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1. Úvod.

Pán Bůh obdařil mne nehodného, darem
nesmírné ceny — dal mi znamenitou matku.

Ditkypravidelně říkají, že jej ich matkaje
nejlepší ze všech matek. Odvažuji se mluviti
podobně, ale prosím vás, abyste mi věřili
úplně — moje matka byla vskutku žena
obdivuhodná. Nebyla učená — všeho všudy
chodila do školy pouze jednu zimu — ale
zdaž velikost ženy neměříme spíše dle srdce
než dle rozumu? Nečetla a necestovala —
za okruh své vesničky vycházela jen jednou
týdně do kostela, jednou za rok někam na
pout a asi dvakrát za rok do města. Její
láska k tatínkovi a její trpělivost s námi
dětmi byla nevyčerpatelná. Pán Bůh, otec a
my dítky zaujali jsme celé její srdce, byli
jsme střed všech jejích myšlenek, cíl všech
jejich snah a předmět celé její péče. Zlobiti
se jsem ji vůbec nikdy neviděl a hádati se
nebo křičeti jsem jí vůbec nikdy neslyšel.
Mnoho pracovala a mnoho se modlila. Po
Vahy byla veselé a v nehodách zůstávala
klidna. Byla citlivá a nadmíru dobrosrdečná.

Když jsem jednou slyšel nadšenou řeč (»
lásce k vlasti a národu, byl jsem vznešeným
citem tak roznícen, že jsem celým srdcem
zatoužil, aby náš drahý národ český byl
slavným a váženým, a přemýšlel jsem, jaký
dar voliti by měl ten, kdo by ho chtěl ob—
dařiti darem nejlepším. A dospěl jsem k pře

svědčení, že nejlepším darem pro národ byly

by dobré matky.

A hned maně vynořil

se mi v mysli obraz mé drahé matičký.
Duchem přelétnul jsem a přehlédl celý její
život a povzdychnul jsem si : Kéž bych mohl
vlasti darem dáti množství takovýchto matek !
Chtěje českým ženám vykresliti a za vzor
ukázati obraz dobré matky, zvolil jsem si
ji za model k tomuto obrazu. Sebral jsem,
urovnal a doplnil, co jsem kdy na ní viděl
a od ní slyšel, a slovy vyjádřil, co veliké
její srdce cítilo. Tak vznikla tato kniha.
Jenom mám obavu, že jsem v ní nezachýtil
vše, nebo že mnohé zachytil jsem jen po
vrchně.

Vám, drahé matky české, tuto knihu vě
nuji a prosím Vás, abyste ji laskavě přijaly!
Učiňte tak, snažně Vás o to prosím, už k vůli
mé drahe matce.

?. Manželská \ěrnost.
„Milost nad milost, jest žena.
svatá a stydliváf“
(Sir. 26, 19.)

Susanna, manželka Helkiášova, žena velmi
krasna, procházela se jednou za poledne ve
štěpnici. Když ji dva muži, kteří byli toho
roku soudci lidu, tam přepadli, k nepočest—

němu skutku sváděli, a aby spíše svolila,
i pomstou vyhrožovali, pravila: »I.ěpe mi
jest bez skutku upadnouti v ruce vaše, nežli
hřešiti před obličejem Páně: (Dan. 13, 23).
I zkřikla a přivolala služebnictvo. Ale ne
šlechetní soudci křivě ji nařkli, a lid uvěřiv
jim odsoudil ji na smrt. Když již vedena
byla na p0praviště, zastal se jí moudry
Daniel, dokázal její nevinu, usvědčil z kři
věho svědectví ony soudce a způsobil, že
byla se slávou propuštěna, ale nešlechetní
soudci k smrti odsouzeni a zabiti.
Tato ctihodná žena starozákonní, o níž
už věkově s pochvalou vypravují a vždycky
s obdivem vypravovali budou, která už ne
sčetným manželkám byla zajisté příkladem
a povzbuzením, budiž i tobě, matko kře—
sťanská, vzorem nejdůležitější tvě ctnosti—

manželské věrnosti.

Snad i tebe nešlechetní svůdnici, kterých
se vždycky ve světě potulovalo & potuluje
sdostatek, lákají ke hříchu, ale byt' by ses
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domnívala, žes ve skrytosti a že tě nikdo
nevidi, pamatuj vždy jako Susanna, že Bůh
tě vidi a že si přeje, abys muži svému zů
stala věrna. A byť se ještě i jiní zlí svůdníci
snažili tě svésti — říkáme jim zlé náruži
vosti a převrácené vášně — usadili se ve
tvém vlastnim srdci, ozyvali se a k nepra—
vosti povzbuzovali, vyžeň je, přemoz je, a
jako Susanna volala o pomoc, obrať se pro-—
scbně k Bohu o přispění.
Snad nebude věrnost tvá zapsána v kni—

hách věkům budoucím k poučení, ale jistě
zapsána bude ve zlaté knize, do níž andělé
zapisuji naše skutky dobré.
Když jsi klečela v den svatby u oltáře se
svým mužem držíc jeho pravou ruku, při—
sahalas mu před křížem a rozsvícenymi sví
ccmi manželskou věrnost. Bůh tu přísahu
přijal, a tys přísně zavázána

ji plniti.

Pa—

matuj na ni stále. Kdykoliv se ráno a večer
modlíš a v přikázánich Božích říkáš »Nepo—

žádáš manželky bližního svéhoc, vzpomeň
si vždy, že deváté Boží přikázání týká se
nejen muže, ale i ženy.
Všechny upomínky na známosti ze svo
bodna, jako milostné dopisy, podobenky a
dárky. spal a znič, nebot každý pohled na
ně budí nebezpečné vzpomínky na ty, kdož
je kdysi zaslali nebo darovali, a ohrožují ne—
dělitelnou lásku k muži. Přejdeme-li řeku a
nesmíme-li již zpět., nejlépe jest strhnouti
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mosty. Uchovává-li manželka s úctou a
láskou upomínky z dob svobodných, nebo
mluvi-li ráda s těmi, s kterými za svobodna
ráda mluvila, vzniká v srdci mužově žárli
vost, která je velikým nepřítelem manžel
ského štěstí.
Všecky dOpisy, které sama dostáváš, muži
svému ukaž. Pověz mu vždy pravdivě, s kým
jsi mluvila a o čem.
Nedovol, aby kdo jiný s tebou důvěrně
jednal nebo žertoval. Dej hned najevo, že
se ti takové jednání protivi a hnusí. Ano i
v obcování s muži příbuznými bud' velice
opati—na! Nevěř nepatrnostem a nepodceňuj
maličkostí — velký pád začíná obyčejně jen
malou nevěrností. ».lak mnoho nepravosti
začalo s útlostí květinylc praví Bossuet.
Společností mužů bez potřeby nevyhle—
dávej, ano spíše se jim vyhýbej, neměj zá—
libu v tancích a zábavách, nečti knih ne—
mravných a nechoď na divadla a do bio
grafů, jejichž hlavní zajímavosti a přitažli—
vosti bývá manželská nevěra. »Kdo miluje
nebezpečenství, zahyne v něma (Sir. 8,21).
l v oděvu ukazuj vážnost vdané ženy a
počestnost věrné manželky. Svatý Tomáš A.
praví, že oblek není řádný, když ho užíváme
k tomu, bychom docela jiných účelů do—
sáhli, než Bůh chtěla rozum učí. Hlavně
ve městech některéi vdané. ženy se zálibou
nosí na plesy ano i na procházky šaty příliš
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xystř'ižené. O věrnosti takových manželek
možno obyčejně pochy bovati. Věrná manželka.
už si vždycky koupí o nějaký kousek látky
na šaty více, aby přikryla si i prsa, ramena

a hrdlo — to už tolik nestojí...
V životopise svatého Ambrože, biskupa
milánského, se vypravuje, že zastavil jakousi
ženu, která v neslušném obleku šla do ko—
stela: »Kam pak jdete v tomto obleku “Px
>Jdu do kostela.:
»Mělo by se raději říci, že jdete na ko

medii nebo ktanci. Zpátky, nestydatá ženo!
Přijďte na posvátné misto hříchů svych Opla
kávat, ale nikoliv Ježíši Kristu se rouhat a
jiným pohoršení dávat..
Svět odsuzuje neslušny oděv i u svobodně,
ale u vdané tím více. Křesťanská žena má
se spíše zdobiti, jak svaty' Pavel žádá, styd—
livosti a počestností.
Ani myšlenkami ani žádostmi a řečmi ne
smí se žena manželské věrnosti zpronevěřiti.
Kterak mohla by se muži svému podívati
do očí, když by si sama vyčítati musila, že

ho za jeho zády klame? Nevěrou rozvrátila
by domácí štěstí, poskvrnila posvátnost ži
vota rodinného, vypudila ze svého obydlí Boží
ochranu a zatarasila cestu Božímu požehnání.
Manželství křesťanské je nerozlučitelné. Co
Bůh spojil, toho člověk nerozlučuj. Nikdo
na světě nemá práva manželství rozloučiti
-—-k tomu má právo jedině smrt.

9

I kdyby manželka od muže odděleně žila
nebo s nim byla rozvedena, zůstává přece
manželkou a nesmí proti manželské věrnosti
se prohřešovati. Zachovati věrnost je přísně
povinna až do smrti své nebo smrti svého
manžela. Svatý Pavel pravi: »Těm však,
kteří jsou v manželství, přikazuji nikoliv já,
nýbrž Pán, aby manželka od muže neod
cházela. Odejde-li však, Zůstaň nevdanou
aneb se smiř s mužem svýma (I. Kor. ?,
10—11.). A Kristus Pán výslovně řekl:
»Jestliže by žena propustila muže svého a
za jiného se vdala, cizoložlc (Mar. 10, 12).
Ovšem znova vdáti se může, jestliže ovdovi,
nebot“ sv. Pavel takto dí: »Žena provdaná
připoutána jest zákonem k muži živému;
zemře-li muž (její), jest rozvázána od zákona
o muži. Proto za života bude slouti cizo—
ložnici, oddá-li se muži jinému ; jestliže však
muž její zemře, jest svobodna od zákona
(o muži), tak že nebude cizoložnicí, oddá-li
se muži jinému: (Řím 7, 2—3.).
Nezachovávej manželskou věrnost jen ze
strachu před lidmi, zákonem a hříchem, ale
z lásky k Bohu a k svému muži.

3. Manželská láska.
Z lásky mají se manželé vzlti, lásku si u
oltáře slibuji a lásku mají si zachovati až
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do smrti. Láska manželská je vnitřní cit,
kterým manželé k sobě lnou.
U oltáře přísahalas muži svému lásku, na
tuto přísahu pamatuj stále a veliký tento
poklad drž oběma rukama, očima, ušima a
všemi myšlenkami. Muž poznává již na tváři
své ženy, jak její srdce ho miluje, nebot
vnitřní cit prave lásky dodává i zevnějšku
podivuhodného kouzla, které přitahuje a ro
zehřívá a jež i vrásky a skvrny v obličeji
činí neviditelnými.
_
Pravá láska mezi manželi, které někdo
říká »rodinné štěstí:, jiný »domácí spoko
jenostc, je nutný požadavek svátosti stavu
manželského. Je to rosa, která udržuje ne—
beskou květinu Bohem samým na zemi za—
sazenou stále svěží.
Nedovol, aby kdo jiný vedle tveho muže
nebo místo něho zaujal ve tvém srdcí misto.
Každou takovou myšlenku vypud' hned v“zá
pětí, jako »bez okolků hned vyháníme psa
z kostela, jak se vyjádřil spisovatel A. Conti.
Muži svému vyhov ve všem, ustup a vě—
nuj mu pozornost. Můžeš-li mu udělati něčím
radost, neopomeň toho — vzájemná láska
vaše se tím jenom posílí. Každý projev lásky
hasnoucí city vznešeného ohně znova roze—
hřívá.
Nechtěj míti vždy jen sama poslední slovo,
nezačínej hádek, nikdy se s mužem nehašteř,
pekřič a nenadávej mu. Kdo chceš pokoji,
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nečiň zmínky o boji. Nikdy nezapomíncj, že
máš za muže člověka a nikoliv anděla.
Nestav muži před oči stále jen jeho vady
a chyby, neboť tím ho nezískáš, nýbrž jen
zapudíš a zatvrdíš. Slabost, která prosí,
vždycky pořídí více než síla, která vyhrožuje.
Muži svému buď vždy milou společnicí,
sestrou a matkou, ale nikdy ne soudcem,
velitelem a poručníkem. Ani v hádce ho
ncurážej. Rozumně odporovati smíš, ale va
diti se a hubovati nesmíš nikdy. Dobré slovo
nachází měkkou odpověď. »Odpověď měkká
skrocuje hněv, řeč tvrdá vzbuzuje prchlivost.<
(Přísl. 15, 1.).

Jestliže si Kristus Pán přál, »aby všichni
jedno byli jako ty, Otče, ve mně a já v toběa
(Jan 17, 21.), přál si toho jistě v prvé řadě
o manželích.
Žena jednati má s mužem vždy mírně a
laskavě. Láskou a moudrosti napraví i muže
ke hněvu a sváru náchylného. Mírné slovo
ženino zkrocuje hněv muže. »Slovo sladké
rozmnožuje přátely a ukrocuje nepřátely, a
jazyk milostivý v dobrém člověku rozhoj—
ňuje sea (Sir. 6, 5.).
Žena mírná zachová svornost, ale žena
svárlivá způsobuje rozmíšky. Písmo svaté
naznačuje obtíž, jakou má muž s takovou
ženou. »Jako vstupování písečně pro nohy
starého, tak jest žena štěbetná muži pokoj—
nému< (Sir. 25, 21). »Střccha, skrze kterouž
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kapuvden zimy, a žena svárlivá jedno drn
héniu podobne: (Přísl. 27, lži.). »Lěpe jest
seděti v koutě na podstřeší než s ženou
svárlivou v domě společném: (Přísl. 21, €).).
Proti výbuchům hněvu at oprávněným at'
neoprávněným vždycky zachovej klid. Nikdy
mu neodporuj, je-li rozhněván. Co chceš říci,
řekni vždy klidně.
_ Nežádej na muži zbytečně peněz a šatův.
(Jeho potřebuješ, dosáhneš toho jistě spíše
prosbami a láskou nežli hrozbami a křikem.
Rousseau napsal: »Muž by musil byti ne—
tvorem, jejž by nedovedla obrátit a pod—
manit dobrotivost ženy..: A. Conti dí : »Muž,
neni-li hotovy'm ničemou, vždycky vyhoví
ženě, umi—li s nim ona moudře a laskavě
zacházeti.<
Nedurdi se hned a nevzdoruj, jestliže přání
tvému nevyhověl. Staří Čechové říkali: »Jedno
minout, druhé svinout, třetímu pomlčet, cesta
ku pokoji.:
„
Buď veselé mysli. »Zena statečná obve—
seluje muže svého a léta života jeho naplní
pokojemc (Sir. 26, 2.). Mrzutá a zamračená
žena je břemenem sobě a muži dvojnásob.
Nenalézá-li muž u své ženy něžnost, lásku

a přítulnost, hledá ji jinde . .. Spatná nálada
ženy už často vyhnala muže do hospody
k pivu a kartám.
Dopřej muži nevinné

zábavy.

Kouří—li,

nezakazuj mu toho, ale kup mu ještě tabák,
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a je-li

11111to milé

a přijme—li tu

oběť

od

tebe, připrav mu i dýmku. Mnohý muž, ne—

smí-li kouřiti, je mrzutý a bručí.
Dopřej mužovi najíst. Musí těžce pracovat,
vydělávat a proto potřebuje posily. Vař jídla
mu milá a vypust z jídelního lístku jídla,
kterých nemá rád. Už přece nesčetněkráte
bylo řečeno, že cesta k srdci vede žaludkem.
Strasti a slasti jsou sice společným ma
jetkem manželův, ale moudrá žena stýská
si a naříká před mužem

co nejméně.

Ne—

obtěžuje ho stálými nářky a žalobami. Hlavně
ho neobtěžuje, když přijde domů unaven
z práce žalobami na dítky a čeládku. Mysl
jeho je ještě unavena pracemi povolání,
hlava obtížena různými starostmi, je mrzut
nad jednáním svých zaměstnavatelů, proč
ho v té chvíli ještě více rozrušovati? Proč
nepočkati se stesky a žalobami až se uklidní
a si odpočine? Na žaloby je dost času po
zději.

Nedoléhej a neobtěžuj v té chvíli také
muže otázkami, nemrač se a nezlob, není-li
s něčím spokojen, ale vyčkej jen trpělivě,
až se zase nebe vyjasní.
Postarej se raději, aby muž přišel do pří—

jemného ovzduší, aby měl doma pořádek,
čistotu, světlo, teplo, pokrm a nápoj.
Nikdy muže svého nepomlouvej.
A »vytrestat muže:, to slovo už dokonce
ze slovníku moudré ženy dávno je vyškrt
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nuto. V Gině se přiházivá, že žena, která
s manželem nežije v lásce a pokoji, chce-li
se mu hodně vymstiti, skočí do studně neb
oběsí se na stromě jen proto, aby mu způ
sobila nepříjemnosti se soudy.
O hněvu ženském Písmo velmi názorně se
vyjadřuje: »Není hněvu nad hněv ženy. Více
líbiti se bude bydliti se lvem a s drakem,
nežli bydliti se ženou zlou. Zlost ženy pro—
měňuje obličej její, a zamračuje obličej svůj
jako medvěd, a jako pytel jej ukazujecx (Sir.
29, 23—24). Byl prý jednou jeden muž,
který měl hněvivou ažárlivou ženu. Mnohdy
prý zlosti až plakala. Když přišel k bráně
nebeské, ptal se ho nebeský klíčnik mezi
jiným i toto: »Jak dlouho jsi byl ženat a
jakou jsi měl ženu ?- Amuž nyní bez bázně
od plic — vždyť to žena neslyší! — si u
levil: »Byl jsem čtyřicet let. ženat a měl
jsem ženu zlostnou.c ——»Pojď, ubohý mužic,
pravil sv. Petr, »pojď přímo do nebe, nebot

očistec odbyl jsi si už na zemi.:
Žena, která opravdu miluje, náchylna by'vá
k žárlivosti. O této nectnosti di Písmo:
»Bolest srdce a truchlení jest žena. žárlivá.
Při ženě žárlivě jest bič jazyka, se všemi se
sdělujíci. Jako jho volů, kteréž se viklá, tak

ižena zlá: a kdož ji má, jest jako ten,
kdož uchopí štíra: (Sir. 26, 8—10.). Varuj
se tohoto velmi nebezpečného nepřítele ro
dinného krbu.

l:;

Nejlépe miluje žena, kteiá miluje pravou

křesťanskou láskou i duši svého muže. Dů—

bravka, dcera českého knížete Boleslava I.
Krutěho, obrátila svého manžela Mečislava l..
vévodu polského, na víru křesťanskou r. 965.
Svatá Hedvika hleděla především svého muže
poučovati v náboženství a uváděti ho na
cestu ctnosti.
Když císař Konrád na začátku dvanáctého
století obléhal město Weinsberg, přísahal ve
hněvu, že pobiie obyvatele, jakmile ho do
bude. Brzy vzdalo se město. Císař dovolil
ženám svobodně vyjítia co mají nejdražšího,
s sebou vzíti. Ženy vycházely a odnášely na
svých ramenou — jedna otce, jiná bratra
nebo syna nebo muže. Podobně činí žena,
která vyprosťuje muže z nebezpečně společ
ností. . . .

Vpravdě milující žena se za svého muže
denně i modlí

Lásku mu zachovej itehdy a hlavně tehdy,
je-li nepřítomný. Muž odejel za prací, hledá
vy'živu pro rodinu. Zena doma pilně pracuje
a každý krok svůj doma posvěcuje myšlenkou
na nepřítomného. Je-li možno, časem ho na
vštíví. Když r. 1852 Karel Havlíček Borovský
byl odvezen do Brixenu, odstěhovala se za
ním jeho šlechetná choť .lulie i s dceruškou
Zdeňkou, aby sdílela s ním smutné vy
hnanství.
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4. Manželská poslušnost.
Když Bůh stvořiti chtěl ženu, pravil: »Není
dobře člověku býti samotným; učiňme mu
pomocnicí jemu podobnou... Seslal tedy
Hospodin Bůh na Adama tvrdý spánek ; když
usnul, vyňal mu jedno žebro, a místo jeho
vyplnil masem. Ze žebra pak, které byl vyňal
z Adama, Hospodin Bůh učinil ženu a při
vedl ji k Adamovia (Gen. 2., 18., 21—22).
Když Eva potom uvěřila svůdné řeči ne
přítele pekelného, jedla se zapověděneho
stromu, svedla Adama, a Bůh jí za to chtěl
vyřknouti trest, pravil: »Pod moci muže
budeš, on bude nad tebou panovatia (Gen.
3, 16.). Ejhle, tím je dostatečně vysvětleno,
proč u oltáře ženich slibuje jen věrnost a
lásku, ale nevěsta nejen věrnost a lásku,
nýbrž i poslušnost.
Zachovej slib poslušnosti složený před
oltářem Božím. Poslouchej svého manžela.
Muž mívá více rozumu, žena více citu, a cit
má vždycky rozumu poddán býti. Pro mnohou
ženu je silná ruka mužova pravým dobro—
dinim. »Mužjest hlava rodiny jako Pán Ježiš
hlava cirkve. Proto nikdy mu neodpírej úcty
spojené s láskou. Tys jeho družkou, ne
služkou — ale ve správě domácnosti a ro—
diny on jest pánem. Ty máš panovati láskou.
Jestliže chtěji dva poroučeti, nikdo nepo
slouchá. Také nikdy nekřič před mužem,
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neboť se mu to protivi a bývá. příčinou, že

vzá emná. láska ochladne. . (A. Conti)

ena neposlušna, odmlouvačná, hubatá a
svěhlavá jest odjakživa neštěstím v domě,
kdežto žena poslušná, tichá, mírná a ústupná
jest okrasou domu a požehnáním. »Z mirnosti
ženské a přirozené ráznosti mužské vyplývá
soulad, ale ten se ničí, když ženy špatně
vychované si hrají na muže, a když leckdy
babští muži dělají ženy.: (A. Conti)
Rozumná žena povolí vždy ve věcech,
které jsou dovoleny, nebude se nikdy s mu
žem bez příčiny příti a jemu odpírati. Vždy
udělá přesně, co jí muž poroučí. Je—limuž
přísnější, svěhlavost, tvrdošíjnost a vzdoro—
vitost ženy ho jen více pOpuzují a stav jeji

zhoršují. Není divu potom, že mnohý Jakub
hledá metlu na zlou Teklu. Vždycky více
pořídíš mírnou řečí nežli prudkou sečí. Od
mlouvačnost (t neženskost ženy bývá příčinou
mníhřc“
“!)rojů v manželství. Zlý jazyk
mnoho z :..o natropí. Plutarch dí: »Nic není
tak hbitěho jako jazyk ženy, nic kousavěj
šiho, jako její výčitky, nic hroznějšiho, jako
její zlost, nic ošemetnějšího jako její slzy.
Mnohá žena, umíní--li si něco, ani palici ji
toho nevyrazíš; neprosadi--li svou, pláče,
hned má bolení hlavy, omdlěvá a volá lě

kaře...

Vnovější době povstal mezi ženami zvláštní
myšlenkový proud, dle něhož prý »poslou
2
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chati muže< je pro ženu ponižující a zahan
bující. Ženy, kterék tomuto novému nahledu
se přikloníly, chtějí sebe a celé své pokolení
z tohoto stavu vymaniti, nebo-li, jak říkají,
»emancipovatic. Jaké stanovisko zaujme
k této emancipaci žen křesťanská. matka 9
Nechme napřed promluviti americkou spiso
vatelku pani Baconovou: »/ena může býti
spokojena jen tehdy, když jest vdána a má
dítky. Více dítek a méně hlasovacího práva,
to jest co ženy potřebují. Mnohé 2 tak zva—

ny'ch sufražetek, které ústa daleko otvírají
a o tom mluví, že chtějí svět osvoboditi a
očistiti, nebyly by ani s to zbaviti svou do—

mácnost malých starostí a držeti ji v čistotě,
kdyby neměly služek. Nemají ponětí, jak by
měly své dítky vychovávati a žvatlaji o
hlasovacím právu jakožto vychovném pro
středku pro dorůstající generaci. Mám ně—
kolik dítek & chtěla bych jich míti ještě
více. Když my ženy vychováme dobré muže,

pak je naše povolání dokonáno a socialni
problemy dojdou pak svého možného roz—
řešeni samy sebou.< Není-liž to rozumné
slovo z úst rozumné ženy a matky? Jisto
jest, že největší obhajovatelky ženských práv
mívají nejzanedbanější domácnosti.
Moudrá matka ví, že žena nemůže míti
táž práva i povinnosti jako muž, poněvadž
se to protívi jejímu pohlaví a přirozenosti.
Rozdílnost

pohlaví

má

za následek

i roz——
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dilnosl, náklonnosti, & různé náklonnostii
různě :ižpiisobuji k rozdílným zaměstnáním.
Zena je způsobilejši k pracem v kuchyni,
muž k pracem ve stodole.
Filosof B. Nietzsche o emancipaci žen
takto se vyjádřil: »V životě ženy jest láska
a dítě všecko; jeji blouznění o emancipaci,
její míchání se do literatury,

vědy a prů-—

myslu, její soupeření s mužem v zápase o
existenci, všecko to zasluhuje jenom útrp—
ného úsměvu. Pro ženu jest to cesta k zá
hubě a konečnému otroctví, poněvadž ztrá
cejíc svoji tajemnost, poetičnost a kouzlo,
ztrácí i svůj význam v očích mužových.c
Tento úsudek moderního iilosofa o prá—
vech žen jest ovšem přiliš příkrý, a kře—

sťanství zastávajic se vždy práv slabšího
zastává se přirozeně i spravedlivých práv
ženy, ale soudný rozum praví, že vzneše
nost manželstvi nedá se dobře srovnati s po—
litikou, spolkařením a veřejným životem,
poněvadž vše to odcizuje matku jejímu vlast—
nímu určeni a otupuje jejilcit, což je pro ni
ztrátou nenahraditelnou, které ani sebe větši
zisk z práce veřejné a politické vyvážiti ne—
může. Stav hospodyně, ženy a matky jest
pro ni nejdůstojnějšim, její království jest
rodinný krb. Tam jest láskyplnou královnou
a vládkyní. Konajic velmi potřebné a dů
ležité práce domáci není nižší než muž, ale
jistě alespoň jemu rovna.
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Ostatně ženy řídí svět, protože vychovávají
ty, kteří svět ovládají . . .

5. Byt.
Když na jaře přiletí od jihu párek vlašto
viček a chtějí si založiti u nás svou domác
nost, nejdříve ohlížejí se a pátrají po vhodném
místě. A když si vyhlídnou kdesi pod střechou
chráněné místo před deštěm, větrem a pal
čivým sluncem, vystaví si tam hnízdečko.
Jejich vrozený pud už je k tomu nutká, aby
pro rodinu vyhledaly a upravily vhodný byt
Žena, když se vdává, má se také starati
o vhodný a dobrý příbytek.
Byt má býti pokud možno ve zdravě kra
jině, co nejdále od továren a nádraží, aby
nebyl začazován a vzduch kolem otravován
nepříjemným zápachem, kouřem a sazemi.
Proto bydliti na venkově bývá mnohem zdra
vější než ve městě.
Byt má býti dostatečně prostorný, vzdušný.
Okny má býti obrácen raději na stranu vý
chodní a jižní, neboť kam nechodí slunce,
tam chodí lékař.
Je-li možno pěstovati kolem nebo v blíz
kosti bytu stromy, křoviny a květiny, ne—
máme toho opominouti, neboť to oku, mysli
a plícím velmi prospívá. Také květiny za
okny jsou milou ozdobou bytu.
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Příjemnější je byt odlehlý od hluku a ln
mozu ulic, tržnic, silnic a cest než v blíz
kosti stálého víru a hluku povozu, pískání
a hukotu vozidel a proudění chodcův.
Na venkově spatřujeme leckde, že bytu
věnují malou pozornost, ano že spíše se od
hodlají vystavěti novou stáj pro dobytek,
nežli novou světnici pro sebe, což nutno od
souditi. Vhodný byt je základ zdraví a spo
kojenosti rodin.
Naopak zase ve městech shledáváme se
s úkazem obráceným. Městské ženy, když
se vdají, zhusta chtějí míti řadu pokojů, řídí
do všech drahý nábytek a tak do domácího
zařízení bezúročně ukládají celé své věno,
nebo veškeré úspory svých mužů, nebo se
zatěžují dluhem pro budoucnost. Na bytě
sice se šetřiti nemá, ale na nákladný byt
vyhazovati zbytečně peníze je nerozum. Svět—
nice, kterých nutně nepotřebujeme, ale které
i s nábytkem zahálí po celý čas prázdné,
jsou zbytečná přítěž a škodlivý cizopasnik
pro rodinu. Právě tím mnohé chudší rodiny
upadají do dluhů a nespokojenosti, že na
venek chtějí rovnati se bohatým a žíti pře
pychově.
Byt si zařiď prostě a jednoduše. Právě

v jednoduchosti jest krása.
Tři věci se nutně vyžadují k výzdobě pří
bytku křesťanského : Kříž, obraz Panny Marie
a kropěnka se svěcenou vodou u dveří. To
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jsou nutné tři součástky příbytku křesťan
skěho, na které nikdy nesmíš zapomenouti.
Postav sebe a svou rodinu pod ochranu
Krista a jeho Matičky. Kříž má vždy za
ujmouti nejvýznačnější místo v průčelí. Po
žehnání Boží, jehož všichni potřebujeme jako
soli, provází toho, kdo o něj dbá. Naopak
zase bez Božího požehnání marné naše na—
máhání. »Nebude-li Hospodin stavěti domu,
mdarmo pracují, kteří jej stavíc (/. 126.] .).
Pohled na kříž dodá ti vždy trpělivosti v sou
ženich.
Polilědneš-li na obraz Mariin, jenž je za"
věšen nedaleko kříže, vždy si vzpomeň, že
P. Maria ráda dlela u Svěho Syna, pro Něho
roucho tkala a šila a když za svým povo
láním byl venku, myšlenkami ho provázela.
Zdaž i ty nemáš povinnost s radostí a láskou
dlítí blízko svého muže, o jeho časné po
třeby dbáti a je-li za svým povoláním zdomu
vzdálen, provázeti ho svými myšlenkami?
Takově myšlenky posvěcovati mají práce,
jež žena v domácnosti koná.
Voda v kropěnce znamená čistotu všech
myšlenek, cílův a snah.
Chceš-li si vyzdobiti příbytek ještě jinými
obrazy, nebráním ti, ale jen nezavěšuj na
zeď sveho bytu nikdy nic nevkusněho nebo
pohanského. Kdykoliv vidím v křesťanském
příbytku kříž a vedle někde na stěně obraz
nějaké pohanské bohyně nebo nějakou »na—

23

hotinUc, vždycky si vzpomenu, jak Filištinští
archu úmluvy postavili vedle sochy pohan

ského boha Dagona...
Kříž a obrazy svatých nežli zavěsíš na
zeď, dej si vždy knězi posvětit. Svěcením
teprve stávají se obrazy hodnymi, abychom
se před nimi modlili.
Postarej se, aby všichni domácí měli dobrá
lůžka — každý člen rodiny zvláštní.
V zimě má býti dostatečně zatopeno, v létě
dle potřeby Spuštěny záclony.
V příjemném bytě rád se zdržuje muž,
ncutika do hospody a ve zdraví vyrůstají
dítky.

6. Domácnost.
„Jako slunce, kteréž vychází
světu na výsostech Božích,

tak jest krása ženy dobré
k ozdobě domu jejího“
(Sir. 26, 22)

Ve starém Římě uctívali bohyni domácího
krbu Vestu, a šest panen Vestálek v jejím
chrámě dnem i nocí udržovalo posvátný
oheň.
Takovou Vestálkou, ovšem ve smyslu ještě
vznešenějším má býti každá matka. Sv. Pavel
praví o manželce, že má »domáckoua byti,
totiž že má milovati domácnost, doma ráda
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se zdržovati a o domácnost a domácí pe—
čovaú.
Spisovatelka Marie z Ebner—Eschenbachu

pravi: »Pokud se může země nebem státi,
potud jest to pouze ve šťastném manžel
ství.< J. A. Komensky' di: »Vlastní chalupa
peklo i ráje Žijí-li manželé doma v šťastné
shodě a spokojenosti, skryta jest pod jejich
střechou částka nebe, jsou—li nespokojeni,
jest pod jejich střechou už kousek pekla.
Klidná, spokojená a štastná domácnost je
pravidelně dílem moudré ženy. Zena jest
duší domácnosti, a jaká je duše, takový je
i celek. Zena rozvážná, ústupná, mírná, věrná
a zbožná šťastnou domácnost vytvořía stane
se požehnáním celé rodiny. Dobrá žena u
tvoří z domácností nebe, špatná peklo.
Moudrá žena ráda se zdržuje doma. Tam
je celé její království. Tam vládne muži i
dítkám láskou, láskou upoutává je doma,
takže i oni domácnost milují, neporuči jim,
a oni přece poslouchají, nežádá od nich úcty,
a oni přece ctí ji neobmezeně. Královna,
která by ráda ze svého království utíkala,
nezískala by si nikdy úcty a lásky svých
poddaných.
Dobrá manželka a matka je mysli veselé
a radostné. Veselá mysl blahodárně působí
na celé její okolí, kdežto zachmuřené čelo
nasazuje těžké ovzduší do celého domu. Ráda
pobaví muže vtípny'm vypravováním, ale ne—
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obtěžuje ho přílišným a stálým mluveuím
nebo křikem. »Píšfaly a harfy činí liby' zvuk,
a nad to obě jest jazyk lahodný: (Sir. 40,
21.). Ale »lépe jest bydlcti v zemi pusté než
se ženou svárlivou a zlobivouc (Přísl. 21, 19.).
Jazyk ženy je zřídlo útěchy i zármutku,
pramen vody sladké i hořké.
Nechtěj míti výhradně jen ty pravdu. Vylmi
so domácímu rozbroji a kdyby se v domác—
nosti zablesklo nebo zahřmělo, pečuj, aby
sklenula se ihned v zápětí duha míru.
Pečuj láskyplně o domácnost a domácí.
l')bej, aby měli všichni dostatečnou vyživu,
aby pokrm byl včas, aby bylo jejich prádlo
a šatstvo dobré, zdravě a vhodné. Postarej
se, aby vše roztržené bylo vždy hned spra—
veno, knoflíky utržené přišity a skvrny na
šatech vyčištěny.
Měj úctu a lásku k mužovy'm rodičům,
nebot oni ho milovali dříve nežli ty. Máš-li
dávati výměnek, dávej ho ráda, ochotně a
spravedhvě.
Nekřič na služebně a nenadávej jim, nebot
před Bohem jsou ti rovni. Miluješ-li je, učíš
je lásce, nenávidíš-li jich, učíš je nenávisti.
Považuj je za členy rodiny. Dáváš-li dítkám
nějaky zákusek, dej jim také, neboť je to
poctí a ukojí se jejich zvědavost. Nedávej
jim k jídlu, co nechají děti, neboť tak by
se jim na jevo dávala jejich poníženost a
závislost. Nebuď k nim pánovitá a odmě
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řená, nýbrž laskavá, vlídná a sdílná — ta—
kovy'mi zlaty'mi páskami je získáš a při
poutáš k rodině. Nepomlouvej jich.
Nevyuášej zbytečně ničeho z domu a nenos
na trh vše, co kdo doma řekl nebo co se

doma stalo.
Mimo dům zdržuj se co nejméně. Horno
lužické přísloví dí: »Lépe šíti a párati, než
po domech klepy sbírali.: Kdosi pravil, že

žena a kočka mají se držeti v domě. Pře—

bíhání k sousedkám, sbírání novin a klepů
a přenášení jich k ničemu dobrému nevede.
Ženě, která se ráda zapovídá, kterou baví
nesmírně nejnovější klepy a klipky, která
ještě se na kousek řeči k souscdce vráti,
ačkoliv už se s ní jednou rozloučila, snadno
vyteče na plotně mléko. .. Věz, že pravdivé
je slovo Kristovo, že »z každého slova prázd
ného, které lidé promluví, vydají počet v den
soudu:

(Mat. 12, 36.). Na Balkáně mají při—

sloví: »Pokud naše ženy_ maji jazyky, ne
potřebujeme telegrafův.c Zena, která klevety
miluje, obyčejně sama do klevet se zamochá.
»Jakou přízi napředeš, takovou i tkáti budešc,
praví dávné přísloví.
Nestarej se o to, co se děje u sousedův.
Jsou-li vrozbroji, polituj jich, můžeš-li, smiř
je — vykonáš dobrý skutek — ale není-li
naděje na dobrý výsledek, do sváru se ani
nemichej. Když u sousedů hoří,odstav svého.
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Nedbej toho, co kdo o tobě řekl. Čiň ty,
co máš, a nech lidi mluviti, co chtí. Kdo
sobě svědom, zasměje se klevetám. Musel
by mnoho plátna míti, kdo by chtěl lidem
ústa zašíti.
Nevyhledávej zábav a radovánek mimo
dům. Jsou vždycky nebezpečny a dobrou
matku spíše unavují nežli osvěžují.
Jakmile žena začne větřiti, běhnti do La
nečních zábav, koncertů, divadel a biografův
& vůbec jinde než doma zábavy hledá, bývá
to vždy špatně znamení. Polské přísloví di:
»Která čítá, zpívá, hude, div, dobrou-li ženou
bude.< Spatnym znamením bývá i četba ro

mánů, škandálních historek a sensačních
zpráv v novinách. Srdce takové ženy pustne
a ztrácí pel pravě mateřské něžnosti. Od
četby vstává rozrušena aze zábavy přichází
unavena, nešťastna a nespokojena. Společ—
nost muže stává se jí obtížnou a pláč dětsky
nesnesitelnym — rozvrat v rodině se kva
pem blíží, není—liovšem už těsně u dveří

Oč spokojenější a šťastnější je matka, která
sedí doma u kolěbky a plete pro dítko pun—
čošku! Dobrá žena myslí jen na muže a na
dítky, žena světácky smýšlející jen na sebe.
Také jsem jednou z úst jedně matky slyšel:
»Alespoň nedělní odpoledne chci míti úplně
pro sebe.: Ani takové řeči nemohu schva—
lovati. Pravá matka pro sebe nežádá nic,
pro muže a dítky všecko.
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Také jsem uechválil jednu matku, která
nechala doma malé dítko a šla na pout..
Rekl jsem ji přímo, že by vykonala čin zá—
služnější, kdyby místo pouti zůstala doma
je ošetřovat.
Rovněž nekoná nic záslužného žena, která
zanedbává domácnost a běhá po kostelích
a pobožnostech. Práci ženinu v tiché do
mácnosti Pán Bůh přijímá právě tak jako
modlitbu. Zbožnost je základní ctnost pravé
matky, ale rozkaz samého Boha je: Starej
se především o dítky, které jsem ti svěřil.
Může-li opomenuti veřejné pobožnosti při
spěti k domácímu pokoji, i tuto obět moudrá
manželka ráda přinese a tim vroucněji modlí
se doma.
Veřejného života účastní se moudrá žena
jen potud, pokud tim její povinnosti ma—
teřské netrpí a pokud to životu rodinnému
prospívá. Sůčastni se spolků jen takových,
ve kterých se sama jako žena a matka pro—
spěšné vzdělává a které mají za účel chrá—
niti rodinu a upravovati rodinné zákono—
dárství. Ovšem vždy prvním, hlavním a nej—
důležitějším spolkem pro ni jsou : Muž a děti.

7. Hospodárnost.
Na jednom starobylém náhrobku, který
byl odkryt nedaleko Rima, bylnápis: »Zde
odpočívá žena Markova. Byla dobrá a krásná,
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pilná, zbožná, cudná, hospodárná a šetrnám
Kéž by podobnou požehnanou památku za
nechaly po sobě všecky naše české matky!
Hospodárnost — vlastnost, která se na
ženě Markové zvláště velebí — je velmi dů
ležitou vlastností každé moudré manželky a
matky.
Žena hospodárná je základ bohatství, zá
možnosti a spokojenosti celého domu, ale
žena nehospodárná je přjčinou bídy, roz
vratu a nespokojenosti. Zenu hospodárnou
Písmo velebí takto: »Kdo má ženu dobrou,
má základ jmění; pomoc podle něho jest,
i sloup jeho odpočinutí: (Sir. 36, 26.). Ale
o ženě nešetrné se tam pravi: >Kde neni
hradby, rozebráno bude jmění, a kde „není
ženy, vzdychá nuzny'a (Sir. 36, 27.). Zena
v evangelickém podobenství, když ztratila
peníz, rozžehla svíci a hledala až ho nalezla.
Buď rozumě šetrná a hospodárna. Hospo
dárnost je dovršení pracovitosti, neboť kdo
pracuje a nešetří, nenashromáždl právě tak
nic jako lenoch. Šetřil »Groš, který žena
uspoří, nese větši užitek, nežli zlaták, kterýr
vydělal muže, řikali naši předkové. Má-li
muž ženu nehospodárnou, může se udřit,
nic mu to neprospívá.
Nenaříkej na bídu, ale pracuj a šetří!
Pláěem se nic nespraví a slzy nepomáhají
tam, kde nedělně nebo nešetrné jsou ruce.
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Neumíš—li něco, co jsi si měla už do man
žclství přinésti, rychle se douč. Učiti se třeba
od služký nebo posluhovačký není hanbou.
Pokrm vař sytý & dostatečný, ale nikdy
zbytečně. mnoho nebo drahý. Nemusíš míti
na jaře první okurku nebo první husičku!
Nepodaři-li se ti jidlo, nevylévej do ka
nálu, aby muž nevěděl. Před mužem ne
skrývej ani svých chyb & nehod.
Bez vědomí a rady mužovy nic nekupuj &
neprodávej. Nechtěj na něm stále jen pe
níze. Jemnost ženská už se sama nad stá—
lými výdaji znepokojuje.

Nekupuj, čehoneninutně třeba. Nakoupiti
prádla, šatů, nádobí a nářadí na leta do
zásoby & nechati tento kapitál, jenž časem
sám na své ceně tratí, ležeti bez úroků, je
nehospodárnost.
Dbej, aby se nikde nic nepokazilo. Dobré
jest spředu i zadu oči míti. Hospodárná žena

vi v domě o každém hřebíčku.
Kupuj pokud možno u stálých obchod
níkův a dodavatelův & nepřebíhej bez po—
třeby od jednoho ke druhému. Obchodníci
si svých stálých zákazníků váží & dávají jim
zboží lepší & levněji,
Bez vědomi muže nic z domu neodnášej
— ani máslo, ani vejce, ani obilí. Staré pří
sloví praví, že žena v zástěře více z domu
vynosí, než muž vozem přivézti může. Po—
dobným způsobem už mnohé selký celé své
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statky odnosily za mlsky & na parádu ne—

svčdomitým kupcůin a hostinským.
I chceš—lidáti almužnu, daruj ji jen s vě
domím muže. Kdyby proto měla byti v domě
mrzutost, nedávej nic a odepři si blahy po
cit, který nás dávající almužnu blaží.
Co můžeš udělati sama, na to nejednej a
co sama můžeš ušíti, nedávej ke krejčímu.
Malé děti obleč sice teple a čistě, ale vy
stříhej se zbytečně parády. Obyčejně děti
naparáděně z mládí bidu mívají v stáří.
Ani na oděv dospělých dcer nevydávej
veškeré jmění nebo příjem svého muže. Znal
jsem rodinu — nejmenuji jí jménem, neboť
ještě žijí a manžel sedí v kriminále — kde
matka chodila nádherně oblečena, dcery měly
šaty a klobouky vždy dle nejnovější mody,
ale příjmy mužovy na to nestačily... Brzy
byl v novinách sensační článek s nadpisem:
»Defraudovala. »Marnivost je vždy prvním
krokem k prOpastic správně dí Vrchlický.
Manžel marnivě paničky musí býti bud' velmi
bohat nebo je velmi nešťasten. Bohužel tato
nectnost je u našich žen velmi rozšířena,
podkopávajíc štěstí rodin a blahobyt národa.
Manžel jedně parádivě ženy koupil svě drahě
polovici nový klobouk a utíkal s ním domů.
Když ho známy potkal a ptal se ho, proč
tak spěchá, odpověděl: »Utíkám, abych byl
s kloboukem doma, dokud je ještě moderni.
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Mám strach, kdybych šel pomalu, že nastala
by mezi tím jiná moda.
Oblěkej se sice slušně a vkusně, ale nikdy
ne vy'středně a nechtěj byti v módě první.
Kdo mívá zlato ve vlasech a na prstech,
nemívá ho v kapse.
Rozumná matka předevšim zdobí duši
svou a potom teprve tělo.
Setři, abys mohla dáti chudým a potřeb
ným. Když zemřela Tabitha, která byla »plna
dobry'ch skutkův a almuženc, láska k chu—
dy'm jí vrátila život, nebot když sv. Petr
přišel, »tu obstoupily ho všecky vdovy pla—

číce a ukazujíce mu sukně i šaty, které jim
udělala: (Sk. 9, 39.). I pohnut byv Petr řekl :
»Tabitho, vstaň. I otevřela oči své.:
Na nepravém místě byla šetrnost jedné pa—
niěky, která se zelenářkou nebo posluho—
vačkou se handrkovala o haléř, ale vyha
zovala zlatky, aby se její jméno blýsklo
v novinách.
Kdo k velkým věcem dospěti chce, musí
maly'mi zaěiti, a kdo chce mnoho naliospo
dařiti, nesmi opomíjeti maličkostí. Setrná
hospodyně sehne se i pro klas na strništi
nebo husi péro na trávníku. »Kdo pohrdá
malými věcmi, pomalu zahynec (Sir. 19, 1.).
Ale aby žena v této snaze nepřekročila
meze, nezabihala do směšností a nezabočo
vala do lakoty, pozdvihuje ji evangelium
od přilišny'ch starosti tohoto světa. Každé
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ženě platí slova, která
thanii: »Marto, Marto,
kojuješ se ve mnoha
jest zapotřebía (Luk.
»jedno< jest — péče

duše...

řekl Spasitel v Be
pečlivá jsi a znepo
věcech, ale jednoho
10, 41—42). Toto
o spásu nesmrtelné

8. Péče o čistotu a pořádek.
.lako druhou přirozeností ženy, hospodyně
a matky má býti péče o čistotu a pořádek
v domě.
Pořádku milovná žena dbá, aby v příbytku
byl vždy čistý a zdravý vzduch, aby stěny
byly čistě vybileny nebo vymalovány, pod
laha umyta a zametena, postele vždy hned
ráno ustlány, nenechává hromady špinavého
prádla, nýbrž pere raději častěji. Čistota
půl zdraví.
Prádlo z domu nedává, nýbrž pere doma.
Nádobí umyje vždy hned po jídle, osuší
a na své místo uloží.
Dbá, aby prádlo a peřiny všech členů do—
mácnosti byly čisté, nebot ví, že čistý při—
bytek svědčí o řádné hospodyni.

Šatů nenechá váleti se po lavicích, židlích
a po zemi, nýbrž dbá, aby vše bylo Závěr
šeno neb uloženo ve skříních. Nožli je uloží,
dá je vyschnout. a vyčistí je.
3

34

Skříně často prohlíží, aby nikde v šatech
nebo v zásobách potravin 'neřádila plíseň,
moji nebo rez.
Zádněho přepychu není třeba, možno spo
kojeně v rodině žití i bez nádhery, ale bez
čistoty a pořádku žíti v spokojenosti je ne
možno.
Na mytí země, bíleníavelky ůklidv domě
zvolí si den, kdy je muž mimo dům, neboť
taková věc někdy muže vyrušuje a znepo
kojuje, a někdy ji považuje za zbytečnou.
Kdo čistotu dělá, sám se umaže, a žena
poklízející velmi snadno se ušpinl. Ale má
ihned po práci se zase umy'ti, uěesati a u—

praviti. Nic se muži tak neprotiví, jako ne
upravená, ušpiněná &rozcuchaná žena. Mnohá
nečistá žena svoji nepořádností muže přímo
do hospody vyhání. Ovšem zase stále se jen
mytí, česati, ulizovati a před zrcadlem státi
byla by zavržitelná výstřednost.
Každý předmět v domácnosti,

každý ná—

stroj a nádoba má míti své určitě a trvale
stejné místo a na toto místo má hned po
použití vrácen býti. Tak se uspoří čas hle
dáním, a je lepší přehled. Řádná hospodyně
i potmě najde snadno kahan nebo klíč.
Jedna paní ve městě nechávala zboží v kor
noutkách a sáěkách tak, jak je u kupce
koupila, a tím se stalo, že jednou, když
v rychlosti chtěla osoliti guláš, vzala hrst
sody a vysypala ji na rozkrájeně maso. Jiná
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zase jednou dala do polévky místo ry'že
mravenčí vajíčka, která měla přichystána

pro kanára. Tak se mstí nepořádek!
Zvláštní péči věnuj kuchyni. Tam za
chovej čistotu až úzkostlivou, nebot tam
chystáš pro domácí pokrmy. At?nikdy ne
dostane se do pokrmů vlas nebo nějaká
nečistota! At nikde nic neleží založeno, za
pomenuto a nehuijei
Vše si zapisuj —, příjem i \ydání. Vše
pořádej & počítej. Učty častěji přelilížej, o

pravuj a doplňuj. Nedělej dluhův! Učty plat
Správně a včas!
Se služebnymi

vždy

předem smluv pod-—

mínky zřejmé, jasně a určitě. Říkají- li lidé
»vždyť se nějak potom dohodnemec, obyčejně
se potom nedohodnou a pomrzejí se. Dobry
pořádek, dobří přátelé. Ve všem bud správná
— i v maličkostech. lllož si to sama sobě
za přísnou povinnost!
Důležité rodinné listiny aspořitelní knížky
dobře uschovej. At nic mysi nesežerou!
Zachovej přesny' denní pořádek. Časně do
postele, časně z postele. Kdo časně vstává,
tomu Pán Bůh dává. Ulěhei i vstávej v ur—
čitou hodinu. („as k dílu čas k jídlu.
Nejez, kdykoliv ti napadne, nybrž jen
v určité hodiny.
Rozumné rozdělení a využitkování času
prodlužuje čas, protože v něm více vykon áme.
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Hlavně

v duši„.

však

pečuj o čistotu

a pořádek ———

9. Křesťanský řád .

Žena v pohanství žila jako ubohý tvor.
Muž považoval ji jenom za věc, kterou mohl
dle libosti koupiti nebo prodati. Ale kře
sťanství postavilo ženu na roveň muži učíc,
že má tak dobře nesmrtelnou duši jako muž,
že také k obrazu Božímu stvořena, k věčné
blaženosti povolána a že zde na zemi má
také nárok na lidská práva. Křesťanství ctíc
Pannu a Matku Marii vyzdvihlo, očistilo &
posvětílo touto úctou mateřství vůbec. Kde
křesťanství se zakořenilo, docházela žena a
matka vždy náležité úcty a ochrany, kde
klesala víra a zbožnost, stejnoměrně do ne
úcty, nevážnosti a poníženosti klesala žena.
U pohanských a mohamedánskych národů
žena dosud nepožívá lidských práv a žije
v ponížení. Bezcennost ženy na př.u íňanů
naznačuje jejich přísloví : »Kdyby měla dívka
tolik ctností jako všech osmnáct kajicníků,
přece nemá do sebe tolik ceny jako pajdavý
klučinac. Kdyby u nás poklesla víra kře
sťanská nebo rozmohla se nevěra, první ná
sledek toho by byl zneuctění a ponížení
ženy.
Poněvadž křesťanství () práva ženy zjed—
nalo si tak obrovských zásluh & poněvadž
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vážnost ženy a matky udržuje a chrání, již
vděčnost a obezřetnost ženě velí, aby o kře—
sťanství dbala a o jeho rozšíření se přiči
ňovala.
Nejlepší příležitost k uplatnění této snahy
má v rodině. Také zde práce její v tomto
směru je nejjistější. Zena má býti sama
zbožna a v rodině má udržovati všemožně
staročeský křesťanský řád a pořádek. Staví-li
na zeď svatý obraz Panny Marie, staví tím
k úctě vzor nejdokonalejší ženy a vyzdvihuje
a posvěcuje tím práva ženy a matky. Slavný
Windhorst napsal: » ena jest Bohem povo—
lána za strážkyní zbožnosti v rodině a koná—li
úkol svůj v domácnosti před mužem i dít
kami svědomitě, šíří požehnání, nad něž si
nelze lepšího pomysliti.a Takovouto ženu
Písmo takto velebí: ».lako slunce, kteréž
vychází světu na výsostech Božích, tak jest
krása ženy dobré k ozdobě domu jejího. Jako
svíce, kteráž svítí na svícně svatém, tak i
krása tváře v věku stálém. Jako sloupové
zlatí na podstavcích stříbrných, tak jsou nohy

pevné na patách ženy stálé. Jako základové
věční na skále pevné, tak i přikázání Boží
v srdci ženy svaté: (Sir. 26, 21— %.).
Dbej, aby příbytek tvůj byl malým ko
stelem. Sama se vždy ráno a večer modlí a
přičiň se, aby modlili se vždy i všichni do—
mácí tvoji. Modli se — a ať se modlí i
ostatní! ——před jídlem i po jídle a když
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se ráno, v poledne a večer zvoní »klekaníc.
Modli se i, když se v pátek ve tři hodiny
zvoní na památku bolestné smrti Páně.
Choď vždycky v neděli a ve svátek na
mši svatou a pečuj, aby i všichni domácí
toto přikázání církevní zachovávali.
Choď k svaté Zpovědi a přičiň se, aby i
ostatní chodili. »Muž nevěřící posvěcen jest
skrze ženu věřící: (I. Kor. 7, lil-.).
Zachovávej v rodině starobylé domácí kře
sťanské zvyky, jako jsou na př. společné
modlitby a nábožné zpěvy domácí v adventě
& postě, krásné křesťanské zvyky o sv. Mi
kuláši, sv. Třech Králích, o štědrém večeru
a pod. U nás na př. v rodině slavil se štědrý
večer takto: Dospělí všichni postili se celý
den, a my děti alespoň až do poledne, aby—
chom večer uviděli »zlaté prasátkoc. Když
se začalo stmívati, pokryla maminka starý
dubový stůl bílým ubrusem a přichystala
jídlo. Toho dne modlil se před večeří hlasitě
otec sám — jindy modlilo se vždy nejmladší
školní dítko. Když se otec domodlil, odříkalo
dítko, které se jindy modlívalo, zvláštní vá—
noční veršované blahopřání. Potom políbilo
tatínkovi & mamince ruku, a zasedli jsme
ke stolu. Ach, jak chutnávala ta štědro
večerní ryba! Za jídla přišel pastýř, postavil
se venku pod okno, zatroubil & blahopřál
šťastných a radostných svátkův. Obdržel za
to slušnou odměnu v potravinách.
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Po večeři, která se konala v povznesené

a radostné náladě, nadělila nam maminka
každému jablek, ořechův a vánoček.
Chvíli bavili jsme se louskáním ořechův
&překrajováním jablek, ale brzy sejmul otec
3 police starý »špalíčekc a zanotoval: »Na—
rodil se Kristus Pán, veselnio sea & již jsme
všichni Zpívali s ním. Byli jsme v rodině
všichni zpěváci, celé adventní & postní ve
čery jsme vvzpívali & veliké množství písní
uměli jsme napamět. Po písni »Narodil se

Kristus Pána zpivalijsme ještě »Veselě vú
noční hodyc, »Chtíc, aby Spal.. .c a j.
Potom některý buď něco četl, otec se
modlil růženec sám potichu kleče, někteří si
zdřímli u kamen a kolem půl jedenacté šli
jsme na půlnoční. Šli jsme přes pole. Šli
jsme všichni. Doma zůstala obyčejně jen
matka, bylo—limalé dítko, nebylo-li, zůstal
doma otec. () rodičích mohu smělo použili
slov Písma: »Byli pak oba spravedliví před
Bohem chodíce ve všech přikázáních a spra
vedlnostech Páně bez úhonyc (Luk. ], G.).
Matka. netrpěla, aby kdo v domácnosti
kiel, & ani cizí člověk u nás klíti nesměl,
poněvadž »klením vyhání se z domu pože
hnání Božíc.
Pod naší střechou nebylo hadek, křiku,
ani nadávek.
Když hřmělo a byla bouřka, rozsvěcovali
jsme hromníčku &modlili jsme se společně..
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Dopis začínala maminka vždy slovy »Po

chválen buď Pán Ježíš Kristus:.

Se vším byla spokojena a zlé i dobré při
jímala od Boha s díkučiněním a trpělivostí.

10. Posty.
Slavný kazatel P. Abel dí: »Křesťanskou
rodinu poznáme po pátku, neděli a veliko
noční svaté zpovědi a svatém přijímáníx
V dobrých rodinách chodí všichni členové
v době velikonoční k svaté zpovědi, každou
neděli a svátek jdou na mši svatou a za—
chovávají přikázání o postu.
Poněvadž žena je duší každé domácnosti,
má onav prvé řadě povinnost pečovati, aby
v rodině posty zachovávány byly. Má si pa—

matovati, kdy a jakého druhu posty přede
psány jsou, nerozumí—li nebo nepamatuje—li

si výroční ohlašování postů, má se zeptati.
Každý kněz nebi vzdělanější laik jí vše
jistě milerád vysvětlí. Také i v některých
katolických knihách, časopisech a novinách
najde příslušné vysvětlení a návod.
Žena připravuje pokrmy a proto se má
včas o to postarati, aby věděla, jakého druhu
toho neb onoho dne pokrmy vaříti může.
Poněvadž pravidelně ostatní domácí jedí, co
jim hospodyně uvaří a předloží, bývá ona
zodpovědná za celý dům a na ni jaksi pře—
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chází zásluha nebo vina i s ostatních členů
rodiny.
Katolická církev předpisuje posty malé,
ano proti některým jiným náboženským vy
znáním téměř nepatrné, a proto je tím větší
naší povinností tomuto lehkému příkazu do—
státi. Ano můžeme skoro tvrditi, že zacho—
vávajíce předepsaný půst nepřinášime ani
tak obět sebezáporu jako spíše obět posluš
nosti k cirkvi, nebot p!nice přikázání postní
ukazujeme příslušnost, oddanost a posluš—
nost k ní.
0 Střezislavě, zbožné matce sv. Vojtěcha,
s pochvalou vyznává její životopisec, že »půst
a modlitba bývaly jeji rOZkoší, nuzní pak
milými hostmí. Na Libickém hradě nacházel
zajisté sirotek, vdova i příchozí bezpečné
přístřeší; paní rozlehlých statků byla sirot—
kovi matkou, k příchozímu a vdově měla
se jako sestra k sestřec
Nauč sebe a své domácí postiti se duchem
a v duchu pravého křesťanství. Postem cvi
číme se v sebekázni a sebeovládání. Nedo
stačuje jenom nejisti, ale vyžaduje se nejístí
proto, že si toho církev přeje, míti přesvěd
čení, že půst je skutek opravdu bohulibý, že
duši naší prospívá, a nésti oběť postu v duchu
pravé kajicnosti a lásky k Bohu. Kdo by
myslil, že půst spočívá jen v tom, když ne—
jíme, a o nic jiného by se nestaral, podoben
by byl člověku, který klekne, odříkává mod—
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liLby, ale na smysl slov, ktera říka, nemyslí.
Jeho modlitba, poněvadž vychází toliko ze
rtův a nikoliv ze srdce, nema právě tak
žadné zásluhy jako půst konaný jenom ze—
vnějškem

bez účasti vnitř—ka.

Jídlo samo v sobě, byt bylo i masité
v pátek, neposkvrňuje, ale poskvrňuje ne
poslušnost. Zevnějšek je vedlejší, nitro je
hlavní. Pan Ježíš jednou výslovně Pravii:
>Ne, co vchází do úst, poskvrnuje člověka,
ny'brž co vychází z úst: (Mat. 15, ll.). A
když apoštol Petr žádal o vysvětlení, pravil
dále: »Co vychází z úst, jde ze srdce, a to
poskvrňuje člověka. Ze srdce zajisté vycha
zejí zle myšlenky, vraždy, cizoložství, smil
stva, krádeže, křivá svědectví, rouhání. To
jsou věci, které poskvrňují člověka: (Mat.
15, 18—20).
Kdo by se postil na venek a vnitřkem
hřešil, nesmí se domnívali, že snad má. ně—
jakou zasluhu nebo že postem hříchy sve
nějak vyrovnává.
Kdo se postí, má především nitro sve míti
čisté a má se snažiti, aby i zevnějšek s vnitř
kem svy'm uvedl v soulad.

11. Památné dny v rodině.
Život rodinný setkán je z vláken, kterych
nemožno ani měřiti ani vážiti. Toto tkanivo
má. býti pevne. Všichni ělenově rodiny mají *=
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se přičiňovatí, aby se pásky něžnosti a lásky
mezi jednotlivými členy rodiny nezpřetrhaly,
ale mají i dbáti, aby se čím dále tím více
utužovalý. V prvé řadě je to povinností
matky. A. proto ona používá všech příleži
tostí a všech prostředkův, aby radost, vzá
jemnou důvěru a lásku v rodině posilovala.
Jedním takovým prostředkem na posilo—
vání a utužování svazků rodinných jsou

památné

dny v rodině. Jaké jsou to

dny? Jsou to dny památných rodinných u—
dálostí a rodinných oslav.
Především je to vždy vy'roční den s v a tb ý.
V ten den vzpomeň na slib učiněný před
oltářem, obnov jej, připomeň muži, že už
tolik a tolik let jste svoji, a můžeš-li, jdi
toho dne do kostela.

Památnými dny jsou dny narození
dítek. Křesťanská matka zapisuje dny na
rození dítek do svých modlitebních knížek,
aby vždy, kdykoliv je otevře a se modliti
chce, zahrnovala do zbožných vzpomínek a
modliteb své miláčky. Tyto dny i dítkám
připomíná.

Památnými dny jsou narozeniny

jmeniny

a

jednotlivých členů rodiny. Tyto

dny projev blahopřání, uč dítky, aby blaho
píály otci, dědouškovi, babičce, kmotříčkovi,
kmoti'ičce, strýčkovi, tetě, sobě navzájem
ano i osobám služebným. Zaopatři dítkám
životopisy jejich svatých patronův a uč je
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právě v den jmenin se k nim více než jindy
modliti.

Pohni je, aby v tý dny šlyr do ko—

stela a k sv. zpovědi.
Spisovatel V. Kosmák vypravuje ve svých

vzpomínkách na svou matku toto: »Býlomi
pět let. Můj nejmladší bratr, tenkráte asi půl
roku starý, ležel na kolébce a spal. Bylo to
večer. Matka pravila:

„Děti, pojďte se po—

modlit než půjdete spat“ Klekla si s námi
ke kolébce a složila splcímu bratříěkovi ruce
jako k modlitbě. — „Děti, zitra bude sv.
Františka Paulánského. Náš František bude
míti svátek. Nemůže se chudinka ještě sám
ke svému svatému patronovi modliti; pojďte,
pomodlíme se za něj.“ — Modlili jsme se.
Matka plakala.<

Oslav den prvního

svatého

přijí—

mání dítek, den svatého biřmování,
zasnoubení

a jiných památných dnův.

V památné dný něco lepšího vždy uvař
neb upeč, neboť.spokojený žaludek dělá vždý

dobrou náladu.
Úmrtní dny oslavujeme tak, že dáváme
v tý dný za své drahé zemřelé na mši svatou
a jdeme do kostela.
Na nepříjemné a nemilé události v rodině
hlasitě a okázale nevzpomlnáme, abychom
v srdci neobnovovali starých už zacelených
ran . . .
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12. Rodina .

Rodina je spolek, jehož předsednictvo tvoří
otec a matka a jehož členstvem jsou dítky.
Stanovy tohoto spolku dal sám Bůh, když
řekl k rodičům: »Rostte a množte sec (Gen.
!, 28) a k dítkám: »Cti otce svého i matku
svou, abys dlouho živ byl na půdě, kterou
ti dá Hospodin, Bůh tvůjc (BX. 20, 12.).
První rodiče stvořil Bůh sám, ale ačkoliv
by mohl jistě i dále sám lidi tvoříti, nečiní

tak, nýbrž za tím účelem ustanovil rodiče.
Rodiče tedy zastupují u dětí místo Boží,
neboť jim z vůle Boží dávají život.
Většinu darů svých, které dává Bůh dítkám,
dává jim rukama jejich rodičův, aby i na
dále udržoval a naznačoval úzkou spojitost
mezi nimi.
Rodina je oporou adobrodinim jak rodičů
tak i dítek. Jenom manželé, kteří mají dítky,
cítí se dokonale šťastnými, a naopak zase
dítky jen od rodičů nabývají pravě podpory
a jen na srdci svých rodičů docházejí útěchy
v těžkých chvilich.
Není tedy divu, že šťastněmu životu ro
dinnému věnovali a věnuji básníci nejlepší
své básně, a malíři nejlepšími obrazy snažili
se ho oslaviti a důležitost a kouzlo jeho za—
chytiti.
Rodina má pro celé národy nesmírný vý—
znam. Z rodin sestávají národové, &jaké jsou
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tyto stavebni kameny, z nichž celek je slo
žen, takovou budoucnost má i budova celá.
.le-lí národ složen z mravných a spořáda
ných rodin, byťbyl malý a utiskovaný, spěchá
jistými kroky ku slavné budoucnosti, za—
vládla-li však v rodinách, z nichž je složen,
nemravnost a nevěra, byt' byl veliký a po
litickými právy zahrnován, klesá., a pád jeho
je nezadržitelný, S nemravnosti v rodinách
nejen klesá počet dítek, ale i celé pokolení
pomalu vymírá. Dějiny nás učí, že říše rostly,
držela-li jejich rodinný život víra a mrav
nost, ale klesaly, jakmile padly tyto dva
sloupy rodinného života. Ohromná, mocná a
bohatá říše Rimská klesla jen proto, že v ní
poklesl život rodinný. Právem di spisovatel
A. Conti: »Z věcí všech nejlepši rodina
dobrá, z věcí všech nejhorší rodina špatná.<
Každý zákonodárce a státník, jenžo blaho
říše upřímně pečuje, má předem vždy se
ptáti, když chce nějaký nový zákon dávati
nebo starý pozměniti, jaký zisk ztoho bude
míti život rodinný, a jen takové zákony má
připustiti, které v lůně dobré rodiny vyrostly
a se vyvinuly. Každý správný zákon napřed
byl vždy vytvořen v dobré rodině, než ho
odhlasoval sbor zákonodárný nebo dal vrchní
vladař. Správný zákon, než byl odhlasován,
přišel na svět a snad po svém navrhovateli
dostal jméno, vyklíčil napřed v rodině asi
tak jako v lůně matčině vyvinuje se dítě a
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teprve, když je. vyvinuto a schopno žimtm
rodí se na svět a dostává křestní jméno.
A tak žena jsouc duší rodiny, dříve správně.
zákony tvoří nežli muž, jenž třeba zasedá
jako poslanec ve sboru zákonodárném a pro
chystané zákony hlasuje. Rodina je tedy
v řádném státě první

a. základní sbor zá—

konodárný. Rodina je malé království, od
něhož velké říše jsou

odvislé.

».-]elí kořen

svatý.
jsou i ratolestic
(Řím;am
ll jeId.).
Kde
je stiořádaný
život rodinný,!
i řádný
život si_iolečenský1 veřejný a státní.

Ošetřuj pečlivě život rodinný a bdí nad
jeho posvátnosti. Nedovol, aby škůdce ať jest
jakéhokoliv druhu drzou rukou v práva spo
řádaného života rodinného zasahoval nebo
spořádaný život rodinný ohrožoval. Veliká
věc je hodna velike péče . ..

13. Matka..

Neznám sladšího slova na světě, slova,
které ústy vyřknuto již srdce rozehřívá, nad
slovo matka. Každý na světě má matku.
a poněvadž každý má i srdce, do něhož Stvo—
řitel přikázání lásky k matce Sám vepsal,
každý od přirozenosti matku mihne. I tu—
reckě přísloví dí, že »úcta před matkou je
důkazem vznešené myslíc. Mateřství — mlu—
vim ovšem o mateřství svátostí stavu man
želského posvěceněm -- je nejvyšší důstoj
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nost žený. Chceme—li Pannu Marii poctíti
o'slovením, které vyjadřuje její nejvyšší dů—

stojnost, zoveme ji Matkou

Boží.

Ale křesťanská matka má si býti nejen
této veliké hodnosti vědoma,“ ale má býti
i hodna úctý, kterou ji svět prokazuje. Má

býti dobrou matkou. Důležitost a cenu
dobré matký duchaplně výličuje biskup
Ketteler slovy: »Největším dobrodinim čas
ným, které Bůh člověku uděliti může„ jest
jistojistě opravdově křesťanská matka. Umy
slně nepravím: něžná, laskavá matka; neboť
je-li matka sama světského ducha, tož není
láska její dítěti prospěšnou, nýbrž spíše

zhoubnou.Ale křesťanská

matka jest

ze všech darů Božíchdarem největším. O jak
bouří se ve mně všecko, slyším-li, že svět
měří často štěstí dítek bohatstvím rodičův!
Nesmírně nešťastným je dítko, oděné třeba
hedvábím, má-li matku bez víry a ctnosti
křesťanské. Nesmírně šťastným jest dítko,
které má v pravdě křesťanskou matku, i
kdyby v hadrech výrostlo a v hadrech žilo
až do smrti.:
Ruce matký drží budoucnost národů .,
dobrá matka je požehnáním, špatná kletbou
budoucích pokolení. Dobře se vyjádřila pani
Kampanová, když pravila císaři Napoleonovi :
»Veličenstvo, to nejlepší, co můžete Francii
dáti, jest pokolení dobrých matek: Na dobré
matce spočívají nebesa i země. Svatí & svě—
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tice Boží měli zpravidla i svaté matky.
Turecké přísloví dí, že »pod kročeji matky

zkvétá ráje.
Matka musí míti některé nepostrádatelné
ozdoby. Především musí zdobiti ji pevná
víra v Boha — asi taková víra, jakou
měla svatá žena, manželka a matka Fran—
tiška Římská, o níž se praví, že »věnovala
prázdné hodiny svoje modlitbě a zbožnému
rozjímáníc. Dobrá matka ve víře & zbož
nosti hledá útěchy a nabývá posily.
Druhou velikou její okrasou je m r a v n os t.
V očích jejích, řečech & v celém zevnějšku
má se vždy odrážeti & zračiti svatá vnitřní

cudnost. Stydlivost její rovná se stydlivosti
ctnostné panny nebo dobře vychovaného dí
těte. V této ctnosti má zvláštní zalíbení, a
proto je dítětem až do smrti. Ví, že man
želství je stupeň, přes nějž kráčejíc zane
chati má vzadu všecku lehkomyslnost & pa—
třití jen ku předu na důležitý a vážný úkol

života. Matka, která si dovoluje neslušné
řeči, žerty a písně, která odhrnuje roušku,
jíž ostýchavost zakryla věci s mateřstvím
spojené, která mluví bez potřeby o věcech,
s kterými se svěřujeme jen lékaři nebo knězi
ve zpovědnici, která zahazuje posvátný stud
let panenských jako věc přežilou, nezaslouží,
aby krásným jménem matka byla nazývána.

Další ozdobou pravé matky je dobro
srdečnost.
V jejím srdci zůstává stálá
4
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starost o chudé a ůtrpnost s opuštěnými.
Ráda dá almužny, ráda poradí a pomůže.
Panna Maria, když slyšela, že Alžběta stala
se matkou, spěchala s chvátáním přes hory,
aby jí v domácnosti byla nápomocna. Po—
dobnou pomoc, je-li toho třeba, i každá
dobrá matka sousedce ráda poskytne.
Další důležitá ozdoba matčina je praco—

vitost.

Matka, chce-li jen, nemusí a také

nemá ani minuty zaháleti. Vydělává pro děti,
šije a pere na děti a modlí se za děti.

Je i trpěliva.

Moje matka říkala, že

s dětmi musí být »pytel trpělivostia. Svatá
Monika trpělivostí a modlitbou získala církvi
muže i syna.
Jsou ještě jiné okrasy pravé matky, jako
šetrnost, snášenlivost, střídmost, pokora a j.,
ale to, co matce největší vážnost-,i a ceny

dodává,je její nesmrtelnost

Vlastnost

tuto nezískává si sama, ale dostává ji již
svou hodností. Pravá matka stáří se nebojí.
Nestrachuje se ani, když objevují se kolem
očí první vrásky, neleká se, spatří—liprvní
šedivýr vlas nebo vylomil—li se jí zase jeden
zub . . . Nebojí se ani smrti, neboť ví, že ve

svých dětech žiti bude dále. Neu
mírá, ale ve svých dětech a svými dětmi

žije ——je nesmrtelna

. ..

M. Nový člen rodiny.
„Žena epaeena bude rozením
děti, jestliže setrvá ve víře
a v lásce a v osvěcení se
střízlivoetl.“

(l.

im. 2, 15.).

Když ustanovoval Bůh manželství, řekl:
»Rosťtež a množte se: (Gen. 1, 28.). Čím
má tedy matka vice dětí, tím spíše vyplnila
úkol manželství. Napoleon pravil: »Největší
ženou na světě je ta, ktera má nejvíce dětí:.
Míti mnoho dítek není pro matku hanbou,
nýbrž cti. Každé nově dítko je sice pro ni
nová obrovská oběť, ale také i nová nesko
nalá zásluha.
Křesťanská matka se mnoha dítek nebojí.
] kdyby byla chuda a obávala se, že by se
o ně jednou nemohla dostatečně postarati,
přijímá je přece z rukou Božích s ochotou,
neboť ví, že ten, jenž o trávu a kvítka polní
pečuje, postará se i o její děti.
Nejlepší lidi často vycházejí z četných a
chudobných rodin, kdežto neužitečni nebo
zhyralí lidě často vyrostli v přepychu a v roz
mařilosti a v rodinách počtem nepatrny'ch.
Známo jest přece všeobecně, že největším
neštěstím jak pro rodiče tak pro dítko by'vá
jedináček. A to proto, že na něho soustře
ďují jeho rodiče pohodliapěči, kterou rodiče
četny'mi dětmi obdařeni jsou nuceni na více
dítek rozdělovati. Dítě jedináčka obyčejně
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zmaří příliš velká ano i nerozumná péče jeho
rodičův. Bývá zpupné, sobecké, nesnášenlivé
a rozmařílé.
Staré české pořekadlo dí : >Zima bez sněhu,
matka bez dětí.< Jako zima bez sněhu vlastní
a pravou zimou není, tak není ani vlastní
matkou žena nemající dítek. Taková žena
ztrácí cíl svého pozemského života, cítí Opu—
štěnost, neví, pro koho pracuje a šetří, trá

pena je nudou, nespokojeností a někdyi
žárlivosti. Není-lí dítek, není ani, co by jí
s mužem těsně spojovalo, neboť teprve dítky
korunují a utvrzují pravou lásku manželů
navzájem. Dobře di turecké přísloví, že děti
jsou nejsladším ovocem na stromě života:.
Mají-li některé ženy, strach z mateřství,
jsou pošetilé. Zena, která v mateřství vidí
jen pou'ta, která její svobodu omezují a
v dítětí vidí »přítěžc, názvu matka ani ne
zasluhuje.
Pravá křesťanská žena se mateřství ne
bojí. Přijímá do srdce svého dítě i dosud
nenarozené a modlí se za ně. Věnuje mu
lásku od prvních počátkův. Ví, že přikázání
páté chrání žívot dítěte ještě nenarozeného,
a že křesťanská mravouka učí, že maření
plodu lidského je tak těžký hřích, že jeho
rozhřešení je někde samému biskupu vy—
hraženo.
V době těhotenství pečuje o dobrou vý
živu, protože vlastně živíti musí životy dva,
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ale vystřihá se pití
nebot alkohol činí ji
a na zárodek lidský
Vystřihá se příliš

piva, vína & korálky,
náuhylnou k nemocem
zhoubně působí.
rychlých pohybův, ale
vyhýbá se zahálce. Varuje se všelikého roz

čnování

Koná více než jindy dobré skutky. Pa—
matuje stále, že její smýšlení dobré už bla—
.hodárně působí na dítko, jakož i že zhoubně
na ně působí smýšlení a žádosti zlé. Dítě
bývá ji nejen dle těla, ale i dle duše po
dobno.
Když blíži se veliká chvile, dojde si ještě
do kostela posilnit se svatou zpovědí a sva—
tým přijímáním, neboť v té chvíli život
matčin zhusta visí na nitce. Bůh sám řekl
ženě, když ji z ráje vyhnati chtěl: »Roz
množím tvé útrapy při těhotenství, s bolestí
budeš roditi dětic (Gen. 3, 16.).
Vítá-li otec nového člena rodiny a nového
jedlíka se zasmušilým čelem, s tim jasnější

tváří přivítá ho pravá matka. Žena, když
rodi zármutek má, nebot přišla hodina její
když však porodila dítko, již nepamatuje na
bolest pro radost, že se narodil člověk na

světe (Jan 16, 21.).
Matka pečuje, aby co nejdříve ditko bylo
pokřtěno, a jakmile může choditi, jde k »ú—

vodu:. 1 Panna Maria podrobila se zákonu
o »očišťováníc a šla s dítkem svým do
chrámu.
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Šestinedělka drží se doma a přijímá ná
vštěv co nejméně. Nestará se 0 svět, nýbrž
jen o sebe a své dítko. Je s podivem, že
mohlo za starodávných věků povstati toto
přísloví: »Kdo chce novin, jdi do lázně neb
do krčmy a k šestinedělce, najdeš.c Dobrá
matka novin nedbá a o klepy se nestará.
Dítě své kojí si sama. V době kojení pe
čuje o dobrou a přiměřenou výživu. Ovšem
Opět se vystříhá alkoholu.
Co leží v kolébce? Dítko mlčí a spí . ..
Zadívá se na ně v blahém pocitu mateřského
štěstí...
Sedí u něho a šije mu košilku.
Co z něho bude? V řece Nilu ležel také
v kolébce chlapeček a plakal. Snad mnozí
šli okolo, ale nikomu nenapadlo se zeptat:
Co tam je? Až dcera Faraonova pochopila
cenu člověka, protože byla vzdělaná, ujala
se ho a utišila plačící dítě. V kolébce leží
člověk. Má duši a tělo. Chce jísti, pití a
spáti. Touží po lásce. Třeba bude z něho
člověk velmi slavný. V kolébce leží budouc
nost světa . . .

Spi děťátko spi,
zahmuř očičky,
Pán Bůh bude s tebou spáti
andělíčky kolíbati,
spi děťátko spi!
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15. Láska k dětem.
Láska matky staví mosty
ke všemu dobrému zde i
na věčnosti.“
(Turecké přísloví.)

Dosrdce mateřského vložil Stvořitel zvláštní
cit k dítěti—lásku. Je to přirozenýdůsledek
těsné Spojitosti, s kterou dítě s matkou od
nejprvnějších počátků spojeno bylo. Kře
sťanská matka tomuto citu neodpírá a mi—
luje své dítky opravdově.
Svatý Augustin dí, že »žena obdržela. od
Boha poklad lásky a něžnosti, který usta
vičně se vylévá a nikdy nevysýcháa. Když
stala se matkou, stala se zároveň i pomoc
nicí jednoho z duchů nebeských, jemuž při
kázal Bůh nově narozeného člověka milovati
a střežiti. Obětuje se, nebot sebeobětování

jest nejvyšší stupeň lásky. Pracujeanamáhá
se. I když je chudičká a podává děcku za
pokrm jen skývu chleba, dává-li mu ji s lá—
skou, dává mu dar veliký, mnohem větší,
než se dostává někde v zámku dítěti kníže
címu, jemuž podávají na stůl řadu vybra
ných jídel, ale dáva mu je cizí guvernantka.
Pravá láska matčina jest to, co každé dítě
činí bohatým.
Pravá matka nezlobí se, pláče—lidítě. Bez
příčiny dítě nepláče. Snaží se vypátrati pří—
činu jeho nespokojenosti &odstraniti. Lásky—
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plně dítky svě uspává a láskyplně budí.
Miluje toho, kdo miluje její dítky. Je ochotna
"každé chvíle řício svých dítkách to, co řekla
Kornelia, matka Gracchů, ukazujíc na syny
svě: »Ejhle poklady mě:. Sázení neštovic
více bolí ji nežli dítě. S dětmi ráda si po—

hraje, dopřeje jim nevinně radosti a zábavy,
nekřičí na ně, neboť je to dělá zlostnými a
zatvrzelými. Hněvá se jen tehdy, chce-li u—
kázati jim nelibost nad jejich nějakým skut
kem hříšným, ale takový hněv pocházející
z lásky snadno se utiší a dětem neškodí. A
i kdyby vzplanula okamžitým hněvem, dítě
nemá nikdy trpěti jeho následky — alespoň
nikdy nesmí trpěti nespravedlivě. Není pro
každý poklesek hned vzteklá a prudká. Je—li
ve špatně náladě, nemají o tom děti ničeho
zvěděti. Dítě má vždycky v matčině oku čísti
nápis: »Miláčku, já tě mám ráda!: Byt“ mu
toho ústa neřikala, oči mu to povědí věrně.
Na otázky dětské vždycky odpovídá s vlíd
ností a láskou, a čím více se dítě táže, tím
větší má radost, neboť ví, že dítě prozrazuje
čilý duševní život.
Markéta, domovnice, celou hodinu stála
a klepala v krámě u krupařky. Přemlely živě
i mrtvě. Když se vrátila domů — přišla
nějak rozzlobena —ptal se jí už u vchodu
malý František: »Mamínko,proč má strážník
šavli?c — »Mlčíš, fakane!c osopila se do
movnice. A František smutně se zadíval do
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země. Hodinu klepat ji nemrzelo, ale odpo—
vědět svému dítěti, když se tázalo, ji mrzelo.

Co zaslouží taková matka?
Někdy zase spatřujeme bolestný zjev, že

matka některé své dítě více miluje

než jiné. Některé je i veřejně označováno
jako »maminčin miláčekc. Toť politování a
odsouzení h_odno! Všechny dítky bez rozdílu
maji byti :maminčinymi miláčkyc. Všecky
stejně má uzavříti do srdce a věnovati jim
ho stejnou část. Je pravda, že všechny dítky
nejsou stejné. Některé je podařeuějši na těle
nebo obdařenějši na duchu, jiné je přítul
nější, poslušnější, vděčnější nebo sympatič—
tější nad jiné. Ale také je pravda, že jsou
to všechny dítky tv é, že všechny jsou k ob—

razu Božímu stvořeny, že máš povinnost
býti láskyplnou matkou všem, a že snad
jen tv ou vinou nejsou všechny stejně dobře
vychovány. Jejich tělo a duši přijmi u všech
stejně vděčně tak, jak jim je Pán Bůh dal
Vždyť je na světě asi 1500 milionů lidí a
ani dva z nich nejsou ani na těle ani na
duchu úplně stejní, a přece jsou všichni dít
kami téhož Otce, který je stvořil a všechny
stejně miluje.
Když bys milovala jedno dítě více než
ostatní, připravovala by ses u ostatních 0
pravou lásku, důvěru a vzbuzovala bys mezi
dltkami závist a nenávist. Dobré naučení
dává spisovatel A. Conti: »Kdybys jedno
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ditě měla raději než druhé, bylo by to jako
bys milovala jedno své oko více než druhé,
a bylo by lépe, abys přišlao jedno oko, než
abys takto, dávajic jednomu dítěti přednost,
dávala jim příčinu závisti vespolek a nená
visti proti tobě a otci.:

Konečněvaruj se lásky nepravé.
kteří spisovatelě

Ně

se zálibou mluví o »pří—

lišněc lásce rodičů k dítkám. Zůmyslně vy
hýbám se tomuto slovu, protože rodiče, byt
sebe více dítky své milovali, nikdy jich ne
miluji »přílišc. Ovšem na pojmenováni ne—
záleží. Touto nepravou, přehnanou, přílišnou
nebo-li »opičia láskou rodiče více ditkám
škodí než prospívají. Zasypávajice je okázale
přízni, nadbytkem a pobodlím, rozmazlí je,
zchoulostiví a učiní je pánovitymi. Všecko
ditkám povolujice, odpouštějíce chyby a ne
trestajice jejich rozpustilosti dovoli vzrůsti
vjejich srdcích zly'm náklonnostem a náru
živostem. Právem proto před touto láskou
veliky' česky myslitel Tomáš Štitny' rodiče
varuje, an dí: »Pro Bůh! Každý se střez té
milosti; neb cožkoli člověk příliš miluje, to
způsobí Bůh, že bude je mrzeti příliš.:
Láska k dětem nevylučuje přísnost. Je-li
dítě neposlušně nebo vzdorovité, matka je
potrestá a trestá je právě proto,že je opravdu
miluje. Nebojí se dětsky'ch slzí. Ukazuje
vždyckyšjdítkám lásku, ale nikdy ne slabost.
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Láska mateřská, una pravá. láska, která
dítky neobmezeně miluje, která miluje všecky
stejně a která vystříhá se lásky přehnané,
nezůstává osamocena, nýbrž roznítí zase
v srdcích dítek neobmezenou lásku k matce.

16. Získej si důvěru dětí.
Nutná podmínka zdárně výchovy dítek je
získati si jejich důvěru. Jen tehdy je poměr
mezi matkou a dítětem správný, jestliže si
plně důvěřují. Jak může matka docíliti této
důvěry a jakou má důležitost?
Matka nesmi vykonávati svůj úřad ma
teřský jen řemeslně, ny'brž s láskou a oprav
dovou oddaností. To také dítě ihned velmi
dobře vycítí a podobně podobným splácí.
Matka dobrá ráda je v blízkosti svých dítek
a již tento stálý těsný styk důvěru dítka k ní
podporuje. S dítkem směje se směšnému a
truchlí s ním, jestliže má nad něčím zá
rmutek. Sklání se k dítěti a snaží se mysliti
tak jak smýšlí dítě. Nedává dítku znáti svoji
duševní povýšenost. Nejedná s nim odměřeně
a nekárá je pro každou maličkost. Když něco
rozbije, rozleje nebo pokazí nechtíc, nebije
ho. Ví, že matka bude jednou před soudnou
stolicí odpovidati nejen z přílišné shovíva
vosti, ale i z přílišné tvrdosti a nelaskavosti,
a proto nikdy nejedná s dětmi zpurně, ne—
milosrdně a ukrutně. Kdo myslí, že největší
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vychovávací

moudrost

je křičet, velet, po—

roučet a bít, nezná ani základních pojmů
z vychovatelství. Takovým způsobem snad
cvičí někde v lesích některý myslivec svého
mladého psa, ale člověk se takovou methodou
vychovávati nemá. A jestli se přece tak dítě
vychovává, je ustrašené, plaché, nesmělé, ne
důvěřivě, a poměr mezi ním a matkou je
pokažen.
Důvěra dítěte k matce má nesmírnou dů
ležitost. Dítě má se vždy ase vším své matce
svěřiti. Musí míti jistotu, že nebude bito a
plísněno, svěří-li se s něčím, co třeba s vůlí
matčinou se nesrovnává. Musi míti odvahu
říci, kde bylo, s kym bylo, co a jak dělalo,
co se mu líbilo nebo ne. A musí býti od
malička k tomu vedeno, aby také vše řeklo,
nic nepřekrucovalo a nezapíralo. Musí míti
přesvědčeni, že má sděliti matce vždy pravdu
a že s ní vždycky smí a má jíti na světlo.
Matka ovšem nikdy dítko svěřující se třeba
i s hříchem nebije, nýbrž jen napomíná a
poučuje, nikdy ho nesesměšňuje, nečiní mu
výčitek a nikdy nepoužívá žádného úskoku,
kterým by třeba důvěru ditka v budoucnosti
mohla si zviklati.
Dítko má se svěřiti matce s nemocemi
duše i těla. A byt i otec byl dítěti osobou
sice milou, ale přece jen povy'šenou, matka
má by'ti srdci a ústům dítka zcela blízka a
přístupna. Nikdy nemá být cizí. K ní má
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míti plnou důvěru, ji se má tázati na věci,
o nichž neví, jsou-li dovoleny čili nic, jímá
otevříti stísněné srdce. O, jak se mu ulehčí,
když se matce svěřilo! Kdežto, nemá-li
k matce důvěry, nesvěří se jí, neuleví si,
něco je tam v tom mladém srdci ukryto,
hlodá tam — dítě je zasmušile. To už není
dítě, nýbrž stařec.

Proto prosím tě: Získej

děti. Není to tak nesnadno.

si důvěru

17. Zachovej si úctu dítek.
4

Dítky již od přirozenosti mají úctu k matce,
neboť od malička cítí a chápou svoji od
vislost od ní. Vidí v ní něco vyššího, co
zasluhuje úcty. A tento vnitřní přirozený cit
je podporován i přikázáním čtvrtým »Cti
otce sveho i matku svouc, které se dítě již
od malička dvakráte denně doma modlí a
k jehož zachovávání doma, ve škole i v ko—

stele je nabádáno. Toto přikázání zvenčí
podporuje dítko v tom, co vnitřek mu káže,
usnadňujíc mu tak plniti jeho povinnost.
Úctu tedy matka. u dítěte má — jenom
se jedná o to, jak si ji má nadále zachovati,
udržeti a posilovati.
Uč dítky, aby tě oslovovaly »Vyc a ni
koliv nTyc. Voslovování slůvkem »Tyc není
ovšem také nic zlého, ale poněvadž se jím
oslovují děti mezi sebou vzájemně, je obava,
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aby do stejné řady nestavěly i každého, koho
stejným způsobem oslovují. Oslovením »Vyc
rozdíl mezi dítkami a rodiči lépe vyniká,
úcta, kterou dítky k rodičům míti mají, se
naznačuje ano k ní napomáhá.
Dítkám buď vždy upřímnou rádkyní a pří
telkyní, ale nikdy rozpustilou kamarádkou.
Matka nemá býti sice nikdy zasmušilá, ale
veselá, současně však při tom vážná a dů
stojná. Hraje si s dětmi ráda, poněvadž to
děti mají rády, ale chrání se všech rozpu
stilych kousků — nenasazuje si směšnou
čapku na hlavu, netroubí na dětskou trubku
a vystříhá se všelikě divokosti.
Chrání se úzkostlivě všeho, co by její úctu
před dětmi porušilo nebo zničilo. Jak může
dítě ctíti svou matku, vidí-li na př., že ona
sama uectí svych starých rodičův ? Jak mohou
ji ctiti, vidí-li, že přilévá vody do mléka
určeného k prodeji? Nebo když sama učí

nebo posílá dítky krást? Znal jsem matku,
která svečerem poslala dítky krást brambory,
ale večer se s nimi modlila a ovšem je
učila modliti se i »Nepokradešh A dodnes
vzpomínám s bolestí oně dívky, která svou
starou matku vedla domů a podpírala ji,
protože byla — opilá. Když mne potkala,
rozplakala se studem.
Dobrá matka z lásky k dětem a aby u
chránila si jejich úctu pečuje o čest a dobré
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jméno. Pečuje., aby nebyla trestána. Matčina
dobrá pověst úctu dítek rozmáhá.
Matka nejen se bojí úctu dítek si poško—
diti, ale snaží se, aby si jinejen neporušenou
udržela, ale i rozmnožila. A opět jenom
svým jednáním toho docíliti může. Dítky tím
více ctí matku, čím horlivěji vidí ji konati
své povinnosti. Vidí—li,že ráno a večer po
kleká k modlitbě, že v neděli a ve svátek
chodí na mši svatou, že přikleká u oltáře
k svatému přijímání, úcta k ní v jejich
srdcích vzrůstá.

Jako hodná matka zavěšuje na zeď obraz
Panny Marie, před ním se modll a třeba i
lampičku rozsvěcuje, tak zavěšují zase hodně
dítky ve svém srdci obrázek své matičky,
uctívají jej jako obrázek svatý a rozsvěcují

před ním své obětní světlo...
Každým dobrým skutkem, který děti na
matce vidí, roste její velikost. Povím Vám,
co se mi jednou přihodilo. .lednou šla ma—

minka na pole plít mák. Vzala mne ssebou.
Byly mi sice teprve asi čtyři roky, ale i
v těch letech brala nás maminka už s sebou
na pole. Cestou jedli jsme vdolek — velmi
dobrý vdolek z bílé mouky, jaké snad jen
naše maminka péci uměla. Vždycky, když
jsem dojedl, ulomila mi z něho a dala zase
kousek. Byl krásný jarní den. Vyšli jsme za
vesnici. Na hrázi mezi cestou a rybníčkem
seděl pod olší starý žebrák a rovnal si kra
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jíčky chleba, kterých ve vsi vyžebral. Když
jsme k němu přišli, maminka mu celý zbytek
vdolku položila na klín. Na vřelé žebrákovo
»Zaplat Pán Bůh: odpověděla jen »Dejž to

Pán Bůh a šla dále. Tázavě jsem se na ni
podíval, neboť byl bych i sám ještě kousek
chutněho vdolku snědl, ale maminka se lehce
usmála, vzala mne za ruku a pravila: »Mlč,
až přijdeš domů, dám ti celý.: Mlčky šli
jsme dále na pole . .. Tehdy jsem vlastně
ani nepochopil cenu tohoto o samotě a beze
svědků vykonaného skutku, ale přece pa—
mátka jeho usadila se v mém srdci nesma
zatelně, žije v něm a hřeje až podnes a po
vzbuzuje mne k lásce, úctě a k modlitbě za
dobrou mou matičku. Matky české, prosím
Vás, zanechte i Vy všecky takovou svatou
památku v srdcích svých dítek, a zabezpečíte
si také jejich neskonalou úctu.
Ale jaký vlastně má význam tato úcta a
jakou má důležitost? Matka má si proto
zachovati úctu svých dítek, aby vážnost a
úctu mělo její uapomínání, výstrahy a roz
kazy. Má-li úctu, má její přání a vůle sílu,
nemá-li jí, vyzní na plano. A tak důležité
pravidlo pro matku, která chce děti dobře

vychovati,jest:Zachovej si úctu svých

dětí. Má-li kázání kněze, jeho napomínání
a výstrahy na osadě působiti, je nutno, aby
požíval u svých osadníkův úcty. A právě
podobně úcty požívati má matka v rodině.

18. Nauč dítky vážiti si olee.
Otec je hlavou rodiny jako Kristus je
hlavou církve. Bůh udělil mu část Své. tvůrci
moci, ale přeje si, aby následoval Ho i v Jeho
dobrotivosti. Jako Bůh stará se o všecky
tvory, tak má starati se otec alesgloň o uzky
kruh své rodiny. A také každý dobry otec
tento úkol plni. Vydělává, aby pořídil oděv
a koupili mohl chleba. A za tuto péči už
jistě si zasluhuje úcty. Každý, kdo pracuje
u. je dobrotiv, zasluhuje úcty, ale otec za—
sloužísi ji od dítek svých dvojnásob, protože
pro ně dvojnásob pracuje a je 1; nim dvoj
násob dobrotiv.
Jak matka. tak i otec zasluhují si od ditek
úcty a lásky, ale kdyby bylo dovoleno vůbec
jednoho více jen ctíLi a druhého zase více
jeu milovali, vyjádřila by se veliká většina
(lilek takto: Otce ctíme a matku milujeme.
Utvrté přikázání »Cli otce svého...a nejen
přikazuje dětem rodiče ctíti, ale hned i při
slibuje jim za to odměnu — že se jim dobře
povede na zemi.
Milá matko! Máš jistě své miláčky ráda
& přeješ jim ze srdce všeho nejlepšího od
Pána Boha v hojnosti. Bůh jim může lepší
dary dáti než si sama i jen můžeš pomysliti.
Proto nauč dítky své dokonale plniti čtvrté
přikázání Boží, aby je Bůh vezdejším pn
žclmáníiu obdařil. Nauč je ctili otce!
!.
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Měla bys je vlastně učiti ctíti tebe i otce,
ale poněvadž přirozenému citu vzdělaného
člověka se přící na jiném vlastní úctu po
žadovati nebo vymáhati, pečuj v prvé řadě
o to, abys je naučila dobře ctíti otce. Však
zase dobrý otec z vděčnosti se postará o to,
aby naučil dítky dokonale ctíti tebe. Pod
porujte se vzájemně, neboť kde noha nohu
podpírá, stojí obě dobře.
Učje především této úctě svým příkladem.
Sama napřed muže cti, a dítky ho budou
ctíti za tebou. Netřeba dítku stále opakovatí
»ty musíš otce otític — vidí—li, že činí tak
matka, učiní tak také i beze slov a při—
kazův.
Nauč dítky oslovovati otce slovíčkem »Vya
a nikoliv »Tya. V rodinách, kde dítky říkají
otci »Tyc nebývá pravé úcty dítek k otci.
A kde dítě říká otci »Tyc a otec dítěti »Vya,

tam není už naprosto žádné.
Uč také dítky každodenně se za otce
modliti. Tím se úcta k němu podporuje a
dodává se jí vyššího posvátného posvěcení.
K svátku a ik Novému roku přídrž děti
k tomu, aby otci blahopřály. Není třeba opi
sovatí nebo učití se napaměť blahopřáním
z tísknutého gratulantu, ale stačí úplně prosté
a samorostlé, ze srdce vytrysklé přáníčko:
»Milý tatínku, já Vám přeji k dnešnímu dnu

stálé zdraví a všecko dobré od Pána Boha.—

_
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Podobné přání s políbeníín otcovské ruky
postačí úplně.
Také dbej, abys vlastní vinou nikdy úctu
k otci v srdcích dítek nepodkopávala. I kdyby
chybíl, nedomlouvej mu nikdy před dětmi,
nýbrž v soukromí. Nevytýkej mu jeho po—
klesky v přítomnosti dítek, nebot čím kdo
má. v očích našich více sku-m tím černěji
se na něho díváme.
I kdyby muž měl rady na duši nebo na
těle, ani pro takové věci nesmí úcta jeho
pí-ed tebou a dětmi doznatí újmy. Ano kdyby
byl úplne slepý nebo hluchý nebo zapomět—
lívy', nesmíš se mu pro to ,vysmívati ani
žerty si z nebo nebo s ním tropiti a nic po—
dobného dítkám netrpéti.
Kde strpí žena, aby poklesla v srdcích
dítek úcta k otci, plete si bič na sebe, nebot
děti ztratíce úctu k otci, ztratí jí i vbrzku
k matce.
A proč vlastně mají dítky otce ctítí? Mají
ho ctíti proto, poněvadž toho jeho úřad nutně
vyžaduje. Otec vychovává, učí, napomína a
poroučí. A protože rozkazy a přání se stejnou
úctou přijímáme & plníme jak ctíme osobu
rozkazujícího, musí dítky ctíti otce velice,
aby úplně a dokonale ctíly i jeho rozkazy.
Otec poroučející & napomínající nutně úcty
dítek potřebuje.
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19. Nauč dítky vážili si Híarých lidí.
Povinností mládeže jest stare lidi ctíti, a
povinností matky jest učití děti, aby tuto
povinnost. plnily.
Příkaz úcty ku stáří zahrnuje nejen čtvrté
přikázání Boží, ale i přirozená společenská
slušnost. U všech národů vzdělaných vždycky
stáří bylo ctěno, a tato úcta byla známkou
pravé vzdělanosti, jako naopak zase neúcta
k stáří považována byla za známku nevzdě
lanosti a hrubosti.
Církev svatá požadavek úcty ku stáří při—
jmula &poroučejíc bislmpům, aby na Zelený
čtvrtek dvanácti starcům umy'vali nohy, dala
mu zvláštní posvěcení.
Proto každá křesťanská matka se vše—
možně stará o to, aby v srdcích jejich ditek
úcta ku stáří již od malička dokonale se
vkořenila. Rozmnná matka právě v nynější
době. o tuto úctu zvláště pečuje, protože ví,
že právě nynější vek neúctou & nevážností
ke stáří smutně se 'vyznamenává.
Proto dítkám přikazuje, aby staré. lidi
ctily, nebot Písmo sv. poroučí : »Před šedivou
hlavou povstaň & cti osobn staréhoac (III.
Mojž. 197 32), aby je vždycky pozdravovaly,
aby v kostele nelezly do lavic a nezabíraly
jim tak místa, aby byly k nim úslužny,
mluví-li starší člověk, aby vyslechly ho s u—
ctivostí & nevskakovaly mu do řeči, aby
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starým lidem nikdy pro jejich vady se ne
smáiy, vypravujíc jím, je-li loho třeba, vý
stražný biblický příběh, kterak medvědi roz-
trhali nezvedené hochy, kteří se proroku
Eliseoví pro jeho holohlavost vysmívali; dbá,
aby nesmály se starým lidem ani tehdy,
mají-li tito třeba nápady podivínské nebo
výstřední, učí je rad jejich dbátí & zkuše—
ností jejich si vážiti. »Nepohrdej vypravo—

váním starších moudrých a v příslovích jejich
se obírejc: (Sir. S, $).). Vypravuje dětem, že

staří lidé mnoho se už nepracovali, mnoho
zkusili a. mnohé zkušenosti mají.
Každý, kdo si o lidstvo nějakou zásluhu
zjednal, zaslouží si úcty, ale staří, kteří
zjednali si těchto zásluh mnoho, kteří se—
stárli v práci namáhavé & horlivé, kteří ú
kolu životnímu dobře dostali, zasluhují si
zvláštní úcty. V dobrém roce po krásném
jaru následuje požehnaný podzimek. Jaro je
nám sice mílejší, ale podzimek užitečnější,
protože přináší plody. A tak máme si za
sloužilých lidí zvláště v době jejich podzimku
vážiti. Když generál Ziethen vysokého již
stáří dosáhnul, usnul jedenkráte při hostině,
kterou král Bedřich II. vystrojiti dal. Král
tu pravil: »Mlnvme tíseji, abychom stařečka
nevzbudili, dosti pro nás bdíval.:
O starých lidech matka nikdy před dětmi
nevyjadřuje se posměšně, netupí jich, neod—
suzuje &nedovoluje nic podobného ani dětem.
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Uči cliti \šccky lidi stare, ať jsou přibuzní
nebo cizí, vyšší nebo nižší, nadřízení nebo

služební.

Zvláště ošetřuje-li své nebo nmžovy start—.
rodiče nebo dává-li jim výměnek, i kdyby
snad jejich ošetřování bylo jí obtížno, nebo
při odvádění \'ýměnkn pociťovala nevoli, před
dětmi nedá na sobě nikdy ničeho znáti,
neboť dítky

?: lásky

k matce milují & (zlí

toho, 0 kom jsou přesvědčeny, že ho má
jejich matka ráda a ihned nenávidí toho, o

kom myle

že jejich matka ho nenávidí.

A lásku a nenávist matčinu vždy hned u.
velmi dobře vycítí & dle ní snad se jeden—
kráte i k tobě zařídí.
Nauč dílky ctíti stáří, aby cLily i tebe, až

sestárneš.

2M. 'llelesná- výchovu.

Clovek se skládá z těla a z duše. Uhé.
jest dar Boží a třeba. o obé se starati. Matka
jednak z povinnosti a jednak ?. j'iřirozeno
lásky má děti dobře jak tělesně tak i do—
ševně vychovaú.
Přihlédnčme napřed k výchově tělesné.
Dávné přísloví »Zdravý duch ve zd'nvém
těle: je už vyzkoušeno & za Správné uznáno.
Tělo je nástroj, jehož duše používá, a čin—
nost její způsobilým tělem je podporovfmn,
nezpůsobilým však omezována..

'll

\f'ychovej, nlatíčko, dítky své i dle těla
dobře, neboť to má velikou důležitost.
Koj si své dítko sama a nepřenechávej ho
jiné. Kojení spojuje jaksi nadále dítě s matkou
i po narození. Jím tělesné a. duševní vlast—
nosti matčiny dítě takořka v sebe vssajc a

tak se úkol matky dovršuje.
Ust dítěti nelíbej a nedovol ho ani jiny'm
líbatí, neboť líbánlrn se přenášejí nemoci.
Zavržitelný je také zvyk některých matek,
jež krmíce dítky samy kašičku jim napřed
přežvykují. I tím způsobem se různé nemoci
přenášejí.
Naprosto odsouzení hodno jest počínání
některých nerozumnych matek, jež chtějíce,
aby jim dětí usnuly, uspávají je odvarem
makovýrn nebo kořalkou. Následky takového
jednání jistě se dostaví — děti takové jsou
slabé, bledě, blbé a dostávají křeče.
V útlém věku koupej dítko denně a dej
mu každodenně čisté a suché prádlo. Všecky
krajky, pentličky a vyšívání je zbytečno a
spíše jen překáží a škodí — prostě, jedno
duché prádélko ze sepraněho plátna, ktere
možno lehce práti, je mnohem účelnější a
výhodnější. Koupel nemá trvati dlouho —
nejvýše pět minut — a voda nemá byti
příliš teplá — nikdy ne přes 280 R, nebot
příliš teplá koupel seslabuje.
Nenut dítě brzy státi a choditi — nohy
se snadno zkřiví, nemohou-li tělíčka unésti.
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Mnohá mamin ka už se nemůže dočkati, až
jeji miláček bude chodili., toužebně vyhlíží
první zoubek, plesá nad prvním krůčkem,
rozplývá se nad prvním copánkem nebo

prvními kalhotkamí. .. Jen trpělivost...
Dítě uč choditi zpříma, & uč ho používati
pravé & nedovol mu zvyknouti si používati
levé ruky.
Dbej, aby se dítě nepopálilo, nepořezalo,
nepopíchalo, neutopilo nebo neudávílo. Dítěti
nůž do ruky &ryba do úst. nepatří. Nauč je
opatrně zacházeti s nožem & vidličkou.
Vzduch má dýchati čistý. Proto nechoď
s dítětem na ruce do zaprášených tančíren
& zakouřených hostíncův. Obydlí nutno vě—
trati a dětem dcpřáti co nejvíce přírody.
Obydlí má býti zdravě a suché, teplota v něm
přiměřená.
Potrava má býti záživná & dostatečná..
Masa co nejméně, žítněho chleba co nejvíce.
Cukroví žádné, koření žádííďg & uzeniny také
žádné.
Vjídle třeba zachovati pořádek. Maličké
dítky potřebují jistí vicekrále denně, desne—
lejší navykáný buďtež zachovávatí obvyklý
denní pořádek tří neb čtýř jídel. Za nápoj
nejlépe se hodí mléko a voda, nejméně líhn
viný & černá káva.
Oděv má býti prostý, účelný, přiměřeně
teplý & volný. Kéž by už přece jednou

učily se matky

neutahovat

na.—

svých dcer—ušel;
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do šněrwaček! Vždycky se mi zdá. jakoby
to ubohé stvoření odsoudily do žaláře! Ne
llovol nosit. dětem prstýnkův. Učí se tak
zbytečně. parádivosli & ješitnosti. Nedovol
dcerám \'ěsili na sebe pestré tretky & zby—
točné ozdoby.

Zdraví podporuje tóleená čislota.'1'e

ee

iiž od malička moří učili. Dltky mají se
každodenně mýli & pokud možno často i kou
[r.lll.
Prospívá

jim i pohyb -——
proto jim

l.př'L=,_i1ne
—— vždyt

od

přirozenosti

ho do—
po

něm

lcmží! Učme je práci. Také prOSpívd tělo
cvik.

„:'ka potřebují i odpočinku. Nejlepším od
počinkem je spánek. DOpřejme jim ho do
syn:.. Dítě má. míti každé svou postýlku.. ne
nmjí spálí ani dvě spolu, tím méně s člověkem
dospělým, neboť prý dítě Spící s dospělým
člověkem vys.iluje.
'lělo mm se vychovávuti tak, aby údy
slejnmněmč se vyvinovaly, otužovaly, nn"
hývnly ;.:rnžrmsli a ohebnosti, neboť vlast—
nos'tí těch v každém

povolání

člověk

po—

lřebuje.
'l'ělo má. se také —- ovšem pozmnáhla,
postupně. a mzume —-—
již z mládí dostatečně

olužili, aby v budoucnosti proti všem vlivům
vnějším takřka oln'nčno bylo. Otužilé tělo je
také základem pevného zdraví & zdatnosti
v povolání.
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Zvláštní péči věnuj vynouti a uchování
zraku a sluchu, neboť těmito smysly duše
ze srdce se dívá, okolní svět pozoruje a
chápe.
Malé dítě neklad' proti slunci, neboť. se tím
kazí zrak. Také spálí.se má raději tak, aby
slunce do očí nesvítilo. Zrak se kazi patře
ním do slunce, patřením na jískřící se a
blýskajíci sníh, ostrým rychle se střídajícím
nebo mihotajícím světlem, náhlým přecho—
dem ze světla do tmy, silným větrem, pra—
chem, prací v temno, čtením drobných liter,
čtením a psaním v soumraku, pletením nebo
háčkováním jemných ručních prací a pře—
pracováním očí, to jest hleděním do práce
oči unavující i tehdy, když už oči bolí. Dobrý
zrak je pro člověka neocenitelný dar.
Kdyby však dítko stávalo se krátkozrakým
nebo zrak jeho slábnul, třeba vyžádati rady
lékaře, který obyčejně předepíše vhodné
brýle. Bez potřeby nikdo brýle nosíti “nemá,
ale když je jich třeba, má mu lék ař pře
depsatí vhodné. čislo sklíček. Mně v Praze
oční lékař dal na uchování zraku tyto
tři rady: Vleže nečist, nic těžkého nezdvihat
a nenosit těsný límeček u krku.

Skorojako zrak důležít je i sluch.

Proto

matka pečuje, aby dítky sluch si uchovaly.
Především pečuje o čistotu jejich uší, a
chrání je průvanu. Sluch se kazí i náhlým
a prudkým zvukem. Proto nenechává děti

Tb

blízko střelnic, blízko huoících továrních
strojů, v mlýnech, kovárnach, dílnách a vůbec
na místech hlomozných.
Důležita je ochrana zubů v. Proto již od
malička pořid každému dítěti kartáček na
zuby a nauč je, aby nejen ráno, ale i po
každém jídle ústa si vyplachovaly vlažnou
vodou a kartáčkem čistily. Dětským zoubkům
také velmi škodí kousání pecek & ořechů,
proto jim toho nelrp.

llůležito je také vzdělaní mluv idcl.
Proto před dítětem, na dítě a s dítětem
mluv co nejvíce, co nejsrozumitelnějí a co
nejsprávnějí. Dítě dříve rozumí než dovede
mluvili. Nešišlej na dítě a s dítětem, ale
předříkávej mu lehkzi slova čistě, pomalu a
zřetelně. Chybí—li, neplísni aniž se chybě
směj, ale v laskavostí ji Oprav. Dbej, aby se
nenaučily koktat. Koktati naučily se někteří
lidé jen vinou rodičův. Mluvidla dobře se
cvičí i vhodnými deklamovankami a zpěvem.
|)bej, aby děti mluvily hlasitě, dobře vy
slovovaly, myšlenky krátce a jadrně vy—
ladřovaly a nezvykly si mluviti nosem nebo
n'mem zpívavým.
Zdraví dítek opatruj, ale kdyby se dítě
roznemohlo, postarcj se o lékařskou pomoc.
V jedné »panskěc rodině se jednou rozpla—
kalo malé dítko. Plakalo a nemohli ho u—
tišiti. Proto hned běželi pro doktora. Doktor
dítě prohlédl a ukázal na červenou skvrnu
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na zádičkach — kousala je blecha. Jindy
opět, když dítě plakalo a volali ho, shledal,
že dítě má hlad. Poručil uvařiti kaši, dítě
se najedlo a přestalo plakatí. Když odcházel:
pravil: Je to vždycky chyba, když si dítě.
vybere nerozumné rodiče . .. Tedy pro ma—
lichernosti volati lékaře je zbytečno, ale po
volali ho ve skutečné nemoci je velice dů—
ležito. Různé »babskéf léky a prostředky už
mnohým dětem uškodily.
Zdravé dítě.je chloubou matčinou. Ale na
opak zase nic tak matku netrápí jako vč
domi, že má mrzáč—ka. Kdo nadává dětem
»pajdavýc, »šmatlavýc, »zrzavýc &.p. sahá

matce na nejcitlivější místo v srdci. Proto
také jsem se velice jednou rozzlobil na ženu,
která své sousedce v hádce vmetla ve tvář:
»Růh tě. potrestal — dal ti mrzáčka.<

21. Hry a zábavy clitck.
Dítě je od přirozenosti hravé jako kotě.
Rozumná matka chápe se tohoto přirozeného
pudu oběma rukama a učiní icj svým velmi
důležitým pomocníkem výchovy. Nebrání
dílku hráti si, ale jeho hry účelně i-idi.
Hry podporují výchovu tělesnou i duševní.
'l'uží svaly a plíce, podporuji ohebnost údův.
Udržují veselou mysl. Mluví-li kdo o »zla
tém mládia, mívziua myslí dobu radostných
dětských hei—.Mladost radost. Učiňme člověku
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příjemnýmjarojeho života, nebot život těžký
ho čeká — opatřme dítku radosti, po nichž
touží & jež mu prospívají.
Hry podporují přemýšlení, budí vlohy du
ševní a brousí ostrovtip. Když dítě třeba i
někde něco hrou pokazí, veliký zisk, který
na druhé straně zase ze hry má, tuto hmot
nou ztrátu skvěle vyncahražuje. Co na tom,
když roztřihá kousek staré barevné látky
nebo kus papíru na dlouhé pásky, aby z nich
vystavělo silnici?
Sestavenim hraček projevují dítky ducha

a nadání. 7..kousků dřev nebo kostek sesta—
vují »domyc, »kostelyc, »věže:, v písku dě—
lají »zahradyc, »rybníkyc & p. Mladá mysl
pracuje, učí se samostatně tvořiti & obrazo

tvornost je v činnosti...
Měj trpělivost s hrajícími si dětmi, raduj
se z jejich čilosti, dej si od nich vysvětliti,
co která věc znamená, staví—li»zámekc, ptej
se, kde jsou »dvéřec, kde »střechac, kde
>oknac, projev obdiv, vidíš-li, že něco se
vskutku podařilo, pochval, co chvály zaslu—
huje a naznač, co by mělo nebo mohlo by'ti
lepší.
Máš-ii čas, pohraj si i sama chvilku s nimi.
Když matka na zahradě vezme dcerušku za
ruce & otáčí se s ní, svědčí to oběma. Hráti
si s dětmi je větší radost než bavit-ise někde
ve společnosti, vykládali nebo l'iráti v kuny,
jiné pomlouvati a sháněti klepy.

llry 7amčslnávají ducha a učí dílky čin
nosti. 6-1
m je pro dospělého

pli'lCřP,tím je pro

dílěluzz.l rovnávajk askláduiícmah iprkénkzi
domníxa se oprax du že slaví dům. Vahálka
uhíií velkého imalého, a nečinnost byla by
zhoubou dítěte. A jak zdravě spí v noci,
když ve dne stavělo! Po práci sladký a za—
sloužený odpočinek . . .
Hry maji vždy obsahovali něco vychov
ného nebo mravoučněho. AleSpoň nikdy ne
smí obsahovali nic, co by výchově bylo na

závadu. Když jsme jednou udělali z loučí
»studnuc, dali do ni kočku, která chtějic se
.v.ní vyprostiti ji rozboříla a pod hromadou

loučíse ocitla, pravila nám matka: »Děti,kočka
má také cit, vás by také bolelo, kdyby se
na vás hromada dříví sesypala; vicekrále
toho nedělejte la A nedovolila nam opako—
vati hru onu, poněvadž otupovala náš cit.
Rovněž nutno zakázali i hry, které svá—
dějí k přílišné hravosti, nebot platí-li všude
přísloví »všeho s měrouc, platí to i o hře,
jakož i hry, které podporují vášeň hráčskou
jako na př. hry v karty.
Matka i na hrající si dítky má stále do
hližeti.
Moudra matka postará se dětem i 0 při
měřené hračky. Hračky volí laciné, jedno
duché, trvanlivé a pevné. Dítěti je milejší
třeba řípa s napíchany'mi slepičími pery než
drahá gumová panna samočinně zavírající

79

a otevírající oči. Mařenka dostala od kmo—

tí'ičky pannu. Panna je pro dívky vždy ne
nahraditelné milou hračkou, ale Mařenka by
_ji byla zlíbala radostí, neboť to byla první
krásna panna, .kterou dostala. Zalezla si
s ní do koutku, mazlila se s ní, houpala ji,
uSpávala. ale konečně chtěla i zvěděti, jaké
má šatičky. Začala ji prohlížeti & rozbírati.
až se vyvalily z ní — piliny. Zklamána a
ustrašena běžela k matce, ale ta ji ke všemu
ještě vyplatila, protože tak brzy tak drahou
pannu pokazila. Jakou vděčností byla. by si
ji zavázala, kdyby byla ji uchlácholila &
pomohla jí natrženou pannu spraviti!
Děti chtějí raději samy tvořiti, a proto
vždy přednost tlávejme hračkám, z nichž si
něco teprve samy

tvořiti mohou.

Dej dce—

rušce dřívko a kousek látky, af si pannu
sama ušije, dej liocliovi hůlku a provázek,
at' si udělat bič, nebo pomoz mu zrobiti dře
věnou šavli a \'ystříhati z papíru vojaky.
Dej dětem arch papíru a tužku na malby.
Děti rády napodobují rodiče, a tudíž i hry
a hračky týkající se zaměstnápí jejich rodičů
jsou jim mnohem milejší. Sel jsem kdysi
vesnicí. Několik hochů hrálo si na koně.
Dva byli už spřaženi, třetí držel je na oprati,
a čtvrtý maličký dělal hřibátko. Když vozka
uvedl své bujné oře do pohybu, vykřikl jeden
z nich na druhého: »Splaš se! Splaš selc
A hned začali se plašití a vyskakovati. že
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jich kočí nemohl aui udrželi. l lii'íbátko vy—
skakovalo &rychle utíkalo . .. Dítky kupcovy
zase již od malička prodávají, a dítky krej—
čího šijí a rovnají šaty.

Nezahrnuj dítky množstvím hraček, neboť
by jim sevšedněly.
Ke hře jim dej horší šaty, dej jim zástěrky
a nezlob se, když se někdy trochu pomaží.
Stane—li se, že dítky některé Oil sebe od—

slrkují nechtejíce si s nim hráti, buď že ml
přirozenosti ho nemají tak ráily nebo že jim
svou nemotorností hru kazí, postarej se, aby
je vlídně přijaly, a aby nepocítovalo již od
mládí svůj společenský útisk a nezatvrzovalo
se. Vezmi je s sebou a hraj si raději i sama
chvilku s nimi se všemi, jen abys je všecky
do hry zavedla adOpUinohlu i odstrkovanému
k jeho právu. Společná hra (lilek y_něstUje
v nich vzájemnou lásk u.

Když si přestanou hráti, ať nenechají vše
rozházeno a neutekou od toho, nýbrž af vše
seberou, srovnají a uloží.
Pro větší dobře se hodí obrázkové knížky
a pohádky. Ukazuj jim obrázky, vysvětluj,
co který znamená, vypravuj pohádky, zpívej
jim, vypravu j jim příběhy biblické a příběhy
z dějin naší vlasti. Mravní naučení z příběhů
vtiskuje se nesmazatelně v mladou duši.

Sí

22. Zvyk.
Co si člověk z mládí navykne, to provází
ho obyčejně i v životě budoucím jako jeho
vlastní stín. Zvyknul—li si z mládí jednati

dobře, zpravidla zůstáváinadále šlechetny'm
člověkem, navyknul-li však z mládí špat
nostem, i v budoucnosti obyčejně špatně
jedná. Čemu Janek z mládí zvykne, toho se
„Jan dokud živ drží. Zvyk má železnou košili,
a tato košile zrobena jest častým opako—
\'ánim.

Proto má zvyk nesmírnou důležitost, a
matka chtějic z dítek vychovati dobré lidi
musí se snažiti, aby již z mládí zvykaly si
dobře jednati.
Proto pečuj, matičko, aby dítky již od
nejútlejšího mládí zvykaly si všemu dobrému
a aby tato zvyklost vryla se do jejich mlade
duše. Navyknou-li si konati dobré, budou je
potom konali ze zvyku nemyslíce ani, žeby
mohly i jinak jednati. Vyjezděnou drahou
snadno se jezdí a nejraději.
Pečuj, aby si zvykly pravidelně

se mod—

lívati, pravidelně choditi do kostela, praco
vati, šetřiti a vůbec vše, co na řádném člo—

věku chválíme a co jemu a lidstvu prospívá.
Naopak zase nikdy nedovol, aby si zvykly
mocnostem, ať jsou jakéhokoliv druhu. Můj
jeden známý už jako dospělý člověk, když
se ráno oblékal, napřed si vždy obul boty
6
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a potom teprve přes boty navléknul si kal—

hoty. Když jsem se ho jednou ptal, proč tak
činí, pravil: »Od malička jsem si tak zvyk
nul.c A různé jiné. věci, které odsuzujeme,
dělají lidé jen proto, že jim to rodiče od
mládí trpěli. Mnohý kleje ze zvyku, jiný je
ze zvyku »levičkářc, jiný zvyknul si přimhu—
řovati oči, jiný zvyknul si nepořádku a pod.
Neříkej: »Až bude dítě větší, odvykne si

to.: Nikoliv! Zvyk je druhá přirozenost. Velmi
dobře o tom (lí veliký vychovatel

J. 1\.KO—

menský: »Nic na světě těžšího není, jako
člověka zle navedeného, zle navyklěho, lépe
chtítí navěsti a vyučití. Nebo strom, jak
roste, tak stojí, bud' přimě bud' křivě, na výš
vystřelený neb na šiř rozložený; přestrojovati
ho, pominul-lis čeho, dokud mladistvý byl,
již pozdě, již darmaa Dovolíš-li, aby dítky
si navykly něčemu špatnému, i kdybys po—
zději chtěla ono zlo vykořeniti nebo dřívější
své opomenutí napraviti, nic už nezmůžeš.
Proto řiď se touto zásadou: Ani malému
dítěti nedovol konati to, co nebude směti
kouati, až dospěje, u pečuj, aby od malička
zvyklo si kouati, co bude povinno konati ve
věku dOSpělěm.

32.1

.2'3.Dobrý příklad.
„Tak svěť. světlo vaše před

lidmi, ať vidí statky vaše
dobré :: velebí Otce vašeho,
jenž jest v nebesích.“
(Mat. :: us.)

Poroučí-li Kristus Pán, aby každý člověk
bližním svým svitil a rozehřlval je moci
sveho dobrého příkladm přeje si v prvé. řadě,
aby dobrý příklad davali rodiče svým dítkám.
neboť jak žijí rodiče, tak učí se žíti i děti.
Sv. Isidor dí: »Na rodiče pohlíží dítko pev—

ným jasným okem jako žák na předložené
vzorné písmo.

.lt—jichpříklad jest tiskem,

jenž v útlé srdce se vtiskuje, jest formou,
již duše dětská na sebe. přijímán
Dítě myslí, že musí žíti právě tak jako
jeho rodiče. Jako obyvatelé města řídí se
věžními hodinami, tak dítky v rodině řídí
se příkladem svých rodičův. Jdou-li rodiče
správnou cestou ctnosti, jdou ji i dítky,
jdou—li však špatně., i dítky maji ukazatele
špatného a bloudí. Proto vidíme, že dobří
rodičové mívají dobré dítky, ale zlí zlé,
nebo-li, jak naše české přísloví dí, že »jablko

nikdy daleko od stromu nepadnea.
Poněvadž dobrý příklad rodičů je nejlepším
vychovatelem dítek mají rodiče až úzkostlivě
o to pečovati aby dětem svým vždy dobrý
příklad dávali

M4

A pončvadž zase pravidelne matka více se
s dětmi stýká než otec, poněvadž ji dítky
časteji vidí, & poněvadž je jim tedy spíše
vzorem, dle něhož svou duši upravují, má
zvláště matka dobrý příklad nade vše cenití
a jím dítky vychovávati. Má pečovati, aby
celý její život byl pro dítky zrcadlem, do
něhož mohou s radostí vzhlížeti & které
nikdy žádnou skvrnou není umazáno a žád
ným hříchem zakaleno.
.lest ovšem pravda, že matka má. dítky
přiměřeně poučovati, k dobrému nabádaíí a
před zlem varovati, ale také je pravda, že
všechna slova její by vyzněla na plano,
kdyby nebyla podepřena mocí jejího příkladu.
Příklad, tot mocný kazatel, jehož hlas nej
lépe přesvědčuje. Slovo zní, příklad hřmí.
Slova napomínají, příklady táhnou. Mnohem
lepší je |.lříklad beze slov nežli slova bez
příkladu. »Mocuější jsou příklady než slova;
a úplněji se poučuje skutkem než hlasema
(lí sv. Lev.

Svatý František posílaje své druhy do
města, říkal jim, aby' šli kázat. Nevybízel
jich tím snad, aby ve skutečnosti kázali, ale
aby se mírně, uctivě a zbožně chovali a
dobrým příkladem svým duše získávali. A
opravdu kázání tato působila velmi blaho
dámě.
Proto, maličko milá, vychovávej přede—
vším dítky svým dobrým příkladem. Ani
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nevíš, jak tvé jednání dítky pozorují! Am
slovo ani pohyb ani tvůj dech jediný jim
neujde. A hned vše napodobují. Dobře. dí
A, Komenský: »UčJe činiti svym činěním
nebo deliopičátkajsou; Cl„lthlČdail dobrého
neb Zlího, hned delaji.:
.lakaje matka, bývají l dítky. .laká matka,
taka Katka. Aslova Aristotelova, že »matka
je půl dítětea můžeme směle doplnili, že
matka je skoro celé dítě..
.íako největšího neštěstí chraň se dědí
detem příklad špatný. Tímto těžkým provi
nčním svědomí své. nikdy neobtěžuj.
Také prohledej celé okolí dítěte a pod:—ol:

je zkoušce, není-li někde špatný příklad
možný. Z otrávené studny dětem piti nedo—
voluj. Sv. Jarolím praví: »Rodiče bývají na
své. malé dítky dosti pečlivi, aby jim hadi
nebo jiná jedovatá zvířata neublížila, &-ta
kováto péče jest. i chvalítebna; než měli by
tuto péči obraceti též ina duše detske, aby
škody nelrpěly zlým učením a špatnými pří—
klady.c
Každý obraz má líc a rub. Buď svým
dítkám obrazem, který se jim líbí, na nějž
rády se dívají, ale který je k nim vždycky
obrácen lícem příkladu dobreho, nikdy však
na ruby příkladem zly'm ..
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“24.Pečuj, aby se (litíiy nepukazily.
Matka dvojím způsobem vychovává dítky:
Příčiňuje se, aby v jejich srdce rozmáhalo
se dobro a potom zamezuje do něho přístup
zlu. Pečuje, aby nikdy nic neviděly a ne—
slyšely, co by je mohlo pokazití & srdce
jejich poskvrniti. Nejen sama se střeží dáti
jim v něčem špatný příklad, ale dbá, aby
;tní jiní lidé, s nimiž její dítky se stýkají,
jich nepokazili. Co by prospěla všechna dohra
naučení a napomínání, když by jiní zase vše
to v zárodku zničili?
Když se rozvine jaro, květinky pomalu
rostou a rozkládají se, ale tu pojednou přijde

někdy mráz, a rázem je veta po tom, co
teplé sluníčko pomalu vytvořilo. A tak je
tomu l'nnnhdy i s výchovou. Matka od ma
lička duši dítěte šlechtí a pěsti, raduje se
z jejich pokroků v ctnosti, ale tu pojednou
nějaký »mrám špatného příkladu nebo mravní
nákazy dlouholeté její úsilí najednou zničí.
Pečlivý zahradník byliny zvláště milé před
mrazem chrání, a podobně i matka chrániti
má nejdražší bylinky svého srdce.
Dbá především, aby nikdo z domácích dítě
uozkazil. Někdy nesvědomití služební mívají
zkázu dítek na svědomí, a proto volbě slu
žebných věnuje matka zvláštní pozornost.
A není-li přesvědčena o mravní spolehlivosti
služebných, raději ani dítkám s nimi stýkati
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se nedovoluje. Nejsou řídké případy, že slu
žební naučili dítky krásti, že naučili je ro—
diče přelhávatí nebo že svedli je k nemrav—
nosu.
Pečlivá matka bedlivěmu uvážení podrobí
i společnost mimo dům, s kterou se dítko
stýká. Pověz mi, s kým obcuješ, a já ti po
vím, jaký jsi. Špatná společnost dítko skoro
najisto by pokazila. Kde stýkají se lidé dobří
se zlými, vždycky spíše dobří se pokazí od
zlých nežli obráceně. Když před potopou
světa vsynově Boží: obcovali se syny »to

hoto světa:, pokazili se tak, že posléze tak
nešlechetní byli jako tito. A působivost zla
je tak mocna, že i jen jedno jablko zkažené
sto zdravých pokazí.
Proto na dítě, máš—li je Opravdu ráda,
pečlivě dohlížej a nenech je nikdy ani hráti
si neb obcovati ani s dětmi špatně vycho—
vanými ani s lidmi nakaženými nevěrou nebo
nemravností. Pečuj, aby dítky co nejvíce
byly doma a pod tvým dohledem. Jest smutné,
že mnohdy _maji rodiče větši starost o to,
přišly-li večer všechny husy domů, je-lí doma
prasátko nebo telátko, ale jsou-li po večer
ním klekání

doma už i dítky, o to se ne—

starají. Tma je vždycky nepřítelem mrav
nosti a proto rodiče dbají, aby zvláště večer
a v noci dítky byly doma.
Pečlivá matka tak se o dítě stará, že nikam,
ani ne na pout, nepouští je samotné. Když
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dvanáctiletý .ležíš šel prvně na pout do .Ie
rnsaléma, šla Matička jeho s ním.
Tím méně pouští je matka samotny do
zábav, círků, biografův a divadel, kde by
snadno mohly viděti a slyšeli, co se pro
dítky nehodí.
Matka nebere s sebou dětí aniž dovolí
otci jeíbráti s sebou do hostinců, do taneč
ních síní a koncertů, protože takové ovzduší
bývá pravidelně pro ůtlou duši dětskou
otravne.
Ano matka nebere s sebou dítěte ani do
společnosti 'jinakágslušnýcli, jestliže by se
v nich mohlo vvskytnouti nebezpečí pro ně.
Matka přišla jednou s dceruškou do společ—
nosti. »To je hezká holčička! A jak je na—
strojenalc přivítala pani domu malou ná—
vštěvnicL Děvče se ulizovalo, pochvala do
očí vyslovená jí lahodila. Ale matka jeji,
poněvadž byla rozumna, vicekráte s ní do
společnosti te nešla, aby nebyla tam znova
pochválena a nestávala se ješitnou.
Jiná nerozumná žena Opět „pravila pí'ed
malým hochem: »Ty budeš bohatý a ne—
budeš musit pracovat.c I takováto řeč za—
sadila duševnímu vývinu dítěte řádný po
llček.
Kdo mluví s dětmi nebo před dětmi, má
býti na řeč zvláště Opatrný.
Matka dbá., aby nikdo ani slovem ani
skutkem jejich dětí nepokazíl a aby ani
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sauny návštěvou závadných míst, špatnou
četbou nebo ve špatných spolcích se nepo
kazily.
Stavíc chrám výchovy jedná jako židé, o
nichž praví Písmo, že stavíce kostel »jednou
rukou každý dělal a v druhé držel meče.
(ll. Esd. 4, W.).

25).Napomínáui a výstrahy.
ltozmlouvati se svými dětmi je největší
radostí každé prave matky. Ale rozumná.
matka nerozmlouvá s dětmi snad jen pro
zábavu, ale právě rozhovory, jež bývají
srdečné, vštěpuje jim nejdůležitější naučení
pro život.
Na moudrá

naučení svých matek z nej—
útlejšího mladí vzpomínáme s povděkem po
celý život. Tato naučení, napomlnání a vý
strahy bývají nám často druhým andělem
strážným na cestě života chráníce nás před
poklesky & pomáhajíce nám povstati, když
jsme poklesli. Svatý Augustin, i když nej—
hlouběji v prostopášnostech tonul, na moudra
napomlnání matky své vzpomínal. Tak u
tkvěla mu v paměti. A konečně z rozmaři—

lého tohoto jinocha udělala kajícího se muže,
svatého biskupa a velmi slavného církevního
spisovatele.
Moudrá matka používá každé příležitosti,
aby dítkám moudrá napomináni dávala a
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před zlem je varovala. Ditky jsou nevědomé,
prostomýslné, od přirozenosti ke zlému ná
chylné a proto takového napomínaní & vý—
strah jako soli potřebují.
Nezapomenutelný spisovatel V. Kosmák
vypravuje ve vzpomínkách na svou matku:
».ledenkráte jsem šel s matkou přes pole
na návštěvu. Byli jsme chudí. Obuv jest
drahá. Sezuli jsme střevíce a šli bosi. Bylo
nám jíti po stráni podle rybníka, kde bylo
mnoho drobného kamení. Píchalo mne to.
»Mamínko, mne to píchá do nohoua, žaloval
jsem. »Dítě, nenaříkej.— Jak to teprve Pána
Krista píchalo, když šel bos na horu Kalvarii
a nesl ještě těžký kříž a bili ho & strkali
jímlc Vytáhla růženec & počala se modliti.
Mne to již nebolelo.<
Matka je láskyplnou učitelkou svých ditek
učic je zachovávati přikázání Boží a církevní,

nabádajíc je k bohumilému životu a varujíc
před hříchem. Blanka říkala svému synu
Ludvíkovi: »Kdýbýs na smrt byl nemocen
a pouze nějakým hříšným skutkem mohl ses
dodělati ztraceného zdraví, raději bych tě u
svých nohou viděla mrtvého než smrtelným
hříchem poskvrněného.:
Napomínaní a výstrahy neodporoučí se
přehánětí, protože by sevšednělý, &kdo chce
dosíci příliš mnoho, obyčejně docílí málo
nebo nic. Nedopmončí se duck mravokár

Hl

oyun kázámmi přespat-at.. Jako všude jinde
tak i zde střední cesta je zlata cesta.
Ovšem se nemá také opakovati stále totéž.
Na konec přijmi, milá. matko, dobré na
pomenutí i sama: K čemu dítky napomináš,
musíš sama napřed činiti před.nimi názorně.,
a před čím je varuješ, toho sama předem
vždy chrániti se musíš. Jenom tak budou
tvá na,.romínáni a výstrahy míti pravou cenu
a působivost.

26. Trest .
V nekterych krajích rozšířenaje modlitba,
která sice církví svatou ani schválena není
aniž s věroukou katolickou se srovnává, ale
je plna poesie a dobrého mravního naučení.
Začíná slovy »Tamhle je kostelíček, v tom
kostelíčku je zveneček . . .c V této modlitbě
se praví:
Podej duše pravé ruky
provedu té skrze muky,
skrze muky do očistce, '
tam uhlídáš své rodiče
jak tam pláčou, neříkají,
že své dítky netrestají...
Matka vyehovávajíc dítky pečuje, aby byly
dobře zvedeny. Jakmile se v něčem proviní
nebo něco zlého si zvykají, trestá je. »Met-la

a hárání dává moudrost, ale paehole, jemuž
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se dopouští vůle jeho, zahanbuje matku
svouc

(Přísl. 29, H).). »Neodjimej od pa

cholete kázně; nebo budeš-li je mrskati
metlou, neumře. Ty je metlou mrskati budeš,
a. duši jeho z pekla vysvobodišc (Přísl. 23,
18——I4.).Kdo roste

neboje se, sestará

ne

stydě se. Kdo zroste bez bázně, zstará se
bez kázně.
Trest má dvojí význam : Předně, aby Spra
vedlnosti učiněno bylo zadost & podruhé má.
býti lékem proti pokleskům v budoucnosti.
Svět viditelný i neviditelný je už tak za—
řízen, že každé zlo musí býti potrestáno ?
každé dobro odměněno. Jestliže dítě se pro
viní, spravedlnost káže, aby za vinu pykalo.
Trest, jejž trpěti musí, je mu zároveň výw
strahou, že to zió, za které trpělo, nemá
dělati podruhé.
'Frestem vykořeňujc se bejli vášni, náru
živostí & zlých náklonnosti ze srdce rostou—
cího dítěte. Kdybychom neprořezali stromu
a nechali ho zarůsti »vlkyc, nepřinesl by
užitku. »Bláznovství př'ivázáno jest k srdci
pacholete, ale metla kázně vyžene je: (Přísl.
22, 15..
Žádiiá matka netrestá ráda, & musi-li
trestati, je to pro ni samu už trestem. Ma—
teřské její srdce vzpirá se, ale srdce musí
ustoupiti, kde káže rozum. Rozhoduul-li
rozum, že dítko trestu zasluhuje, má také
trestáno býti. Matka poskytne ditku tohoto

foi-i

hořkého léku a poskytuje mu ho právě
proto, poněvadž je opravdu miluje. Zdaž i
lékař, jenž nemocného operuje a řeže, ne
prokazuje mu dobrodiní?
Není pravda, že by dítky k matce, která
je trestá, ztrácely lásku — právě naopak!
Trestá-li je spravedlivě, tím více ji milují,
neboť dítě vycítí velmi dobře, že trestající
ruku vede milující srdce.
Ovšem samo s sebou se rozumí, že trest
musí vždy vyplývati z lásky a nikdy ne ze
msty nebo vzteku. Matka, která by si chtěla
na dětech »vylít zlostc sama zaslouží provaz
na krk. .
Nikdy netrestej v rozčileni nebo zlosti.
K trestáni se vždy vyžaduje klidná mysl a
náležitě ovládáni sebe. Raději netrestej, nežli
bys způsobila něco, co by mohlo míti nej
povážlivějši následky. Jedna matka ve zlosti
dala hochovi do hlavy válečkem na nudle,
poněvadž ho právě držela v ruce, když »ji
vztek popadla, a hoch z toho zblbnul.
Nikdy netrestej za něco, co dítě udělalo
nechtíc, z nevědomosti a ze slabosti tělesné.
nebo duševní. Trestej jen za skutky vyko
naně ze zlé vůle a zlomyslnosti.
Netrestej mnoho. Dítě »otlučenéc pozby'vá
citu, otupuje a sesurovuje. Trestej jen zřídka.
Tresty přiměřeně stupňuj. Napřed trestej
pohledem, potom slovem, odejmutím milého
jidla, milé zábavy a teprve když všecky
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ostatní stupně trestů selhaly, přikroč na stu
peň nejvyšší — k trestu tělesnému. 'len je
až poslední na řadě, proto také velmi řídký.
Ltjenom až uejxětší nutností vyvolaný, jako
na př za lež neposlušnost & vzdorovítost
Nikdy nehij do 1lany. Část těla. na ktetou
sedáme je jako stvořena k tomu, aby trpěla
za všecky poklesky & přehmaty, které Spal:
Cllalčt ústa, ruce, nohy
Nebij rukou, ale metlou. Písmo Svaté o;.:ět
& opet mluví o metle. U nás doma měla

metla trvale své čestné místo za svatým
obrazem na zdi.
Trest má odpovídati provinění—za menší
vinu menší trest, za větší provinění také větší
potrestání. Trest musí býti nejen odůvod
něný, ale i Spravedlivý.
Třeba používati také trestů vhodných &

nikdy takových, kterými by nebylo praveho
účele dosaženo.
.Ie-lí trest zahanhujícím, nemá býti zahan
bujícím trvale, nybrž jen na nějakou dobu.
llítko nesmí si nésti žádné Kainovo znamení.
Jakého druhu je vina, takového druhu má
býti i trest. Pijakům & jedlíkům |')í"etípí5'u„io
lékař půst, & dětem, u nichž se vyvinula

hříšná touha po jídle a pití, ukládáme za
trest zdrženlivost. Někdy trestá už příroda
sama. Dostane-li dítě bolení břicha, protože
mlsalo, nebo vrhne-li hoch, protoze kouřil,

,v

B:)

což jest to jiného než spravedlivy trest, který
jim příroda uložila? Podle učitelky přírody
naučme se také voliti vhodné tresty.
A ještě něco: Co jsi po zralé úvaze tre
stala jednou, musíš trestati už vždy. Musíš.
by'ti důsledná. A stejnou vinu stejně přísně
vždy trestej ! Jaká je to vychová, když matka
jednou se dítěti zasměje, jak umi pěkně na
dávat a podruhé ho za to bije? Anebo když
jedno dítko trestá za to, co druhému pro

míjí?
Konečně varuj se uásledovati některé
příliš útlocitně maminky, které dítě brání a
schovávají, když je otec bije nebo bití chce.
Otec a matka mají byti vždy a ve všem
svorni. Co chválí jeden, má pochváliti druhy,
a co kára jeden, má i druhý kárati. Matka
má snahy otcovy podporovati & nikoliv je
mařiti a křížiti. Jak často už se stalo, že
takový synáček, ktereho maminka před otcem
bránila, aby nebyl bit, když dorostl, se ji
za to jak náleží odměnil & sám ji notně
zbil! Dostala jen, co zasloužila... Matka, i
kdyby viděla, že otec trestá snad nadmíru
nebo že trestá nespravedlivě, nekárá ho za
to před dětmi, ale domluví mu teprve mezi
čtyřma očima.
Některá maminka, když dítě potrestá, a
vidí, že dalo se do pláče, hned je zase hladí,
líbá a laská se s ním, jakoby je hned zase
za odpuštění prosila

& jemu soustrast

vy—

flv-;

slovovala. Takový trest míjí se úplně účin—
kem. Když jsi dítě potrestala, nech je jen,

pláčeli, však se brzy samo uklidní. Je-li
vzdoxovito, přidej mu.

Po trestu vždy pozoruj, jaký dojem tiest
na dítě učinil, abys měla vodítko pro bu
doucnost. Tehdy také nejlépe poznáš pravou
povahu dítěte — prave poznání povahy je
pro celou výchovu nadmíru důležito.
27. Odměna.

Moudra matka nemračí se jen stále na
dítky, nekřičí na ně jako kapr-zil na vojáky,

nebije a neplísní jich bez ustání, nýbrž je
k nim vlídna, laskava a dobrosrdečua. V při—
rodě hřímá & blýská se jen velmi zřídka,
jen když je toho třeba, aby vzduch se vy—
čistil, ale většinu roku vidíme mile a usmě
vave sluníčko, které zahřívá, blaží &nesčetné

dary nám dává.
Matka netrestá jen, ale používá i od měn,
aby vedla dítky cestou k dokonalosti.
Odměna je dobra pomůcka vychovávací,
&moudrá matka neopomiji tohoto prostředku
hlavně v letech útlého mládí používati.
Vždyť i Bůh vychovávaje lidstvo používá
odměn: Dětem, které otce a matku ctí,
slíbil za odměnu ochranu a požehnání, a

věčnou blaženost slíbil nám za odměnu na—
šeho ctnostuého pozemského života.
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()dměna posiluje slabou vůli dítka. Slíbí-li
mu matka odměnu, snaží se dobře jednati,
aby ji dosáhlo. Snaha po odměně udržuje je
na dobré cestě, posiluje v dobrém předse
vzetí, pobízí k větší píli a vytrvalosti. A když
setrvalo na dobré cestě, je mu dosažená od—
měna příjemným následkem jeho dobrého

konání

Slíbíš-li něco, a dostojí-li dítě podmínce,
odměnu jistě uděl, nebot dítě musí býti
předem jisto, že vždy pravdu mluvíš, věrna
slibu zůstáváš a slovu dostojíš.
Snad netřeba ani podotýkati, že odměňu
jeme jen dobro a nikdy zlo. »Maminko,
podívejte se,< volala malá Mařenka celá u
dýchaná veběhši do světnice, »poslala jste
mne za krejcar pro svazeček nití, a já jsem
přinesla dva. Nitě jsem si vybírala, a když
se kupec ohlédnul, jeden svazeček jsem mu
ukradla.: — »To je dobřec, pochválila ma
minka malou zlodějku místo co měla vziti
metlu, nalupati jí a nitě vrátiti. Zlých skutků
nemáme chváliti a nesmíme odměňovati
nikd .

Odměna není mzda, nýbrž jenom mimo
řádně povzbuzení k něčemu dobrému nebo
vyznamenání za nějaký mimořádný dobrý
výkon. Neodměňujme ditko za to, že po
slouchá, neboťto jest jeho povinností. Smlou
vá-li dítko s matkou jako na trhu »poslechnu,
dáte-li mia, máje metla naučiti mluvitjinak.
7

. _!

EL,.

Neodměňuj stále a za všecko, neboť tak
by odměna sevšedněla, ztrácela na působi
vosti nebo míjela se úplně účinkem. Od
měňuj jenom zřídka. Jsou lidé, kteří, ne
jsou-li stále chválení, vidí už v tom pohanu.
Ti byli špatně vychováni, protože jejich ma—
minky stále a za vše od maličkosti je chválili.
S chválou jako s kořením —málo a zřídka.
Každý člověk má v sobě touhu po cti.
Touha tato, je-li v pravých mezích, člověku
prospívá, _neboťjej vede a povzbuzuje k vy
niknutí. Slechetná ctižádost je zřídlem nej
větších činů. Odměna tuto ctižádost udržuje,
podporuje a pěstí, ale nesmí ji vypěstovati
nadmíru, neboť potom stala by se hříšnou
a škodlivou. Vidíš-li, že odměnami stává se
dítě hříšně ctižádostivým,

že celou mysl sou—

střeďuje jen k tomu, jak by co nejvíce od
měn sklidilo, ustaň s odměnami, neboť bys
jimi dítě pokazila.
Rovněž nesmí se odměnou vypěstovati
přílišná snaha po zisku, ziskuchtivosti a so—

beckost

Při odměně je velmi důležito míti na zře—

teli povahu dítěte, věk a pohlaví. Co jednomu
prospívá, druhému by mohlo uškoditi.
Nutno se vystříhati i všelikého stranictví
& nezahrnovati stále jen odměnami vyvole—
ného miláčka a stále ostatní druhé opomíjeti.
Tím byl by porušen cit pro spravedlnost,
vážnost matčina by trpěla, a v srdcích »od
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strkovanýchc zahnízdila by se nenávist, jež
je největší nepřítelkyní společnosti lidske.
Způsobu >odměniti jednoho, aby pokárán
tím byl druhý: použivá matka jen velmi
zřídka
Jaké jsou stu p n ě odměny ? Prvním stup—
něm je pochvala udělená buď vlídnym po
hledem, láskyplnym přikývnutím nebo slo
vem. »Přineslas do kuchyně dřívi'Pc ptala
se maminka přicházejíc s pole a chtějíc
chystati oběd své malé dcerušky. »Ano, ma—
minko.: — »Jsi hodná, žes to udělala už
bez poručení, mám tě za to ráda:, pochválila
ji maminka. Vyslovená pochvala doerušku
blaží, a jistě nikdy už nezapomene dříví
nanésti.

Další stupeň odměny je projev důvěry.
Pro dítě spolehlivě je vyznamenáním a od—
měnou, svěříme-li mu něco samostatně vy—
konati, dítěti pravdomluvnému věřme na
slovo, bez pochybností, dítěti střídměmu
předložme více pokrmu, aby si vzalo z nich,
co chce.
Dalším stupněm je poskytnutí dovolených
požitků,
jako na př. lepšího jídla, dovo—
lení nevinně zábavy a p.

Nejvyšším stupněm odměn jsou dary.
Ale dávejme za odměnu jen předměty uži
tečné, ale nikoliv bezcenné nebo škodlivé.
Dává-li matka dítku za odměnu cukrátka,
s odměnou je ve své nerozumnosti současně
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i trestá, nebot mu kazí zuby a žaludek.
Dobrou odměnou jsou nově šaty, dobrá kniha,
nějaký užitečný nástroj a p.
I maličký dárek, který mateřská ruka
z lásky a s vlidností podává, má pro obda—
řeněho velikou cenu.

Odměna má býti úměrna s vykonaným
dobrým skutkem. Čím cennější je dobrý
skutek, čím většího sebezáporu k němu bylo
třeba, tím vyšší stupeň odměny zvolme.
A druhy odměn střídejme. Dostává-li dítě
odměnu vždycky stejnou, přesytí se mu, ano
někdy i zoškliví.
Velmi důležito je pozorovati dítě po od—

měně. Jestliže vnitřním pohnutím zčervená,
v jeho očích ukazují se slzy radosti, s vděč
ností děkuje, odměny jistě zasluhovalo &
blahodárně na ně působí. Jestliže však od—
měnu přijímá lhostejně a chladně, nebo se
hrdě vypíná &vychloubá, buď mu vůbec ne
prospívá nebo dokonce i škodí.
Čím je dítě větší, tím méně je odměňuj
me a učme je jednati správně z lásky
k Bohu a nikoliv z touhy po odměně. Vy
spělejším dětem vštěpujme přesvědčeni, že
nejlepší a nejjistější odměnou za jejich dobré
činy jest jim jejich vlastní svědomí.
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28. Výchova duševní.
Dítě má nejen tělo, ale i duši, a matce
přísluší pečovati nejen o vy'chovu tělesnou,
ale i duševní. Vy'vinuduševnímu věnuje právě
takovou

péči, ne—livětší, jako vy'vinu těles—

nému.
Pečovati o duši začíná již od nejútlejšího
mládí, neboť záhy začíti musí, kdo blahého
cíle dojíti chce. Sv.Augustin napsal: „Hned
jako malý chlapeček slýchal jsem od své
matky Moniky o životě věčném, jehož se
nám lidem příchodem našeho Pána a Boha
dostalo.—: Sv. Alfons Líg. chválil po celý život

svou matku a říkával: »Lze-li něco chváliti
na dětství mém, nespáchal-li jsem tenkráte
hříchu, lze to přičísti jedině svědomitě péči
matky mé.a Hle, největší dva duchové, které
dějiny církevní znají, chválí matky své,
protože již z mládí o jejich duševní výchovu
pečovaly.
Jak kdo z mládí byl vychován, takovym
byl i později. Byli dva bratři — Boleslav a
Václav. Jako synové jedněch rodičů měli
jistě asi přibližně stejné přirozené vlastností
a náklonnosti, ale výchova v mládí uvedla
je na životní cest/y zcela rozdílné. Václava
vychovala svatá Ludmila, a následek dobré
te vy'chovy byl, že se z něho stal světec,
Boleslava vychovala Drahomíra, žena pano—
vačná, nekřesťanská, a následek špatné této
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výchovy byl, že z Boleslava stal se bratro—

vrah.
V duši dítěte je semeno dobrého i zlého,
a výchova působí, že buďto vzroste dobro
nebo zlo.
Povinností matky je pečovati, aby vzrostlo
dobro. Proto dobré vlastnosti duševní pě—
stuje, zlě již v zárodku potlačuje.
Poněvadž matka své dobré i špatně vlast—
nosti nejlépe zná a poněvadž ví, že dítě po
ní jak vlastnosti dobré tak i špatně dědí,
ví již předem, k čemu dítě jeviti bude ná
klonnost, byť ji třeba ještě ani neprojevovalo,
a může tudíž s úspěchem začíti pěstovati
dobré vlastnosti a od kořínků dusiti zlě.
Nejlepším prostředím, v němž duše nej
lépe rostou, se vzdělávají a v dobrém pro—
spívají, je křesťanství. Žádná filosofie ani
žádná soustava nebo methoda' vychovávací
křesťanství nenahradí. Křesťanství je obdivu—
hodná a duchaplná, protože božská soustava
a vytyčuje výchově pevně a jednotně směry
a dráhy, po kterých přesně jíti má jak vy
chovávající matka tak i vychovávané dítě.
Takě zkušenost nás dostatečně učí, že prostě
ženy z lidu, které dle názorů světa nemají
pražádněho vzdělání a žádny'ch vychova
telských knih nečtou, pravidelně lěpe děti
vychovávají než mnohě učené, vzdělané a
sečtělé paničky, a to proto, poněvadž učí je
modliti se a bátí se Boha. A dějiny jenom
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proto zaznamenaly jména některých zcela
prostých žen, poněvadž vychovaly slavné
syny, a vychovaly je proto tak dobře, po
něvadž Bůh a jeho vůle byla jim středem
celé jejich výchovy.
Matka vpravdě křesťansky smýšlející ne
spoléhá na své slabé síly, ale hledá pomoc
u Boha. Modli se za duši dítěte, prosí Ducha
Svatého, aby ji osvítil, jak by dítě dobře
vésti měla, a jakmile dítě mluviti umí, učí
je, aby samo za osvícení Ducha Svatého se
modlilo. Prosí Boha, aby její výchově žehnal
a svým požehnáním ji provázel, neboť »bez
Božího požehnání marně naše namáháníc.
»Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh dal
vzrůst. Protož ani ten, kdo sází, jest něco,
ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, jenž dává
vzrůst: (I. Kor. 3, 6—7). Bez milosti Boží
nemožno jest dojíti spasení, a bez pomoci
milosti Boží není možno dobře vychovati
člověka. »Všelikě dání výborné a každý dar
dokonalý s hůry jest, sestupujíci od Otce
světelc (Jak. 1, 17.). chhovatel Overberg
často se modlíval: »Cistě srdce stvuř ve
“mně, ó Bože, ó posvěť mne, aby i ti, které

jsi mi svěřil, skrze mne posvěcení byli.:
Modlívej se, křesťanská matičko, i ty způ
sobem podobným.
Věz, že před soudnou stolicí Boží nebudeš
se zodpovídati jenom za duši svou, ale i za
duše svých dítek. Až budeš skládat před
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Bohen účty, první otázka bude: »Jak jsi
vychovala své dítky ?: Blaze ti, budeš-li
moci odpověděti, žes je vychovala dobře.

29. Rěstování rozumu.
Duše má dvojí základní mohutnost, jedna
myslí a druhá chce. První říkáme »rozum»,
druhé >vůlec.
Všimněme si napřed první stránky a tažme
se, jakým způsobem možno ji pěstovati a
vzdělávati.
Pokud člověk byl ve stavu dokonalosti
v ráji, byl i jeho rozum dokonalý. První lidé
před pádem velmi mnoho věděli a znali.
Bůh jim jako zvláštní dar vědomosti různých
věcí vlil. Ale následek hříchu prvotního byl,
že rozum lidský se zatemnil a že si nyní
pracně různě vědomosti získávati musí.
Ovšem paprsky Božského světla, toho světla,
které dříve rozum úplně prozařovalo, zůstaly
vněm dosud, jako zůstávají na obloze čer
vánky po slunci, které již zapadlo.
Dítě otevírajíc oči, počíná i mysliti —
rozum jeho se probouzí. Pozorujme jen bed
livě dítě a přesvědčíme se, jak jeho rozum
až ku podivu brzy pracuje — již mnohem
dříve než může mluviti. A jakmile začíná
mluviti, překvapí nás mnohdy svými nápady.
Stále na všecko se táže, takže nestačíme
mu skoro ani odpovídati. V těch otázkách
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odrážejí se jako v zrcadle zbytky původního
Božského světla, a proto matka vítá je s ra—
dostí, vědouc dobře, že jsou to jasné a bez
pečné známky čilosti rozumové. Nikdy ne
považuje otázky ty za obtíž.
Skoro každá matka vidí ve svém malém
miláčku pravého »mudrcec. Skoro na po—
tkání slyšíme maminky chváliti své caparty
»To je chytré dítěc. Tak často to slycháme,
že se diviti musíme, kde se potom mezi
velkými lidmi vysky'tá tolik hloupých...
Velmi mnohé maminky každy' malicherny
nápad dítěte přijímají jako projev hluboké
moudrosti &neobyčejně chytrosti & stále dítě
před ním a předjinými chválí pro jeho rozum.
»Tak si považte, kmotřiěko, jak je náš Pe
píček chytry': Když jsem šla z kuchyně do
světnice & nechtěla jsem ho vzít s sebou,
zamknul za mnou dvéře. To jsem se mu
nasmálalc Tohleto jsem jednou slyšel na
vlastní uši.
Děkuj Pánu Bohu za to, máš-lí dítě rozumu
zdravého, nechlub se tím, uzavři radost tu
ve svém srdci &rozum dítěte rozumně pěsti
jako pěstujeme milou květinu.
Co sama víš, sděl s dítětem, může-li to
ovšem

pochopiti & je—li mu to prospěšno.

Mudrc Seneka pravil: »Cokoli vím, to vše
do jiných přelíti volíme A jindy týž mudrc
pravil: »Kdyby mi s tou vyminkou dávána
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byla moudrost, abych ji zavřenu choval a
nikomu ji nepovídal, nepřijal bych jí.:
Uč dítky modliti se. Než jdou děti do
školy, majíuž nejobvyklejší modlitby uměti.
Vypravuj jim o Kristu Pánu, neboť taková
vypravování v útlém věku vtiskují se v duši
dítěte nesmazatelně. Vypravuj jim o svatých
& světicích Božích, uč je znáti základni
pravdy náboženské, znáti zákony Božskéi
církevní, znáti vůli Boží a znáti povinnosti.
Také pečuj, aby světskými vědomostmi byl
rozum jejich obohacován, uč je správně dí
vati se na svět, chápati příčiny a následky
všech věcí, pověz jim, co má jaký účel, jaké
zařízení má který nástroj, jak co poskytuje
užitek, prospívá 'nebo škodí, jmenuj jednot
livé předměty, uč je jmenovati, a to vždy
pravými a správnými jejich jmény, zaved'
dítě, máš-li k tomu příležitost, na př. do
zvěřince, aby na vlastní

oči vidělo cizí zvi—

řata, nebo do okrasné zahrady, aby poznalo
cizí druhy stromův a květin a vypravuj, co
se dělo za tvých mladých let.
Pečuj, aby rozum dětský byl stále činný
a tak jej nejen zbystříš, ale i obohatíš dů
ležitými a všeobecně prospěšnými vědo
mostmi.
V první řadě ovšem pamatuj na vědo
mosti, které by mohly prospěti dítěti v bu
doucím jeho povolání.
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Sdělujice s dětmi vědomosti a obohacujíce
jejich rozum musíme ovšem vždý míti na
zřeteli jejich dosavadní vzdělání, chápavost,
věk a pohlaví.
Také musíme jíti po stupních postupujíce
od věci lehkých k těžším, od menších k vět
ším, od jednoduchých k složitějším. Varuj
se všelikých 'nebezpečných skokův!
Poučuj názorně, jasně a poutavě.
Učme raději méně ale důkladně než mnoho
a povrchně. Neodporoučí se dítě přecpávat
mnoha vědomostmi. Jako neprospívá přílišné
množství potravy žaludku a zdraví tělesnému,
tak také neprospívá, ale spíše škodí, přílišné
přecpáváni rozumu.
Učme jen věcem prospěšným a neobtě
žujme hlavu neužitečnostmi.
Netrpme, aby rozum dětský býl zásobován
špatnými poznatky a představami. Vše škod—
livé odstraňme.
Při pěstování rozumu důležito je správně

pěstovatiobrazotvornost

a paměť.

Dítký od přirozenosti obdařený jsou bo

hatou obrazotvorností,

jež jest jim

pramenem nejčistších radostí. V řadě dřívek
vidí řadu vojáků, z hromádký písku utvoří
zahradu s mnohými stromy a křídou na
podlaze hned udělají si rybník a vidí, kudý
voda přitéká a odtéká. Přejme dětem této
radosti, ale postarejme se, aby jejich obrazo
tvornost nezbujněla příliš a nestala se škod
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livou. Ukazujme sice dítkám obrazy a ob
rázky, vypravnjme jim ušlechtilé pohádky
a bájky, ale nikdy nevypravujme jim o stra
šidlech a nedovolme ani komu jinému o
nich dětem vypravovati, neboť se tím děsí,
stanou se bojácnýmí, ustrašenv'mi a nezdravě
vzrušenými. Také jim nedovolujme čísti
»krvavě rományc, nesmyslná vypravování o
indiánech a p., neboť takovou četbou obrazo
tvornost už mnohých dětí byla tak pobou—
řena a na scestí uvedena, že se z nich stali
ztřeštěnci nebo zločinci.Obrazotvornost držme
v pravých mezích a dejme jí pravý směr.
Druhá důležitá mohutnost rozumová je
pamět. Někteří vychovatelé říkají, že »jen
tolik víme, kolík v paměti podržujemec, ale
jiní říkají, že třeba jen všemu rozuměti,

avšak pamatovati si žeje zbytečuo. Pravda
bude asi uprostřed.
Kdo obdržel od Pána Boha dobrou paměť,
obdržel veliký dar a má ji účelně pěstovati;
více má ji pěstovatí, kdo obdržel jen pro
střední, a nejvíce, kdo obdržel slabou paměť.
Matka první dobře rozpoznává duševní
vlohy dítěte a je mu první učitelkou. Učí
dítě modliti se, nebot tím cvičí se paměť,
učí dítko, byť teprve třeba pětileté kratin
kěmu blahopřání k otcovu svátku, kratinkě
básničce, písničce, dospělejšímu svěří každo
denně utrhnouti lístek na útržkovém kalen—
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dáří na zdi, přinésti několik druhů zboží od
kupce & p.

To jsou nejdůležitější zásady o pěstování
rozumu —- byliny, jejíž ovoce je velmi uži
tečno.
Poněvadž sídlem rozumu je mozek a k to
muto ústřednímu rozumověmu ústrojí ostatní
smysly, jako na př. zrak & sluch dodávají
ze zevnějšku dojmy a poznatky, pečlivá

matka stará se nejen o dobré uchování ú
strojí mozkového, ale i o oko, ucho a ostatní
smyslová ústrojí.
Učíc dítky poznávati věci kolem sebe &
usuzovati o nich, neopomíjí také učiti je
poznávati nitro & správně o něm uSuzo
vati . . .

Rozumní lidé vždycky měli rozumně matky.
30. Výchova Vůle.

Vedle vzdělání duševní mohutnosti po
znávací velmi důležito je i vzdělání mohut—

nosti žádací —vedle roz u mu nutno vzdělati

i vůlí

Vzdělání vůle se vzděláním rozumu musí
jíti ruku v ruce. Vzdělání rozumu bez vzdě—
lání vůle neprospívá & vzdělání vůle bez
vzdělání rozumu je nemožno.
Co jest vůle? Jest to SGhOpDOŠt
voliti mezi
dobrým & zlým.
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Mezi všemi tvory jediného člověka obdařil
Bůh tímto velikým darem.
Ve stavu původni dokonalosti byla vůle
člověka nakloněna jenom k dobrému, nebo—li
člověk vždycky jen chtěl konati dobré. Ale
pádem prvních lidí vůle naklonila se ke
zlému, a od té doby vždycky člověk spíše
ku zlému se klonl.
Na svobodné vůli závisí veškera zásluha
nebo vína, a tak svobodná vůle přivádí člo—
věka buď do nebe nebo do pekla.
Protože svobodná lidská vůle je tak ne—
smírně důležita, velikou důležitost má i její
náležitá výchova.
Pěstění vůle dítek je nejdůležitějším, ale
i nejobtížnějším úkolem matčiným. Novější
směry ve vychovatelství vesměs pěstování
vůle velmi zdůrazňují, a novější dobré vy
chovalelské knihy všechny podávají návod,
jak v této výchově postupovati nutno.
Platí-li ve výchově všeobecná zásada »za

člti

brzy:,

platí v prvé řadě o výchově

vůle.
Dítě rodí se s náklonnostmi ke zlému, ale
částečně i k dobrému, a vychovávati je zna—

mená, náklonnosti zlé potlačovati, ale dobré
slliti a dáti jim pravy' směr, neboli odvraceti
dítě od zlého a posilovati je v dobrém.
Malý Toníček chtěl míti vše, co viděl.
Byly mu teprve tři roky, ale ve všem snažil
se prosaditi svou vůli. Když nedostal hned,

ill
co chtěl, křičel, plakal, padl na zemi a zlostně
hrabal nožičkama. Matka jeho umínila si,
že tuto nectnost musi odstraniti stůj co stůj.
A proto nevyhověla mu vždy a ve všem,
nedala mu hned, co chtěl, a nepřipustila,
aby maly klučina v domě vládl. Také časem
vyháněla jeho vrtochy metličkou, až ho na
učila konečně podrobovati se rozumné vůli
rodičův.
Kdyby rodiče ponechali dětem jejich vůli,
zanechali by jim velmi špatný úděl, neboť
by jim ponechali hroznou metlu, která by
je provázela až na věčnost. Staré jedno pří—
slovi dí, že »svá vůle každého zepsujec, a
jiné dí, že »svá vůle v pekle hoříc.
Z duše dítěte nutno včas vypleniti všelikou
svěvolnost, neúctu k rodičům, pýchu, nezří
zenou ctižádost, požívačnost, lakotu, náchyl
nost ku krádeži, ku lhaní, mlsnost, přetvářku,
nestydatost a jiné zlé žádosti, náklonnosti a

náruživosti.
Druhá stránka vychovy vůle spočívá v po
silování v dobrém.
Doba mládí je dobou kvašení. Duch na
bývá panství, rozum osvěcuje cestu pravdy,
dobra a krásna, a vůle má byti ochotna
touto cestou jíti. Co rozum za správné
uznává, toho vůle se má přidržeti. Rozum
má poroučeti, vůle poslouchati.
Dítky stály kolem vánočního stromku. Sví
čičky už dohořívaly.

>Děti, smíte si každý
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něco vziti, ale neoberte stromku úplněc,
pravila matka. A dovolila jim vzíti si jen
málo a nerozebrati zavěšené dárký najednou.
V tomto jednání matčině spočívalo hluboké
výchovatelské umění—chtěla v dětech síliti
sebeovládání a sebezápor.
Uč, milá matiěko, i ty již od malička ditký
sebezáporu & odříkání — učiníš je silnými
ku snášení nesnází života a zocelíš je proti
životním bouřím. Dovedou-li si všelicos ode
přiti, dovedou spokojeně žíti.
Uč je plniti povinnost, udělati si dříve
úlohu nežli jíti si hrát, zvýkni je na pili,
kázeň, přesnost, pořádek, poslušnost, svědo
mitost, skromnost, pokoru, spokojenost s má
lem, spravedlnost, přímost, stýdlivost, sná—
šenlivost a úslužnost.
Uč je přemáhati pokušení, neustupovati
od dobra i za cenu velkých obětí a zvoliti
si i nepříjemně, je-li prospěšno.
Uč dítě již od malička jednati svobodně.
Mnohem větši cenu má dobrý skutek, k ně
muž se dítě samo rozhodlo, než takový,
k němuž bylo donuceno. Cennější je, jestliže
dítě samo poklekne a pomodlí se, než-li
kdýž musíme je k modlitbě nutiti. Čím je
dítě větší, tím méně mu máme rozkazovati,
ale má býti už tak vychováno, aby samo
dobrou cestou svých povinností kráčelo. Má
mu býti poskytnuta svoboda, nemá býti
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otrocky drženo, ale dozor musí býti zostřen
a svoboda omezena, jakmile by jí zneužívalo.
Velkou sílu vyvine voda, pára nebo elek
třina, ale největší siloujelidská vůle. Pevná
vůle všecko zmůže. Pevná vůle úspěchu zá
klad. O lidech, kteří správně byli vychování,
říkáme, že mají »železnou vůlic. Matka nemá
vychovati třtin větrem se klátících, ale lidi
snných vůH.
Kdo vychová dítě v tom přesvědčení, že
musí býti ctnostny'm, také ctnostným je a
zůstane, a kdo je vychová v přesvědčení,
že musí býti bohatým, také bohatým se stane,
je—límu vůbec možno. Ten smysl mají slova
Kristova, že hora se vrhne do moře, poru
číme-li jí.
Vůli svou ovšem vždy a ve všem musíme
podříditi vůli Boží a dle ní ji zařizovati.
Budeme—li v lásce Boží silní, v důvěře ne

ochvějní a v snaze po dokonalosti vytrvalí,
dopracujeme se ku »svobodě synů Božíchc,
totiž k svobodě, která si zvolila zákon Boží
za nejvyšší pravidlo jednání.

31. Výchova svědomí.
Největší majetek, jaký vůbec člověk míti
může, je dobré svědomí. Je to neocenitelný
poklad, který rozehřívá srdce a stále blaží.
Již mudrc Bias řekl, že »dobré svědomí činí
8
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život bezstarostnýmc, a naše české přísloví
dí: »Dobré svědomí, ustavičné hody..
Jako dobré svědomí je velikým štěstím,
tak zase špatné je velikým neštěstím člo
věka. Špatné svědomí, ustavičná try'zeň.
Naše česká přísloví se vyjadřují: »Zlé svě—
domí, ustavičná popravac, a »kdo zlé svě—
domí má, hada za ňadry chovác. Zlé svě—

domí je veliký trest pro člověka.
Milá matko! Jistě chceš, aby tvoji miláčci
byli šťastni. Proto, seč tvé síly stačí, k jejich
štěstí napomáhej. Postarej se, aby zachovali
si dobré svědomí a' uvarovali se svědomí
zlého. Je to ovšem velmi těžko, neboť svě
domí je vnitřní hlas, který chválí nebo kárá,
kterého ani nevidíme, ani neslyšíme, ale
přece můžeš při výchově aspoň částečně
spolupůsobiti, aby dítko tohoto hlasu správně
dbalo a jim se řídilo.
Především dbej, abys měla vždy sama
dobré svědomí, neboť působivost dobrého
příkladu je tak mocna, že i s duše na duši
se přenáší.
U malych dítek sama svědomí ještě ne—
vyvinuté nahražuj —chval, co chvály hodno
jest, a haň, co hany zasluhuje. Tak napo
máháš i svědomí se probouzeti. Dobře dí
biskup Ketteler: >Lidé, kteří později stali
se buď katy nebo dobrodinci lidstva, přijali
často seménko svych bladodárných nebo ne
blahych činů hned v náruči matek svých.:
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Větším dítkám vylož cenu dobrého svě—
domí a vzbuď v nich touhu po něm a před
sevzetí si je udržeti. Řlkej jim, že dobré
svědomí je hlas Boží, a že nám nemá zá
ležeti při našich činech na úsudku lidí jako
Spíše na úsudku tohoto našeho božského
hlasu. »At si mluví, co kdo chce, jen když
svědomí nás neobviňujec, říkal sv. Augustin.
Uč dítky, aby předem dobře usuzovaly o
tom, co dělati míní a po činu učily se jed
nání své správně posouditi. Vypravuj jim
vhodné příklady,“jak si lidé dobré svědOmí
opatrovali, zdokonaluj a vhodně řiď vývin
svědomí dítek, pečuj, aby bylo bdělé, ozývalo
se, kdykoliv je toho třeba, aby bylo útlé,
aby každý hřích hned označilo jako skvrnu
duše, ale aby nebylo zase příliš úzkostlivé,
totiž aby se neznepokojovalo, když k tomu
není příčiny.
Poněvadž dobrá výchova svědomí je možna
jenom v těsné spojitosti s výchovou nábo
ženskou, uč dítě bázni Boží, vychovávej je
přísně nábožensky, a náboženská vy'chova
sama už tě ve výchově svědomí bude vý
tečně podporovati.
V dětech vzbuď i ošklivost nad svědomím
zlým a předsevzetí se ho vždy chrániti. Vy
pravuj jim, jak Adam a Eva se schovávali
po pádu v ráji, protože zlé svědomí je tla—
čilo, jak Kain, když zabil svého bratra, hnán
byv výčitkami zlého svědomí, bloudil po
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světě, jak bratři Josefovi znepokojeni byli,
kdykoliv si vzpomněli, že bratra svého prodali
do Egypta, jak Jidáš, zradiv Pana Ježíše,
trápen byl výčitkami svědomí do té míry,
že běžel za město

a oběsil se. Můžeš při—

pojiti i vhodné příběhy z dějin nebo zkuše
nosti denního života.
Matka poslala hocha ke kupci. Dala mu
korunu, aby koupil kilo cukru. Hoch položil
korunu, obdržel balíček cukru, a kupecký
příručí dal mu jednu korunu dvacet haléřů
zpátky. Hoch vzal penízea vyšel na ulici.
Přemítal, co má dělati. Již již chtěl odejíti,
ale hlas dobrého svědomí zvítězil nad hla
sem svůdným — obrátil se a korunu vrátil.
Když přišel domů, vypravoval hned, co se
mu přihodilo a co udělal. Uslyševši to matka

zaradovala se, přitiskla malého synačka
k sobě a v srdečně radosti vtiskla mu vřelý
polibek na čelo
Jeho jednání ji odměnilo
bohatě za všecky námahy s výchovou spo
jené.

32. Výchova citu.
Když oko něco vidí, ucho něco slyší neb
ostatní smysly něco chápou, dodávají to duši,
která se z toho buď raduje nebo rmoutí,
podle toho, jaké ony zevnějši dojmy jsou.
Dojmy krásnými & příjemnými přichází do
stavu libosti, dojmy špatnými do stavu ne—
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libosti. Tuto schopnost duševní nazýváme

citem.

Matka vychovávajíe mohutnosti duševní
nesmi ani na stránku citovou zapomínati.
Ovšem zušlechtění citu neděje se jedním
pokolením, ny'brž teprve v několika gene
racích, ale přece jest přísnou povinnosti
matky k zušlechtění citu svých dítek při
spěti a v ditkách svých postoupiti k vyššímu
stupni ušlechtilosti.
Musíme si bohužel stěžovati na to, že
mnohé matky pěstováni citu úplně zanedbá—
vají. Jenom učí a nevychovávají, starají se,
aby naplněna byla hlava, ale je jim lho—
stejno, že zůstává srdce prázdné. Dávají dítky
»do učenic, »na studies, ale o pravé »vzdě—

lánia nedbají. A následek toho jest, že vidime
kolem sebe sice dosti chytrosti, ale málo
vzdělanosti, mnoho hrubosti a necitelnosti,
ale málo pravé ušlechtilosti a citlivosti,
mnoho řečí, ale málo soucitu.
Milá matko! Prosím tě, zadělej z jiné
mouky než mnohé tvé družky. Pěstuj v duši
mladé dovednou a láskyplnou rukou zárodky
ušlechtilého citu, přiváděj je ke vzrůstu,
rozkvětu a dosáhneš-li, aby nesly i ovoce,
vykonáš neocenitelné dílo.
Jak máš cit pěstovati? Především se po—
starej o to, aby zárodky dobrého citu v mla
dych srdcích nebyly dušeny nebo seslabo—
vany. Cit se potlačuje necitelny'm zacházením
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s dítětem, stálým bitím, přotěžovánim pra—

cemi a veškerou necitelnosti a hrubosti,
kterou dítě kolem sebe vidi. Příklady hru
bosti sesurovují. Drsné a hrubé jednáni lidi
sprostých zhoubně na dítě působí. Dítě nemá
viděti ani týrání nebo zabíjení zvířat.
Dále se postarej, aby se ušlechtilý cit
správně a zdárně vyvíjel. Ponech ho sice
v klidu a pokoji, neboťtoje prvnipodminka
zdárného jeho vzrůstu, ale štěpuj ho svou
vlastní ušlechtilosti, svým příkladem, pouče
ním a dobrými příklady vzatými ať ze ži
vota denního, nebo dějinného nebo biblického.
Vypěstuj v duši cit pro pravdu, dobro a
krásu.
Malý hošiček si hrál ve světnici se židli
a převracel ji tak dlouho, až mu padla na
nožičku a uhodila ho. Dal se ihned do pláče
a křičel, že ho bylo po celém domě slyšetí.
Ustrašená maminka chytila svého miláčka
do náruči, chlácholila ho a konejšila. Aby
tím spíše ho utišila pravila: »To je ošklivá
židle, ona tě uhodila... Mlě, nabacáme jíc.
Přinesla metlu, chlapeček ji zlostně chytil a
vzlykaje a škytaje tak dlouho do židle tloukl,
až se úplně utišil. A starostlivá maminka
mu ji ještě přidržovala! Když hošik povy
rostl, utrhával mouchám nožky, vybíral &
škrtil ptáčky, tloukl kočku a psa, trýznil
dobytek a konečně byl necitelný i k lidem
Proč? Poněvadž ho tak matka vychovala.
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Jeden vzdělaný muž, když se ho tazali,
jak k duševní ušlechtilosti dospěl, pravil:
»Zásluhu o to má moje matka. Od malička
mi říkala: Dítě, Pán Bůh nám dal srdce,
aby cítilo a nikoliv aby bylo necitelným.
Netrap zvířat, nelámej stromů, miluj lidi.
Když jsem s ní šel jednou okolo starého
ušpiněného žebráka, pravila: »Dítě, i tenhle
žebrák je před Bohem stejně cenný jako
král. Zvláště měj soucit s lidmi potřebnými,
ubohýmí, Opuštěnými, od světa zavrženýmí,
odstrkovanými, nemocnými a těmi, kteří od
přirozenosti mají nějakou odpuzující vadu
na duši nebo na těle.c Pamatuji se, jak mi
plesalo srdéčko, když jednou držíc mne na
klíně vypravovala mi o Mílosrdném Sama
ritánu, jak naplněn byl soustrastí ku člověku
zraněnému, který Opuštěn ležel u cesty. „Jdi
i ty a čiň podobně“, ta slova pamatuji si
dosud, neboťmi v duši nesmazatelně utkvěla.c
Takovou chválu vzdal onen muž*své rozumně
matce.
Netoužíši tý, aby i tebe děti tvé podobně
chválilý?
Než skončím tento článeček, nemohu epo
minoutí příčiniti ještě malou poznámku:
Nauč dítky city ovládati. Kdo nenaučil se
tomuto umění, prozrazuje své srdce už na
tváří, jako Kain, na jehož přepadlě tváři
odrážel se vnitřní hněv, v radostí bývá roz—
pustilý & v zármutku ekleelý.
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Dále nauč je říditi se rozumem a nikoliv
citem, zachovati si střízlivost a nejednati
jen dle citové nálady,
Dále rozumně dítky otužuj, totiž zařid'
nebo dovol, aby si čas od času zvykaly i
na pocity nepříjemné.
Dále střež se výstřednosti ve výchově citu,
abys snad misto lidí citlivých nevychovala
citlivůstkáře, jejichž život citový je pře
drážděn a stržen v klamný směr. Mnohdy
se takovými stávají lidě přecitlivělou četbou
nebo obcováním s lidmi přepiatými.
Konečně majic na zřeteli, že cit je v úzkém
spojení se soustavou nervovou, pečuj účel—
ným zaměstnáním, výživou a tělesnou vý
chovou o dobré nervy svých dítek.

33. Výchova povahy.
Motto: „Pokrok
lidstva jako
celku novýc
závislí
]BBtne natom,
jak mnoho
stroju pomoci elektřiny dovedeme
sestaviti, nýbrž na tom, mnoho-ll
jest karakterů.“
(V. Gabriel.)

Korunou výchovy je vypěstování řádné po
vahy neboli charakteru, a proto veškera vý
chovná činnost k tomuto cíli má směřovati.
Charakterem vyrozumíváme vůli, jež si
navykla jednati ve všech případech a vždy
dle zásad dobře vzdělaného rozumu. Je to
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tedy trvalý směr vůle jednati dobře, neboli
mravní síla vždycky dle určitých, stejných &
dobrých zásad se říditi. Člověk charakterní
je člověkem zásad, a jedná vždy důsledně.
Charakter dodává teprve člověku pravé
ceny a důstojnosti. Člověka charakterního
každý si váží, bezcharakterním každý opo—

vrhuje.
Vypěstuje-li matka z děcka charakterního
člověka, dá mu největší věno.

Milá matkol Máš jistě své dítky ráda a
máš snahu nejlepšími dary je obdařiti ——
postarej se v prvé řadě o výchovw jejich

povah. Herbert Spencer a po něm mnozí
naši vychovatelé mládeže staví za cíl veškeré
výchovy »zvýšené trvání životac,

ale kře—

sťanská výchova, které se jakožto jedině

správné přidržujeme,má za účel zlepšení

člověka.

Duše narozeného člověka je podobna
prázdné desce z vosku. Co do ní vtisk
neme, to v ní zůstává. A první dojmy právě
jsou nejdůležitější, protože se vtiskují ne—
smazatelně a nejpevněji. Co k mladé duši
v útlém mládí se dostalo, to provází ji až
do smrti.
A kdo jest to, jenž na mladou duši má
první právo a kdo zároveň má první po—
vinnost, nakresliti v ní základní rysy dobra?
Není-liž to matka? Píšíc na nepopsanou
desku, rýsujíc v mladé duši správné základní
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rysy budoucí povahy, stává se mnohem vět
ším umělcem než slavny malíř, jenž na
prázdné plátno načrtnul si první základní
rysy obrazu, o němž doufá, že se mu obdi
vovati bude svět, nebo sochař, jenž v bez
tvárném kusu mramoru vyteSal první zá—
kladní rysy budoucí sochy.
Poněvadž základ je nejdůležitější částka
stavby, musí i ku stavbě povahy položen
byti dobry základ a to již v nejútlejším
mládí. Nedívej se na mne udivenyma očima,
ale uznej za správnou vychovatelskou zá

sadu, že nejdůležitější výchova je
v době druhého a třetího dětského

roku. Tehdy rysuj pilně základy budoucího
velkého obrazu, jenž se má líbiti lidem,
andělům a' Bohu. Do šestého nebo sedmého
roku je mravní povaha dítěte v základních
rysech už pravidelně hotova, a člověk už
povahou svou obyčejně zůstává takovym,
jakým byl, když začínal choditi do školy.
Škola, další výchova a život na základních
rysech povahy už jenom stínují, je vylepšují,
zdokonalují a hladí, ale vlastní povahy už
nemění.
V pozdějších letech zdokonalování a brou
šení povahy byva vy'sledkem i vlastní práce
člověka, a proto k této snaze již od mládí
má by'ti veden a má nabytí přesvědčení, že
jeho povinností je stále více se zdokonalo
vati, aby na konec života byl tak dokonalým,
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že by uznán byl za schopna vejíti do rovno

rodě společnosti obyvatelů nebeských...
Než visí ti asi na rtech nevyslovena otázka :

Ale jakým

způsobem

mohu povahu

dětskou dobře vypěstovati? Tož si pamatuj

hlavní zásady:
Především musíš sama býti charakterní a
sama říditi se určitými a vždy dobry'mi zá—

sadami, aby dítky vzdělávaly se už světlem
tvého dobreho příkladu. Konfucius dí, že
»jenom ten, kdo svůj vlastní charakter do—
vedl vypěstiti, může vládnouti jinýma.
Šlechetně jednání, ať se vyskytne kdekoliv,
ať je koná kdokoliv, ať je vidí dítky na
vlastní

oči nebo zvídají o něm jen z do—

slechu, před dětmi pochval a jednání ne
šlechetně vždycky odsud'.
Vypravuj dětem z bible, ze životů svatých,
z dějin a denního života příklady ušlechti
lého jednání, ale o zločinech a zločincích
před dětmi vůbec nemluv, a je-li to nutno,
vždy s opovržením.
Neslibuj nikdy, čeho sama splniti nemůžeš
nebo nemíníš, ale co slíbíš, vyplň, a čím po
hrozíš, vykonej. Uč dítky dostati slovu, ne
slibovati nemožností, ale plniti, co slíbily.
Pěstuj v nich již od malička důslednost
a poctivost. Nedovol jim nikdy nic nečest—
něho a nedovol, aby někdy někoho oklamaly.

Konečně za dítky se modlí a pros Pána
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Boha, aby výchově tvé žehnal a ji svou po
moci provázel, nebot »nebude-li Hospodin
stavěti domu, nadarmo pracují, kteří stavějí
jej» (z. 126, l.).

34 ma dítky plniti povinnost.
Slavný herec pražského »Národního di—
vadla< Vojta Slukov napsal ve své závěti
psané dne 11. dubna 1899 tato pamětihodná
slova: »Posledni má prosba k Tobě, nade
vše milovaná ženo, jest, abys naše děti vy
chovala v bázni Boží za řádně křesťany,
v lásce k trpící naší vlasti. Nauč je znát

a plnit

povinnosL

Bůh milosrdny

všechny Vás posiluj a ochraňuj. Bůh Vám
požehnej !:
Tento odkaz měl by by'ti zvlášť vytisknut
a zavěšen na stěně každe české domácnosti,
aby všecky české matky měly jej stále na
očích a dle něj se řídily.
Již prvnímu člověku s dobrodiuím života
dal Bůh také povinnost — »postavil ho
v rozkošném ráji, aby jej vzdělával a hleděl
si ho: (Gen. 2, 15.) A od té doby každý
člověk na světě má nějakou povinnost, a
jak ji plní tak plní i svůj úkol životní. Je
nom ten vyplnil správně sve místo na zemi,
kdo dostál věrně všem svým povinnostem.
Naopak zase, kdo jich neplní, je neužiteč—
ny'm a škodlivým členem lidské společnosti.
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Jenom ten, kdo věrně své povinnosti plni,
může býti na světě šťasten a spokojen, kdo
jich neplní šťasten a spokojen býti nemůže.
Cesta povinnosti je cestou ku spokojenosti

aštěstí.

Proto postarej se, matičko, aby tvé dítky
již od malička učily se plniti povinnosti a
zvykly si na věrně jich plnění i pro budoucí
život. Ať budou potom kdekoliv a čímkoliv,
všude budou platny, potřebny, užitečny a
štastny.
Male děti mají velká práva — největší
jejich právo je právo na výchovu, — ale ne
smějí jich znáti — napřed mají znáti jen
své povinnosti. Povinnosti tyto jsou ovšem
jen malé., ale právě proto mají byti vedeny,
aby tím svědomitěji a zevrubněji je plnily,
aby ku věrnemu plnění povinností byly na
váděny a ve svědomitosti sílily.
Mudrc jeden byv tázán, proč mu Bůh
tak požehnal v životě jeho, odpověděl: »Po
něvadž jsem plnil nejmenší povinnost jako
největší, proto požehnal mi Pán.: At dítky
vše konají důkladně, nic povrchně a leda—
byle, at vše pojímají vážně, a nic na leh—
kou váhu, at nic nenechají rozděláno, ny'brž
dodělají vše až do konce. Slunce, když na
stoupí ráno dráhu, nezastaví se někde na
půl cestě, nýbrž dospěje až k západu. Po
ručíme-li děcku sesbírat zrnka hrášku, která
po zemi se rozkutálela, má je sebrati všecka,
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poručíme-li děvčátku hlídati na plotně mlěko,
nesmí odbíhati a nechati je snad vytéci, a
má-li dítko psáti úlohu, musí ji udělati
dříve a celou než je pustíme si hrát.
Povinnosti své má konati ochotně a
s tváří veselou a všeliká odmlouvaěnost a
bručivost nesmí se mu trpěti.
V dětech má býti vypěstována mravní
síla, aby byly odhodlány přemáhatii obtíže
s povinnostmi spojené, a aby snad ze strachu
před námahou od povinností neopustily.
Takě musí si býti vědomy, že pro pří
jemný okamžik, pohodlí nebo požitek nesmí
povinnosti zraditi. Sednouti si a odpočívati
je sice pohodlnější -a příjemnější, ale na—

máhati se a pracovati je čestnější azásluž
nější. Kristus Pán pilně a povinností svých
dbalě služebníky v podobenství pochválil,
ale lenivěho služebníka, který z pohodlí
hřivnu zakopal, nazval služebníkem »nepra—
vým: (Luk. 19, 22).
Dítky mají míti i tolik mravní síly, aby
výsměchem lidí nesvědomitých nedaly se od
svých povinností odraditi. »Maminko, Francek
z hospody se mi smál, že chodím do ko
stela,c žaloval malý školáček. »Mlč,c konej
šila ho matka. >Pán Bůh si to přeje, aby
chom ho v kostele navštěvovali, a těm, kteří
ho navštěvují, rozdává svě požehnání. Choď
jenom a o posměch se nestarej.<
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Kdo jakýmkoli způsobem zrazuje od plnění
povinností, velkého pohoršení se dopouští.
.Ty jsi hloupý, že se mu tolik dřeš,c slý
cháme často, nebo »pracuj, jen když tě pán
vidí, odejde-li, odpočiň si.: Takové řeči bý
vají nanejvýš nepoctivé a hříšné. A ještě
politováníhodnější byla řeč jedné matky,
která pravila: »Holka mi nechtěla doma
nic dělat a nechtěla mne poslouchat, tak
jsem ji dala do služby.< S takovým nevy
chovaným stvořením se mají tedy lidé ve
světě trápiti?!
Ve světě jsou přerůzná zaměstnání a
každé z nich ukládá jiné povinnosti. Každé
zaměstnání poctivě je čestné a byť se zdálo
sebe nepatrnějším, stejně věrně máme je
zastávati, svěřila-li je nám božská Prozře
telnost. Ani na nebi nejsou všechny hvězdy
stejné a právě v té rozmanitosti jest krása
hvězdnatěho nebe. I ta nejmenší hvězdička
přispívá k celkové kráse. I v přerůzných
zaměstnáních na zemi je soulad a krása,
a kdyby každý na zemi svítil tak jako ita
nejmenší hvězdička, byla by i na zemi ta
ková dokonalost jako na nebi.
Abys dítky povzbudila k větší snaživosti,
čas od času je pochval za věrné plnění po—
vinn0sti, ale nechval jich často, a neodmě—

ňuj jich jen za to, co jest jejich povinností,
neboť by i v budoucím životě čekaly a žá
daly zvláštní odměny za práce povinně.

lili!

Svata Terezie napsala: »Každy konej po—
vinnost svou, byť i na odměnu neměl vy
hlídky žádně . . . Vždyť víte, že zde nejsme,
abychom již v tomto životě vzali odplatu
svou. Na to, co věčně, mají vždy naše my
šlenky obráceny byti, na to, co tomuto jen
přináleží světu, nemáme žádné ceny klásti;
ne zřídka trvají takověto věci ani ne tak
dlouho, jak dlouho zde ve světě žijeme.
Koaečně vštěpuj dítkam přesvědčeni, že
konajíce povinnost, plni vůli Boží. Jeví—li
se kde potřeba náboženské vychovy, jeví se
zvláště zde. Jen náboženské přesvědčeni je
pevnym základem a bezpečnou pohnutkou
k plnění povinností — všechny světskě po
hnutky jako »sláva,c »čest,c »lidská chvála,:
»cit- a p. jsou slabé a vratkě. Poslední pří
činu, proč nutno konati povinnost, nutno
hledati v Bohu, v jeho vůli, která je ne
změnitelna, a v naději na odměnu věčnou.
Proto častěji připomínej dítkám, že je vidí
Bůh, anděl strážný a že Pán Bůh sám je
jistě buďto odmění nebo potrestá.
Sama ovšem předcházej dobrym při
kladem a všecky povinnosti ženy a matky
věrně zastávej. To působí na dítky výchovně
nejlépe.
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35. Uč dítky plníti přikázání křesťanské
lásky.
Když se jednou jeden zákona učitel tázal
Pána Ježíše »Mistře, které přikázání v zá
koně jest velikě'P'a, řekl mu Ježíš: »Milovati
budeš Pána Boha svého z celého srdce svého,
a z celé duše své, a ze vší mysli své. To
jest největší a první přikázání. Druhé pak
jest podobně jemu: Milovati budeš bliž
ního svého jako sebe samého. Na těch dvou
přikázáních záleží veškerý zákon iproroci.:
(Mat. 22, 35—40)
Poněvadž přikázání křesťanské lásky je
tak svrchovaně důležito, postará se pečlivá
matka, aby dětem přešlo do krve.
Především naučí dítky opravdově milovati
Boha. O Pánu Bohu vypravuje jim už na
klíně, k Bohu pomáhá jim spínati malé ručky,
k Bohu učí je obraceti se v modlitbě, vede
je do kostela jako Panna Maria vedla dva—
náctiletého Ježíše do chrámu, učí je a po—
vzbuzuje z lásky k Bohu vždy jednati dobře
a vystříhati se hříchu, učí je, aby s Bohem
ve svatém přijímání co nejčastěji a co nej
ůžeji se spojovaly, a vůbec rozehřlvá mladé
srdce, aby zaplálo čistým plamenem lásky
k Bohu. Bůh jest láska, a kdo zůstává v lásce,
zůstává v Bohu a Bůh v něm (1.Jan 4, 16.).
Boha milovali je milovali pramen pravě
lásky a byli Opravdu hlaženým. Člověk je
a
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teprve tehdy opravdově spokojen a šťasten,
naučil—li se vskutku

Boha milovati,

nebot“

nepokojno je srdce lidské, dokavad nespočine
u Boha. Jen kdo miluje Boha, je vskutku
živ, kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
l)ítku, které Boha miluje,-dává Bůh za
odměnu vše dobré, žehná mu a sám se o
ně pečlivě postará, tak jako pečlivě stará se
pozemský otec o dítě, je-li o něm přesvědčen,
že ho vřele miluje.

Vedle Boha nauč dítky milovati i lidi.
A nauč je milovati je pro Boha, totiž pro
obraz Boži, který každý člověk v duši své
nese.
Vštěpuj jim přesvědčení, že mají přede

vším pravým způsobem milovati sebe, své
tělo i duši, život tělesný i duševní, majetek
potřebný pro tělo a pro duši, udržeti si silu
tělesnou a uchovati zdraví, zachovati si čest,
dobré jméno, dobré svědomí a posvěcující
milost, neboť posvěcena duše lidská je nebe
na zemi, a z lásky k sobě postarati se ()
budoucnost věčně radostnou.
Dále je uč pravým způsobem milovati

bližního.

Povinností ditek v prvé řadě je milovati
rodiče.
.Jsou—lirodiče pečliví, této lásce
děti ani vůbec učiti nemusí, neboť se vyvine
sama sebou.
Ditký mají také vedený býti k tomu, aby

se vzájemně

m il.-“avalý. Nemají hněvati
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se na sebe, práti se, škádliti, žalovati na
sebe, nýbrž mají se dobře srovnávali, smiř
livy býti, a podporovuti se. Měl—iiněkteré
dítě něco lepšího, ať se rozdělí i s ostat—

ními. Proto říkej, matička, dítkam svým
často totéž, co říkal Svatý Jan: »Miláčkové,
milujme se vceSpoleka (1. Jan 4, 7.). Je to
roztomilý obrázek, vidíme—ii, že dítky téže
rodiny jedno pro druhé žijí, obětují se a po—

máhají si navzájem.
Dítky milujtež i své kmotry,

kteří je

v kostele při křtu svatém na rukou drželi
a první úmluvu s Bohem jejich jménem u
činili.

Dále mají milovati přátele,

neboť to

vyžaduje společenství pokrevní, a dobro—
dince, neboť to žádá vděčnost.
Mají milovati církev, neboť v ní spojeni
„jsou s lidmi téže víry, & vlast,

neboť v ní

bydlí lidé téže národnosti. Matka sama má
milovati církev a vlast a lásku tuto má
v mladých srdcích buditi. Její domácnost
má býti kostelem a školou pravé víry a
pravého vlastenectví. Jaká úloha připadá
českým ženám, dobře vystihl Em. hrabě
Půtting, který napsal: »Staletá práce mužů
dovršena bude tehdy, až také vnitro domu
v celé ryzote a původnosti vráceno bude
národu rodnému. Vnitro domu, ať prosta
jizba, nt bohatá síň, ať salon šlechtice, vše
to, co zde pod vládou ženy, vše, v jakém
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duchu ona s dítkami žije a je vychovává,
jak vůči veřejnosti vystupuje, proniknuto. má
býti svérázným typem rodné národnosti.
Výchova křesťanská buduje nejen křesťany,
ale i pravé, dokonalé a obětavé vlastence.
Láska dítek nemá však končiti jen u lidí
téže víry nebo národnosti, nýbrž má rozvi
novati se dále, ano vyvrcholiti až v lásce
k nepřátelům, a končiti nemá nikde...
Poněvadž bližního nejlépe milujeme, pe
čujeme-li o spásu duše jeho, nabádej, milá
maličko, i dítky své, aby o spásu duší lid
ských horlily.
Mařenka přiběhla domů ze školy a vy
pravovala matce, že jim velebný pán ve
škole vykládal o spolku »Dětství Páně-, jehož
účelem je získávati pohanské nebo zane
dbané dítky pro víru Kristovu. Jest prý
v krajinách křesťanských už veliké množství
dítek, které se daly zapsati za členy, “sklá—
daji měsíčně malý peněžitý přispěvek, ko

nají každodenně na ten úmysl kratinkou
modlitbu, aby činnost tohoto blahodárného
dětského spolku podporovaly. Z Mařenčina
vypravování zřejmě matka seznala, že v mla
dém srdéčku hoří spasitelný plamének touhy
dáti se také k tomuto spolku, a proto ochotně
svolila, aby se Mařenka k němu také při
hlásila, a v duchu děkovala velebnému pánu,
že ji k takovému znamenitému předsevzetí
povzbudH.
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Nejslavnější obraz světa je lidská duše, &
nejzáslužnějši dílo je, postarati se, aby tento
obraz v obrazárně nebeské byl umístěn.
Uč dítky, aby zařidily život svůj dle hesla
českého pána Jana Jiřího Haranta z Polžic
>Živ bud'BJhu a bližnímuc. Sv. Tomáš Kemp.
dí: »V pravdě veliký jest, kdo velikou má
lásku.: Kéž jsou dítky tvé v pravdě veliké!

36. Uě dítky pobožnosti.
„Pobožnoet jest ke všemu
užitečna.“

(Tim. 4, 8.).

K nejkrásnějším ozdobám křesťanské ženy
náleží zbožnost. Tato vlastnost, která dodává
jí pelu pravě něžnosti a jemné ženskosti,
činí ji vpravdě milou. Ani krása, ani uro
zenost ani vzdělanost nedovedou této okrasy
nahraditi. Tato vlastnost, která je ženskému
pohlaví už jako vrozena, je tak uznávána,
že i církev v jedné své modlitbě k Panně
Marii se modlí: »Zastaň se zbožného
pn—
hlaví ženského.:
Zvláště zbožnou musí býti matka, neboť
odkud odjinud nežli ze zbožnosti možno na
čerpati tolik lásky, trpělivosti

& sebeoběto—

vání, kterýchžto vlastností je matce tak velice
třeba?
Matka zbožnosti potřebuje nejen k vůli
sobě, ale i k vůli dítkám. Vidí-li dítky, že
jejich milá maminka zbožně. kleká k mod—
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litbám, v kostele se andll

pozorně- z modli—

tebních knížek a s vroucim zanicenim vzhlíží
k oltáři, vytuši, že za těmito vnějšími věcmi
skrývá se cosi hlubšího a že tento zevnějšek
jest jen rámcem nějakého krásného vzne—
šeného vnitřního obrazu. Matka už musí býti
zbožná, aby dala dítkám dobrý příklad.
Ale její povinnost přímá jest, aby dítky
od malička k zbožnosti vedla. Sv. Jan Zlat.
vybízí matky: »Učte svó dítky znamenati
čelo svatým křížem, dříve však, nežli to do—

vedou, samyje křížem znamenejte.< Jakmile
mluviti začínaji,_první slova mají Bohu býti
věnována a mají posvěcena býti modlitbou.
A byt i dítě modlitbě, ještě nerozumělo, přece
Spínání rukou, pokleknuti a slova modlitby
dávají mu na srozuměnou, že jest nějaká
vyšší bytost, k níž s prosbami obraceti se
máme. A něco chápe dítě. přece vždycky, a
zásluha jeho je táž, jakoby chápalo vše.
Sídlem zbožnosti není hlava, ale srdce.
Kristus Pán neřekl nadarmo: »Z úst ne—
mluvňat a kojenců připravil jsi chválu:
(Mat. 21, 16.). Slavný vychovatel J. A. Ko
menský dí: »Hned od prvního oči, jazyka,
rukou a nohou užívání at se učí k nebi
vzhlédati, ruce vzhůru spínati, Boha Krista
oslavovati, před neviditelnou velebností ko
lena skláněti a ji ctíti . .. Bůh přikázal zá—
konem, aby všecky prvotiny jemu obětOvány
byly; proč ne tedy prvotiny myšlení, řeči,
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lmutíačiuůnašicliPc

Týž veliky vychovatel

jindy pravil, »že všecko mládeže cvičeni od
pobožnosti se začínati i po veškeren cvičení
čas nejvyšší na ni pozor obrácen býti máa.
A opět jindy dí: »Nejsnáze jest pobožnost
nejprve vštípiti v srdce lidské, dříve než se
ono marnostmi nějakými zanese a zaplaví“
Začni tedy, matičko, s touto velmi důle—
žitou úlohou brzy. Uč dítky modliti se —
než jdou do školy, mají znáti nejobvyklejší
modlitby — posílej je do kostela, kup jim
modlitební knížky a růženec, nabádej je,
aby byly při modlitbě vždy pozorny, aby
ncdřímaly, aby k Bohu zbožně se obracely
a v rozmluvě

s Bohem

— v modlitbě

——

pravou blaženost spatřovaly.
K Bohu má. byti obrácena nejen jejich
mysl, ale i jejich vůle a jejich skutky. Po—
dobné k podobnému nejraději spěje, a člo
věk, k obrazu Božímu stvořený, k Bohu
tíhnouti má. Jet' »pobožnosta asi tolik jako
»po Bohu toužebnostc. Poněvadž pobožnost,
jak sv. Tomáš A. dí, »záleži v ustavičně ná—

klonnosti se rychle a ochotně službě Boží
věnovatia, má v dětech tato náklonnost byti
vypěstována.
Pobožně máme žíti vždycky a všude a
nejen snad chvilku ráno a večer, pokud
totiž trvá modlitba, nebojen v kostele, kdež
se koná bohoslužba. Pán Ježíš se modlil
v zahradě, a dítko má byti navedeno, aby
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i při práci v zahradě, na poli, v lese nebo
v domě. na Boha myslilo.

Pravá pobožnost má proniknouti člověka
úplně, učiniti ho trvale dobrým a naplniti
ho strachem před hříchem.
Vychovej, matičko, dítky v pobožnosti,
»aby utvořen byl v nich Kristus: (Gal. 4, 19)—

37. Uč dítky stydlivost—í.
Pohlavní pud vyvíjí se u dítek velmi brzy.
Hraje-li si čtyřleté děvčátko tak rádo s pan
nou, ji kolíbá a uspává, není-liž to již ne—
uvědomělá náklonnost k budoucímu ma—

teřství?
Čím je dítě větší, tím je také větší jeho
náklonnost ku hříchům, které šesté přikázání
Boží zapovídá.
Ochrana před těmito hříchy je stydli—

vost,

a proto na vypěstění této ctnosti

v mladé duši vynakládá pečlivá matka ve—
likou péči. Jakým způsobem to činí?
Hned od malička dává dítkám 'sama dobrý
příklad. Je opatrna při mytí, svlékání a o—
blékání. O pohlavních věcech před dětmi
nemluví, nebot ví, že mladá mysl pase po
takovych věcech, že se jimi ráda obírá, jak
mile něco zachytne, podržuje, vybere si vždy
horší stránku, že ji takové věci dráždí a
kazL
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Velmi osudného omylu se dopouští, kdo
říká »děti tomu nerozumějic — děti chápou
více než se domníváme, & i kdyby nechá
paly, srdce jejich nakazí se přece. Co malé
dítě slyší nebo vidí, utkví mu nesmazatelně.
v paměti. »Kde staří jsou necudnými, bývá
nevázanost mladých většíc, správně napsal
Plato.
Matka již od malička vštěpuje děcku
smysl pro mravní čistotu & stydlivost
Pro každé dítko připraví lůžko zvláštní,
nedovolí, aby dvě spaly spolu, tím méně,
aby spály s dospělými.
Dítky májí spáti jen na slamnících. Tvrdé
lůžko je nejvhodnější. Přikrývati se mají
v létě přikrývkou, v zimě lehkou peřinou.
Je-li místnost, kde spí, dostatečně vytopena,
i v zimě přikrývka stačí. V posteli nemají
se zbytečně povalovati, nýbrž mají vstáti,
jakmile se vyspály. Bledé tváře, vpadlé oči
s černými pruhy kolem & všeobecná tupost
bývají zhusta následky tajných neřestí.

Zvláštní pozornost věnuje matka spo
lečnostem
svého dítěte. Zlá společnost
kazí dobré mravy. Zlá společnost i dítky

mravné dovede brzy změnitiazkaziti. Proto
matka dbá, aby dítě její nehrálo sis dětmi
nemravnými & s lidmi nemravny'mi nepři
cházelo do styku. Mnozí lidé mají v >zele
ných: řečech zvláštní zalíbení — proto ať si
nehrají děti vedle dílen, stavenišť & míst,
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kde více lidí Společně pracuje. Vzdyt ply i
žid, když ho vedli na šibenici, si vyprosil,

jen aby ho nexedli kolem zedníků...
Velmi zhoubná je práce dítek v dílnách a
továrnách, nebot? co tam slyší, zkazilo by
snad i anděla.
Dítky také nemaji by'ti dávány příliš brzy
na službu.
Zvláštní pozornosti zasluhují dítky »na
pastvča, neboť již Písmo Svaté praví, že
synové Jakubovi pasoucí stáda »dopustili se
velmi zlého hříchu: (Gen. 37, 2..
Pečlivá matka nepustí dítek do cirků, kde
by slyšely necudné vtipy, nedovolí jim čísti
nemravných knih a časopisů, nepustí jich
do neslušny'ch divadel neb obrazáren, ne
dovolí jim prohlížeti závadné obrázkové
knihy a vůbec mysl jejich odvrací ode všeho,
co by červa nákazy do srdce nasaditi mohlo.
Oči jsou okna do srdce & těmito okny vniká
tam často zloděj, aby ukradl, co tam nej
dražšího . . .
Milá matko! Vychovávej dítky nábožensky
a vštěpuj jim vědomí Boží všudypřítomnosti
a vševědoucnosti. Pán Bůh všecko vidi,
všecko ví, a při posledním soudu všecko před
celým světem, lidmi i anděly, bude odha
leno ——toť nejjistější uzda, kterou pohlavní

výstřednosti ovládnouti možno.
Zaměstncj dítky, nebot stojaté vody hnijí.
Kdo je stále zaměstnán, nemá času na ne—
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pravosti mysliti. Práce a modlitba jsou vůbec
největší dobrodinci lidí.
Kdybys chtěla dítky napomínati slovy
Písma, hle, zde máš vhodné příklady: »Ne
kraluj tedy (již) hřích ve smrtelném těle
našem, tak abyste poslouchali žádostí jeho,
ani nedávejte údů svých hříchu za nastroj
nepravosti, nýbrž oddejte se Bohu jakožto
takoví, kteří (vstavše) z mrtvých jsou živi,
a své údy (oddejte) Bohu za nástroj spra—
vedlnosti- (Rím. 6, 12—13). »To jest totiž
vůle Boží, vaše posvěcení: abyste se zdržo—
vali od smilstvíc (l. 'l'hess. 4, B.). »Nevíte-liž,
že jste chrámem Božím, a ze Duch Boží
přebývá ve vás? Kazí-li někdo chrám Boží,
toho zkazí Bůh, nebot chrám Boží jest svatý,
a tím jste vyu (l. Kor. 3, 16—-17.).

38. Uč dít-IQr skromnosti.

Milada, dceruška bohatého obchodníka,
měla od malička všeho nadbytek. Nejlel')ších
jídel měla mnoho, šatů krásných hojnost a
množství nejdražších hraček. Otec všímal
si. skoro výhradně jen rozvětveného a vý
nosného obchodu, k němu soustřeďoval ve
škeru pozornost, a starosti o obchod zatla—
čily u něho úplně. do pozadí péčí o výchovu

dítek, a matka, ktera ostatně také skoro
stále dlela v prodejně, myslila, že láska ma
teřská spočívá v tom, dáti dítěti vše, čeho
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si žádá, a poněvadž Miladku měla velmi
ráda, dávala jí vše, co chtěla, co se jí líbilo,
co jí chutnalo a co jí lahodilo. Když přišel
někdo na návštěvu, s přídechem chlouby
ukazovala mu všechny nádherně Miladčiny
šaty a šperky, všecky jeji panny v same
tových šatičkách a zvláště ji těšilo, když jí
někdo pochválil Miladčiny uměle nakadeřene
vlasy.
Miladka měla od maličkosti tolik krásných
obrázkových knih, že jí úplně zevšedněly &
ani nejkrásnější vyobrazení nedovedlo vzbu
diti v ní trochu opravdového zájmu. Mnohem
raději by si byla pohrála s dětmi, ale to
bylo snad jedině její přání, ktereho jí matka
nešplnila, přikazujíc jí výslovně: »Nehraj si
s tou žebrotou !c
Když Miladka vychodila domácí školu, dali
ji rodiče do vyšší dívčí do velkého města.
Učení její nemělo od začátku žádného jineho
ůčele, než jen aby se vzdělala a obrousila..
Vždyť věno bude míti veliké., hezká také je
a proto se jistě vdá. Hlavní zřetel věnovala
tomu, aby se naučila hráti na piano, mlu—
Viti německy a francouzsky a dovedla o
zdobně vvšívati.
Když se vrátila, byla skoro již dospělá,
mnohem krásnější než dříve, otec ji koupil
nové piano, a matka až slzela radostí, když
Miladka prvně na ně hrála &zpívala. Dojatá
maminka byla by celý den ji poslouchala.

1-11

A paní doktorovou zvlášť pozvala, aby přišla
poslechnout, jak Miladka krásně hraje.
Miladka začala chodili do plesův. Rozumí
se samo s sebou, že o přízeň tak bohaté
nevěsty pořádali kandidáti ženitbý pravé
dostihý. Konečně jeden z nich nalezl milost
v očích jejich, a příčiny toho byly tyto: Býl
mladý, hezký, krásně bavil, byl doktorem
práv a státním úředníkem. Také Miladku
dostal. Býl nadmíru šťasten, neboť se mu
podařilo získati to, o co mnozí jiní marně
se pokoušeli a co mu celé město závidělo.
Mladí manželé najmuli si být s několika
pokoji a nádherně se zařídili. Mladá paní
vzala si kuchařku a služku. Bylo toho za—
potřebí, neboť sama vařili neuměla. Každo
denně poručila k obědu alespoň trojí jídlo.
Šatů měla plné skříně, nejjemnějšími voňav—
kami bylo vše prosyceno, a klobouk měla
nový několikráte za rok, neboť žena státního
úředníka nesmi býti v modě pozadu. Pořá—
dala »čajove večírkýc, nebtť žena státního
úředníka se musi representovati. Na výlety
jezdili v automobilu, který si dlužili za
značný p0platek.
Muž začínal sice už z prvního sladkého
opojení přicházeti k rozumu, ale netroufal
si se ozvati — jednak,měl svou pani opravdu
rád a jednak stále od svého .papác dostá
vala mimořádně přídavky.
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Ale pojednou na obchod se oženil Miladčin
bratr, otec mu vše předal a dcerušce jednou
provždy řekl, aby už na něm nic nechtěla,
že už jí nic dávati nemůže. Pramen vedlej
ších příjmů vyschnul tedy nadobro.
Když Miladčin muž viděl, že je odkázán
výhradně jen na své příjmy, chtěl domáci
přepych omezovati, ale ženuška byla už naň
až příliš zvyklá, než aby mohla od něj u—
pustiti, a když jí muž řekl: »Zenuško, tolik

příjmů nemámec, odsekla mu: »Tak jsi si
mne neměl brát. Věděls, že jsem na to
zvyklac: A začala vybírati z věna a dosa—
zovaú.
'
Muž již byl netrpělivý a ve svém bystro
zraku viděl v mlhách v dálce smutné konce . . .
Věna valinou ubývalo, až došlo úplně. A
nepomohlo ani, že muž byl povýšen do vyšší
hodnostní třídy a že přijem jeho se zvýšil.
Panička jela ve vyjezděny'ch kolejích, neboť

od lepšího k horšímu obrátili, k tomu je
třeba velké mravní síly, a Miladka neměla
vůbec žádné
Začala dělati dluhy. V domácnosti začali
se hádali a křičeti, ona omdlévala, a on
utíkal do hospody.
V tom stavu je ono manželsvi právě nyní.
()na je nešťastna, on dvojnásob. A jaké
budou dítky? Počkejme — budoucnost nám
i tuto otázku zodpoví, ale nebrzd'me na od—
pověď to příliš zvědavi . ..
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A příčina všeho toho zla? — pochybenzi
domácí výchova.

3%).Uč dítky pravdomlnvnosti.
V jihočeské vesničce sedící na kraji \elí
.kého lcsa bydli! Chalupník Štípal. Měl asi
deset měr pozemku. Poněvadž byl vyučen
i zednikcm a poněvadž malé hospodář—
stvíčko mladá a zdravá jeho žena snadno
obdělala, chodil na léto na práci do Vídně.
Na podzim přinášel si vždy s sebou domů
asi 150 korun ušetřených. V zimě zase chodil
porážet dříví do lesa. Měl tedy výdělek celý
rok, dloužek, ktcrý mu na chalupě vaznul,
zmizel brzy úplně.
Nejstarší jeho dítě byl Jan. Byl to čiperný
klučina, ale jako skoro všecky děti náchylný
ku lži. A matka místo, aby ho od této
ošklivě náklonnosti osvobodila, nerozumnou
výchovou ho ještě více zapletla do osidel
této neřesti.
Jeníček rozbil jednou — bylo mu tehdy
asi půl čtvrta roku —skleničku. Tušil, že se
bude matka zlobiti, až uhlídá střepiny, a
proto svedl to na kočku. Matka viděla sice,
že kočka ani ve světnici není, ale přijmula
mlčky lež za pravdu a sousedce se ještě
chlubila, jaký je její Jeníček chytrák. Poda—
ří-li se děcku první samostatný krůček, už
potom brzy chodí trvale a podaří—lise mu
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první lež, obyčejně už stale lže. A Jeníč
kovi se první lež podařila. Od té doby sta—
tečně lhal, zapíral a vymýšlel si věci možné
i nemožné, & maminka se mu smávala, ří—
kajíc, že si to tak pěkně dovede vymysliti,
že je to až »k popukání.:

Když bleeníček větší, leckdy, nezdálo-li
se mu jíti do školy, počal se svíjeti a na—

říkati, jak ho bolí bříško, a zůstal doma.
Take mnohdy místo do školy chodil na taky
a v neděli mlsto kostela honil po lese ve
verky. Skoro každý den žádal na matce ně
jaky' krejcar říkaje, že jim pan učitel poru
čil, aby si přinesli na péra a na plsanky —
zatím však si u kupce kupoval mlsky.
Když byl někdy otec doma a nechtěl mu
peníze dáti, podstrčila mu je matka, ale
přísně mu nakazovala: »Tatínkovi to ne—
říkejlc
Když si ho jednou místo školy nechala
doma chovat, a pan učitel jí vzkázal, že
chování dětí není dostatečnou omluvou,
rozkřikla se na hocha: »Ty hlupáku, měl
jsi říci, že tě bolela hlavak
O žalobách, které na malého nezbedu při
cházely, otci se nezmiňovala, před ním je
zapírala ano i Jeníčka chválila. Dokonce
mu jednou pot—učila,až tatínek

se z Vídně

zase vrátí a otáže jako obyčejně, byl-li
hodný, ahy odpověděl: »Ano tatínku! Ma
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minku jsem poslouchal, pilně jsem se učil
a chodil do školy i do kostela.<
Matka napřed ze zaslepujíoí lásky všechny
lži Jeničkovi odpouštěla, mnohdy uvěřila mu
i tehdy, když lež zřejmě z jeho řeči vystr
kovala rohy, a stále sebe samu konejšila,
že Jeníček přestane lháti, až přijde k roz
umu. Potom teprve ho vyplatí, nepo
slechne—li.

A opravdu již jednou za nějakou lež jala
se ho plísniti. Ale Jeník jí odsekl: »Vždyť

vy také přelháváte tatínka! Nedávno jste
mu psala do Vídně, aby nám poslal na
chléb, ale zatím jste koupila fíky a perník.:
'Pak Jeník rázně odrazil ruku, která již ku
trestu se schylovala. A když měl bytijindy
bit, utekl do lesa a schoval se v houštině.
()tci se teprve otevřely oči, když mu jed
nou od kupce přišla upomínka na několik
korun, a vyšlo na jevo, že ten dluh udělal
Jeník. Tehdy ho důkladně vyplatil.
Když Jenik vyšel školu, dali ho rodiče do
města na učení.
Ale asi za tři měsíce přiběhl zpátky, že
prý u mistra nebude, že se tam ani nenají,
že ho mistr bije a tovaryš tahá za uši.
Druhý den přišlo od mistra psaní otci,
aby tam ihned přijel. Vypravil se tedy a
v předtuše nemilych zpráv jel do města.
Tam mu teprve mistr nalil pravého vína:
:lloch je neposlušný, nespolehlivý a pro
10
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lhany'. Místo do pokračovací školy chodil
večer za bránu, kradl mi peníze a sváděl
to na tovaryše, a když jsem ho poslal s pe
něžní poukázkou na poštu, peněz neode
vzdal, nybrž si je nechal a řekl, že potvr-—
zenku cestou ztratil. Nic se mu nesmí svě
řiti a věřiti.:
Otec div se nedal do pláče. Zaplatil zpro
nevěřené peníze, aby uvaroval sebe a hocha
dalších nemilých následků a smutně vracel
se k domovu.
Když doma vše vypravoval ženě, teprve
z ní vylezlo, že Jenik už také jednou pc
níze z Vídně poslané od listonoše přijmul,

utratil a jí neodevzdal.
Pokud byl otec doma, hoch ze strachu
před ním poslouchal apracoval, alejakmile
odešel neb odejel, potuloval se a nechtěl
ani pracovati ani poslouchati. Chtěla-li ho
matka bíti, vzepřel se jí —přerostl už ji přes
hlavu. Kradl doma oves a prodával židovi.
Když se ho matka ptala, kam ho dal, řekl
že králíkům. Když ho poslala v neděli do
kostela, vrátil se a vypravoval jl, jake měl
pan farář kázání, ale zatím místo kostela
seděl v hospodě. V houštinách líčil na ko
roptve, ale když ho hajny' honil, vymlouval
se, že sbírá houby.
Ve lži vyrostl, lež vyrostla s ním, a čím
hrneček načichne, tím páchne pořád — lhal
jako když tiskne. A čím dále tím více. Byl
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otupěly', že už se ani nečervcnal, když byl
ze lži usvědčen. Ano i křivé přísahy se jed
nou dopusUL
Co z něho bude? Jisto jest, že především

řádná metla na maminku. Ji to ovšem ne

škodí, neboť, jak si vychovala Jenička, tako—

vého má Jana, ale proč má společnost
lidská trpěli za hříšnou nerozumnost ta
kové matky?
110.Uč dítky poslušnosti.
Loni o masopustě přivdala se k nám
do vesnice na Buřilů statek selská dcerka
ze sousední vesnice.
Mezi »starouc a »mladouc zpravidla po
vstává v takových případech řevnivost a
tajné neb i zjevné nepřátelství, ale Buři
lovic tvořili vyjimku ze všeobecného pra
vidla — snášeli se vzájemně všichni velmi
dobře. Muž a jeho staří rodiče nemohli si
ji vynachváliti. A co bylo toho příčinou?
Hlavní příčina byla, že mladá manželka ve

všemsvého muže a jeho rodičů po
slouchala

Matka nevěsty přicházela k nám často ze
sousední vesnice na návštěvu.
Jednou jsem se s ní sešel, když zase šla
k Buřilovům. Šel jsem s pole. Cestou hned
těšila se ze štěstí své dcery a vypravovala
o tom, jak je šťastua. Znal jsem velmi dobře,
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jaká nebeská spokojenost u Buřilů sídlí a že
vlastní příčinou toho je naprostá poslušnost
»mladěc. A za řeči nadhodil jsem otázku:
»Ale prosím vás, povězte mi upřímně, jak
jste ji k takové poslušnosti vychovala ?. A
statná panímáma mi vypravovala: »Od ma—
ličkosti jsem Mařenku k poslušnosti přidr
žovala, neboť jsem věděla, že poštěstí—li se
mi ji naučiti poslouchati, podaří se mi ji
i dobře vychovati. A s touto výchovou za

čala jsem skoro již v kolébce, nebot nikde
snad jinde není osudnějším slovo »počkám,
až bude větší: jako právě při výchově k po
slušnosti. Nepoddá-li se malý stromeček,
strom už se nepoddá. Jakmile učíme dítě
chůzí tělesně, máme je učiti i chůzi duševní.
Mařence jsem vštěpovala, že nesmí řiditi
se vůli svou, ale vůlí svých rodičů. Mnohdy
se také vzpírala a vzdorovala, ale metlič—
kou jsem jí vzdorý vyháněla, až se naučila
podrobovati se úplně. Jednou, když jí byly
asi čtýrý roký, hrála si s nějakým ústřiž—
kem látky a tu mladší její bratříček při
skočil a vytrhl jí ho. Dala se do křiku. Mně

nastala povinnost udělati mezi rozvaděnými
pořádek. Mladšímu jsem hadřík vzala & dala
Mařence, neboť jí právem patřil, ale ona
plakala & stále křičela: »Já už to nechci.:
Napřed zkoušela jsem po dobrém, aby si
ho zase vzala, & když jsem nepochodila,
notně jsem ji vyplatila. Když se muž vrátil
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s pole, & vypravovala jsem mu
přidal. A od té doby už se nic
neodvážila, nebot vzdorovitost
čátku byla zlomena. Dítě nesmí

to, ještě jí
podobného
její v za
viděti u ro

dičů slabost a povolnost —-zvítězí—lijednou

křikem, pláčem nebo vzdorem, proraziti a
zvítěziti se snaží i podruhé.
Od malička jsem přísně na ni požadovala
úplnou a ochotnou poslušnost. Netrpěla
jsem, abych jí musila poroučeti několikrát,
ny'brž jeden razkaz musil stačiti. Dovolila
jsem jí nevinně si hráti a skotačiti, ale za
volala-li jsem ji, musila hned nechati hry
a přiběhnouti.

,

Nezakazovala jsem jí věci dovolené a ne
poroučela jsem ji nikdy nic příliš těžkého,
neporoučela jsem bez rozvahy, ale co jsem
poručila, musila vždy vykonati do podrobna
a přesně. Věděla už předem, že ani hroz
bami ani křikem ani pláčem odvoláni nebo
zmírnění rozkazu nevynuti, a proto se o to
ani nepokoušela. Každý můj rozkaz byl jí
svatym. Řekla-li jsem jí »Jdi se modlitc,
ihned šla, řekla-li jsem: »Mařenko podej mi
lžičku,< hned ji podala, řekla-li jsem jdi
políbit kmotříčkovi ruku, hned poslechla.
Prosila-li o něco, bylo-li možno, vždy
jsem jí vyhověla, přání a stesky jeji vy
slyšela, ale někomu poroučeti jsem ji ne—
dovolovala. Ani služce ani ostatním dětem
poroučeti nesměla. Také si vzpomínám, jak,
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jsem ji naučila vstávati. Ráno nechtělo se
jí obyčejně z postýlky a proto jsem ji na
učila básničku K. Vinařického:
Bíly' den,

z peřin ven!
Nebeské oko,

zlaté sluníčko,
bude brzyčko
státi vysoko.
Bílý den,

z postele von!
A když se jí zase někdy nechtělo vstá
\'ati, řekla jsem: »Mařenko, odříkej tu bás
ničku !a A jakmile začala říkat, roziasnila
tvář, zbystřila

zrak

a už vylézala

z po—

stylky.
Čas od času jsem ji také za úplnou po
slušnost odměnila.
V jejím mládí svými rozkazy a zákazy
úplně jsem „ii vyměřila cestu, kudy jíti. má.

Je to nutné tak, pokud dítě nemá osvíce
nějšího rozumu a nevypěstované vůle. Po
cestě vyměřené, kterou napřed nastoupila
z donucení, kráčela potom ze zvyku. Ovšem
jsem se také přesvědčovala, zda opravdu
příkazy mé plní a zákazů se vystříhá!
Velikou váhu jsem na to kladla, aby
děti vždy pos'louchaly otce. Sama jsem ho
ve všem poslouchala napřed, a kdykoliv
něco poručil, říkala jsem: »Děti, musíme to
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udělati

— tatínek si to přeje.-= Rozkazu

otcovajsem neměnila a neodvolávala. I když
jsem někdy byla přesvědčena, že nenisprávný
neb úplně rozumný, dbala jsem přece, aby
ho děti vyplnily — už proto, aby se na
učily dokonalé poslušnosti.
S mužem jsme se vždy podporovali na—
vzájem, a dítky měli k nám oběma :lásku,
úctu a poslouchaly nás. Ano bylo mi vždy
milejši, když poroučel otec, a také jemu
jsem ochotně a ráda toto přednostní právo
v rodině postoupila, a poroučela—li jsem,
činila jsem tak jen jako v zastoupení otcově
a snažic se doplňovati, co přehlédl neb opo—
menul.
Když Mařenka chodila do školy, řikal
o ni pan učitel, že je hodná a poslušná.
Úlohy dělala svědomitě, a co bylo uloženo,
vždy se naučHa.
Velebný pán se o ni jednou

vyjádřil,
že poslouchá »jako andělě v nebic.
Čím více vyrůstala, tím poslušnější byla,
a neposlouchala nyní už jen z přinucení
nebo ze zvyku, nýbrž z vnitřního přesvěd
čeni, vědouc, že si to Pán Bůh přeje, že je
to záslužno, potřebno a nutno.

Pamatuji se, s jakým zvláštním zápalem
vypravovala jednou doma., co jim velebny
pán o poslušnosti vykládal, že totiž Pán
Ježiš poslechl svého Otce nebeského a se
stoupil na zemi, že poslouchal svatého Jo
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sefa a Pannu Marii, že Panna Maria po
slechla rozkazu dáti se zapsati, že svatý
Josef poslechl anděla a utekl se svatou ro
dinou do Egypta, že první lidě ztratili z ne
poslušnosti ráj a někteří andělé krásně

nebe.
Když dospívala, mohla jsem se na ni spo
lehnouti. Už ani poroučeti jsem jí nemusila,
neboť vše dobré konala a zlěho se varo

vala bez pobídky, rozkazů a zákazů. Byla
vycvičena v kázni a proto snadno dovedla
ovládati i vnitřní vášně.
Když jí bylo dvacet let, začal se o ní uchá
zeti mladý pan mlynář. Byl hezky alíbil se
jí, ale když jsem jí řekla: »Mařenko, chodí
málo do kostela a mnoho do hospody,< po
slechla mne a pustila ho z hlavy. Když se
začal o ní ucházeti mlady Buřil a řekla
jsem jí: »Mařenko, chodí mnoho do ko—
stela a málo do hospody,< svolila a stala se
z ní selka.
Když byla svatba, měli ji už odvážeti na

oddavky a loučila jsem se s ní dávajíc jí
mateřské požehnání, řekla jsem jí veřejně
přede všemi svatebčany: Dítě, 3 Pánem
Bohem! A poslouchej muže a svých no—
vých rodičů.<
Po takových cestách šla tedy mladá Bu
řivalová od maličkosti, než přišla sem na

statek.:
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Přícházeli jsme k vesnicí. »Šťastná dcera,
která má takovou matku a šťastná matka,
která má takovou dceru:, myslíl jsem si.
A podávaje své průvodkyní na rozloučenou
ruku, pravil jsem: »Blahopřejí vám, ma
tíčko — vaší dceru mají rádi nejen »u Bu
řílů, ale ivšichni lidé celé naší vesnice.
S Pánem Bohem.:

41. Uč dítky pracovitosti.
Kdyby matka vychovala dítky sebe lépe
v křesťanských ctnostech,

kdyby

se

vše—

možně o jejich zaopatření postarala, ale
nevychovala jich kpracovitostí, nevychovala
jich dobře a nepostarala se dobře o jejích
budoucnost. Pracovítost je základ spoko
jeností, blahobytu a štěstí. Jen ten naučil
se žití, kdo se naučil pracovatí.
Člověk zrozen jest ku práci a také již
od prvních začátků života pracuje. Děcko
v peřínce hrabe ručkama,

a hraje—lí si tři

letě dítě s kostkami stavíc z nich dům,
myslí, že pracuje. Učelné zaměstnání hrou
je tedy pro dítě první dobry stupeň k pra
covitosti. Proto rozumná matka dítkám hrátí
sí nezabraňuje, ale hry jejích podporuje a
řídí.

Než i velmi záhy dítky ku skutečně prácí
přidržuje. Již třeba tříleté děvčátko za—

městná v kuchyni, poručí mu stirati prach
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se židlí neb utírati lžíce. Dá—limu kousíček

těsta, váleček a poručí-li mu je rozvalovati,
malá hospodyňka se domnívá, že je Opravdu
v kuchyni nepostradatelnou. Ať někde něco
pokazí — mravní zisk je jistě větší než

hmotná ztráta.
Snížíti se k dětem, myšlením sestoupiti
na stupeň jejich myšlenek a vpraviti se do

jejich duševního

stavu

je sice dosti ne—

snadno, ale je to nutno, a matka milující
a pečlivá vzpomínajíc sama na léta svého
mládí to dovede.
Žíti není jenom jisti a pití, ale umětl
i modliti se a pracovati. Modlitba bez práce
je »zbožná zahálka,c a práce bez modlitby
je tělo bez ducha. Obě musí kráčeti spolu,
vzájemně se posilovati a' doplňovati. Ruku
k práci, srdce k Bohu. Modlitbou sílí duše,
prací tělo i duše dítek.

l oněvadž příklad nejlépe učí i vychovává,
matka sama ráda pracuje. Žádné práci, byť
byla sebe těžší a nepříjemnější, se nevy
hýbá.
Poukazuje na výsledky a požehnání práce
a o lidech pracovíty'ch mluví před dětmi
s úctou a obdivem. Šediny jsou sice vždycky
důkazem let, ale ne vždycky důkazem zá
sluh, a proto zvláště lidí, kteří v práci ze
stárli, si sama váží a učí i dítky vážíti si
jich.
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() práci budouci nemluvi se strachem,
nezlobí se a neláteří, že stále musi »dřit,a
nýbrž odhodlaně má. svou brázdu.
Čím je dítě větši, tím má býti i pracovi
tějšim.
Slaběmu děcku nemá ukládati se práce
těžká, a silnému zase ne příliš lehká, nýbrž
vždycky věku, pohlaví a silám tělesným nebo
duševním přiměřená.
Maji býti vedeny i k tomu, aby ochotně
podjaly se práce i nepříjemné.
Někteří hloupí lidé zvykli si dívati se na
některou práci jako na »nečestnou.c Ci je
čestnější: rozhazovati hnůj na poli nebo
vziti si slunečník a jíti na procházku?
Zajisté že mnohem čestnějši je spolupůso
biti ku větší úrodě obilí nežli neužitečuě
ubíjeti čas.
Rodiče mají dítkám vštípiti touhu, aby
samy se živily a na podporu a pomoc cizi
nečekaly. Dobře napomínal sv. Pavel Thes—
salonickě: »Prosíme vás však, bratři, pro—
Spívejte v tom vždy více a vynasnažujte se
žiti pokojně a konati své záležitosti a pra
covati rukama svýma, jakož jsme vám byli
přikázali, byste žili počestně před těmi,
kteří jsou vně, a abyste ničeho (cizího) ne
potřebovali. <

Rodiče, kteří opomenuli své dítky vycvi
čiti v pracovitosti, docházejí zhusta velmi
těžkého trestu za svou nedbalost tim, že
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musí své dospělé dítky živití a je podpo—

rovati ještě i tehdy, kdyby tomu mělo býti
už obráceně.
Pracovity syn dodělá se včas výdělku a
zaměstnání, a pracovitá dcera, byt neměla
věna, buďto se vdá nebo si na živobytí vy
dělá. Proč se Ruth zalíbila tak bohatému
Boozovi? Protože mu jeho služebník dal
o ní toto vysvědčení: v_Sbíralaklasy zůstá
vající, následujíc šlépějí ženců; a od rána
až do nynějšího času trvá na poli, a ani na
okamžení domů se nenavrátilax (Ruth 2, 7.)
Zajisté Booz nechybil, že si ji vzal za
manželku.
Pracovitost je nejlepší a nejbezpečnější
věno dítek.

42. Uč dítky šetrností.
'l'říletýFrantišek dostal od kmotřičky dvou
haléř. Běží k mamince a ukazuje ho. Matka
mu praví: »Ale neztrať ho! To je peníz. Za
peníze kupujeme si šaty, vozík, bič, jídlo a

jablka.:

To vše má František rád a váží si pe
nízku, protože jest možno za něj věci, jež
mají pro něj tak neobyčejnou cenu, si koupiti.
To jest první stupeň vychovy k šetrnosti

— František rozeznává

peníze

od

obyčejných věcí a poznává jejich

cena
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Aby František peněz neztratil, pravila mu
maminka: »Schovám je a vrátím ti je, až
budeš větší.<
Kdykoliv František od kmotřičky neb od

někoho jiného nějaký peníz dostal, donesl
si ho hned schovat k mamince.
Když povyrostl, chodil do školy a začínal
už počítati, přinesla mu matka jednou z města
peněženku. František si do ni vlastnoručně
uložil své peníze, které měl dosud schované
u matky. Přepočítal si je, dvouhaléře si vy
mě '1 za desetihaléře a peněženku sám si
usrl oval v matčině skříni. Jak byl rád, že
má své peníze.
Za pěknou školní zprávu, za pilnost &
mravně chování dávali mu rodiče čas od
času nějaký peníz odměnou. Vždyť to dávají
svému dítěti. A odměna taková má. dvoj
násobnou cenu — jednak je pobldkou pro
hocha, aby tím horlivějí v dobrém proapíval,

jednak se František učí peníze získávatí.

Ze svých úspor kupoval si školní potřeby
a na malčinu radu věnoval někdy potřeb
nému žebrákovi almužnu nebo nějaký pří—
spěvek k nějakému šlechetněmu účelu„ aby,
jak matka říkala, »srdce jeho k penězům
nepřirostlo< a nenaučil se lakomství. Ovšem
nikdy úspor svých nevyčerpal úplně.
František od maličkosti hospodařil sa m o
s tatně, k penězům svým měl stále otevře
nou cestu, ale matka bedlivě ho sledovala
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a přesně věděla, jak jich ziskal nebo vydal,
jak jich přibylo neb ubylo, a dbala, aby
snad nerozmnožoval jich způsobem nepocti
vým nebo neutrácel jich marnotratně.
Když byl František větší, upozorňovala
ho časem na obtíže, s nimiž získání peněz
je spojeno a se zvláštní zálibou dávala si
od něho předěítati z biblické dějepravy \ý
stražny' příběh o marnotratněm synu.
Poněvadž František měl již větší úspory,
poslala ho uložit si je do spořitelny, aby
»doma mrtvě neleželyc. I spořitelní knížku
uschoval si v matčině skříni a sám si ji pod
matčiným dohledem spravoval.

Tak od malička učil se vládnouti

pe

nězi, a následek toho byl, že potom nikdy
v životě nedal se ovládati jimi. Dovedl jíti
zlatým středocestim — byl šetrný, ale ni
koliv lakomý.
Lidé, kteří se velikému umění »vládnouti
penězi: od mladosti nenaučili, upadají vždycky
do výstředností, a to buď si peněz vůbec
neváží a jakoby si už byli zvykli bez nich
žíti, utratí hned vše, co vydělají nebo do
stanou — ti upadají do nešetrnosti a bídy,
ale druzí, kteří peněz nikdy dříve neměli,
přilnou k nim zase náruživě, hromadí je a
snaží se všemožným způsobem jich získati,
jakoby dohoniti chtěli, co v mládí obmeškali
— upadají do lakomství.
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Bylo by tedy zcela pochybno žádných
peněz vůbec dítkám nedávati a nesvěřovati.
A aby jejich vůle lepe otužována byla, lepší
jsou pro děti peněženky, jež si mohou libo
volně otevírati, nežli schránky, ktety'ch ote
vříti a do nich nahlédnouti nemohou, v nichž
vhozeny peníz zmizí »jako když ho do vody
hodí- a které nutno potom buď vůbec rozbíti
nebo donésti odemknout spořitelně.
Z Františka je dnes velmi zámožný muž,
protože s penězi vyrostl a peníze rostly &
vyrostly s ním, poznal brzy jejich cenu, na—
učil se je vydělávati, udržeti si je a jimi
hospodařili.

43. Uč dítky dobrosrdečuosti.
Paní Králová, manželka krejčího v menším
venkovském městečku, byla žena velice do
brosrdečná. Byla šetrná, ale ráda poskytla
almužny chudému, Opuštěným dětem dávala
šaty a chléb, když někdo vyhořel a nebyl
pojištěn, přispěla mu, čím mohla, a vůbec
srdce jeji bylo sídlem lásky, soucitu a do—
broty. Proto ji také všichni měli velice rádi.
Dítky dědí po matce vlastnosti dobré i
zlé, a děti této dobré ženy přišly na svět
s velikým darem — zdědily dobré srdce.
Králová se z toho radovala a vrozené
kořínky dobrosrdečnosti v srdcích svých
dítek udržovala, vzdělávala a pěstovala z nich
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květinu, která se tolik líbi lidem, andělům
a Bohu a jejíž plod tolik oblažuje i toho,
kdo jej vydává, i toho kdo jej přijímá.
Její dítky učily se dobrosrdečnosti nejen
příkladem své matky, ale i výslovným jejím
návodem.
'
Především pečovala o jejich všeobecné
vzdělání a zušlechtění srdce, nebot pravě
vzdělání k dobrosrdečnosti bezpečně vede.
Zušlechtění je vlastně hlavní cíl vzdělanosti,
a jenom takové vzdělání pravy'm vzděláním
nazývati můžeme, které vzdělanosti srdce

docílí.

Poněvadž sama k dobrosrdečnosti se klo
nila a jí tak velice oceňovala, dítky svě také
výslovně k ní naváděla a je v ní cvičila.
Často jim říkala:

»Děti, nic tak člověka ne—

krášlí jako dobrota srdce. Krásná je kapka
rosnl na květu, ale krásnější je slza soucitu
v oku lidském. Lépe je dáti nežli bráti.
Mějte radost z toho, můžete-li jinému radost
způsobiti. Dobrosrdečnost je více než milo
srdenství a spravedlnost, neboť milosrdenství
vede nás k tomu, abychom pomáhali po—
třebněmu, spravedlnost poroučí dávati kaž
dému, čím jsme mu povinni, ale dobrosr

dečnost je stálá náklonnost radosti působiti
a prOSpivati vždycky a každému, ať toho
potřebuje nebo ne, at má na to nárok nebo
nemá. Učte se od Pána Ježíše, který chodil
od místa k místu „dobře číně“ a od Panny
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Marie, která v !( íni Galilejské proszíla za

chudé svatebčany, ač jí oto nikdo nežádal.:
Takovými naučenímivzdělávala srdce svých
dítek.
Ale i názorně je v dobrosrdečností učila.
Když brouček upadl do vody á nemohl
se vyhrabatí, říkala: »Pomoz mu, chudin
kovilc A dítě tonoucího vytáhlo.
Když vypadla z hnízda mladá Vlaštovička,
která neuměla ještě lítatí, pravila k dětem:
»Dejte ji zase zpátky do hnízda.:
Když byl mráz & sníh, posílala dětí von,
aby ptáčkům nasypuly zrní & drobtů.
Když něk teré

dítě něco od někoho

tlo—

slalo, říkala.: »Dej také ostatním.: A dítě
musilo se s bratry & sestrami rozděliti.

Žebrákům davala almužnu rukama svých
dítek, & chudé dětí z rukou jejich dětí pří
jímaly od ní podpory.
Zvláště jemný cit měla v udílení dobro
diní. Vše dávala. s láskou & vlidností, &

malý dar posvěcený laskavostí stával se
v jejich rukou darem velikým. Nikdy ní
koho nezahanbovala, dobrodiuímí se ne
(zhlubila & jich nevyčítala. A k takovémuto
způsobu naváděla u vychovávala. i své dítky.
% dítek svých vychovala dobrosrdečné
lidí, kteří kráčejí ve šlépějích jejich

& bla—

hořečí její památce.
]]
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4-4. Uě dítky vděčnosti.
Vlak vjížděl do stanice. Zdvihali jsme se
se svých míst, s polic sjimali zavazadla,
kladli na lavice, oblékali se & chystali se
vystoupiti.

Paní

Všetečková, manželka dámského

krejčího z Vídně, jela do svého rodiště na—

vštívit svou starou matku. Ve velké škatuli
vezla si s sebou nějaké šaty, v balíku měla
nějaké potraviny a dary a kromě toho držela
v ruce ještě nějakou mošnu. Inu, však víte,
co nosívají ženy škatuli a zavazadel, když
cestují.
Vlak se zastavil. Poněvadž jsem byl spaní
Všetečkovou dobře znám, pomohl jsem jí
zavazadla z vozu vyndati. A poněvadž nikdo
jí naproti nepřišel, sám jsem ničeho nenesl
& městečko bylo od nádraží několik minut,
nabídl jsem se, že ji pomohu balík domů
donésti. Po malém zdráháni se nabídku
moji přijala.
»To bude mít maminka radostc, navázal
jsem cestou řeč.

>Těším se už také na ni nesmírně,< pra—
vila, »vezu jí šaty a nějaké zákusky. Však
je to jen malá splátka na veliký dluh ___.
»Je to hezké od vás, že jste k mi tak
vděčna.<
»Konám jenom to, čemu mne od mládí
učila. (ld maličkosti mi říkala, že za každé
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dobrodiní máme vděčni by'li. Říkala, že máme
byti vděčni Bohu za všecky milosti a dary,
kterých nám uděluje, a lidem za všecka do
brodiní, která nám prokazují. Koupil—limi
otec něco, musila jsem mu z vděčnosti po—
libiti ruku. Za všecko jsem musela děkovati.
Po jídle jsem musila vždy říci »Zaplat Pán
Bůh. Nabádala mne, abych vděčna byla
k dědouškovi, babičce, k učitelům, kněžím
ano i k panu mistrovi, u něhož jsem se
učila krejčovíně, když jsem vyšla školu.
Casto nám dětem říkala: cDěti, vypravuje—li
vám někdo něco, pamatujte

si to ——zapa

matujte si také, jestliže vám někdo něco
dobrého prokazuje. Vděčnost je známka u
šlechtilého člověka a dobrého vychování.:
A my děti jsme si její napomínání dobře
pamatovaly a už z lásky ku svě drahé ma
mince a z touhy učiniti jí radost, byli jsme
nejen k ní, ale i ku všem ostatním svym
dobrodincům vděčny. Dobře jsme se učily
a mravně chovaly, abychom jí způsobili
radost a aleSpoň tou radostí se jí odměnily
za její péči o nás. Mohly-li jsme dáti ro—
dičům nějaky" dáreček, činily jsme tak a

mohly-li jsme je zastati v nějaké práci, ne
opomenuly j'sme toho.
Večer vždycky jsme se za rodiče i mo
dlily.
Cim větší dobrodiní, tím větší zaslouží si
vděčnosti — naše maminka prokázala mi
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řádnou výchovou dobrodiní nesmírné, jí mám
co děkovati, že jsem se vyučila řemeslu a
že se mi nyní tak dobře vede, a proto ji
také každý měsíc posílám deset korun a
každý rok přijíždím ji navštívit. Těším se

už, jak se potěší...<
Chvilku jsme ještě o všeliěems rozmlou
vali a netrvalo dlouho, přišli jsme k domku,
v němž ona šťastná stará matka bydlila.
U vchodu předal jsem paní Všetečkové
její zavazadlo a šel jsem dále ku svému
domovu. Děkovala mi upřímně za proká
zanou laskavost.
Cestou jsem si myslil, že vlastně rodiče
prospívají samy sobě, učí-li dítky vděčnosti,
neboť, když zestárnou, splácejíjim dítky zase
dobrodiní, která jim udělili v jejich mládí.
Proto na vypěstění této vlastnosti v duších
dětských měli by rodičové zvláštní péči vy
naložiti. Vděěnost dítek v stáří je jim nej
lepší odměnou za všechny útrapy a nesnáze
s výchovou a zaOpatřením dítek spojené.
Když jsem přišel domů & nasvaěil se, při
neslo mi jakesi děvčátko několik pomerančů,
že prý mi je paní Všetečková posílá, že jsem
jí pomohl nést balík do města.

45. Uě dítky opatrnosti.
Nežli pustíš dítě na moře života, vycvič
je v plavbě, aby dovedlo vyhnonti se ne
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bezpečným úskalím, virům a proudům a
dovedlo šťastně doplouti k břehům blažené

věčnosti — nauč je opatrnosti,

neboť

sv. Bernard dl, že »opatrnost jest veslo při
plavbě života:. Míti ji znamena míti neoce
nitelného životního průvodce, a nančiti se
jí jest možno právě tak jako učíme se po
čtům nebo prampisu.
Dítě má tělo a duši, a proto třeba učili
je a zvyk—atinejen na opatrnost »tělesnouc,
ale i »duševnic.
Připoznínej mu, že má si uchovali zdraví,
že má opatrně zacházeti s ohněm, nelézti
na tenký led, nekoupati se v hluboké vodě,
nelézti po stromech, nebrati do rukou střelné
zbraně a bodajícich předmětů, nesbírati je
dovatých hub, nedělati ohňů blízko lidských
příbytků nebo l_esův, a vůbec pečovali o své

zdraví, zivot, majetek a život a majetek
našich bližních.
Uč je dělati vše s rozvahou a nic ukva—
peně a nerozvážně.
Vštěpnj mu, aby nevěřilo hned všemu, co
slyší nebo čte, nedalo se chytiti na různé
lákavé inserty v novinách, nevěřilo hned

nabídkám lehkých výdělkův a bylo opatrne
, v obcování s lidmi. Ať si dá pozor na řeč,
nesvěřnje se hned každému se vším a učí

se jednati obezřetně!
Kdo se této vlastnosti naučil, je oblíben
u lidí, kdo jí nemá, naráží často v obcování
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s lidmi aškodí si. Dobředi Písmo, že »písek
a sůl a hrudu železa lehčeji jest nésti, nežli
člověka ne0patrného a pošetilého a bezbož—
néhOc (Sir. 22, 18.).

Důležitější než opatrnosti tělesné a po
zemské je naučiti dítko opatrnosti nebeské,
totiž takové ctnosti, která učí, co má v jed
notlivých případech konatí, aby jednalo bohu
mile. Tato ctnost má pro duševní pokrok
nesmírnou důležitost. Aristoteles říkal, že
bez Opatrnosti není ctnosti a beze ctnosti
není moudrosti.
Jednou byli u svatého opata Antonina
shromážděni mnozí mniši a poustevnlci the
bajštl a rozmlouvali o tom, která ctnost je
nejpotřebnější k pokroku a dokonalosti kře
sťanské. Jeden myslil, že půst a bdělost,
druhy' opovrhováni věcmi vezdejšimi, třetí
milování samoty, čtvrtý milosrdnost; a tak
každá ctnost nalezla svého obhajce co nej—
potřebnější ku křesťanské dokonalosti.
Antonín mluvil naposledy řka: »Všecky
ctnosti, jež jste jmenovali, jsou záslužné a
chvály hodně, ale já z nesčíslných pokles
nuti, jichž se mnozí dopustili, přišel jsem

k úsudku, že Opatrnost

je ta ctnost, po

které se tážete, neboť.opatrnost zachovává
všecky ctnosti, řídí je a pomáhá ku všem
ostatním ctnostem. Postrádá-li kdo opatr
nosti, snadno klesne.c
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Proto, milá matičko, dítko své v této
ctnosti cvič. Kdykoliv něco podniká, ať se
radí předem s tebou, otcem, rozumnými
lidmi a s Bohem. Ať nevolí si životní za—
městnání, které nedovoluje neb alespoň ztě—
žuje dokonale sloužiti Bohu, a skutkům,
které spáse duše překážejí, at se vyhýbá.
Kdykoliv něco podniknouti chce, at se táže:
».laký prospěch z toho bude míti nejen tělo,
ale i duše moje ?.

Poněvadž opatrnost je matkou moudrosti
& moudrost je základ štěstí pozemského i
věčného, mají dítky již záhý k opatrnosti
navedený a čím dále tím více v ní vzdě
láváný býú.

46. Uě dítky Spravedlnosti.
Paní Klímová byla žena spravedlivá &po
ctivá. Každému nechávala a dávala, co mu
patřilo, nikomu na majetku neškodila a
byla-li povinna někomu něco dáti nebo
službu nějakou prokázati, jistě vše dala &
prokázala.
Největší však její zásluha spočívala v tom,
že i své dítky ku spravedlnosti vychovávala.
Měla tři: desetiletou Ludmilu, osmiletého
Václava a pětiletého Vojtíška. Každé z nich
mělo své hračky a svůj malý majeteček,
na který mělo právo, kterým samostatně

„%R

vládlo, který mohlo ostatním dětem sice
půjčiti, ale mělo právo jej požadovati zpět.
Nikdo nesměl druhým něco vzlti nebo po
škoditi.
Když Václav dostal od kmotřičky jablka,
pravila mu matka: »Venoušku, dej Ludmilce
a Vojtíškovi, ale oběma stejně !. A Venoušek
jistě sestru a bratra spravedlivě podělil.
Když dala Ludmilce koláč, řekla jí : »Rozděl
jej na tři stejné dlly, jeden si nech a druhé
dva dej chlapcům.<
Když sama něco mezi děti rozdělovala,
dělila spravedlivě, šaty jim řídila se stejnou
péčí, stejně je dle zásluhy odměňovala i
trestala, nikomu nenadržovala a nikoho ne

odstrkávala.

Jestliže jim slibila odměny a zasloužily—li
si jí, jistě jim ji dala, pohrozila—li trestem
a pohrůžka-li nestačila, jistě dostála slovu

a potrestala je.
Právo dětí ctila a vždy měla na ně nále—
žity' zřetel.

Takovým způsobem budila v nich záhy
smysl pro spravedlnost. Současně je učila i
rozeznavati, co žádati mohou a co nemohou,
na co mají právo a na co ne.
Zvláště jim vštěpovala posvátnou úctu
k cizímu majetku. Dětem nedovolovala cizí
majetek poškozovati, ničiti nebo bráti. Rílsala
jim, hlavně když byly už větší, často: »Pán
Bůh dal ke každé věci zvláštního hlldače.
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Hlidačem svych věcí je si člověk sám, ale
hlídačem cizich věci je přikázání »Nepo
kradeš! Tohoto hlídače sice nevidíme, ale
víme, že jest a že zapisuje vše, co nespra—
vedlivě bereme, a seznam našich nepocti
vostí předkládá Bohu, a Bůh ukládá pokuty
a tresty. Děti, nikdy nikomu ničeho neberte!
Majetek nespravedlivě nabyty nikdy nebyl
a nebude požehnaný. Kdo stojí 0 cizí, při
cházl o své. S poctivosti nejdál dojdeš. Pa—
matujte si, co řekl Pán Ježiš: ,Dávejtež
tedy, co jest císařovo, clsaři, a co jest Bo
žího, Rohu“ (Mat. 22, 21.). Nikomu nezůstá—

vejte nie dlužní, a kdybyste byly nuceny
dluh udělati, zaplaťte jej Kdyby vás někdo
vzal do služby a zaplatil vám, pracujte n
loženě práce svědomitě. Z ciziho darů ne
dávejte a ze svého teprve tehdy, až nebudete
míti samy nikde žádny'ch dluhů nebo zá—
vazkův. Buďte sice spravedlivy, ale právo své
si vždy hajte, neboť člověk má tolik práv,
kolik si jich uhájiti dovede.:
Podobná naučení dávala Klímová svým
dětem, když dorůstaly, a není divu tedy, že
z nich jsou nyní lidé spravedliví a oblíbeni.

17. Kč dítky statečnosti.
Život lidskýrje plný překážek, a vychovati
člověka dobře pro život. znamená vypěstovati
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v něm sílu překážky tyto přemáhati. Vypě

stovati v mladých srdcích silu tuto, kterou

nazýváme statečností,

jest povinnosti

matky.
Proto moudrá matka dítky k statečnosti
vychovává. Snaží se vychovati _z nich po
vahy pevné, odhodlané, rázné, samostatně a
nikoliv třtiny větrem se klátici a otáčející
se tam, kam právě vitr vane.
[ když vychovává hrou a loutkami, střeží
se vychovati loutky.
Maly'm dětem nevypravuje nikdy a nedo
volí nikomu před nimi vypravovati o stra
šidlech, poněvadž děti stávají se tim bojác
nýmj, plachy'mi, a povaha jejich se kazi. Učí
je nebáli se tmy. Pošetilě jsou matky, které
vyhrožují dětem: »Nechod' tam, je tam bu
báka, nebo »Bubák tě chytív, nebo »Vyleze
na tebe strašidlo—r.

Výchova k statečnosti týká se ovšem více
duše nežli těla, a právě proto také, ač již
od malička nutno ji dbáti, přece hlavně
teprve v dospělejšich letech dětských třeba
ji zdůrazňovati. Proto matka, čím více děti
dorůstají, tím k větší statečnosti je nabádá.
Učí je, že žádná překážka nesmí jich od
vrátiti od konání dobra a žádný slib nebo
naděje na zisk nesmi jich přiměti ku hříchu.
Učí je důvěře v Boha, vybízí zachovati mysl
klidnou v neštěstich a nezmalomyslněti,
povzbuzuje hlásiti se vždy a neohroženě
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k církvi a vlasti, a raději všecko ztratiti a
vylrpěti nežli ustoupiti od plnění vůle Boží.
Jakým způsobem maš dítky k statečnosti
nabádati ?
Otevři si, milá matičko, Plsmo Svaté a
tam najdeš dobrý navod. Vynajdi si v druhé
knize Machabejské kapitolu sedmou a přečti
si ji. Dočteš se o statečné matce sedmera
bratří Machabejskych, která napomínala své
syny, aby nepodrobovali se liřlšnému roz
kazu královu a nejedli vepřového masa,
poněvadž toho zakon Páně nedovoloval. Syny
své jednoho za druhým napomínala, aby
muka snášeli trpělivě, &.raději smrt
stoupili nežli zhřešili.

pod—

Již šest jejích synů před jejíma očima
ukrutně usmrceno bylo, a týž osud čekal
posledního. Aby slavně dilo dovedeno bylo
až do konce, napomínala i tohoto ncohrožená
matka takto: »Synu můj, smiluj se nade
mnou, kteráž jsem tě v životě po devět mě—

síců nosila a po tři léta ti mléko davala, a
tě krmila, a k tomuto věku přivedla; pro
sím tě, synu, abys pohleděl na nebe i na
zemi, a na všecky věci, kteréž v nich jsou,
a poznal, že z ničehož Bůh učinil je, i lidské
pokolení ; tak se slane, že se nebudeš háti
tohoto kata, ale hoden bratří svy'ch, učiněn
jsa jich účasten, podstup smrt, abych tě
v onom smilování zase s bratřími tvými
přijala.: Takovouto řečí povzbuzen inej—
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mladší syn podstoupil mučednickou smrt.
»Nejposléze pak po synech konec vzalai
matka.-=

Velmi dobrou pomůckou vychovávací jsou
životOpisy svatých, hlavně pak životy sva
tých mučedníkův. To je velmi proSp .šná a
výchovná rodinná četba.
Dítko v křesťanské statečnosti vychovaně.
a k ní navedené neleká se v životě potom
žádných obtíží, ale smýšli asi tak jak smýšlel
sv. Pavel: »Všecko mohu v tom, který mne
posilujeo (Fil. 4, I3.).

48. Uč dítky mírnosti.
|)ítky od přirozenosti jsou divoké. Rády
skotačí, hraji si a běhají. A podobně začátky
jako tělo prodělává i duše. Vše, co jest
mlade, bývá bujné, a bujnost tuto zkušená
ruka má držeti v přiměřených mezích.
Držeti dítky, říditi jejich vlohy a snahy
v prospěšných mezích a vychovávati je k žá
doucí mírnosti jest povinností matky.
Není dobře nedopřáti jim volnosti, ale není
také dobře popustiti úzdu jejich zvůli.
V letech kypícího mládí, kdy tělo a duše
rostou, mohutnosti tělesně i duševní se vy
vinují, kdy mladá krev je schOpna nejšle
chetnějších činů právě tak jako i nejhorších,

kdyi dobré snahy snadno škodlivými se
stávají, poněvadž nezastavily se v žádoncich
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mezích, nýbrž překročily do výstředností,

silná a obezřetná ruka matčina je pro dítky
neocenitelným dobrodinim.
Rozumná matka učí je mírnosti v jídle.
Dá jim najísti a napíti sdostatek, ale ne
dovolí jim překročovati míru střidmosti.
! ve hře a zábavách, kterých jim ovšem
zplna srdce přeje, učí je zachovávati

mír—

nost, nedovolí jim hráti si způsobem vý
středním a učí je přestati již i tehdy, kdy
by si ještě s největší radostí dále hrály.
Když hra nejlepší, ustaň.
Větším dltkám nedovolí dlouho se baviti,
dlouho

tancovati,

zpívati

& přPt-l mlrn

nití—=

\":tll radovánek.
l-llavní však zřetel obrací již od malička

k mlrnosti du ševn i.

Jestliže dítko třeba už ve dvou nebo třech
letech zlostně cupe ncžkama, vším hází a
vše bije, vše chce míti, a dělá-li něco, nedá
si v toin brániti, prozrazuje náklonnost k ne—
mírnosti, a takovému má matka zvláštní po
zornost věnovati. S dítkem od přirozenosti
mírným a poddajným má ovšem práci mno
hem snažší.
Velmi těžko, ale přece nikoliv nemožno
jest vychovati dítky k tomu, co křesťanská
mírnost žádá, totiž nančiti je všecky nedo—
volené, zvláště všecky smýslne nebo nečisté
náklonnosti krotíti a věcí dovolených jen
mírně užívati. Obtížnn je to proto, poněvadž
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výchova ta týká se především duše a do
duše dítěte ani matku nevidí a neví, co se
tam děje. Přece však matka i zde velmi
mnoho dobrého zasíti a způsobiti může a
to hlavně svým příkladem, dále modlitbou,
napomínánim, poučováním a dokonalou ná
boženskou výchovou. »/apři sebe sámc (Mat.
16, 24.) — tento rozkaz Kristův více působí
než celé knihy učenců světských jednajících
o ovládání sebe.
Uč dítký mírnosti a prospěješ jím dvoj
násobně. Předně jim prospěješ tím, že ne
dopustí se z nemírností žádného činu v mládí,
který by je jako olověná koule po celý život
tížil, a podruhé naučíš je mírnosti, kterážto
vlastnost naučí je rozumné žítí, a životu
jejich dodá zvláštní ceny.

49. Škola.
První školou je škola mateřská. Škola
tato je všude, kde jsou ditký a matka. Ditký
zastupují žáčky, a matka je první jejich
učitelkou. Skolou je tedy každý dům.
Ale když dítký dospívají k rozumu, po—
sílaji je rodiče do zvláštních škol, abý pod
vedením učitelovým nabývaly vědomosti,
kterých jim rodiče poskytnouti nemohou a
které jsou přece pro život neobyčejně po

třebnj
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Rozumná matka dítko své na školu při—
pravuje. Připravuje cestu škole, škola při
pravuje cestu životu, život věčnosti . . . .
Pečuje, aby dítě po škole toužilo a se na
ni těšilo, říkajíc: »Ve škole je mnoho dě
tiček, pan učitel jim tam krásně vypravuje,
ony ho poslouchají, ukazuje jim obrázky a
má hodné děti rádx
Rádo-li dítě do školy chodit začne, oby—
čejně rádo chodí i později a zpravidla dobře
prOSpívá, nebot každá práce začatá s chuti
a radosti se daří.

Zcela nerozumně jedná matka, jestliže
dětem vyhrožuje: »Poěkej, až budeš choditi
do školy, pan učitel ti dá!a Takové dítě
ovšem netěší se na školu a nevidí v ní nic
krásného, po čem by mělo toužiti a co
by mělo milovati, nýbrž vidí v ní ně
jakou káznici, kde nějaky zlý muž jen drží
rákosku a vyplácí, a před nimž nutno se
strachovati. Což divu, že dítě dostává ne
chuť ke škole, ač dosud ani ji nepoznalo!
Nemohu zapomenouti na obrázek, který
jsem jednou začátkem školního roku při zá
pisu dítek spatřil Jedna pečlivá maminka
u dveří školy držela kluka za límec a chtěla
ho vtáhnouti dovnitř. Kluk se vzpíral, křičel,
plakal a chtěl se ji všemožně vytrhnouti a
utéci. Matka byla celá zpocené,- rozzlobená
a před jinými zahanbená, neboť množství
velkých i malých dětí se hned seskupilo
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kolem ní. aby na tento roztomilý obrázek
se podívaly.
Konečně klučina se ji přece vytrhl a utekl.
A měli jste ho viděti, s jakou radostí pádil

k domovu!
Proč jen se tě školy tolik obával? Protože
maminka mu doma, když ji něco vyvedl,
říkala:

»Pc;>ěkej,až budeš chodili do školy,

řeknu panu učitelovi. aby tě tam vyplatilla
|_)ltky se mají připravovati na školu roz
umným poučením a povzbuzenlm, ale ni
koliv výhrůžkami.
Učiti děti před nastou penlm školy je zcela
zbytečno. Netrap jich Slabikář-em a ponech
jim jejich zlatě mládí nerušeně žádnými
úlohami. Jsou—li schopny, však ve škole po—

zadu nezůstanou.
Pamatuj si, že české dítě patří do české

školy, a katolické dltě patří do katolické.
školy.
Když se přiblížil den prvního zápisu, vezmi
nového školáěka &doveď ho prvně do školy
sama. První cesta do školy je první krok
k moudrosti. Když matka vede za ruku
děcko do školy, vyvádí je prvně zrodinněho
hnizdečka a pouští do života.
U zápisu se zeptej, jakých pomůcek, knih
nebo sešitů třeba a potřebně ochotně kup.
Má-li dítě nějakou vadu tělesnou nebo du—
ševní, udej to při zápisu beze studu a strachu.
Hoznmny' učitel tě za to jen pochválí a zná—li
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již předem vady a náklonnosti budoucího
žačka, zařídí dle toho jeho výchovu. Ditko
nahluchlé nebo krátkozraké posadí do první
lavice, dítku nemocnému snadno omluví jeho
nepřítomnost, na dítko těkavé nebo roztržitě
dá bedlivější pozor.
Dej učiteli vy'slovné dovolení potrestati
dítko, kdyby toho zasloužilo. Dovedny učitel
sice obyčejně rákosky nepoužívá, nepotře
buje jí, poněvadž si dovede udržeti kázeň
jinak, tělesný trest je ve škole našimi ny
nějšími školními zakony vůbec zakázán a
k jeho zákazu jistě důležité příčiny vedly,
ale někdy přece, jak i J. A. Komenský žá
dal, jako na př. za prolhanost, vzdorovitost
a neposlušnost je rákoska účinným a po
třebným lékem.
Dítky posílej pilně do školy. Využij co
nejvíce dobrodiní, kterého škola poskytuje.
Kdo na školu platí, má také právo jí vy
užít. Jestliže dítko místo školy doma pra
cuje, ztrácí na druhé straně mnohem více
než vydělá. Ztráta vzdělání je ztrátou ne
nahraditelnou.
Nemůže-li dítě pro nemoc do školy, omluv
je hned, a není-li to bez obtíží možno, při
nejbližší vhodné příležitosti. Zvláště lupo—
zorni a oznam, onemocnělo—li na nějakou
nemoc nakažlivou.
Mezi rodiči a školou má byti shoda. Ro
diče mají podporovati učitele a učitel ro
12
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diče ve výchově. Jenom tehdy může se
zdařiti, podporuji-li se a doplňují navzájem.
O shodu tu mají pečovati i rodiče i učitelé.
Nerado-li chodi dítě do školy, pátrej po
příčině. Prvně se zeptej učitele a poraď se
s nim. Pátrej, s jakými dětmi tvě dítě ob
cuje, a nekazí-li ho špatná společnost. Kup
mu všecky pomůcky, které by mu prospěch
usnadnily a učení zpříjemnily. Opakuj s ním
doma, vyzkoušej je a uč se s ním, aby mu
nenaháněl strachu před školou špatny' pro—
spěch.
Stále pamatuj, že dítě, i když chodí do
školy, není dítětem učitelovým, ny'brž tvym
a že tedy o jeho vy'chovu více musíš dbáti, a
pečlivěji se starati než učitel. Chybují matky,
kterě předávajíce dítě škole domnívají se,

že s nich už spadava všecka další starost
a péče o jeho vývoj a výchovu. Nespoléhej
se jen na školu! Čas od času se zeptej pana
učitele, jak se dítě učí a chová, a 1 školní
dítě rozumně sama dále vychovávej.
Přinese-li dítě špatně vysvědčení, vinno
jest buďto malé nadání nebo malá píle,
nebo nepozornost. Jen nevěř dítěti, když se
vymlouvá, že na něm učitel »sedic! Bez
příčiny na něm jistě »nesedíc.
Je—li příčinou špatny'ch známek slabě na-_

dání, neplísni ho, nebot za přirozeně vlohy
nemůže. 'Prestu si zaslouží ovšem za špatnou
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známku z mravů nebo za špatné známky
zaviněné.
Když jsem šel jednou na konci roku ze
školy, dva hoši ze sousední vesnice, kteří si
nesli špatné známky, vysvědčení na kopci
roztrhali a kousky jeho po větru do dale
kého světa pouštěli. . . Jejich rodiče roz—
hodně za mnoho nestáli, poněvadž by si
toho byli jinak jistě hoši nedovolili.
Poněvadž pak na Božím požehnání & na
Boží pomoci všechno záleží, modli se za
dobry' prospěch svých dětí & uč je modliti
se za dar & osvícení Ducha Svatého.

50. Kostel.
Když se dítko narodí, pečuje matka nej
prve o to, aby co nejdříve doneseno bylo
do kostela ke křtu.
Brzy potom jde s ním i k »úvodu,c aby
Pánu Bohu poděkovala, že těžkou hodinu
šťastně přestála, by obětovala Bohu nejlepši
dar, který má, své vlastní dítě a aby si po
žehnání pro řádnou vy'chovu jeho vyprosila.
O těchto dvou návštěvách ditko vůbec
ani neví, poněvadž rozum jeho dosud spí.
Dokud mladý rozoumek jeho se nepro
budí, zůstává doma, ale za to matka jeho,
může-li, jde vždycky alespoň v neděli a ve
svátek do kostela na mši svatou a jí obě
tuje & do modliteb svých zahrnuje, vždy
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nejen sebe, nýbrž i své dítko. A tak i malé
dítko prostřednictvím matčiným plní přiká
zání církevní, že máme každou neděli asvá
tek celou mši svatou nabožně slyšeti.
Jakmile přichází k rozumu, obrací jeho
pečlivá matka zřetel jeho ke kostelu. Asi
tak do ctyr let sice dítě do kostela vůbec
nebere, aby tam zbytečně jiných z pobož—
nosti nevyrušovalo, ale po čtvrtém roce tu
a tam někdy je s sebou na chvilku do ko—
stela vezme. O Anně, matce Samuelově,
praví písmo, že »přivedla jej do domu Ho
spodinova v Silo. Pachole pak bylo ještě
děcko:

(I, Král. 1, 24.)

_

Nonutí ho sice kdlouhě návštěvě, jest opa
trna, aby snad na studené dlažbě nena—
stydlo, ale učí je obraceli se k oltáři, nábožně
Spínati ruěkv a tiše se chovati. Dítě vidí,
že je jinde než doma, vidí obrazy a malby,
vidí, že všichni kolem se modlí, slyší var—
hany, vidí kněze v bohoslužebném rouchu,
a to vše na ně blahodárně působí, povznáší
jeho ducha a mluví k němu tajemnou řečí
o velebnosti Božské . . . Důležito je také,
aby si na kostel již od malička zvykalo.
Okolo kostela nemají si děti hráti, kři—
ěeti a kamením házeti, aby křikem boho
služby nerušily a oken kostelních nerozbi—
jely.
Školní dítě má už navštěvovatí kostel
pravidelně. Proto také obyčejně škola a
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kostel bývají vedle sebe, poněvadž k sobě
patří. Každá škola, aťjest jakéhokoliv druhu,
má kostelem začínati & kostelem končili.
Rozkaz, by žáci chodili do kostela, měl by
býti zbytečným, nebot vlastním rozkazem
jak pro učitele, tak pro rodiče a žáky je
přikázání církevní, které návštěvu kostela
předpisuje, a opravdová láska k Bohu a

horlivá starost o spásu duší, která nás
k časté návštěvě kostelní pobízí!
Paní Klímková nadávala učiteli, že málo
děti pobízí do kostela, ale jakmile nastaly
prázdniny, ani jednou dětí svých do kostela
neposlala, nýbrž nechala. jich ve všední i
sváteční dny doma se povalovali nebo venku
skotačiti. Co si máme o takové »horlivostic
mysliti ? Věru, že by potřebovala, kdyby už
nebyla tak příliš velká a stará, nasekati

jí rákoskou.
Jiná zase, která sama skoro celý rok do
kostela nešla, stěžovala si knězi, žo její kluk
nechce choditi do kostela a žádala ho, aby
ho vyplatil. Matičko, holi se děti do kostela
nehoní, nýbrž dobrým příkladem!
A. jiná opět, která v kostele tak ráda še—
ptala, na všechny strany se ohlížela a do—

podrobna věděla, jaké má která v kostele
šaty, se velice divila, když jí přišla jednou
na její dítě stížnost, že je v kostele nepo
zoruo a jiné z pobožnosti vyrušuje . . . Ma—
tičko, co dělá kočka, dělavá i koťátko,

182

Dětí poučuj, jak se mají v kostele cho
vati, kup jim modlitební knížky a růženec
a řekni jim, že se v kostele mají modliti,
že mají jíti až ku předu, nezůstávati mezi
dospělými vzadu, nezabírati starším lidem
místa v lavicích, nesedati po schodech na
chor, kostelem volně choditi a nedupali,
Velebnou Svátost oltářní vcházejíce i od
cházejíce pokleknutím pozdravovati, na. obě
kolena klekati a kleěeti vždy zpříma a ni
koliv shrbeně, že tam nemají mluviti, ohlí
žeti se, smáti, jisti, že mají tam vystříhati
se zahálky a plynoucí z ní nudy a že mají
choditi do kostela s radostí a z lásky k Pánu
Ježíši, který ve Svatostánku s námi pře
bývá.
Kostel zušlechtuje a vychovává. Celé
ovzduší kostelní, obrazy, modlitby, poučení
s kazatelny, zpěv a hudba vzdělává a zjem—
ňuje člověka, a už dle zevnějšího jednání
a chování se můžeme o člověku usuzovati,
chodí-li do kostela čili nic.
Rodiče mají také dítkám opatřiti šaty a
obuv, aby do kostela choditi mohly. Pán
Bůh sice na šaty nehledí, jako spíše na
srdce, a můžeme v jakýchkoli šatech před
jeho tvář předstoupiti, ale přece pokud
možno máme do kostela choditi v šatech
slušných.
Jsou-li děti nemocné, nemají jich rodiče
do kostela ani nutiti ani pouštěti.
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Také je mají učiti už od mládí přinášeti
pro kostel oběti. Svaté ženy, o nichž evan
gelium vypravuje, že následovaly Ježíše, ne
šetřily peněz, ale nakoupily vonných mastí
a šly pomazat mrtvé Jeho Tělo, aby obětí
touto živě naznačily svoji lásku k Němu.
Když jde dítě líbat Ježíška v Božím Hrobě,
ať jenom položí obětní peníz, ať přispěje
nějakym halěřem na kostelní sbírku, na
bohoslužebná roucha, na opravu kostela,
úpravu oltářů a p. Maly' peníz, kterým při
spívá, jest penízem výchovným.
Čím jsou dítky větší, tím více mají kostel
milovati a tím radostněji navštěvovat'i.
Dítě milující opravdově kostel, v němž
bylo pokřtěno a svaty'mi svátostmi posvě
cováno, když odejde do ciziny a přichází do
své domoviny na návštěvu, vždycky již se
rozplesá a zaraduje, kdykoliv se blíží a již
věž asvéhOc kostela zdálky prvně uhlídá.

51. Četba dítek.
Vzdělání je pro život velmi potřebno,

a hlavním pramenem vzdělání je četba.
I ve škole, kde převládá živé slovo učite
lovo, důležitou pomůckou je čítanka, kate
chismus, biblická dějeprava a jiné knihy.
Jedním z hlavních předmětů ve škole je
čtení. Jakmile se dítko naučilo čísti, jsou
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mu otevřený dvéře ku veškeré vzdělanosti,
jež v knihách celého světa jest. obsažena.
Proto matka především dítku potřebné
knihy školní koupi a je nápomocna, aby se
co nejdříve čísti naučilo.
Když dítě dorůstá, četbou jeho vzdělaní
podporuje, a učí dítě dívati se na četbu ni
koliv jen jako na pramen zábavy, ale pře—
devším jako na pramen poučení. Od po
hádek přejíti má dítě brzy ku knihám po
učným a vzdělávacím. Četba pouze zabavna
nemá významu. Dobrou četbou pro dospě
lejší školní mládež jsou dobré životopisy
osob vynikajících a pracovitých, cestOpisy,
Spisy dějepisné a jinak poučné.
Chce-li matka hodné dítko odměniti, nebo
mu radost ndělati nebo je k dalšímu sebe—
vzdělání vésti, přede všemi jinými věcmi
kourií mu vždý dobrou poučnou knihu.
Dobrou pomůckou ve výchově dítek jsou
': dobré dětské časopisy. Proto matka dítku
takový nějaký dobrý katolický časopis před
plati neb odebírati dovolí. I ve světských
dětských časopisech jsou některá dobrá
zrna, ale nezřídka vedle zrn dobrých bý
vají tam i zárodky plevele. Proto takových
časopisů odebírati matka dítkám nedovo—
luje a i když je už odebírají, vždý předem
je sama přečte, neni—litam nic závadného.

Vůbec první pravidlo je: Cokoli

čísti

mají dítky, má matka přečísti na.
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před. Pro dítě nehodí se každý pokrm a
nehodí se pro ně každá četba.
Otravnou je pro dítky četba novin, a proto
matka dětem novin čísti nedovolí a sama—li
je odebírá, nenechá jich ležeti, aby měly
děti k nim přistup.
Také jim nedovoluje navštěvovati veřejné
čítárny a vypůjčovati si knihy z nějaké
»veřejněc nebo »lidověc knihovny. Pro školní
dítě jedině je určena školní knihovna a ta
úplně dostačí.
Dětem nedovoluj čísti mnoho, nebot někdy
i dobro, přehání-li se, zvrhuje se ve zlo,
nedovol jim čísti při špatněm nebo nedo
statečném světle, jakož i knih s drobným
tiskem, aby si nekazily zraku, a nedovoluj
jim dívati se do knihy přiliš zblízka.
Uč je čísti pomalu, s rozmyslem, raději
méně, ale s pochopením a důkladně, nežli
mnoho, ale nakvap & povrchně.
Dítky také si mají důležité a pro život
potřebné věci z knih vypisovati, aby měly
je stále po ruce a tím spíše se jim v pa
mět vtiskly. Dobry zápisník je rozšířením
paměti.
Dítky mají také čísti účelně a systema—
ticky a nikoliv jen, co se jim právě namane.
Nerozuměji-li něčemu, at se zeptají.
Čím jsou dítky větši, tím bedlivějši pozor
má míti jejich matka na jejich četbu. Četba
je pramenem požehnání, ale může se snadno
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stati i zřidlem zkázy. Proto matka pečuje,
aby dítky škole odrostlé četly jenom dobrě
knihy a časopisy a vystříhaly se četby špatné,
která víru & mravnost podkopává. Bohužel
tento druhý druh tisku je za naší doby ve
lice rozšíren & má na náboženské lhostej
nosti a nevěře a zesurovění dorůstající mlá—
deže lví podíl. Nynější zločinnost mládeže
tkví v prvé řadě ve špatném tisku. Lehko—

myslnou byvala mládež vždy, ale zpustlou
a zločinnou jako je namnoze nyní, dříve
nebývala, protože nebývala kažena špatným,
nevěreckým a nemravným tiskem. [ zbožná
matka, která všechnu pěči vynaložila na vy
chovu svého dítěte, spíná ruce v údivu &
pláči nad řečmi & jednáním jeho, když do
rostlo. Diví se a nemůže pochopiti, »kde se
to v něm vzalo,< ale zapomíná, že v jeho
rukou vídala špatnou knihu nebo špalny'
časopis, nebo že ho vídala choditi do čí
tárny, kde toho jedu bylo rozvěšeného po
zdích a ve skříních leželo cele hromádky. ..
Jediná špatná kniha může nadobro zvrá—
titi dlouholetOu práci a dlouholeté úsilí
matčino.
Proto, matičko, četbě ditek hlavně dospí
vajících věnuj neobyčejnou pozornost!
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52. Mládež dorůstající.
Skolou není ani výchova ani vzděláni
děti ukončeno,“ ale naopak — je-li výchova
malého dítka uměním velikým, je výchova
dítka škole odrostlého uměním mnohem
větším, a to proto, poněvadž vedle pečlivé
ruky matčiny, která povahu dítěte tvořila,

uplat ňujisc nyniještěi činitelé jiní, jako na př.
probudivší se smysly dítka, jeho náklon—
nosti, jeho okolí, společnost a p.
Proto matka vychovávala-li malé ditk y peč
livě, vychovává velké pečlivěji.
Především pečuje, aby se dále vzdělávaly
a nezapomínaly, čemu se naučily.
Dále postará se jim o ušlechtilou, nábo—
ženskou, mravoučnou, poučnou a vzdělávací
četbu a pečuje, aby pravidelně se modlily,
do kostela chodily a svaté svátosti přijí—
maly. Co si máme mysliti o matce, která
již dvouleté nebo tříleté dítě do kostela
nosí nebo vodí, ale nestará se o to, zda

patnáctileté_ nebo šestnáctileté kostel na
vštěvuje? Sťastná matka, která, hledá-li
dítě, může jiti hledat je do kostela, jako
mohla jíti Panna Maria hledat dvanáctile—
tého syna do chrámu!
Matka má pečovati, aby její dítky zůstaly
co nejdéle dětmi. Člověk zůstává dítětem
tak dlouho, dokud myslí jako dítě a cítí
jako dítě, neboli dokud mysl a Srdce jeho
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jest dětsky čisto, nevinno & nezkaženo.
Mládeži sluší čistota, pokora, povolnost,
ústupnost, zdrženlivost., mírnost, a nesluší
jí nemravnost, pýcha, domýšlivost, posuzo
vání & odsuzování jiných, hrubost, chlubi
vost, chvástavost a požívačnost, ku kte
rýmžto nectnostem ji již vyvinujicí se tělesně
síly a. kypící zdravi svádějí.
Dorůstajíci dítky drží matka pevnou ru
kou a nenechá jich dělati, co by chtěly.
Sleduje bedlivě, co dělají, s kým mluvi, oo
čtou, v jakých spolcích & společnostech se
pohybují & jaké jsou jejich zábavy.
Žádoucí je dohled na dítky, jsou-li doma,
ale mnohem většího dohledu & bedlivější

peče vyžadují, jdou—li z domova,

jako

na př. na učení, do služby nebo na studie.
Bedlivě si rozmyslí napřed & vyzkoumej,
k omu svěřuješ své dítě! Nesvědomití za—
městnavatelé neb Opatrovníci už mnoho dětí
zkazili . . . Pečuj, aby se vrátilo domů včas
a v cizině zbytečně neprodlévalo. Anna,
matka mladého Tobiáše, který do ciziny se
odebral, toužila po synu svém a říkala:
*Běda, běda mně, synu můj, i proč jsme tě
pustili na cestu, světlo očí našich, hůl sta
rosti naší, potěšeni života našeho, naděje
potomků našich la — Na každý den vybí
hajlc hleděla vůkol, a obcházela po cestách
všech, kterýmiž nadála se, že tudy půjde,
aby zdaleka uzřela ho, mohlo-li by to býti,
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když by se zase

vracel

('l'ob.

W,

4, “I.).

Jak toužila tato pečlivá matka po nepří-.
tomném synu! Zajisté s její touhou spojen
byl i strach, aby se mu
nepřihodilo.
Zvláště pečuj, aby se
pokazily. Teprve konec
chova zdařila se teprve

v cizině nic zlého
ti dospělé dítky ne—

korunuje dilo. Vý
tehdy, jestliže zdí—
těte utvořila dokonalého člověka, který je
v dobrém upevněn a ničím zviklati se nedá.
NedOpřávej dítěti samostatnosti, nedove
de-li jí užívati a nedopřávej mu svobody.
mohla-li by mu býti záhubnou. Vylítne-li
ptáče z hnízda dříve než samostatně létati
dovede, sežerou je kočky, a pustí—li matka
nedospělé dítě do zábav, k muzikám, hrám,
do nebezpečných společnostía spolků, zkazí
se. Jedna dívka, která jako Magdalena zhře
šila, ale později jako kajicnice Magdalena
pokání činila, řikala: ».la jsem svůj hřích
již oplakala a doufám, že mi ho Pán Bůh
úplně odpustil, ale mám strach, aby moje
maminka netrpěla, že mi tolik svobody po
skytla a mne nezkušenou lépe neopatrovala.<
Matka nesmí poskytovati dětem příleži
tosti k důvěrnějším stykům s druhým po
hlavím, nemá jim býti nápomocnou, aby za
zády přísného otce dělaly nepřístojnosti,
ale vše nedovolené a hříšné má v zárodku
potlačiti, trestati a manželi oznámiti.
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Její povinnostíjest dospívající dítky, hlavně
dcery, o věcech pohlavních šetrně a v dů—
věrnosti poučiti. Vědomí, že je toho zapo
třebí, má potlačiti vrozený stud. Vpravdě
ctnostny' není ten, kdo neví, ale ten, kdo

ví a má sdostatek mravní síly se chrániti.
Matka má byti dětem nejen vychovatelkou,
ale i důvěrnou přítelkyní & upřímnou rád
kyní, a děti mají míti k ní důvěru a se vším
se jí mají svěřiti. Její rozumné mateřské
poučení může zabrániti mnohému zlu a
škodě na zdraví dítek i škodě na budoucím
potomstvu.
Někdy se u dospívajících dítek hlavně dí
vek stává, že jsou uedůtklivé, zamyšleně,
hledí rády do prázdna, jsou smutné a k pláči
náchylné. Lékem proti takovému zvláštnímu
duševnímu stavu je vhodne zaměstnání
vhodná zábava, práce a modlitba.
Matka, má-li dceru a chce-li, aby se vdala,
vychovává ji nejen účelně, pečuje, aby si
udržela dobrou pověst, ale i sama o dobré.
jméno a oblibu u lidí pečuje, neboť uchá
zeči zpravidla považují dceru za takovou,
jakou je matka. I Písmo dí: »Každý, kdo
mluví obecné přísloví, říká: Jako matka,
tak i dcera její-: (Ez. 16, 44.).

Z lásky k dětem bud' tedy hodnou aspo
řádanou!
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53. Budoucnost dítek.
„Male děti, malá starost,
lnubě děti, hrubá starost.“
(J. A. Komenský.)

Když se narodil sv. Jan, syn Zachariáše
a Alžběty, a když při jeho narození stal se
zázrak, ptali se všichni přítomní v údivu:
»tím medle bude toto dítko ?: (Luk. 1,..66)
Podobnou otázku nosí matka v srdci svém
a mnohdy ještě dříve než dítko přijde na
svět ve starostech se ptá: »Čim bude ?. A
kdykoliv se na rostoucí dítko podívá, každý
pohled znova jí klade otázku: »Co z něho

bude?c

Čím je dítě větši, tím důrazněii hlásí se
tato otázka a chce byti zodpověděna.
DOSpívající dítky mají si zvoliti stav neboli
životní zaměstnání, a matka má jim byti
v tomto velmi důležitém rozhodnutí nápo
mocna. Dítky jsou sice jejími dítkami, ale
přece dělati snimi, co by chtěla, a naložili
s nimi, jak by chtěla, k tomu nemá práva.
Nemá za malé dítky dělati slib, nebot pod—

statou slibu je vlastní dobrovolné rozhodnutí
člověka, a nemá jich nuliti ku stavu nebo
zaměstnání, které by se jim přičilo a v němž
by štastny byti nemohly. Dítky mají si stav
svůj zvoliti dobrovolně samy, a matka může
jim jenom raditi nebo volbu jim usnadniti.
Hříšné jednají rodiče,

nutí—li dítky k něja
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kému zaměstnáni hřišuému nebo LlUlllDÍVůjÍ'll
se, že mají právo i nad dospělými dětmi
vládnouti dle libosti nebo je snad vykořisťo—
vati ve svůj prospěch.
Vdova Smerdová byla sice ještě dosti
mladá, ale lenosti sotva chodila. Když její
syn, na jehož výchovu dostávala od obce
podporu, vychodil školu, dala ho ke kupci
do města na učení. Jediné její štěstí bylo,
že synáček byl o něco lepší než maminka.
Byl přičinlivy', úslužny', poslušný a šetrný.
Učil se na tři leta, aby nemusil nic platiti,
a když se vyučil, zůstal u svého pána ještě
nějaký čas jako příručí a začal si ukládati
peníze. Ale jakmile se to dověděla matka,
posílala mu stále dopisy, v nichž prosila o
podporu. Tu a tam jí něco posilal, ale když
jí to nedostačovala, přijížděla za ním, aby
prosila ho osobně. Těchto návštěv se vždy
nesmírně bál. Styděl se za matku, nebot
přijížděla špinavá a mnohdy se za jeho. pe—
níze hned ve městě Opila. Raději vždy hned
jí něco dal a k nejbližšímu vlaku na ná
draží doprovodil.
Konečně chtěje se vyhnouti dalším ne
milým návštěvám ujel do Ameriky. Dostal
dobre místo v obrovském obchodním domě
v Chikagu. Ve psaních, které posílal svému
pánovi do stare vlasti, zprvu velice si liboval.
Až jednou asi za rok přišla stručná zpráva
od něho: »Ach, moje štěstí se zhatilo —
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moje neštěstí za mnou přijelo.: A
od té doby už nepíše

Ubohě dítě, které

musí svou matku nazvati »svým neštěstímf.. .c
Rodiče pečujíce o blaho svých dítek mají
býti prosti všech zištných ůmyslův a veške
rebo sobectví.
Někteří rodiče zase chybují, že chtějí míti
ze svých dětí jen »pányc. Vždycky je chva
lit.ebna jejich snaha zajistiti dětem vyšší
společenské postavení, ale každý se má. na
tahovati jenom tak daleko, kam až dosáhne
jeho přikrývka.
Rolník Plíček dal syna na studie, ač měl
četnou rodinu a statek zadlužený. »Však
on, až bude pánem, potom ostatním dětem
pomůžec, říkával sebevědomě.
Syn studoval, rodiče se dlužili dále, na
druhé dětí nezbývalo věna. Nyní byli by rádi
vzali syna zpět, ale už bylo pozdě.
S bídou syn dostudoval profesůru, potom
nějaký rok sloužil bezplatně, potom se o
ženil, a příjem jeho jen tak zrovna vysta
čoval na domácnost. A když chtěl něco
poslati »domůc, nedovolila mu žena.
Statek utonul v dluzích, a ostatní dítky
rozběhly se po službách do světa. .. Naříkají

na rodiče a na bratra.

Na studie dej hocha jen tehdy, máš—li
dostatek peněz, je-li nadaný, tělesně i du—
ševně zdravý a mú-lí k učení chuť.
l:;
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Když hraběnka Františka ze Sionnazů
vypravovala svého syna Františka, potom
ního velikého světce sv. Františka Sál. na
studie, vyvedla ho na výšinu, odkudž bylo
viděti věž chrámu, ve kterém byl pokřtěn,
& pravila mu: >Křest, který jsi tam obdržel,
pokládej vždy za největší slávu svoji. Oči
matky tvé nebudou již moci nad tebou bdíti ;
na tobě samém bude nyni záležeti, aby símě,
jež jsem ti vštipila do srdce, přinášelo ovoce
ctnosti. Nezapomínej, že bázeň Boži jest po—
čátkem moudrosti. Varuj se lidi zahalěivých,
nebot řeči jejich zabíjejí duši.

Budeš—li při

učení pocitovati jakousi suchopárnost, pospěš
do chrámu a tam u oltáře hleď občerstviti
srdce své; tam jistě nalezneš útěchy. Stavem
svým a nadějí, již v tebe Skládáme, nikdy
se nedej pohnouti k pýše; v očích Ježíše
Krista nebudeš ničím, nebudou-li tě zdobiti
křesťanské ctnosti; vše ostatní jest pouhým

stínem.. .c

Jak výborné to naučení matky pro syna
odcházejícího na studie!
Někteří rodičové pozorujíce na stavu kněž
ském jenom jeho světlé stránky a stinných
nevidice nutí svého syna do semináře. Jed
náni jejich ie nerozumno a zavržitelno. Ať
se radují a v srdci plesají, rozhodnul-li se
syn sám pro stav tak obtížný, zodpovědný
a záslužný, ale ať ho k němu nenutí ! Hovněž

nemají ani dcer nutili do kláštera. V oby
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čejném životě může člověk právě tak sva
tým a bohumilým býti jako v klášteře, a
církev svatá ctí svaté a světice ze všech
stavů — svatá Zita byla služkou, svatá Ge
novefa pastýřkou a Panna Maria, Královna
svatých, měla jednoduchý příbytek svůj v Na—
zaretě, a když Spasitel se měl naroditi, i ten
musila opustiti.
Lidé studovaní zpravidla chodí slušně
oblečení, a někteří znich docilují vynika
jícího postavení.
Poněvadž mnozí rodičové touží, aby se
jejich dítkám dařilo lépe než jim samým,
mohou—lijenom trochu, dávají své děti na
studie. Následek toho je, že studovaných lidí
je nadbytek, že nemohou všichni dostati míst,
a že povstal jakýsi nový druh lidí »studn
vaný proletariát-. Tento druh lidí vlasti ne
prospívá, ale spíše škodí.
Lidé studovaní vždycky přijímají místa
jako různí úředníci: a »zřízencíc, tedy
vždycky jako lidé, kteří pracují pro jiného a
kteří jineho také poslouchati musí.
Naši lidé lépe by udělali, kdyby větší po
zornost věnovali zaměstnáním samostatným,
která jsou také výnosná a výhodná, kdyby
se více věnovali rolnictví, řemeslům, prů
myslu a obchodu, neboť by tím docílili větší
samostatnosti, zámožnosti ano i vážnosti.

Rozumná matka proto také dítky rozumně
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poučuje a byl! byly nadané, na studie jich
nenutí.
Pečlivá matka stará se o budoucí blaho
a štěstí svých ditek všemožně. V mládí je
pečlivě vychovává, radí jim, hmotně pomáhá,
učí je chléb si vydělávati, dbá, aby byly
schopny samostatnou domácnost si založili a
řiditi, a hlavně se přičiňuje, aby v dobrém,
v němž život začaly, dále také setrvaly a
pokračovaly touž cestou, kterou je od mládí

jako za ruku držíc vedla. ..

54. ZaOpatřeuí dítek.
Hlavni starosti matky jest, aby zaopatřila
své dítky. Každá pečlivá matka se o to vše—
možně přičiňuje, & podaří-li se ji to, do
mnívá se, že se ji zdařil pozemský úkol.

Zaopatřiti dítky znamená tak je vycho
vati a do takového postaveni je přivésti, aby
se samy živiti mohly, a aby zase mohly
v budoucnosti sve dítky zaOpatřiti.
Aby rodiče mohli dítky zaopatřiti, sami
pilně pracují a šetří, aby jim mohli dáti věno.
Poskytnouti dětem nějakou hmotnou pomoc
do začátku a zařízení jejich nové živnosti
je povinností rodičův. Nestačí jenom dítky
uvésti na svět, ale třeba jest i také se o ně
postal-ati, aby ve světě živy byti mohly.
Maji jim vštipiti vědomosti a znalosti bu

doucího jejich povolání a prací s ním spo
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jeny'ch anaučiti je pracovati a šetřiti. Každé
zaměstnání vyžaduje předběžného vzdělání.
] kdyby dítky byly tak zámožuy, že by si
svůj chléb nemusely těžce vydělávati, přece
maji uměti pracovati a živnosti rozuměti.
Kdo umí pracovati, může také rozumně po—
roučeti. A konečně každě rozumné řízení
živnosti už je také praci.
Bohatství je věc velmi nestálá a roztřese
se často neočekávaným nárazem. l bohatý
člověk má uměti pracovati, aby v případě
ztráty svého majetku dovedl se živiti. Není
snad vůbec trudnějšího života nad život bo
liáče, který o jmění přišel a pracovati neumí.
Rodiče mají všechny dítky věnem poděliti
Spravedlivě. Působí nenávist k rodičům a
vzbuzuje závist k ostatním ditkám, jestliže
některé dostane velkě věno, jině malé. Jestliže
studie jednoho syna pohltily značně peněz,
netřeba mu již dávati, když dostudoval,
jestliže na statku vázne výměnek, bylo by
přílišné jeho zatížení, kdyby byla naň vlo—

žena ještě velká výplata, a dostal-li někdo
dobře zavedený obchod, nepotřebuje již peněz.

Nejhlavnější věno dítek je dobrá

výchova.

Mnozírodiče chybuji tim, že pro

dítky věno všemožně shánějí, ale výchovu
jejich zanedbávaji. Mnohá matka pečuje, aby
prodala mnoho drůbeže, vajec, mléka &
másla, aby hodně peněz pro děti našotřl'la,
ale jak. rostou *nebo (fl) dělají dítky, o to se
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málo stará. My Čechově právě tím mnoho
chybujeme, že nevychováváme dobře své
mládeže. Umíme pracovati, jsme nadaní,
umíme nashromáždili majetek, ale předáme—li
ho dítkam, neumějí jím vládnouti, jej spra
vovati a dále rozmnožovati, ale lehkomyslně
jej rozhazí. Nespravují ho dobře, poněvadž
k tomu nebyly vychovany. Proto je velmi
důležílo dětem nejen věno dáti, ale i vycho
vati je tak, aby s věnem tím účelně hospo
dařily a je rozmnožovaly.
Někteří rodiče zase chybují tím, že některá
zaměstnání považují za méně čestná. Hezký
kabát a zvučny' titul se jim více líbí než
pracovní oblek a zaměstnání všední. Dceru
dají raději úředničkovi se skrovnym platem
nežli zručněmu živnostníku s výnosnym zá—
vodem. »Je pod pensi< a »Má svě jistéc ——

to bývá nejhluvnějši důvod takových roz
hodnuti.
V okresním městě byl domkář, jenž měl
více dětí. Jeden z nich vystudoval nějakou
třídu a stal se písařem u soudu. Rodiče i
on měli z toho velikou radost, že je na
»lehčím chleběc. Druhy" syn se vyučil ko
vářem a najal si ve městě kovárnu. První
chodil si po městě jako pán, šaty měl pěkně
a ruce hebké, ale druhý byl umouněný jako
kominík, měl koženou zástěru a ruce plné
mozolů. Ale kéž bychom mohli nnhlédnouli
do jejich u'uhlíc. První, protože je »na leh
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čímc, má vymetenou &čistou jako sklo, ale
druhý, který těžce pracuje, má tam už ně—
kolik spořitelních knížek . .. Neni všecko
zlato, co se třpytí . ..
K vůli zaopatření dítck podniknou rodiče
mnoho, ano někdy zabíhají až příliš daleko.
Poslyšte a řekněte mi, jak se vám líbí tento
rozhovor: »Mařenko, jen si ho vezmi, má
peníze a budeš do smrti zaopatřena.c
»Ale když je už plešatý, a i ty vlasy, které
má, jsou už šedivé.:
»Co na tom? Kdyby umřel, budeš brát
pensi.c
»Ne a ne! Toho dědka si za žádnou
cenu nevezmuíc
Ano někdy dokonce se i stává, že rodiče
k vůli zaopatření dítky své i ku hříšným
věcem naváději. 'l'aci krásného jména rodičův
ani nezasluhuji.
Zaopatří dítky, ale zaopatři je poctivě a
v počestnosti!

55. Známosti dítek.
Známost hocha s dívkou je přípravou na
sňatek, a poněvadž sňatek uzavíratí mají
teprve lide dospěli, nemají rodiče nedospě
lým dětem žádných známostí trpěti.
V letech bujněho mládí je výchova nej
obtížnější, a dítky jsou v těchto letech pod
dajnými jen tehdy, jestliže v dřívějších du
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hách byly v bázni Boží a kázni vychovány.
Jestliže rodiče opomenuli je z mládí dobře
vychovatí, v letech dospělejších už sotva
s nimi co zmohou, a nezbývá jim obyčejně
už nic jiného, než jen dívati se s pláčem a
bolesti na jejich výstředností a rozmařilosti,
které se velmi řasto v přestupcích šestého
přikázání Božího soustřeďují.
Dítě od mládí dobře vychované je pod—
dajné, poslušné, dá si říci, dá se vésti, a už
z lásky k milovaným rodičům se výstřed—
ností varuje, aby jich nezarmoutilo. Pracuje
a šetří, aby napřed než uzavříti může sňatek,
položilo pevné zaklady ku blahu a spoko—
jenosti budouCí rodiny.
Když se blíží doba úplné dospělosti tě—
lesné i duševní, rodiče, byť i třeba dítě ještě
potřebovali, aby jim pracovalo, nebrání mu
v počestnosti navázati styky, které by ku
sňatku vésti mohly. Ano nejen nebrání, ale
i vhodnou radou a pomocí svých zkušenosti
a znalostí lidí mu ještě pomohou hledati a
voliti.
Známost nemá trvati příliš dlouho, a proto
není dovoleno navazovati k ní styky brzy.
Ačkoliv divka má byli o něco mladší než
ženich, přece rozdíl ve věku nemá by'ti příliš
křiklavy'.
Nemá býti velký rozdíl ani v rodu, ani
ve vzdělání, ani v majetku, nebot ptáci stej
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něho peří nejraději k sobě tíhnou a nejlépe
se spolu srovnávají.
Známosti nemají býti navazovány mezi

příbuznými.

Církev svatá to zakazuje a

k zákazu tomu ji přiměly zajisté velmi dů
ležité příčiny, na př. příčiny zdravotni, by
se předešlo mnohým chorobám, isociální,
by se nehromadil majetek, a aby láska tím
větší rodiče poutala. Někdy u vzdálenějších
příbuzných uděluje na výslovnou žádost
dispens, ale u zcela blízkých příbuzných
dispense vůbec ani nedává.
Rodiče nemají nutiti dítek ku známostem
a sňatkům s osobami, kterých nemají rády.
Známost má býti zachována v naprosté
počestnosti. Je-li i jistota, že se vezmou, ne
směji přece proti mravnosti hřešiti.
Poněvadž nejlepší ochranou mravností
dítek je víra a stálá myšlenka na všudy—
přítomnost Boží, mají rodiče dítkám pevně
základy

víry vštípiti

a ve víře je i v po—

zdějším věku udržovati. Dívka ze spořádaně
katolické rodiny měla známost s mladým
»pokrokovýmc pánem, který byl by ji rád
ku zlěmu naklonil, ale úsilí jeho bylo bez—
výsledno — mluvila s ním a jednala stále
jen v uctivě vzdálenosti. Až konečně jal se
jí půjčovati knihy, schválně vybíral nevě
reckě a nemravné a tak ji jimi zpracoval,
že pozbyla víry a brzy i studu & mravnosti.
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Poněvadž zdraví těla i duše je základ
manželského štěstí, nemá v manželství vstu
povati, kdo není dostatečně zdráv, a rodiče
jsou povinni na nemoci svych dítek, neduhy,
nebo na vady, které by mohly v budoucnosti
způsobiti nelibost.,ošklivost neb odpor, druhou
stranu předem upozorniti.
Poněvadž základem domácí spokojenosti
je víra, nemají rodiče dítku svému svolovati
ku známostem s osobami ve víře lhostej
nymi, víře nepřátelskými, nevěrci a jino
věrcL

Farář Kneipp vypravuje, že k němu přišli
na faru snoubenci na katechismus. Nevěsta
uměla, ženich ne. Farář pravil: »Ženich se
musí napřed naučili katechismu. Přijďte za
měsíc Opět, dříve nebude žádné svatby.<
Smutni odešli. Sotva však uplynul týden,
byli tu snoubenci opět. >Neřekl jsem vám,
že máte přijíti až za měsíc ?. tázal se farář
Kneipp, poznav nevěstu. »Ale prosím, pane
faráři, tento není můj dřívější ženich, toho
ani já ani maminka nechtěla, protože ne
uměl katechismu. Ale tento katechismus
dobře znám

Některá matka opravdově svého syna mi
lující, vidí-li, že tento má známostsněkterou
dívkou, z přílišné úzkosti o něj známosti
jeho nepřeje, a jakoby se bála, že syn do
savadnl lásku k ní bud' rozdělí nebo na jinou
přenese, žárlí na jeho nevěstu.
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Někdy zase se stává, že matka duševně
těsněji se přimkne k dospělé dceři nežli
k svému muži a že z obavy před budoucí
svojí opuštěnosti nechce ji z domu pustiti.
Ani jedno ani druhé není správně.
Pro životní štěstí svy'ch dítek přinese
pečlivá matka každou oběť, ano i oběť svého
vlastního srdce . ..

56. Nezdárné dítky.
Nerad píši tento článek, ale pro úplnost
knihy je ho třeba. Je to bolestná kapitola,
ale nemožno se jí vyhnouti.
Nezdárnymi stávají se dítky dvojím způ
sobem — špatnou výchovou a nákazou světa.
U malých mluvíme obyčejně jen o rozpu
stilosti, a mluvíme-li o dítkách nezdárných,
míváme na zřeteli pravidelně už děti do
rostlě. Malí jedí chléb, velcí srdce.
Dítky, jak byly od malička vychovány, ta—
kovymi obyčejně se stávají a zůstávají i
nadále. Dobře vychovaně dítě i kdyby se
někdy nějaké lehkomyslnosti d0pustilo, vrací
se obyčejně vždy zase do starých dobry'ch
kolejí. A proto matka se slovem »nezdárnya
nebo »nezdárnác velice šetří.
Hůře je, jestliže nebyly dobře vychovány
od malička — z mladého nešlechtěnéllo plá
něte vyroste divoký strom. 'l“o je zcela při
rozeno, a jestliže ějmtně vychovaná děti trápí
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rodiče, hřeši & zlotřilosti páši, pokračuji jen
v tom, co konaly dříve, ovšem že nynív roz—
množeněm vydání... Jestliže rodiče nevy—
chovali dobře svých ditek v mládí, později
už nikterak nedohoní, co dříve zameškali,
a nezbývá jim nic jiného, než trpělivě něsti
pokání za svůj hřích.
Ale někdy se také stává, že dítko dobře
vychovaně se pokazí. Přijde do špatně spo
lečnosti, mezi zlě lidi, čte špatně noviny,

vstoupí do protináboženskěho spolku, této
v n ěj ši zkáze ještě vydatně napomáhají pro—
bouzející se vnitřní vášně, a dílo zkázy je
dokonáno. Mladý člověk přestává se modliti,
do kostela choditi, věřitia se zpovídati. Mladý
»pánc nese hlavu vzhůru, vše dosavadní je
mu špatně, přežitě, zpátečnickě, pije, kouří,
v karty hraje, bavi se, hýří, nemravností
páše, a mladá »slečnac pálí si vlasy, kupuje
nové šaty, tancuje & užívá světa.
Co má matka dělati, je-li tak nešťastná,
že má nezdárně dítko?
Poslyš, matičko, posaď se chvilenku, před—

vedu tí krásný vzor:
V severní Africe ve městě Tagastě žila ve

čtvrtém století zbožná manželka Patriciova
Monika. Byla ctnostná, dobře vychovala syna

Augustina, ale po smrti otcově vrhl se sy—
náček do viru života — hýřil & páchal ne

mravnosti.

Malka ho napmniuala, kárala
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prosila, ale syn klesal mravně čím dále hlou
hěji. V devatenáctém roce ztratil úplně víru.
Ale matka neztrácela důvěry a modlila se
za obrácení jeho tím vroucněji a úpěnlivěji.
Když prosila biskupa, aby s Augustinem
vážně promluvil, řekl ji tento: »Odejdi ode
mne a utiš se; neniť možno, aby navždy
ztracen byl syn takovych slzí mateřských.:
[ vrhla se Monika před obrazem Ukřižova

něho na kolena a modlila se: »Otče na ne—

besích, pohled na zármutek můj! Syn, jejž
jsi mi dal, je ztracen, jest mrtev tobě i mně.
Kdyby byl bez hříchu zemřel, měla bych
pokoj a byla bych potěšena, on však žije
v nepravostech. Spasiteli, jenž řekl jsi
k mrtvému synu vdovy Naimské: Mládenče,
vstaň, rci slovo to mému Augustinovi a učiň,
aby z hrobu bludův a hříchů svy'ch povstal.
Pohled na slzy moje a smiluj se nade mnou !<
Dlouhá léta modlila se za zbloudilěho syna,
až konečně modlitbami zmohla jeho obrá
cení. Když syn jeji odejel do Říma a odtud
do Milána, odjela za ním, a viděla na vlastní
oči v neskonalě radosti, že její syn r. 387
přijal křest, úplně se obrátil, dokonale po
lepšil, začal nadmíru bohabojny život, stal
se biskupem, nejhlavnějším církevním spi—
sovatelem, učitelem církevním a světcem.
Sťastná Monika trávila potom po jeho boku
nejšťastnější dny života svého a posluhovala
mu jako dcera otci.
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Není—liž tato svatá žena. dobrym vzorem

pro matky, které mají nezdárné dítky?
Mateřské srdce je ze zlata, nezatvrdí se
ani nad nezdárným dítkem nikdy, není
schopno nenávisti, ale miluje i dítko po—
bloudilé.l zbloudilé dítko musí býti pře—
svědčeno, že kdykoliv může se zase na ma—
teřské srdce vrátiti a že bude přijato.
V povídce »Evac líčí Julius Zeyer skon
pramáti lidstva. Sedíc u hrobu Adamova

očekávala jen zprávu o svém synu Kainovi,
jejž sice zavrhla, ale na kterého přece jen
s láskou myslila... A skonala teprve tehdy,
když se dověděla, že Kain zemřel zasažen
střelou do čela právě tam, kde míval své

znamení...

Mateřské srdce miluje i syna vedeného na
popravu.

57. Nemoc.
Po nebi domácího štěstí přebíhají různé
mraky a mráěky. Jedním takovym mrakem

jest nemoc.

Tohoto nemilého hosta, jehož kdosi na
zval »služkou smrti:, nutno přijmouti v tr
pěhvosu.
Když někdo z domácích vážně onemocní,
postarej se především o lékařskou pomoc.
Pečlivě hospodyňky María aMarta, když se
jejich bratr Lazar roznemohl, poslali pro
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lékaře s prosbou, aby ho přišel navštívit.
Ovšem takoví lékaři, jako byl Pán Ježíš.
jenž i mrtvého Lazara vzkřísil, nejsou nyní
už na světě, ale přece mnozi lékaři dovedou
poskytnouti proti mnohým nemocem vhod—
ného léku.
Různé léky »babskéc mnohdy spíše škodí
než prospívají.
Také ty'ž lék nehodi se pro všecky nemoci
a pro různé lidi. Lék, který jednomu po
mohl, uškodil by snad druhému. Co kováři
pomohlo, krejčího zabilo. Také jest nutno
návodu lékařova přesně dbáti.
Je-li nemoc nebezpečna, nutno zavolati
i kněze. Nemoc je vždycky vážnou upomínkon

na smrt a smrt je začátek věčnosti. ..
Kdybys sama byla nemocna, buď trpěliva.
Neplač a nenaříkej, abys těm, kteří tě mi
lují, nepřidělávala bolestí. Nebuď mrzuta a
nespokojena, ny'brž klidna. Křikema hlasitým
vzdycháním dosud nikdo nemoci nezahnal.
Nerozumno jeod toho, jenž sám trpí, trápí—li
a, sužuje ještě své okolí.
Je-li nemocen muž nebo ditko nebo někdo
jiný z tvých domácích, posluž mu ochotně
a laskavě. Obětavost ženy je prvním lékem
pro všecky domácí a pro všecky nemoci.
Pečuj o vhodnou vy'živu, ale nenuť ne
mocného do jídla, jísti-li nemůže.
Buď sdílná, pobav nemocného vhodným
vypravováním, ale neunavuj ho stálým ho
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vorem. Touží—li po klidu, dOpřej mu ho. Po

třebuje-li obsluhy, posluž mu.
Když Pan .ležíš šel za parného jarního
rana od domu Pilátova cestou křížovou na
lialvárii, viděla ho zámožna paní Veronika,
a byvši soucitem naplněna podala mu bílou
potní roušku, aby si utřel zkrvavený, upra—
šený a upocený obličej. A Kristus přijal ji
vděčně, utřel se a vrátil ji šťastně majitelce
s vytisknutým svým svatým obličejem. Ve
ronika našla Krista —dobrým skutkem na

cházíme Ho vždycky...
Slavným lidem stavějí pomníky a často
vpisují do nich i jejich zásluhy. A této slavně
ženě vystavěno už bylo pomníků na tisíce —
šesté zastaveni každé křížové cesty jest jejím
velkolepým pomníkem, a nápis na něm »Ve
ronika podává Pánu Ježíši rouch0< hlásá
zásluhy této veliké ženy. Netrvá její památka
proto, že měla v Jeruzalémě dům a že byla
zámožna, ale proto, že byla soucitna.
Mila matičko! Jak často v úzkém kruhu
své rodiny maš příležitost státi se Veronikou !
.leuom si nic neošklivuj; umej, osuš a dej

čisté prádlo!
Ačkoli návštěva a ošetřování nemocných
j—eskutkem tělesného milosrdenství a ačkoliv
ti radím hlavně chudé a opuštěné nemocné

navštěvovali, jim posluhovatí, pomáhati a
tak hojně zásluh pro nebe si získávati, přece
nemohu opomenouti tě varovati před ná
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vštěvou nemocných, kteří nemocí nakažlivou
stížeui jsou. Je to tvrdé a skoro i málo kře
sťanskě, ale je to nutné, aby nakažlivá ne—
moc se omezila a dále nešířila. Milosrdná
sestra, která vše opustila, rodinné svazky
přetrhla a ošetřování nemocných se věno—
vala, může klidně i k takovým nemocným
jíti a je ošetřovati, ale matka, majíc na
mysli zdraví svých dítek, střeží se zanést-i
nakažlivou nemoc do své rodiny.
Přišla—li nemoc do rodiny a odešla—li zase

bez následků, poděkuj za to Pánu Bohu„
vyžádala-li si však nějakou oběť, rci: »Ho
spodin dal, Hospodin vzal: jakž se Hospo—
dinu líbilo, tak se stalo : buď jméno Hospo
dinovo požehnánoc (Job 1, 21.).

58. Smrt.
Smrt v rodině je vždycky bolestna. Ro
dina tvoří celek, a když se od tohoto celku
některý člen odděluje, rmoutí se ostatní.
Odchází-li otec do světa, jde-li syn na učení,
vdává—li se dcera, i takové každé loučení
působí bolest, ale nejhorším loučením jest
a největší bolest celě rodině způsobí, zavo—
lá—li některého člena smrt. Taková rána
zaseje do srdci pozůstalých trpkě símě žalu.
Umírají-li rodiče, truchlí dítky, umírají-li
dítky, truchlí rodiče.
14
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Milá matko! Život tvůj má býti stálou
přípravou na smrt. Žij ctnostně a plň vždy
věrně všecky povinnosti ženya matky. Chtěla
bys, abys v hodině smrti byla dokonalou a
mohla obohacena jsouc zásluhami & ovocem
života vstoupiti přes práh ráje, a proto na
smrt pamatuj v životě a žij každý den tak,
jako bys zitra měla umříti. Sv. Tomáš Kemp
dí: »Jak šťasten je ten & moudrý, kdo v ži—

votě takovým býti se snaží, jakým chce, aby
při smrti byl shledán.:
Největší bolest a starost umírající matce
působí obyčejně myšlenka: »Co se stane
s ditkami ?. Uklidni se! Jestliže jsi je dobře
vychovala a upřímně se jim věnovala, úkol
svůj jsi vyplnila a jiného už Pán Bůh na
tobě nežádá. Bůh sám už se o ně postará.
»Zda—linení život vice než-li pokrm, a tělo
více než oděv? Pohledte na ptactvo ne—

beské, že neseje ani nežne, ani neshromaž
d'uje do stodol, aOtec váš nebeský živí je.:
(Mat. 6, 25—26.)

Když umirala Emmelie, matka deseti děti,
z nichž tři, Basila, Řehoře a Makrinu vřa
dila církev do počtu svatých, seděla ji u hlav

Makrina a u nohou nejmladší syn Petr.
Emmelie vzala jejich ruce do svých a pra
vila: »Pane, Tobě obětují zde mého života
prvotiny (Makrinu) a mého života-desátek
(Petra). 'l'obě náležejí právem. Na tyto oba
sešh své posvěcenL:

211

Rolestno jest pro dobrou manželku, umí
rá—lijejí manžel, nebol umírá hlava rodiny,
živitel a společník, s nímž sdílela radost.
* bolest od té doby,

kdy mu 11oltáře před

Bohem podala ruku. ] takovouto ránu snáší
s myslí klidnou a statečnou.
Jestliže si smrt vyžádá za oběť některé
dítko, ani tehdy neztrácí mysli. Pro matku
je bolestná chvíle, i když dítě přichází na
svět i když odchází se světa. Jestliže jsi
šťastně přetřpěla chvíli první, nezoutej ani
při druhé. Kdyby zármutek tvé srdce příliš
svíral, vzpomínej na Bolestnou matku, která
měla jediné dítě a to ji katané na kříž při
bili... Pod křížem stála plná žele, ale i
plná odevzdanosti do vůle Boží. Od této
matky uč se statečnosti!
Svaté Františce Rímské zjevil se mrtvy'
synáček Evangelista a zanechal jí za prů
vodčího anděla, jenž s ním přišel. Takovým
andělem jest matce osiřelé mysl křesťansky
_statečná.
Dle litevské legendy, když dítko zemře,

duše jeho vzata je do nebeské zahrady, kde
Panna Maria dítka hlídá. Ditky rády by si
utrhly květy, ale nesmějí. Jeu tenkráte mo—
hou si utrhnouti, když matka jejich na zemi
vykoná dobrý skutek. Čím více matka skutky
dobré koná, tím více může dítko její kvítky
trhati a vázati v kytici. Když matka pak
zemře, očekává duši její miláček, na uví

“3.12

tání podá jí kytici, již pro ní vil ze skutků
dobrých, jež na zemi vykonala. Každý dobrý
čin matky jest novou ratolestí dítek v za—

hradě l'loží.
Když někdo z tvých milých zemře, dej
mu vystrojiti jednoduchý, ale slušný kře—

stanský pohřeb, dej upraviti hrob a zasad'
naň nějaké květiny, které by tam rostly jako
naděje budoucího vzkříšení a shledání.
Některé nábožné ženy po smrti Páně šly
ke hrobu a nesly vonnou mast, navštěvuj
i ty občas hroby svých milých &obětuj tam
vonné mastí svých modliteb.

59. Vdovství.
V Hindustaně, zemře-lí muž, do ohně, který
spaluje jeho tělo, vrhnouti se musí i jeho
žena, neboť tak káže zákon.
Křesťanství jest mnohem mílosrdnější a
takovéto oběti od ženy nežádá.
Ovšem někdy třeba bylo by pro ni vy
svobozením, kdyby mohla odejíti od svízelů,
nesnází & trampot, které ji po smrti mu
žově očekávají, ale z lásky k dětem nesmí
si žádati umříti, nýbrž žití.
Když zemře otec, přecházejí s něho jeho
povinnosti na ni, tíže jejího břemene je
dvojnásobná, starost mnohem větší, a stateč—
uější má býti i její

mysl, větší duchapří—
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tomnost a rozvaha. Vdovství je doba těžké
zkoušky.
Sám jsem se nemohl jednou zdrželi slz,
když se vdova po pohřbu vrátila z kostela
a malé dítě se jí ptalo:» »Maminko, kdy se

vrátí tatínek?c Rozplakala se a sotva sly
šitelně odpověděla: »Dítě, už se nevrátí
nikdy . . .c

Vdovám, které ztratily ochranu mužů, po—

skytl a poskytuje zvláštní ochranu sám Pán
Bůh. Výslovně zapověděl jim ubližovati:

»Vdově a sirotku nebudeš křivditi. Ublížíte-li
jim, budou volati ke mně a já, budu slyšeti
křik jejich; hněv můj vzplane, budu Vás
usmrcovati mečem, takže manželky vaše
ovdoví & synové vaši osiříc (Ex. 22, 22.)
Utiskovaní vdov & sirotků je hřích do nebe
volající. Svaty' Pavel poroučí vdovy ctítí:
»Vdovy měj v úctě, ty (totiž), které jsou
vskutku vdovami.c (1. Tím. 5, 3.) Modlitby
vdoviny vyslyší Pán Bůh spíše než modlitby
kohokoliv jiného — Pán >nepohrdne pro
sbou sirotka, ani vdovou, když budedvy
lévatí řeč lkání.: (Sir. 35, 17.) f.“„š'jgg (
Proto vdova má Boha si zvoliti za svou
záštitu, k němu se úžeji přimknoutia 0 po—
moc Ho úpěnlivěji vzývati.
Vdova je povinna ctnostně žíti. Poněvadž
smrtí nerozlučitelny její svazek je s mužem
rozvázán, je svobodna, a má tak mravně
žití jako panna. Církev svatá modlic se
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wšecky svaté panny a vdovy orodujte za
nás,: klade panny a vdovy na stejný stupeň.
Svatý František Sál. o vdově krásně dí:
»Cistota a jednoduchost jsou dvě ozdoby
jejího oděvu, pokora a láska dvě ozdoby
jejího jazyka, stydlivost a zdrženlivost dvě.
ozdoby jejích očí, a ukřižovaný Pán Ježíš
jediná láska srdce jejího, slovem pravá vdova
jest v Církvi jako jarní fiala přelíbeznou
víini pobožnosti ze sebe vydávající a vždy
pod širokým listem pokory se skrývající.c
Poněvadž smrtí manželovou stává se zase
svobodnou, může znova se provdati. Je-li již
starší a jsou—li dítky aspoň poněkud zaOpa
třcny, zůstane raději svobodnou, ale jeoli
mladší, žádá-li toho prospěch živnosti a vy
žaduje-li výchova dítek pevně ruky mužovy,
sňatku neodpírá. Vystříhá se ovšem všelikě
koketností a nechodí do zábav. Na posměch
bývá vdova, když začne »větřitx.
EgRuské přísloví praví:

» ij, vdovo, široké

rukávy, budeš míti več pomluvu klásti.: Tím
spíše má se vdova vystřihati, aby jednáním
svy'm skutečně nějake záminky kpomluvám
nedala.
Je-li vdova již poněkud starší, na sňatek
nepomýšlí a zamítne muže i kdyby se jí
nabízel. Věnuje se cele dítkám a Bohu a
pečuje, aby zbytek svého života ztrávila
v konání dobrých skutků. Svatá Ludmila, pa
tronka česká., ovdověvši, odřekla se vší slávy
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a nádhery světské a v tiché zbožnosti a do—
bročinnosti trávila život svůj.
Hle, vzor pro bohabojnou a rozumnou
vdovu.

60. Macocha.
Vezme—lisi žena vdovce, který má po ne

božce manželce děti, jmenuje ji muž svou že
nou, a jeho dítky jmenuji ji svou matkou.
Není sice matkou jejich pokrevní, ale stala
se jejich matkou dnem, kdy stala se ženou
jejich otce. Isvět měl byji tak jmenovati, ale
uvykl si ji jmenovati »macechou.: Jmenujme
ji tedy také tak.
Macecha má přilnouti k novým dětem
upřímně & má nahraditi jim, co řízením
Božím ztratily. Má je tak milovati jako je
jich pokrevní matka. Má-li opravdu ráda
muže, už z lásky k němu má opravdu mi
lovati i jeho děti.
A lásku tu má ukazovati nejen na venek,
nýbrž má k nim upřímně srdcem přilnouti.
Vzpírá-li se proti tomu její srdce, má se
přemáhati a Pána Boha prositi o dar srdce
lepšího. Dítkám má poskytnouti to, co jest
jim povinna poskytnouti jejich vlastní matka:
Dobré ošetřování tělesné a dobrou výchovu

duševní.Než bohužel n ěkteró

ženy, stá

vaj í-li se macechami, nestávaji se
m a t_kaími. ZA;poněvadž

už mnohé tohoto
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postaveni zneužily neb alespoň povinností
svych nczastávaly, dostalo slovo »macecha<
ošklivou a nahořklou příchuť, ano plíží se
za ním skoro stín příhany.
Macecha obyčejně zvláště tehdy nevraži

na nevlastní dítky, má li své. Její dítěje
vždy hodně a cizí pravidelně zlé. Své vezme
vždy pod ochranu, ale chyby nevlastních
staví na pranýř. Svým odpouští, cizi trestá.
Už staré přísloví dí:

»Maceše křivdy žalo—

vati, u kata milosrdenství hledati.< Svým by
dala nejraději celý majetek věnem, cizím nej—
raději nic. Dobře zpívají Jeník s Mařenkou
v »Prodané nevěstě-: »Jako matka pože
hnáním, takž kletbou macecha zlá, když
zanevře na sirotka, slova lásky “proň nemánt
Velmi dojemná jest česká národní píseň
o sirotku, jenž se ptá, když přichází do roz
umu, kam dal otec matičku, a když zví, že
leží na hřbitově, běží tam a na jejím hrobě
na macechu žaluje:
»Ach není tak mila.

jako Vy jste byla!
Když má chleba dáti,
třikrát jej obrátí.
Když Vy jste dávala,
máslem jste mazala.
Když hlavičku češe
krev potůčkem teče.
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lidyž Vy jste česala,
Vy jste objimala.
Když nožičky myje,
o škopíček bije.
Když Vy jste mývala,
Vy jste líbávala.
Když košilku pere,
div mne neprokleje.
Když Vy jste pravala,
Vy jste zplvávala.<

Hřeši macechy, které utiskují ty, jež jsou
povinny milovati, ale hřeší naopak zase i ty,
které sice dítky milují, ale ze strachu před

pomluvoulidskoujim všecko dovolují.
»Nebudu

jich trestat »— lidé hy řekli, že

jsem macecha.: Taková řeč a takóvé jed
nání je nerozumné. Moudřl lidě by ji jen
pochválily, že dobře dítky vychovává, a je
stliže by ji pomluvili hloupí — iuu, hlavní
zásada života je: .lednej správně a hlou
pých lidí nech, ať si mluví, co chtí.

Také je třeba jako dodatkem k tomuto
článku zmíniti se o povinnostech ženy, která
není sice dítku, jež ošetřovati má macechou.
ale ošetřovatelkou neboli pě sto u n ko u.
Ať již ošetřuje cizí dítě z lásky nebo za
peníze, vždycky má je ošetřovati a vycho—

vávati svědomitě jako matka. Zvláště to
platí o nalezencich, o těch ubohých stvoře
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níčkách, která za hřích svych matek nemo—
hou a která přece nepřestávají byti lidmi,
že v nalezinci se narodila.
Zvláště tehdy má jim ošetřovatelka vě
novati péči a lásku všemožnou, jestliže je
jich nelidská matka se k nim nehlásí.

61. Tchyně.
Oženi-li matka svého syna nebo provdá-li
dceru, manželka synova nebo dceřin muž ji
jmenují svou »tchyni.: Namnoze ovšem ji
jmenuji »maminkouc, ale přece její »úřednic
pojmenování je tchyně. Kde je mezi novými
přátely dobrá vzájemná shoda, tam se slovo
»tchyněc vůbec ani nevyslovuje.
Je zřejmo, že tchyní stává se matka
vždycky teprve až ve starších letech, kdy
už má dítky dospělé.
Ve východních zemích požívají tchyně
dobré pověsti. V Indii je příslovím »byti
něžny'm jako tchyně.
U nás však zvláštní přízni obyčejně se
netěší, a kdo vyřkl poprvé větu »matka
s dcerou hlavu sperouc, jistě měl na mysli
především zlou tchyni.
Je proti tchyním nezaviněny' předsudek
světa nebo vskutku si jednáním svym špat
nou pověst zasloužily?
Nemožno zapirati, že jsou vskutku ně
které zlé tchyně, ale nutno i spravedlivě při
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znati, že jsou také dobré a že jest jich mnoho.
Všude je koukol mezi pšenici, také je tomu

mezi tchyněmi.Je-li žena dobrou mat—

kou, je idobrou tchyní, je-li mat
kou špatno u, je i špatnou tchyní.
Jak si má počínati matka, jestliže se stala

tchyní?

Především má svého nového »zetěc nebo
svou »nevěstuc laskavě a vlídně příjmouti
a vyhraditi jim stejně místečko v srdcijako
svým dětem. Má milovati ty, které jejidětí
milují.
A jako se všemožně stará o blaho svých
dětí, má i také o jejich blaho upřímně se
starati, a to tím spíše, poněvadž blaho ze—
tovo je i blahem její dcery nebo blaho ne
věstino blahem jejího syna.
Má se přičiňovati všemožně, aby mezi »mla—
dy'mica byla co nejlepší shoda. Mladí lidé

bývají často zbrklí a staví si hlavu pro
lecjakou malichernost. Povstane-li mezi mla—
dy'mi manžely nějaké nedorozumění, má
jim býti andělem smíru a míru. Trhliny,
které snad se na budově domácího man
želskěho klidu objevi, má zhladiti aodstra
niti. Nikdy nesmí snažiti se o to, co roz—
dvojuje, ny'brž vždycky o to, co spojuje.
Chyby má raději zakry'ti a poklesky omlu
viti, je—liobava, že by domácí klid utrpěl.
Nechce jen poroučeti, nýbrž raději poslou
chati a podrobiti se. Nesmí domnívati se, že
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jen to je správno, co dosud dělala sama a
jak to sama dělala, nýbrž že i jiný způsob
může býti dobrý, ano že může dokonce býti
i lepší. Nesmí se stále jen domnívati a obá—
vati, že jejímu milému dítěti se ubližuje.
Jestliže přivdá se do rodiny >nevěstac,
velmi často mezi »starouc a »mladouc na
stává řevnivost. Někdy je vinná »starác
někdy »mladác, ale poněvadž stará má míti
více rozumu, má všem mrzutostem přede
jití, & kdyby povstaly, je odstraniti. Aby se
spolu dobře srovnávaly, je velmi řídký zjev.
Žijí-li odděleně, nebývá

tolik příčiny a při—

ležitosti k nepřijemnostem, ale žijí-li pohro
madě, bývají mrzutosti na denním pořádku,
nejsou-li totiž obě dosti rozumny. Takové
ženy v domácnosti vždycky mi připadají
jako dvě královny v jednom úle. Vyllhne-li
se mladá, nastává mezi ní a starou řevni
vost, nebot trvale vládnouti může jenom
jedna. Pronásledují se, a ovládne-li stará,
mladou usmrtí, & včely ji na její rozkaz
z úlu vyhodí, je—li mladá dosti silna a
má—li v úle přízeň, vystěhuje se stará

se

svou družinou a založí novou samostatnou
domácnost. Je-li dovoleno velké věci k ma
lým přiromávati, takovýto boj bývá v mno

hých domácnostech, jenom že není oby—
čejně možno, aby podobným způsobem se
skončn.
Rozumná tchyně vidouc, že domácí klid
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je první podmínkou domácího štěstí, snaží
se všemožně, aby tento klid jako posvátný
poklad byl střežen a uchován, a je-li nutno,
k jeho udržení přinese ochotně i oběť své
vlastní vůle.

'
(52. Babička.

Vy'měnkařka Vrátilova byla již stařičké.
V obličej jeji vryla léta hojně vrásek a vlasy
jeji zbarvila na bílo. Rostla již odo země.:
Jako v mládí člověk roste do výše, tak v stáři
schyluje se ke hrobu. Chodila shrbeně. Byla
bledá a hubená. Ruce její byly upracovaně,
neboť zvyklá byla od malička práci, a ač
nemusila, přece jen pracovala i nyní, jak a
co mohla.

Dítky vyvdala a sama žila na chalupě
»na výměnku.: Chovala vnoučata a opatro
vala je. Chovala skoro celý život _ napřed
chovala své mladší bratry a sestry, potom
své děti a konečně děti svého syna. Tyto
měla snad raději než své vlastní a říkala,
že je to druhé pokolení jejich dltek. Vypra—
vovala jim pohádky, učila je o Pánu Ježíši,

pomáhala jim trhati na louce květiny adě
lati z nich věnečky pro kapličku na návsi.
Každé z nich již ve čtvrtém nebo v pátém
roce umělo několik básniček a pěkných prů
povtdek, jako na příklad:

Když byl svatý Václav maličký,
rád dlival u své dobré babičky.

Babička jeho svatá Ludmila
všemu dobrému ho učila.
Zpívala jim starodávné písně, vypravo
vala různé příběhy z mládí, a děti se zata—

jeným dechem ji poslouchaly. A jaká byla
jejichradost, když jim otevřela starou »truhluc
se zásobami starodávných krajek, a různých
roztodivných památností.
V neděli, nemohla-li jíti do kostela, na
sadila si brejle a modlila se dlouho z »ne
bekllče.< Růženec měla ovinutý kol ruky
kudy chodila a jistě alespoň jednou za den
se ho pomodlila.
Děti zaopatřila všechny dobře. Všechny
ji navštěvovaly, přinášely ji dárky, líbaly ji
mozolné ruce, a ona jim radila, těšila'je
v souženich a nabádala k modlitbě a práci
& přineseuými dárky za dobré chování po
dělovala vnoučata.
V letě sedávala před chalupou na lavičce
pod lípou a opatrovala děti, v zimě u kamen
a drala peří.
Děti své vychovala dobře a dobře vycho—
vala i vnuky a vnučky.
Jednou v zimě se roznemohla. Syn dojel
ji pro kněze a se slzami v očích na faře
oznamoval: »Babička nám stůně .. .a A dále
mluviti nemohl . ..
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Pan farář ji zaopatřil.
Brzy potom shasla. Nevěděli vlastně ani
kdy určitě to bylo . . .

Dozněly pohádky v chaloupce naši,
schouleně v akácích pod stráni,
do srdce vňoučátek smutek se snáší,
zvoneček s vižky mu vyzváni.

Shasla jsi, stařenko, pěnkavko sivá,
i tvoje písničky pro děti,
a všechno teplo, co po tobě zbývá,
jako ta vlaštovka odleti.

Zbude jen vzpominka, trpělka ticha,
zatikne pod okny bolestí.
Dobře's nám řikala, v světě že míchá
slzička lidem se do štěstí.
Dozněly pohádky v světniČCe chudé,
zvoneček s vižky jim vyzváni.
Kdo pak nás písničkou uspávat bude,
až tebe uloží ke spaní?
(A. Šalamoun).

Na pohřeb sešlo se velké množství lidu.
Přišly všechny její děti i se svými dětmi a
mnoho známých i cizích z celého okoli.
Pochovali ji.
A k jejímu hrobu chodí se dosud modlit.
její děti a její vnoučata.
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68. Doslov.
Milá matko ! Dočetla jsi tuto knihu až do
konce? Nezdála se ti přiliš suchopárnou?
Není to ani zajímavá povídka ani napínavý
román —-jsou to prostá ponaučení pro ži
vot., a taková naučení u většiny čtenářů ne—

těší se valně oblibě. Jestližes měla trpěli
vost a dočetla tuto knihu až do konce, dě
kuji ti za to. Zvláště ti děkuji, jestliže jsi
již mezi čtením již již byla na vahách,
máš-li ji odložiti čili nic a přemohla-li ses
a četla dále.
Knihu tuto uschovej, nedávej ji dětem,
aby si s ní hrály, nýbrž dej si ji svázati a
za čas přečti si ji znova.
Půjčlš—liji některé jiné matce ku čtení,
vykonáš dobrý skutek.
Učiň ji svou přítelkyní, společnicí a uči—

telkou.
Nevím, zda se mi podařilo vystihnonti
dobře povinnosti matčiny, a nevím, zda
všecko je prospěšno, o čem jsem se zmínil,
ale doufám přece, že aspoň nějaké zrno
prospěje a přinese užitek, a byt i u někoho
padlo na skálu nebo mezi trnl, přece u ji
ného padne na půdu úrodnou.
Povinnosti každého člověka je moudře
žití, ale moudře žíti je největší povinností
matčinou, poněvadž matkou žije svět. Jed—
notlivec umírá, ale matka žije, i když umřela
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Jestliže zasila dobro, žije, & množí se dobro
skrze ni.
žšůNa světě stálého & pevného štěstí míti
nemůžeme — pevné, trvalé & veliké štěstí
jest jenom jedno -— věčná blaženost.
Přeji ti z plna srdce dosažení tohoto ne
skonalého štěstí.
Jestližes vyplnila svůj celý úkol na zemi,
můžeš míti oprávněnou naději, že složí ti
Pán jednou korunu spravedlnosti.
Staniž se !
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Zprávy o Dědictví Svatojansíem.
|. Přehled členů v roce l-!ll'i'.
Zakladatelů jest
Hpoluzakladatelů

.
.

.! . . .
. .

8
615

(_.lenů první třídy
. . . . .
30
(Alenů druhé třídy . . . . . .
135
Členů třetí třídy . . . . . . . 253.841

Llírncm zapsáno členů žijících i
zemřelých. . . .
. . . .3í.080*)
Mezí těmi jest členů stálých:

l.rodů.

. . .

. . . . .6199

2. škol, obcí, bratrstev, knihoven,
konvenLův & spolků

. . .

('lenů duchovního stavu jest

.“

1481

. .40'71

Členů stavu kněžského snažně žá

dame, aby, jak veškeří členové očekávají,

mezz oktávem sv. Jana Nap. obět mše sv.
*) b))omzahtladatel se vkladem 200 K (jednou
pro vždy) obdrží ročně 4 výtisky podílu; člen
!. tříd se vkladem 80 K 3 výtisky; člen ll. třídy
se v adem 40 K 2 výtisky; člen III. třídy se
vkladem 20 K ] výtisk. Kdo nejméně 10 K věnuje,
uznán za dobrodince Dědictví. Do pl n ění m

vkladu možno postoupiti do třídy vyšší.
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za živé i mrtvé členy našeho Dědictví
každoročně

obětovali. Ostatní členové ne—

klléžt >“ týmž nábožným úmyslem buďtež
v označeném čase přítomni mši svaté. U

lem/m šv. Jana Nepomuckého v Praze

slouži ředitel Dědictví každého roku ve dnech
„valku sv. Jana. Nep. blízkých dvě zpívaná
rekviem, jedno za všecky v Pánu zesnulé
členy. kteroužto pobožnost založil & nadal
zváčněly' kanovník-strážce Václav Pešina
z (lechorodu, kdysi ředitel Dědictví Svato—
jauského, & druhé za Ant. Hanikýře, zakla—
datele Dědictví.

.ll. Poučení o přístupu nových člení“
& odebírání knih.
() vzniku Dědictví připomínáme novým
člvnům toto: Antonín llanikýř, narozený
v Praze dne 21. března 1753, bývalý jesuita,
ook kaplan v Sedlci u Votic. v Klokotech,
.I-indř.Hradci & exposita v Čiměři, posléze
ve výslužbě v Plané & v Táboře, umínil si

r. 1829, že na památku první stoleté slav
nosti prohlášení Jana Nepomuckého za sva—
teho založí ústav, jimž by dobré, vzdelava
telne knihy v jazyku českém v levne cene
byly vydávány. O zřízeni podniku požádal
roku 1831 knížecí arcibiskupskou konsistoř—
v Praze. Položiv jakožto základ 1.000zlatÝCh
ve stříbře, vyžádal sobě, aby podnik nesl
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jmeno : »Dědictví sv. Jana Nepomuckéhm, a
veškeré obecenstvo aby bylo ku přistoupení
vyzváno. Zbožný zakladatel zemřel v Táboře
dne 15. března roku 1833 v 80. roce věku
svého a byl na tamějším hřbitově pocho
ván, kdež mu nákladem >Dědictví» pomník
byl poStaven. Po dosaženém potvrzeni za—
počalo »Dědíctvíc r. 1835 svou činnost a
ze zrnka hořčičného vzrostlo v “mohutný
strom. I bylo od slavné paměti papeže Pia IX.
dne 13. ledna l,. P. 1855 apoštolským po
žehnáním a pro oktáv Svatojanský plnomoc
nými odpustky obdařeno. Odpustků těch, jež
i duším v očistci přivlastněný býti mohou,
získají členové, výkonají—li v některý deu
oktávu toho .sv. zpověď, přijmou-li Svátost
oltářní a navštíví-li některý kostel neb ve—
řejnou kapli dle libosti, tam pak se na úmysl
sv. Otce zbožně pomodlí.
Ze stanov klademe sem následující po
učení:
1. Kdo k Dědictví Svatojansk—ému v Praze

přistoupitihodlá,nechtpoštovní po ukázkou
aneb vevýplaceném psaní (franko) aneb jinak
říležitostně s nápisem: Ředitelství Svato
janakóho Dědictví v Praze IV. (Hradčany)
své jméno, příjmení a stav, pak svou osadu
farní a diecésí, ke kteréž přináleží, udá a

zároveň i peníze zašle. Jde-li o členství

rodu, budiž udáno jméno jak manžela

tak manžel/cy

': $ jejím příjmením, jež

25.1

měla, za svobodna.

Vklad za člena třetí

třídyobnáší jednou pro vždy 20 !( (mimo

to 2 K na zásilku starších knih darem dá.—
vaných a 2 K za diplom, celkem tedy jednou
pro vždy 24 K), za rod, školu, obec, spolek,

knihovnu a pod. platí se jednou pro vždy
40 K (mimo to 2 K za zásilku knih darem
dávaných a2 K za diplom, celkem tedy 44 K),
které možno splatití i ve dvou letech ve
dvou splátkách (11členů jednotlivých obnáší
první splátka 14 K, druhá 10 K, u rodů atd.
obnáší první splátka 24- K., druhá 20 K.
Diplom &lístek na odbírání knih obdrží člen
po zaplacení celého vkladu.
2. Každý nové přistoupivší člen at si
lístek na odebírání knih dobře uschová a
následujícího roku, jakož i potom v budou
cích letech před vyzdvihnutím nového podílu
od svého spravce duchovního podepsati dá.
Na tento lístek může si pak člen, žije-li
v Čechách, podílné knihy v knihkupectví B.
Stýbla v Praze na Václavském náměstí 6.30 n.
vyzdvihnouti (lístky mají barvu zelenou),
jen že musí připojiti 6 h, kterýžto peníz pří
sluší za práci a obálku. Pro členy v 010
mouckém arcibiskupství plati totéž, jen že
knihy své vybírají v knihkupectví R. Prom—

bergra v Olomouci (lístky jsou barvy čer
vené); členové pak brněnského biskupství
nechť se o knihy své hlásí v o. ak. dvorním
knihkupectví Karla Winikera v Brně (lístky

233

jsou barvy žluté). Ostatním členům v jiných

diecésích,pokud nema 'i lístku na určité
knihkupectví znějici o,- zasílají se knihy
buď přímo z Prahy od ředitelstva (mají-li
lístky barvy bile), u něhož však dlužno o
ně každý rok se přihlásiti, nebo si je vy

berou u toho knihkupectví,

jež mají na

lístku udáno. Kdo by žádal, aby mu knih

kupec knihu poštou zaslal,

připoj mimo

oněch Gh, knihkupci náležejících, ještě 12h
na poštovní adressu průvodní *). Výlohv po
štovní hradí si arci sám. Členové »Dědictvic
z Ameriky necht složí si v knihkupectví
B. Stýbla v Praze jistou část peněz jako zá
lohu na další zasílání ročních podílův.
3. Přestěhuje—lise některý člen z Cech na

Moravu, aneb odebéře-li se z brněnského
biskupství do olomouckého anebo naopak,

at to vyplaceným listem oznámí ředi

telství, připojí svůj lístek posavadní, načež
mu ředitelstvínový listek na odebírání knih
pošle, aby mu pak v příslušném k ihku
peotvi vydávány byly.
4. Poněvadž členský či podílný listek může
se ztratiti aneb i odcizen“ býti,_ každý si
číslo jeho pro takový případ na jiném místě,
na př. v modlitební knížce, zaznamenej;
*) Žadatelé

knih uspoří si výloh, ohlásí—li ve

svém dopise správně adresu

a poslední

poštu,
komu & kam knihkupectví podíly za
slatí má.
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když skutečná ztráta se udála, požádej ře.—

ditelství o nový listek. s udanim čista
Matku neb aspoň čista diplomu, a 8 při

pojením 50 h, poplatku to za vydání listu
nového, a 10 h na poštovní výlohy, tedy
úhrnem 60 It (třeba v rakouských znám—
kách poštovních). Přípomínáme však, že
kdyby se potom pohřešovaný lístek zase
nalezl, týž žádné platnosti jíž nemá. Podobně
kdo by zjiné příčiny potřeboval lístek novy,
na př. je—li posavadní lístek jeho již vy
plněn, at pošle ředitelství starý lístek ve
vyplacenem psaní & přiloží 60 hal. (třeba
v rakouských známkách poštovních), načež
mu bude zaslán lístek novy. Penize ty po

silaji se předem.

5. Když člen umřel, žádáme snažuě po
zůstalých přátel, aby, kdyz si na jeho lístek
podíl posledniho roku (třeba i po smrti
členové) vybrali. úmrtí-člena toho na lístek
ten poznamenali a ředitelství přímo nebo
též skrze příslušné knihkupectví zaslali, aneb
poprosili svého pastýře duchovního, aby lístek
ten ředitelství Dědictví zaslal. Jména ze—
mřelých členů Dědictví uveřejňují se v po—

dílu každého roku, arci jen těch, o nichž
byla ředitelství podána úmrtní zpráva.
6. Knihy za má se berou, pokud se jméno
rodu toho neztratí. Synů-lí není, odebírají
knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí;
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dítky pak jejich, jiné jméno již nesoucí, ne
mají práva tohoto; rod vymřel.

7. Spojíli se manžel s manželkou svou
v jeden toliko vklad (24 K), vydávají se

knihy jenom do úmrtí jednoho z nich,.

'l'olikéž, spojívli se v jeden vklad bratr

s bratrem nebo sestra se sestrou, neb
bratr se sestrou a podobně, vydávají se
knihy jen do úmrtí toho, jenž první jest
napsán na přijímací listině (diplomu).
8. Při členech pohlaví ženského, kteří pro—

vdáním jiné/to jména nabyli, budiž, kdy
koli za nový lístek žádají, udáno jmeno
jejich rodové (po otci), nebot jinak nebývá
mozno jméno v matrice nalézti a lístek
vydali.
Připomínáme, že se členové Dědictví lítá—

síti musi každoročně o své podíly v tom
knihkupectví, které jim na členském lístku
označeno jest, a nikoliv u ředitelství.

Vklady nových členů, žadostz' o nové
členské lístky, prosby o darování knih, na
bídky o koupz knih a peníze za ně — to
vše přijímá pŘedltelství Svatojanskóho os
dlotvi v Praze IV. (Hradčany)

Ruka isy spisů přijímáDr.Ant.Podlaha,
metropo.

kanovník u sv. Víta v Ptaze —IV.,

ře d t t el Dědictví Svatojanského.
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II].. Od 1. ledna do 31. prosince 1917

přistoupili tito členové. P. 'l“.:*)
Cie. dipl.:

33028. Harant Miloš, žák c. k. česk. gymn.
v Plzni, arcid. Praž.
Pokorný Julius, žák c. k. česk. gymn.
v Plzni, arcíd. Praž.
33030. Spal Ladislav, žák c. k. česk. gymn.
v Plzni, arcid. Praž.
Kvarda Karel, žák c. k. česk. gymn.
V Plzni, arcid. Praž.
Konrád Vladimír, žák c. k. česk. gymn.
v Plzni, arcid. Praž.
Mašková Kateřina v Brně, Sirotčí ul.
č. 22, diec. Brn.
Hrbatova Marie v Hrochově, l'ara Sukdol—
Jednov u Konice, arcid. ()lom.
33035. Vochidnová Marie v Uhřinovč, pošta
v místě, diec. Brn.
Pospíšilová Blažena v Uliřinově, pošta
v místě, diec. Brn.
Sloupa Vojtěch, rolnický syn v Milav
čicích č. p. 33, pošta Domažlice, diec.
Bud.

_

Crkva Martin, staniční mistr v Slulmovč.
Nádraží, diec. Lítom.
*) Zde uvedení jsou jen ti členové, kteří za
platili (nebo doplatili) celý vklad 24 !( nebo u
mdův, spolkův atd.. 44 K, jelikož pak stávají NP.
skutečným-i členy >])čd'íctvíc.
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Straka Josef v Těšenově, fara Novy'
Rychnov, diec. Bud.
33040. Ševčík Rudolf, kooperátor v Tuřa—
nech u Brna, diec. Brn.
Mašek Václav, syn rolníka v Nechalově
č. p. 3, pošta Borotice u Dobříše,
arcid. Praž.
'l'řeštíková Anna v Bolešinech č. 12 u
Klatov, diec. Bud.
Mariánská družina paní a dívek v Kře—
ňovicích u Brna, diec. Brn.
Kula Josef, syn statkáře v Hlavně Ko
stelním č. p. 3 [, pošta Dřísy,arcid. Praž.
33045. Šanová Teresie vKostelní Myslove u
Telče, diec. Brn.
Dušek Jan v Třebějicich č. 12, pošta
Dirně u Soběslavi, diec. Bud.
'l'omšíková Aloisie z Oplocan č. 49, pošta
a fara Tovačov, arcid. Olom.
HrnčířKarel, rolnický syn v Rusku č. 28,
fara a _pošta Pouchov, diec. Kr. Hr.
Beran Vojtěch ve Voříkově u Sedlčan,
.
arcid. Praž.
330W. Říha Josef, rolník v Sovenicích, fara
Bošín pošta Křinec, diec. Litom.
Doležalkarel, syn majitele pilníkářského
závodu na“ Kladně, arcid. Praž.
Gabrielová Marie v Uhlíř. Janovicích,
pošta v místě, arcid. Praž.
Zachystal Bohdan, “lékárník v Praze č.
602—111.,arcid. Praž.
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Holfmannová Anna v »Růžencove Vý—
robněc v Praze—l., Konviktská ulice,
arcid. Praž.

33055. Okresní chorobinec Karlinský v Dol—
níCh Počernicích (věnováním vdp. Fa—
ráře Vendel. Englera), arcid. Praž.
Sýkorová Anna v Myšenci, pošta Pro
tivín, diec. Bud.

Rod Hnaníěka Jana, rolníka ve Štítná
u Valaš. Klobouk, pošta v místě, ar
cid. Olom.

Beneš František, kooperátor ve Vojnově
Městci u Chotěboře, diec. Kr. Hr.

KolínováJohanna, dcera rolníka ve Chvo
jenci uChvoina, pošta a fara v místě,
diec. Kr. Hr.

33060. Hendrych Václav ve Chvojenci u
Chvojna, diec. Kr. Hr.
St 'skalová Marie v Dolních Kšelích u
es. Brodu č. 13, arcid. Praž.
Kellner Vojtěch, farář v Dolní Lukavici,
okres Přeštice, diec. Bud.
Holík František ve Všemíně č. 98, pošta
Vizovice, Morava, arcid. Olom.
Habarta Methoděj, kooperátor na Hu
tisku u Rožnova p. R., arcid. Olom.
33065. Houřilová Marie, dcera rolníka v T.
vačově č. 362, arcid. Olom.
Holubníček Josef, kooperátor v Místku,
arcict Qlom.

939

Fišer Alois, syn chalupníka v Bystrém u
Nového Města n. M. (3. 6, diec. Kr. Hr.
Rod Mejzlíka Viléma, mlynáře v Šibo—

rově, fara a pošta Uhřinov, dieo.Brn.
Richtrová Emilie v Slavkově, diec. Brn.
33070. Chlumská Marie v Slavkově, dlec. Brn.
Stojarová Božena v Slavkově, diec. Brn.
Rod Vlacha Adolfa a Mathildy v Hodě
jicich u Slavkova č. p. 17, diec. Brn.
Střeštíková Marie v Hodějicích n Slav
kova, diec. Brn.
Sestry sv. Kříže v Napajedllcb,blorava
arcid. Olom.
33075. Nejezová Marie v Tišnově, pošta
v místě, diec. Brn.
Šimonek Václav Vladimír, studující
v Praze, arcid. Praž.
JUDr. Čech Petr. ředitel pojišťovny
v Praze ll., Spálená ul. č. 76. arcid.

Praž.
Rod Holoubka Františka

a Františky

v Hodějicích u Slavkova č: p. 196,
diec. Brn.
Kocianová Marie ve Slavkově u Brna,
diec. Brn.
33080. Přik ová“Marie v Hodějiclch u Brna,
diec. rn.
Kuglerová Emma ve Slavkově n Brna,
diec. Brn.

Volgemut Jan v Němčanech, fara-Slav
kov, diec. Brn-.

7340

Anderla Jan v Němčanech, fara Slav
kov, diec. Brn.
Rod Krchňáka l..adislava ve Světlé c. 1.,
fara v Cetkovicích u Jev íčka, diec. Brn,
33085. Rod Duroně \ntonlna, rolnikav Lov—
čicích č. 288 u ldánic, Morava dice.
Brn.
Mikulecký Josef, syn mlynáře v Konči—

nách, fara Sloupnice u Litomyšle, diec.
Kr. Hr.

Nádvorníková Marie v Petříkově č. 2
fara Velké Popovice, arcid. Praž.
Korynta Augustin v Praze Il., arcid.

Praž.
Němec Jan, kaplan v Radostíně, Morava,
diec. Brn.

33090. Dvořák Jan, ministrant v Černovi
cích u Tábora, diec. Bud.
Štastný Ladislav, studující \ Praze 11..
arCÍd. Praž.

Cech Arnošt, ministrantu sv. Apollináře
v Praze 11., arcid. Praž.
Jírová Marie a Ludmila v Praze 11.,
Karlovo nám. č. 30, arcid. Praž.
Hrozek Bohumil v Němčanoch č 140,
fara Slavkov, diec. Brn.
33095. Rod Uhlíře Felixe a Karoliny ve
Slavkově, diec. Brn.
Rod Šimáčka Jana a Marie ve Slav—
kově, diec. Brn.
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Lang Karel v Ki'enově, fara a pošta
Staňkov u Horšova Týna, diec. Bud.
Vlček Josef v Křenově, fara a pošta
Staňkov u Horšova Týna, diec. Bud.
Jiřík Jan v Lohové, fara a pošta Staň—
kov u Horšova Týna, diec. Bud.
253100.Rod Koui'ila Valentina, rolníkav Dub
čanech, fara a pošta Cholina \: i.i
tovle, arcid. Olom.

Rod Čamka Antonina rolníka v Odrli
cích, fara a pošta Cholina u Litovle,

arcid. Olom.
Lička Petr, kooperátor v Cholině u
Litovle, arcid. Olom.
Mariánská družina paní a dívek v Cho
lina u Litovle, arcid. Olom.
Šiková Marie, rolnice v Nových Uvo
rech č. 25, fara a pošta Jesenice u
Sedlce, dr. Pr. J., arcid Praž.
33105. Šika Josef, syn rolníka v Nových
Dvorech (3.15, fara a pošta Jesenice
u Sedlce, arcid. Praž.
Brandejs Josef ve Chvojenci, fara a pošta
Chvojno diec. Kr. Hr.
Vašek Josef rolnický syn ve Studniclch
č. 25, fara a pošta Hlinsko v Če
chách, diec. Kr. Hr.
Klimešová Karolina v Modřanech č. 123,
arcid. Praž.
Vlach Vincenc ve Frankové Zhorce,
fara Uhřinov, diec. Brn.
16
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381.10. Pospíšilová Božena v Uhřinově, díec.
Brn.
'
Rod Marka Adolfa a Anny, ve“Velkých
Židlochovicích. diec. Brn.

Řeháčková Františka v Těžkovících,
arcid. Olom.
Lizner Josef, ministrant v Mnichovicích,
_ arcid. Praž.
Bod Štěpánově. Marie. v 'Přešovicích č. 12,
cliec. Bud.

33115. Martinek Josef v Nových Dvorech č.
17, arcid. Praž.
Brychtová Vlasta ve Velkých Pepovi—
cích, arcid. Praž.
Šedivý Karel, c. k. ředitel česk. vyšš.
reálky v Praze I., arcid. Praž.
Hendrych .laroslav ve Chvojenci, diec.
_ Bud.

Simr Josef, syn dmnkáře ve Vlčkové,
diec. Kr. Hr.
33120. Špás František, ministrant. ve Vápně,
diec. Kr. Hr.
Rod Kouřila Antonína, rolníka v Cho
líně u Litovle, arcid. Olom.
Dlouhý Eugen, kooperátor v Břeště u
Hulína, arcid. Olom.
Pavlík František, ml. v Čejkovicích,
diec. Brn.
Hradilová Anežka v Čejkovicích, diec.
Brn.
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33125. Veselská Františka ve St. Podvorové,

diec. Brn.
Farní úřad v Čičově, arcid. Praž.
Pechuška Jan, k00perátor v Sudoměř-i—
cích, diec. Bud.

Rod Suchana Františka, krejčího v Sudo
měřicích č. 36. diec. Bud.

Sobotka Josef, rolník v Jablonci, arcid.

Praž.

33130. Hlušková Marie v Předměstí Uh.
Ostrohu č. 539, arc. Olom.
Skiba František a Viktorie v Žandově,
Prus. Slezsko, arcid. Olom.
Seget Josef, farář v Zubří, arcid. Olom.
Susa Jaroslav, syn domkáře ve Voří
kově, arcid. Praž.
Zemanová Božena v Horních Radcla
vicícli, diec. Brn.
33135. Bednářová Františka v Brně, Hotzen
dorfova ul č 15, diec. Brn.
Štulpova Josefa v Brně Novosadni ul.
č. 27, diec. Brn.

Rod Musila Jana a Františky v llerti
clch, č. 13, arcid. Olom.
Rod Zapletala Stanislava & Jenovéfy
v Loučce u Lipníka, arcid. Olom.

Šotová Otylie v Mochtíně č.18,diec.
Bud.

33140. Chaloupková Kateřina Marie v Kydli
nách č. 40, diec. Bud.
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Míšek Václav, studující

v Kydlinach

č. 4, diec. Bud.

Tůma Jan, ministrant v Předměřicích,
arcid. Praž.
Petr Bohumír, žák c. k. gymnasia v Plzni,
arcid. P raž.
Vlach Jan, žák c. k. gymnasíav Plzní,
arcid. Praž.
33145. Jirotka Eustach, žák c. k. gymnasia
v Plzni, arcid. Praž.
Nečásek František, c. k. dozorce, bytem
v Lázních-Železnice, díec Kr. Hr.
Prudlk Stanislav, farář v Moravských
Prusích, arcid. Olom.
Rod Haranyje Josefa v Kaňovících č. 32.
arcid. Olom.
Janouškovcová Marie, manželka rolníka
vŠtichovicích, arcid. Praž.
823150. Žemličkova Anna ve Štíchovicích

&.“2.53

arcid. Praž.
Sinkule Václav, studující v Praze, arcid.
Praž.
Novák Vítězslav, studující v Praze, arcid.
Praž.
Fílek Antonín v Břevnově,Vincentinum,
arcid. Praž.
Chudlk Antonín, kaplan v Dřevohosti
cích, arcid. Olom.
33155. Tůma Zdeněk, studující v Praze.
arcid. Praž.
Fojt Karel, rolník v Metánově, diec. Bud.
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'Rod Codla Petra, mistra kovářského
v Novosedlech, diec. Bud.
Fara katol. v Sebranicích u Litomyšle,
diec. Kr. Hr.

Stříteská Anna, dcera rolníka v Sebra—
nicich, diec. Kr. Hr.
33160. Srch František v Bělé u Hezdězo,
diec. Lit.
Frydrych Václav, v Hustopečí, arcid.
Olom.
Lenc Antonín v Libotýně, dicc. Bnd.
Potměšilová Marie v Opolauech, arcid.
_ Praž.

Simon Antonín, ministrant v Českém
Brodě, arcid. Praž.
33165. Najnar Jindřich ve Staňkově u Hor—
šova Týna, diec. Bud.
Dvořáková Marie v Třebějicích č. 14,
diec. Bud.
Jarkovský Jaroslav, v Kamenici č. 16,
Diec. Kr. Hr.

_

Kalous Norbert, O. Praem. v Nové Ríši,
diec. Br.

Pachr Ludvik, rolnický syn vČerveoém
Hrádku, diec. Brn.
33l70. Barvíř Hroznata, v Radíkově, arcid.
Olom.
Nátrová Marie v Hunčovicich u 010
mouce, arcid. Olom.
Svoboda- Václav a Jan v (Jhraštanech,
arcid. Praž.

Hradil Josef, duchovní správce v Pod—
hoří, arcid. Olom.
Křížovi Aloisie a Jaroslav, učitel obecné
školy v Nosislavi, diec. Br.
33175. Skálová Anna ve Strupině, arcid.
„ Praž.
Satavová Marie, učitelka v Březové,
arcid. Olom.
Kolačova _Filomena ve Velké Blatnici,
arcid. Olom.
Rod Lusarův v Něm. Kravaři, č. 117,
„ arcid. Olom.
Simonek Oldřich, žák obecné školy na
Mělníku, diec. Lit.
3:1'l80. Šašek Stanislav, studující v Praze,

arcid. Praž.
Rod Tobeka Jana a Marie v Němča
necli, diec. Brn.
Homolová Božena

ve Slavkově,

_
Spi—

lálka, diec. Brn.
Vondruška Karel, zemský úředník \'Nus
lich, arcid. Praž.
Fiydryšek .losel, syn mlynařev Podhorí,
arcid. Olom.
33185. Václavek Josef, ministranl ve Volě
radech, diec. Kr. Hr.
l-llinecký Karel v Čejkovicích č
diec. Brn.

78,
_

Boček Karel, rektor bisk. semináře v (les.
Budějovicích, diec. Bud.

247.

Zetek Františeka

Marie ve Valašském

Mezeříčí, arcid Olom.
Žilinská Kristina & Rosina v Krbové,
arcid. Olom
323190.Pernická Ludmila, Barbora a Anna
ve Mčenovicich, arcid. Olom.
Frenzl František v Janovicích, diec.
Bud.
„drážka Albin, kooperátor v Horní Rudě,
arcid. Olom.
Štefek Antonín &Františka v Pastvinách
č. 15, diec. Kr. Hr.

Narodni Jednota katolická na Smíchově,
arcid. Praž.
33195. Sobotka František v Jablonci, arcid.
Praž.
Mlynářová Františka v Pusté Kamenici,
diec. Kr. Hr.
Trávničková Marie v Uldřiši č. 56, diec.
Kr. Hr.

_

Bis Jan, syn rolníka v Dol. Uiezdě,
diec. Kr. Hr.
llurych Jan, syn rolníka v Hor. Újezdě
č. 94, diec. Kr Hr.
33200. Zíka Karel ve Štaňkově, diec. Bud
Kohout Jindřich ve Višňové č. 38, diec
Bud.
Šramková Marie v Libnikovicich č. 16,
diec. Kr. Hr.
Černý Jan, kaplan v Místku, arcid..
Olom.

24.8

Carbalova Františka v Malých Kunči—
cích, arcid. Olom.
33205. Rod Handrycha Josefa, domkáře
v Bernarticích, arcid. Olom.
Molenda Sylvestr a Julie v Karviné
c. 385, díec. Vrat.
Ctib. sestra M. Kresceutie Šrubařova ř.
sv. Dom. v Jenšovicích, arcid. Praž.
Rychtářova Aloisie v Hlubotci č. 77,
arcid. Olom.
Preisova Viléma ve Slavkově, diec. Brn.

332l0. Rod Havrana Václava, rolníkav Po
hoří č. 76, diec. Kr. Hr.

Capoušek František, studuiicí gymnasia
v Litomyšli, diec. Kr. Hr.
Kyšperská Albína v Brne, diec. Brn.
Brožová Karolina v Brně, díec. Brn.
Klokočka František, rolník v Doublo
vičkách č. 2, arcid. Praž.
33215. Toman Antonín, učeň obuvnický v Li
botíně, diec. Bud.
Rod Němečkův ve Vykáni, arcid. Praž.
Křovák Ladislav, minisu'ant v Předmě
řicích, arcid. Praž.
Marianská družina dívek v Myslošovi
cích, arcid. Olom.
Chlebounova Žofie, dcera rolníka ve
Sloupnici, diec. Kr. Hr.
33220. Starý Josef v Morašicich č. 4, diec.
Kr. Hr.
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Pešek Rudolf v Čejkovicích č. Iti—,
diec.
Kr. Hr.
Dychtl Bedřich ve Velešíně č. 18, diec.
Bud.

Klíma František ve Velešíně č. 32, diee.
Bud.
Dichtl Karel ve Velešíně č. 56, di-ec.
Bud.
33225. Kadlecová Marie ve Velešíně č. 30,
diec. Bud.
Hola Marie ve Velešíně č. 131, Bud.
Rod Konřila Stanislava, rolníka v Odr—

licich, arcid Olom.
Rod Scholastra Karla a Jenovefy inn—
dřichově, arcid. Olom.
[.ibánský Jaroslav, bohoslovec české
koleje, t. č. v Praze, arcid. Praž.
83230. Molenda Alois a Josefa v Karviné,
arcid. Olom.
Vrůbelová Ludvina v Nových Dvorech
č. 365, arcid. Olom.

Šrůtková Anna v Červeném Kostelci
č. 388, diec. Kr. Hr.

Macek Alois, ministrant v Bohuslavicích
č. 150, diec. Kr. Hr.

Walter Josef, rolnický syn vČernčicíoh,
diec. Kr. Hr.

WM.

Ježek František, rolnický syn v Cern—
čicích, diec. Kr. Hr.
Hořán František a Žofie v Žandově,
arcid. Olom.

Hynkova- Alžběta v Domažlicích, diec.
Bud.
. Jirota Josef, rolník v Teplejšovicích č. 30,

arcid. Praž.

Mariánská družina žen a dívek ve Staré
Bělé, arcid. Olom.
33240. Stuchlý František ve Staré Bělé,
arcid. Olom.
Tůma Bohuslav, kaplan v Mutějovicich,
arcid. Praž.
Jarolímek Antonín,. bohoslovec, t. (3. ve
Villně, diec. Bud.

Opatrný Jan, bohoslovec česk. koleje,
t. č. v Praze, arcid. Praž.
Bureš Karel, jáhen v Olomouci, arcid.
Olom.
33245. Absolon Josef, kaplan ve Šternbeigu,
arcid. Olom.
Petržela Cyrill, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
Absolon Josef, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
Vrána František, lmhoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
Horut Adolf, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
33250. Motal Josef, bohoslovec v Olomouci
arcid. Olom.
Složil Josef, jáhen v Olomouci,. arcid.

Olom.
Lukeš František v Neobuzi, arcid Olom.
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Kovářova Anna v Neobuzi, arcid. Olom.
Maršálková Aloisie v Neobuzi, arcid.
Olom.
243255. Horák Karel, studu jící reálky v Kladně,

arcid. Praž.
Mácha František ve Zbelitově, diec. Bud.
Rod Bršlice Josefa a Anny v Nivnici,
arcid. Olom.
Houla Josef v 'l'rokavci č. 34, arcid.
Praž.
Hrušková Otilie, industriální učitelka
v Praze [V., arcid. Praž.
33260. Bydlo Rudolf, bohoslovec v Bohdanči,
diec. Kr. Hr.
Rod Urbana Josefa a Marie v Lesnici,
arcid Olom.
Zindulka Václav v Hoclwaldě, 'diec.
Kr. Hr.

P. Haszák Kazimír O. Cap. v Pezinku,
Uhry.

\

Kudrna Josef, syn rolníka a starosty
v Krňanech, arcid. Praž.
33265. Schuller František v Praze 11.,Joha
neum, arcid. Praž.
Fullk František, rolnický syn v Hor—
ním Ujezdě, diec. Kr. Hr.
Vaněk Václav, žák obecné školy ve
_ Stratově, diec. Lit..

Cermák Václav v Sánech, arcid. Praž.
Kváóa Bedřich, studující v Praze 11,

arcid. Praž..
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33270. Ph. Dr. Stěpánek Josef, c.k. profesor
v Praze VII., arcid. Praž.
Lindovská Marie, dcera rolníka v Hlu—
botci, arcid. Olom.
Ruben .losel' v Nových Hradech, dier.
Kr. Hr.

Janda Antonín, studující kníž. arcib. gym—
nasía v Bubenči, arcid. Praž.
Konečný Quala, provinciál řádu Domi—
kánskeho v Praze 1., arcid. Praž.
33275. Prokeš Adolf, sirotek v .Iohaneu
v Praze 11., arcid. Praž.
Bešták Karel, studující kníž.arcib. gym-*
nasía v Bubenči, arcid. Praž.
Farní knihovna v Opočně, diec. Kr. Hr.

Návratová Františka a Antonín v Žan
dové arcid. Olom.
Vílášková Johanna a Marjána v Žan

dově, arcid. Olom.
33280. Aigelová Johanna a Josef v Žan—
dové, arcid. Olom.
Klečka Václav v Manetině, arcid. Praž.
Tikovský František v Mnichovicích,
arcid. Praž.
_
Slípka Hugo, studující gymnasia na Ziž
kové, arcid. Praž.
Lacinová Marie ve Vršovce, diec. Kr. Hr.
33285. Pitašová Marie ve Vršovce, díec.
KT: Hr.

Sychrovský Josef ve Vršovce, diec. Kr. Hr.

Protant Jan, ministranl. v Chelčicích,
diec. Bud.

Kahovec Karel, ministrant v Chelčicích,

diec. Bud.
Kúller Ladislav, učitel v Záboří, diec.
Kr. Hr.
33290. Kálal Jaroslav, bohoslovec IV. roč.

v Praze, arcid. Praž.
Haiti Hilarius, převor řádu Dominikán
skéšio
Bu . v Českých Budějovicích, diec.
Rod Nováka Václava, rolníka ve Zvě—

swníně, diec. Bud.
Novák Antonín, syn rolníka ve Zvěsto—
níně, diec. Bud.
Rod Matějíčka Josefa, rolníka v Plechové.
diec. Bud.
33295. Škaloudova Anna, žákyně v Šesta—

jovicich, arcid. Praž.
Stašek Bohumil, vikarista na Vyšehradě,
arcid. Praž.
Loula Bohumil, žák k. arc. gymnasia
v Bubenči, arcid. Praž.
Rybová Růžena v Praze, arcid. Praž.
Červín Alois, katecheta na Smíchově,
arcid. Praž.
33300. Hradil Antonin, kooperátor v Olešnici,
diec. Brn.
Rod Fišera Ignáce, rolníka ve Lhotce,

diec. Kr. Hr.
Marková Anna v Kostelci, diec. Kr. Hr.
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Voříšek Josef, studující reálky v Praze,
arcid. Praž.
Vranír Bohumil na Král. Vinohradech.
arcid. Praž.
23306; Knafelj Ignác, kněz řádu sv. Fran
tiška v Brezje, Kraňsko.
Kvapil Jan' na Smíchově, arcíd. Praž.
Klimakovska Marie v Mukařově, arcid.

Praž.

Tille- ová Vlasta choť primáře jub. ne—
mocnice v Klatovech, díec. Bud.

Čermák Josef, syn obchodníka ve Sloup
nici, diec. Kr. Hr.

33310. Dastych Josef, ministrant v [.itni,
arcid. Praž.
Limpouch Alfons v Plzni, arcíd. Praž.
Bučil František, bohoslovec ve Smolo—
telech, arcid. Praž.
Kohout Josef, studující Vll. reálky na
Kladně, arcid. Praž.
Zvěřina Ladislav, syn rolníka ve Vel.
Studcích, diec. Lit.
33815. Hola Marie v Sumrakově, diec. Hru.
Sdružení katolické mládeže v Pastvi—
nách, diec. Kr. Hr.
Hanáčkova Antonína v 'l'opolné, arcíd.
Olom.
Vondra František, správce chorobince
v Pelhřimově, diec. Bud.
Paroubek Vilém, syn lesmistra v 'I“rha
nově, diec. Bud.
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3?312-0 Papežmá

Růžena

\“ Bohuslavicích,

lllBC. Kr. Hr.

Rod .lir'ochovéAnnyve Vrcovicich diec.
Bud.

' Kohoutová Kateřina, domkářka v Blaka,
ďiec. Buď.

Rod Plchy Václaia, rolníka v Kranicku,

diec. Bud.
'Bezpalcová Kristina, hospodyně na faře
v Blsku, diec. Bud.
33325. Farní knihovna _ve' Vranově Lhotě.,

arcid; Olom.
Hnanlček Josef, kooperátor ve Vranové
[hotě, diec. Olom.
Bradna František

cid.'Praž.

v Borovně (5. 17, ar—

Korda Bohumil v Rorovně, arcid. Praž.
Kobyllk Alois v Slušovicích, arcid. Olom.
33330. Machallčková Marie na Vesele, arcid.
Olom.
Klemšová Marie v Březové, arciď. Olom.
Trunkátová Amalie vBřezové,arcid. Olom.
Šmakalová Marie vBřezové, arcid. Olom.

Kaněrová Helena v České Skalici, diec.
Kr. Hr.

33335. Stoklasová Marie v Hlubotci, arcid.
Olom.
Božková Anastasie, cliot' pošt,. :zřlzence
v' Plzni, arcid. Praž.
Šveukuvá Malta v Komínové, diec. Lit.

Tichý Josef, kaplan
diec. Kr. Hr.

v Ústí n. Orlicí,

Rod Zajíce Františka, učitele hlucho
nčmých ve Valaš. Mezeřlčí,arcid. (Hem.

:3340. Šedenková Ludmila ve Výškovicích,
arcid. Olom.
Rod Soukupa Vaclav-a, rolníka v Haze
jovicích, diec. Bud.
Rod Fámvé Josefy, rolnice ve Svořfši,
diec. Bud.
Dolejší Josef, rolník ve SvoNSi, diec. Bud.

Čipera František, syn rolníka ve Svoříši,
diec. Bud.

33345. IŠíříklán
Jan, rolník ve Svořiši, diec.
ud.
Procházka Josef, syn domkáře ve Sm—
říši, diec. Bud.
Kolář František, syn domkáře v Brtcí,
diec. Bud.
Benda František, syn rolníka v Hod—
kově, diec. Bud.

Čiperát
Bu . František, rolník vChlumč, diet-..
33350. Kubec Stanislav, krejčí v Jistebnici.
diec. Bud.

Peterka Jan, domkáhPohoří, djec. Bud.
Merell Jan na Král. Vinohradech, areid.

Praž.

Bednář Josef \? Čermné, diec. Kr. Hr.
Markova Štěpánka v Jilemnici, diec.
Kr. Hr.
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33355 Zejda'František vKomárově, diec. Brn.
Zejdová Marie v Žabovřeskách, diec. Brn.
Drda Josefv Novém Městě n. Metují,
diec. Kr. Hr.

Moravec František v Novém Městě n.
Metují, diec. Kr. Hr.
Hencová Marie, dcera rolníka ve Svět
nově, diec. Brn.
33360 Szabová Františka, vdovav Praze Vll
. arcid. Praž.
lencová Marie v Českých Budějovicích,
diec. Bud.
Komáš František, kaplan ve Vel. Čako—
vicích, arcid. Praž.
()liva Jan, syn truhláře ve Voděradech,
diec. Kr. Hr.
Živný Maximilian v Praze-[., aretd Praž
33365. Přibyl Jan, rolnický syn v Černešo—
vicich, diec. Bud.
Matura Petr, žák měšťanské školy v Se
milech, diec. Lit.

Hod Krále Josefa, rolníka vŽabokrkách,

diec. Kr. Hr.
Šinták Viktor, studující v Hradci Kra—
lové, diec. Kr. Hr.

Pohl Josef, kooperátorv Nassiedelu, Pr
Slezsko, arcid. Olom.
33370. Flašková Marjána & i rodiče v 01
dříšově, arcid. Olom.
Vehovská Marie, služebná v Oldřišově,
arcid. Olom.
17

Vajsová Augustina v Praze, arcid. Praž.
Ryboňová Anna v Pusté Polomi, arcid.
Olom.

Legát Josef a Anastasie v Sudoměřicích,
diec. Bud.
33375. Geisler František, syn provaznlká ve
Zlíně, arcid. Olom.
Adášková Alžběta v Kostelní Lhotě,

diec. Lit.
Rod Hudcka Václava a Marie v Budyni,
diec. Bud.
Rod Pavlíčka Vojtěcha a Marie, rolníka
v Pivkovicích, diec. Bud.
Čtenářsko--ochotnický spolek v Jisteb
nici, diec. Bud.
33380. Dvořáková KrisLina, žákyně v Jisteb
nici, diec. Bud.
Nováková Marie ve Zvěstoníně, diec.Bud.
Mácha Václav v Jistebnici, diec. Bud.
Jelínková Johanna v Jistebnici, diec. Bud.
Rod Pecháčka Cyrilla v Čermné, diec.
Kr. Hr.
33385. Rod Cejnára Vincence v Čermné,
_ díec. Kr. Hr.

Stěpánek Antonín
díec. Kr. Hr.

ve Verměřovicich,

Hrdinová Barbora vČermné,diec.Kr. Hr.
Vávrová Marie v Čermné, diec. Kr. Hr.
Koldová Mariev Mistroviclch, diec. Kr. Hr.
33390. Sdružení venkovské Omladiny v Uhel
čicích, diec. Brn.

€?ij

Formánek František, studující na Král.
Vinohradech, arcid. Praž.
Kučera Jan, kaplan v Přemyslovicích
arcid. Olom.
Pár Josef v Nymburku, diec. Lit.
Slunečková Marie instebnici, diec. Bud.
33395. Voňásková Růžena ve Vlásenici, diec.
Bud.
Sedláčková. Kristina
diec. Bud.

v Sudoměřicích,

»Vlastimilac, spolek katolických paní
a dívek pro Liboc, arcid. Praž.
Mazal Jan v Oldříši, diec. Kr. Hr.
'Buhr František v Břevnově, arcid. Praž.
$$$-MI).Bartíková. Josefa v Piňovicích, díec.
Bud.
Msgre Šelbický Adolf, kanovník v Lito—
měřicích, diec. Lit.
Holub Josef a František v Drahobudi—

cích, arcid. Praž.
Jiruš Václav, katecheta v Praze—VII:,
arcid. Praž.
Musil Jan, žák a ministrant v Ledči n.
Sázavou, diec. Kr. Hr.
33405. Bitman František, syn rolníka v Le—
dečkách, diec. Lit.
Cědl
Ludvík,
obchodníka v Rakov—
níku,
arcid. syn
Praž.
„Farní lidová knihovna ve Stříbrné Ska
lici, arcid. Pra-ž.

Pill

Fidlerová Marie, dcera rolníka ve Ždiroi,
diec. Kr. Hr.
Kylián Cyrill, ministrant
diec. Bud.

v Bělčicích,

33410. Stehlik Josef, ministrant v Bělčicích,
_ diec. Bud.

Šafránek Josef, ministranf, v Bělčicích,
diec. Bud.
Maštalfř Vilem, ministrant v Bělčicích,
diec. Bud.
Bartoš Jan, ministrant v Bělčicích,
diec. Bud.
Peroutková Růžena v Bělčicích,diec. Bud.
2334-15.SladkováAntonie vBělčicích, diec. Bud.
Holá Antonie v Bělčicích, diec. Bud.

Rod Krátkýho BernardavČermne, diec.

Kr. Hr.
Javůrková Anna ve Verměřovicích, diec.
Kr. Hr.
Marková Filomena v Čermné, diec. Kr.Hr.
33420. Bednářová Marie v Čermné, diec.
Kr. Hr.

Truhlář Antonín, syn rolníka v Kunštátě,
diec. Brn.
Kabiček Jaroslav, studující na Král.
Vinohradech, arcid. Praž.
Farní knihovna děkanství Kledenske'ho
na Kladně, arcid. Praí.
Vávra Vojtěch, farář v Rudolfově, diec.
Bud.
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33425. Fr. Handlák Navigius, člen řádu Mi
losrdných Bratři v Novém Městě n.
Metují, diec. Kr. Hr.
Radiměřská Božena, žákyně měšť.školy
. v Poličce, diec. Kr. Hr.

Suránek Antonin, studující gymnasia
v Uh. Hradišti, arcid. Olom.
Marianská družina paní a dívek v Cer
noušku, arcid. Praž.
Kirchnerová Josefa v Mnichově, diec. Lit.
33430. Strnad František, farář ve Slivenci,
arcid. Praž.
Pírek Josef, kooperátor ve Staříči, arcid.
Olom.
Cabrnoch Josef, ministrant ve Velimi,
diec. Kr. Hr.
Klouda Karel, ministrant ve Velimi, diec.
Kr. Hr.
Bartoš Václav, ministrant ve Velimi,
diec. Kr. Hr.

33435. Skála Jaroslav, ministrant ve Velimi,
diec. Kr. Hr.
Šťastný Jan, ministrant ve Velimi, diec.
Kr. Hr.
Rod Žáka Emila & Josefy ve Vranové
Lhotě, arcid. Olom.
Rod Svece Františka a Františky ve
Vranové Lhotě, arcid. Olom.
Rod Dostala a Josefy ve Vranově Lhotě,
arcid. Olont.

“362

38440. Rnrl Kočího Ladislava & Anastázie
ve Vranově Lhotě, arcid. Olom.

llod Pokorného .lana a Jany ve Vranové
Lhotě, arcid. Olom.
Rod Votavy Františka a Julie ve Vra
nové Lhotě, arcid. Olom.
llárta Šimon, gymn. professor a biskup—
ský notář v Českých Budějovicích,
_ diec. Bud.

Stěpán Václav, kaplan v (Jharvátcícln,

arcid. Praž.

33445. Minářík Jan a Marie v Kelnfkách,
arcid. Olom.
Vacková Anna v Čermné, diec. Kr. Hr.
Vávrová Marie v Čermné, diec. Kr. llr.

Strach Jan, kaplan ve Mšeci,arcid. Praž.
Jakubů Bohumil, kaplan v Liboci, arcid.
Praž.
33-450.Kristlíková Anna, soukromnice v Praze
_ Il., arcid. Praž.
Sorejs Jaroslav, kaplan ve Mšené,diec. Lit.
Klouček Josef v Novém Bydžově, diec.
Kr. Hr.
Kaner Martinian P. 0. Cap. v Opočně,
diec. Kr. Hr.
Vacek Josef, rolník v Horních Přívorech,
arcid. Praž.
33455. Dvořák Karel ve Struhách, diec. Lit.
Krátký František ve Vanoviclcl1,diec.Lit.
Klacková Josefa ve Vanovicích, diec. Lit.
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Pekelský Zdeněk, studující v Jaroměři,
diec. Kr. Hr.

Novák Bohuslav, studující v Jaroměři,
diec. Kr. Hr.

33460. Kubeček Jindřich, studující v Jaro
měři, diec. Kr. Hr.

Regálové Marie v Ondřejově, arcid. Praž.
llantonová Barbora v Oseku, arcid. Praž.
Skybová Františka v Jaroslavicích, arcid.
Olom.

Dobeš František ve Vídni-XV.
33465. Poživil Josef a Vladimír ve Vanovi
cích, diec. Lit.
Michlova Marie a Věra ve Vanovicích,
diec. Lit.

Zeman František,
v Proseči,

mistr

kamenický

diec. Kr. l—lr.

ZbořilStanislav vPeteticích, arcid. Olom.
Šaučová Antonie v Brně, diec. Brn.
'13470.Štulpová Marie v Brně, diec. Brn.
Petr Julius, farářv Domaslovicích, arcíd.
Olom.

_

Rod Benešů ve Rvištích, diec. Kr. Hr.
Dvořáková Antonie v Jistebnici, diec. Bud.
Pavlovič Josef, majitel závodu krejčov—
ského v Čenčicích, diec. Lit.
333475.Houška Stanislav, vrchní úředník
městské spořitelny v Praze-Ill., arcid.
Praž.
Černý Jan, syn rolníka ve Světnově,
diec. Brn.

'

"

Pochop František,
Kr. Hr.

rolník v DĚÚUVÉ,diec.

Rod Koučela Františka v Hněvkovicích,
diec. Kr. Hr.
Kmmpová Marie v Chelčicich, dicc. Bud.
33480t Rod Navrátila Jana a Marie, rolníka
ve Vranové Lhotě, arcid. Olom.
Čeledová Růžena v Tuchlovicich, aicid.

Praž.

Kostelník farního chrámu Páně sv. Pro
kopa v Záboří, diec. Kr. Hr.

Kostelník filiálnlho kostela sv. Kateřiny
v Záboří n. l..., pošta v místě, diec.
Kr. Hr.

Texler Václav, ministrant v Myšenci,
pošta Protivín, diec. Bud.
33485. Jaroš František, rolnický syn v Se
libově, fara Myšenec, diec. Bud.
Našincová Anna v Talíně, diec. Bud.
Hovorková Eleonora, služebná v My
šenci, diec. Bud.

Klouček Joseí, kaplan na Kladně, arcid.
Praž.
Habětín Václav, ministrant na Kladně,
arcid. Praž.
33490. Rohla František, žák v Kročehlavech,
arcid. Praž.
Kaňka Ladislav, syn rolníka ve Valech
č. 17, fara Vlasy, pošta Mladá Bole
slav, diec. Lit..
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Stryo Eduard, farář v Beneticíoh u Tře
biče, diec. Brn.
Felbirová Josefa v Oldřišově, kraj Ra
tiboř, arcid. Olom.
Kudelová Marie v Oldřišově, kraj Ra—
tiboř, arcid. Olom.
33495. Skalník Václav, studující v Záboří
n. Lab., diec. Kr. Hr.
Vlk Josei, kooperátor v Hostéradicich
u Mor. Krumlova, diec. Brn.
Hrbáček František, kooperátor ve Full
steinu, Slezsko.
Bahomková Ludmila v Mokrých ].azoich,
arcid. Olom.
Zul) František ve Vrchoticich čis. 23,
arcid. Praž.
335W. Kropáčková Ludmila v Nelahozevsi,
areid. Praž.
Smitková Marie v Minicích, arcid. Praž.
Švecová Anežka v [.ukavci u Pacova,
diec. Kr. Hr.
Nevečeřal Antonín, rolnický syn v Pe—
trkově č. 1. u Chrudimi, diec. K-r.Hr.
Medunová Marie Emilie v Krásné u
Chrudimi, dieo. Kr. Hr.
33505. Jírová Milada, dcera statkáře ve
Vrátném, diec. i.itom.
Zámek v Manetině, arcid. Praž.
Prokop Jaroslav v Bříství u Č: Brodu,
arcid. Praž.
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Vojířová Marie, žákyně divči školy v Hoře
Kutné, diec. Kr. Hr.

Bajer Karel, ministrant v Kasejovicích,
diec. Bud.

33510. l..ávička František, ministrant v Ka—
sejovicích. diec. Bud.
Keller Václav, ministrant v Kasejcwicich,
diec. Bud.
Krejča Bohumil ve Zboí'i u Milevska,
_ diec. Bud.

Cimák Josef ve Zhoři u Milevska, diec.
Bud.
“Kabourek Alois, farář v Počáplech u
Berouna, arcid. Praž.
33515. Krásná Ludmila v Milavči u Uo—
„ mažlic, diec. Bud.
Sípková Anežka v Klášterci n. Orlicí,
diec. Kr. Hr.
Zelenková Marie v Jesenici u Seďlce,
arciď. Praž.
Zlámal Alois, farář v Myslioviclch 11Pro—

stějova, arcid. Olom.
Havlas František, kaplan v Domaslavi—
oích, arcid. Olom.
33520. Dokoupil František, korrel'erent kon—
Sistoře v Olomouci, arcid. Olom.
Kolenec Josef, farář v Měníně u Židlo
. chovic, diec. Brn.

Fabiánek Vavřinec, kurát ústavu choro
myslných v Brně, diec. Brn.

1%?

Jakubčíkova Božena., vrchn! ošetřma—
telka v Brně, diec. Brn.
Vlčková Františka v Brně, diec. Brn.
33525. Skoupá Julie, ošetřovatelka v Brně.,
diec. Brn.
l'alasová Antonie, ošetřovatelka v Brně,
diec. Brn.
llerka František, kaplan v Mor.Ostravě,
arcid. Olom.
Farní lidová knihovna ve Skuhrově,
_ diec. Kr. Hr.

Ustav ku vzdělaní učitelek v Praze-II.,
arcid. Praž.
33530. Kuncova Marie v Praze-ll., arcid. P raž.
Kvašová Marie v Praze-II., arcid. Praž.
Rod Mundry Josefa, ředitele poštovního
úřadu v Karlíně, arcid. Praž.
Vybulková Marie., žákyně ob. školy na
Kladně, arcid. Praž.
Kapustová Marie v Slušovicích, arcid.
Olom.
33535. Herold Antonin, official k. a. kone.
kanceláře v Praze-IV., arcid. Praž.
Kratochvil Pavel, ministrant ve Velimi,
diec. Kr. Hr.
Rod Macháčka Františka a Anny, rol—
nika z Kranicka, diec. Bud.
Selský statek v Kranicku c. 14, diec. Bud.
Kovářík Václav v Hradišti, diec. Bud.
33540. Janotová Anna v Kasejovidch, diec.
Bud.

Katolická Jednota ve Mšeně, diec. Lit.
Mikeš Jaroslav v Kolíně, diec. Kr. Hr.
Dymáková Ludmila v Krásné, diec. Kr.Hr.
Fiřtová Marie, dcera rolníka v Drásově,
arcid. Praž.
33545. Volf Josef, syn domkáře v l.)rásově,
arcid. Praž.
Pokorná Marie, dcera domkáře v Sudo
měřicích, diec. Bud.
Šidlejová Josefa, žákyně lll. tř. v Poče—
nicích, arcid. Olom.
Machalová Antonie ve Staré Vsi, arcid.
Olom.

Pospíšilová Josefa v Hor. Radclavicích,
diec. Brn.
2,3560. Němečková Marie, žákyně ob. školy
ve Všejanech, diec. Lit.
Vrabcová Marie v Lipníku, diec. Lit.
Slavíková Marie v Petrkově, diec. Kr. Hr.
Klášter sester sv. Kříže v Mor. Ostravě,
arcid. Olom.
Sestry sv. Kříže v nemocnici v Mor.
Ostravě, arcid. Olom.
33555. Richtrová Marie ve Mšené, diec. Lit.
Honžvicová Anna ve Vrátném, diec. Lit.
Hluchá Marie ve Mšené, diec. Lit.
Kalivodová Anna ve Stránce, díec. Lit.
Zítová Božena ve Stránce, diec. Lit.
321560. Stárková Milada, žákyně V. tř. ob.
školy v Jaroměři, dice. [\'r. Hr.
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Šlemendová Josefa v Praze—m.., arcid.
Praž.
Kincl Viclav, kooperátor v Louce,
diec. Brn.
Neubertova Mariev Kročehlavech, arci-d.
Praž.
Dlouhý Jaroslav, vikář a farář v Lon
kovci, diec. Lit.
33565. Velich František Josef, studující
v Praze, arcid. Praž.
.ležek Josef, bohoslovec pap. české.koleje

v Praze, arcid. Praž.
Hlaváček Karel, žák v Kročehlavech,
arcid. Praž.
Vacek Josef, syn rolníka v Brtci, díeo Bud.
Novák Václav v Hůrce, diec. Bud.

33570. Maňák Jindřicthehoníně,diec. Bud.
Farní úřad v Laškově, arcid. Olom.
Maštalíř Vojtěch, syn domk áře na Hrázku,
diec. Lit.
Andltová Božena, dcera zahradníka ve

Mšené, diec. Lit.
Horáková Aloisie v Proseči, diec. Kr. Hr.
33575. Horník Stanislav \ Bojanox-e, díec.
Kr. Hr.
Onlehle Eduard, mlynář v Jistebnici,
diec. Bud.
Novák František, syn hostinského ve
Zvěstoníně, dioc. Bud.
Martínková Růžena ve erelíujwě, diec.
Bud.

-

„

“.m

Hošek Jan v Ilubicku, arcid. (llom.
33580. Karásek Břetislav, ministrant v Kolíně.,

arcid. Praž.
Velková Anděla, dcera učitele v Prádle,

diec. Bud.
Kašparová Marie v Borešnici, diec. Bud.
Bártová Anna v Měcholupech, diec. Bud.

Douša Antonín. žák obecně školvaa

chlovicích, arcid. Praž.
33535. Rulf Antonín v Tachlovicích, arcid.
Praž.
Farní knihovna v Mutějovicích, arcid.
Praž.
Loprais Tomáš, kooperátor v Kvasicích,
arcid. Olom.
Kozák Karel, žák V. tř. v Berouně, ar
cid. Praž.
Bod Jurečky Jana a Marie v Zábřestní
Lhotě, arcid. Olom.
33590. Farní úřad v Ohařích u Kolína, ar

cid. Praž.
Chládek Matěj, professor náboženství

v Třebíči, diec. Brn.
Farní knihovna řádu Křižovníků v Do—

břichoviclch, arcid. Praž.
Rod Fořta Josefa a Anny v Kovářově,
diec. Bud.
Zachová. Anna v Hradišti, diec. Bud.
33595. Prokopius Václav, minislnam v Ka
sejoviclch, diec. Bud..
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Rod Vondráčka Josefa, rolníka ve Vo
lenicícli, diec. Bud.
Šollová Anežka v Hradišti, diec. Bud.
Hásek Ferdinand žák měšť. školy v Ka—
sejovieích, diec. Bud.
Rod Svobody Františka a Josefy, rol
níka v Biskupkách, arcid. Praž,
33600. Paleček Václav Ondřej, rolnický syn
v Dolanech, diec.. Bud.
Altman František v Dolanech, diee. Bud.
Mottlová Anna, doera rolníka v Chej
nicích, arcid. Praž.
Burda Ladislav, kaplan v Sezemicleh,
diec. Kr. Hr.
Zajíček Ferdinand, dekan v Holici, diec.
Kr. Hr.

33605. Buryšek Josef, kaplan v Hradci Krá—
love, diec. Kr. Hr.

Raimann František, ministrant ve Vel.
Popovicleh, arcid. Praž.
Žižala Josef, ministrant ve Vel. Popovi
cicb, arcid. Praž.
Lazáková Marie v Nemyčevsi, diec. Kr. Hr.
Foltýn Augustin, žák ob. školy v Po
čenicieh, arcid. Olom.
33610. Hrabačka František v Moravské Nové
Vsi, diec. Brn.

Krutiš Cyrill v Lukovanech, diec. Bm.
Rod Hudce Jana a Hedviky, rolníka
v Kobeřicích, diee. Brn.

Badoučková Marie, žákyně obch. školy
v Kolíně, arcid. Praž.
Emlarová Anna v Jaroměři, dieo.Kr. Hr.
38615. Špringlová Marie ve Vrátném, diec. Lit.
Jizbová. Anastasie ve Mšené, diec. Lit.
Kaslová Anna v Mukařově, arcid. Praž.
Raus Jan, farář ve Starém Rousínova,
diec. Brn.
C. k. vyšší reálka v Mladé Boleslavi
diec. Lit.

33620. Marianská družina studujících středo
školských v Praze-II., areid. Praž.
Nováková Františka v Krásném, diec.
Kr. Hr.

Benák František, rolník ve Vorlově,
diec. Bud.
Pešek Stanislav, syn měšťana v Jisteb—
nici, (liec. Bud.

Nováková Antonie, rolnice ve Zvěsto
nině, diec. Bud.
33625. Kaiser Prokop v Příbramě, arcid. Praž.
Ansel Josef v Příbramě, aro—id.Praž.
Blaha Jindřich ve Střiteži, diec. Kr. Hr.
ermáková Terezie & manžel v Jesing—

hasenu, Vestfálsko.
Žídek Josef, kaplan v Dolní Kalné, diec.
Kr. Hr.
33630. Marek Cyrill v Čermné, diec. Kr. Hr.
Fikáček ladislav v Čermné, diee. Kr. Hr.
Bílá Marie v Čermné, diec. Kr. Hr.
Kužílková Ludmila v Čermné, díeo. Kr. Hr.
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Prchal Lohel, farář ve Vojslavicích, diec.
Kr. Hr.

33k)
35. Lom František farářvMiessu,Stýrsko.
V.růstova MarievChrudimi, diec. Kr. Hr.
Peroutková. Alžběta žákyně měšť.školy
ve Spal. Poříčí, arcíd. Praž.
Voříšek Josef, domkař v Léčí, arcid. Praž.
Farní hnihovna v Nechvalících, arcíd.
Praž.
33640. Nový Otokar, superior v Klatovech,
diec. Bud.
Bureš František ve Žďarci, diec. Kr. Hr.
Soukup Vojtěch, rolník ve Volešníku, diec.
Bud.

Flegel Emil v Nuslích, arcid. Praž.
Jána .losel', katecheta v Rožmitále, diec.
Bud.

33645. Vacovský Václav v 'l'ěchovicích, díec.
Bud.

Jungman Antonín, revident státních
drah v Karlíně, arcid. Praž.
Vašina Josef, bohoslovec v Brně, diec.
Brn.
Vanešová Marie v Brně, diec. Brn.

Farní knihovna ve Slapech, arcíd. Praž.
33650. Řádková Marie ve Světnově, díec.
Brn.

Fidlerová Františka ve Ždírci, diec.Kr. Hr.
Novák Josef, sluha ústředí Reilfeisenek
v Brně, diec. Brn.
18
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Bojauovský Václav, gymnasista v Brně,
diec. Brn.
Stupka Vladimír, studující v Brně, diec.
Brn.
33655. Trávníčková Albína v Mor. Prusích
arcid. Olom.
Němečková Josefa, choť učitele v Drno
vicích, diec. Brn.
Foltýn Rostislav v Počenicích, arcid.
Olom.
Čech Tomáš v Uhřicích, arcid., Olom.
Foltýn Stanislav v Počeniclch, arcid.
Olom.
33660. Dr. Štancl Antonín, profesor nábo—
ženství v Kroměříži, arcid. Olom.
Černý Václav, bohoslovec v Praze, arcid.

Praž.

Majer Bohumír, bohoslovec v Praze,
arcid. Praž.
Janát Jan, bohoslovec v Praze, arcid.
Praž.
Řízek Rudolf, bohoslovec v Praze, arcid
Praž.
33665. Vágner František, bohoslovec v Praze.
arcid. Praž.
Dolejš Karel, bohoslovec v Praze, arcid.

Praž.

Havlíček Václav, bohoslovec v Praze,
arcid. Praž.
Kydlíček Karel, bohoslovec v Praze,
arcid. Praž.
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Vachek Josef, bohoslovec v Praze, arcid.
Praž.
33670. Bláha František, bohoslovec v Praze.
arcid. Praž.
Kabeláč František, bohoslovec \: Praze,
arcid. Praž.
Kopal Josef, bohoslovec v Praze, arcid.
Praž.
Prokůpek Vladimir, bohoslovec v Praze,

arcid. Praž.
Staníček Jaroslav, bohoslovec v Praze,
arcid. Praž.
33675. Vítek Vilém, bohoslovec v Praze,
arcid. Praž.
Zeman Antonin, bohoslovec v Praze,
arcid. Praž.
Bůhm Jan, bohoslovec pap. koleje v Praze,
arcid. Praž.
ulík Antonín. bohoslovec pap. koleje.
v Praze, arcid. Praž.
Kohout Ladislav, bohoslovec pap. koleje
v Praze, arcid. Praž.
33680. Smolík Jan v Živolioušti, arcid. Praž.
Bouzková Marie, žákyně V. třídy v Před
slavi, diec. Bud.
Vaňková Marie v Ševětíně, diec. Bud.
Koula Václav, kaplan v Počepicich,
arcid. Praž.
Chýlová Marta, vrchní opatrovnice u prof.
Deyla v Praze, c. k. všeobecná ne
mocnice arcíd. Praž.
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33685. Novotný František
Praž.

v Praze, arcid.
,

.Iirová Emilie ve Velkém Ujezdě, diec. Lit..

Bendová Marta ve Stránce, diec. Lit.
Folprechtová Božena ve Skramouši, diec.

Lit.
„Benda Cyril ve Stránce, diec. Lit.
33690. Heserle Josel ve Skramouši, diec. Lit.
Horčic Bohumil v Hrázku, diec. Lit.

lalková

Růžena v Proseči č. p. 17, diem

Kr. Hr.
Pešková Marie v Krásném, diec. Kr. Hr.

Hospodyňská škola v klášteře »Porta
coelic v Předklášteří, diec. Brn.
33695. Přibylová Marie v Jabloňanech, diec.
Brn.
Kuncová Marie v Doubravici, diec. Brn.
Mocová Anežka v Holešíně, diec. Brn.
Polák Cyrill v Doubravici, diec. Brn.
Kadlec Stanislav v Doubravici, diec. Brn
33700. Řezníček Rudolf v Doubravici, diec.
Brn.
Rod Mrázka Františka v Doubravici,
diec. Brn.
Okáč Robert v Doubravici, diec. Brn.
Rod Kaly Jana v Doubravici, diec. Brn.
Bursa Josef v Oboře, diec. Brn.
33705. Havíř Josef v Oboře, diec. Brn.
Barák Jan v Oboře, diec. Brn.
Borek František v Oboře, diec. Brn.
Sehnal Bedřich v Oboře, diec. Brn.
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Sehnal František v Újezdě, diec. Brn.
33710. Fojt Josef v Doubravici, diec. Brn.
Lášková Pavlina, choť obchodníka v Ja—
, roměři, diec. Kr. Hr.

Skoda Václav, rolnický syn v Knklich,

diec. Bud.
.landa Jan v Brtci, diec. Bud.
Krejčí Jan v Hůrce, diec. Bud.
33715. Podzimek Karel ve Vorlově, diec. Bud.
Dostal Kašpar, kooperátor v Šilperku,
arcid. Olom.
Klos František, bohoslovec vOlomouci,
arcid. Olom.
Bašný Josef, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
Přidal František, bohoslovec v Olomouci,
a_rcid. Olom.

33720. Ričina František, bohoslovec v Ulo
mouci, arcid. Olom.
Rozsypal Rafael, bohoslovec v Olo
mouci, arcid. Olom.
Zdražila Václav, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
Spisar Josef, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
Peprla Oldřich, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.
33725. Srovnalik František, bohoslovec v Olo
mouci, arcid. Olom.
Zátopek Vilém, bohoslovec v Olomouci,
arcid. Olom.

Krištof Julius, bohoslovec v Olomouci
arcid. Olom.
Grigarzík Karel, kaplan v Něm. Kra
vaří, arcid. Olom.
Nadanská Monika v Něm. Kravaří, arcid.
Olom.
33730. Reiska Viktorie v Bojanově, arcid.

Vrat.

Korbelová, Rosalie v Hájku, arcid. Praž.
Diviš Jan, rolník v Petrovicích, dicc.
Bud.
Pecháčková Emilie, v Dol. Dobrouči,
diec. Kr. Hr.
Kostelecký Karel ve Vídni XX.,arcid. Vid.
33735. Javůrek Bedřich, žák obecné školy,
v Ořechu, arcid. Praž.
Švanda Bohumil ve Studnicích, diec.
Kr. Hr.
Syneček Oldřich, syn majitele uhel. dolů
v Nebřemi, arcid. Praž.
Farní knihovna ve Vranově, arcid. Praž.
Volman Antonín v Zaboří, diec. Kr. Hr.
33740. Ziegler Václav ve Spáleném Poříčí,
arcid. Praž.
Kasal Václav v Myšově, arcid. Praž.
Fiala Jan v Myšově, arcid. Praž.
Krýslová Marie ve Spáleném Poříčí,
arcid. Praž.
Rod Matuly Jana a Růženy ve Větřko—
vicích, arcid. Olom.
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33745. Bod Buska Františka a Tekly ve
Větřkovicích, arcid. Olom.
Berger František, farář v Nových Val
teřicích, arcid. Ulom.
Veselý Jaroslav v Michově, diec. Brn.
Čejka Josef v Michově, diec. Brn.
Štěpánová Josefa v Michově, diec. Brn.
33750. Růžičková Jaroslava vMichově, diec.
Brn.
Petrová Jaroslava v Michově,diec. Brn.
Krátká Františka v Michově, diec. Brn.
Čejková Josefa v Michově, diec. Brn.
Přichystalová Josefa ve Střebetíně, diec.
Brn.
33755. Maradova Žofie v Bystříně, arcid.
Olom.
Pokorný František, farář v Dol. Vysto—
vicích, diec. Brn.
Gurzan Karel v Markersdorfu, arcid.
Olom.
Kučera František, kooperátor v By
střici, diec. Brn.

Tichý Josef v Nechanicích, arcid. Praž.
33760. Hájková Marie vSulicích,arcid. Praž.
Karlík Oldřich, kníž. arcib. ceremonář
v Olomouci, arcid. Olom.
Mosničková Marie vLibini, arcid. Praž.
Klimeš Vojtěch, studující gymnasia
v Plzni, arcid. Praž.
Martínek Libor, studující gymnasia
v Plzni, arcid. Praž.
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33765. Subrt František, studující gymnasia
„ v Plzni, arcid. Olom.

Sitra Karel, studující gymnasia v Plzni,
arcid. Praž.
Teuschl Jan, studující gymnasia vPlzni,
arcid. Praž.
Ritter Karel, studující gymnasia v Plzni,
arcid. Praž.
Forejt Jaroslav, studující gymnasia
v Plzni, arcid. Praž.
33770. Kuchař František, kněz řádu Laza—
ritů ve Vídni VII., arcid. Vid.

Vychytilová Vlastimila ve Chvalnově,
arcid. Olom.
Tuček František, rolník v llazejovicich,
diec. Bud.

Urban Jan, syn rolníka v Bazejovícich,

diec. Bud.
Hron František, rolník ve Zbelítově,
diec. Bud.
33775. Hošek Vojtěch, studující v Praze,
arcid. Praž.
Janíková Anežka v Ottonovicích, arcid.
Olom.
Chviliček Martin, rolník ve Vlčnově,
arcid. Olom.
Kepl Alois, účetní v Okříšku, diec. Brn.
Šproc Václav, farář v Košířích, arcid.

Praž.

33780. Vladyka Josef, bohoslovec česk. pap.
koleje v Praze, arcid. Praž.
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Prikuer Karel, syn správce velkostatku
v Pátku, arcid. Praž.
lienoš Edmund v Dřinově,arcid. ()lom.
Horák Arnošt v Teteticich, arcid. Olom.
Horák František v Teteticích, arcid.
Olom.

33785. Horáková Marie v Teteticich, arcid.
Olom.

Pončíková Emilie v Počenicfch, arcid.
Olom.

Dolečková Marie v Teteticich, arcid.

Olom.
Dolečková Anežka, v Tetotioioh, arcid.
Olom.

lšubitová Františka v Počenicích, arcid.
Olom.

33790. Slavíková Pavlina v Toteticich,arcid.

Olom.
Dolečková Ludmila v Teteticich, arcid.
Olom.
Hametová Marie v Teteticich, arcid.
Olom.
Králíková Marie v Počenicich, arcid.
Olom.

Stavinohová Anna v Teteticich, arcid.
Olom.

33795. Štětinová Anna v Počenicich, arcid.
_ Olom.

Celechovská Jaromíra v Počenicích,
arcid. Olom.
Janatková Blažena ve Mšené, diec. Lit.

Hájková Marie v Rožďalovicích, diec. Lit.
Sirůček Miloš ve Mšené, diec. Lit.

33800. MmčekJosef ve Skramouši, diec. Lit,
Polívková Blažena v Sedlci, diec. Lit.

Katolicko-vzdělávací beseda »Svornosta

v Tuřanech. diec. Brn.
Novotná Terezie, vdova ve Slavči, diec.
Bud.
Šesták Josef, řezník v Chrástově, diec.
Bud.
33805. Volánková Augustina, clíot měšťana
v Kutné Hoře, diec. Kr. Hr.
Urbanová Růžena, žákyně v Kutné
Hoře, diec. Kr. Hr.
Konvent řádu sv. Voršily v Kutné Hoře,
diec. Kr. Hr.

Jarolímek Ferdinand, farář ve Vranově
_ Lhotě, arcid. Olom.

Stě

nek František, tovární dělník ve
ranově Lhotě, arcid. Olom.
33810. Rod Dostála Aloise a Marie ve Vra
nové, arcid. Olom.
Berger Otto v Kašavě, arcíd. Olom.
Prchlík Emil, kaplan v Zášově, arcíd.

Olom.
Blaháéek Alois, farář v Hodslavicích,
arcid. Olom.
Koupil František, kanovník v Kroměříži,
arcid. Olom.

33815. Rod Ježka Františka, domkáře v Hu
šiclch, dice. Bud.

283

Arnold Josef, rolnický syn v Tachlovi—

clch, arcid. Praž.
Linhart Antonín, rolnický syn v Tach
lovicích, arcid. Praž.
Milosrdné sestry u sv. Karla Bor.vPří—
hrami. arcid. Praž.
Rod Ambrože Jana, rolníka v l.)asným.
diec. Bud.

33820. Reissner Josef, kaplan v Janovicích,
diec. Bud.
Severa Josef v Peralci, diec. Kr. Hr,
Dlabač Václav ve Hlubíně, diec. Bud
Kovářová Aloisie, služebná v Praze [.
arcid. Praž.
Bufka Jakub v Malých Luženicich, diec,
Bud.
33825. Konopík Jan, katecheta na Kr. Vi
nohradech, arcid. Praž.
Veverka Jan, žák měšť. školy v Be
rouně, arcid. Praž.
Pokorná Eva, choť lékaře v Příbrami,
arcid. Praž.

Tobišová Jarmila, dcera statkáře v Po
hledských Dvořácich, djec. Kr. Hr.
Opatmá Božena,_ vdova po nadlesním

v Kamenném Ujezdě, arcid. Prat.
33830. Chalupecký J an, kaplan v Kněževsi,
arcid. Praž.
Masničková Marie v Mlíkoznbech, diec.
Kr. Hr.
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Antochová
Kr. Hr. Anna v Mlíkozubech, diec.
Doubek Jan v Buřanech, diec. Kr. Hr.
Soběslavský Karel František, studující
v Praze, arcid. Praž.
33835. Kotíková Aurelie, úřednice Živno
stenské banky v Praze, arcid. Praž.
Cvrk Karel v Pohoří, diec. Bud.
Veselský Ladislav, žák a syn učitele
měšťanské školy v Kladně, arcid.Praž.
Tylčer Václav, k00perátor v Senově,
arcid. Olom.
Kaláb Stanislav, kooperátor v Ratajích,
arcid. Olom.
33840. Manďáková Emilie ve Slušovicích,
_ arcid. Olom.

Ctveráková Františka v Proseči, -diec.
Kr. Hr.

Korečková Františka na Chlumě, diec.
Kr. Hr.
Buderová Marie v Dolánkách, diec.
Kr. Hr.

Machková Aloisie v Křenku,arcid. Praž.
33845. Kořínek Bohumil v Křenku, arcid,
Braž.
Klímová Antonie ve Lhotě, arcid. Praž.
Dejlová Anna ve Staré Boleslavi, arcid.
Praž.
Machková Růžena v Křenku, arcid. Praž.
Vaud Hokr, studující v Křenku, arcid.
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33850. Hoferek Ján, farář v Jezernici, arcid.
Olom.

Rod Klvače Jana v Bošovicích, diec.
Brn.
ŠtěrbaJosef v Bezděkově, diec. .Kr.Hr.
Skupina katolické »Omladinyc v La—
vičkách, diec. Brn.
Rod Plchy Josefa. v Sedleci, diec._Bud.
Zelenka Vojtěch ve Vosově,arcid.Praž.
33855. Větvička Adolf, ve Vosově, arcid.

Praž.
Losmau František ve Výžiuě, arcid.
Praž.
Barchánek Jan v Nových Dvořich,arcid.
Praž.
Skopový Václav v Lážovicich, arcid.
Praž.
Skála Václav ve VelkémChlumci, arcid.
Praž.
33860. Krákora Václav ve Velkém Chlumci.
arcid. Praž.
Husáková Marie ve Vosůvku,arcid. Praž.
Nováková Marie v Nových Dvořlch,
arcid. Práž.
Mottlová Anna. vNových Dvořich, arcid.
Praž.
Kolářová Terezie, literní učitelka ve
Spál. Poříčí, arcid. Praž.
33865. Davídková Sálesz kongr. Škol. Sester
de N. D. v Poděbradech,diec. Kr. Hr.
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Rod Davidka Josefa a marie v Želez—
ném Ujezdě, arcid. Praž.

Skalický Jaroslav, syn kupce v Nedra
hovicích, arcid. Praž.
Zajíc Rudolf, Kostelnik ve Velharticlch,
diec. Bud.
Ludvíčková Ludmila v Zádolí, diec. Kr. Hr.
33870. Kanskýr Josef, rolnický syn v Ličně,
diec. Kr. Hr.

Lochman Václav, ministrant ve Viti
clch. arcid, Praž.
Rod Skuhrovce Josefa, obchodníka v Jab
lonné, arcid. Praz.
Svoboda Stanislav, farář v Dol. Hbitech,
arcid. Praž.
Sládečková Magda, žákyně lycea VHradci
Králové, diec. Kr. Hr.

33875. Lehrlová Johanna v Kozojedech,
arcid. Praž.
Kochova Marie z Heřmanice,diec.Bud.
Chmelařová Marie vPraze, arcid. Praž.
Hájková Aloisie vMukai'ově, arcid. Praž.
Hrabik Josef, c. k. revisor v Linci, arcid.
Praž.
33880. Rod Pavlíčka Josefa a Františky v Ku
šičkach, diec. lir. Hr.
Cvprín Bohumil, domsky' vikář & kap.
ceremonář v Praze, arcid. Praž.
Zavadilová Marie v Žižkově, arcid. Praž.
Socharová Milada v Praze II., arcid.

Praž.
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Suchánek Josef v Novém
Kr. Hr.

Městě, diec—

33885. Bartoň Oldřich, ministrant

v Novém

Městě, diec. Kr. Hr.

KanzováMarie v Oudolnici, arcid. Praž.
Vomáčková Marie ve Vranově, arcid.
Praž.
Šustova Anežka v Čistci, arcid. Praž,
Moudřiková Růžena v Bezděkově, arcid.
Praž.
38890. Sislová Marie v Bezděkově, arcid.
Praž.
Roškotova Marie ve Vranově Lhotě,
arcid. Praž.
Zvolská Anna ve Vranově Lhotě, arcid.
Praž.
Zimová Marie ve Vranově Lhotě, arcid.
Praž.
Roubíěková Josefa v Doubravici, arcid.
Praž.
33895. Bakosová Marie v Klokočné, arcid.
Praž.
Procházková Helena v Klokočné, arcid.
Praž.
Císařová Marie v Bučině, arcid. Praž.
Vaništa Václav na Levině, arcid. Praž.
Hula Josel, v Čistci, arcid. Prez.
33900. Ježek Josef, v Čistci, arcid. Praž.
Sahula František v Čistci, arcid. Praž.
Luxenbnrk Stanislav, ministrant ve Vra—
nově, arcid. Praž.

“288

Vnouček Jaroslav, ministrant
nově, arcid. Praž.

ve Vra—

Fiala Josef v Doubravici, arcid. Praž.
33905. Dvořák Hynek v Přestavlkách, arcid.

Praž.

Qulovslcý Josef v Cistci, arcid. Praž.
Zák Emil, syn vlakvedoucíhov Nuslích
Údolí, arcid. Praž.
Pučálková Božena v Selci, diec. Lit.
Švejdová Anna ve Stránce, diec. Lit..
33910. Kozlíková Antonie ve Mšené, diec. Lit.
Mazancová Marie ve Stránce, diec. Lit.
Tůmová Anna ve Višnové, diec. Bud.

Rod Berkovce Josefa a Marie v Měcho—
lupech, diec. Bud.

Marianská družina v Klatovech, diec. Bud.
33915. Javůrek Josef, studující gymnasia
v Klatovech, diec. Bud.
Rod Tupýho Jana, rolníka v Březnici,

diec. Bud.
Zachař Josef ve Sloupnici, diec. Kr. Hr.
Zachař Jiří ve Sloupnici, diec. Kr. Hr.
Šnoblová Marie v Chrášťanech, arcid.
Praž.
?3920. Gottfried Josef, poštovní manipulant
v Tachlovicích, arcid. Praž.
Vítová Milada, dcera úředníka v Ořechu,
arcid. Praž.
Vlk Josef farář v Nižboru, arcid. Praž.
Jehlička Štanislav ve Sludnicích, diec.
Kr. Hr.

\
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Cernický František, studující v Říčanech,
arcid. Praž.
33925. Maťha Josef, studující tamtéž.
Dlabač Josef, ministrant tamtéž.
Smolík Ladislav, ministrant tamtéž.
Rod Krejčího Františka, rolníka v Sý—
řenově, diec. Kr. Hr.
Šímsová Josefa v Hradišti, diec. Bud.
33930. Vaniková Anna v Kasejovicich, diec.
Bud.

Horký Josef, administrátor v Třebeni—
cích, diec. Lit.
Svobodova Františka v l'lymokuráeli,
diec. Kr. Hr.

Konečný František, administrátor ve
Frýdku, arcid. Olom.
Čtenářsko - pěvecký spolek >Hlahol ,
v Rozvadovicich, arcid. Olom.
33935. Vodáková Kamila v Michálkovicich;
arcid. Olom.
Pírek Karel, kooperátor ve Starém Hro
zenkově, arcid. ()lom.
Valeriánova Marie ve Veselé,arcid. Olom.
Rod Rumlera Rudolfa, řídícího učitele
v Cholině, arcid. Olom.

Kvasigrochová Františka v Zábřehu,
arcid. Olom.
33940. Slepánek Josef, studující Vll. tř. k. a.
gymnasia v Kroměříži, arcid. Olom.
Grep! Vincenc, krejčívl-lrochové, arcid.
Oiom.
19

Rambousek František, stud. gymnasia
v Jinošově, diec. Brn.
Nedělková Anna ve Světnově, diec. Brn.
Štěpánková Anna v Brně, diec. Brn.

33945. Rod Semeráda Františka a Marie
v Červené Lhotě, diec. Brn.
Svoboda Arnošt, farář v Petrovicích,
diec. Brn.
Rambousek Fr. ve Svitávce, diec. Brn.
Rod Sipolta Martina ve Smolinsku,
diec. Brn.

Hlávková Františka v Penčicích, arcid.

Olom.
33950. Toupalik František, úředník v Praze—I.,

arcid. Praž.
Nedbálkova Marie ve Veselé, arcid. Olom.
Dvořáčková Marie v Mezeříčku, diec. Brn.
Tajovská Alžběta v Mezeřičku,diec. Brn.
Valentová Anna v Mezeříčku,diec. Bru.
33955. Striova Anna v Mezeříčku,diec. Brn.
Kovářová Aloisie v Mezeříčku, diec. Brn.
Tomanová Františka v Mezeřičku, diec.
Brn.
Hlová Františka v Zabludově,diec. Brn.
Nečasová Anežka tamtéž.
33960. Hrušková Marie tamtéž.
Podsedniková Josefa tamtéž.
Kaderková Růžena v Baboikách,diec. Brn.
Dvorská Marie tamtéž.

Richterová Františka tamtéž.
33965. Čapková Emilie tamtéž.
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Pelíšková Anežka v Novičí, diec. Brn.
Havránková Filomena v Novičí, diec. Brn.
Kittnerová Marie v Novičí, diec. Brn.
Kittnerová Marie v Novičí, díec. Brn.
33970. Janoušková MarievTrávníku, díec. Brn.
Nečas František v Zabludově, diec. Brn.
Havránek Josef v Zabludově, diec. Brn.
Hruška Otakar v Zabludově, diec. Brn.
Chmelař František v Novičí, diec. Brn.
83975. Vrána František v Noviči, diec. Brn.
Krejčíř František v Novičí, diec. Brn.
Vrána František v Novičí, diec. Brn.
Kolář Stanislav, studující v Praze, arcid.

Praž.
Rod Houšky Jana a Anny ve Spál. Po
říčí, arcid. Praž.
33980. Rod Fialy Václava a Karoliny tamtéž.
Rod Fialy Jana a Barbory tamtéž.
Rod Nováka Kašpara a Anny tamtéž
Horák Ladislav, strojní zámečník tamtéž.
Laštovková Marie tamtéž.
33985. Karásková Josefa tamtéž.
Pondělík Alois, zámečník tamtéž.
Pobuda Karel, holič tamtéž.
l_(ovářík Karel, studující tamtéž.
. Sula František, šafář tamtéž.
33990. Havránková Barbora, žákyně tamtéž.
Milt Václav. obuvník tamtéž.
Šarochová Marie, žákyně tamtéž.
Davídek Václav, žák v Lipnici, arcid. Praž.
33-995. Krůta Josef, žák v Lipnici, arcid; Praž.
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Eismanová Vlasta v Lipnici, arcid. Praž.
Ebenlánder Josef v Lipnici, arcid. Praž.
Rod Chocholouška Václava na Vysokém
Chlumci, arcid. Praž.
Moucha František, ministrant v Loučení,
díec. Lit.

34000. Jedlička Josef, ministrant tamtéž.
Hanuš Josef, ministrant tamtéž.
Simoníčková Růžena ve MšenémLázních,
arcid. Praž.
Rod Nechojdoma Čeňka, rolníka v Opa—
tovicích, diec. Kr. Hr.
Doležalová Marie v Rychmburku, díec.
Kr. Hr.

34005. Tukálková Filomena v Hluboké, díec.
Kr. Hr.
Lorencová Marie v Hluboké, diec. Kr. Hr.
Talacková Anna v Hluboké, diec.Kr. Hr.
Janko Josef v Hluboké, díec. Kr. Hr.
Zavadil Bohumil v Jesenici, arcid. Praž.
34010. Mrázek Ant. v Podhájí, arcid. Praž.
Rod Písařika Františka aJOsefvv Radčí,

, arcid. Praž.
Smejkalová Anna v Nových Dvorech,
arcid. Praž.
Nájemník Jan ve Vosůvkách,arcid. Praž.
Anděl Stanislav ve Velkém Chlumci-,
arcid. Praž.
34-015.Brambora Bohumil v Bezděkově, arcid.

Praž.

Vlas František v Pročevilecb, díec. Bud.-.
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Papež Karel v Neveklově, arcid. Praž.
Salaquarda Josef v Malči diec. Kr. Hr.
Rod Jedličky Aloise, rolníka v Blsku.

diec. Bud.
34020. Sladká Markéta v Malých Luženicícii,
diec. Bud.

Zachová Marie v Hradišti, diec Bud.
Kašpar Rudolf v Bolehošti, diec. kr. Hr.
Kašlíková Anna v Praze, arcid. Praž.
Vosecký Frant. v Klucově, arcid. Praž.
34025. Mrázková Františka ve Smolovech,
diec. Kr. Hr.

Rod Samka Jana a Julie v ()ustrašlně,

diec. Bud.
Beran Vojtěch v Janově, diec. Kr. Hr.
Novotná Zdeňka v Nučicich,arcid. Praž.
Rod DOpityFrantiška v Drahanovicich,
arcid. Olom.

34030. Vysloužilová Ludmila v Nelešovicích,
arcid. Olom.
Králík Frant. v Počenicích, arcid.Olom.

Rod Sebáka Pavla vBilnici, arcidOlom.

Rod Virka Jana v Zámrskách, arcid. Olom.
Vrbatova Marie ve Velkém Meziříčí,
diec. Brn.
34-035).Mach Jan, ministrant v Červeném
Kostelci, diec. Kr. Hr.
Janoušek Jan v Zižkově, arcid. Praž.
Rod Kuncka Karla, k. a. stolního ? Olo
mouci, arcid. Olom.
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Rod Strouhala Františka & Františky,
ve Střebeticích. arcid. Olom.
Rod Hřebabeckého v Malovidech,arcid.
Praž.
34040. Rod Lejčkův v Malovidech,arcid. Praž.
Procházka Jan, kooperátor v Batelově,
diec. Brn.
Pravzová Anna v Sinkově, diec. Kr.
Podolník Václav v Třebechovicích, diec.
Kr. Hr.

Novák Václav tamtéž.
340453.Fabián Ludvik tamtéž.
Srámková Růžena tamtéž.
Kupkova Vilemína tamtéž.
Probošt František tamtéž.
Bunstuk Václav tamtéž.
34050. Svatáková Marie tamtéž.
Markova Marie tamtéž.
Hájek Josef tamtéž.
Zahálka Josef, rolník v Bědovicich, diec.
Kr. Hr.

Gec Alois, farář v Porubě, arcid. Olom.
34055. Horáček Alois, kooperátor v Luha
čovicích, arcid. Olom.
Filip Petr, ministrant v Kocňovicich,
diec. Lit.
Rohlová Marie v Jaroměři, diec. Kr. Hr.
Bod Dědka Václava v Jičínovsi, diec.
Kr. Hr.

Vostrá Františka
Kr. Hr.

v Nemyčevsi, diec.
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34060. Moravec Josef v Rychnově, diec. Kr. Hr.
Nosková Marie, dcera rolníka v Jaro—
měří, diec. Kr. Hr.
Beková Marie, dcera řezníka v Jaro—
měří, diec. Kr. Hr.
Fejtek Josef, syn domkáře v Jaroměři,
diec. Kr. Hr.
Pejcha Rudolf, v Proseči, diec. Kr. Hr.
34065. Zinek Jaroslav v Proseči, diec. Kr. Hr.
Strouhalová Anna ve Vršově, diec. Kr. Hr.
Jelínková Antonie ve Vršově, diec. Kr. Hr.
Jiránková Olga, žákyně měšť. školy
v Žižkově, arcid. Praž.
Bártl Václav, kaplan v Jindřichově
Hradci, diec. Bud.
34070. Plašil Jan, rolnický syn ve Vysoké
Lhotě, diec. Bud.
Podobsky' Josef, kaplan v Dobrovici,
diec. Lit.
Nedbal Jan v Držovicích, arcid. Olom.
Medunová Marie v Lipkově, diec. Kr. Hr.
Mrkos Alois, dělník v Střemchoví, diec.
Brn.
34075. Vávra Jan v Čermné, diec. Kr. Hr.
Macháček Josef v Čermné, diec. Kr. Hr.
Maršova Marie v (;ermné, diec. Kr. Kr.
Applová Marie v Cermne, diec. Kr. Hr.
Hlaváčková Marieve Verměřovicích, diec.
K_r. Hr.

34080. Štěpánková Marie tamtéž.
Úhrnem 1053 členů.

IV. Seznam členů
„Dědictví &Watoja-mského“9
kteří roku 1917 nebo dříve zemřeli a jichž
úmrtí bylo ředitelství do konce roku 1917

oznámeno.

]. Arcidiecěse Pražská.
Dufek Ferdinand v Praze-IV.
Chramosta Antonín v Selci.
Dr. Ant. Jedlička, kaplan v Obříství.
Klokočka Frant. v Doublovičkách.
Kreibichová Anna v Praze-VII.
Matěj Petr v Praze.
Novák František, povozník v Mochově.
Štěpánek Frant. v Zálesí.
Urksová Mathilda v Břevnově.

2. ])íecése Králové-Hradecká.
Dočkalová Anna v Osiku.
Francová Barbora ve Vidicích.
Gregarová Mathilda v Čes. Třebové.
Macek Josef v Hronově.
Vdp. Pour František v Kutné Hoře.

:). Diecése Litoměřická.
Ječná Alžběta v Rytířově Lhotě.
Krejčíková Anna ve Vrutici.
Pavel Václav, rolník ve Všelibicich.
Rozkovec Josef z Rovně (padl na bojišti).

4. Diecése Budějovická..
Bartík František v Piňovicicli.
Vldp. Bláha Jan, farář v Neurazech.
Fuksa Matěj v Kadešicích.
Rod Němce Tomáše & Kateřiny v Oujezdci.
Němec Vojtěch z Oujezdce (padl na bojišti).
Vdp. Vacek Frant., biskupský vikář emer.
v Čes. Budějovicích.
Zátka Josef v Trhonině.

5. Arcidiecése Olomoucká.
Ettl Jan (fráter Optát) v Olomouci.
Havelka Vincenc v Biskupství.
Rod Hejduška Frant. & Mariany v Hluso
vicích.
Konečná Mariann v Laškově.
Kouřil Josef v Odrlicích.
Neumann Antonín v Dolněmčí.
Opluštilová Anna ve Smržicich.
Satory Kristýna v Mor. Ostravě.
Vdp. Staněk Valentin, profesor náboženství
z Kyjova.
Štamberský Frant., mariánský sodál na Vele—
hradě.

6. Diecése Brněnská.
Vldp. P. Cyrill Grebeníček ve Znojmě.
Rod Kříže Frant. a Marie v Oboře.
Rod Přidala Jana a Františky v Oboře.
s

*

s
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Všech v Pánu zesnulých členů, pokud do
konce roku 191? ředitelství oznámeni byli,
jest tedy 38, kteřižto zbožným modlitbám
živých členů se doporučuji.

Modleme

se! Bože,všech věrných Stvo

řiteli & Vykupiteli, dej duším služebnikův &.

služebnic svých odpuštění všech hřichův,
aby zbožny'mi prosbami došli shověni, jehož
si vždycky žádaly. Skrze Krista, Pána na
šeho. Amen.
Odpočinuti věčně dej jim, Pane, & světlo
věčně at jim sviti! Odpočivejte V'pokoji!
Amen.
V. Nai-věští.

Roku 1917 přistoupil neobyčejně veliky'
počet nových členů, totiž l053. Jest zjevem
potěšitelným, že i v nynější těžké době
k >Dědictvi< našemu přistupuje hojně no
vy'ch členův. Také knihy »Uědictvime vydané
dobře jdou na odbyt, těšice se u čtenářstva
vehké obhbě.
Ředitelství »Dědictvi-obdrželo také během
tohoto roku několik srdečných dopisů, v nichž
vysloveno bylo o činnosti »Dědictvíc lichotivě
uznánL
Přistupujte- za členy

k tomu povzbuznjte!

»Dědictviš

& jiné:
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(Jím více bude příbývatí členů, tím
bohatší podíly bude mocí »Dědíctvíc
údům svým dávati.
Diplom »Uědictvi Svatojanskéhm jest vý
borným dárkem do vínku, k sv. biřmování,
ke dni oddavek, k sv. Mikuláši, k Ježíšku,
ke jmeninám, v odměnu žákům a žákyním,
ministrantům a pod. Též katolické organi
sace. sdružení, spolky. knihovny atd. měly
by se. státi členy »Dědictvíc.
Clenský vklad pro osobu obnáší jednou pro
vždy 24 K (20 K vklad + 2 K za zásilku
knih darem dávaných + 2 K za diplom);
pro rod, spolek, knihovnu, školu, obec a pod.
44 K (40 K vklad + 2 K za zásilku knih
darem dávaných + 2 K za diplom).
Čím dříve kdo k »Dědictvía za člena

přistoupí, tím jest to pro něho výhod
nější. Jest pak to tím snažší, že možno
vklad splatiti též ve dvou ročnich lhůtách,

z nichž první obnáší 14, druhá 10 K,
po případě 11 rodů, spolků, knihoven a pod.

první lhůta 24 K, druhá 20 K, přičemž,
jakmile se zašle první polovlce vkladu, ob—
drží dotyčná osoba (spolek, knihovna a pod.)
podíl toho roku, v němž se první splátka

stala, & zároveň některé starší knihy; dí

plom však a členský lístek na vybírání
knih obdrží po složení druhé (poslední)-
splátky.
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Menšíck splátek nelze přijít/lati. Kdo
by tedy jen po menších ještě částkách mohl
vklad spláceti, at si sám penize střádá, &pak
splátku pošle.
Každý nově přistoupivší člen dostane mimo
podíl toho roku, kdy se přihlásil, ještě da

rem dle ustanovení ředitele některé starši
kvnílty »Dědictvímcvydané,vyjímajíc Biblí

Ceskou, Ekertovn »Církev vítěznouc,
Sýkorův překlad Nového zákona, spisy
Baarovy & Tomáše Ifenzpenskéko >Ná

sledování Krista.:
O další podíly
ročně sám klásítí,

musí se člen každo—
a to přimo u toho knih

kupectvi, které má na členském lístku

označeno

& nikoliv u ředitelství, kteréž

členům podílů jejich nezasílá!

Letošní podíl (na rok 1918) má čtyři knihy

v ceně l4 K. Jak veliký to úrok z 20 K
vkladu! »Dědictvíc přes nesmírně vzrostši
náklad na papír a tisk vynasnažiio se i letos
podati údům podíl neobyčejně bohatý!

Kdy vyjde podíl na rok 1919, nelze
pro nesnáze ?;tiskárnách předem určití.
Vyjítí podílu oznámí se svého času
v novinách.. Dříve ledy podílu

klamujte.

nere—

Od r. 1907 dává »Dědictvic členům po

dílem několik nevázaných knih různého ob

sahu. Nutno tudíž, aby členstva stále

přibývalo.
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Kdo ve dvou letech knih, podílnýc/í
na členský listel.: si nevybéie, o tom se
předpodkládá, že se prava sveho k nim
vzdává a kejméní »Dédictví Svatojan
ského.: je věnuje. Příslušné knihkupectví
mohlo by je tudíž vydati členu takovému

jen se svolením ředitelství »Dédictvíc,
ovšem pokud by byly ještě v zásobě.
Vklady členské i peníze za knihy u »Dě

dictví objednané možno zapraviti složním

listem poštovní

spořitelny na šekové

konto čís. 73.292.
Jak velikým dobrodiním „Dědictví Sva-

tojanskéc jest, vidno i z té okolnosti, že
ve válečné době mohlo do rozličných vojen.

nemocnic a lazaretů

zaslati do nynější

doby již přes 24.000 knih, pro raněněa ne—
mocně vojíny české. Vítali je všude s lás
kou a četli je rádi pro osvěžení, útěchu &
posiln mysli i srdce. Hle, jak i z této pří—

činy potřebuje naše »Dědictvíc hojně přátel
a příznivcův! A co knih dostalo se darem
nově Dřistoupivšim členům!

Dědictví Svatojanské vydává v no—

vém ]"ekladn a poznámkovémv_;kladít
Písmo sv. Starého zákona. Formát této

»Bible České: je týž jako posavadní, ale
úprava jest mnohem vkusnějšl ; vydává se
na zvláštním, dřeva prostém, lehkém a trvan
livém papíře. Práce svěřena slovutnému
učenci a znalci Písem, c. k. universitnímu
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professoru Dru. Janu Hejčlovi v Olo—
mouci. K překladu Starého zákona bude při
pojen ve velikém formátě i prohlédnutý
překlad Nového zákona z pera slovutného
biblistý, c. k. universitního professora Dra.
Jana L. Sýkory v Praze. Tato »Bz'blea

není podílem členským. Náklad jest ve—
liký, a proto jest třeba, by hojně bylo
nových členů, jakož i aby počet odbě
ratelů »Bíblea byl neobyčejně velí/cí,
má—li obrovská a svědomitá práce tato,
která má nahraditi celý výklad Písma sv.,
býti záhy a zdárně uskutečněna.

Vydánjest právě sešit patnáctý. Cena
sešitu obnáší 1 K, pro členy »Dédictvi: 80 h,
ač má každý sešit 6 archů. Možno též po—
slati předplatné na 5 seš. 5 K, na 10 seš.
40 K. Členové »Dědictví: předplácejí na 5 seš
1 K, na 10 seš. 8 Ki Ročně vyjde 4 až 6

sešitů. Předplatné na »Bíblz' českou.:
neposíláse na ředitelství, nýbrž podadressou

>Administrace Bible Ceské v Praze-lV.-35.<z
233%“ Vydán byl právě nový, v bar-

vách provedený diplom dle malby-akade
mického malíře Fr. Urbana. Jest to krásné
umělecké dílo, jež hodí- se k zarámování
a k výzdobě každého příbytku. Za tento
diplom s kraSOpisné vepsaným jménem za
praviti jest d0platek 2 K.
Kdorze starších členů by sobě přál míti
tentonový diplom, necht zašle diplomstarý
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& poplatek

bude zaslán.

2 K, načež mu nový diplom

IV. Knihy svatojanskěho Dědictví.
(Viz seznam jich na obálce čísel 1., 2. a 4. letoš
ního podílu.)

Knihy »Dědictvimc vydané lze objednati
přimo u ředitelství Dědictví sv. lana Nep.
v Praze IV. (Hradčany); možno však je ob
dyžeti po případě těž skrze jiné knihkupectví.

Reditelství však přijímá objednávky

a vydává knihy objednané jen

za hotové

& vyřizuje je vždy hromadně až v několika

dnech; obratem pošty, jak se někdy žádá,
nemuže knihy zasilati. Také přihlášky
členské vyřizují se vždy hromadně za ně
kolik dni. Reditelství samo opatří balení a
dopravu zásilek na poštu nebo na dráhu;

poštovné však zaplatí objednatel sám.
Při objednávce knih u ředitelství
budiž příslušný obnos zapraven vždy
předem, a to jak od jednotlivců, tak od
knihkupectví. Na úvěr nebo na účet, aneb
na dluh knih nevydáváme. Cena knih, u ve

likě většiny jich

co

nejvíce

snížená,

udána v seznamu na obálce 1., 2. a 4. čísla
letošního podilu.
Spis »Církev Vítězná—= dostanou čle

nové za poloviční
4 díly).

cenu (8 K za. všechny
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Nové přistupující členové '»Dědic ic,
kteří by si přáli míti posud vyšle svazky

Podlahových“»Posvátnýclz míst král. Ce
skeho: & »Pamětí Vavákovýclzc, obdrží
je přimo u ředitelství za ceny zvláště sní—
žené, arciť pokud zásoba stačí.
Knihy v seznamu neuvedené nejsou již
na skiadě.

Dr. Antonín Podlaha.,
kanovník u sv. Víta na hradě Pražském,

ředitel »Dědictví Svatojanského.

Od Krkonoš.

Krátké povídky z pohorského

kraje.NapsalJ. Ježek .

.......

Rozvětvená rodina. Povídka. Napsal Alois
DOSĚŘI : .

2 K —h
2 „ — „

Fabiola neboli einkev'v Řatalsonnhach. Napšal
Wiseman. přel. Dr. K. Vrátný . . . . 3 „ 50 „

Všechněm čtenářům vřele doporučujeme:
Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista.
Podle Vulgaty se stálým ohledem na text
původní (řecký) přeložil &úvody i výklady

_opatřilDr. Jan Sýkora.
(Část první: Evangelia (nevím.) . .....

1 K -—-b

(s frankov. zásilkou 1 K 20 h; vceloplá—

těné vazbě se zásilkou 2 K 20 h: vcelo
_kožené vazbě se zlatou ořízkou 6 K 50 h).
("ást druhá.: Apoš-tolář či Skutky a listy

apoštolnké se Zjev. sv. Jana (neváz) . .
(s frankov. zásilkou 2 K 70 b; v celo
plátěné vazbě se zásilkou 4 K.)

2 K 40 b

Oba díly Nového Zákona vá

zány dohromady

se zásilkou stojí:“

v celoplátěně vazbě 5 K 50 h; v kožené
vazbě "se zlatou ořízkou 8 K.

l'i'l objednávkách hud vždy udaino, v jakých vazbách
Snad si kdo knihu pí'eje.

Objednejte tyto knihy u „Ředitelství sv. Jana
Nep.“ v Praze-IV. (Hradčany) čis. 35.
Příslušný obnos zašlete předem!
l)(nlictví sv. Jana Sep. \“ Praze. založené r. 1935,
jest ústav k vydávání dobrých knih českých“ pro lid.
Rokem 1907 počínajíc vychází nákladem tohoto Dědictví
každého roku knih několik.
=

Členem Dědictví se slava, kdo složí jednou pro vžd
20 K. Rod. škola, obec, spolek nebo knihovna stávají s
údy, složí-li jednou pro vždy 40 K. Vklad možno té
splatiti ve dvou ročních lhůtách po 10 K (u rodů. spolkl
atd. po 20 K).

Nově-přistoupivší člen dostane mimo podíl. toho roku;

kdy se přihlásil, ještě darem některé starší knihy. dl
ustanovení ředitele „Dědictvi“. Na zásilku těchto knil
však zaslati jest předem ?. K.

_

Pristupnjte hojně k našemu „l)ědictví“ a jiné. k tomi
povzbuznjtc !

'

Vydán hyl právě nový, v barvách proveden;

diplom dle malby akademického malíře Fr. Urbana. Jes
to krásné umělecké dílo, jež hodí se k zarámování ;
k výzdobě každého příbytku. Za tento diplom s kraso
pisně vepsaným jménem zapravití jest doplatek 2 K.

Kdo ze. starších členů by sobě přál míti tento nov;
diplom. necht zašle diplom starý a poplatek 2 K, nače
mu nový diplom bude zaslán.
Upozornění. Nově přistupující lldOVétedy od ny
nejška necht“ zasílají celkem 24 K (20 K “vklad + 2 I
za zásilku starších knih darem dávanycb + 2 K ZJ

diplom)!
Veškery zásilky adresovati jest: „Ředitelství Dědíctv
Svatojanského v Praze-IV. 353“

Ředitelem „Dědictví Svatojanského“ jest Dr. Ant
Podlaha. metropolitní kanovník u sv. Víta v Praze-IV
číslo 35. jenž také příjímá rukopisy pro „Dědictví“.

_— Ku povšimnutí! Podíl za rok l9l9 vy
jde během roku I9l9, aniž by bližší lhůta mohl:
býti stanovena. lakmile bude podíl dotištěn, oznam
se to v novinách. Nechť každý úd tedy vyčká :
dříve o podíl se nehlásí!

