jsem še na Kolena, “

T SOBOTU.

l

a ná dušéposilněna.... a
(Najak dlouho?! —Tady zase.

| "smutek-v prsa jzarývá se.

: "Tamje klid,L a'tady vřava,
tam je. štěstí, - zde bouř drává...
Proto myslím :s' pláčemskoro
na tebe, 6 svatá Horo! —“

+

Maria! Panno! Jak tě vzývám rád! |
Mé myšlenky jsou k toběobráceny,
den tento; úctě tvé je zasvěcený, — |
ó kéž bych.moh" ti více, více dát! © |
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Hle, v noci temnévstanu častokrát,
“ a vólám tebe nejsladšími jmény, —

a- poslouchám, co v-ozvěnu dí stěny,

a vaňco nese nazpětzezahrad.
Ach, zřímtě! Zřím!Hle, ladně usmívá

. a kyne mi nebeská líče tvá, —
-a budí ve mně víru, city svaté.

Ach, zřím tě, zřím! —A padá s prsou al;
: -a srdce touhou ke ctnostem je jaté.. .

Mania! Panno! — Jákýs ideál! v

-— OBRAZ PANNY MARIE.

Panno čistá, Panno krásná,. JA když slovo-se rtů splyhe,
ty jsi zora náše jasná, —- zní jak ručej, jež sevine
aj, tys mojekotva spasná! “ V žírný lůh » v háje stinné.„0 : |
V tváři hvězda míru dlí ti, Lice tvé jest poupě vnadné, .
nebe se ti v zraku svítí, — * . které nikdy neuvadne.

božský jas ©a čarné kvítí > „ nachem hoří, nevychladne.
A tvé svaté, bílé čelo
se jak duha rozestřelo n |

nad chrámem,jenž tvé jest tělo. —

VYPROS(Srst ANÁM.

Jaká radost, jaké štěstí : Jaká čest a jaká sláva ©
, býti lidem blaha zvěstí, od tisíců se ti vzdává,
| Spasitele. světu nésti! |- .že's jim dalalidská práva!

Jaký žal a jaké hoře, : Ó královno, máti lidu, vsrdcihroznýchútrapmoře—:© shlédnivsvětatohobídu,
s Kristem na Kalvárské hoře! štěstí vypros nám a.klidu !

- / .
. x (

PŘED TVÝM OBRAZEM.

Na obraz tvůj, Maria ríraje,

/ jsem vytržen a letím výš a výš,
: -kde jiný život, jiná mluva je, —

v tu mocnou, věčnou, slavnouBoží říš.
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I vidím trůn a -milionyhvězd, —
tě na trůnu, andělý nahvězdách,
již po nebi jdou, pějíce ti čest, —

jak bíléloďky modrých na.vodách.

A zřím ti mnohou slargst vé zracíčh,: o
— to nad lidmi se zatmělslzou hled,.
a slza ta jakokem svým jsemstib", >

„co zlatá. prška,padá na náš svět.
Vtvých rukou:zřím,hle, samýdar alék,- 1“

-jež po andělíchna zeín skýtášnám; | =
zlých synůsvěta krofíš- zášťa vztek,

Avěrné své zveš k sobě k výšinám. |

Ó bráno nebes! Svatý plamene! :
Ty Panňopanen! Matko spanilá! 
Ach,nevzdal od nás svého ramene, - i

jež-vrány naše.balšímsesílál— |

217 Je mitak lehko,jasno,veselo,
| když pohlédnu v.ten hvězdný Boží svět,

Ach, až se skončí téhle. poutizlo, —

chcik dvoru Vaní naší zaletět“—-> 1.

NA PROCESSÍ,

Slunce metájasné šípy © že se nepovede mrakům:
na Juh rozkvotlý,'vkmen Jípy;„skrýti Pannu,skrýti štěstí;

skřivan chutě.vpoli pěje, přivéstchodcenarozcestí,
. celý kraj se skví a směje, —
"jako krásné, šťastné děcko, --*

po bouři je svěží všecko.

Zástup. lidí rychlej" kráčí,
mnohé oko: tone vpláči, ©

©mnoháústa šepcí:. »Pane!“
Posilnici mnoholidí, Vyslyšsrdce utýrané, ;
kráčet oko moje'vidí,- „ posilní mou chabou duši!l« —

napředkorouhvea kříže. © A krev. vžilách čerstvě buší.
Jde to slavný jkýs knír? , Zažněl hlahol: „TisíckráteKamjdou mohutnéty davy,
a proč obnažujíhlavy? © pozdravujémle:-= však'ho znáte,(- ohnivý a chorálový,“

Na vršku, aj, věžebílé * © krásný, nadšený,vždynový, ©
-ukazují blízkost cíle, | hnedjak- ván. zní a hned hřímá“

"ukazují zvlhlýmzrakům, Hlaholten, a mysl jímá
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v zástupu jsou drobné děti Každý hledá utišení .
-v bílémhávu, ve objetí 7 žalů,starostía vření
mají sošku Boží Matky, . “ srdce vzbouřeného bědou, “
na rtech sídlí: úsměv sladký, , mnozí hlasně nářek vedou,
planoulíce, oči svítí, — jiní v dumách jsou a tiši...

milo na ty květy zřítí. a, Máti Boží všecky slyší. — —
„V zástupu jsoudívky svěží, | „Ach,'vy matky, českématky,

| kterým láska v srdci leží, proste za ty naše statky,
| hbitě jdou a štěstím září, | proste snažně svatou Pannu

že přistoupí ku oltáři, „© „divotvornouza ochranu,
- aby vyprosilyblaha 5 bynedala zhynoutvlasti, —

* těm, jimž platí pamět drahá ...' , nad nížvrah zle poutem,chrastí.

(V zástupu jdou starší ženy „Ach, vy. muži pevných paží,
v šátek.dlouhý oblečeny, cdo nichž krutá rána vráží;
košík hesou, v něm-kus chleba, proste sílu, rozum, radu,
—málo na cestu jimtřeba, —. byste mohliztrestat zradu,
v hlavě starost, jarost v oku, byste svorně.žíti znali, ©:zpěvzústproudívžhavémtoku.,© zvelebilinárodmalý.

„V zástupů jdou statní muži, — Ach, vý ladné děvy naše,
jeden k druhému se druží, nekoncjtepouti plaše,
navzájem si osud sdělí, — | proste, -aby česká půda
sok má k sóoku soucit. vřelý,© byla na pohromy chuda,
jde tu manžel opuštěný, — aby láska, .ctnost ta hlavní,

jde tu chuďas povržený. věčněmladá, bydlila v ní!.

Už jsou blízko Hory svaté, A vy děti, milé děti, —
výš se tyčí křížezlaté, (0 : -vám ať prosbaze rtů letí
mohutněji boufí píseň, ———*.- ,- (Ktrůnu nebes, aby jednou, —
ze srdce všem padátíseň, 7-7 než vám Jíce stářím zblednou,
hlavu před obrazem. kloní; | — země dočkala se svátku '
z očíhorké slzy TonÍ. po tom dlouhémVelkém Pátku!

Mnohý zdvihá chromou ruku, © Proste, byste vzrostlyv obry,
jiný šepce tesknou muku, — by vás duch pronikal dobrý,

-kterou domazkoušet musí, byste, než složíte hlavu, —

jiný zoufalý ston dusí, — zřelvzlaté vlasti slávu,
prominutí viny prosí, byste dočkalyse štěstí. —
kterou dávno. v. srdci nosí. jež námnechce, nechce kvésti! .

ka
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P. Maria, záštita křestanův.“ i

BOHUMIL BRODSKÝ | |

LETNÍ VEČER.

(/ ýměnkářKocura usadil se. na drnové sedátko pod starou hrušku
©»Kačenku« a dvouletá Baruška v červenésukničce a košilce schou

lila se mu do klína. Pokukovala po svých dvou starších sestrách a divokém
bratru Jendovi, kteří dosud horlivě si hráli podokny, dělajíce zahrádky,
rybníčky. a polní kamna, jak to odkoukali od pasáků. Hrála si před tím
s nimi, třeba ji odstrkávali a posměšnějejí nevědomost a „nešikovnost
kárali. Byla svrchovaněspokojena.a její drobná dušička nevycházela z údivu.
Alenáhle ji všecko omrzelo, únava se jí zmocnila a sotva dědoušek se
objevil vedvířkách zahrady, rozběhla se k.němu jak uměla. Mělčas ji

part kdyžužpadala, a zvednuvji těžce,přivinul ji k 'své propadléhrudi. Otočila buclatou ručičku kolem jeho hrdla, spokojeně vydechla a

když se dědoušek posadil, položila. ospale hlavu na jeho rameno. Pohladilji.po rozcuchaných vláskách,zavolal na děti, aby tuzenekřičely a hledaje

pokapeách,nahmátlrůženec. | 0 .—©Slunce už zapadlo, ale dosud bylo světlo. Obloha na západě hořela
krvavou záplavou. Výměnkář přelétlstarostlivým pohledemoblohu a za
vzdychal. Toznamená větry. Bože, Bože, ještě větry! A kdyby aspoň po
nich přišel déšt! Ale letos jakobypříroda obrátila všechny zákonyvzhůru
nohama. Přijdou větry, které vysuší každoukrůpěj rosy a sotva pominou,
slunce se vyhoupne do běla. rozžhavené-a pálí a ničí, až lidé i dobytek
znojem padají. Z té bezeskvrnné oblohyjakoby zkázase na zem dívala a
jakoby cosi strašně -nelítostného železným krokem se blížilo. |- —
-© Růženec visel nehybně:vprstech dědouškových. Stařec schýliv maličko
hlavu,zadíval se- do spálené trávy. Starost o hospodářství ho přepadla.

i +.
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Nosil ji sice stále v sobě jako věčný neklid, ale -vedle ní bývala naděje,
že zlé pomine, že zase škodý se nahradí a země-živitelka nebude.necitelnou.
macechou.Od útlé mladosti brázdil. zděděnárole, sblížilse s.nimi, jakoby
byla živoucími bytostmi, přilnul k nim jáko ke svým nejupřímnějšímpřá
telům. :Křepce a bez únavy chodil“v letech mladosti a mužnosti za pluhem,
pozorujevesele rozjiskřenýmpohledem, tučnou prsť, jež s tichým šumotem
rozhrnovala .se podblýštícím se plechem, mocným, odměřeným rozmachem
ruky rozsypával zlaté těžké zrno a „každýjeho krok v bořící se zemi,.
každá. krůpěj potu, jenž se mu sléval na osímahbléčelo, jakoby mu přinášely
radostný klid.. Co myšlenek se mupři práci- vystřídalo v hlavě, -kolik
starostí roznosil posvých polích, eo odhodlánía pevných záměrůvzklíčilo,
když kládl v nadýchaňou prst semeno, od něhož -čekalchléb. A nebyly to
starosti malé. Devětdětí jako schůdků na-jeho práci :čekalo, devětkrků
"dychtivě žádalo potravý, devětbytostí stálo- za.jeho zády, aby je zaopatřil.
Oh, oh, měla jeho ruka co-dělat, musila země-živitelkaštědřevracet úrodu,
aby . je vyživil aby jim dospělým-vlastní hnízdastavět pomáhal, aby“
s jasným pohledem a čistým svědomím-se mohl vracet pod svou střéchu.

.. Pravda, žena mu pomáhala. Tak si ji nynípředstavil věčněneklidnou,
věčně starostlivou, za tmy uléhající. a ža tmy vstávající. Celé stavení jí

"bylo plno, všeho,se chápala, když bylo zle, i na pole doběhla, všem vy
hověla. Pro vlastní starost její práce. necenil, nerozuměl jejím ulekaným

pohledům, když někdy rozmrzen, příkře se rozkřičel, když podléhajeněkdy
nevinné hrdosti, do hospody zášel a tam-míru přebrav,"domů se. vracel
divně rozkurážen, tvrdý a pánovitý. Až potom, kdyždo statku se mladá

nevěsta nastěhovala a on. se ženou do. výměnice se stěhoval, jakoby se
teprve se ženoů po druhé a do opravdy seznamoval.Sice mladé hospodyni.
hany nebylo, dobře se s ní snášeli, ale jemu vždy určitěji se v mysli úpí
nalo přesvědčení,že jen. jedny ruce byly schopny vést vládu ve- statku;a tožebylyrucejehoženy.. .——.“ 2.
-© Teď také chápal,'co znaménalyjejí vzdechya její modlitby,teď.
jakoby. se díval dál a. nacházel pramen, odkudčerpala sílu ke své překotné
Aneúmorné práci. Když. druhdy zanedělních odpolední přecházíval s ní
"kolem polí a viděl, kterak skrytě její rty sé pohybují a »Zdrávasy« růžence
pokradmuodříkávají, nemohl se ubránit útrpnému úsměvu. K čemutaková
starost, napadalo“ho .rozjařeně. Sám jsem oral, sám -hnojil, kýpřil, rozséval,
nikdo v celé vsi svých polí lépe.si nehledí; a proto „není třeba se lekat.
Bude úroda, bude. A. žená rozumějícjeho rozsvíceným pohledům, jen více.hlavuklopilaazaňsekrčila——— AA..

Pramen. myšlenek dědoúškových byl přetržen. Od lesa. nade vsí sbor:
hlasů zanotil píseň. Nadzvedl hlavu, ohlédlse po dětech, ale tý. užpro

Klouzlydvířkami a jako myšky cupaly úzkou cestou mezi statky ven dopolí. Eevnějipřitiskl Kocura .zrnka růžence a ztajiv dech, naslouchal. ©
-U kapličky'pod lesem užněkolik týdnů scházelase ves. Ničícívedro

hubilo jejich role, sežehovaloosení, přinášelo zkázu. Hladový dobytekřval
ve stáji, studně vysýchaly, louky zhnědly, jeteliny se ztratily a rozpukaná
země jakoby se proměnila v rozžhavenou hmotu. Hlad a bída tloukla na
statky. Nikdo nebyl vyjmut, ať dobře či špatně oral, ať hnojil či nehnojil,
ať se přičiňoval nebo zahálel. Zoufalá hrůza seděla ná zpocených čelech.a
nesmírná únava ochromovala svaly. Jako po vymřeníbylaves. Ani ptáci.
nezpívali, ani květinka nezakvetla. a listí stromů zaprášené a ovadlé padalo 
jako v podzimu. Už nezněla hospoda smíchem, už nechodila 'chasaza večerů
po humnách, aby krátila si odpočinek výskotem a škádlením. Už ani

©
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k: obloze se nedívali, aby pozorovalizápad. slunce.a útvaryoblaků.: Všecko
je zklamalo, všechno.opustilo. Jak vtělená zkáza letěly žboucí paprsky po
celých krajích a ničily, cb .žilo a se zelenalo, |

„Jen tá kaplička u lesa stala se jim. bližší.Od: staletí tam stávala ve
stínu lesaa snivě se dívala do kraje,. jenž -přední serozběhl až k dalekým
obzorům. Bývala léta, že nikdo ji nevyrušil z tesknéhoklidu,že jjen někdy.
mimojdoucí na okamžik se zastavil, pokřižoval, chvatně zbožný povzdech
k nebesům vyslal a zase spěchat za vlnobitím života. Neumělourukou na
-malovanáMadonnas:Dítkem v náruči jakobytrpělivě čekala, že snad přece
někdo přijde, kdo bude potřebovatjejí útěchy. Alelidé oralia sili, hlasně
zněl rachot vozů svážejíčích úrodu, vysoko jásal křik dětí a smích ohasy..
Jen u kapličky bylo tichoa šumot lesa jakoby zpíval ukolébavku Jezulátku.

Dědoušek Kocurů si vzpomněl, že u kapličky užnebyl několik let.
Zapomnělna ni, nic hok ní netáhlo, ale teď, teď by rádk ní. Jakoby ho
k ní vábil stín jehozemřelé ženy, jakoby šelrád za šepotem jejích bez
masých rtů, odříkávajících pokorně 'své »Zdrávasy«,
-V jásavémtempurozléhala se od -lesa píseň: »Chváluvzdejmě«.Její

vysokétóny jako. perly.padaly dochvějícího“ se vzduchu. Jasné hlasy
děvčat a žen daleko letěly přes les i ves a temné: hlasy mužů. úpěnlivě

pojily se k rhytmickému "ohvalozpěvu A kdyžna Konci. každé sloky zavzněl refrain:
Maria, Maria,-dennice vítězná,.
: Maria, Maria, lilie líbezná, ,

„oroduj za nás, Matko, v každý ČAS,
* Královno nadhvězdná!

jakoby tento výkřik letěl vysoko.k azurové obloze,na kterou zvolna padal
jemný závoj: soumraku, 1"Ku podivu, kde brali zápal a nadšení, čím.elektrisovala se jejich
umdlená,vysílená nitra,vyprahlá hrdla; zmučenásrdce! Smutně a zoufale
ozývaly“se jejich modlitby mezi jednotlivýmislokami, ale sotva Mařtanskou

píseň zanotil třaslavý hlas. staréhozpěváka, jakoby cosi zrosilo jejich dušea hozvedalo jejich: zmučené mysle. “ :
7 Dědoušek -mimoděk zapomněl odříkávatsvé »Zdrávasy«. ďakási

sladká, veliká důvěra rodila se v jehovyhaslé hrudi. Jeho hlava se vzty
čovala a očima hledal hvězduvečernici. Za.tou dlí jeho-žéna a jistě že
tu chvíli se dívá na ves, na něho, na rodná. pole-a jistě že. sladké Krá

lovně nebes. také zpívá. píseň, kterou by-ji naklonila, sby. „přímluvou zachránila: zoufalý lid. Od. lesa zněla sloka:
' Chraň nás, Matko nejmilejší,
na obtížné pouti zdejší,
zahynouti nedej dětem, *
které pustým blondí světem.

Dědoušek polohlasně zpívals sebou a jeho. dutý, třesoucí se ' hlas
probudil Barušku, jež mů na rameni usnula. Otevřela udiveně svéčisté

P kěmu,boj oči, podívalase na zpívajícího dědoušká“a naklonivši seněmu, bojácně šeptala: »Já bych pila.« Kývl hlavou, dozpíval slokua
potom těžce povstav, odnášel dítě do statku. Ale ještě cestou v jakémsi

radostném a hluboce věřícímvytržení pobroukával si refrain : Maria, Maria;denniceJíbezná! “ „<



ANNAMARIA: V STARŠÍM ČE
SKÉM UMĚNÍ VÝTVARNÉM. —
NÁSTIN MARIANSKÉ.IKONO
GRAFIE. SESTAVIL DR. ANT.
PODLAHA. Vystihnouti ideál Rodi
čky Boží, aneb aspoň s někteřé stránky
jej výrazně zachytiti a znázorniti —
tot bylo ode dávna. jedním z nejpřed
nějších úkolů. a. nejvyšších cílů kře
sťanského umění výtvarného., 'Jak
vděčný, ale "spolu i těžký úkol! Vy

„tvořitl obraz dívky, obraz ženy, ale
obraztakový, abytlumočil dosti vý

| mlůvněneskonalé hlubinyduševní 16,
která byla Pannou Neposkvrněnou, Té, která byla Matkou Boží
— nepřesahuje-liž to slabé ty prostředky, jimiž vládne umění
výtvarné? Jsou-liž linie dosti krásné, formy dosti ladné a barvy
dosti zářné, aby vyjádřitimohly ideál, jenž tak vysoko povzněsen
jest: nad krásu všeho smyslného světa? "Než přecepokusilo se

řesťanskéumění o tento úkol, jenž přesahovaljeho'síly. Ne
dostatky doplňovala dobrá vůle: umělec, jenž tvořil obraz nebo

sochu Madonny, zajisté z pokladu svého talentu vynésti hledělskvosty nej
zářnější. | | , P. , :

ji unás, v naší vlasti, tomu tak bylo. . Mezi nejkrásnějšími poklady
našeho umění přední místo zaujímají právě výtvory věnované ideálu Marian
skému. Dosud obdivujeme setěmto krásným dílům, ale o málokterém znich
víme, kdo je zhotovil. Jména umělců dávno již. upadla v zapomenutí, ale
výtvory jejich dosud rozněcují tisíce v náboženské-i umělecké nadšení ...

A přece zachovalyse nám pouhénepatrnétrosky azbytky. toho,co krásného ve vlasti naší bylo vytvořeno ke cti Rodičky Boží! O pře
„mnohýchjen skoupé zmínky v inventářích zachovaly nám tu a tam chu
dičkou zprávu. Tak inventář chrámu sv. Víta v Praze z konce XV. stol,
„uvádí osmnáct obrazů Marianských, jež přetrvaly bouře hůsitské, a z těchto
osmnácti zachovaly se nám jedva dva... A'nebyloto ani výhradně obrazo
borství Skultétovo, jež je zničilo, nýbrž i slohová nesnášelivost dob pozděj
ších, ano ještěi dob nepříliš od nás vzdálených! A přece:již i lakonické

. zmíhky prošaiékéhoinventáře dávají nám tušiti díla umělecká prvéhořádu. *)
| A podobně vandalsky jako. s. oněmi 'obrazy, nakládáno 'bylo i se

sochami, drobnomalbami a výšivkamiMarianskými.
———Než přece nám z bývalého bohatství uměleckého zbylo dosti, abychom

utvořiti.si mohli jasný obraz o tom, kterak Panna Maria ve starším umění
českém byla zobrazována. —©—©—©.*. x

*

„© *).»Tabula b. Virginis, guamsanctus „Lucasdepinxit. Tabula, in guemísericordia

Domini et beata Virgo, guam Sskrzitek. pinzit. Tabula beatae Virginis cum XII. rotulis
pulera, guam 'paniczi "depinxerunt, in guibusrotulis sunt guatuor patroni et guatuor evangelistae.. Tabulae duae. lamentatoriae, decorataelapidibus, úna cum gladio et secunda sine
gladio; imagobeatae Virginie, ténens puerum et in pectore habens lapidem citrinum et in
„circuituplures lapides, guae exponitur in capella 8..Wenceslai. Tabula-cum imagine b. Vir
ginis cum puero, cům dnobus angelis... Alia tabula maior cum imagine beatae Mariae
Virginis et guatuor angelis... Duae tabulae lamentabiles beatae Virginis sub cruce etc.«
Srov. »Chrámový poklad u sv. Víta v Praza«, str. LXXXVO.—LXXXVIII.
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MADONNA KOSTELA SV. ŠTĚPÁNA V PRAZE. (XIV. stol.



"Jako úřlá dívenka zobrazovánabývala Panna Maria, ana sedí na
klíně -matkysvé 'Anny:, Jakýmsi -anachronismempřidávalostaré naše umění!
na-klín sw,Annytaké Ježíška. A'tak viďímena těchto'obrazíchsv. Annu,

perské na. klíně nebo.na rukou svýchchová dvě dítky:': PannuMarii a..ežíška..2 ——— a
+ Toto-znážornění,nýní neobvyklé, bylo ve stol. XIV.—XVI. vdlmi

oblíbené. Vlachové nazývají takovéto -obřázy:>9. Anna metterziac; Němci"»9t. „Anna:Selbdritt«. Staročeskýnázev těchto "obrazů se nezachoval; ne- .
pochybně"nazýványbyly:»9w.Annasamotřetí«. E
-Nejstarší takové vyobrazenívyskytáse v nádhernémmissálu Olomou
ckého biskupaJana ze Středy (1264—1380), který. se chová v knihovně
metropolitní kapituly Pražské. Sv. Anna drží Pannu Marii .na klíně, a tato:
opět na klíně svém Ježíška. (Viz obr. 1.) 

-Ve. hřbitovnímkostele sv. Štěpána u Mýta jest obraz tábulový (viz

«a

Obr.1.. Sv. Anna„samotřétí“. .

obr. 2.),znázorňující rovněž sv. Annu. >samotřetí«,a to tak, že drží na 
pravici Ježíška, na levici Pannu. Marii.. Obraz tento pochází ze století.
XVI* ©Podobně. zobrázena. jest sv. Anna »samotřetí« na :stěně kostela.
sv.. JanaKřtitele v Jindř.Hradci.**) ——
-'"PokladchrámuSvatovítskéhovPrazechováze' stříbratepané:Beprsí. zpodobující:sv.-Annu s Pannou Marií aJežíškem. Panna Maria, sedící.

na. levé ruce světice,zobrazena jest jako mladistvá dívka v .dlouhémšatě,
s rukama. k modlitbě sepjatýma se zbožnýmvýrazem..v útlé tvářince.
Ježíšek, vzadupodpírán -jsa pravourukou sv.. Anny,-stojí rozkročen na
jejím klíně, pravou, ručku maje k .žehnání pozdviženu, v levé .pak::drže.:světovoukouliskřížkem.*FF)7
-© Velice-často zobrazováno bylo. »ZvěsťováníPanny Mařiei. Ve století:

XIV..a XV.. nejčastěji zobrazovánbyltento. děj takto: Panna Mariastojís rukama na. prsou :skřížénýma;-před níklečí andělpravici jako.kupřísaze:
maje.pozdviženu,v levicipak''drže: pásku.s nápisém:. »Ave;gratia plena;

1.) 9rw2Soúpiokr::Rdkycanskéhox.str..57.A
+) Braniš, Dějiný středověkéhouměnív Čechách II.75- |

+%*)Viz »Chrámový poklad u sv. Víta-v Praze«, str 211. a tab,27.
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lominus...« Tak nalézáme děj ten zobrazen v t. zv. »žaltáři Roudnickém“«
tterý nyní v kapitulní knihovně Pražské se chová a zdruhé: polovice

CIV. století pochází. Na obraze: tomspatřujeme mimoto: nahoře tvál

"15AOA OTSWVU 1
-| Mmamru:us:znddináfh6.
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Obr. 3. „Zvěstování Panny Marie“ v žaltáři Roudnickém. =»

Joha Otce a před ní holubici, u nohou pak Panny Marie vásus liliém
, dvě malé postavičky klečících mnichů-augustinianův. (Viz obr. 3.)

Podobným způsobem zobrazeno jes »Zvěstování Panny Marie« v mis
- 6 8



sálu ©kanovníka Václava; (GPPP00AP0007 690797 FP9099W509 PP
A Radče, chované ěž

pamu6$- intaninac © vkapitulníknihovněPraž
VEmelamotuaateAdanhnh p M gr ejrnýají nA

Aže

zejícím z let 1379—1417.
V »Mariale« téže knihovny
ze století XV.. nalézáme

odobnézobrazení, ale mno
em jednodušeji provedené ;

Panna Maria -oděna jest

| prostým rouchem v jednouchéjenzáhybynanděl jest bez: křídel.
'obr. 5.) Neobvyklým způ
sobemzobrazenojest »Zvě
stování«: ve zmíněném již
missálu . Olomouckého bi
skupa Jana ze Středy: sv.

Panna .sedí nA„přolob při“ němž stojí S roze

Obr.4 ené adšet v missálu vřenouknihou;předníklečí
anděl, pod vaje jí — zapečetěnépsaní!*)

| V antifonáři Arnošta z Pardubic spatřajeme v jedné iniciálce“Pannu
Marii v baldachýnovém stolci sedící, před ní pak na lupenu z iniciály vy
bíhajícímklečícího an
dělas pravicíku pří- — i]
saze. pozdviženou ale jjDií Sal
beznápisové blánky.""),
Mezi vzácnými ná
stěnnými malbamiko
stela Libíšského,po- PRKoo TAROOK oo BR
cházejícímizesklonku šan 8 vdo SAXIV.století,nalé- | KS +
záme také >Zvěsto
vání Panny Marie«:
v pravo sedísv.Panna
s rukama' na prsou
skříženýma na balda
chýnovém stolci před
pultem, na: němž.leží
rozevřená . kniha; z
levé strany přichází
anděl pravici jako ku
přísaze maje pozved
nutu a v levici drže

5?č

hdM—

VOkanáVYdíKyleZV

P ateotarímmsnaně
Zm úitíhtmamanertettaetrniuct S'

* !

ZOEzb
-*)Viz»Chrámovýpo- jnnitě,r ří optokladusv.VítavPraze« Óm© plkpo C4 KCT K

'tab,63.a »Soupisknihovny = —
kapitulní« obr. 81.

**)Viz »Soupisknihovny Obr. 5. „Zvěstování Panny Marie'' v „Mariale“' kapitulní
tkapitulní« .obr. 871 knihovny.
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nápisovou blánku.*) V missálu Benedikta z Louky z r. 1483, jenž náleží“
k nejpřednějším skvostůmbibliotéky, Strahovské, jest »Zvěstování« zobra
zeno takto: Panna Maria prostovlasá, knihu v pravici držíc,:sedí na sedadle,
nad nímž pozadí tvoří pestrý koberec. Před Pannou Mariť:vídíme klečícího
anděla řasnatým rouchem oděného, jenž oběma rukama.drží pásku s ná
pisem .»Avěgratia plena, Dominus tecum«<.Později. znázorňována byla ve
výjevu. »Zvěstování« Panna Maria klečící na klekátku.. Tak na nástěnné
malbě v hradu Žirovnici z r. 1490, kde malíř k umístění obrazu »Zvěsto
vání« užil-velmi dovedně špalet dveřních. Po pravicivchodu spatřujeme
klečící Madonnu na klekátku, naproti pak anděla, jenž prstem vztyčené
ruky ukazuje k blánce, na níž čtouse slova »Ave gracia plena«<.**)Rovněž
tak na oltáři v Chudenicích, ozdoběnémvzácnýmitabulovými obrazy české
školy malířskéz r. 1505, viděti jest Pannu Marii klečící u nízkého pultu,
na.němž leží rozevřenákniha; před ní pakanděl držící v levici žezlo,
kolem něhož vine se blánka s nápisem »Ave-gratia plena«, a pravicí k ne

Obr. 6. „Zvěstování Panny Marie“ na zvonech.
2. „zvonaře. Brikcího.

'

besům ukazující. K hlavě Madonny přilétá holubice, jejíž hlavička svatozáří
jest obklopena. Uprostřed obrazu jest erb Černínský. ***) * © M

Přímý vliv Důrerův jeví se na krásném reliefu, jímž slavný zvonař
mistr. Jaroš z Brna ozdobil největší svůj zvon. »Zikmund« u sv. Víta
v Praze z roku 1549+) a jehož po něm v menšímměřítku užíval na zvo
nech svých neméněslavný zvonař Brikcí (viz'obr. 6.), jako na př. na zvon
v Chorušicíchz- r. 1560,1+)na zvonu v Dřínověz r. 1565111) aj.

+) Viz »Soupis okresu Mělnického«, tab. IV.
**) Pam. arch, XIX, 483. | |

**). Srvn, »Soupis ókreáu Klatovského«, str. 30. — :
+) Srvn. K. B. Mádl v »Pam, arch.« XVI (1895), str. 705 a 706.
+1) Srvn. »Soupis Mělnicka«, obr. 79, :
T+T) Srvn. »Soupis Slánska«, str. 26, i
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„tOjedinělým snad jest zobrazení Fočetí Slova v lůměPanny Marte,
rovedené mistrným, podivuhodně jemným vyšíváním na kasulí chrámů

Rokycanského z konce století XIV. (Viz obr.7.) Panna Maria sedí pod “
báldachýnem; z pravé štrany přilétá holubicejakožto :symbol Ducha sva- 
tého; na požehnaném. lůně. Bohorodičky vé svatozáři spatřujeme maličké
nemluvňátko — Slovo tělem učiněné.*)

-Teprve zase na konci. XVIII. stol. setkáváme se s obrazem, představujícím Pannu Marii ve stavu. požehna-.
ném. Jest to známý. obraz.Panny Marie Kar
lovské, zhotovený roku 1697 malířem Janem
Jiřím Heintschem. — Častěji bývalo zobra
zováno Navštívení Panny Marie, a to. způ
sobem rozmanitým. Ve zmíněném již missálu
Benedikta z Louky z r. 1483-nalézámevý
'jev ten v jedné iniciále takto zobrazený:
Sv. Alžběta "s bílou loktuší na hlavě, kořem

boků majíc pás, na němž zavěšeníveliký:klíč, |

má
©„M:

+.. >

vě

POZaw*=->

He

Vhok00

+

podává obě rucena.přivítanou. Panně: Marii,
která zobrazena jest prostovlasá, s dlouhými,
až na zem vlnitě splývajícími vlasy.**).—
Velice cenný jest staročeskýtabulový obraz.
»Navštívení Panny Marie«, jejž.chová ve
svéminajetku.pan -architekt A. Wlehlv Praze.
Obraz tento, z konce XIV. stol. pocházející,
opatřenjest charakteristickým pro staročeské
o razy plochým rámcem, ná“ němžnamalo

*) Srvn. »Method« roč..1896;»Památky výtvarné
z českoslovanskévýstavy. národopisné r. 1895« tab“ 14,
»Soupis okr. Rokycanského«, str. 104.

**) Viz. »Památky arch.« XIX st. 377 atab. XXXII.

i » M Ao . :em3AVÁp aP
Obr. 8. „Navštívení P. Marie“ v-graduálu Chrudimském.
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ványjsou drobné postavy andělů, světců a světic. Na obraze samém
jenž malován jest na zlacené půdě, znázorněno jest setkání se Panny Marie
se sv. Alžbětou; po stranách stojí sv. Dorota a sv. Kateřina. Při dolním
okraji jest drobná postava kteréhosi člena ródiny pánův ze Švamberka, zna
telná dle rodinného znaku.*) | M | 0

Živěji a dovedněji znázorněno jest »Navštívení« v českém graduálu
literátů Chrudimských z doby kolem roku 1570. (Viz obr. 8.) Panna Maria+
štíhlá, mladistvá postava, přichází právě k domu Zachariášovu. Jí spěchá
vstříc sv. Alžběta, shrbená již stařenka, a ze dveří domu, o berli se opí
raje vychází i Zachariáš uvítat vzácného hostě.**) © o

Panna Maria v okamžikupo narození Páně líbezně zobrazena jest
v missálu kanovníka Václava z Radče: svatá Panna se sepjatýma rukama
klečí před narozeným nemluvňátkem, jež osel a vůl dechem svým zahřívají.
(Viz obr. 9.) Podobný obrázek nalézáme v jiném missálu z poč.-XV. stol.
Pražské kapitulní knihovny: tu nemluvňátko pravou ručkou žehná.matce
své klečící. ***) * “ í | 2 | ©

Podobný výjev znázorňoval onen proslulý obraz, jejž P. Dominik
r. 1620 ve Strakonicích nalezl. od protestantů zneuctěný, a jímž na Bílé
Hoře vojsko císařskék statečnosti povzbuzoval. Na obraze tom, pocháze

jícím patrně ze století XV., viděti bylo Pannu Marii před novorozeňátkemečící; za mí stál sv. Josef, drže v pravici svítilnů; v pozadí za polo
zřícenýmobloukémviděti bylo dva pastýřea výhled do krajiny.Ť)

elice často setkáváme se v miniaturách českých s obrázky, před
stavujícími Pazzu Marii přijímající s Jesulálkem hold sv. tří králův.
Panna Maria bývá tu zobrazena sedící s korunou na hlavě, majíc Synáčka
svéhona klíně a s přívětivýmúsměvem hledíc na klanějící se krále. Tak
v missálu biskupa Olomouckého Jana ze Středy (viz obr. 10.) a v missálu
Benedikta z Louky. +1) - | í

- Nejvíce jímála „mysl lidskou něžná láska mateřská sv. Panny k- boš
skému dítku. A odtud vzniklo tolik těch krásných obrazů a soch, zriázor
ňujících' Pannu Maru jakožto matku, sabývající se dílkem svým. Právě do
těchto. obrazů vloženo nejvíce něžnosti a krásy, neboť umělcinaskyťovala
se zde příležitost zpodobiti nevinnost panenskou avroucí lásku mateřskou.
I výtvarné umění českédo těchto obrazů vložilo všechnu sílu a vřelost svou.

Většinou jsou to obrazy, nepředstavující Pannu Marii v celé postavě,

nýbržjen poprsí její anebo postavu po kolena. — ——e velikém, na pergamenu psaném kancionálu latinském, jejž pro
chrám Svatovítský zhotovitidal svaté paměti arcibiskup Arnošt z Pardubic,
nalézáme v jedné iniciálce krásný obrázek Panny Marie s Ježíškem. Panna
Maria znázorněna jest tu. sedíc, oděná rouchem s. hlavy splývajícím, pod
hrdlem spjatým; na klíně jejím sedí Ježíšek, ovinující pravouručku kolem
jejího krku ; Panna Maria rukama -něžně tiskne jej ve. svém objetí. Matka
1 božskédítko s láskou pohlížejí sobě navzájem ve tvář(viz obr. 11.).

+) Srvn, »Vlast« 1895—96str. 1008. |
++) Srvn. Dr. Kar. Chytil »Český graduálliterátů Chrudimských«, 1898, str. 12. a tab. 1X.

***)Soupisknihovnykapitulní,obr.254. o o“
+) Zachovalo se několik kopií tohoto obrazu u Panny Marie Vítězné na Malé Straně,

v kostele na Svaté Hoře) a několik rytin. Bohatásbírka Strahovská chová mimo jiné rytinu
označenou »C, Luna del. Fischer sculp.« s podpisem »Pravé vyobrazení a velkost Panny
Marie Vítězné, na němžto nekatolíci Matičce Boží, sv. Josefu a dvěma pastýřům hanebně
oči vypíchli. Pomocí toho obrazu -bylo dne 8. listopadu 1620 vítězství na Bílé Hoře blíž
Prahy v Čechách vybojováno a katolická víra i arcidůmRakouský při Koruně zachován.«

++) Pam. arch. XIX., 371 a tab. XXXI..

/
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Obr. 9. Narození Páně v missálu Václava z Radče.



Semnáleží řada krásných-staročeských Marianských obrazů tabu
lovýchz doby Karlovy, jichž ráz.co do postavy Panny Marie samé lze
vystihnouti těmito slovy: v půvabném okrouhlémobličeji převládajíveliké
plochy klenutého čela a plných tváří, kdežto jemný-rovný nos:a pné rty
malých úst poměrně jen málo místa zaujímají; oči sklánějíse jakoby
v milounké stydlivosti a jsou víčky zpola zakryty; obočí nazňačenal jsou
toliko jemnou linií, která nezřídka téměř úplně mizí. Obličej má výraz
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Obr.. 10. Klanění -sv.tří králů v. missálu Jana ze Středy.

plný nevinnosti a prostoty.T) Obrazů tohoto rázu jest v Čechách |značný
počet. Ale při zevrubnějším vzájemném jich srovnání postřehneme, že
mnohé z nich bylys některými odchylkámi provedeny dle jednoho a téhož

-4 Srvn. Dr. A. Chytil: »Úber einige Madonnen-BilderBóhmenaaus demXIV.
und XV. Jahrhundert« v »Mittheilungender k. k. Central-Commiksion«1887,str. XIX—XXV.;
Dr. A. Podlaha a Ed. Sittler: »Vlast«roč, XII.;'str. 775 anásl.; Dr. Podlaha: »Obrazy
Marianskév Čecháchze století XIV.—XVI.«,str. 3. © s 0. —
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Obr. 11. Madonna v kancionálu Arnošta z Pardubic.



vzoru. A shledáme posléze čtyři takovéto vzory, totiž: Madonnu Vyse
brodskou, Zbraslavskou,Zlatokovunskoua Doudledskou -|

Obraz kláštera Vysebroďského představuje Pannu Marii s korunou na
hlavě, sklánějící se k levéstraně směrém k božskému dítku svému, jež
na rukou drží: Zpod koruny splývá jí s hlavyřasnatá róuška naramena.
Plášťjejí spjat jest pod hrdlem ozdobnou sponou.Ježíšek, mile se usmí
vaje, vztahuje ručky své k tváři své Matičky. K obrazu, Vyšebrodskému
jakožto ke vzoru svému přimykáse celá řada jiných obrazův. Nejlepším
a nejstarším z nich jest Madonna kostela sv. Štěpána v Praze. Pozdějšími,
ze stol. XV. pocházejícími kopiemiobrazu Vyšebrodského .jsou: Madonna
Jindřichohradecká, obraz bývalého kláštera dominikánskéhov Budějovicích,
obraz Třeboňský, Krumlovský a Roudnický (tento poslední z r. 1513).

© Madonna Zóraslavská jest po Čechách rozšířena v přehojných starých
kopiích, jež nalézámenejen v kostelích, nýbrž i v. příbytcích soukromých.
Svědčí to:o veliké oblibě,jíž se obraz ten právem těšil. Jestiť to obrázek
prostomilý. Madonna nadmíru jemné, jakýmsi trpce bolestným .přídechem

rovanuté tváře, oděna jest podobným způsobem, jako Madonna Výyše
rodská. Na pravéruce její sedí. Ježíšek, oděný. těsně přiléhajícíkošilkou.

Pravicí tiskne k sobě-ní ježs rozestřenýmikřídly k němuse tulí.Levici klade do ruky Matký své, pohlížeje k ní s.úsměvnou tváří,jakoby
ji vytrhnouti chtělz teskného zamyšlení.Obraztento, pocházející ze.sklonku
století XIV., jest výtvor umění domácího, ač ovšem lze.v něm postřehnouti.
koloristickéreminiscence „na mistra z Vlach k nám přišlého, Tomáše
z Mutiny (z Modeny), od něhož zachovalý se. nám dva krásné obrazy na
Karlštejně, rovněž poprsní, znázorňující P. Marii s Ježíškem v náruči.

Obrazu Zbraslavskémublíží se rázem svýmMadonna obrazárny Stra
hovské,která rovněž jeví známky řečenémumalíři vlastní, takže byla za
jeho dílo pokládána., Není však tak jemná, jako Madonna Zbraslavská.
Ježíška, jenž rovněž s ptáčetem si pohrává a průhlednou košilkou jest
oděn, zobrazil umělec v prudkém neklidu tílka. Také výraztváře Madon
niny nění ták ušlechtilý, jako při Madonně.Zbraslavské. Strahovský obraz
klástimožnoasi napočátekXV. století.

Prototypem třetí. skupiny jest krásný obraz kostela Zlalokorunského.
Madonna nakloněna jest tváří k levé straně a' neseJežíška šikmo na
loktech..Zcela nahé Jesulátko obráceno jest k divákovi, hledíc naň plnou
tváří z obrazu a pozdvihujíc lévouruku jako kžehnání. Jest to obraz plný
vážnézbožnosti, jenž tudíž nalézal veliké obliby a často byl napodobován.
Zachovalo se dosud' několik rovněžvelmi: pěkných obrazů dlé něho zhoto
vených; jsou to zejména: dva :obrazy metropolitního chrámu sv. Víta
v- Praze, z nichž jeden v pokladnici, druhý vsakristii se chová, dále obraz
děkanského chrámu v Písku, obraz klášterního chrámu ve Lnářích a
Madonna chrámu Týnského v Praze (nyní v městském můšeu Pražském).*)

Obraz Zlatokorunský v kovu jakožto relief provedený — toť památná
Madonna Staroboleslavská. (Viz obr. 12.)**)

*) Srvn. Dr. A. Podlaha: *Obrazy Marianské. v: Čechách«, str. 3-<6. '
**) Srvn. Dr. A. Podlaka: »Sochy a skulptury Marianské v Čechách«, str. 5—8.

Zajímavo jest, že s Madonnou Zlatokorunskou a tudíž i Staroboleslavskou shoduje se co do
celkové komposice obraz Panny Mádrie,jejž r. 1619 malovati dal šlechtic Corlis z Mantovy
pocházející, kterýžtoobraz, na němž se i dárce sám dole zobraziti dal, chová se v kostele
u sw. Tomáše v Praze. Obrazu toho zachovala se rytinka od F. L. Schmitnera s podpisem:
>Wahre Abbildung der sogenanten Schónen Mariae, welche Compágnonus von Corlis, ein
Mantuaner, 1619 malen lassen und von der Zeit an in der Kirchen bei S. Thomas zu Prag
andáchtigverehret wirdt«. (Knihovna Strahóvská.) | 
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MADONNA V POKLADNICI CHRÁMU SVATOVÍTSKÉHO V PRAZE

(z prvé pol. AV. stol.).
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Obr. 12. Madonna Staroboleslavská.



-"(MAVHOUzp ZvláštnítypstaročeskýchMadonn| -= tvoříMaďonza Doudlebská.Panna

: nf Maria drží Ježíškana pravéruce;
| (44, orovně před.sebe vztaženu.. Tvář:

levou ruku má. dlaní vzbůruvodo
NA V; i Z P fu

TR NNO Bohorodičky,poněkudklevéstraně
o á n A | skloněná,jest-.oválovitá,s dlouhým,(| rovným-nosem a s velice málými

ústy. Oči hledí-s obrazu klidně před
sebe.'Čeló jest skoro úplně zakryto
tmavomodrým šatem, ve -svislé zá- 
hyby upraveným,-jímžhlava jest za
halena a jénž, podhrdlemjsa spjat,
zahaluje pak. jako plášť. celé tělo
Pánny Marie. Okrajeroucha toho.

„ozdobeny jsou jednoduchým 'orna“:
|- mentem.Rouchemstejně zbarveným

a stejným vzorkem na okraji ozdo
„benýmpřioděn jest také Ježíšek, jenž.
pravou ruku má vztaženu k Matce

| své, pozvedaje dva prsty jako-ku

1 přísaze,kdežtolevou ruku opírá:oBED VS náš koimonakoleněJehostojící.la -(%4. 'V levém. dólejšímrohu obrazů'na
-ne L etttíti (1 chází-sedrobnápostavamnicha,jenž
M 77777 vosepjatýchrakoudržípáskuvzhůru.

a tí(t fítí6 ČCVŮ - sevinoucís nápisemgotickoumi| $ | nuskulí provedeným: »Orapro no
bis, sancta Dei genitrix.« Obraz Dou

" Íttottt tt ttt6t dlebskýdlužnoklástidodruhépo
lovice XIV. stol. Motiv Madonny

4dv (í á $ Doudlebskéjeví Madonnav .KaBee i A 2429 mennémÚjezděz-XV.stol.;PannaPARROLEE Mariamátu-narucejablíčko.Zají
mavo jest,“ že Madonna Doudlebská

Obr,13.Madonnav missáluJana ze Středy. shoduje ge zcela s. Madonnou Piekar
. skou;jejížkopiev Čecháchrozšířily

se hojně kolem r. 1680. V miniaturách českých často nalézáme výborně
provedené poprsní obrazy P. Mariezabývající se s Ježíškem, ana nejčastěji.
jablko mu podává. Tak na př. v missálu Olomouckého.biskupa Jana ze 
Středy (viz obr. 13.) 'a v jiném missálu kapitolní knihovny .z počátku XV.
stol. V onomjest zobrazena“Madonna v přiléhavémšatě s korunou nah.avě

'a s Jesulátkem nahým; zde v řasnatém plášti, prostovlasá a s dítkem oděným.
© Velice.oblíbeno bylo u nás asi odpočátku století XVI. zobrazení
Panny Marie.-tak svané »Pomocné« neboli Pasovské. Jak druhé jméno uka
zuje, bylo to napodobení obrazu v Pasově chovaného. Panna Maria tiskne
k.sobě oběma rukama Jesulátko, jež jednou nožkou stojíc na klíně Mafčině,
druhou nožkupoloženu má na její jej podepírající levici, pravou ručkou
beře Matičku avouza bradu, maje tvářinku svou K její tváři přitiskhutu.:
Takovýto obraz na plechu malovanýz roku 1602 má metropolitní chrám
sv. Víta, kamž zbývalé kaple Panny Marie u Bruské brány stávavší byl
přenesen (viz obr. '14.). .Takovéto obrazy dílem bývaly a dílem ještě jsou

i
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v těchto chrámech: u sv. Klementa-na Starém Městě Pražském,9: u8v.
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Obr. 14: Obraz Pamny Marie.„Pomocné“.neboli „Pasovské“

r."1 13„6 VDolný Krupé u Čáslavi (ve Strahovské knihovně,chová| sě
———————— : (

í +) Rytinka Rentgova v knihovně Strahovské 8 nápisem: >S. Maria Auziliatrix| in

temploSpe.Jesu.ad 8.hre Vet.Pragae«.

Stará rytinkaj ve Strahovské "knihovně chovaná představ:uje: onen obraz 'anděly

nesený, dole pak Václav jé.náměstí se sochou sv. Václavaá s dřevěnou otevřenoužkapli,
' ,1, V 93



«rytinka Jana Balzera, zobrazující oltář s oním obrazem; na rytince téčte
se nápis: »Obraz RoDICzkY. BožI KrVpskI z ČzasLaVsklho Krage, genž

„gest statek barona ThaDDlIásse SsenoWtze<), v Křešicích u Litoměřic,*)
„ve Skočicích u Vodňan,**) v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie

k

. : mh 7 L 7 : 5 P:
pá C947 5 " . - je , +7 - .PRAG r po 99ro7 ye: »4JMMC La* iu:jeAdlePoKASa

3 oč : : . + o JM
: =

Arec

+

ano

ok

Obr. 15. Madonna Berounská.

v níž onen obraz za moru byl uctíván. Na náměstíviděti jest lidi morem zmírající a jiné
ke kapli té spěchající. Pod obrázkemčte se nápis: »Wahre Abbildung des holdseeligsten
Maria-Hilf-Bildes, welchesin der Ao, 1713 zu Prag grassirenden Pest auf dem Ross-Marckt zu

-offentlicher Verehrung ausgesetzet war, nun aber in der Pfarr-Kirchen bey St. Heinrich
„auf dem Altar der Allerheil. Dreyfaltigkeit verehret wird.« A na jiné podobnérytince v téže
knihovně chované a rytcem Janem Weissem zhotovené čtéme týž nápis, ale s dodatkem :
»Nun aber im Jahre 1796 renovirt.«. | | :

+) Srovn. Mathon, »ZŽivot,Panny Marie«, II., str. 399, Fr. Wildmann, »Pomněnky«
„str. 139 a násl. © | o, |

-69 Obraz tento roku 1666hraběnka Ludmila Polyxena ze Žďáru obdržela darem od
svého prvního manžela Ferdinanda Václava Švihovského, pána na Nalžovech u Klatov, a
dala jej ve tvrzi Skočické v pokoji umístiti; tvrz ta shořela zcela, v pokoji onom také
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v Jindřichově Hradci,*) v DĎoksech (Hirschberg), ve Vintířově (Winter
nitz),-v dominikánskémkostele sv. Vojtěchav Ústí nad Labem, v kostele
na Chlumku u Košumberka, ve Skocích Marianských (Mariastoek), v bý
valém kostele sv. Václava naMalé Straně -vPraze (rytinka. Karla Saltzera:
v knihovně Strahovské s nápisem: »Ah Maria Hilff! Hilff1Hilff!Auff Dich
der Treiie Held Pernklo gesetzt hat sein Vertrauen, rett auch all,die ver
ehren Dich, einst aus des-Teuffels Klauen. Zu finden. und zu verehren in
der Pfarr-Kirchen St. Wenceslai der K. R. Kleiner Stadt Prag<),uPanny
Marie Sněžné .v:Praze (rytinka Birckhardtova ve Strahovské knihovně
s nápisem. »Mater -DeI[ Vera- aVXILIatrIX. ConsoLatrLX. nostra Neo
Pragae in Ecclesia Nivensi P..P. Franciscanorum pie colitur«) a j:

« V některých chrámech. českých nalézáme odrazy Panxzy Maries Je
žíškembyzantského, východního rázu. Jsou to skutečně kopie obrazů hlavně“
ruských, jež u násdošly. veliké obliby,. některé .z nichi jako -obrazy mi
lostné.. Jsou to obrazytak „zvanéčerné, t j. pleť Panny. Marie i Ježíška
jest temně zahnědlá. Roucho na obrazechtěchto bývá v tuhé záhybyupra
veno a zlatými čarami stínováno. Nejstarší takový obraz v Čechách jest,

Madonna Březnická.Starobylý nápis nazadní straně obrazuhlásá, že bylámalován r. 1396 pro krále Václava-dle obrazu Roudnického, nyní: ztrace
ného.**) Kopiemi ikóny Vladimírské jsou obrazy: Doksanský, Jičínský (ve
st. XVIII. »rušánským« nazývaný),Vilímovský, Běrounský(v.obr. 15.)aj.***)

Také „více„méněvěrnékopie jiných obrazůcizích u násnalézaly ve
liké obliby. -Tak na příklad často vídáme kopii prastarého obrazu chova
ného v kostele S. Maria Maggiorev Římě. Jest to obraz poprsní; Panna
Mariastojí, držíc na levémlokti sedícího oděnéhoJežíška, jenž pravou
ručkou žehná, v levé pak Knihu drží.+) Obraz takový nalézáse na př.na

postranním oltáříku v kostele Maltánském vPraze,++) v Králíkách (Gruich) a j. Hojně oblíben byl také obraz P. Marie »dobré rady«, jehož. ori
ginál nalézá se v Genazzaňěv Italii. Jest to poprsní obraz Panny Marie
s Ježíškem, jenž pravou ručkou objímá Matičků kolem krku, levou pak
drží se za lem roucha: na hrdle jejím. Obraz ten uctíván byl v:XVIII. stol .
v augustinianském chrámě sv. Kateřinyna Novém Městě Pražském(ve
Strahovské knihovně rytinka Arnoldova s nápisem. »Verum ectyponpro
digiosae imaginis B. VirginisMariae de bono consilio in Genazžano ex.
Italiae Latio Neo-Pragamtranslatum et in ecelesia s. Catharinae Virg. et
Mart. Ord. Eremit. S. P. Augustini piae fidelium venerationi expositum<),
v. praemonstrátském klášteřeT
tinka Klauberova s nápisem +9. Maria vom guútenRath wird andáchtig
verehret in der Tepler Klosterkirche Ord. Praemonstr. in Bohmen«<),nyní
pak hlavně v kongregaciredemptoristův. : o “

epelském (v knihovně Strahóvské jest ry-'

všecko, jen obraz onen a záclonky, jimiž byl zastřen, zůstaly neporušeny. Při obnově tvrze ©
pak dala ona hraběnka zhotoviti pro tento obraz nový oltář a konečně dala vystavěti. na
kopci kapli, kam byl tento obrazpřenesen. Skočicejsou poutní místo, hlavnév den Navštívení
P, Marie, kdy bývá až na 1000 komunikantů. (Laskavé sdělení p. faráře Jana. Soukupa.)

*) Fr. Wildmárn,»Pomněnky«,str. 84. m- . |
+*) Viz Dr.: A. Podlaka, »Obrazy Mariánské v Čechách«, str. 7.
***) Sryvn.Podlaha a Šittler, »O' některých starých kopiích ruských obrazů Marian

ských vČechách« v časop. »Method< XXIV“(1898), .str. 37,a násl.
T) Viz o,originále >Method« VIII. (1882) s vyobrazením.

+) Ve Strahovské knihovně jest -stará rytinka jeho s nápisem:“ »Die warhaffte
Abbildung von dém Original der. Mutter Gottes aus dem Hochlóbl. Teutschen Privilegirten
Bruderschafts - Altar in der Hoch-Ritterlichen Maltheser-Ordens-Kirchen in der kónigl.
Residenz kleinern Stadt Prag unter dem Titul des allerheiligstenNamen Mariae.«
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Klatovský -obraz Panny Marie, představující Bohorodičku zpřímase
dící. « oděnýmJežíškemna klíně, jest kopií origináluchovaného'v hornoitalskémpoutnickémmístěRe.) <- n——.

. P. Marii v celé postavěstojící s Tešíškem-na loktechpředstavují ně
které staročeské sochy. Nejkrásnější sochou Marianskou v Čechách "z doby.
Karlovy. jest zajisté Madonna Flzeňská (viž obr. 16.) Madonna:stojí zpříma,
hořejší“částí „těla značně v pravo“vzadjsouc nakloněna. Uchvacujícím
dojmem působí milá. tvář mladistvéMatky Boží, - Vysokýmklenutým
čelem případně charakterisována-jest ta, jež názývá se »edes sapi

entiae«;-z jemných rysů tvářea z en očízářísvatost:a ňeskonaláláska.Obdiv znalců budí Jesulátko, jehož tělíčko poměrně značně veliké, přece
lehce spočívá v rukou božské Matky. Bohorodička oděnajest bohatě řas
natým rouchem. Svrchní, u krku sponou sepjatý šat splývá přes ruce Ma
donniny v přebohatých-zálrybech.. Vysoké“ čelo Madonnino obepjato jest

o : ————Korunou. královskou, zpod níž splývá
p B ezna7774 maramenabohatývlaszvelikéčásti7 loktnšíbohatědrapovanouzakrytý.

77 © Ztéže asidoby.pocházísoškaPanny.
Marie v hrádní kapli Zbirovské,která

| zejména úpravouzáhybů rouch soše,
Plzeňskése podobá, ale tím od ní.
se liší, že Ježíška sedícíhochová na
levé ruce,kdežto v pravé držížezlo.
Rovněž ze sklonku století XIV. po
chází socha. Madonny“ v- Ročově.:
Panna "Maria stojí, v boku jsouce
mírně prohnuta, na pravé ruce drží
sedící Jesulátko; na lévé vodorovně

| „před sebe vztažené má ovoce.**) —
| Ušlechtilostí tvarů nevyniká -sice
| milostná. soška Svatohorská, za to

"však předčí. všechnysoudobé sošky
©Marianské slávou a oblibou. u'zbož
I" ného lidu. 'rostáva RodičkyBoží:

| jest štíhlá, poněkud vzad vychýléná.
| Ježíšek spočívá sedě na pravé růce
| Bohorodičky,kdežto levice Panny
I: Marie přidržujé jej pod krčkem, on.
I pák. .oběmarukamadrží se ruky
| Matčiny. "Tvářejsou plné a široké,

nemajíce té jemnosti "jako socha
Plzeňská. Ze století XVII. pochá
zející socha Panny Marie Vyšehrad
ské, zvané »šancovské«(poněvadž
stávala v kapličce. vystavěné „ve
hradbách), představuje Pannu Marii
zpříma stojící, držící na levém lokti

4) Srv. »Soupispolit. okresuKlatov
| | ského«,str. 55. 2.

| : 0%) Dr. B. Matějka, »Soupis okresu
Obr 16... Madonna Plzeňská. - Lounskéhoe«,str. 66. :
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Ježíška, v pravé ruce pak žezlo. — O něco
pozdější, ale Madonně Plzeňské veskrze po
dobná, ač ne tak jemně provedená, jest Ma
donna Suchdolská (viz obr. 17.) Na zná
mém Vyšehradském obraze Panny Marie, t.
zv. »Dešťové« ze XIV. stol. zobrazena jest
Panna Maria v celé postavě, jakoby na níz
kém sedátku, jehož viděti není, anebo na
samé zemi sedíc a majíc na klíně Jesulátko,.
jež oběma rukama přidržuje. Panna Maria
pohlíží v zamyšlení před sebe. Ježíšek, oděný
vzorkovanou košilkou, drží oběma rukama
roucho u prsu Pauny Marie, maje tvářičku
k němu přitisknutu; při tom však obrací
očka svá stranou k divákovi ven z obrazu.
Snad původně zobrazena byla tu Panna |
Maria dítko své kojící, a teprve později prs (4
zamalován pláštěm.— Pazna Maria Šežíška $$
kojícíbylazřídkazobrazována.Obraztakový 1(©0477
uctívánbyl na př.ve stol.XVIIIv kostele ©B/7*%47
sv. Josefa na Malé Straně v Praze, jenž 140700007..
tehdáž náležel Karmelitkám (rytinky Birck
hartovy ve Strahovské knihovně s nápisem:
»Gnadenbild Mariae in der Kirchén des heil.
Joseph bey denen W. E. E. Kloster-Jung
frauen barfissigen (Cármeliterinen in der
kleinern Stadt Prag-); také v kapucínském
klášteře na Mělníce jest takový obraz z konce
XVII. stol.*) Pannu Marii v celépostavě
sedící s ŠJežíškem na klíně spatřujeme na
krásném tabulovémobraze Litoměřickém
z roku 1494 (obr. 18.). Prostomilá naivnost
sloučena tu s poetickým půvabem v rozkošný
celek. Jen čarovné ovzduší líbezných legend
středověkých mohlodáti vznik takovéto- poesii v barvách. Jako v legen
dách nic neměl svět v nich líčený společného s drsnou skutečností, tak
1 tento obraz středověkým štětcem vykouzlený povznesén -jest nade vše
chnu realističnost a historičnost. A jako anachronismy.legend středověkých
nikterak nás neurážejí,nýbrž naopak jejich půvabzvyšují, tak jest i zde...
Místo chudičké chýše Nazaretské jest tu půvabná zahrada, v nádvoří výstav
ného středověkéhozámku, v níž sedí Madonna s Jesulátkem na klíně.Stranou
v otevřeném loubí modlí se kleče z 'knihy sv. Josef. Svatý Jan Křtitel již:
jako dospělý muž, s beránkem na rukou, přichází právě po mostě záme
ckém. A v pozadízahrady procházejí sesvětice: sv. Dorota, sv. Anežka.
a sv. Kateřina. Jaké to anachronismy — a přece na tomto obraze nepů
sobí nikterak rušivě, nýbrž neskonale poeticky. -A.ještě jednu podobnost
shledáváme mezi tímto obrazem a legendami středověkými: jest to jakási
primitivnost a'naivnost, která však nění nikterak prosta osobitého svého
půvabu.**) :

Obr. 17. Madonna v Suchdole.

*) Srv, »Soupis okresu Mělnického, obr. 198.
**) Srvn. »Časop. kat. duch « 1905, str. 166—167.



-+Často zobrazována byla Pazna Maria pod křížem.V nejstarším umění
našem, jež ještě nedovedlo vystihnouti výrazu bolu, spatřujeme Rodičku

Obr. 18. Madonna Litoměřická.

Boží celkem klidně a chladně státi u kříže; tak na příklad v kodexu
Ostrovském ze XIII. stol., jenž chová se v kapitulní knihovně Pražské.*)

*) Srvn.. »Soupis knihovny kapitulní«, obr. 119.
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Čím dále však, tím dovedněji a výrazněji znázorňovalo naše umění ne
smírný bol Rodičky Boží podle kříže stojící. Již doba Karlova výrazně a roz
manitě tlumočiti dovedla tento bol. Tak spatřujemeP. Marii v němém
bolu s rukama na prsa složenýma pohlížející vzhůru v tvář Syna svého na
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Obr. 19.. Panna Maria pod křížem. -Obraz ze XIV. stol.

nástěnné malbě "kaple "sv. Václava. v metropolitním chrámu sv. Víta;
žalem zlomenuvidíme. ji s hlavou sklóněnou na obraze kláštera Emauz
ského, chovaném nyní v zemském museu (viz obr. 19.). A čím dále, tím
realističtěji a dramatičtěji vyjadřován byl tento bol; tak vidíme na obraze
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Obr, 20. Bolestná Panna Maria. Vyšívání na kasuli z konce XV. stol.



Mělnickém pocházejícím s počátku XVI. stol. Pannu Marii s tváří bolem
zrůzněnou a rukama lomící; na jednom.obraze Brandlově dokonce omdlelou
v klíně sv.Jana.*) © | -—

S jnečem v prsou shledáváme Pannu Marii zobrazenu již na, konci
století XV., a to dovedným vyšíváním nakasuli Rokycanské (viz obr. 20.).
Podobně zobrazená jest uměním řezbářským v Račicích u Oseka.**)
Malbou pak znázorněna byla tak Rodička Boží na milostnémobraze v ka

pucínském kostele Sušickém, na němž vidíme P. Marii stojící (postava poolena) se sepjatýma rukama a s mečem do prsou vraženým; v pozadí
tři andílky.***)Panna Maria (poprsí) s tváří sklopenou, s. mečem vprsou
a s rukama sepjatýma, v nichž šátek drží, byla znázorněna na obraze cho
vaném v piaristském kostele sv. Anny v Benešově (rytinka od Augšpur
ského rytce M. Engelbrechta s podpisem: »Mater dolorosa vera consolatrix
afflictorum jn Ecelesia Cler. Regul. Paup“ Matris Ďei Scholar. Piarum ad
S. Annam Beneschovii« v knihovně kanonie Strahovské).

Velice často byla také u nás zobrazována Panna Maria s mrtvým
Jělem Kvistovým na klíně :(t. zv. »Pieta«, německy» Vesperbild«). Zname
nitá jakožto dílo umělecké a veliké úcty od drahných dobpožívající jest
socha Bechyňská.) Krásné toto dílo pochází 'asi ze. sklonku století XIV.
Pravidelná a klidná tvář Bohorodičky jeví obvyklý ráz gotických soch
Vysoké čelo jest téměř zcela zakryto těsně přiléhající loktuší, která také
částečně i tváře a celý krk zahaluje. Pravá ruka Spasitelova, celku nepři
měřená, přidělána v době pozdější, kdy socha v „šaty bývala oblékána.
(Viz obr..21.) 'odobné, více méně umělecké sochyjsou: u svatéhoJakuba
v Praze, ++) v Bohosudově.(Šejnově,Mariaschein) a j. Veliké úcty požívaly
v XVII a XVIII. stol. podobné; sochy v těchto Pražských kostelích:
u sv. Jiří (ve Strahovské knihovně rytinka I. Arnolda s -podpisem: »Wahre
Abbildung der Sehmertzhaften Bildnus Mariae bey denen wohl.-Ehrwir.
geistlichen. Jungfrauen Benedi. Ord. zu Prag bey St. Georgii in Chore),
u sv. Anny naStarém Městě (v téžeknihovně rytinka z r. 1672 E ná
pisem: »Prawé Wyobrazenj Obrazu Nesspornjho B..P. M., který gestna
oltáři s. Kříže w kostele So Wawřince Mučedlníka při panenském klássteře
Sté Anny w Starém Městě Pražském«) a u křižovníků s červeným srdcem
(v téže knihovně rytinka s nápisem: »Vera effigies pervetustae S. Statuae
Matris Dolorosae in Ecolesia S. Crůcis Vet. Pragae. Crucigerorum cum
Rubeo corde, a guingue saeculis gratiis et miraculis elarae«). |

Poprsní obraz znázorňující Pannu Marii s mrtvým tělem Kristovým
na klíně byl v XVIII. stol. ctěn ve Stříbřea v Přešticích. Jak ze sou

+) Rytinka Rentzova dle Brandlova obrazu s nápisem >»Veraeffigies crucifixi. in
templo pontif. cnesar, convict. collegii S. J. ad S. Barthol. Pragae« (Struh. knihovna).

**) Socha tato byla v XVII. a XVIII. stol. velice uctívána, jak o tom svědčí ně
kolik rytinek jejích v. knihovně Strahovské: od Baltasara van Westerhauta, I. A. Pfeffela,
Birckarta. Dosud k soše té konají sepouti. Srvn Mathon o. c. II, 401.

**e. Rytinky. tohoto obrazu zachovaly se v knihovně Strahovské od Io. Ch. Smi
schecka, Hillera a tirekarta. Na rytince Hillerově čteme: »Vera effigies prodigiosae B, M. V.
Dolorosae-Sutticii apud PP. Capucinose; na rytince Birckartově: »Gnadenbild der-schmertz
haften M. Gottes zu Schiittenhofen-bey denen P. P. Capucinern, so am grůnen Donerstag
1649 auffím Schloss Elschowitz Blut geschwizet und darauf das todt gebohrne Sóhnle B. V.
Hiserle lebendigworden« - - |

l Šrm »>SoupisokresuMilevskéhoc;Fr. Wi/dmann, »Pomněnkyz českýchkrajů«,str. 1. a násl. m | | |
++) Srvn. A/aťkon o. c. II., 267 a násl.;“ Dr. Luď. Jos. Skrda, »Kostel svatého

Jakuba v Praze«. Zachovalo se mnóho rytinek této sochy hlavně z XVIIL stol. v knihovně
Strahovské od různých rytcův.
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Obr. 21. Panna Maria bolestná v chrámu Bechyňském.
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dobých. rýtinek patrno, bvly -obatyto, obrazy. navzájem sobě zcela podobné.
Na rytinkách obrazu Stříbrského čteme: »Vera effigies B. V. M. Dolo
rosae 'in Regiacivitate Misensi. sanguinem die 20. junii anno 1737
sudantis.« — -—-—

Pannu Marti při Nanebevstoupení Páně v popředí.apoštolů spatřu
jeme na př. ve zmíněném již missálu Jana ze Středy,*) rovněž tak při
seslání Ducha svatého zobrazována byla Panna Maria ve středověkém
našemumění na prvém místě uprostřed apoštolů; tak zobrazen jest na př.
ve zmíněném právě missálu (vizobr. 22.); na nástěnné malbě v kapli
sv.Václavaa j. | 2 o T
| Velicečasto; a to způsobem originelním zobrazována byla smrt Panny
Marie. Rodička Boží umírá uprostřed apoštolů, a to buď na lůžku ležíc,
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Obr.:22. PannaMaria při seslání Ducha sv. Ministura v missálu. biskupaJana ze Středy.

anebo na zemi klečíc. V často již vzpomenutém missálu Jana ze Středy
vidíme. P. Marii ležíčí na lůžku, za nímžshromážděni jsou. svatí apoštolé,
z nichž jedenštólou přepásáu, z knihy nad umírající se modlí (viz obr.23.).
V hradní kapli Zvíkovské jest nástěnná malba z konce XIVstoletí; apo
štolové rozestavení jsou tu kolkolem lůžka jednak- stojíce, jednak sedíce;
i tu jeden z nich nad Pannou Mlarií se modlí, jiný rozdmychává „uhlí
v kadidelnici, jiný opět drží křížatd. Nahoře pak v oblacích. viděti jest
Krista uprostřed andělů odnášejícíhona lokti duši Matky své v.podoběmalé
dívky.**) Podobným způsobem znázorněna. jest smrť Panny Marie na velmi

jemně provedené řezbě v perleti v pokladu „Svatovítském v Praze.***)Překrásná jest skupina »Smrt Panny Marie«v kostele Zálezlickém u Mělníka
(viz obr.. 24.). Panna Maria umírá klečíc, obklopena sv. apoštoly. Tato
polovypuklá řezba náleží k nejlepším výtvorům domácího umění v prvé
polovici XVI. století. Neméně vzácné jsou podobné, ač klidněji kompono

+) Srvn. »Soupis knihovny kapitulni«, obr. 36. *
„ **) Viz »Soupis okresu Rokycauskeho«.
**+) Srvn. »Chrámový poklad u sv. Vita«, tab. 47
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vané dřevořezby"chované v Kájově *) a v museu kláštera Vyšebrodského.
Celkovým seskupením i jednotlivostmi přibližuje se k těmto skulpturám
obraz na dřevě malovaný z XV. stol., chovaný v obrazárně Strahovské.

»INVanedevsetíPanny Marie: zobrazováno bylo zpravidla takto: dole
kolem prázdného hrobu shromážděni jsou apoštolé, pohlížejíce jednak
s údivem do prázdnéhohrobu, jednak vzhůru, kde mezi anděly vznášísePannaMariak nebesům.Takzobrazenjestvýjevtennapř.navyřezá
vaném oltáři Marianském v Chrudimi .z r. 1527, v kane.onále Fabiána
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Obr. 23. Smrt Panny Marie v missálu Jana ze Středy.
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Puléra a Jana Táborského z r 1552, na obraze Petra Jana Brandla ve
Vysokém Mýtě z r. 1728,*) na obraze Raabově v Třeboraticích (viz obr. 25.)
z. druhé poloviny XVIII. století a j. - |

Oslavu Panny Marie na nebesích velice dovedně znázornil umělec
století XIV. na nástěnnémalbě zámecké kaple Zbirožské. Vidíme 'tu Pána
Ježíše, an klečící před sebou Matce své vykazuje' místo po své pravici
(vizobr.26.). —

Velice vděčný motiy poskytovala výtvarnému umění při obrazech

*) Srvn. Braniš, »Dějiny umění středověkého«, str, 159.
**) Sonpis okr. Vysobomýtského str. 132, J
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farianských slova Zjevení sv. Jana 12, 1: »Žena, oděná sluncem a měsíc
od nohamajejíma, na hlavějejí koruna dvanácíthvězd ...« Tak spatřujeme
"Annu Marii na nástěnné malbě" kostela Libíšského z konce XIV. stol.
viz obr. 27.) na tabulovém obraze kláštera Emauzského s počátku sto
stí XVI.*) a j„ Mnohdy ovšem slunce v pozadí postavy Rodičky Boží

=
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U Mspis-c z . Az v k : LŮ
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Obr 24. „„Smrt Panny Marie“ Po'ovypuklá řezba z prvé polovice XVI. stol.

shybí, a i koruna bývá jiná, nežli ze dvanácti hvězd; za to však velmi
'asto na obrazech i sochách spatřujeme zeěsícJako podnoží NebdesKrálovny.
Jbrazů a soch takových jest celá řada; uvádím jen několik z nich: tabu
ový obraz Sepekovský s počátku XVI. stol., dále sochy: krásnou sochu

*) »Method« XXIII. (1897) str. 42.
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Tismickou z konce XIV. stol., Drahovskou zpolovice XV. stol., Horaždo
vickouze XVL.stol. . | o.

Panna Maria jakožto Královnanebeská na trůnu sedícíjest nejstarší
obraz Marianský zhotovený dlátem sochařským v Čechách. Jest to kaR C —

- '

S

i
č

+

k6
4

Obr. 25. „Naneběvzetí Panny Marie'“ MalovalJ. Raab-SJ.

menný relief chrámu sv. Jiří v Praze s počátku stol. XIII. (viz obr. 28.).
Panna Maria trůní tu velebně na stolci královském, opřena nohama o vy
soké. podnoží trůnu. Tvář její vyzírá přímo z obrazu.. Vlnsy uprostřed roz
dělené sčesány jsou souměrně na obě strany. Hlava paprskovitou aure
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olouozářená pokrýta ;jest těsně přiléhající -loktuší.. Výřaz tváře vyniká
pravidelným typem tradicionelním. Po obou stranách vznášejí se dva an
dělé v rouchu řasnatéms tvářemi rovněž ozářenými, jednou rukou korunu
nad hlavou nebes Královný držíce, druhou rukou kadidelnicemi ji podku
řujíce. Ušlechtilá postava Marie Panny, výtečných rozměrů, oděna jest tu
nikou a pláštěm. Roucho se záhyby pěkně upravenými zahaluje tělo tak,.-mnra.2RM0.A.ADo dd)DNMRÍ D©eD—Áam M—o€1©Ime8-2.5.5060

l

|
|

———

n

4 *%
ha

„Obr. 26. Kristus Pán vykazuje P. Marii místo po své pravici. Malba ze XIV.. stol.

že jednotlivé údy zřetelně se rozeznávají. Oběma rukama drží uctivě Vy
kupitele božského a milovaného Synáčka svého, na lůně jejím sedícího
s hlavou paprskovitě ozářenou a pravicí žehnajícího. Celé tělo Ježíškovo
zahaleno jest rovněž dvojím rouchem: spodním á svrchním. Po -obou stra
nách u podnoží trůnu klečí dvě řeholnice: v levo blahoslavenáMlada
Marie, v pravo abatyše Berta. K oběma bočním stranám středního obdél
níkového reliefu pojí se dvě křídla, jež mají tvar trojúhelníku, jehož pře

107



ponou jest segment. Na křídlech těchto zobrazenijsou donátorové, jichž
nákladem relief tento byl zhotoven: Přemysl Otakar I. ($ 1230) a sestra
jeho. Anežka. *) | O í :

i Trůnící Madonnu spatřujeme také na krásném votivním obrazePraž
ského arcibiskupa Očka z Vlašimě, někdy v proboštském chrámu Roudni
ckém, nyní- pak v obrazárně vlasteneckých přátel umění v Praze chovaný.
V hořejší polovici tohoto obrazu spatřujeme trůnící Madonnu s Ježíškem,
jimž klaní se císař Karel IV. a syn jeho Václav, za kterýmiž stojí svatí

Pk3Oemé

|

raná

: sf i Š ;» "3x K :jc) : ,
kks: A SŠ ;insM7 * 2

Obr. 27. P. Maria na nástěnné malběkostela: Libíšskéko.|
Zikmund a Václav. Panna. Maria sedí na trůně pokrytém zlatým čalounem,
jejž nahoře dva vznášející se andělé dyží, a v jehož dolejších rozích jest
V pravo černý orel říšský ve zlatém poli, v levo pak znak s českým lvem.
Madonna 'dřží pravicí nahého Ježíška, levicí podávajíc mu jablko.. Rysům
překrásného jemného obličeje dodává formace úst ráz téměř bolestně trpký.**)

| Velice krásně myšleny jsou posléze ohy obrazy a sochy, kde zobra
zena jest Paxxa Maria jakožto ochránkyně a záštita k ní se:utíkajících,
přikrývajíc je pláštěm svým. Tak vidíme ji zobrazenu na křídlovém oltáři

*) Srvn: F. X. Lehner v »Methodu< 1856 str. 116; Braniš, »Dějiny umění středo
věkého v Čechách« I, 53.

**) »Katalog obrazárny .v Rudolfiné v Praze« č. 56.
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proboštského chrámu Roudnického(viz obr. 29.). Panna Maria jest tu zobra—
zena v celé postavě, v ušlechtilém, nenuceném držení těla;; tvář její jest.
velice jemná a ušlechtilá, svatou nevinností provanutá. Na rozpuštěných
zlatových, vlasech spočívá koruna královská. Roucho

oděna, splývají v ladných klidných záhybech k zemi.

a plášť, jimiž“jest.
Roztomilý jest Je

v 4 x c „"
s X MSA Á vRtAš Ů

5%+vš PSRvvwplyréS oa,
ásochaP,Marievkostelesv.JiřínahraděPražskémZestol.XIII.

Obr.28.Polovypukl

žíšek, plnou tváří k diváku obrácený. Jest to bnelaté děcko s nevinnýma:
očkama, pohrávající si s jablkem, jež na klínu oběma rukama drží. Pod
pláštěm Madonny kupí se drobnépostavičky
záštity; v čele skupiny po pravici Mariině
druhé císař.*)

*) »Soupis okr. Roudnického«.

rosebníků, hledajících u ní
lečí papež, v čele. skupiny
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Obr. 29. Madonna v proboštském chrámu
Roudnickém.

Podobně koncipována jest
dřevěná gotická socha Panny
Marie, z Kostelce u Budyně;
předsťavuje P. Marii rovněž ja
kožto achránkyni různýchsta
vův lidských. Pod širokýmpláštěm© Bohorodičky,© okrá
šlené attributy Královny nebes,
spatřnjeme drobné figurky, zná
zorňující zástupce různých sta
vův společnosti lidské: krále,
biskupy, měšťany, měštky, se
dlíky i selky. — — Z tohoto
stručného nástinu ikonografie
Marianské vysvítá, jak veliký
poklad našeho domácího umění
spočívá právě v.obrazech a
sochách Rodičky Boží. Myšlen
kové bohatství, jevící se v pů
, vodnosti a rozmanitosti inven
ce, jest- hodno obdivu. Každáperioda© výtvarného| „umění
v naší vlasti vzdala hold svůj
Nebes Královně. I novější naše
umění nejednou o to se poku
silo, ač ne tak často a způso
bem tak šťastným, jako za dobdřívějších© Vychladlnábožen
ský zápal, ochromen ideální
vzlet, zchudla invence. Zřídka
kdy bylo vytvořeno, co by
předčilovzory starší. Nejednou
— i při vůli nejlepší — vzne

- šený ideál Marianský ve zprá-.
cování umělcově pozbyl všeho
nadzemského rázu. Vidíte a
cítíte, že, to není již panenská
Matka Boží, že není to Krá
lovnaandělů, že není to Ma
donna — nýbrž že jest to

| pouhá žena, byťhlava její ozá
řena byla aureolou. Jsou i tu
v umění našem čestné-výjimky,
néž přesahovalo by to rámec.
této práce, kdybychom o nich
chtěli se zmíniti. Vyslovujeme
jen vroucí. přání, aby ideál
Matky Boží. i našemu moder

nímu umění nepřestal býti úkolem tak vděčným a vítaným, jako to bý
valo za dob starších!
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Zem kryly noci mrákoty— Rci, Tvůj kde Syn je laskavý,
šla Matka Boží s Golgoty. jenž nemoc očí uzdraví? |
Páž Janova-ji vzpítala, | Ten prosbě vroucí povolí:
neb hořem Panna zmírala. | afouž mě očka nebolí!«
Šla s hory, kde pněl za viny »Víc nevděk už ho netíží —.

Syn její mezi zlosyny. —— mně Syn dnes umřel na kříži.
A plakala a plakala, Však Bůh kde divu neděje,
až krev jí z očí kapala. tam pomocMatky přispěje. 
Tam skála krví vzplanula, - Ač sama zmírá v neštěstí, —
kam těžká slza skanula. ©- -lék pro dětí:má bolesti.
Ta vypučela poupětem —— Květ utrhni si slziček . ©
a zkvetlarudýmrozkvětem. -a potři víčka očiček.©
Kdyžpřišli blížeku. městu, Zrak chorý divem ozdraví. |
vstříc vyšlo.dítě na.cestu A -a bolest tebe ostaví.c .
»Ach, Matko Boží, Matičko, Hned na. slib Boží Mateře,:
Ty postoj se mnou maličko. tak činí dítě v důvěře. ©

„ A divem zdrávo — z povděku ——
ctí Pannu v zbožnémpokleku. Fr. Leubner.
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PETRKOPAL.© a
: POLIČEK PRO MATKU PÁNĚ.

I: Pri návratu z pouti.

V- Záblatově v úterý svatodušní rozezvučely se zvony, všecky
zvony. Veliký »Augustine hlásal do světa mohutnými údery, jež všecky
vrabce s kostelní střechyvyplašily: Jďou — jdou — jdou — jdou;menší
»Benedikt« již o něco-rychleji oznamoval zvukem poněkud kulhavým:
jedou — jedou — jedou —poukazuje bezpochyby na veliký řebřinový
vůz naplněný družičkami, uprostřed nichžstála nosítka se soškou Panny
Marie. A nejmenší zvonek na vížce nad oltářem hlasem pronikavým snažil
se hlas velikých zvonůpřehlušiti: již jsou tu — již jsou tu — již jsou tu.

ToZáblatovští vraceli se z první Svatohorské pouti o letnicích .
Z kostela hlavnímidveřmi vycházelpan farář v pluviále v. ústrety

poutníkům, kteří se přede vsí seřadďovali.Družičky slézaly s vozu a opatrně



snášely nosítka se soškou Panny Marie. Dříve však maminky neopomenuly
jimnarovnatipomačkanébíléšatečky. :

Když se poutníci, jichž mohlo býti do několikaset, sěřadili, vůdce
processí zanotoval: Tebe Bože chválíme, na poděkování za šťastný návrat
z pouti a. všichni poutníci zvučnými hlasý vpadli do zpěvu, azvony ještě
hlůčněji zpěv doprovázely, jakoby chtěly až do nebes proniknouti. Kde
kdo byl, z domu vybíhal ku přivítání pontníků, ba ani pejskové nedali se
odehnati a radostně vítali své živitele. V čele processí kráčel mladší velebný

- pánv Komži a ve štole, jemuž pan farář uprostřed návsi vpadl do náruči.
šecko se těšilo 'a radovalo ze šťastného návratu. Pan farář 'v. kostele

poutníky pochválil za vzorný pořádekna pouti, podleujištění velebného
pána, načež vykonav závěrečné modlitby, udělil jim velebnou Svátostí po
žehnání. A když se vrátil dosakristie, kázal si zavolati družičky, aby jim
dal po obrázku na památku. Nebyly to obyčejné, pouze tuctové obrázky,
nýbrž obrázky v pravdě umělecké, představující některý děj ze životaPannyMarie.. P

Pan farář rozhlížeje se po družičkách, postřehl vzadu -děvčátko asi
osmileté, hezky učesané, ale chudě oblečené. Družičky s obrázky již odešly
a zbylo jen to, jež očkama pomněnkovýma toužebně dívalo se na obrázky
v rukou pana faráře. e ———

»Pojď sem, Bětuško,« zavolal na ně, »zde máštaké obrázek. Ty jsi
sice na pouť nesměla, protože ti tatínek riedovolil, ty jsi ale pouťkonala
s ostatními duchovně. To platí před 'áňem Bohem jako bys ji byla konala.
skutečně. Zde ti dávám obrazek sedmibolestné Panny Marie. Ulož si ho
někam do knížky, aby se ti nepomačkal a neumazal « |

A dítě radostně poskočilo a obrázek z ruky pana faráře vzalo. Aby
se mu nepomačkal, položilo si jej opatrně do zástěrky a neslo domů.

»Ukaž, co to máš,« vzkřikl na Bětušku na návsi chlapec o něco starší
s rozcuchanou hlavou, v umazaných rukávech u košile, z nichž čouhaly
mu oba lokte. Kalhoty mu visely jen na jedné šli. |

»Dej to sem,« křičel-na Bětušku, když tato před ním zástěrku rozhr
nouti se zdráhala. — A v-tom již přikročil a za zástěrku ji zachytil.

1 »Necháš ji, ty nezbedo!«<vzkřikl 'za ním pan farář, čehož uličník se
zalekl a dívku pustil. A Bětuška cítíc se volnou dala se do běhu přes
náves za stodoly a dále až k návrší, kdež se vypínal vysoký komín nad
velikou kruhovou cihelnou. o

>Však já to tátovi povím,« vyhrožoval chlapec.
Bětuška byla dítětem cihláře Nováka, nevlídného a surového to člověka,

a ten nezbeda byl jejím bratrem, jenž se úplně zvedl po otci. Běžel za sestrou
a když se oba blížili k cihelně, křičel zdaleka na otce:

»Bětka dostala obrázek — Bětka dostala obrázek 'e í
Otec za pomoci své ženya staršího syna roznášel a rovnal cihly do.

„sušárny z latí. Byl to vysoký, kostnatý, asi čtyřicetiletý muž, kolem něhož
pobíhala malá, slabá žena, pohledu utrápeného. |

»Co za obrázek ?« tázal se otec.
»Obrázek od faráře — obrázek nábožný.«
>Ukaž ho,« velel otec přísně. í
Děvče krokem váhavým blížilo. se k otei.
>Nu, bude to hned?« M | |
A když se. děvče se zástěrkou k němu přiblížilo, rozbalil mu násilně

zástěrku a spatřiv v ní obrázek, rozpřáhl se a ublácenou pravicí vyťal mu
přes tvář poliček. — Dítěti vytryskla z nosu krev.
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„Tak dítě zab!« vzkřikla na něho. žena, přiskočivši ihned k dítěti.
>Chceš-li, vrazím ti jich taky pár,« obrátil se surovec na ni.

(»Již jsem ti povídal, pravil k. děvčeti, jež s pláčem oběma rukama
chytilo se zatváře, »že takové hlouposti nemáš od toho kněžoura bráti.«

Načež obrázek zmačkal a-hodil vedle do jámy, -do níž skočil starší
chlapec a obrázek z ní zvedl.

>Dej to sem,« zvolala. matka — obrázek pomačkaný 'a pomazaný
z ruky mu vyrvouc. Na to obrátila se k děvčeti a pohladivšije po udeřené
tváři Stírala: z ní krev. Naproti tomu chlápci své malé sestře se smáli:

- »Viď, dostala jsi co proto!«
>To jsem dostala pro Pannu Marii,« pravila. k matce, usmívajíc se se

zaslzenýma očima.
>Však ti to Panná Maria vynahradí,« těšila;ji matka, načež rozbalivši

obrázek: dívala se naň.
»Toť je sedmibolestná Panna Maria!« zvolala, a v tom již obrázek

líbala, jakoby mu chtěla dáti zadostiučinění za hrubou urážku.“ A malá
Bětuška taktéž obrázek políbila, při čemž naň upadla ještě kapka krve,

»Dívejte še na ty dvě modlářky,« huboval otec, »kdybyste raději"roznášely'cihly!«
»Již to s nímnění k vydržení,« Ikala utrápená žena stáleještě svého“

„miláčka hladíc, »on je s to, dítě. zmrzačiti.«

»Nebudeš-li mlčet,« rozpřahoval se muž, »tak ti jednu dám; že JM
budeš míti na vždy dost «

»Nu tak jen uhoď,« odmlouvala. mu žena, »bude aspoň všemu konec.
Beztoho by ses mne rád zbavil. Však mi taky, půjdem.«

.>9 takovou modlářkou nebudu žíti. Dobře ještě, že se mi.kluci po
tobé nezvedli.«

»Však oni se ti za to odmění, uvidíš !«
-Není třeba dokládati, že cihlář Novák byl stoupencem té straný, jež

popírá Boha, nesmrtelnost, duše a jež ve své domácnosti nechce strpěti
ani obrázku. On též podle svých zásad odchoval oba syny »Frantuca »Jozku«,
bral je do sociálně-demokratických schůzí, aby jim záhy :vštípil zásndy
auarchistické. On byl vlastně více než 'sociálním demokratem,: byl anar
chistou, jemuž protivilo se všecko, co nějak souviselo s náboženstvím.
Považoval všecko náboženství za vynález kuěží.

Naproti tomu ubohá manželka snažila se svou děerušku zachráhiti
před nákazoubezbožnosti. A tu vní dnešní příhoda přivedlak' dozrání
úmysl dávno již pojatý, žé s takovým neurvalcem, v němž bezbožnost.
stávala se již horečnou, domácnost sdíleti nebude. Nejbližší pohnutkou,
k tomují: bylo, že její muž. po manželství více než patnáctiletém se jí
zpronevěřil, což ji jakožto věrnou manželku naplňovalo velikým zármutkem.
Kdyžpak. z nevraživosti začínal ubližovati již i ubohému dítěti, sebrala
šatstvo a prádlo, naložila do nůše a časně z rána sBětuškou odešla. Muž
když odcházela stál na prahu svého bytu a.s posupným smíčhempřál
oběma šťastnou cestu — zikdy za shledanou!

Tento hrubý nevděk manžela zavšecky její práce dojal ubohou ženu
hluboce. Nesouc na zádech těžkou nůši, vedlla Bětušku za ruku, a kolem

druhé měla zavěšený růženec, kterýž tisknouc ke rtům pravi: »Viď, Bětuško, Matka Boží nás neopustí?«
»Vždyť jsem pro ni dostala poliček !« podotklo děvčátko dobrosrdečně.

»Mášpravdu,« usmála sé matka, +Matka Boží nezůstane nikomu nic
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dlužna. Fůjdeme, kam nás povede sama.« Na to matka jala se předříkávati
růženec, na nějž jí Bětuška odpovídala.
í Ale sotva se začaly modliti, zaslechly. za. sebou -vytí psa.'

„2To »Čuche-pro nás pláče,«pravila Bětuška.©
»Chudák, tomu se: bude po nás stýskat.« —— ,

'»Nu a jak!« souhlasila Bětuška, »já jsem se s ním dělila o kůrky a
kde jakou kůstku jsem našla, nosila jsemmu. Ten kdyby nebyl na. řetěze,
poskočil byza námi.« Vytí psa zatím zanikalo ve vzduchua. matka'adítěpokračovaly„vmodlitbě. —

. Bylo rozkošné jarní jitro. Slunéčko krásně svítilo, obilí na polích
začíňalo se,již vlniti,, z trávy podélsilnice bzučeli evrčci, bručeli brouci,
po stromích proháněli se ptáčkové a nad hlavami-doprovázelje veselý
zpěv skřivánků.Sotva jeden poustal, již spouštěl.svou písničku skři

váriekn a tak to trvalo po čeloucestu. - - : | || a čele matký podtíhou- nůše vyvstávaly perly potů, bledé,ustarané
tváře se červenalya Bětuška brzyzapomněla na všecken zármůtek, začínal:
st cestou, poskakovati a z příkopu podél silnice kytičky trhati, jež skládalasidokytice. í m P

- aTeď kdybych mělaprovázek,« pravila, »uvila bych z kytiček věneček.«
A co bys s nímdělala ?« : 1. |
"»Vfte, maminko, brzy bude Božího Těla.«
»Do té doby by ti zvadl.« :
»Tak udělámjiný.« = | 7
V hovorupodobném cesta jim utíkala,

II Pod dubem Bolestné Matky Boží.

(Přišli do křajinyjim neznámé blízkolesa, kdežsilnice se dělila. Stál
tam sloup s dvěma rameny, na jednom býlo mapsáno: »Do Prahy«. a na.
druhém byl nápis nečitelný. A. porozhlédnuvše se poněkud spatřily na
pokraji listnatého lesa. vysoký starý dub a na něm zavěšený obrázek
«sedmibolestnéMatkyPáně. — M l

. Matka i dceruška zaradovaly se. Pod dubem byla lavička, na. níž
matka svou nůši složila. Slunéčkoblížilo se již k vrcholu své denní dráhy.
Mohlojiž býti deset. hodin. Matka vyndala z nůše půl bochníka chleba,
z.něhožBětušeekrajícukrojila. M..

»Dříve ale pomodlíme se otčenášek zde podobrázkem,« pravila
matka. . „ M m : í V.

A Bětuškarokamžitě vedle matky poklekla a hlasitě se s ní modlila.
Naši cestující mezi jídlem nepozorovali, že právě v tu chvíli asi sto

kroků za nimi vynořil se ž lesa nějaký pán v slaměnémširáku a v bílém
letním obleku, drže na šňůře stavěcíhopsa, který naše cestující rázémzvětřil. | 2. 2 :

»Ticho, Reku,«' okřikl ho pán, jenž vyndav z kapsy kukátko, na
mířil je na ně. í 1 | |

„© Matka s dítětem,« pravil k sobě, »jedí suchý. chléb a chutná jim.
dobře«< | -— :

„ Když byli v nejlepšímjídle, zaslechli najednou zdaleka štěkot psa.
Pobledli do dálky a Bětuška vzkřikla: »,Čuch“ za námi běží — Čuchu —.
Čušičku, Čušičku drahý«:— — a v tom nejsa s to se již přemoci,vybať
i Rek na pokraji lesa. Čuch mezi tím, radostně kňuče, nalézal se v objetí
Bětušky, která jeho štětinatou hlavu k šobě tiskla.
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-© »Viď utekl jsi jim,«:: vítala ho matka, kteréž pes neopomenul setéž
představiti a-v tom již hltavě polykal kusy chleba.

"»Ty nám krásně od chleba pomůžeš,« domlouvala mu matka, »zbude'
námsotva co. ná poledne.«

Výjev ténto pod »důbem Matky Boží« —.jak se ' všeobecně na
zýval.——patrně na pána se psem učinil příznivýdojem..

»Ta žena s dítětem,« pravil k sobě, »jde zajisté po přáci. -Zdá se to.
býti pořádná:žena,protože předjídlem s dítětem se modlila. Takovou bych.
mohl potřebovat Je nouzeo lidi. Podívámesena ni.«

»Čuche: "mezitímucítil Reka apostavil se doposice.— cihlářskýštětinatý proletář protipanskému psu
„»Čuchu, "hezky stůj!« velela mu Bětuška, uchytivši ho za obojek.
>Pochválen buď Ježíš Kristus,« zdravila pána matka.
»Až na věky budiž. chválen,< odpovídal pán, nadzvednuv při tom

širák na hlavě.

Nastalo“vyptávání, mezi nímž Rek s Čuchem po svém způsobu seobeznamovali.
»Rozumíte,matko, dobytku?« tázal se po chvilcepán.

»Jak pak bych, milostpane, nerozuměla, vždyť.jsem zee statku, ovšemjen malého, ale rozumímcelému hospodářství.«
»Tak. bych vás udělal šafářkou v kravíně.«
»Šafářkou, šafářkoul« opakovalasi matka, jakoby tím slovem byla.omřáčena.

»Budete míti pod sebou dvě děvečky a čeledínaa budete hleděti napořádek v' kravíně a hlavně přidojení.« '
1 3A mohla bych, jemnostpane, zde tu holku: vzíti si s sebou Pe

»[ pro ni'měl bych. zaměstnání,« odpovídal pán. +Mám malého, asi
tříletého klučinu, bude -na něho dávati pozor, s nímsi hráti, jemu zpí
vati — —<

7 "Po bůdu, to budu'« poskočila si Bětuška.
+31 toho psa zaopatřím, bude hlídati kravín.«

h

. Naši cestující byli u vytržení. ©
+Tamhle jede čeledín,«pravil pán, >s prázdným vozem,.hoďte si nůši

na-vůz a přisednětesi, je-Ji vám milo, na holá prkna. —-Tedy na shle
danou.« ©

Po těchto slovech pán s Rekem pustil se po mezi. k nedalekémudvoru.
' Anežli čeledín s vozem se přiibleál; matka. s dítětem znova pod

obrázkem bolestné Matky Pně poklekla na poděkování za vysvobozeníz bídy.
Malá. Bětuška položila na lavičku pod obrázkem kytici z polních

kvítků.

A nyní naše cestující na(několik let opustíme; protože se o ně dálestarati nemůžeme.

III. Před porotou.

„N emalý rozruch daleko široko způsobila před několika lety stávka
dělníků, při níž došlo ke krvavým výtržnostem a jež měla za nášleděk

líčení před porotou.u krajského soudu v N. Obvinění byli dva bratři No
vákové,- protože při stávce nebezpečně poranili vlastního otce cihláře.

$
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Musili bychom v knize této nám vykázané místo příliš rozšířiti, kdy
bychom podrobně vypravovati měli, jak se to všecko sběhlo. Povíme to

„ co nejstručněji.
o ý okolí většího venkovského města stávkovali na jaře zedníci a

s nimi zároveň cihláři. Když stavitelé a majetníci cihelen požadavkům
stávkujících dlouho vyhověti. nechtěli, anebo snad nemohli, nastal mezi
stívkujícími hlad, a to hlavně u těch, kteří“měli rodiny. Starý Novák po
odchodu své věrné manželky přidržel se ženy jiné, s- níž oba jeho synové
zdráhali se žíti ve společné domácnosti. Synovénašli si práci na protější

(straně města, neohlížejíce se pranic na otce, jejž ovšem nemálo mrzelo, že
»kluci« 'od něho odešli, když je vyučil cihlářství. Sešli se sice časem vho
spodě, kdež ale synové otce si ani nevšimli. A otec si zase myslil, že když
ti »darebáci« nestojí o otce, on zase nemusí státi o ně. Později 'ale starý

Novák přestal nadobrochodit nejen do hospody, ale i do různých schůzísoudruhů, protože mu ta druhá »žena« nedala. ŤTa si ho vzala pod přísné
komando, jemuž se podrobiti musil. Bezděčně tu Vzpomínal si na svou
pravou, věrnou a hodnou manželku, kteréž často ubližoval proto, že byla
nábožná a že mu často výčitky činila proto, že hochy kazil. A tahle druhá

žena — darmo povídati, na tu aby se jen od rána do- večera dřel, ta neměla se k žádné práci. ©

»Kdo pak by se s tím blátem pořád jen mazal říká mu.:a leží raději za pecí.
»Ba, byly to hloupostil« povzdechlsi nejednou, když si na ty řeči

ve schůzícha na táborech lidu pomyšlil.
. Poznenáhlu zmoudřel, a to nejvíce tehdy, když ho ti »kluci« opustili.
“ »Kam se asi poděla má dobrá žena! Hned bych za ní šel a na ko

lendu ji odprosil.«. — — Jakoby se i s dítětem do země propadla! Ba,
i »Čuch« od'něho utekl! Byl ode všech opuštěn, což ho velice bolelo.
Stával se vždy mrzutějším. |

Přestal choditi do schůzí, přestal čísti i jejich listy, « roto nevěděl'
nic o tom, že nejen zedníci, ale i cihláři,zastavili práci, až; když soudruzi
do cihelny přišli a -stívkovati mu poroučeli. 

»Budete taky stávkovati?« tázal se ho pán.
»Mystávkovati nebudeme,« odpovídala za něho jeho druhá žena.

»Já bych taky nerad stávkoval,« souhlasil.Novák adodal: Kdo 1mněmá co poroučeti,abych zahálel?«
»Nu tak, když chcete, pracujte,« souhlasil pán cihelny.
»Těm mladým,« pravil Novák, »seto snadno stávkuje, ale my staří |

máme svou domácnosta mnozíi děti — —e
Novák tedy ještě s několika dělníky odhodlal se nestávkovati.: A tů

se stalo, že stávkáři se shlukli, a že, když nestávkáři práce zanechati ně
chtěli po dobrém, na ně se obořili a kamením je z práce vyhnali.

A tu se přihodilo, že starý Novák najednou spatřil před. sebou oba
své syny, kteří mu vyhrožovali zabitím, nenechá-li práce. A vté chvíli
pojal starého Nováka veliký bněv, a pochytiv lopatu,. hnal se na syny,
kteří držíce v rukou veliké -kusy cihel, vší silou po otci jimi hodili.

Saráelně zraněn do spánku a do prsou, starý Novák polomrtev na zemskles
A poranění toto stalo se příčinou přelíčení před porotou.
Dodati musíme, že ta druhá žena, jakmile spatřila Nováka v krvi

ležeti, sebrala, kde co měla a kde co bylo, a utekla. Přišli sice strážníci,

aby stávkáře zahnali, ale nemohli s nimi nic svésti, až když na ně přišli
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četníci a hotovili se ke střelbě, dali se na útěk. Nyní teprve byl starý
Novákna nosítka položen a do nemocnice odnesen. Když se proneslo, že
mu to udělali jeho synové, a když.četníci po nich pátrali, najednou zmizeli.
Byli teprve pozdějikdes v Sasku polapení a k soudu dodáni. 2

- Starý Novák dlouho zápasil se smrtí, protože ztratil mnohokrve,
avšak přičinění lékařskému podařilo se, jej ponenáhlu zase na nohy při
praviti. Nejvíce ho pozdravilo, když u svého lože spatřil svou upřímnou
manželku, a dceru, z níž — po pěti letech — udělala se.roztomilá dívenka.

| Stará Novačka nebyla anř:k poznání. Z ní zase údělala se pravá
šatářka, zesílila totiž a ve tvářích zčervenala; avšak její dobré, upřímné

srdce pranic se nezměnilo. Sotva z novin se dověděla, co se jejímu muži
přihodilo, sebrala se i s dcerou a šla ho v nemoenici navštívit. |
| »Snad se teď v tom všem pozná,« pravila k dceři — a vskutku,
když je před. sebou spatřil, poznal nejen je, ale i sebe, poznal se ve všem,
čím jim kdy ublížil, z čehož -obě měly velikou radost. —— |

oKdyž je odprošoval a když. svou zvadlou rukou hlaďounkou tvářičku
Bětuškyhladil, kterouž byl tenkráte tolik surově udeřil, Bětuška políbila
tu ruku, kteráž ji udeřila, nad čímž se Novák rozplakal jako dítě.

»To Matka Boží,« zvolala Novačka, »všecko to tak řídila.«
„ Novák se sice pozdravil, ale předešlé síly více nenabyl. Rána cihlou

do spánku a ztráta krve značně oslabily mu zrak. A když ho z nemocnice
jako uzdraveného propustili, šoulal se divně o holi, ke dveřím, Kdež ále
dva ošetřovatelé se ho ujali a ven do kočáru odvedli. U povozu na něho
čekalaBětuška,kteráž jej do dvora k maminceodvezla. a

Asi ve čtvrt roce po neblahé stávce došlo k líčení před porotou,
k níž byl Novákjako svědek předvolán. : |

Oba jeho synové seděli na. lavici obžalovaných. Staršímu, Frantovi,
bylo již dvacet a mladšímu, Jozkovi, sedmnácte let. Oba před soudcem cho

vali se velmi zarputile. Starší snaž se: dělati hrdinu. Nezapíral sice, alevymlouval se, že tak udělati musil. A mladší bratr opičil se patrně po
starším. ( |

»Ale vždyť to byl váš otec!« připomenul mu předseda soudu.
»Otec sem, otec tam,« odpovídal chvástavě, »my azarchisti,« na kteréž

slovo kladl důraz, »myanarchisti žádného otcé neznáme.«. |
Nad slovy těmi povstalo v porotní síni všeobecné vzrušení, avšakze

zadu ozvalo se volání: »Sláva!l« © 1
»IKdo se opovážil tak volati!« vzkřikl skoro soudce. |
Ukázalo se, že značný počet soudruhů obžalovaných vnikl do po

rotní síně. | <
Největší sensaci způsobilo, když byl předvolán otec obžalovaných

jako svědek. Dvéře se, otevřely a jimi vstupoval Novák vedený manželkou
a dcerou. Byl bledý, přihublý již jako: stařec, ačkoliv, mu nebylo ještě ani
padesáte let. | |

Předseda soudu dovolil mu, aby směl odpovídati sedě. Načež jej upo
zornil, že jako otec smíse svědectví 'proti synům vzdáti. On však odpo
věděl, že svědčiti bude. Oba synové sklopili oči, styděli se přece při pohledu
na otce mrzáka. | -— |

»Nu tak,«- pravil předseda k otci, »co nám chcete vypravovati!«
Na to Novák, pozvednuv se se sesle a opíraje se o hůl, pravil:

»Promiňte. mi, pánové, nebudou-li má slova urovnána. Povím to ale
krátce. Zde moji oba synové nejsou pranic vinni, vinen jsem jediné já, já
sám. (Vzrušení všech i porotců.) Ano, já sám zasluhují seděti na jejich
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místě. Jak jsem si je vychoval, takovými se stali. Zde moje manželka je
svědkem, když mi říkala: Ty ty hochy zkazíš. . Ona je měla k modlitbě,
já ale jim říkal: nemodlete se, nevěřte těm kněžským pověrám..A jestliže
zde sedí jako lotři, tak jsem já z nich lotry udělal. Proto prosím vás sám,
abyste odsoudili mne,“mne, nikoho jen mne. To je moje veřejná zpověď.
Však jsem za to vzal odměnuzaslouženou. Štval jsemje proti Bohu, učil
jsemje roubati se Bohu, a ruce mýchsynů pozvedly se proti mně,—
Ba ani ten pes nechtělse mnou žíti- Všecko mneopustilo. Anebýti zde
hodné a-nábožné manželky, kterou jsem já od sebe zapudil, a nebýti zde mé:
dcery, kteréž jsem já, kdyžjednou řineslasi domů.obrázek Panny Marie,
rukou ublácenou vyťal krutý poliček: musil bych teď hlady zemříti.«

Tato prostá slova otce učinila na všecky hluboký dojem.
Na to soudce obrácen k synům pravil: »Co tomuříkáte? Nehýbe se.

ve vássrdce k odprošení otce, jenž všecku vaši vinu bere na sebe? Co
vám v této chvíli praví srdce?«

Zraky všech upřeny byly na mladíky. Matka milosrdně vztahovalak nim naproti ruce.
Avšak starší syn se ani nepohnul. Sklopenýma očima hleděl na ja

kýsi suk v podlaze, za to ale mladší pozvedl se, s lavice, a přiskočiv ©
k otci a matce, s pláčem je odprošoval, líbaje jim ruce. A rodičové. kají
cího syna v největším pohnutí objímali.

- Podle chování sýnů vypadl i výrok poroty. Nad starším synempro
neseno: vínem a nad mladším: nevinen. Staršího strážník odváděl do žaláře

a mladší, +veda se 8 Bětuškou, vyšel s rodiči na svobodu.

AUG. ROZSYPALOVÁ:

+ MELODIE MÁJOVÉ.

JARO.

S nadhvězdných výšin ' Hledalo,našlo: »Zdrávas Maria,
v oblaku bílém Nazaret chová s "milostiplna,
splynulo tiše zahrádku skrytou zvolena mezi
k toužící zemi. pod liliemi. ženamivšemi!

Hledalokoutek, : Zavznělapíseň o ZvolenáPánem
v který by vešlo nebeských kůrů, — — kouteček milý .

„nebeským svitem ptáčkové vpadli u Tebe našel —
s krasami všemi. akkordy všemi. pod hiliemi.«

Zaplálo jaro
nebeským svitem,
píseň o spáse.
zapělo zemi.
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"LÁSKY PŘIŠEL ČAS. . |

Májovouse zvony písní . Každékvítko pouvadlé *
rozhoupalyzas: jejíkřísí hled, |
Zanech, srdce, co-tě tísní,,' v každé srdce, mrazemzchladlé,“
lásky přišel čas. 7 voláživot zpět. ©

Krásného nám milování Vyprýští-li divemz duše
květný nastal *den, - "© nový žití zdroj,

©Matka touží slitování zplesáš tiše v sladkétuše, ':.
tišit srdcí sťen. statně kráčíš v boj. :

Májovou se zvony písní
rozhoupalyzas: ©“ |
Zanéch, srdce, co tě tísní,
láskypřišelčas. | 0.

ÚTULEK MÁJOVÝ.
N

: Vyletěla z hrudi duše, Však pod krovem dobrých duší
vlaštovičkoulítala, vlaštovičkastanula,- V
útuleček sobě milý - . šveholíc svou píseň vděčně

! v širém světě hledala. | „hnízdečko- si klenula. —

Dlouhá pouť a často pusto, Má pak duše ve klín Matky
«bouřnov země údolí, — Paní Máje — vletěla — '
jaký div, že na té pouti jásajíc zde své hnízdečko
srdce často zabolí. s vlaštovičkou stavěla.

© > = O 9)
P. FR. ŽÁK,T. J.:

| PANNAMARIA V PROZŘETELNOSTIBOŽSKÉ.

-© Prozřetelnost božská je vláda Boží, kterou Bůhřídí veškerý svět:a
každou jednotlivou. bytost, zvláště člověka, k poslednímu cíli. Bůh positivní
energií své vůle činí, že svět črvá. »Kterak by mohlo co zůstati, kdybys ty
byl nechtěl,« dí kniha Moudrosti (11, 26). »Bůh nese všecky věci slovém
moci své,« dí sv. Pavel (Žid.1,3). »Jím stojí všecky věci,« píše v listě ku.
Kolossenským (1, 17). Sv. Augustin dí: »Budova, když stavitel se. vzdálí,
zůstane státi; ale svět nemůže ani okamžik trvati, neudržuje-li ho Bůh« (De
gen. ad litt. 4, 12). Dávát. stavitel budově jen tvar, a tudíž jen vtom je
od něho závislá; však Bůh dává světu i podstatu a bytnost, i jest na něm.i bytnězávislý. | a |

Bůh řídí svět. Mluvíce: o prozřetelnosti božské, míníme především
tuto vládu Boží. Nazýváme ji přirozenou, myslíme-li pouze na přirozený
účel tvorů; nadpřirozenou, máme-li nazřeteli jich účel nadpřirozený. V oby
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čejném životě jmenujeme prozřetelností“ Boží více výsledky této vlády,
kterou Bůh svět spravuje, totiž všeckyty jednotlivé události našeho života,
v nichž spatřůjeme „přstBoží. Ale vlastně leží prozřetehnost Boží. v Bohů
samém a to v jeho rozumu a energické, činné vůli. Rozum Boží vymyslil
plán světa a dal mu poslední cíl: slávu 'Boží. Tohoto cíle Bůhnutně do
sahuje buď naší věčnou oslavou (ve své dobrotě), nebo naším zatracením
(ve své spravedlnosti). Proto bylo mu stanoviti pořádek, aby toho cíle
dosáhl, a tímto pořádkem je právě»řízení k cíli«. Tato činnost vůle Boží,
které věčný rozumsvítí, projevuje a uskutečňuje se v prozřetelnosti.Rozum
stanoví plán a prostředky k tomuto cíli, vůle je vykonává. To je pro
zřetelnost v Bohu; na nás, jak už podotknuto, jeví se jáko výsledky této
rozumem řízené, činné vůle Boží. : M |

Písmo sv. je plno, svědectví o prozřetelnosti božské. Na př.: (Mat.
10,29 n.; Moudr.6,39;8, 1.:a j.) V starokřesťanskýchpamátkách zobrazena
jako pravice z oblak vztažená. Život Josefa egyptského jest jedním z nej
krásnějších příkladů o ní (Gen. 38 n.), ukazující. jasně plán Boží, který
s ním měl, prostředky, jichž vůle Boží k uskutečnění jeho užívala, jakož
1 spolupůsobení Josefovo. Zároveň je patrno v něm, jak Bůhpoužíval,
zachovávaje svobodnou vůli všech súčastněných, i zloby bratří ke svým
záměrům. Poněvadž člověk másvobodnou vůli, má i on vliv nařízení
světa a jehodějin, ne. ovšem na-cíl poslední, slávu Boží, které Bůh vždy
dosahuje v každém tvoru, ale na tom, dosáhne-li ho svou oslavou:a blaže“
ností, nebo svým zavržením, a na tom, v jaké dokonalosti a míře ho do
sáhne. Neži tu může Bůh ke slávě si někoho praedestinovati. Dále má
člověk vliv na cíle podružné, pokud jsou jeho svobodě ponechány. Národ
israelský nutně sloužil cíli Božímu jako vyvolený národ. Ale.že nesloužil
mu dokonaleji, že po vtělení a smrti Páně nedosáhl nových milostí, za
vinil si sám. Dějiny každého jednotlivce, národa a člověčenstva vůbec vy-.
víjejí se tudíž z dvou hlavních příčin, z božskéa lidské, a hlavní úkol a

štěstí všech záleží v tom, učiniti se nástrojem úmyslů Božích. Milujícím
Boha všecky věci napomáhají k dobrému. (Řím8, 28.) Proto idějiny jen
tehdáž budou pravou a- dokonalou vědou, až budou psány na základě
těchto dvou-principů. -—— 0.,

Proti této pravdě stojí dva výstřední bludné názory: vše se děje“
s absolutní nutností, vše děje se pouhou náhodou. Onen ničí svoboduvůle,
zodpovědnost, mravnost,čině ze světa stroj; tento ničí zákon příčinnosti,
vědu, pořádek, čině ze světa hromadu kamení a nejsa s to, vysvětliti -ni
jediného zjevuživota. Žádný z těchto názorů nevysvětlí zvláště křesťanství,
život Ježíše Krista a P. Marie, nevysvětlí ho ani Spenzerova nauka vývinu,
ni hmotného, ni sociálního. O onom dí Straus (Der alte u. neue Glaube,
p. 372): Člověk "vidí se v obrovském stroji světa s jeho' železnými ozube

„nými koly, hřmotně se točícími, s jeho údery a ranami, v tomto úžasnémproudění bez obrany a pomoci, stále v něbezpečí, že při nepozorném po
hybu bude jedním kolem uchvácen a rozdrcen; tento cit »býti vydánu«
má do sebe něco hrozného. O druhém názoru dí starý filosof Demokrit,
že je útočištěm nevědomosti. (Stobaeus, Eclog. Eth., p. 344.) Bedřich II.
nazval ho »bohem bláznů«. »Kde chybí pojem, najde se ve vhodný čas

"slovo (Faust.), jež ho nahradí,« dí Goethe, a Schiller: »hrubé, bez rozumu
síly, žádný útvar nezplodily.« (Píseň o zvonu.) Ou la sagesse est infinie, il
ny a pas de place pour,le hasard (Bossuet). |

Útěchyplné pravdy o prozřetelnosti Boží, kterou jen několika nahodi
lými větami jsme vytkli a ohraničili, chceme užiti o F. Marii, Matce Boží.
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. Ale poněvadž naše úvaha má sloužiti také k chvále nejsv. Panny; obrátíme
zřetel:více k vnitřnímu jejímu životunežli k zevnějším událostem, které
ho doprovázely. Má dvě části. V. prvé „pozorovati chceme prozřetelnost
Boží vzhledem k Matce Boží až do jejího početí (narození), v části druhé
v době po jejím početí (narození). Některé milosti byly pro'ni nezaslou
ženým darem Božím, jiné články řetězu, jež se tvořil z milosti Boží a

jejího spolupůsobení s vůlí Boží. Ale-obě jsou skutky prozřetelnosti božské.prvé velikost Boží, v druhé„velikost P. Marie sespatřuje; obdivuhodny
jsou obě. Bez druhé nebylo by prvé, nebo aspoň ne v tomzpůsobě, jak
se na P. Marii realisovala. Sláva prozřetelnosti božskéje tudíž také slávou
Matky -Boží. |

Jí ke cti aslávě nechť slouží nepatrné tyto řádky.

I Prozřetelnost Boží o P. Mariido jejiho narození, vlastnědo jejiho
0 početí(passivního)., o

1. Bůh všecko, cokoliv myslí a činí, myslí a činí od věčnosti jediným
věčným konem, kterým je bytost jeho sáma, ale tak, že věci povstávají,
rozvinují se a zanikají v čase. Fak zůstávái při proměnlivosti věcí mimo
něj jsoucích nezměnitelným. Představmesi ho, jak od věčnosti, sám sobě
úplně dostačitelný, požoruje sebe. Tak jest principem a guo obrázu, v němž
svou bytost vidí, věčného Slova, druhé božské osoby. Vidí v něm, že je
jeho bytost napodobitelna na-venek, ne ovšem dokonale, jako on sám, ale
z části. Vidí, že by podle své bytosti jako podle vzorné ideje, dle vzoru,
mohl stvořiti světy mimo sebe existující, sděluje jim něco z dobra a krásna,
která jsou v něm, totiž ne zbytosti své, jak dí emanační pantheismus, ale
stvořenímdobra a krásna nedokonale podobného tomu, jež v nekonečné
míře je v jeho bytosti. Bůh: zamiluje. si tyto světy, nebo jsou odleskem
jeho spanilosti, malinkými jeho podobiznami, a uzavře: učiním něco.
„Ale bytost Božíje nekonečněnapodobitelna,i jest Bohu voliti, jaké
světy stvořiti a jakou jim dáti podobnost s ním. Mezi tisíci možnými, více
nebo méně dokonalýmisvěty zvolil svět.náš, ve kterém žijeme. Ihned zjevují
a rozkládají se před ním nebe a zem, zákony, jimiž se spravují, a vše, co
na nich jest. Poněvadž na tomto světě, až povstane v čase, který určil,
má žíti i člověk, rozumem a svodoďnou vůlí opatřený, v němž Bůh chce
dosáhnouti formálně cíle svého, slávy své zevní, vidí, že svět náš-se může
bráti tisícerými drahami. Vše, co se stane, nezávisí už jediné na Bohu, ale
také na vůli lidské, která je svobodna, může voliti to neb ono, může voliťi
dobré i zlé. Tak zjevily se před zrakem Božím nejen: náš svět a všecky
směry, jimiž mohl se bráti, ale i všichni lidé, kteří v.tom ktérém světě by
žili, všecky jejich kony, krátce všecko. Tento obrovský, nekonečně kombi
novaný obrazležel od věčnosti do každé maličkosti skutečné i možné před
jeho. vševědoucností. Úkolem prozřetelnosti je, aby' zákony přírodními
i mimořádným zakročováním vedla vše k cíli. My yšichni, co jsme žili,
žijeme a žíti budeme, žili jsme od věčnosti jako božské myšlenkyv rozumu
„Božím a prozřetelnost jeho © nás měla péči, odpovídající plánu Božímu,
jež nyní v-čase na nás se uskutečňuje. |

Ale neskonale větší a význačnější místo měla v tomto pláně Božím
P. Maria. | o =

Na světě,který Bůh: uskutečniti pojal, objevil se hřích. Člověk ne
obstál ve zkoušce nepatrné, kterou své povýšení do řádu nadpřirozeného
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měl dědičně sobě zjednati, a vypadl z něho sám i se svým potomstvem
Bůh to věděl a připustil. Není zde místa, odůvodňovati, proč tak učiniti
mohl bez úkoru své svatosti a.dobroty. K tomu jenobracíme zrak, co mohlo
následovati. Mohl zavrhnouti lidi jako zavrhl anděly; všakneučinil toho.
Mohl prostě odpustiti, však i toho neučinil. Onomu zabránilo.milosrdenství,
tomuto svatost a -spravedlnost jeho. Mohl tisícerýmijinými cestami pomoci,
na př. vzíti nedokonalé, zadostiučinění za dokonalé; ale tomu nechtěla jeho
láska. Mnohem větší,'vznešenější, v pravdě božský plán měl pro případ
hříchu pohotově. Chtěl dokonalého zadostiučinění křivdy, která se jehocti
stala,..ale poněvadž.žádnýtvor, anivšickni tvorovénejsou toho schopni,
jsouce a zůstávajíce vždy konečnými, nabídl božskému Synů svému, věč
nému Slovu, aby on zadostiučinil, chtěje toto zadostiučinění přijmouti za
lidstvo a vrátiti mu' nadpřirozený stav ještě v- hojnější míře než dříve.
»O felixculpa...« zpívá církev. Druhá božská osoba to. poslušně-přijala.
I uzavřenplán vtělení. Pýchou a neposlušností pokálena čest Boží, poní
žení a poslušnost vybrána zahlavní nástroj spasení lidstva. ©

K zadostiučinění bylo třebavtělení Božího, nebo Bůh némůže sé ani
ponížiti, ani trpěti. Vtělení zase mohlo se státi všelijak. VěčnéSlovo mohlo
si, tělo lidské stvořiti, nebo utvořiti ze slzy lidské, z kapky krve.. Věčná
láska chtěla se učiniti dokonalýmbratrem naším a volila v/ě/eníz matky
jako dítko, podobně jako děti se rodí, aby do pokolenílidského zavštípen
byl nebeský vrub. K tomu bylo:tedy třeba matky. Plán vykoupeníbyl
(v radě věčnéuzavřen, dí Euthymius, ale před zjevením se Panny -nebylo
ústroje k' jeho vykonání. -(Petav. de ine. II., 11) V plánu Božím, který
od věčnostijedním konem božským pojal i-se všemi jeho okolnostmi, zjevil
se vtělený Syn. Boží na rukou matky lidské. Avšak Ježíš Kristus, vtělený
Syn Boží, je středem všeho lidstva, středem plánu Božího, nebo on má
provésti vykupitelské dílo pro všecky od Adama až .do' posledníhočlo
věka. Co: z toho následuje ?. Nejbližší tomuto středu, první bytostí po něm
nutně je jeho Matka, Panna Maria.Pán Ježíš utrpením *chtěl vykoupitisvět.K utrpenívyvolénaiMatka,všaknikolivbezjejíhosvolení.Proto
před sv. týdnem slaví se svátek sedmibolestné P. Marie. Tak Maria za
ujímá s Kristem i věčně centrální postavení v ekonomii spásy. Tak již
nyní souditi můžeme,-že bude -nejprvějším odleskem Boha-člověka; ne
světlem ze sebe, ale odleském,. obrazem, který. Kristá nejdokonaleji na
podobujé.(Dante, Ráj 32, 85.) To nutněvyplývá zjejího mateřství, nebo
dívka, jež měla se státi Matkou Boží, nutně byla Bohuze všech nejbližší
a nejvzácnější. Jí bylo se tedy zrovna jako vtělenýmSynem Božímpro
zřetelnosti božské zvláště a mimořádně zabývati od věčnosti,

Ná obraze slavného jakéhos. mistra viděti starce, anse starostlivoů
tvářípohlíží -na papír, .na němžnakresleny rysy světa. V pravo vznášíse
v polosvětléejakýsi. obraz: Podpis na obraze zní: Stvoření světa. Přihléd
neme-li blíže k obrazu, vystoupí .z polosvětla obraz P. Marie s' děťátkem,
na nějž zraky starcovy.jsou s vroucností obráceny. Snad znázorňuje obraz
ten myšlenky Tvůrce, pohlížejícího na plán svého díla. | |

Z toho, že Maria vyvolena za Matku Boží, vyvozují zbožní spiso
vatelé a priori, že bude mistrovským dílem Tvůrcovým, na něž shrne se
všecka:jeho"všemohoucnosta dobrota. s o

- Však i vzhledem k nám je patrno vzácné a' význačné místo Boho
rodičky v plánu. Božím. Náš úkol je proti ní nepatrný na světě i v mysli
Boží. My všichni, abych tak řekl, jsme dle jednoho měřítka, jedné facony
myšleni; i ti nejvýtečnější z nás, kterým přidělen v dějinách lidstva úkol.

, S
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-veliký,jako sv. Benediktu, Ignatiovi, papežům, ba i apoštolům, mají jen
časovou úlohu; byť někdy i na celá století se vztahovala. Jinak P. Mária.
Jestliže veškery dějiny světa „do-Krista nejsou než přípravou na něj, a
dějiny vyvoleného národá předmluvou k němu, jsou i přípravou a před
mluvou k-ní. Jestliže dějiny po něm.nejsou než uskutečňování lidského
vykoupení, má na němpodíl i óna. Jestliže krátce Ježíš Kristusjest středem,
k němuž všecko se nese a.od něhož všécko se rozvinuje, nuž, tento Ježíš
narodí se z Matky, která s nímsdílí i jeho postavení ústřední.
< Attedy Bůh myslilcokoliv vzhledemkstvoření světa a k vykou
pení lidstva; aťmyslil na způsob, jak vtělení uskuteční, na čas, kdy se
stane, na to, jak a kde ho má připravovatinebo jak do konce světausku-.

tečňovati, ať myslil na nejmenší.milost, kterou někdy někomu udělí, vždy
býlo mu mysliti na P. Marii, Matku Syna Vykupitele a. Matku veškeré
milosti. Věčnýmisvazky spojil tak už ve své mysli obraz vtěleného Krista
s obrazem jeho Mateře. Jestliže Bůh tak miloval svět, že Syna svého zaň
dal, jak miloval asi jeho: Matku, k níž vstoupil ve svazky příbuzenské a
vyhradil jí vynikající postavení v plánu vykupitelském,místo Součinitelky
a Prostřednice. —— — | | ——
| Mimo to vstoupila P.«Maria vezvláštní poměr k nadpřirozenému.
světu. Bohoslovci nazývají ho duchovní mateřství, vravíce, že není jen
mravní, ale realní. Dle sv. Pavla tvoříme, jsouce vmilosti, tělo Kristovo.

Milost Božíje, abych tak řekl, pojítkem, které všecky duše spojuje v ono:
mystické tělo, o kterém sv. Otcové tak hluboce promlouvají. Tělo Kristovo ©
narodilo se z Marie Panny. Přivtělujeme-li se tedy skrze- milost k němu,
stáváme sedítkami P. Marie, a to nejen ve smyslu mřavnímjakose to
"stalo pod křížem slovy.:hle syn. tvůj, hlo matka tvá, ale realným. přivtě-
Jením. Ona porodilas Kristemi zdroj milosti. I tu tedy zaujímáP. Maria
postavení zcela zvláštní. v plánu Božím vzhledem k celému člověčenstvu.

- Sw. církev. užívá při "svátcích Marfanských míst sv. Písma, která
uvedenémyšlenky pěkně.odůvodňují. USiracha čte se (24, 5 a n.): »Já

"jsemz úst Nejvyššího pošla, prvorozená předvšelikým stvořením:'já jsem 
učinila na nebesích, aby vzešlo světlo.neskonalé ... já na výsostech pře-.
bývám -a trůn můj jest na sloupě oblakovém... Od počátku a před věky.
stvořena jsem, a až do budoucího věkubýti nepřestanu, a v příbytku
svatém: před ním posluhovala jsem .... a kterýž mné učinil, odpočinul
v stánku mém.. .« V Příslovích čte se (8, 23): »Od věčnosti zřízenajsem
a od pradávna, prvenež země učiněna byla. Ještě nebylo propastí, a já
již počata byla, aniž ještě studnice vod byly se 'vyprýštily: ještě hory.
uveliké tíži nestály.: před pahrbkyjá jsem se zřodila: ještě byl neučinil
Bůh zeměa řek a stěžejí okršlku zemského...«—©* , 6

| Přede vším stvořením pojalBůh v mysli své. obraz její. Jaké hlu
boké myšlenky, důstojné meditací andělských:a lidských! Tak stojí.Maria,
dí pěkně Hettinger (III., 517), ve středučasu, nahranici Starého .4 NovéhoZákona,onenvykládajíc,tomutopředpověděnaajejzakládajíc.| —©*©

2, Než pokročmedále. Když Bůh začal tvořiti svět, povstal čas,tok
ustavičného vznikání a,zanikání, pohybu. Postavme se nasamý práh vzni
kajícího světa. Ať ho Bůh tvoří v šesti dnech nebo v šesti dobách, ať se
"vyvíjí sám z chaosu ze sil:do atomů vložených, nebo tisícerým vznikáním
jednotlivým, plynoucím z jednoho věčného stvořitelakého konu Božího —
pro naši úvahu je'to lhostejno — P. Marii přitom v mysli Boží přidělen
význačnýúkol. Nediv se, čtenáři,nad tímto slovem! Ale-pojď a medituj
s námi o slovech Písma, z epištol .Marianských svátků dobře ti pově
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domých: tam čtou se slova tajemná, v nichž Duch sv. mluví, jakoby Bůh
ke krásnému obrazu Matky Boží v mysli vytvořenému chodil při tvoření
o radu a dle“ její vůle všecko pořádal.. Čtemet v Příslovích (8, 27 n.):
»Když připravoval (Bůh) nebesa, byla jsem tu: když jistým právema

„okolkem ohražovalpropasti: když povětří upevňoval svrchu a odvažoval
studnice. vod: když vůko) kladl meze moři a zákon ukládal. vodám, aby
nepřestupovaly končin svých: když odvažoval základy země; s zm byla
Jsem všeckopořádajíc a kochala jsem se na každý den, hrajíc před ním
každého času; hrajíc na okršlku zemském::a rozkoš má, býti se syny
lidskými.« 1 | o 2

Mluví se tu, jako i svrchu, o moudrosti věčné, ale poněvadž vše
obecným zvykem užívají se slova také o P. Marii, lzé z nich učiniti dů
sledkyna úkol, který měla při tvoření. Namítne se ovšem: Kterak mohla
P. Maria, ještě nenarozená, tu míti nějakého úkolu a kochati se při něm,
jak se v uvedených slovech dí? Odpověď je poněkud vzdálená, ale dů
myslná. Jedná se ovšem o P. Marii jako obrazuv mysli Boží. Vzpomeňme
na svrchu uvedený obraz malířův. Bůh, tvoře svět, zírá jakoby na obraz
Matky Boží ve své mysli, táže se ji takřka, co a jak má všecko učiniti,
nebo předkládá jí jaksi své plány k nahlédnutí a ke schválení. Potom činí
vše tak, jak obraz P. Marie v jeho mysli si žádá. Než jak lze říci, že se
kochala při tom? Bůh představuje si jí, jak všecko se jí líbí a jak z plánů

„a tvoření se raduje: Představme si to v příkladě. Zámóžný syn chce si
vzíti svou matku k sobě. Aby se jí u něho zalíbilo, -upravuje jí byt tak,
jak. ví, že to máráda. Tam klade květiny, tamnábytek, tam nějaké drob
nůstky. Při tom myslí na. svou matku. Má ji tak. živěpřed sebou v obraz
nosti, že vidí už, jak se usmívá a raduje, vidoue. všecko dle oblíbeného
svého pořádku. Matka .v jeho' mysli kochá se ze všeho. Skutečně také
nutně plynez postavení P.. Marie na zemi, že i při stvoření mělazvláštní
význam v rozumu Božím. Měla býti Matkou Boží a žíti s ním -na světě,
jejž Bůh tvořil; k ní bylo muříditi svět, jí takové postavení dáti, aby měla

-onen vliv v něm, který její důstojnosti a jejímu postavení přísluší, měla
se v určité době, za jistých poměrů, v jisté zemi a v určitém národě zje
viti. Všecko tedy bylo Bohu tak vymysliti a říditi, aby se plán Boží usku
tečnil, a to i při svobodném spolupůsobení lidí. Celý život P. Marie je
jedním článkém dlouhé řady předků, bodem za tisícerých okolností, úkolem
za tisícerých spolučinitelů. Celou řadu předků, okolností, spolučinitelůs vůlí
Boží, jichž nedozírná změnlivost, má ihned v zápětí změnu další, bylo Bohn
míti na mýsli, nebo stvořením svobodného světa stal se tento ihned svo
bodným součinitelem při každé myšlence, slovu a skutku. Jak obdivuhodné
místo zaůjímala tedy sv. Panna v mysli Boží a jeho prozřetelnosti!

P. Marii lze také nazvati zosobněnou moudrostí Boží (viz Scheeben
S 274. n.), a to i pokud si ji myslíme jen jako obraz v mysli Boží,
i pokud již skutečnou. Jako o výborné podobizně říkáme: to jecelý on;
nebo o charakteristickém díle některého umělce, jejž dobře známe: to je
Dvořák, to je Úprka, tak I. Maria je charakteristickým dílem Božím,
kterým veškeré tvůrčí dílo. Boží je charaktristické, zcela jiné na př. než
stvoření andělů, u nichž vykoupení nebylo. Že Bůh je Stvořitelem a Divo
tvůrcem, nikdo se nediví; to patří k jeho všemohouenosti. Ale že se vtělil,
a že se vtělil z matky panny, je charakteristickou známkou jeho všemohouc
nosti. Spor mohl by tedy býti, projevuje-li se v ní více nekonečná moudrost
nebo nekonečnáláska. I kdyby P. Maria vedle. Pána Ježíše nebyla nej
skvělejším dílem Božím, již okolnost, že k ní jako k bodu ústřednímu
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tvorstva nutně soustřeďovalase všemohoucnost a prozřetelnost Boží, sou
střeďovaly se k ní aspoň všecky nitky. moudrosti Boží. ————

3. Učiňme další krok. Člověk je stvořen a hřešil.Bůh zvěstuje Vyku
pitele a volí si národ, ve kterém idea messianská má býti udržena -a
z něhož i Matka Messiáše má se. naroditi. Prozřetelnost Boží vzhledem
k Panně Marii je patrna. Ačkoliv mezi Matkou Boží a Synem jejím je
rozdíl jako mezičlověkem a Boho-člověkem,týkají se předpověděnía přec
obrazení i jí. © 0. í —— ————-.—

> Hned na začátku ve.slovech zaslíbení Messiáše (Gen. 3, 15) je řeč
oženě. »Nepřátelství položím mezi teboua ženou.« Hle, prozřetelnost Boží
má ji na mysli. Dále »mezi semenem tvým a semenem jejím«; prozřetel
nost týká se nejen jí, ale celého pokolení. V prvním okamžiku myslíme
při těchto slovech na ženu vůbec nebo ua Evu Ale obraz ženy je hned
blíže určen. Prolétáme duchem dlouhý řetěz potomkyň Eviných, zpytujíce,
ve které rysy předpovědění se, uskutečňují, a duch náš spočine na Panně
Marii. »Ona potře hlavu tvou.« (»On« původního textu na tom nic ne
mění.) Jak z těchto několika slov patrny jsou, myšlenky 'prozřetelnosti
Boží! Vidíme z nich,.jak zabývaly še celou řadou předků a předkyň Fanny
Marie. Ve skutečnosti toto nepřátelství ještě Bůh mezi ženou a ďáblem
nepotožil, nebo dí: »ponam, položím«, ale v mysli už ho má. Ažpřijde ta,
kterou už vidí, položí ho. |

Tato slova postačují úplně k dovození Neposkvrněného početí. Nebo
kdyby toto nepřátelství nebylo úplné, kdyby P. Maria jen na okamžik
měla hřích -a byla tak spřátelena s dáblem, „nebyla by slova dokonale
pravdiva. (Hurter, Dogmatie. II., p. 469 'n.) Však není naším úmyslem,
vyvozovatitoto dogma. , |

Poukazujeme jen. na to, jak prozřetelnost Boží. tu měla o jedinou
Pannu Marii mezi všemi lidmi světa zvláštní: a jedinou péči. »Horremus
dicere,« dí Dionys earth. (in 3.d.3.g. 1.), »mulierem, guae caput serpentis
contritura erat, guandogue ab, eo eontritam (fore) ...« To bylá myšlenka
Boží, když pohlížel na všecky dcery Eviny a jeho zrak spočinul na té,
jež měla se státi Matkou Boží.. »Horremus ...« řekl si nutně i.Bůh.

Jako herold oznamuje příchod krále, oznamují přédobrazení a. před
povědění nejen Spasitele, ale i jeho Matku. | |

Předobrazeníje galerie obrazů, v nichž různé charakteristické rysy
její.jsou zobrazeny. Malovala je prozřetelnost. Boží. Obraz Panny Matie
v mysli Boží byl vzorem, dle kterého je rýsoval. Proroci. jsou heroldové
dvoru Božího. Zvěstovali o ní buď dle vidění, která Bůh jim dal a která,
ovšem nedokonale a temně, popsali, nebo dle slov, která Bůh jim vnukl.
V prvém případě i jim byla Maria ideou vzornou, ve druhém dal jim Bůh
aspoň tajemné porozumění slov. Všude vidíme tedy činnost prozřetelnosti
božské, jdoucí až myslí proroků i do životů a vlastností předmětů a osob,
jež ji mají předobrazovati. ; .

„Přeletme krátce, slova proroků. Tu jest Isaiáš, nabízející králi Acha
zovi, aby žádal si znamení od Boha na důkaz požehnání. Aichaz bojí se.
I dí prorok (Is. 7, 14): »Pán sám dá vám znamení: aj, Panna počne a
porodí syna a nazváno bude. jméno jeho Emanuel, t. j. Bůh s námi.« I apo
štolové dovolávají se tohoto proroctví na potvrzení, že týká se Messiáše.
Dí Matouš (1, 22): »Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což 'po
vědíno bylo od Pána skrze proroka, řkoucího: aj, panna. v životě míti
bude ...« (Mat. 1, 22 23.) Nový rys zjevuje tu Bůh o Matce Boží: bude

125



pannou, panenstvímozdobenou. Od věčnosti: tedy- ták Bůh ustanovil a
k tomu cíliřídí jeho prozřetelnostuž nyníběh světa. — n
-© Brzy-na to dí (Is. 11, 1 n.): »Vyjde prut z kořene Jesse a květ
z kořene jeho vystoupí.A odpočine na němduch Hospodinův ...« Kře
stanští i staří židovští vykladači Písma rozumějí to místo o Messiáši, jenž
se měl ze zaniklého téměř kmene Davidova (Jesse) naroditi -(viz Řím 15,12;Skut.13,23). a ——..... 

' Zase nové myšlenky Boží. Z královského, mocného rodu Davidova
zůstane kořen, ze kterého vypučí vzácný květ. Zase. vidíme prozřetelnost
Boží, jak nám naznačuje zcela. určité' myšlenky a snahy, týkající se už
určitého rodu i určité doby. V mysli Božížije ustavičně milovaný obrazMatkyBoží.- | a |

Pomíjíme Jeremiáše proroka, pomíjíme Micheáše, který (5, 2) nové
rysy kreslí o budoucím králi. Poukazujéme jen na nadšeného pěvcežalmů,
písiě písní a moudrosti života, Šalomouna a Davida krále. Co tu rysů,
jež nutno odnésti k Marii Panně! Všecka ta krásná slova, jimiž tolikráte
v každém kázání, v každé Mariologii bylá slavena MatkaBoží, nejsou než
myšlenky Boží, ktéré jako paprsky ze. slunce pronikly na svět, aby ozářily
jeho plány. V pravdě lze říci se sv. Bernardem (hom. 2super „»Missus

, est« n. 4): »Odvěčnosti zvolená, od Nejvyššího předpoznanáa sobě při
pravovaná, od andělů obsluhovaná, od otců předznamenaná, od proroků
„zaslíbená.«(Viz Žalmy: 18, 6; 45, 5 6; 86, 1—3; 131, 13; dále Píseň
písní 2, 2; 4, 7; 6, 9; dále Přísl. S, Ecel. 24, Moudr. 7.) © |

O předobrazeníchPaúny Marie jsou nesčetnádíla asketická.Iv nich
zrcadlí se vždy nějaký rys její. V -jednom z nich dáváspisovatel naivně,
ale pěkně Bohu-do úst slova, oslovující. Evu jakožto předobrazeníPanny

Marie: »Do' tvých rukou položil jsemosud svého tvorstva, ale ty jsi mne
zklamala. Ty jsi-se stala matkou mrtvě narozených. Avšak vyvolím si
jihou, jež bude opatrnější, silnější, jež neklesne vžádné zkoušce, povýšenou

„nade všecko pokušení; a ta bude Mátkou živých, Matkou synů Božích.«
(Vorbilder 4.) Judita jest obrazem síly, v níž celý národ došel ochranýa
slávy.. V tom jest obrazem Matky Boží (Jud. 15, 10. 11). Esther jest obraz

lásky Panny Marie k lidu a její mocné přímluvy;rovněž i neposkvrněné
početí zobrazenojest ve slovech, že zákon, hrozící smrtí každému, neplatí
pro ni (Esth. 15,12 13). | |

-Však věc-je příliš známa. Odkazujeme na př.jen na knihu: »Die
biblischen Frauen des Alten. Testamentese Dra. Her. Zschokke,zvláště
S37 a 38, kde obsažena i bohatá literatura .patristická, na dílo Passagliovo,

„kdě v oddělení 3. jedná zvlášť o typech P. Marie (de immac. Deiparae V.
conceptu). Zde stůjtež místo nich jen slova Damascenová.(or. 1. in Deiparae
dormit. n. 8, 9): Ty jsi duchovní. Edem, světější a více božský nežonen

starý. V onom bydlil. pozemský Adam,- ale v tobě Pán, jenž s nebé se
stoupil. Tebe drůhdy zrcka předobrazovala,v níž uschováno símě druhého

. světa. Ty jsi porodila Krista, spasitele světa, který hřích potupil a jeho
proudy zastavil. Tebe kořící keř zobrazil (Ey 3, 2), desky oď Boha zloto
„vené vyslovily, archa zákona předpověděla, zdďoda zlatá, svícem, stůď a hůl
Aronova, jež rozkvetla, předobrazily. Nebo z tebe tělesně vyšel plamen
božství, Slovo, nejsladší nebeská manna, jméno, které je nade všecka jména,

-světlo věčné a nepřístupné, nebeský: chléb života, plod vydaný bez semene.
Jak? Což tě nerýsovalapec ona (Dan.3,50), jejíž oheňzžírající je obrazem
božského ohně v tobě přebývajícího? Ano, 'slaz Adrahamův tě zjevuje.
Nebo v útrobě tvé žil jako v stánku a lidská přirozenost obětovala.v ní
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Bohuprvotiný chleba z tvénejčistší Krve, ohněm Božím upečené,v božské
osobě bytující a pravýmtělem, a duší opatřené. Málembyl bych zapó
mněl na sedřík Takobův. Či neznamená "každý hned, že jsi v něm před
obrazena? Jako on nebe a zem spojoval a po něm andělé vystupovali a .
sestupovali: tak ty přijala jsi úřad prostřednicé, stavši sé žebříkem, pó ©
po: němž Bůh k nám sestoupil a slabou naši přirozenostpřijal. — Proto
andělé k ní sestoupili, aby Pánu svému sloužili, a lidé, již přijmou způsob
života.audělského, povýšeni byli do nebe. Kdo jest ono s/ařé -+0u0, v které
Syn Boží, Král všech, souvěčný Otci, „jako zlatý déšť sestoupil ne-li ty?

do jest ona Panna, v níž Isaiáš prorokoval, že počne a porodí Boha,
jenž budc-s námi, nebo jenž učiněn člověkemzůstane Bohem? Kdo ora
Daniele proroka (2, 34), s níž se utrhl kámen úhelný, Kristus, bez rukou
lidských? -Zdaliž ne ona, jež bez semeňe porodila a zase pannou zůstala ?
Ať vystoupí Ezechiel a ukáže bránu uzavřemou(44, 2), Pánu přístupnou,
ale neotevřenou, jak předpověděl.Jeho slova skutkemjsou dokázána. Na
"tebe by bez pochybnosti ukázal, kterou -prošed ten, jenž nade vše Bohem
jest, a jenž přijav člověčenství, neotevřel bránu panenství tvého ...©© ©

„Nechcemevšak se déle zdržetiu věci, která tolikrát a tak důkladně

v nesčetných knihách je projednána. Nám stačí poukázati k tomu, kterak.i Starým Zákonem jako-zlatá nit táhne se péče.prozřetelnosti božské, při
'pravující její příchod a kreslící st ve slovech proroků i v osobácha vě
cechŠtarozákonních, abychom mohli říci: veliká, nade všecký veliká a
vznešená jsi, Matko Boží, Maria!

II. Prozřetelnost Boží: o Panně Marii.od početí jejiho.
k

Přišla doba, kdy Panna Mariajest. počata a vstoupila na dějiště to
hoto světa. I prozřetelnostBoží o. Panně Márii nabývá zřetelnější a věc
nější podoby. Všeckoje tak připraveno, že jde. vše tiše a klidně.- Zde nění
žádných'velikých, do očí bijícíchzjevů, jaké vídáváme častov- žití jiných
mužů a, žen prozřetelnosti Boží. Tyto- Bůh připravoval 'a vedl jakoby te
prve až v žití: u Panny Mařiejakoby vše bylo už hotovo předem. Však.

i její prostý zevní život není bez zřetelnévlády Boží. Že byla vedena hnedz mlá

Betléma, že ji uctívají tři králové od východu, .žeje jí prchati do Egypta,
že přečkává utrpení a smrt svéhoSyna, že je při některých. zázracích,-že
se stává Matkou mladé církve — a jinéa, jiné události z jejího ' života

do chrámu, že byla zasnoubenaJosefovi v ándělském manželství,
zavázavši se slibem panenství, že anděl jí přináší poselství, ke kterému.
svolila, že anděl poučuje Josefa. o-.tajemství vtělení, -žeje jí putovati do.

/

svědčí o mimořádnéstarosti: a péči, kterou Bůh v ní měl. A co nám je
z ní vůbec skryto! © M | 3 

Nám 'však -nejedná se o zevní běh událostí. Na tom poli chceme hle
dati prst Boží v“žití jejím, na kterém člověk jediné něeo znamená, totiž
na poli milosti Boží. Vlastnězáleží prozřetelnost Boží u každého člověka
hlavně ve vedeníčlověka k poslednímu cíli, tudíž v působení naněj mi
losti Boží, kterou Bůh „v nás vede boj proti pokušením, ovšem zároveňSnámi. | 1 .
„.© ProtochcemezdenapolimilostiBožíobdivovatiseprozřetelnosti
božské v péči o duši Panny Marie. Pravda, i zevní všelijaké události a
různá řízení jsou milost Boží, zdé však jen o té je řeč, jež jest podstatou .
nadpřirozená. 
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| Sv. Tomáš. (3 g. 27 a 5 ad 2) rozeznává trojí stupeň milosti Boží.
- vžití Panny Marie, bera rozdělení z poměru fórmya látky. Prvý stupeň

klade od početí jejího až do doby, -kdy samapočala Spasitele, tedy asido
+15. nebo 16. roku. Nazývá ji milost přípravnou (gr. dispositiva), jež. měla

ji učiniti hodnou, aby Matkou Boží 'mohla sestáti Druhý stupeň, vzácnější '
prvého, nastal z přítomnosti Pána Ježíše ve svatém jejímtěle a trval až
do smrti, stále ovšem vzrůstaje. Třetí stupeň milosti, dokonalejší než druhý
a oba prvé, nastal, když blaženou smrtí svou dosáhla nebeské slávy, 'kde

vi její milost v patření na tvář Boží je dokonána. Miilosti Boží odpovídá

Psušný stupeň ctnosti a dokonalosti, v žití pak velikost vlastního spolu' „působení | : —— |
„1 Vizme život Panny Marie až do početí Ježíše Krista. Největšívý

sadou její a základ veškeré ostatní milosti jest její neposkvrněné početí,
nutné dle plánu vykoupení, jak jej. Bůh pojal. Podivůhodné musilo podivu
hodně se naroditi, dí sv. Augustin (de civ. d. X, 29). Prvním hříchem za
čala se doba vypadnutí z nadpřirozeného určení člověka, adoptivního sy

'novství Božího, trvalé viny: první bezhříšností i v .početi doba reparace,
nového adoptování a milosti. Neposkvrněné početí žádalo mateřství Boží.
»Potuit, decuit, ergo fecit,« zní dosud nejkrásnější důvod rozumovýDuns
Scota, kterým při slavné disputaci tolik slávy si zjednal, položiv ve svých
disputacích k třetí knize sententiarum Petra Lambarda 'definitivní výklad
dědičného hříchů a neposkvrněného početí. My díme- krátce: Každá duše,
spojující se s tělem, jež od prarodičů má svůj prapůvod, měla by býti
v nadpřirozeném stavu milosti 'Boží, jak Bůh ustanovil.. Bez prvotního
hříchu by se to při spojení těla s. duší stávalo, ale následkem viny toho
není. Při početí Panny Marie Bůh mimořádným zasáhnutím učinil, že pro.

, důstojnost mateřství Božího zásluhou vykoupení Ježíše Krista toto pový
-šení do stavu milosti hned se stala. Tak tu stojí jediná mezi všemi lidmi.

„Jak veliká byla tato milost? Taková, odpovídá sv. Tomáš (1. c. a 4),
aby Panna Maria byla schopna úkolu, k němuž vyvolena a důstojně k němu

„ připravená. Tak činí Bůh v každé svátosti a v každém povolání, tedy
1 u ní, nečině ovšem spolupůsobení s: milostí zbytečným; naopak. A po
něvadž důstojnost Matky. Boží je největší, jakou lze mysliti, byla její mi
lost větší než kterýchkoli lidí. Sv. Tomáš applikuje na ni na důkaz všecka
slova Písma, jež jsme. už uvedli. V článku pátém uvádí tento důvod: čím
kdo bližší je původu nebo principu v některém řádě, tím větší účast má
na účincích jeho. Ale Kristus jest princip milosti, podle božství svého
autoritativně, dle člověčenství jako nástrojná příčina. Wanna Maria je mu
nejbližší. Jako předmět tím více pociťuje žár slunce, čím mu je bližší, nebo
sílu stroje, čím více a bezprostředněji je s ním spojen, jako dle Dionysia
Coel. Hier. c. 4. andělé pro blízkost svou Bohu větší podíl mají na.jeho

„dobrotě než lidé, tak Maria měla největšípodíl na milosti Boží z Krista,
který jest zdroj její, jak dí sv. apoštol Jan: »Gratia et veritas per Ješum
Christum facta est.« |

Sv. Tomáš nedržel neposkvrněného početí. © tom není pochybnosti,
neboť výslovně uvádí jako objekci mínění opačné (I. e. a 2). Ale stačí
1 běžné pročtení uvedeného artikulu, aby čtěnář nabyl ihned přesvědčení,
že nepotírá této pravdy, ale že nedovedl ji s pojmy svými o dědičném
hříchu a zastaralými dnes náhledy o animaci. plodu srovnati, zvláště pak
neviděl, jak by slouti mohlKristus Vykupitelem všech,;tedy i Panny
Marie. Marně hájí andělského učitele ti, kteří praví, jakoby věřil, že tělo
dosud důší neoživené podčiněno bylo prvotní vině, neboť dí výslovně

„
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»guia cum solacreatura rationalis sit susceptiva culpae, ante infusionem
animae.:rationalis proles concepta non est culpae obnoxia...« Na obhá

jení i dogmatu i sv. Tomáše stačí úplně, Ize-li dostatečněodpověděti na
námitku, že by Panna Maria nebyla bývala vykoupena. A tolze snadno.

. distinkcí, že Panna Maria guoaď deditum.prvotnímu hříchu podléhala, ale
pro zásluhy Spasitelovy, jak dí dogmatická bulla »Ineffabilis Deuse, v oka
mžiku početí před skutečnou vinou ochráněna byla.
: Kdo by neobdivoval se podivuhodným cestám prozřetelnosti božské,
která od věčnosti viděla i Matku Boží z oné Adamovy přirozenosti lidské“

ar která do viny upadla,ale hned,jakmile siji myslilarealisovanouživota vstupující, přichystánu měla pro ni' milost posvěcení. ©
| "Tatoprvní milost byla větší než milost kteréhokoliv člověka, větší

než sv.Jana Křtitele (l. c. a. 6 ad 1.), větší nežli andělů,jak dí.sv. Tomáš3
dle Suareza větší než všech lidí a andělů zároveň »Ty jsi převýšila všecký

řády andělské,« dí Sophronius, patriarcha cařihradskýze 7. století.v homilii
-na Matku Boží, »lesk archandělů zastínila, trůnové jsou pod tebou,ty vy
nikáš nad močnosti a knížatům jdeš v čele, ty jsi silnější než mocnosti a
mocnější nežsíly, ty stojíš nad Cherubíny aSerafíny.« Sv. Petr Chrýsolog
dí (serm. 143): »Ty jsi větší než nebe, silnější než zem, širší než okršlek
zemský, nebo Boha,jehož svět neobsahuje,obsáhla jsi jediná. Nošila jsi toho,
jénž nesevesmír, porodilajsi jeho Tvůrce, živilaživitele všech živých.«Tato

„milost Boží byla tak veliká, že sklonnosti ko, hříchu tu nebylo. Všichni
-sv. Otcové jsou za jedno, že Panna Maria měla tuto výsadu hned, pouze
v tom se dělí, že někteří praví: v době až do početí Pána Ježíše byla
tato tělesnost spoutána, úplně podrobena, po početí Syna Božího zničena a.
vyhubenavůbec. Ale většina z nich, zvláště ti, kteří hájili neposkvrně
ného početí, dí, že nebyla i v prvé době, na prvém stupni milosti, pouze

"spoutána, nýbrž zničena (3 ag.27 a. 3.). V každém případě vidíme tu
velikou péči prozřetelnosti božské. Přidáme-li se k sv. Tomáši, že prozře
telnost Boží nedovolovala, aby nějaké nezřízenéhnutí v ní povstávalo. (l
c. a. 4 ad 1), lze. ji nazvati ještě obdivuhodnější, neboť ponechávala' si
jaksi, aby ji ani na okamžik nepustila se zřetele a ustavičně zvláštní mi
lostí předem každé možné hnutí zamezovala.:

Z tohoto privilegia plyné, že ji Bůh ochránil a ochraňoval tělesnýchbolestí, neduhů a nemocí.
- Poněvadž vlité etnosti božské a-mravní jdou v míře s velikostí mi

losti Boží, je patrno, že i ony byly svrchované, z mravních zvláště mou
"drost. Jak se rozlévaly i dosv. těla jejího,jak Maria spolupůsobenímtento
základ rozmnožovala, pomíjíme. O plnosti této prvé milosti a ctností s ní
spojených uvádíme jen slova sv. Tomáše (opuse. 34, 320): »Panna Maria:

převyšovala anděly v plnosti- milosti, a proto anděl ji.ctil, řka: milosti plná,

ud řekl: prototi vzdávám úctu, poněvadž. mne v milosti převyšuješ.trojím vzhledě nazývá se milosti plná. Předně vzhledem kduši, která.
měla všecku -plnost milosti. A to ve dvojím smyslu: více varovala se hříchu,
než kterýkoliv svatý po Kristu, více vykonávala skutky ctností, neboť vy
konávala všecky, kdežto. svatí jen některé; a tak jest vzoremvšech ctností.
Za druhé nazývá se milostiplná vzhledemk přelévání se duše v tělo. Mi
lost Boží tak naplňovala její duši, že se přelévala do těla, takžé z ní po
čala Syna Božího. Zá třetí vzhledem -ke všem lidem. Veliká jest věc, má-li
světec"tolik milosti, že stačí na spásu několika. Pán Ježíš a Panna Maria

„majíjí tolik, že stačí na spásu všech. Neboť-ve. všech nebezpečích lze
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u ní dojíti záchrany ...« Tato poslední milost patří už do třetího stupně
jejího života.

Končímetuto část slovyPísma: »Jako skořicea balsam vydala jsem
vůni. Jako myrrha výborná výdala jsem. líbeznost vůně. Jakoterebint roz
Jožila jsem ratólesti své a ratolesti mé jsou ratolesti cti a milosti.« 

2. Druhý stupeň milosti Boží v žití Panny Mariezačíná se početím
Spasitelovým. Panna Maria stala se matkou, stala se chrámem, ve kterém
slunce spravedlnosti a pramen milosti vzal své přebývání... — P

Jaké tu divy prozřetelnosti božské doprovázejí každý její.krok! Za
snoubení její sv. Josefovi je jeden z nejmenších z nich, a. přec, jaké dílo,
tento obdivuhodný svazek andělský, který již za žití jejího a zvláště po
něm měl se státi vzorem a obrodnou ideou křesťanského manželství, ide.
álem, z něhož i na dokonané sňatky rozlévá se jas milosti Boží, chráníc
je, aby nikdyneklesly na stupeň, na němž stály i v nejušlechtilejších do
ách pohanských. Vzpomeňme na zkázu manželského života v. době císařů

římských, na Augusta, který snížen a poskvrněn nehodnou dcerou svou,
chce zachránit společnost »julskými svými zákony«. Však marně; nebo
právě z domu císařského leje se ničící proud zkázy. Zatím však prozře
telnost Boží zasévá v neznámé dosud rodině nové símě . milosti, a brzy
sv. Pavel bude psáti své poučky- o manželství a panenství a křesťané upí
rati své zraky na andělskýsňatek nazaretský a panenské duše, které váže.
Tento vliv působí podnes. Věru, obdivuhodné dílo prozřetelnosti Boží,
k němuž i v této na první pohled soukromé záležitosti Pannu Marii vy
volil! Patří sice až do třetí části jejího žití, trvajíc až do skonání světa,
ale zde se začalo. |, | | | :

Sv. Tomáš dí, že zasnoubení se stalo ze tří příčin: pro Krista, pro
matku a pro nás. Pro matku proto, aby nebyla ukamenována, aby ne

upadla v nečest a aby ve sv. Josefu měla ochránce (3, g. 29., a. 1). Kdy
bychom se pustili do. otázky, bylo-li toto manželství skutečným sňatkem,
viděli bychom novou velikou říši prozřetelnosti božské, anať připravuje
vní otázky, jež jednou vyzývati budou důmysl lidský k hlubokým studiím.
A vmyslíme-li se do rodinného života dvou duší sňatkem spojených, aj,
Jkdo nepokloní se moudrosti Boží, která z něho činí nebeskou svatyni?
Jakou tu měla tajemnou,ale ustavičnoučinnost! 2

Věděl Bůh, že P. Maria svolí ke slovům andělovým. Přece však
posílá Gabriele k ní. Slušelo se, aby tak Bůh učinil, uvažuje sv. Tomáš
úl. c. g- 30), aby tak učinil andělema způsobem, jejž i zvolil. Důvody jeho
jsou zajisté vážné, ale přec nutno obdivovati sešetrné úctě a pozornosti,

ikterou prozřetelnostBoží jí v tom projevuje,Převojíe jí tak k nesmírnémilosti 1 příležitost k zásluze a ctnostem. Luvík de Ponte vyvozuje ze
zvěstování a svolení Panny nejkrásnější její ctnosti: víru, naději, lásku,
čistotu, pokoru, poslušnost, moudrost, statečnost a j. (Medit. de annunt.)

Pomíjejíce navštívení P. Marie, události a řeči při něm pronesené,
které rovněž ukazují námpéči prozřetelnosti božské, vzpomeňmenapočetí
P. Ježíše a jeho narození: Pannou před porodem, při porodu a poporodu!
Jaké to divy! Jako Otec od věčnosti bez porušení nebe, volají sv. Otcové,
zplodil Slovo; jako mysl lidská plodí čistě vnitřní pojem; jako obraz
zevní oku rodí bez porušení duše vtisk v oku; jako Kristus bez porušení :
pečeti vstal z hrobu: tak Slovo bezporušení pečeti panenskosti, bez skvrny

a vady, vyšlo vtělené z lůna Panny. Dvě věci jsou tu předevšímzázračné:
očetí Duchem sv., t. j. sestoupení Věčného Slova do neposkvrněného lůna

p. Marie, čili spojení se Boha s tělem lidským v nový plod, a neporušenost
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při narození. V prvémklaněti se jest nám divůmspojení božské a lidské
-přirozenosti v jedné božské osobě, které v theologii tvoří jeden z nejobdivu
hodnějších traktátů ; v druhém obdivovati hluboká tajemství filosofická,

, Která v kosmologii, jednající o neproniknutelnosti těles, patří zajisté k nej
hlubším otázkám vědy. MStímtéž zázrakem shledáváme se při zmrtvých
vstání Páně, při zjevení se jeho při zavřených dveřích. Však tu dělose v těle

-oslaveném; zde v těle přirozeném. To vše vymyslila a vykonala prozře
"telnost Boží na Matce Boží, abyuchránila její panenství. »Tu, guae ge
„nuisti, zalura miranie, tuum. sanctum genitorem,< zpívá církev.

Pomíjejíce další sledováníživota Matky Boží, zodpovězmeještě :otázku:
Když jsi tolik pro vyvolenou svou učinil, Bože milý, když odvěčnosti
byla rozkoší tvých myšlenek a počtyři tisíce let jsi kreslil její rysy a
život její: obsypal divy, pročvydal jsi ji utrpení a potupě? Iv tom viděti

stopy prozřetelnosti božské! Jsou ctnosti, které jen v uirpení docházejíKoruny. Chudoba, pokora, poslušnost, úplné odevzdání se Bohu jsou tako
vými ctnostmi, které bez utrpení nelze si mysliti. Jsou to zamilované
-ctnosti P. Ježíše Krista, patrně tedy ctnosti vzácné Neměl v nich Matku
sobě připodobniti? Kdyby P. Ježíš byl znal něco většího nad ně, dí svatý
Bonaventura, byl by to Matcesvé dal. Patrně jsou větší ještě, než býti
hlasatelem evangelia a divotvůrcem, nebo těchto milostí jí nedal, aspoň do
-své smrti ne. Odtud její pokoření. Tak stojí nad mučedníky, jsouc Krá
lovnou celého nebe a celého světa. Divné jsou cesty prozřetelnosti božské;

„ale nikde tak velebné, jako v tobě, Matko Boží!
Spasitel řekl, že, až povýšen bude na- kříž, všecko přitáhne k sobě.

„Bvým utrpením a svou smrtí vládne nad dušemi světa. A. miloval by svět

jeho sv. Matkutak vroucí, procítěnou a všeobecnou láskou, kdyby nebylaatkou bolestnou? A kdeje větší útěchy v soužení lidských nežli. uní?
Ježíš Kristus i bezutrpení, následkem vtělení, zasloužil svému člověčenství
slávu nebeskou, jeho ponížení mělo úmysl vykupitelský, na něj nelze tedy
tak pěkně poukazovati v našem utrpení, že je královskou cestou knebi,
jak Tomáš Kempenský ji zove. Mnohem zřetelnějijeví se to teprve

© u P. Marie, u níž utrpení nebylo vykupitelské jako u Krista, ale mělo

hlavně jí připraviti jednu z korun nebeských, mučednictví. Utrpením svým.také ještě druhým svazkem mateřským přirostla k božskému Srdci Páně,
-svazkem žalu, a novým svazkem přátelství, jež všecko chce sdílet s milo
vaným a milujícím. | |
1 To všecko vymyslilaprozřetelnostBoží a tak všecko vedla: že při

-: svobodné součinnosti největší lásky i nejhroznější zloby všecko přovedla.
Vedle Krista byla. Maria středem této prozřetelnosti, myslící tu nejen na
-provedení osudů v žití jejím, ale už i na to, aby pro celou věčnost měly
-svůj význam a vliv v církvi, ve světě a v nebi. |

Ačkoliv vyvolení k mateřství Božímu a k milostem s nímspojeným
P. Maria nemohla si zasloužiti, ponechal jí Bůh mnoho k svobodnému
-spoluúčinkování při díle vykupitelském. Vidíme to z toho, že žádal její
»mravní« součinění ke vtělení, totiž její svolení, dřívě než dal jí součinění

fysické, než totiž vzal z ní své člověčenství. Tuto svobodu součinnosti
ponechal jí zajisté vždy i dále, aby oslavu svou si i zasloužila.

3. Blaženousmrtí dovršena péče Boží o P. Marii po čas pozemského
žití. Matka Boží,vykonavši úkol matky pro mladou církev, odchází 1 s tělem

-do své slávy, aby se stala Královnou nebes. Dílo Boží ukončeno. Však pře
stává prozřetelnosti Boží péčeo ni? Nikoliv ! Jen jiné polesi obrala. Pohleďme
na zem, na církev, všady shledáváme její stopy. Nyní stará se o to, aby

M
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dogmatický význam P. Marie vždy více a více se určoval, úcta její aby
rostla 4 prostředničí její činnost se uskutečňovala. Od prvního chrámu,
o němž historicky víme, a jenž byl r. .222 postaven, od prvního řádů
Marianského, od sněmu Chalcedonského v 5. století, kdé vysloveno' dogma
tické slovo. Jeoróx0g, až do bully o Neposkvrněném Početí — to vše je
dílo prozřetelnosti Boží.
P. SchweykartS. J. provedlve své knize »Die Verehrůngder Unbefl.
Empfángnis Mariá« (Graz 1905) důmyslně vývin článku. víry o Nepo
skvrněném. Početí, ukazuje na jeho počátky na východě, přechod na západ,
jak přijat do starých církevních řádů, jak. university, papežové, učenci, ba
1 nepřáteléa jednotliví laici rovněžjako celé kongregace byly nástrojem
prozřetelnosti Boží, až v Piu IX. našel dovršení. © starých řádech -dí

čkně (p. 82): »Každý řád dal ve jménu prozřetelnosti božské křesťanskému
lidu nějaký nebeský dar matky Boží. Benediktini praktickou úctu, Fran
tiškáni porciunkuli s jejími odpustky, -Dominikáni růženec, Karmelitáni
škapulíř...« v některýchz nich, a zvláště v novějších, dodáváme,vy
pěstována úcta k Neposkvrněnému Početí. Duns Secotus, doctor subtilis,
byl Františkán, Suarez Jesuita, sv. Alfons. otcem Redemptoristů, — všichni
velikými nástroji prozřetelnosti Boží. Revoluče vlašská, při které bylo
Piovi IX. prchnouti do Neapole, byla posledním článkem k dogmatu. Tam
ve vyhnanství slíbil vše vynaložiti, aby článek byl prohlášen, bude-li mu
vrácen Řím. Tehdáž poslal svůj list biskupům světa ze dne 2. února 1849,
a našed pomoci a vrátiv se do Říma, přikročil k dílu. Dne 8. prosince
T.1854 se dokoúalo. Tak zjevilo se uskutečněno, co viděl sv. Jan (Zjev. 12, 1):
»[ ukázalo se znamení veliké na nebi: Žena, oděná sluncem, a měsíc pod
nohama jejíma, na hlavě její koruna dvanácti hvězd.« —

Podobně vše ostatní, co v církvi týká. se P. Marie, je dílem pro
zřetelnosti božskéa bylo by lze ji v rozvíjení každé úcty Marianské vy
stopovati. Tak bylo by jilze viděti vtěch tisících milostných obrazůa
míst, svátků, tajemství a pod. Před několika desetiletími vyšla v Paříži
kniha o Panně Marii a jejích dítkách, spisovatelem jejím je Tourský ka
novník Bourassé. Obsahuje vše, -co po 18 století bylo o ní psáno, učeno,
kázáno, malováno, stavěno atd., rovněž vše, čím učení o P. Marii, její moc,
sláva, velikost, přímluva, ctnosti atd. se hájí. Jak obrovské je. toto dílo, lze
z toho souditi, že »Summa aurea« abbé Migneova o 12 velikých svazcích
není než výtah jeho. Kolik let třeba jen k jeho přečtení! Kolik vět, tolik
svědectví: to vše je dílo prozřetelnosti božské.

Zvlášť připisuje církev Panně Marii veliký. vliv na potlačení. kacířství.
»Tu sola omneshaeresesinteremisti.« Výklad slov a priori podává už učený
Durandus.(+ 1296) a skutečnost dává k nim důkaza posteriori.

-A díli sv. Písmo (Sir. 24): »Já na výsostech přebýváma trůn můj
jest na sloupě oblakovém ... a na vší zemi stála jsem a ve všelikémlidu
a ve všelikém národu přednostjsem měla... A v lidu uctěném vkořenila
jsem se, a v částce Boha mého... v shromážděnísvatých... jest zdržo
vání mé... Vyvýšena jsem jako cedr na Libánu a jako cypříš na hoře
Sionu. Jako oliva spanilá vyvýšena jsem na polích... Památka má do
pokolení věku,« jest tu vysloveno dílo prozřetelnostiBoží vzhledem k Panně
Marii několika slevy v celém.rozsahu — od věčnosti až do věčnosti. Jsou
to slova, jež tvoří předpověď k slovůmMatky Boží: »od této chvíle blaho
slavenou mne nazývati budou všichni národové.«' |
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„Jak daleko půjdou ještě plány prozřetelnosti Boží vzhledem k Panně
Marii? Kdo poznal smysl Páně? Nezpytatelní jsou-soudové jeho a -.nevy
stižitelné“ cesty jeho!. (Řím. 11, 33.) | ©

„ k * k 4 |

"Zavíráme: Velikostpéče Boží o Matku Boží ukazuje její velikost. .
"Je mnoho apoštolů, dí protestantský kterýsi spisovatel,ale jen!jedna

Matka Boží (Dictlein), a jiný dí (angl. Pusey): »Bůh vyvolil od věčnostitu,
jež měla se státi. Matkou Boží. Byla to pro mne v mládí vskutku- pře
kvapující myšlenka, když jsem poprvé si uvědomil, že musí býti pravdou,
aby jedna -z našeho pokolení, které je nejnižším a posledním mezi rozum
nýmitvory, blíže k Bohu povýšena byla než všecky kůry andělů a arch
andělů, mocností a. sil, nad Cherubiny, tak blízkými Bohu, .a nad Seérafínys-jiehohněmlásky.« A. o
-V katakombáchnalezeny starokřesťanskékahánce,na nichžzobrazena:

palma s velkým plodem, z něhož mlsají holubice. Palma jsi ty, Matkooží, plod Syntvůj, my holubicemi,kteří přijímáme.z té milosti, kterou
jsi nám vydala. Napsal bych na kahánec podpis z:Písně Písní jako: radu
všem milým čtenářůmtěchtořádků: Šel jsem k palmě a -plodjejí padl
mi do. klína: Ježíš, můj Spasitel. í |

. : . '
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AVE!

Píseň Tvou slyším, Maria Panno, Otvírám srdce, duši svou celou:.
ave“zní, „ave“, Písni má, ave!
v podvečer tichý, v růžovéráno, Nad sebou nebes oblohu smělouvluh,stepi,hory,vdivokélesy,— odzeměletíšvneznámékraje,
v. závratné výše, v červánky- smavé,
v nadzemskéříše - , v západy žhavé, 0 ,
dýšící štěstím, čistými plesy: v-nadhvězdné dálky, ku branám ráje :
Maria ave! | | Mariaave!

Vítězná písni andělských chorů,
| rájem“zníš ave!“

Pozdravemsvatým nebeských 'sborů
do srdce padáš krůpějí rosy!
Ze země hloží
ku Matce Boží

s Tebou má duše plesá a prosí:
Maria ave! |

Vladimír řHornov.
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