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Úvod.

„Všecka krása dcery sionské jest vnitř.“
Jako vnější hříchy vycházejí ze srdce, tak
i ctnosti zevně konané maji v něm kořeny.
„Ja jsem vinný kmen, vy jsle ratolesti“ (Jan
15, 4). Jako vinný kmen dodává ratolestem
mízy, sily a života, tak uděluje Kristus duši,
jež s Nim je spojena, viru, lásku a milost,
a tato víra, láska a tento život maji se vylé
vati do skutků, ozivovati je a Činiti je bohu
milými. Co s naší strany se děje, byť bylo
sebe větší, nemá bez lásky před Bohem ceny;
ale doušek vody, který podáváme chuďasovi
z lásky ke Kristu, zjednáva nám věčnou od
platu v nebi. Jsou to tedy tiché vnitřní ctnosti,
na kterých všecko záleží: víra, pokora, sebe
zapirání a především láska, „svazek to doko
nalosti“. Zásluznost našich skutků a naše bu
doucíi oslava vzrůstá rovnoměrně s láskou,
jež oživuje naše srdce.

Naše neštěstí a přičina tak mnohých veli
kých škod v duchovním životě spočivá v tom,
že přiliš ceníme vnější Činnost a zanedbáváme
vnitřní obcování s Bohem. Nechceme pocho
piti, že pravá velikost nezávisí na velikych,
do oči bijících činech, nýbrž na vytrvalém
plnění drobných dennich povinnosti, ktere
nám Bůh uložil.



Třicet let učil nás Spasitel této důlezite
pravdě, jsa poddán v tiché skrytosti rodičům.
I svoji Matku nechal žiti v ústrani, aby i v je
jim životě byla tato pravda hodně zdůrazněna.
Nečteme, že by vznešená Matka Bozi byla
kdy způsobila jeden jediný zázrak nebo ko
nala přísné kajicí skutky. Nikdo se však ne
ponižil hlouběji, nikdo neměl vroucnější lásky
k Bohu než Ona. Jak prostý, jak povzbuzující
a jak přitazlivý jest tudiz také jeji zivot a
příklad! Netoliko velikými přednostmi a krá
lovskou všemocí své přímluvy, nybrž i pro
stičkou velikosti své svatosti měla všecka
srdce táhnouti k sobě.

Život věrného služebníka Mariina, který po
dáváme, připomene nám tuto velikou pravdu
a ukáže nejlepší cestu k nebi, kterou označil
svatý Pavel Korintským : prostou, královskou
cestu lásky. Uvidíme, kterak svatý Gabriel
nejen věrně uctival Matku Boži, ale kterak
i následování Marie Panny bylo základem
jeho zivota. Podle přikladu přesvaté Panny
žil ve skrytosti a pokoře, vroucně a upřímně
miloval svého Spasitele a v tom hledal i na
lezal svatost. Proto také jest Zivotjeho prostý
a jednoduchý, proto Ize jeho ctnosti snadno
napodobiti nejen řeholnikům, nýbrž i křesťanům
ve světě. Jeho život nikomu neodejme od
vahy. A to mu dodává zvláštního půvabu.

Zevně se na něm nejevilo nic nápadného
ani mimořádného. To dosvědčuje i tato udá
lost: Když se rozšířila zpráva, že Gabriel od
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Bolestné Matky Boží bude prohlášen za blaho
slaveného, zvolal jeden z bratří, kteří s nim
byli vnoviciátě: „Ale ten má štěstí! Jak jen
si to zasloužil? My jsme přece byli jistě tak
horliví jako on!“ Všecka krása tohoto služeb
nika Božího byla vnifř.

Ještě jiná okolnost nás přitahuje k to
muto světci. Jest v pravém slova smyslu mo
dernim, dítětem naší doby a tim jest zároveň
důkazem, že cirkev jest jestě stále svatá a že
dosud má posvěcující silu, tak že i my, ditky
jeji, můžeme a máme © svatost usilovati.
Svatý Gabriel se narodil roku 1838 a zemřel
roku 1862. Jeden z jeho bratři se dožil ne
výslovné radosti, ze byl přítomen jeho blaho
řečení; rovněž tak i jeho duchovní vůdce a
mnozí z jeho druhů. Jest tedy světcem našich
dnů; poznal léčky dnešního světa, ale s mi
losti Boží a pod ochranou Marie Panny je
přemohl.

Snadno se tudiž vysvětli, že jméno tohoto
světce jest daleko široko známo, že se mnozí
podivují jeho Zivotu a jej o pomoc vzývají a
že všechna srdce táhne k sobě. A zvěst
o jeho svatosti se již tak rozhlásila, že papež
Lev XIII. dispensoval od obvyklého vyšetřo
vání pověsti jeho svatosti.

I papež Pius A. pravil měsíc před blaho
řečením skladateli této knížky, důstojnému
pánu P. Bernardovi z řádu.pasionistů: „Jak
mi to leží na srdci, abych tohoto milého
blahoslavence mohl dáti křesťanské mládeži
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za vzor a za ochránce“. To bylo již přáním
Lva XIII., jenž nazval světce „Aloisem našich
dnů“.

Sotva uplynulo devět měsíců, co Pius A.
povýšil mladistvého blahoslavence na oltáře,
když opět v dubnu roku 1909 ohlásila Acta
Apostolicae sedis, že započal proces k jeho
svatořečení. A roku 1920 byl prohlášen spolu
s Marketou Marii Alacogue a s Janou z Arcu
za svatého.

Touto knížkou rádi bychom i my přispěli,
aby se naplnilo přání svatého Otce Pia A.;
nechť požehná milý světec těm, kdo ji budou
čísti a vyprosi jim milost veliké lásky a po
božnosti k Marii Panně, aby je, jako jeho,
Maria přivedla k Ježíši Kristu. í



I. Narození a první léta života.

Assisi, městečko umbrijské, rozkládá se ma
lebně na západním svahu hory Subasio v jedné
z nejkrásnějších a nejůrodnějších krajin ital
ských. Je známo jako rodiště velikého patri
archy sv. Františka a jako kolébka jeho rádu.
Tam se narodil náš světec 1. března 1838.

Jeho otec se jmenoval Sante Possenti a byl
tehdy starostou assiským. Zastával jiz rozličné
úřady v církevním státé a Pius IX., jenž byl
tehdy biskupem ve Spoletu a v Imole, velice
si ho vázil pro vynikajici vlastnosti. Také kar
dinál Pecci, pozdější papež Lev XIIÍ., jenž měl
z Peruggie příležitost, aby poznal jeho veliké
zásluhy, poctil jej svým prátelstvim.

Matka slula Anežka Frisciotti a pocházela
ze šlechtického rodu z Civitanova v Marce
Ankonské.

Pouty nejněžnější lásky a vzájemné úcty
spolu spojeni, žili oba jako vzor vpravdě kře
sfanských a bohabojných manželů.

Jako by tušili, k jaké svatosti je jejich ditě
povoláno, dali je pokřtiti hned v den narození,
aby nebylo dlouho oloupeno o přátelství Boži.
Bylo pokřtěno v katedrále v Assisi z téze křti
telnice jako sv. František a obdrželo též jeho
jméno.



„Byli jsme vychováni velmi pečlivě“, pravili
bratři světcovi při procesu blahořečení. „Po
něvadž naše matka byla velmi zbožná, vycho
vávala nás podle zásad našeho svatého ná
bozženství.“

Šlechetná paní věnovala se s tím větší hor
livostí veliké úloze výchovy, že jeji manžel byl
ustavičně zaměstnán mnohými starostmi svého
úřadu. Krátce po narození malého Františka
odebral se na přání papežovo do Montalta,
pak do Poggia Mirteta v Umbrii. Časté vzda
lování od rodiny bylo mu velmi obtížné. Ko
nečně se mu podařilo, že roku 1842 obdržel
od papeže Rehoře XVÍ. pevné postavení. Byl
jmenován soudcem při soudním dvoře ve Spo
letu. První jeho myšlenkou bylo přestěhovatí
tam celou rodinu, jez dosud dlela v Assisi.
Jaká radost pro rodiče i pro děti!

Ale stěstí tohoto světa trvá obyčejně jen
krátce! Nešťastná událost uvrhla rodinu brzy
do hlubokého zármutku. Několik měsiců po
příchodu do Spoleta vyrvala kratičká nemoc
manželku a matku ze středu milující rodiny.
Když viděla, že ji nadešla poslední hodina,
zavolala děti k smrtelnému lůžku, naposledy
je napomenula, přitiskla na věrné mateřské
srdce, požehnala jim a zemřela, posílena sva
tými svátostmi, ve věku 38 let, aby v nebesích
přijala odměnu za vzácné své ctnosti.

Její manžel trpěl nesmírně, ale jsa pravým
křesťanem, vzmužil se a oddal řízení Božímu
jsa přesvědčen, že Pán Bůh jest naším otcem,
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i kdyz raní. Nyní spočivala výchova dílek jen
na něm, i ujal se ji s největší svědomitosti.

Třeba ze svatý Gabriel málokdy mluvil
o sobě nebo o své rodině, stalo se přece
tu a tam, že hovořival o věrné lásce olcově
k ditkám nikoli bez hluboké litosti, že se za
takovou pečlivost tak málo odvděčoval. Otec
můj, řikával, neopustil nikdy ložnice, dokud
nevěnoval hodinu zbožným cvičením. Pak se
odebral do kostela a vzal nás s sebou, pokud
tomu nic nepřekáželo. Po mši sv. vykonával
povinnosti svého úřadu. Večer náležel úplně
rodině. Děti mu musely vyprávěti, co po celý
den dělaly. Po večeři a po společné večerní
modlitbě je poučoval a napomínal. Hovořival
S nimi o povinnostech k Bohu, o vděčnosti
k svaté církvi, o uctlé k rodičům a předsta
veným, o vyhýbání se nebezpečným přileži
tostem. Špatní prátelé, rikával jim, jsou vra
hové mladistvých duší a náhončí dáblovi. Aby
ochránil jejich duše před klamnými radostmi
světa, připominal jim pomijejicnost všeho po
zemského a ujišťoval je, že pouze nebeské
statky maji pravou cenu, protože dovedou
ukojiti všecky žádosti našeho srdce. Tato na
pomínání nezůstala bez užitku. Zvláště Fran
tišek si je zapamatoval. Od útlého dětství bylo
pozorovati, jak mu v duši kličily a se vyvijely
nejkrásnější ctnosti. Zivotopisci uváději zvláště
jeho něžnou lásku k chudým.

Domácnost otcovu obstarávala hospodyně
jménem Pacifika, která pečovala o děti jako



10

druhá matka. Dávala často malému Františkovi
drobné, pamlsky nebo jiné potraviny, z nichž
rád rozdával chudým dětem. Potkal-li žebráka,
utikal domů, aby si něco pro něho vyprosil;
a jestliže mu toho Pacifika hned nedávala,
dovedl ji nejpádnějšími důvody brzy přemlu
viti: „Otec si přeje, abychom dávali almužnu.
Netrpí, abychom chudými pohrdali, neboť řiká,
ze nevíme, co z nás může býti.“

S léty rostla tato jeho výmluvnost. Později
budeme miti přiležitost podivovati se ji. Ne
méně dobry byl k domácím. Viděl-li, že jeho
bratři byli nevinně nařčeni, hájíval je; a jestliže
chybili, prosil, aby jim bylo odpuštěno.

Sourozenci, znajice dobrotu a přimost jeho
povahy, volivali jej často za rozhodčího v dět
ských svých sporech. Nedovedl strpěti bez
právi, ať bylo učiněno jemu či jiným. Také
nemohl viděti u sourozenců nebo přátel nic
zlého, aby toho nepokáral. Pěkné předměty
neměly proň nadlouho půvabu a nebylo mu
zatěžko vzdáti se jich. Tak se vypráví, že
jednou dostal drahocenný řetízek k hodinkám ;
vzal jej několikrát, ale pak jej daroval jedno
mu z bratří. To svědčí o dobrotě srdce, jež
se za vedení otcova stále zdokonalovala.

Tim není řečeno, že bylo na něm všecko
dokonalé. Měl též chyby, jež vyvěraly z jeho
povahy, mírné sice a milé, ale též ohnivé
a snadno vznětlivé. Naštěstí nebyl otec ná
kloněn k tomu, aby omlouval chyby svých
dětí pod záminkou, že to jsou právě jen děti.
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Protože je miloval v Bohu, snažil se, aby od
straňoval jejich nedostatky, nepřehližeje při
tom ani jediného.

František byl velice poslušný a pln uctivosti
k otci, ale byl-li pokárán, dával se časem
strhnouti k hněvu a odbihal rozmrzelý. Ale
vzrušení trvalo vždy jen několik okamžiků.
Za chvili vrátilo se dobré ditě s hořkým plá
čem k otci a prosilo, aby mu odpustil. Bylo
to jako náhlá bouře, která táhla mimo. Otec
však, aby dal Františkovi lépe pocititi, že po
chybil, tvářival se, jako by ho neviděl a ne
dbal oň ani o jeho sliby. Přísně jej odbyl
říkaje: „Nechci laskáni, ale činy.“ Ale chlapec
vzal jej kolem krku, políbil jej, a otec dojat
mu odpustil.

Obezřetným vedením otce, jenž netrpěl dě
tem rozmarů, -učil se hošík záhy bojovati proti
svým chybám a přemáhati je. Uvidime ješté,
kterak se dovedl vždy opanovati a jak se stal
vzorem nepřemožitelné trpělivosti — obnove
ným divem mirnosti sv. Františka Saleského,
kterého si také později zvolil za pafrona, Čítal
jeho spisy s obzvláštní zálibou a doporučil
je svému otci.

II U Školských bratří. První svaté
přijímání. Studie v koleji jesuitské.

Z dítěte vyrostl zatim chlapec a otec svěřil
jeho další výchovu bratřím sv. Jana Krtitele
de la Salle. Tam se učil František základům
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lidského vědění, tam se rozvíjely ctnosti, jež
přisná výchova v rodině zasela v jeho duši.
Maje bystrý rozum, dobrou pamět i značnou
píli, prospíval znamenitě, což naplňovalo otce
tichou radostí. Vice však mu záleželo na
pokroku ve ctnostech. Když byl František
sedmiletý, přál si otec, aby šel k sv. zpovědi
jednak pro velký užitek svátosti, jež očišťuje
duši od každé skvrny, jednak i pro moudrá
napomenutí zástupce Bozžiho

O rok později, v červnu 1846 přijal svátost
svatého biřmování z ruky arcibiskupa spolet
ského, monsignora Sabbioniho. Brzy potom
nastal mu onen veliký den, jenz jest rozho
dujicí pro celý život i pro věčnost den prvního
sv. přijímání. Nejsvětější svátost přijal s ta
kovou zbožnosti, vírou a láskou, že jak očitý
svědek vypravuje, mimoděk vzbuzoval představu
anděla.

h M
City víry, nábožnosti a lásky k Nejsvětější

Svátosti nevyhasly pak v srdci Františkově
ani uprostřed života lehkomyslného a do jisté
miry světáckého. Mimořádný ráz vzaly na
sebe, když opustil svět a začal žiti v klášteře
životem světce. Ostatné jak sám pravil, dě
koval jen častému přijímání Nejsvětější svá
tosti, že se uvaroval hrubších nezřízenosti.

Kdyz dokončil nižší studia, přál si otec,
aby navštěvoval — jako ostatní jeho synové —
kolej jesuitů ve Spoletu. František měl z toho
velikou radost. Navštěvoval ústav ten, pokud
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zůstal ve světě a vykonal tam i studia filoso
fická, jez trvala dvě léta.

Jeho pile rostla právě tak, jak se rozum
vyvijel. Skvěla svědectví učitelů i spolužáků,
jsou nejlepším toho dokladem. Každého roku
obdržel několik cen a při závěrečné zkoušce
zlatou medaili, kterou jeden z jeho spolužáků
v době blahořečení ještě měl uschovánu.
Představení jej rádi vyznamenávali před ostat
nimi, neboťf získával srdce všech nejen šle
chetnosli povahy, ale i přívětivou, jasnou
mysli a veselosti. Utlocit, jenž vedl jeho srdce
k vděčnosti za prokázaná dobrodiní, učil jej
zachovávati vždy obzvláštní úctu k otcům
Tovaryšstva Ježíšova.

Ale i tam se mnohdy projevovala prudkost
jeho povahy. Byl-li upozorněn na nějakou
chybu, hned byl pobouřen a hněvivý; ale
často také bylo pozorovati, kterak pro to
v nejbližším okamziku proléval slzy litosti.

Jako miloval své učitele a byl od nich
milován, tak byl i vzorem a miláčkem spolu
záků. Jeho veselá mysl učinila jej střediskem
při zotaveních. Obveseloval všecky jemnými
poznámkami a žertovnými historkami, které
vypravoval.

Dalek toho, aby chtěl někoho zarmoutili,
používal každé přiležitosti, aby jiným připravil
radost.

Se svatou opravdovostí plnil všecky ná
boženské povinnosti a přistupoval-li k sv.
svátostem, celá jeho bytost jevila vrouci
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zbožnost a živou víru. „Často jsem jej vídal,“
pravi kterýsi z jeho přátel, „jak meje ruce
sepjaty a slzy v očích, je ponořen v hluboké
myšlenky. Jak často jsem pozoroval jeho tvář
takřka ozářenou jako tvář člověka, v jehoz
duši se ději veliké věci !“ Vždy vroucně mi
loval Marii Pannu. Jeden z jeho bratři vypra
vuje, že měli doma sošku bolestné Matky
Boží a ze František si vyhradil, aby směl
zdobiti jeji oltářik a nechával k jeji cti stále
hořeti lampičku.

Později uslyšíme, jak často vděčně zdů
razňuje, že z nejmocnějších ochranných pro
středků jeho nevinnosti byla právě úcta Matky
Boži. „V jaké propasti bych byl upadl, kdyby
mi nejblahoslavenéjší Panna nebyla přispěchala
na pomoc,“ říkával často, když pomyslil na
dřivější Zivot.

Bylo přirozeno, že vynikajicí vlastnosti, jež
ho zdobily, mohly se mu státi nebezpečnými
ve svůdném světě. Ovšem to se dáblovi ne
podařilo, aby mu nevinnost vyrval.

„Jeho mravy byly bezůhonné,“ vypravoval
jeden z jeho přátel. „Nikdy jsem nezaslechl
s jeho rtů nepalřičného nebo takového slova,
jez by jen zdaleka mohlo upominati na méně
slušné věci.“

Následujicí příběh ukazuje, jak pečlivě bděl
František nad ctnosti, jež mládeži propůjčuje
tolik půvabu. o

Jednoho dne viděl ho spolužák, kterak
pricházi ozbrojen dýkou. Velmi překvapen
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poznamenal, že něco takového se proň přece
nehodí. „Musil jsem se chopiti této zbrané,“
odpověděl jinoch živě a vzrušeně, „abych se
mohl ubrániti útokům špatného člověka, jenz
mne chtěl svésti ke zlému a ustal teprve,
když viděl, že jsem pevně odhodlán použiti
moci.“

Jistě si při této události vzpomeneme na
chování andělského učitele Tomáše Aguinského
a sv. Františka Saleského v podobných při
padech.

Jinoch měl tedy Stěsti, ze uchránil svoji
nevinnost před každým hrubým pochybenim.
Nicméně dokázal přece zlý nepřítel, že jej
svedl k rozličným chybám. Ke cti mladého
hrdiny, jenž brzy měl plně zvítěziti, nesmime
ani těchto chyb mlčky přejiti.

Stíny ješitnosti a lehkomyslnosti rozložily
se v jeho duši a odňaly ji část krásy. Jeho
šat musel byti zhotoven vždy podle nejno
vějšího střihu a zpozoroval-|li nedostatek na
něm, byl hned zhorka nakvašen. Pěkné učesané
vlasy bývaly vždy ňapuštěny voňavkou. Jsa
přitelem veselých společnosti, oddával se
různým lichým zábavám. Pilně navštěvoval
divadlo, četl romány a vášnivě miloval tanec.
Jeho spolužáci mu přezděli „tanečník“. Tak
ho pojmenoval i jeden z nejpřísnějších učitelů,
P. Rincelli, kdyz své třídě oznamoval novinku,
ze František vstoupil do kláštera: „Slyšeli jste
to o tanečníkovi ? Kdo by si to byl pomyslil.
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Dal všemu s Bohem a stal se novicem u
pasionistů !“

Jistě by byl svět zvítězil nad Františkem,
kdyby byl tento způsob života trval děle.

III. Povolání k řeholnímu stavu.

Rozmanité jsou prostředky, kterých uživá
Pán Bůh, aby povolal duše ke své službě.
Brzy porazí k zemi Šavla a učiní z proná
sledovatele církve nádobu vyvolení, brzy vzbudí
neklid v duši a přesycení hříchem, jak to
učinil při Augustinovi, brzy neočekávaným
neštěstím ukazuje svým vyvoleným pomije
jicnost a nicotu všeho pozemského, brzy
jemně ale neodolatelně klepe na duši, jak
tomu bylo u sv. apoštolů.

František byl z oněch vyvolených, jež Bůh
určil k veliké dokonalosti. Jakých prostředků
použilo božské milosrdenství, aby jej povolalo
a kdy se po prvé ozval hlas Páné?

Jeho zpovědník P. Norbert vypráví: „Prvním
popudem ke vstoupení do kláštera byla mu
nemoc, která jej v několika dnech uvrhla na
pokraj hrobu. Pohled na smrt vzbudil v něm
spasitelnou bázen. Modlil se za uzdravení a
slíbil, že vstoupi pak do kláštera. Jeho mod
litba byla vyslyšena; ale jinoch brzy zapomněl
na slib a opět přilnul k světu.

Po nějakém čase navštívil jej Pán Bůh
zánětem hrdla, jenž nabyl takové prudkosti,
ze se obávali o jeho Zivot, protože téměř



Věčnou láskou miloval jsem tebe. Zasnoubím
tě sobě v spravedlnosti a soudu, v milosrdenství
a v slitování. (Os. 2, 19--20.)

Obláčka sv. Gabriela.

Nechávám světlu nádhernost, Mne níc neléší na zemi
podvodnou chválu a hodnost. než Ježíš se svými ranami.

Za ním jdu ukřižovany,
neb on je můj Bůh zraněný.

(Resp. k sv. Frani. Seraf.)

Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vyvolil vás.
(Jan 15, 16.)

Kdo miluje otce neb matku více než mne, neni mne hoden.
(Mal. 10, 17.)
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nemohl dyýchati. Opět se utekl k modlitbě a
vzýval za přimluvu blahoslaveného Ondřeje
Bobolu, jenž nedlouho před tim byl povýšen
na oltáře. Položil si obraz blahoslaveného
mučedníka na zanicené místo a obnovil slib,
ze se stane řeholníkem. Potom se ulézil k od
počinku a spal velmi dlouho. Když procitl,
citil, že se mu velice ulevilo; dýchal zcela
lehce. Po celý život vděčně vzpomínal na toto
uzdravení, vzal onen obraz s sebou do klá
štera a stále jej uctíval. Po této nové milosti
pomyslel nějaký čas na klášter, ale poněvadž
stále odkládal, nabyla láska k světu zase
vrchu a on zůstal, kde byl.

Z nejmilejších zábav Františkových byla
honba. Jednou na honu upadl a zlomil si
nosní kost. V témze okamžiku zazněl výstřel
z pušky, kterou měl na pleci, ale kulka se
pouze dotkla jeho čela. František porozuměl
připomínce, počal plakati a obnovil slib svůj.
[ tehdy váhal, třeba mu jizvy připomínaly ne
bezeči, jeho vrlkavost a nevděk. Přece však
mu Pán Bůh neodnal své milosti a po Čtvrté
napomenul jinocha k opravdovosti a to způ
sobem zvláště citelným.

František měl upřímné rád své sourozence,
nejvíce však sestru Marii. Zdálo se, že jsou
jedno srdce a jedna duše. A tato sestra byla
v květu mládí v máji r. 1855 zachvácena
smrtí. Stala se prvou oběti cholery, jez toho
roku ve Spoletu zuřila. Strašlivá to rána pro
milující srdce jinochovo. Zdálo se mu, že
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ztratil polovinu života a po několik dní byl
hluboce sklíčen. Vzpomínka na sestru ho ne
opouštěla, avšak milosti Bozi stala se mu
připomínkou, jak pomíjející je vše pozemské.
„Jsme jako tekouci voda“,řikával Často, „svět
i člověk pominou jako stin a jako sen. Před
několika dny byla moje sestra ještě obrazem
krásy, těsila se plnému zdraví — a teď?
O marnost nad marnost“

Zdálo se, že milost konečně zvítězila; ale
nebylo tomu tak. V prvém návalu zármutku
sdělil otci svá předsevzeti a tvrdil, že teď uz
nic není s to, aby jej zdrželo od kláštera.
Sante miloval velmi svého syna a zakázal mu
dále o tom mluviti buď z obavy, ze by jej
ztratil, nebo aby lépe vyzkoumal jeho povo
láni. Brával jej ještě Častěji nez před tim do
společnosti a do divadla. Ale byl by mohl
věděti, že srdce jinochovo již velmi mnoho
utrpělo ranami, jež mu styk se světem zasadil,
a ze opatrnost žádá, aby každou nebezpečnou
přilezžitost od něho vzdaloval. Až přiliš rychle
dosáhl, oč usiloval. František se nechával
více nez jindy zaslepovati marnostmi světskými,
aniž ovšem ztratil nevinnost, nebo byl jiným
na pohoršení. [ nadále přijímal věrně svaté
svátosti a pilně se účastnival shromáždění
kongregace.

Zatím připravoval Pán Bůh zázrak své mi
losti. František měl býti dle plánu Prozřetel.
nosti miláčkem Mariiným, skvěle zářícím vzorem
pravé úcty k Matce Páně i výmluvným důkazem



19

mateřské lásky, s jakou Maria chrání těch,
kdož se ji důvěrně doporoučeji. Duch svatý
chtěl tedy pouziti Matky Ježišovy, aby překo
nal nadobro odpor jinochův proti jeho povo
lání. S ní započne život svatosti. Ukáže se
mu — a vitězství je dilem jediného okamžiku.

V dómě spoletském se uctivá obraz Matky
Boži — ikona, jez bývá kazdoročně v oktávě
Nanebevzetí Panny Marie v slavnostním prů
vodu nošena kolem kostela. V zástupu, jenž
tam klečel, byl toho roku i František Possenti.
Stál tam ne jako pouhý divák. Upiral zrak
na obraz a bylo mu, jako by nebeská matka
nan pohlédla a jako by v nitru slyšel slova:
„Františku, svět neni pro tebe, jdi do kláštera!“
Tim byl hluboce dojat. Vstal, odstoupil a ne

bránil slzám. Byla to rána tak hluboká, že se
dříve nezhojila, až když došel klidu v klášteře.

Nebyl to uz František, milost jej rázem
učinila jiným člověkem ; poznával, komu je
dikem zavázán a volal neustále: „Jedním je
dinýmpohledem, Matko,jsi zranila moje srdce“.

Potom si trpce vyčitával: „Co Činiš, Fran
tisku? Ty už nenáležíš světu a svět ne tobě,
opusť otcovský dům a jdi, kam tě Bůh volá.
Nerozmýšlej se jiz, nýbrž jednej!“

Zmoudřev zkušenosti, chtěl nyní obezřet
něji přikročiti k dilu a tak se chovati, aby
nikdo a především otec, nepostřehl změny, jež
se udála v jeho nitru. Oblékal se s toutéž
pečlivostí, zůstával čilý a veselý, zkrátka na
venek zůstal týž. Ale jeho bratr Jindřich, jenž
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ho tajné pozoroval, vyprávěl při procesu
blahořečení, že pod jemným šatem nosil kající
pás, kožený řemen s ostrými železnými hroty,
a třeba byl před lidmi veselý a pln Zivota,
byl-li sám, nedovedl zadržeti slz. Také se již
nevzpiral, měl-li jiti s otcem do společnosti
a navečer do divadla, ale sotva začalo před
stavení, dovedl se pod nějakou záminkou vzdá
liti a odcházíval do dómu, aby se tam modlil
před obrazem Matky Boží. Někdy byl kostel
zavřen a tu se František modlival venku. Ke
konci představení opět vyhledal otce.

IV. Boj a vítězství.

Třeba se Frantisek snažil ukrýti dar Bozži,
prece se mu to podařilo jenom částečně,
i otec se něco dověděl a protože nahlížel,
ze úmysl synův je vážny, velmi se rmoutil.
František pozoroval tichou bolest otcovu, ale
nepokládal chvíli za dosti příhodnou, aby mu
sdělil své rozhodnuti. Nejprve chtěl své ta
jemství vyjeviti muži hodnému důvěry a po
prositi ho o radu. Nepochyboval o pravosti
svého povolání; přece však nechtěl rozhodo
vati pouze sám ve věci tak důlezité. Vroucně
se pomodliv k Pánu Bohu a nejblahoslave
nější Panně, odebral se k P. Bompianimu,
svému učiteli a zpovědníku. „Jedné srpnové
neděle“, vyprávěl tento, „prosil mne František,
zdali by směl se mnou promluviti mezi čtyřma
očima. Když mi sdělil, že zamýšli vstoupiti
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do řeholního stavu, zkoušel jsem jeho od
hodlání a upozorňoval jsem ho na různé ob
tize. Naše rozmluva trvala dlouho, ale konečně
jsem byl tak pevně přesvědčen o jeho povo
lání, ze jsem mu poradil, aby vnitřního hlasu
uposlechl a učinil potřebné kroky.“ Nespo
kojiv se tim, rozmlouval František ještě s P.
Tedeschinim a s kterýmsi zbožným poustlev
nikem, jenz zil velmi kajicně na hoře nedaleko
Spoleta.

Tak přesvědčen o svém povolání neztrácel
jiz času a prosil, aby byl přijat u pasionistů.
Uminil si též, ze vše sděli otci. Byla to těžká
úloha. Avšak odvaha, jež ho oživovala, od
nala mu všecku bázen. Ale jakmile se objevil
před otcem, zmocnilo se ho takové pohnutí,
že nebyl s to vypravitize sebe jedinéhoslova.
Když však otec, který dobře tušil, oč jde, jej
upokojil, nabyl zase odvahy a pověděl, že se
teď pevné rozhodl opustiti svět, aby spasil
duši a následoval konečně hlasu Božího, jenž
jej volá k životu řeholnímu. I tentokrát chtěl
otec odporovati, ale svědomí jeho se ozvalo
a on mlčel. Protoze se nechtěl ukvapiti, ne
svolil ihned. František ho prosil po druhé.
Pravil, že zpovědník jeho rozhodnutí schválil,
ze se před Bohem za neustálých modliteb
zkoumal, že jej vnitřní hlas neustále pudi a
nedopřeje mu klidu, dokud nedosáhne s po
žehnáním otcovým svého cile. Prosil už pro
vinciála o přijetí a čeká kazdé chvíle odpo
věď; slovem, všecko je připraveno, jen ještě
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svolení otcovo jest nutné. Třeba otec viděl,
že všecko jest již tak přichystáno, nicméně
se divil a tázal se, který řád si vyvolil. František
jmenoval pasionisty.

Užasly otec sotva sluchu věřil, že si syn
zvolil řád tak přísný, a vypočitával mu všecky
obtíže, jež ho čekají. Ale František odvětil, že
neopustí pokoje, dokud mu otec nedovoli tam
vstoupiti. Sante bojoval prudký boj. Déle se
stavěti proti přání synovu bylo netoliko velmi
tězké, nýbrz i odporovalo jeho svědomí; ale
svoliti ihned, zdálo se mu neprozřetelné a
nebezpečné.

V těch dnech byl právé doma bratr Fran
tiskův, dominikán P. Ludvik Tomás. Velmi se
podivil rozhodnuti bratrovu a rozmlouval s nim
na přáni otcovo o přísnosti řádu pasionistů
a oprávněné obavě otcově, že ji neni s to
snášeti. František odpověděl, ze svoje povo
láni dlouho zkoušel a co se týče zdraví, že
skládá všecku naději na Pána.

Protože se nedal ničím zviklati, slibil otec,
ze mu nebude déle brániti, schváli-li jeho po
volání strýc, který byl kanovníkem v Loretě.
O tem jinoch nepochyboval.

Druhého dne se odebral do kostela servitů,
aby poklekl před obrazem bolestné Matky a
poděkoval ji za mocné přispění. Pak již po
čítal hodiny, jež ho jestě dělí od blaženého
okamziku, kdy má přestoupiti práh kláštera.

Dne 5. září 1856 byly v koleji ve Spoletu
slavnostně rozdělovány odměny; při zahájení
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studenti vyšších třid přednášeli básně. Fran
tisek zaujal mezi nimi první misto; neboť spo
joval nejvýbornější vlohy; měl příjemný, har
monický hlas a zvláštní obratnost v přednesu.

Objevil se na podiu, oděn ještě vkusněji
než obyčejné, s pečlivě učesanými vlasy, bí
lými rukavicemi a lesklými botami. Oblékl, co
měl nejkrásnějšího a nejdražšího. Se zápalem
a nadšením přednesl svoji básen, takže po
sluchači byli uchváceni.

Ani nejmenším pohybem neprozradil, co se
děje v jeho nitru. „Vždycky jsem si myslival“,
praví Bonaccio, jeho spolužák a prvý životo
pisec, „ze se František úmyslné oblekl s tak
přehnanou pečlivosti, aby mohl lépe nohama
pošlapati v přitomnosti tolika lidí marnost
světskou. Neboť co se stalo druhého dne?
Jinoch, jemuž svět byl otevřen a na něhož
se usmival, odvrátil se pojednou od jeho mar
nosti. S nejhlubší soustrasti pohližel na ma
licherné sobectví světa a oplakával v srdci
lehkomyslnost těch, kteří se úzkostlivě za ním
zenou.“

Po slavnosti rozloučil se František s nej
důvěrnějšími přáteli, ale přece jim neprozradil
svého tajemství. Netušili, co zamýšli a domni
vali se, ze bude o prázdninách cestovati.

Avšak nejen s nimi se rozloučil, nýbrž i
s osobou, jejiz společnost pro něho mohla
byti nebezpečnou. Ani s ni nemluvil o svém
rozhodnuti. Myslila, že opusti pouze na několik
dní město, když v předvečer odchodu do klá
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štera k ni přišel, aby svou přichylnost k světu
u jejich nohou usmrtil, jako by chtěl říci: „Již
nejsem takový jako dříve; počal jsem milo
vati jiné věci; v nebi se opět uvidime“. Tato
dáma, manželka vysokého důstojníka, žila v do
bě blahořečení Gabrielova v Rimě.

V. Loreta a Morovalle.

Když František vykonal obvyklé návštěvy
u příbuzných a známých a k večeru se vrátil
domů, rozloučil se s otcem, bratry a sestrami.
Všichni byli velmi smutni. Zvláště otec přinesl
tehdy velikou oběť. Dne 7. záři 1856 odces
toval Frantisek Časně ráno s bratrem domi
nikánem do Lorety.

K večeru se přiblížili k Recanati a pozdra
vili v dálce basiliku loretánskou. Srdce jino
chovo překypovalo radosti, kdyz posilal první
pozdrav nebeské Matce; byl by si přál koním
připnouti křídla, aby rychleji dostihl Lorety.
„Dne 8. záři“, vypravuje P. Ludvík, „ubírali
jsme se časné ráno k basilice. Bratr tam zůstal
dlouho do poledne a když jsem odsloužil mši
sv., zastihl jsem jej klečícího v koutě, pohří
zeného v modlitbu. Když jsem se ho tázal,
chce-li se mnou jiti na slavnou mši sv. a po
slechnouti hudbu, odpověděl mi, že zůstane
raději v kapli a tam Ze jej po mši sv. najdu.“

Jak vroucně se tam asi modlil, aby své milé
Matce poděkoval za milost povolání a prosil
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Ji, aby svou láskou a moci chránila jeho
drahou rodinu.

První jeho starosti bylo vykonati na tomto
milostném misté generální sv. zpověď. Opustil
svět, v jehoz zkaženém vzduchu žil po 15 let,
aby započal v klášteře nový život, život sva:
tosti, a třeba duše jeho ve světě nezahynula,
přece jen utrpěla škody. Chtěl se tedy očis
titi v koupeli pokání a složíti všecky skvrny
k nohám své Matky, aby v řeholi již nemyslil
na dřívější slabosti. Kdvž jej bratr zanechal
samotného, dobře se připravil a přistoupiv ke
zpovědnici, vyznal se slzami a vzdechy i nej
menší chyby, jež mu připadaly jako veliké
hrichy. Obdržev rozhřešení opustil s lehkým
srdcem zpovědnici. Poklekl s vroucím diků
činénim v kapli Matky Bozi a přijal pak Nej
světější Svátost s láskou serafa. Není pochyby,
ze na tomto svatém mistě, jež je posvěceno
vřelými sliby zbozných poutníků a modlitbou
tak mnohých vynikajicích věřících, byla vlo
zena do srdce jinochova jiskra neobyčejné
pobožnosti k Marii Panně, kteráž v několika
letech vzplanula v mocný oheň.

Když se P. Ludvík vrátil po pontifikální mši
sv., jez dosti dlouho trvala, zastal bratra na
témže mistě ještě pohříženého v modlitbu.
Spolu opustili pak chrám a odebrali se k strýci,
kanovnikovi D. Cesarovi.

„Ten“, vypráví P. Ludvík, „obdržel ráno
dopis, v němž mu otec sděloval rozhodnutí
mého bratra, že se stane pasionistou. Když
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jsme vstoupili, popatřil na Františka ještě tak
mladého a útlého, dal se do smichu a po
koušel se nejrozmanitějšími důvody jej od
vrátiti od jeho předsevzetí. Ukazoval mu, že
onen rád je velmi prisný zvláště pro toho,
kdo je vychován tak jemně jako on. Hovořil
mu o nočních bděnich, mnohých přísných
postech, drsném šatě a tolika jiných strádá
nich, jež na sebe musí vziti. „Já sám,“ pravil
strýc, „pobýval jsem několik dní v klášteře
tohoto rádu a ještě teď se třesu při vzpo“
mince na jejich kajicná cvičení. Nevydržiš
dlouho tak tvrdý život, a já bych si nepřál,
aby ses rozhodl z nějaké přehnané horlivosti.
Uvažuj ještě jednou a modli se pilně, abys
toho později trpce neželel.“

František vyslechl uctivě všecky moudré
radystrýcovy a odvětil, že se již mnoho modlil
i napřemýšlel, dříve než se rozhodl vstoupiti
do tohoto řádu a Ze ani v nejmenším nepo“
chybuje o svém povolání.

Tak dosáhl vítězství při tomto prvním útoku.
Zdálo se, že chce nebeské Malce za to po
děkovati, kdyz hned po jidle opět navštivil
basiliku. Lekl se, kdyz jsem ho upozornil, že
jest čas k odjezdu; kdož vi, jak dlouho by
se tam jinak byl modlil.

Z Lorety se odebrali do Civita-Nova a
zůstali tam u příbuzných na oběd. Ale sotva
se tito přátelé dověděli o cili cesty, už jinocha
napominali a útočili naň, aby přece upustil
od své pošetilosti, jak jmenovali jeho roz
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hodnuti. Všecko nadarmo! František odpo
věděl s největší laskavostí a s výrazem bla
zené radosti, že již brzy budou vyplněny
jeho nejvřelejší tužby.

K v>čeru dojeli cíle své cesty, Morovalle;
tam bylo jinochovi přestáti poslední útok. Pře
býval tam totiž P. Jan, tehdy kvardián kapu
cíinů, příbuzný otcův. Také jej prosil otec, aby
pečlivě vyzkoušel povolání Františkovo. Když
přečetl dopis, pravil Františkovi: „Hled, tento
šat je drsný, ale drsnější jest roucho pasio
nistů“, a potom se pokoušel přesvědčiti ho,
ze jeho předsevzetí jest nesplnitelné. Ale nic
nepomohlo; František setrval neochvějně při
tom, co poznal jako vůli Boží.

Ještě téhož dne vedl jej bratr na výslovné
přání do kláštera. P. Ludvík jej sice chtěl
zatím jen představiti otcům a potom ještě vy
konati několik návštěv u příbuzných. O tom
však nechtěl František ani slyšeti.

Na doléháni bratra, strýce i otců odpovídal
s největší laskavosti: „Přišel jsem, abych tu
zůstal u nových svých bratři a již odtud ne
odejdu.“

Kdo dovede vypsati štěsii nadšeného če
katele, když po prvé kráčel chodbami klášter
nimi, a kdo pohnutí při pohledu na mladist
vého řeholníka, jehoz veselá tvář zdála se
hovořiti: „My jsme šťastni ! Jsme jako v nebi!“

Klášter v Morovalle leži ve velmi přívětivé
krajině a jest — podle řádových pravidel pa
sionistů — zcela osamělý. Neboť zakladatel,
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svatý Pavel z Kříže, chtěl, aby domy jeho kon
gregace byly budovány v nejodlehlejší samotě.
Tak měla býti jeho misionářům vždy poskyt
nuta příležitost, aby po apoštolských pracích
se mohli v samotě a mlčení vyzbrojiti novou
silou.

VI. Gabriel, syn sv. Pavla z Kříže. “)

Dne 21. záři 1856, na slavnost bolestné
Matky Bozi, shromáždila se klášterní družina
v Morovalle v kostele k dojimavé slavnosti:
k obláčce Františka Possenti. Blažený jinoch
připravil se k ní devitidenními duchovními
cvičenimi, při nichž obdržel od Pána množství
nebeských osviceni.

Hle, klečí před oltářem. Jeho sebranosf,
zavlhlé oči, ohnivý pohled a úsměv kolem
rtů svědčí o neskonalém štěstí. Novicmistr
žehná nejprve různé částky oděvu. Kolem něho
stoji kněží a oblečení již novicové.

S jakou uctivosti naslouchal František těmto
modlitbám, s jakou horlivostí usiloval, aby
porozuměl jejich smyslu. Vždyť bylo jeho je

*) Řád pasionistů byl založen svatým Pavlem
z Kříže (nar. 1694, zemřel 1775). Jeho členové se
zavazují zvláštním slibem, že budou ustavičně roz
jimati o hořkém utrpení Páně a podporovati po
božnosti k trpicímu Vykupileli kázáním a misiemi.
Rádové roucho jest černé; na levé straně prsou
nosí členové malý srdcovitý štitek, na němž jsou
znázorněny nástroje utrpení Páně.
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diným přáním, aby od počátku dokonale plnil,
co mu ukládá povolání a žil věrně v duchu
zakladatele řádu. Duch a účel řádu, podpo
rovati pobožnost k přehořkému utrpení v sobě
i jiných, výstižně jest vyjádřen v Zzehnáních
při obláčce.

A chceme-li porozuměti kráse Zivota svět
cova, musime aspoň poněkud poznati řád, ve
kterém žil a pravidla, jichž věrným zachová
vánim se posvětil. Proto podáváme v překladu
ony modlitby.

Zehnáni černého vlněného roucha:
„Pane Ježiši, jenž jsi se ráčil naší smrtelnou

schránkou obléci, prosíme Tě pokorně, abys
požehnal a posvětil tento šat, kterýz má ucho
vati vzpomínku na Tvé utrpení a smrt. Dopřej
svému služebniku, jenž ve zbožné pokoře
touží Sat naší kongregace obléci, milost, aby
oblékl Tebe“.

Zehnání pásu:
„O Bože, jenž jsi chtěl, aby Tvůj Syn od

hříšníků byl spoután, aby tim osvobodil Tvého
služebníka, požehnej, prosime Tebe, tento pás,
a dej, aby Tvůj služebník vždycky byl pamětliv
pout našeho Pána Ježiše Krista. Propůjč mu
také milosti, aby v této kongregaci vylrval a
pamatoval, že je stále připoután k Tvé službě“.

Zehnání pláště :
„Pane Ježiši, račiž tento plášť pozehnati a

posvětiti jej svým božským slitovánim; a jako
jsi strpěl, abys byl v paláci Herodově oblečen
bílým pláštěm a v praetoriu Pilátově šarla
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tovým, tak daruj Svému služebníku, jenž bude
oblečen tímto pláštěm na památku Tvého utr
peni, milost, aby snášel velikomyslně potupu,
ponižení a posměch pro čest Tvého jména“.

Po těchto zehnáních upozorní kněz čekatele
na veliký význam slavnosti a obleče jej po
svěceným šatem, říkaje:

„Nechť tě Pán oděje tímto černým kajicím
rouchem, abys vždy měl oči obrácené k Je
žiši, jenž rukama hříšníků na křiž byl přibit
a abys nad nim plakal, jako se pláče nad
prvorozencem“.

Při oblékání pásu:
„Račiz tě Pán k sobě připoutati poutem

spravedlnosti a 'ásky, abys zůstal s Nim spojen,
setrvávaje u paly kříze“.

Při oblékání pláště:
„Pane Ježiši, jenž jsi rekl: Jho mé jest

sladké a břímě moje lehké, prosíme Tě, uděl
služebníku svému milost, aby tak nosil tento
plásť, aby povzbuzen nepřetržitým pozorováním
Tvého utrpení bez přestání tělo své umrtvoval“.

Potom klade knéz křiž na ramena Čekate
lova, rikaje pri tom:

„Milovaný bratře, vezmi tento křiž jako
památku na křiz Pána našeho Ježíše Kristla;
sklon se pokorné pod mocnou rukou Boží,
abys jednou s Nim obdržel život věčný“.

Kněz vstaví mu na hlavu trnovou korunu,
řka :

„Vezmi, milý bratře, trnovou korunu Pána
našehoJežiše Krista. Pokoř se pod všemocnou
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rukou Boži a buď z lásky k Němu poddán
každému stvoření“.

Potom podají čekatelovi hořící svici, zano
tuji „Prijď, svatý Duše“ a všichni libají no
vého bratra polibenim pokoje. Pak se béře
průvod kolem kostela. |

Kdo neciti, jak dojímavá jest taková slav
nost a jak mnoho přispívá k dokonalému po
rozumění povinnostem, jež novic při obláčce
béře na sebe?

Ze jim František dobře rozuměl, o tom vý
mluvně svědči horlivost, s jakou se neustále
věnoval věrnému jich plnění. Při obláčce ob
držel také nové jméno, jak jest zvykem u pa
sionistů: „Gabriel od bolestné Matky“. Tak
jej budeme dále nazývati. Zvolil si jméno to,
aby uctil anděla Zvěstování a bolesti nejsvě
tější Panny. Ž toho jest patrno, že si lásku
k Matce Boži přinesl s sebou.

Po ukončení slavnosti vrátil se do jizby a
vrhl se na kolena, aby s vroucími slzami po
děkoval Bohu a jeho přesvaté Matce. Při
tom se obracely jeho myšlenky i k otci, kte
rého před čtrnácti dny zanechal hluboce za
rmouceného ve Spoletu. Napsal mu dopis:
„Nejdrazší otče! Veliký den nastal! Již dlouho
mne Pán Bůh očekával; já však jsem zůstával
hluchý a nepřestával jsem ho ve světě urá
zeti. Prece však nekonečné jeho milosrdenství
obrátilo všecko k dobrému. Dnes, na slavnost
bolestné Rodičky Boží, naší ochránkyně a
matky, oblékl jsem s nevýslovným štěstim po
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svátný Sat a přijal jméno „Gabriel od bolestné
Matky“. Až dosud, nejdražší otče, jsem ne
pocitil ani nejmenšího odporu k svému po
volání. Bud přesvědčen, že koho Bůh povolal
k řeholnimu životu, tomu také dává mimo
řádnou milost, které nikdo nedovede dosti
oceniti. Jak opatrným byl bych musel býti ve
světě, abych žil křesťanským životem. Prosím
Tě, abys mi odpustil neposlušnost a mrzutosti,
které jsem Ti působil. Také prosím za odpu
štění své sourozence a Pacifiku, jestliže jsem
se k nim snad Spatně choval. Bratři moji,
buďte hodní; nezarmucujte otce, neboťsi toho
nezaslouzi. Milujte se vespolek. Prose o po
zehnáni, drahý otče, znamenám se Tvůj mi
lujicí syn, bratr Gabriel od Bolestné Matky,
pasionista.“

Z prostých slov tohoto dopisu poznáváme
dostatečné radost jinochovu, že se splnily jeho
nejvroucnější tužby. Chtěl také psáti bývalým
soudruhům, aby, jak řikal, napravil, co pokazil
zlým příkladem. Kterak se musime diviti jeho
útlému svědomí, jež ho nutkalo k takovým
projevům pokory. Neboťf přátelé, s nimiž ob
coval, vypovídali jednohlasné, že jim nikdy
nebyl podnětem k zlému, a dal-li kdy špatný
příklad, nemohl lépe napraviti pohoršení než
tim, ze tak velkomyslně opustil svět.

VII. Odloučení od věcí pozemských.
František učinil tedy rozhodný krok. Klá

Sterní brána se za nim zavřela. Jak tomu však
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bylo v jeho nitru se zlými zvyklostmi, se zka
zenými náklonnostmi, jež ve většině případů
byvají nejnebezpečnějšími průvodci nově vstu
pujících členů? Bylo také jemu vésti úporný
boj proti nim? Z toho, co jsme dosud po
znali, dal by se takový závěr vyvoditi. A přece
bylo u něho právě neobyčejným znakem po
volání, že od chvile, kdy vstoupil do řádu,
byly vášné jeho jako spoutány. Ovšem musil
bojovati, aby přemohl svou prudkou povahu,
sám sobě musil Činili násili, aby vášně zkrotil ;
co jej však ve světě přitahovalo, nechávalo
jej nyní chladným. Svět s nim šel az ku prahu
klášternímu, ale nevstoupil s nim dovnitř. Mezi
nim a bratrem Gabrielem postavena zeď. Česty
obou se rozcházely.

Nás Spasitel pravil, že třeba začit nenávi
děti, co. jsme dříve přespříliš milovali. Při
vstupu do kláštera citil omilostněný jinoch,
jako by byl přenesen do jiné krajiny, ze které
pozoroval svět jako v zrcadle. Obraz ten mu
připadal jako strašlivý sen, na který vzpomi
náme jen s hrůzou. Proto si častěji litostné
stěžoval: „O marnosti, pošetilosti, zaslepe
nosti, pomijejícnosti světa, kdo dostatečně
opláče neštěstí těch, kdo v něm hynou?“

Bylo mu nemilé, slyšel-li o světě hovořili.
Jestlize se dotkli někdy při zotavení tohoto
předmětu, snažil se dáti rozhovoru jiny směr,
říikávaje: „Co máme ještě činiti s lím, Čeho
jsme se navždy zřekli? Nechte mrtvých, ať
pochovávají své mrtvé.“ Z ohledu nan se
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o tom nemluvivalo. Také nikdo neslyšel, že
by kdy vyprávěl přiběhy ze života v domě
otcovském nebo v koleji, takže bychom z jeho
mladistvých let téměř ničeho nevěděli, kdyby
nám jeho vrstevnici nebyli zpráv těch zacho
vali.

Dvě z jeho ctnosti zasluhují zvláště podivu :
odtržení se od věci, jez do jisté míry smime
milovati a odpor proti tomu, co by mohlo
uvésti do nebezpeči věčnou blaženost.

Smýšlení své vyjadřuje v dopise příteli
z koleje spoletské, Filipovi Giovanettimu, ji
nochu ryzi zbožnosti a bezůhonného života,
později soudci v Rieti: „Milý přiteli! Neříká
se bez důvodu, že svět je pln osidel, úskoků
a nebezpeči a že jest velmi těžko spasiti duši.
Proto však netřeba, aby tvá mysl poklesla ;
neboť i ve světě možnostáti se blahoslaveným.
Nejdražší Filipe, chceš býti spasen? Nuže, za
přisahám tě, varuj se špatných prátel, varuj
se divadla! Vim z vlastní zkušenosti, že je
těžko účastniti se toho, aniz bychom zíratili
milost Boží, nebo aspoň ji vystavili velikému
nebezpečí. Nečti špatných knih; neboť nedá
se vypověděti, kolik zla způsobují v duši ji
nochově. S Tebou jsem po léta obcoval a
víš tedy, mluvim-li pravdu či ne. Nejdražší
Filipe, ujišťuji Tě, že kdybych byl zůstal ve
světě, jistě bych nebyl zachráněn. Ano, jest
nemožno spasiti duši, obcujeme-li se světsky
smýšlejícími přáteli, vystavujeme-li se mnohým
nebezpečím a navštěvujeme společnosti, ve
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kterých vládne duch světa. Řekni mi, mohl-li
jsem se vice oddávati zábavám a veselostem,
než jsem to činil? A co mi zbývá ze všeho?
Jen odpor, mrzutost a hořké výčitky svědomí.

Nejmilejší Filipe, doznávám, nesdělil jsem
Ti vždycky, co jsem citival v srdci; ale uji
šťuji Tě, ze nyní s Tebou mluvim upřímně,
jako věrný přitel. Ubezpečuji Tě, ze vzhledem
k Tobě si přeji jen jedné věci. Až totiž sám
svou duši zachráním, pak nechf v onen strašný
den posledního soudu ochranný plášt Mariin
nás oba šťastně skryje. A radival-li jsem Ti
dříve zle a dával Ti špatný příklad, pak Tě
prosim, opovrhni tim teď. Často jsi mi ukázal,
žes upřímným přitelem. Nikdy toho nezapo
menu. Avšak nyni chci a žádám od Tebe
pouze jediného, abys neodmitl prosby přitele,
jenž s Tebou hovoří se vší přimosti. Kéž Bůh
dá, abys mohl čisti v mém srdci. Nejdražší
Filipe, nesměj se mi, neboť mé srdce to mluvi.
Prosim Tě, abys mi odpustil mrzutosti, jež jsem
Ti způsobil. Odvolávám všecko zlé, které jsem
Ti vyprávěl o jiných. Zapomeň na to a pros
Pána Boha, aby mi odpustil.“

Jestliže pravá výmluvnost jest řečí srdce,
pak ona diktovala tyto prosté a přece hluboce
procitěné dopisy. Nelze jich Čísti bez pohnutí.
Tyto ostré projevy Gabrielovy o světě a jeho
radostech budou se mnohým zdáti přehnané
a jeho odpor budou považovati za výron sla
bého, bázlivého ducha. Nám se však jeví slova
jeho plna nebeské moudrosti, jako slova Pisma



-6

svatého: „Nemilujte světa ani toho, -cove
světě jest, neboť svět jest zcela zkažený, pa
nuje v něm žádost těla, očí a pýcha života;
a tyto žádosti nejsou podle ducha Božího, ale
jsou vlastní světu. Svět zahyne se svými roz
košemi: kdo však činí vůli Boží, zůstává na
věky“

Nyní o jeho odtržení od osob a věcí, jež
jsou nám nejdražší, k nimž přirozeně nejvice
Ineme. Kdo si jest vědom, že miloval věci
zapovězené, musí se dle slov svatého Řehoře
Velikého z ctnosti zdržovati i věcí dovolených.

To bylo i zásadou Gabrielovou. Při ní stál
pevně a jednal věrné podle ni.

Příbuzné své, zvlášté otce, vřele miloval.
Dovedl však tuto přirozenou náklonnost tak
opanovati, že přes něžnou svoji povahu byl
jako bez citu; nebo lépe řečeno, uchoval si
něžnou tu lásku, ale zbožnosti ji očistil a zu
šlechtil, a vzpomínka na příbuzné provázela
jej stále při modlitbách.

To vidíme ve všech jeho dopisech.
„Nevěřte, že by syn, jenz vstupuje do řádu,

mohl zapomenouti na lásku a dobrodiní svých
rodičů; neboť mohu Vám říci, ze láska v fe
holním životě stále se zdokonaluje a že vždy
vzpomináme na přijatá dobrodini.“ Čteme-li
dopisy, jež psal domů, vidíme, že není ani
jediného, jenž by projevoval smyslnou při
chylnost. Z kazdé řádky mluví jinoch, jenž
sice miluje své přibuzné, ale láskou svatou
a nebeskou.
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Psával domů o vánocích, velikonocích a
letnicích. V listech oněch se zračí jeho zbož
nost a nejhlubší víra. Tak piše: „Drahý otče!
Co má obsahovati blahopřání syna dobrému
otci! Nechci přicházeti s formálnostmi ani
s přáním lichým. Žádám pro Tebe pouze je
diného, aby totiz Božské dité a jeho milá
Matka ráčily vyplniti moje přání pro Tebe i
celou rodinu.“ A přáním tim bylo, aby jeho
příbuzní žili ve svaté bázni Páně, tak aby byli
připravení k hodině smrti. Na Boži hod veli
konoční piše: „Upřímná láska k Vám mne
nuti, abych splnil povinnosti jako křestan a
syn. Kéž Vám Ježiš a Maria připraví blažené
svátky velikonočni.“ A na Boží hod svatodušní:
„Duch svatý nechť sestoupi na Tebe a mé
bratry a obdaří Vás duchem pravdy, útěchy
a pokoje, zárukou to věčné blaženosti. Kéz
naše nejsvětější a nejsladší Matka v nebi,
plná dobroty a útrpnosti k nám ubohým, od
měni, otče, Tvou starostlivost, s niž jsi nás
vychoval a s kterou jsi pečoval o blaho naši
duše.“

Není to sice obvyklý sloh blahopřejných
dopisů, jak je dnešní duch času diktuje. Ano,
i v křesťanských kruzích mnohý by se ostýchal
přijíti s tak zbožným přáním. Spokojujeme se
prázdnými frázemi a čistě vnějšími formami.
Zdaž to zvyšuje upřímnost?

Výmluvným důkazem jeho odtržení od pří
buzných byla jeho nechuť ku psaní dopisů.
Představený mu musel vždy připomínati a ulo
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ziti mu to za povinnost. A ještě hledal důvodů,
aby se ji mohl vyhnouti. „Cini to ostatní také?
Můžete mě ujistiti, že mi nebude třeba sklá
dati z toho počet? Beéřete odpovědnost na
sebe? „Pak teprve byl upokojen a ihned začal
psáli.

Tutéž nechuť pocifoval, obdrzel-li dopis.
Ž toho patrně viděti, jak daleko dospěl v od
loučení od nejdražších bytosti, jež na světě
měl. Poznal-li novicmistr na adrese, od koho
dopis jest a dával mu jej pak zavřený, nechtěl
ho bratr Gabriel otevřiti. Obdržel-li však dopis
otevřeny, tázal se, neobsahuje-li nic zbytečného.
Jinak ho nechtěl vůbec čČisti. Aby jej uklidnil,
předčitával mu novicmistr dopis sám.

Avšak nejen duchovnímu vůdci sdělil svoji
nechuť, nýbrž i otci. Ten chtěl, protože jej
obzvláště miloval, častěji o ném slyšeti a prosil
ho, aby prece více psával. Gabriel snažil se
pak otce upokojiti: „Nejdražší otče, protože
Tě nerad nechávám v neklidu, chlél jsem již
častěji psáli. Nestrachuj se přece tolik, jak se
mi daří. Mám Matku — minil tím nejblaho
slavenější Pannu — která, třeba toho ani ne
zasluhuji, mě miluje a o mne se stará. Ne
znepokojuj se, daří se mi dobře a je-li to
nutné, budu ještě psáti.“

Jindy vysvětluje otci, že ze všech řeholníků
nejvice píše a to že mu působí nepokoj, pro
toze by se raději přidržel přísného pravidla.
Nechtěl by miti na svědomi, aby se zahnizdily
v klášicře zlorády. „Reholnik“, tak konči, „má
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se varovati, pokud to na něm záleží, kazdého
neužitečného styku s rodinou. Proto Ti dávám,
nejmilejší otče, třeba jsem toho nehoden, od
teto chvile za téšitelku a ochránkyní bolestnou
Matku, která jest útěchou všech lidí, zvláště
zarmoucených ; a kdyz by ses rád něco o mně
dověděl, jdi k Ni a řekni Ji, ze jest Její po
vinnosti, aby Tě potěšila a splnila povinnosti
dítka vůči otci. Ona to lépe dovede. než já
a ráda to učiní, protože tyto projevy něžnosti
opomijim z lásky k Ni. Ego diligentes me diligo.
Miluji ty, kteří mne miluji, pravila přece!“

Otec mu jednou napsal, že někteří z při
buzných ho chtéjí navštiviti. Ihned prosil otce,
aby se postaral, aby se tak nestalo, neboť
v tom viděl veliké nebezpečenství pro svou
duši.

„Predsevzal jsem si, že se budu střici ta
kových rozptylování a pokud na mně jest,
chci se o to přičiniti, třeba bych byl i ne
zdvořilý. Nediv se mému rozhodnuti. Pocházi
od toho, který denně chybuje, ale chce ne
příteli vyrvati každou přiležitost, aby jej sváděl
k pokleskům ještě hrubším. Můzes si pomysliti,
jak bych se zaradoval, kdybych opět uviděl
své příbuzné, jež tak miluji. Ani moji před
stavení by nebyli proti takovým návštěvám.
Rozhodnutí vychází! pouze z vědomí mé sla
bosti, jez mne nutí, abych se naprosto va
roval všeho, co by mohlo znamenati pro ďábla
třeba jen malé vitězství !“

Jaká to pokora a rozhodnost, jaké vědomi
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vlastní slabosti! Jaká ostražitost a péče va
rovati se i sebe menšího nebezpečí!

I později, když skončil noviciát, odmital
každou návštěvu. Uslyšel, že otec přijede do
Monte Georgia a že vyslovil přání, aby tam
přišel i bratr Gabriel. Ihned psal otci: „Chceš,
abych mluvil, jak myslim? Nuže tedy, pravím
Ti upřímně, že nenahližím nutnosti takové ná
vštěvy, protože nemůze býti uvedena v souhlas
s mým stavem a snad by i mé duši mohla
uškoditi. Ostatně u nás pasionistů není zvy
kem konali takové cesty, ani ne u starších
řeholniků. Jak bych mohl já tak brzy po pro
fesi předstoupiti před své vrchni s takovým
přáním ?“

Jednou však, bylo to na konci noviciátu,
musil se odebrati do Ferna, aby vyřidil jakési
rodinné zálezitosti. Tam přišla i jeho sestra,
jez byla provdána za advokáta Pellegrina
Pellegrini. V domě notářové se s ni shledal.
Hovořil s ni o štěstí, kterého zakouší v ře
holním Zivotě. Byla zřejmě pohnuta. (fřeba
tomu bylo dávno, co ho naposledy viděla,
mluvil s ní přece, jen když jej novicmisfr
k tomu vybídl. Při této příležitosti navštívili
také kolej jesuitů, z nichž někteří, zvláště P.
Cardella a rektor P. Rossi, jinocha dobře
znali. Rektor, vypravuje novicmistr P. Norbert,
tázal se mne, jak se Gabriel chová. Dobře!
odpověděl jsem. Ale býval přece trochu lehko
myslný. — Milost povolání vše napravila! Má
velmi dobrou vůli, je horlivý a tak zbožný,
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jak si jen možno přáti. Bude-li tak pokračo
vati, máme oprávněnou naději, že v něm po
zději budeme uctivati světce.“ P. rektor tím
byl velmi vzdělán.

V té době asi psal P. Norbert panu Possen
timu list, který jen potvrzoval, co bylo svrchu
řečeno. „Od chvile, co bratr Gabriel vstoupil
do našeho kláštera, zasvětil se cele Pánu Bohu.
Dosud jsem neměl jediné přiležitosli pokárati
jej. Naopak musil jsem vždycky bditi, aby si
neukládal kajícných cvičeni, jež by mu mohla
uškoditi na zdraví; avšak i vtom ohledu jsem
spokojen, pozoruje jeho poslušnost.“

V jiném dopise pravi: „Bratru Gabrielovi
se daři dobře; je spokojen a veselý a ne

že vyhledával tak horlivé světských radovánek,
jez, jak říká, misto aby duši pozdvihly, na
plňují ji pouze odporem a výčitkami svědomí.
A tuto nechuť ukazuje nejen slovy, nybrž i
skutky a to v takové miře, že musíme klásti
uzdu jeho horlivosti. Bude-li Vase ditě i na
dále působiti s milosti, kterou mu Pán udělil
a ještě uděluje, bude pravým světcem. To bude
útěchou Vaší i mojí!“

V tomto dopise mluvi P. Norbert © lítosti
Gabrielově nad minulým životem.

Sám Gabriel psal otci:
„Prosim své bratry, aby neuzavirali přátel

ství se spolužáky, kteří nejsou právě příkladem
ctnosti. Nevoď jich do divadla! Dobře vím,
že nejsou všichni tak slabí, jako jsem byl já;
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ale přece jest všecko toto nebezpečno. Ó můj
Boze, jaké vzdechy vynucuje mi vzpomínka na
tyto věci! Se vší upřímnosti tvrdim, že jakmile
jsem jich začal vyhledávati, ztratil jsem lásku
ke studiu. Byl jsem pln zmatku; a v jaké pro
pasti bych se byl sřitil, kdyby mi nebyla přišla
na pomoc v oktávě svého Nanebevzetí Maria,
jež jest vždy plna dobroly i vůči těm, kteří
ji nevzývají. Hledáš-li skutečně spásy svých
dítek, zůstaň neochvějně pevný v tom, co jsem
Ti právě řekl.

Jiným zdrojem nářku a slz jsou pro mne
prokla'é romány. Jak velice bych si přál, abych
jich nikdy nebyl četl! Zdají se nevinné a ve
skutečnosti jsou ďáblem. Těchto několik řádků
mi beze vší pochybnosli vnukla nejsvětější
Panna. Stydim se sám před sebou, kdyz je
piši. Nejmilejší otče, odpusť, co Ti pravim;
Bůh mi to uložil!“

A ještě po několika letech nejpřísnějšího
pokání v klášteře zůstala mu vzpominka na
dřívější zivot ostrým trnem, jenž mu zraňoval
srdce a proto byly jeho výstrahy a napome
nuli ještě důtklivější. Ustavičně se snažil ve
svém srdci i v srdcích těch, kdož mu byli
drazí, potlačovati lásku k světu.
VIII. Štěstí života řeholního a láska

ke kongregaci.
Bratr Gabriel očistil tedy z lásky k Bohu

své srdce od světské lásky, proto je Pán na
plnil nevýslovnými radostmi.
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„Není pravda“, praví Bossnet v jedné ze
svých promluv, „ze obětujeme radost, opou
štime-li svět. Neobětujeme ji, nýbrž čerpáme
ji z čistého pramene. Obětujeme radosti smyslů
pro Boha a čerpáme radosti duševní, radosti
dobrého svědomi z obcování s živým Bohem.
A jak by bylo pošetilé mysliti, že naše srdce
jest jen tehdy spokojeno, když smyslům ni
čeho neodpiráme, kdezto přece pro vyšší ra
dosti je stvořena naše duše.“

Takové radosti požíval Gabriel v domě
Božím, do něhož vstoupil. Bylo mu, jako by
došel konečného cile a jako by už nic ne
zbývalo, čeho by si mohl přáti. Odtud ne
obyčejná láska, kterou Inul k řádu, do něhož
jej Bůh povolal a klerou všichni jeho životo
pisci zdůrazňují jako zvlášní rys jeho char
akteru.

Nikdy syn nemiloval tak něžné své matky,
jako Gabriel svůj řád. Jmenoval jej druhou
archou Noemovou. Nikdo neokoušel vice než
on čistých radosti klášterního života a blaze
nosti, jez přebývá v domě Páné. Mlčelivé zdi,
tiché jizby ano i kameny byly mu tolikerými
hlasy, jez ho zvaly k rozjímání o božských
věcech a tim jej volaly k nejblaženějšíim ra
dostem. Spočíval v Bohu jako ditě, jez klidné
spí na klině matčině. Radost, kterou pocifu
jeme při pohledu na nejnádhernější zahrady,
na nejkrásnější přirodní zjevy, byla pouhým
stínem proti jeho štěsti. Zábavy, divadla, skvělé
slavnosti a veselé společnosti, jez navštěvoval
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ve světě, byly mu hořké jako aloe, srovnal-li
je s tim, co měl nyní. Ve světě nebyla jeho
šlechetná, něžně citlivá duše na pravém místé ;
v klášteře byla ve svém živlu.

Snad bude toto líčení připadat upřílišeným
těm, kdož nikdy neokusili nebeských radosti
Bohu zasvěcených duší. Poslyšme proto na
šeho světce: Měsíc po obláčce psal otci: „Ne
výslovnou je radost, které zakouším v těchto
posvátných zdech. Daleko převyšuje všecko,
čeho mohou člověkuposkytnouti prázdné a po
šetilé zábavy světské. Věř mi, nejdražší otče,
věř svému synu, který k Tobě mluví se vši
upřímnosti, že bych nezaměnil za rok, ba ani
za několik let světských radosti jedinou Čtvrt
hodinu před obrazem přeblahoslavené Panny,
naší těšitelky, naši ochránkyné a naděje. O, jak
je sladké sloužiti Bohu!“

Později pak psal: „Můj život jest ustavičným
požitkem, dni a měsíce rychle mijeji. AZ příliš
dobře se daří člověku ve službě Pána a Paní,
kteří své služebníky každodenně odměňují ta
kovou laskavostí, nepřihlizžim-li ani k věčné
odměně, kterou doufám odjejich milosrdenství.

Jak tato myšlenka i trpkost oslazuje a zpři
jemnňuje ! Jaká slast, smíme-li přebývati v domě
Božim! Jak dovede Pán odměňovati svoje
služebníky jiz i zde! Uplně jinak zachází se
svými poddanými než svět. Pomijitelné zá
bavy, jez tento nabízí, jsou smišeny s pekel.
ným jedem. Takový nápoj musí služebníci
světa vypíti ve chvíli smrti až do poslední



4o

kapky a jest jim zárukou toho, co jest jim
slíbeno po tomto životě.

Teď rozumim lépe mnohým pravdám, jež
se mi dříve zdály bezvýznamnými. Chápu
také, ze kdo vstupuje do řeholního stavu, vy
volil nejlepší stránku, že veplul do klidného
přístavu, že jest zabezpečen předbouří, před
mnohými úklady ďábla i světa. Sfasten, kdo
jest povolán a ihned následuje této milosti“.

Přes všecka podobná ujišťování obával se
otec, že jeho syn přece jen zželi svého kroku
a sdělil mu tyto obavy. Takové podezření
připadalo Gabrielovi jako urážka jeho stavu
a s nejvřelejším přesvědčením odpověděl:
„Pamatuji se, nejdražší otče, na slib, že přijdu
domů, jakmile bych zpozoroval, ze nejsem
povolán od Pána Boha do této kongregace.
Ale nikdy bych nedovedl, milovaný olče, opu
stiti tak láskyhodného Mistra, jako jest náš
Božsky Spasitel a tak láskyhodné Matky, jako
jest Maria. Cim vice jim vypravuji o bolesti,
kterou jsem jejich svatým srdcim způsobil,
tim více mi dávají poznati, že jsou dárci je
diné pravého štěsti. Radosti světa zanechávají
v srdci vždy prázdnotu“.

„Naším zotavením“, piše jindy, „jsou pro
cházky s pokojem v srdci, jejž milost Bozi
přináší. Jako jest pravdivo, co řekl kdosi:
Kdyby lidé ve světě znali mír, pokoj a štěstí
kláštera, byly by kláštery zalidněny jako mésta
a ta by se stala poušti. Jaká však útěcha pro
řeholnika, když večer vidi, že dik božské mi
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losti, celý den ztrávil ve službě Pána, který
uděluje tak skvělou mzdu. Ano, srdce řehol
nikovo přetéká radostí, kdyz se klade na chudé
lůžko maje na mysli, že brzy bude moci opět
vstáti, aby znovu pěl chválu Boží.

A co činí jho Páně tak sladkým a příjemným,
jest vyhlídka, ze brzy nastane den, kdy bu
deme věčné patriti na Boha, aniž by nás mu
čila myšlenka, že se nám bude odloučili od
statků a od rodiny“.

Jeden z bratři prosil Gabriela, aby mu
sdělil něco o životě v klášteře. Napsal mu
tedy: „Nerad bych Té uváděl ve zmatek, ale
slova: „Přeji si snažně, abys mi podal blizší
vysvětlení o svém povoláni“, učinila na mne
hluboký dojem. Od té chvile jsem nepřestal
Tě doporoučeti Pánu a blahoslavené Panně
a budu tak i dále Činiti.

Můj milý bratře, kéž by také Tobě nastala
blažená hodina, jež mně už odbila, třeba jsem
byl mnohem nehodnější této milosti! A proč
by neměla ta, jež slove útočištěm hříšníků,
obrátiti svů, milosrdný pohled na nás oba?
Rád bych uvěřil té myšlence a je-li tomu fak,
nezbývalo by mi nic jiného, než zvolati k Tobě:
Surge et veni, vstaň a pojď! Nejednej jako
já, kterého Pán tak často zval a který tak
dlouho z nedbalosti opomijel následovati jeho
volání; slyšiš-li jeho hlas, nemeškej ani oka
mzik ! Opusť vědy, rodiče i svět a přilož ruku
k dilu. Nedej se oklamati zlým nepřítelem,
jenž Ti řekne: „Nejprve třeba dobře uvážiti...“
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Nikoliv, neposlouchej ho, nýbrž hned se vydej
na cestu a vstu> do šlépějí Jezžišových“.

Snad bych nebyl tam, kde jsem teď, kdybych
byl ještě několik okamžiků odporoval volání
Božímu. Obrať se k Marii a jestliže ona Ti
vymohla drahocennou milost povoláni, ukaž
se ji vděčnýmbýti tím, ze složiš u jejích nohou
v oběť všecko se slovy: „Obětuji Ti vše:
vědy, rodiče i statky tohoto světa“. Utec s
pod jeji ochranu a přijď!

Nyni Ti povím, jaký jest náš způsob života.
Předem Té upozorňuji, že v naší kongregaci
se vede dokonale společný život. Jednotlivec
se nemusi starali o výživu a ošacení. To
všecko mu obstará představený, jenz má o své
podřizené tutéz péči, jako dobrý otec o ditky.

Pasionisté nemají důchodů; žiji pouze z al
mužen. Ostatně Tě mohu ujistiti, že nám, diky
Bohu, nikdy nic nechybi, neboť nás Pán opa
truje bohatě všim.

Podám Ti stručně rozvrh hodin pro den
i noc.

Večer se odebéřeme dosti brzy na odpo
činek a po pěti hodinách vstaneme, abychom
v chóru zpivalí Jitřní. Tato modlitba trvá asi
hodinu; na to půl hodiny rozjimáme. Pak se
odebéřeme opět k odpočinku, v zimě na fři
hodiny, v létě na dvě a půl. Ráno se pomod
lime prvou a třetí hodinku. Potom obcujeme
dvěma mším a když si uspořádáme cely, jest
snídaně. Potom jdeme studovati, zpovídati atd.

*Pak máme čtvrt hodiny duchovní čtení a ko
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náme procházku; na to se modlime v chóru
šestou a devátou hodinku a jdeme k obědu.

Mimo postní čas a advent postime se tři
krát v týdnu: ve středu, v pátek a v sobotu.

V určitou hodinu zpiváme nešpory; po nich
následuje čtvrt hodiny duchovní čtení, načež
jdeme opět po své práci. Večer máme opět
procházku. Ve čtvrtek a v neděli odpoledne
jest vycházka mimo dům, při niž smíme ho
vořiti. Vrátivše se zpíváme kompletář a ho
dinu se modlime. Po večeři jest určena
v zimě hodina, v létě půl hodiny k zotavení.
Potom se modlime růženec.

Tak uplyne rychle den v pokoji a spoko
jenosti.

O, jak sladký jest odpočinek, můžeme-li si
pomysliti, že jsme po celý den sloužili Bohu,
třeba jen nedokonale! Jak blahodárný a po
kojný jest spánek, jenz ničím není rušen, ani
strachem, ani starostmi nebo úzkosti, ba ani
myšlenkou na smrt; nebof jsme-li ve stavu
milosti, jak doufáme, může nám smrt býti
pouze vysvobozením ze slzavého údolí.

Končím připominaje Ti, že i já jsem okusil
rozkoší, jez podvodný svět nabízí a přece Ti
mohu říci, ze jeden jediný povzdech k Ježíši
a Marii poskytuje více radosti než všecky
ničemnosti a malichernosti světa.

Vzpomeň si na zázračný obraz, o němž
nám otec tak často vypravoval; pokud se pa
matuji, jmenuje se „Naše milá Pani milo
srdenstvi“; jdi tam, pros Matku Boží, aby Té
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osvitila, řekni ji, že otec se k ní utekl a ne
zklamal se. Ani Ty nebudes zklamán.

Tvůj Té milujicí bratr.

Byl-li bratr Gabriel v reholním stavu tak
sťasten, není divu, že napsal dva měsíce před
smrti: „Jsem šťasten, že jsem vstoupil do to
hoto sdružení; s milosti Boží chtěl bych ra
ději byti posledním z našich bratří, než dě
dicem královské koruny“. A drsný svůj hábit
by nebyl zaměnil za nejdražší šat. Z této od
danosti poznáváme jeho lásku k řeholnímu
zivotu. Jemu byl řeholní šat symbolem ctnosti,
jez měl konati, ustavičnou upomínkou na ve
likou milost povolání a zároveň obrazem Je
ziše Krista, jehoz měl oblékati. Proto měl ve
zvyku uctivati svůj hábit, jako uctiváme draho
cennou relikvii a jeho obličej jevil takovou
radost, že se zdálo, že nemá vzácnějšího po
kladu na zemi.

Pokud byl zdráv, nikdy neodkládal rřehol
niho šatu. Jest totiž pasionistům dovoleno
pouze v tězké nemoci svlékati hábit. Ale
i tenkrát chtěl jej podržeti a teprve dva dni
před smrtí jej svlékl z poslušnosti. Jak rád
by byl v něm zemřel! Kdyz mu tedy novic
mistr přikázal, aby jej odložil, ulekl se nej
prve a tázal se: „Plním však tim vůli Bozi?“
A když ho v té věci uklidnili, byl spokojen.
Jakmile však měl vykonati rozkaz, byl tak za
rmoucen, až zaslzel. Uchopil roucho, políbil
je s takovou vroucností, že přítomní byli tim

4
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pohnuti a pravil: „Ó svatý šate, odpusť mi!
Tak rád bych byl v tobě zemřel, ale posluš
nost mi toho nedovoluje“

IX. Mladý novic příkladem všech
ctnosti.

Kdyz Gabriel vstoupil do kláštera, byl páter
Norbert druhým novicmistrem. Po roce stal
se sám duchovním vůdcem jeho a zůstal jim
až do jeho smrti. Třeba byl ješté mlád, měl
přece jasný rozhled v duchovních věcech a
postřehl proto, jak krásná duše sidli v tomto
novici.

Dojem, jaký naň činilo chování horlivého
novice po čas zkušebního roku, vyličuje slovy:
„Pokud jde o jeho chování v noviciátě, musim
říci, že vstoupil do kláštera s pevným předse
vzetim odevzdati se úplně Bohu a že je od
počátku věrně prováděl. Svědomitě a přesně
zachovával pravidla i domácí řád, pečlivě se
při tom varuje, aby nebyl nějak nápadný.
V několika dnech se již tak dokonale vžil
do poměrů, jako by byl už léta v klášteře.
Třeba se tam jeho způsob života velmi lišil

přece se srovnával zcela s jeho povahou.
Rozumi se, že bylo třeba upozorňovati jej

na mnohé věci a že potřeboval při svých po
vinnostech a zaměstnáních návodu; ale nevim,
že bych ho byl někdy musil napomínati nebo
trestati; bylf ve všem tak přesný a horlivý,
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jak jen si lze přáli. Pánu Bohu se věnoval
bez výhrady a přes všecky obtíže nikdy ničeho
neubral z této oběti. Kdo jej znal, musí říci,
ze horlivost jeho stále rostla, že konal své
práce vždy s onou velikomyslnosti, jaká jest
vlastní světcům a že se den ode dne zba
voval svých nedokonalostí. Již v noviciátě
jsme viděli počátek ctnosti, pro které jeho
Zivot měl se státi tak skvělým vzorem“.

A jinde praví P. Norbert: „Tento služebník
Boži měl povahu živou, příjemnou a veselou,
ale i rozhodnou a šlechetnou. A to mu velmi
pomáhalo v konání ctnosti. Ano i v dobách
duševní vyprahlosti byl tak horlivý a čilý, že
kdo neznal jeho duševního stavu, pokládal
jej za stále stejně šťastného. Byl velmi citlivý
a snadno k někomu přilnul. Přece však
v klášteře dovedl dobře užívati této vlastnosti
povahy, jež jest tak nebezpečna mladému
člověku, zvláště nachází-li vzájemnou lásku,
a postaviti ji do služby Boha, ctnosti a bliz
n'ho, takže pro nic jiného nikdy nepocitoval
lásky. Celé jeho vystupování bylo milé, pů
vabné a zdvořilé; v obcování byl čilý a ducha
plný, při zábavé ochotný a zajimavy, takze
všecky upoutával. Jeho osoba spojovala v sobě
tolik darů, ze je málokdy tak na cházime.
K tomu přistupovala i milá, ušlechtilá reč
a příjemný, zvučný hlas. Proto chápeme, že
byl přítelem všech, i když nehledime k jeho
ctnostem a svatému životu, který všecko ko
runuje. Bylo jenom třeba naň pohlédnouti a
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jiz kazdy rád s ním obcoval; hned se citil
horlivějším, toužil státi se lepším člověkem
a přál si, aby se s nim opět brzy setkal.
Bratr Gabriel byl nepřítelem neupřímnosti, ale
zároveň opatrný; olevřený vůči představeným,
zvláště vůči zpovědnikovi, jemuž nikdy ne
skrýval, co se dálo v jeho srdci“.

Jaké asi násilí si musil Činifi, nez dospěl
tak daleko? V tom právě spočivá cena jeho
ctnosti. Ovšem, milost mu pomáhala, ale on
též spolupůsobil ze všech sil a jeho pokrok
na cestě dokonalosti třeba připisovali jeho
ustavičným vítězstvím nad sebou samým.

Všichni svědkové jeho blahořečení shodují
se v tom, že dokonale ovládal své náklon
nosti a vášně. Neuvěřitelný klid, jehoz stále
požival, byl vysledkem péče, s kterou se
snažil, aby jej zachoval. Nebyla to vrozená
bezcitnost, nýbrž ovoce stálého, namáhavého
boje!

P. Bernard, jeho přítel z noviciátu, piše
o něm: „Věděli jsme o něm, jak žil ve světě
a nyni jsme ho viděli, kterak se od prvního
dne odtrhl ode všeho a byl tak pokorný, po
slušný, sebraný a svědomitý, že nám bylo
přiznati, ze započal dilo svého zdokonalení
s neobyčejným sebezapřením. Stále se vnitř
umrtvoval a byl při tom tak vesel a šťasten,
ze kdo jej znal ve světě, nebyl by věřil, že
jest to on. Lehkomyslnost a nevázanost, ne
trpělivost a vznětlivost, náklonnost projevo
vati silnými výrazy nevoli, všecky známé své
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špatné vlastnosti hned s počátku potlačil,
takže pouze pěkné rysy zůstaly. Dovedl se
tak opanovati, že mnozi řeholnici, kteří s ním
az do smrti obcovali, myslili, že lehkost, se
kterou bratr Gabriel konal ctnosti, jeho klid
a ustavičná veselost vycházejí z příznivých
vloh k tomu“.

Avšak dobře známe velikou slabost člověka,
že se mu při nejlepší vůli přece vždy nepo
daří překonati některé náklonnosti zkažené
přirozenosti. Předobřevime, jak Istivá jest
sebeláska, jak snadno uvádí na scestí nazý
vajic horlivosti, co jest pouze žárlivost, ozna
čujíc za dovolené a slušné, co zasluhuje
hany ; naopak zase ukazujic nejlepší jednání
jako nemoudré nebo aspoň neslušné a ne
vhodné. Takovéto přeludy nezmátly nikdy
bratra Gabriela, nebof nejen že samolásku
potlačil, nýbrž zcela ji vypudil. Proto mohl
zpovědník o něm říci: „Tento služebník Boží
stále tak usiloval o potlačení vášní, ze se ne
pamatuji, že by kdy byl s plným vědomim
povolil nějaké zvrácené náklonnosti“.

Ale třeba dosáhl mladý novic takové vlády
nad sebou, přece nedůvěřoval svým silám.
Pevně držel otěže a odpiral si i nejnevinnějších
radosti. Byl-li v pochybnostech, utíkal se
k nejblahoslavenější Panné a modlíval se
s dětinnou důvěrou: „Milá Matko, pomoz mi“,
a to stačilo, aby mu pomohla přenésti se
přes obtiže.
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Taková náhlá změna nelíbila se zlému ne
příteli, jenz ještě před několika měsíci byl
jist že má jinocha ve své moci a proto u
chystal mladému bojovnikovi hrozné pokušení.
Jeho zpovědník vypráví o tom: „Musil mnoho
bojovati s pekelnými duchy a zápas byl často
tak prudký, že jej dosud vidím, jak ke mně
přicházival, aby prosil o pomoc ve stavu,
který se podobal stavu posedlého. A přece
neměl nikdy, co by si vyčital; tak pevně byl
presvědčen, že vyplnil svoji povinnost a zůstal
vitězem. Občas vyjevil ďábel pekelný úmysl
a sváděl jej zjevně ke hříchu. Ale nemohl
nikterak srdci tak uútlocilnému ubližiti. Proto
změnil válečný plán: představil se jinochovi
jako anděl světla a snažil se jej Istivě lapili
do siti. Ale stanul tváři v tvář osvědčenému
bojovnikovi“.

Gabriel se nedal zmásti, přiostřil zbraně
v modlitbě, sdělil své boje zpovědnikovi, po
věděl mu se vši prostotou tajemsiví svého
srdce, věrně splnil jeho rady, choval neob
mezenou důvěru v boži milosrdenství, nikdy
však nedůvěřoval svým názorům nebo vlast
nim silám; bojoval s klidem a skončil doko
nalým vitězstvím. Vždy zůstal týz, veselý a
čilý a to jest důkazem, že překonal poku
šení; neboť porážka čini zasmušilým. Takový
klid předpokládá dokonalé panství ducha nad
télem a úplnou oddanost do vůle Boží.
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X. Složení slibů.

Konečné nadešel Gabrielovi nejslavnější
den zivota, 22. září 1857, kdy měl složiti
svaté sliby. Po celý rok se na okamžik ten
připravoval životem, jenž vzbuzoval podiv
všech, kdo se s ním stýkali. Jemu však při
padalo, jako by ještě nic dobrého nebyl vy
konal. Čím vice se přibližoval veliký den, tim
vice se snazil očistiti srdce a vyzdobiti je
ctnostmi, aby oběť jeho byla dokonalá a libila
se Pánu.

Netřeba připomínati, jak klidně a radostně
knězi kláštera odevzdali hlasy, aby svatého
jinocha připustili k řadové profesi. (On sám
plakal, když klečel před reklorem a ten se
ho podle obyčeje tázal, čeho si přeje. Odpo
věděl, že jeho pevnou a rozhodnou vůli jest
zasvětiti se úplně Bohu v řeholním stavu avěrněMusloužitipřesným© zachováváním
pravidel az do smrti. Pak započal duchovní
cvičeni, jez se konávajíi před skládánim pro
fese. Konečně nastal veliký den; ráno přijal
velmi zbožně Tělo Páně. S nim skládali sliby
dva jiní novicové: bratr Hermenegild a bratr
František Xaver. Tento se stal později gene
rálnim představeným kongregace; vyprosil na
svaté Stolici blahořečení, podal žádaná vy
světlení a zemřel krátce nato v radostném
vědomi, že proces blahořečení bývalého
spolubratra již tak daleko pokročil.
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V předvečer významného dne po nešporách
shromáždila se celá klášterní družina u oltáře.

Predstavený, oděn obřadním rouchem, po
žehnal signum "), odznak, který pasionisté
nosí na prsou.

Po dojimavé promluvě P. Rafaela četl jáhen
umučení Pána našeho podle sepsání svatého
Jana. Mezitim se zvonilo na znamení mystické
smrti tří jinochů, kteří leželi na zemi s tváři
obrácenou k oltáři. Při slovech: „A nakloniv
-— ——mm -—

*) Tento odznak jest nadpřirozeného původu, jak
se vypráví v životopise svatého Pavla z Kříže, za
kladatele pasionistů.

„Když jsem se jednou“, napsal světec Pavel,
„vracel domů po sv. přijímání z kostela kapucínů
v CČastellago (ještě nebyl opustil svět), byl jsem
uchvácen velikou zbožnosti a v téže chvíli jsem se
viděl oděn černým šatem, jenž sahal až k zemi. Na
prsou jsem spatřil bílý kříž; pod ním bylo svaté
jméno Ježíšovo v bílých písmenách“.

Druhého dne zjevila se mu nejblahoslavenější
Panna. Byla oděna černým hábitem a na prsou
měla svaté signum. Pravila světci: „Vidiš, že jsem
oblečena ve smuteční šat? Jest to pro hořké utr
pení mého přemilého Syna Ježíše. Založ kongre
gaci, v niž by se odíivali tímlo způsobem a usta
vičně truchlili nad utrpením a smrti mého Syna“.

Odznak bílé barvy na černém podkladě má ivar
srdce, nad nímž se zdvihá kříž; v srdci jsou zobra
zeny hřeby a heslo kongregace pasionistů: Jesupád
XPI Passio — Jesu Christi passio — utrpení Ježíše
Krista. Řecké X jest naše Ch, P naše R. Znaménko
nad písmenami značí, že slovo jest zkráceno. Jest

a zkratka řeckýmmonogramem slova Christi —rista.
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hlavu vypustil duši“ povstali, poklekli jeden
po druhém před kněze a vloživše ruce své
do jeho rukou, odříkávali formuli tří slibů,
chudoby, čistoty a poslušnosti se zvláštním
slibem, že budou rozšiřovati úctu k hořkému
utrpení Božského Spasitele.

Jaký dojem učinila tato slavnost na vnimavou
duši bratra Gabriela, nelze vypsati. Kdyz před
rokem na stupních téhoz oltáře přijímal ře
holní roucho, proléval slzy. Při této slavnosti
neplakal, ale byl hluboce dojat. Zdálo se,
jako by jeho tvář tonula v plamenech a všichni
měli dojem, ze vidí před sebou serafa. Pět
dní později psal z poslušnosti otci: „Drahy
otče, ve čtvrtek bylo, dik božské milosti a
přímluvě mojí zarmoucené Matky Marie, vy
plněno mé přání, ze jsem složil sliby. Nechť
jim Bůh a svatá Panna požehnají a mne hojné
obdaři svými milostmi. Neboť, přijal-li jsem
tak drahocenný projev přízně Boži, mám po
vinnost dle něho jednati. Můžeš si tedy po
mysliti, jak velmi potřebuji Tvé modlitby“.

XI. Studentem v Pievetorinč a v Isole.

Po složení slibů bývají novicové pasionistů
obyčejně posiláni do jiných domů, aby do
končili studia. Bratr Gabriel zůstal ještě ně
kolik měsíců v domé noviciátu, protože musil
čekati na profesi několika jiných noviců, kteří
s nim měli začiti studie. Opustil klášter mor
rovaliský teprve v únoru roku 1858 a odebral
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se do Pievetoriny. Tato vesnice leží nedaleko
Camerina v Marce Ankonské. Tam zůstal až
do července roku 1859, kdy byla jeho třida
přeložená do nově založeného kláštera v mě
stečku Isole v diecesi pennské (Penne).

Podání vypravuje, ze onen klášter i sou
sední kostel ke cti Neposkvrněného Početi
zalozil svatý František z Assisi a že jej za
lidnil svými řeholníky, kteři tam zůstali až do
francouzské revoluce a do zrušení klášterů.

„Vzduch jest tu zdravý“, napsal bratr Gabriel
otci několik dní po přichodu, „a jest zde
mnoho ovocných stromů, známka to, že jest
tu mirné podnebi“.

Isola leži v malebné krajině nedaleko Adrij
ského moře. Dvě říčky ji obtékají, odtud
jméno Isola, to jest ostrov. Tato nepatrná a
neznámá osada měla se státi proslulou v celém
světě svalosti Gabriela Possenti a mnohými
zázraky, jez se staly na jeho přímluvu. Tam
zůstal světec dva a půl roku, až do 27. února
1862, kdy se odebral do věčné vlasti.

V Pievetorině dokončil filosofická studia
a v Isole začal theologická, která jeho rozum
velice uspokojovala, protože se rád zabýval
nebeskými a božskými věcmi. Dival se na
studium jako na vážnou, svatou povinnost
svého stavu a proto se mu věnoval s velikou
věrnosti a horlivosti. Kladl na ně převelikou
váhu a často povzbuzoval rodné bratry, aby
v něm byli pilni.
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Když slyšel, že dva z nich studují nedbale,
napominal je naléhavě a připojil k tomu:
„Upřímně přiznávám, že z výčilek svědomi,
jez drásaji moje srdce, k nejpalčivějším patři
la, ze jsem byl dříve nedbalý ve studováni.“
Jak se těšil, když jeho napomínání bylo dobře
přijato: „Oltče, jsem šťasten pro zprávy, jež
se týkají mých bratři. Pozdravuj je ode mne
srdečně. Připominej jim po Čas studii na
prvém místě cil, o jehož dosažení maji usilo
vati.“

Právě to mu leželo nejvice na srdci. Vzdě
lání rozumu neni přece hlavní věci; ba ani
není možné bez zušlechténí srdce a ducha,
jež jediné dává odvahu, aby se človék zřekl
světských lákadel. Jak mnoho lidi bude asi
zeleti se svatým Gabrielem, že marili draho
cenný čas neužitečnými zábavami.

A přece má miti křesťanská mládez na
očích nejen úkol, jejž třeba vyplniti na zemi,
nýbrž má usilovali o cil vyšši, o nebe a
především proto práci věrně vykonávati. Ktomu
jest nezbytně třeba křesťanského vzdělání srdce.
Pro Boha má každý člověk pracovati!

Takovéto smýšlení Gabriel opět a opět do
poručoval. „Milý Michaeli,“ psal bratrovi, „roz
pomeň se, že nelze sloužiťí dvěma pánům.
Klamou se, kdož se domnívají, že mohouza
chrániti duši, protože konají některé cvičby
pobožnosti nebo tu a tam učiní dobrý skutek,
zatim co jinak věsí srdce na tvory, na rozkoše
světské.
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Ježiš Kristus řekl: Cesta k nebi jest úzká.
A dodává, že chce-li kdo Jiti za ním, musí
se zapírati a denně kříž svůj bráti na sebe.“

Bohu sloužiti, čest boží prací rozšiřovati
bylo jeho přáním a touhou, jež ho pobízela
k větší a větší horlivosti. „Kněz Páně,“ tak
řikával sám sobě, „musí býti dle sv. Pavla
dobře vyučen v těch věcech, jež se vzlahují
na jeho svatý úřad; nemůže s užitkem praco
vati na vinici Páně, neučinil-li dříve pokroku
jak ve zbožnosti, tak také ve vědě.“ Často
vzpomínal na slova, jež říkával ctihodný Strambi
svým novicům : „Chystáte-li se ke studiu, před
stavte si, jako byste byli obklopeni nesčíslným
davem ubohých hříšníků, kteří jsou oloupeni
o všecku pomoc a toužebně žádají, aby byli
vyučení pravdě a uvedeni na cestu spásy.“
„Musím Ti doznati,“ píše bratru Jindřichoví,
„ze z myšlenek, jež mi nejvíce strachu nahá
něji, vzpomenu-li na blížící se kněžské svě
ceni, jest pomyšlení na studium. Ovšem, dik
božskému milosrdenství, v posledních čtyřech
letech jsem poněkud méně nedbale studoval,
než jak jsem to doma u Tebe činil, a přece
mine málo dní, ve kterých by pomyšlení na
studium nevzbuzovalo ve mně obavy.“

Tak se povzbuzoval k vážnému studiu pro
Boha a spásu duší a proto mu byla věda
mocným prostředkem, aby se zdokonaloval,
kdežto nejednou se stává mladým řeholníkům
právě překážkou na cestě dokonalosti.

Aby neztrácel ani chvilky, umínil sí, že
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v době studia neopustí nikdy jizby. Ve třídě
Ipěl očima na rtech učitelových a bylo na
něm viděli, ze předměty vyučovací, byť byly
někdy i suchopárné a abstraktní, přece zau
jimají celou jeho pozornost.

Proto vynikl nade všecky, i nad schopnější.
Měl-li pojednati o otázkách ve třídě probra
ných, mluvil tak jasně a přesvědčivě, že bylo
S podivením, jak mohl tak látku ovládnouti.

Po několikaletém pilném studiu byl slu
zebník boží vyzbrojen potřebnými vědomostmi,
aby mohl býti posvěcen na kněze. Dne 25.
května r. 1861. udělil mu v katedrále v Penne
Msgr. dAlfonso nižší svěcení. Potom se
připravoval k vyšším svěcením. Avšak za re
volucionárských rejdů v neapolských provin
ciich byly horské krajiny znepokojovány lou
pezníky a jinou čeládkou a biskupové po
kládali tudíž za prospěšné odložiti posvěcení
kandidátů, az by nastaly lepší časy. V listech
často Gabriel na to poukazuje : „V neděli před
svátkem sedmibolestné Panny Marie se bude
udileti svěcení podjáhenské a v kvatembrových
dnech před vánoci jáhenské. Bude-li nám
však pro vnější obtíže odložiti cestu, staň se
svatá vůle boži.“

XII Vnitřní život.

Kresfanský Zivot je zvláštní poměr Boha
k člověku a člověka k Bohu; jest to tajemství
mezi oběma, které znesvěcujeme odhalujíce
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je a kterého nemůžeme dosti pečlivě ukrýti
těm, kterých se netýká. Proto nám přikázal
Syn Boži, že chceme-li se molliti — a to
platí o všech křesťanských ctnostech — máme
se uchyliti stranou a dveře za sebou zavřiti.
Tak musí byti křesťanský Zivot Zivotem skrytým
a pravý křesťan musí upřimně toužiti, aby byl
ukryt pod křidly božimi, aniž by byl jinými
pozorován (Bossuet).

Této rady mohou klerikové pasionistů snadno
následovati, protože žijí téměř v úplné od
loučenosti. Modlitba, studium a cvičba v roz
ličných ctnostech jsou jejich jediným zaměst.
nánim po devět let, kdy se připravuji na
život apoštolský.

V šesti letech klášterního života neměl tedy
bratr Gabriel ješté ani přiležitosti konati veliké
činy a k tomu dovedl dokonalost svých cínosti
pečlivě ukrývati. Měl zásadu, že dokonalost
záleží především ve věrném plnění povinnosti.
Protože se mu přičilo zvláštnůstkářství, snažil
se žiti obyčejným životem. Toužil sice vykonali
jestě mnohem více pro Boha a jeho Čest,
ale dával se s prostolou ditěte voditi posluš
nosti a přednášel dělská svoje přání pouze
svému nebeskému Otci důvěřuje, že mu po
může. Zatím co klidné konal a trpěl, co mu
Pán Bůh poslal, byl šťasten, že může Pánu
nabidnouti oběť svých tužeb.

Život jeho neposkytoval zdánlivě nic mimo
řádného. Vskutku byl však neobyčejný vnitřním
duchem, který jej oživoval a na tom všecko
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záleží. „Nemám-li lásky,“ pravý svatý Pavel,
nic mi neprospivá.“ Vnitřní duch víry a lásky
k Bohu a bližnímu vtiskuje našim pracím
božský ráz, zušlechfuje je a jediný jim pro
půjčuje v očich božích takovou cenu, že nám
Spasitel pro jediný doušek vody, který podáme
chudému z lásky, slibuje nebe. A přece jak
málo lidi má tohoto vnitřního ducha a jak
málokteři se přičiňují, aby si jej osvojili.
Kez by z prostého života světcova poznali
svou pošetilost i škodu, kterou si sami působí.
Gabriel nečinil ničeho, čím by na sebe obracel
pozornost světa, a přece se libil Bohu, protože
vše, i věci nejnepatrnější konal s nejčistším
úmyslem a snažil se, aby svědomitě plnil
povinnosti a varoval se všeho, co by se ne
vztahovalo k Bohu.

Hlavním prostředkem, aby dokonale plnil
povinnosti stavu, bylo mu pamatování na pří
tomnost boži. Tuto svatou cvičbu doporučil
Bůh již Abrahamovi jako mocný prostředek
posvětiti se a začátečníky v duchovním životě
treba především upozorňovati na užitek a po
trebu této cvičby. Svatý zakladatel řádu pasio
nistů rovněž to připominal opět a opět a sám
žil ustavičně ve svaté přítomnosti boži. „Ne
mohu pochopiti,“ říkával často svým řehol.
nikům, „jak možno nemysliti na Boha.“

Jako hodný syn takového otce uchovával
blahoslavený Gabriel stále vědomi přítomnosti
boží a tim dosáhl takové sebranosti a ovlá
dání sebe, že ani vnější zaměstnání ho ne
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vyrušovalo. V bozském světle, jehož byl tim
účasten, poznával každé hnuti srdce, všecky
milosti, jimiž jej Pán zahrnoval; postřehl
každé slovo, které Duch svatý hovořil k jeho
duši, ale snažil se také varovati se i nej
menších chyb. „Služme Bohu,“ říkával, „služme
Bohu vší silou své vůle, vši vřelosti své duše.“

Protože svatá sebranost v Bohu mu byla
tak drahá, vyhýbal se pečlivě roztržitosti, všem
neužitečným myšlenkám a odpuzoval je jako
pokušení, Zamital jak přenáhlenost, tak i úzkost
livost. „I kdyz to není zlé,“ říkával, „přece
škoda času, který v takových myšlenkách
uplyne. Překázíť prospěchu, kdežto dobrými
myšlenkami láska roste a duše je povzbuzo
vána ke konání ctnosti.“ Proto považoval
i nejmenší ztrátu, již jeho duše utrpěla, za
opravdové neštěstí. Odtud péče, s jakou opa
troval brány smyslů, odtud i jeho odpor proti
novinkám ze světa. Poněvadž. tedy stále my
slival na věci nebeské, nedovedl se o jiných
předmětech rozhovořiti. Druhové ve studiích
znali jeho smýšlení a živili je buď úmyslně,
aby mu způsobili radost, nebo aby se vzdě
lali. Jestlize se tedy bavili o lhostejných věcech
a on vešel, ihned začali hovořiti o něčem
užitečném.

Ještě jiného prostředku používal Gabriel,
aby spěl k dokonalosti. Konal své povinnosti
tak, jako by se měl hned potom objeviti
před soudnou stolicí boží.

Chtěl potěšiti jednáním svým Pána Boha.
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A neraduje-li se otec i z malých darů svého
ditěte? Bůh nepotřebuje našich darů, nýbrž
hledi na srdce, na lásku a ta může býti veliká,
i kdyz vnější dar je nepatrný. Když se jednou
spolužák Gabriela tázal, co by Činil, kdyby
mu bylo oznámeno, že musí ihned zemřiti,
mohl upřímně řici: „Pokračoval bych v tom,
co bych právě činil.“ A kdyby zvěst ta přišla,
kdyz bychom byli u stolu nebo na lůžku?
„Pak bych pokračoval v jídle nebo bych zůstal
ležeti, neboť by to té chvíle byla moje po
vinnost. Či se nemůžeme právě tak dobře
připraviti na smrt, když jime nebo odpočíváme?
Dokonalost nezáleží v tom, abychom konali
mimořádné skutky; neboť cena našich činů
závisí jen na dobrém úmyslu, s kterým je
konáme.“ A potom se odvolal pln zápalu na
slova svatého papeže Řehoře, jenž pravil:
„Netaž se, co konáme, ale jak to Činíme.“

Touha libiti se ve všem Bohu plnila jeho
srdce spolu se svatým odporem k tomu, co
se Bohu nelíbí, totiž ke hříchu. Z přednich
jeho životních pravidel bylo: „Od nynějška
již nic, co se Bohu nelibi,“ zásada to podle
které žil tak věrně, ze konečně byla jedinou
zásadou jeho života. Proto mohl o něm zpo
vědník říci, ze se u něho nepamatuje ani na
jediný dobrovolný všední hřích z celé té doby,
kdy byl pověřen úkolem jej vésti. Vyprávěl
tuto událost: „Jednoho dne jsem kráčel po
chodbě, kde byla jeho cela. Poznav, že jsem
to já, otevřel a prosil mne, abych vešel. Pak

9
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mi pravil se slzami v očích: „Řekněte mi,
prosím, mám-li něco, co se Bohu nelibí; ať
jest to sebemenší, chci se s milosti boží po
lepšiti.“ Poslední slova pronesl s takovým po
hnutim a rozhodnosti, že jsem byl dojat. Abych
jej uklidnil, odpověděl jsem, že pro tu chvili
nevím ničeho, aby se však modlil k Pánu
Bohu a tak s klidem, bez úzkosli a obavy
pokračoval.“

Zlému nepřiteli nemohlo se nikterak libiti
takovéto důvěrné obcování s Bohem a proto
se pokoušel zničiti božské dilo milosti. Ob
zvláště v určitých dobách zuřil a napadal jej
tak mocně, že ubohý jinoch nesmirně trpěl.
Trápil jej zlými myšlenkami proti Bohu, na
šeptávaje mu tak ohavná rouhání, Ze se ne
odvažoval mluviti o nich ani se zpovědnikem.
Nikdy se však ani trošku neobával, že v ně
svolil a zachovával obvyklý klid a veselost.

Živá víra dávala mu i hlubokou úctu před
Písmem svatým, kterou projevoval i navenek,
čitaje v něm a naslouchaje mu s obnaženou
hlavou, ano i kleče. Živil ducha nejkrásněj
šimi jeho výroky, hlavně těmi, které odpoví
daly stavu jeho duše. Aby zvláště při chóro
vých modlitbách byl na ně upominán. psával
si je na listky, jez vkládal do breviře.

Proniknut city nejhlubší zbožnosti modlival
se oficium s neobyčejnou pečlivostí a roz
jimal slova svatého textu. Jestlize mu slabé
zdravi nedovolovalo modliti se breviř v chóru,
aspoň to vždy konal stoje a s obnaženou
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hlavou a kdyby mu představení byli dovolili,
byl by se jej modlil vzdy kleče.

Protoze znal cenu duchovního čtení a před
nášek, poslouchal je rád a velmi pozorně a
bylo viděti, jak hluboce jej pravdy svaté- víry
dojímaji. Tím jeho živá víra stále mohutněla
a ve světle jejim víděl zřetelněji a zřetelněji,
jak klamné a liché jsou statky pozemské, jak
pomijitelný jest svět, jak pošetilí jsou lidé,
kteri jej milují a ze pouze Bůh a ctnost
mohou člověka učiniti vpravdě šťastným. Jak
se proto těšil, slysel-li o obrácení hříšnika
nebo nevěrce! Hořel touhou, aby se mohl
apoštolskou prací postaviti cele do služeb
duší. Protoze však, jsa prostým bratrem, ne
stýkal se s lidmi, nemohl vyhověti své hor
livosti. Zdvojnásobil proto modlitby za kněží
a za spásu duší.

Novicmistr dovolil mu často, aby rozmlouval
s pastýři nebo s chlapci, které cestou potkali,
neboť znal vzácné dary duše jinochovy a věděl,
kolik dobrého může způsobiti. Jak šťasten
býval pak služebník boží! Použil přiležitosti,
aby učil lidi katechismu, aby se jich dotazoval,
jak konají denní modlitby, napomínal je zvlášt
ním, srdce ziskávajícím způsobem, aby neza
nedbávali vyučování náboženského.

Živou svoji víru osvědčoval i v lásce ke
svaté církvi, jež nám uchovává a rozdili ne
beské poklady. S ní žil, za ni se modlil, s ni
truchlil, s ní slavil tajemství našeho vykoupení.

Ve světle víry pohližel na všecky události
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života. Když jeho otec nebezpečně onemocněl,
napsal mu: „Nejdražší otče, poznal jsem z po
sledního tvého dopisu, že Tě Bůh navštívil.
Našel jsi útěchu v myšlence, že Pán zkouší
ty, které miluje a že není dobrým znamením,
usmívá-li se na nás stále štěstí. Tento život
není dobou klidu, nýbrž dobou utrpení. Od
počinek přijde, až se zalibí Pánu v jeho bož
ském milosrdenství, aby nás k sobě povolal.
Nyní si připravujeme obydlí, v němž budeme
přebývati ne třicet, čtyřicet nebo sto let, nýbrž
věčně. Takový příbytek budeme miti, jaký
jsme si připravili; na nás záleží, budeme-li
věčně šťastni či nešťfastni. Odvahu tedy, drahý
otče; jsme cizinci a proto se nemáme cititi
doma v klamavém světě. Mějme zrak obrá
cený k vlasti! Pohlížej zbožně na Ježíše a
Marii. Hleď, jejich bolesti daleko převyšují
všechno ulrpení. Trp ochotně z lásky k nim,
oni tě dovedou odměniti. Ježíš, král světa a
Maria, královna, trpěli; a my bychom si ne
měli přáti, abychom trpěli z lásky k nim anebo
lépe, ke svému vlastnímu prospěchu ?“

Listy Gabrielovy jsou svědectvím, kterak
náboženský život, dalek toho, aby potlačoval
šlechetné přirozené city k příbuzným, naopak
ještě stupňuje jejich něžnost.

Na první pohled bylo nápadným, že mladý
pasionista nikdy nepsal bratru dominikánovi
a bratru Michaelovi odeslal řadu dopisů.
V jednom listě seo té věci zmiňuje: „Budeš-li
psáti našemu bratru dominikánovi, pozdravuj
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ho ode mne a sděl mu, že i kdyby se mu
zdálo, že naň nemyslim, protože mu nepiši,
přece naň nezapominám. (Odevzdej mu tuto
malou památku. Musíme na to pamatovati, že
jsme, já i on, přísně zavázáni usilovati o do
konalost“. Ne tedy z nedostatku lásky opo
míji psáti přemilému bratrovi, nýbrž proto, že
v tom shledává spiše přirozené uspokojení
nez duchovní prospěch, kdezto při častém
dopisování s bratrem Michaelem má pouze
nadpřirozený cíl. Chtéi jej napominati, aby
věrně plnil povinnosti a varovati jej před
nebezpečimi, jež mu hrozila. Michael studoval
totiž lékařství a často dlel ve společnosti lidí,
kteří se málo starali o spásu duše.

Duch víry se u služebnika Božího ukazoval
jasně i v denních zábavách s řeholnimi bratry.
Jeden z nejdůvěrnějších jeho přátel vypravoval
při procesu blahořečení: „Náš spolubratr byl
obdařen božskou ctností víry v té míře, že
podivuhodným způsobem takřka nakazil ka
ždého, kdo s nim hovořil o náboženských vě
cech. Kdo chtěl, aby se na procházce nebo
při zotavení rozhovořil, potřeboval pouze
obrátiti řeč na náboženské thema. Pak hned
bylo patrno, jak celá bytost Gabrielova oživla.
Obyčejně se zůčastnit čile zábavy; ale někdy
jsme ho vidali zahloubaného a tak sebraného,
že jsme se tim všichni velmi vzdělali“.

P. Norbert pak praví: „Nemohu si na to
hoto jinocha vzpomenouti bez pohnutí; vidím
v něm vzor služebníka božího. A já, který
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znám tajemství jeho duše a všecka přání
jeho srdce, musim se sám za sebe styděti
a přáti si, aby všichni, především však jeho
spolubratři, znali cesty, kterými kráčel a do
sáhli toho stupně svatosti jako on. Za šest
let vystoupil tak vysoko, protože započal ře
holní život s horlivosti, která neochabla, nýbrž
stále vzrůstala. Hledal jsem ctnosti, které by
neměl, ale nenašel jsem ji. Vim, že i jiní
došli téhoz závěru. Konečné ještě pozname
návám, že jeho touha po ctnosti byla tak ve
liká, ze používal každé příležitosti, ano, sám
ji vyhledával a nalézal i ve věcech nejlhostej
nějších. Můžemeřici, že se ctnosti živil, takže
nemohl žiíti bez ni. V posledním roce života
tak věrné spolupůsobil s milosti, že jsem sc
tomu nemohl dosti nadiviti. Jeho ctnost, vždy
nenucená a provázená veselou náladou mysli,
nabyla jakési důstojnosti a mužnosti. Zapisuje
tyto záznamy chtěl jsem především zdůraznili
vnitřní, skrytý život služebníka božího, neboť
se mi zdá, že jej Pán chtěl postaviti za vzor
mládeži, zvláště novicům a studujícím, aby
podle jeho příkladu položili hodně pevně zá
klady k veliké budově křesťanské dokonalosti
a svatosti. Bez vnitřního života nemohli by
plniti nejhlavnějších svých povinnosti.

XIII. Sjednocení s Bohem v modlitbě.

Kresfanský život se zakládá na víře, vychází
z víry. „Spravedlivý živ jest z víry.“
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Život z víry nemůže se však udržeti a vy
vijeti bez modlitby a rozjímání. Proto jest povinnostíkřesfana,jenžopravdově— usiluje
o dokonalost, aby konal rozjímavou modlitbu.
Ještě více ji potřebuje řeholník; ten musí býti
především mužem modlitby a rozjímání, jinak
jest, podle výroků duchovních učitelů, tělem
bez duše.

O tom byl i Gabriel hluboce přesvědčen
a protože se pevně rozhodl státi se svatým,
oddal se svalé cvičbě té s neochvějnou
horlivosti, takze nemnohá léta jeho řeholního
zivota byla ustavičným rozjímánim. „Od prv
ních dnů noviciátu“, tak vypravoval jeho přítel
z dob studii, „obracel všecky svoje myšlenky
na rozjimání o nebeských statcích. Jakmile
začal tuto svatou cvičbu, zakoušel celé jeji
sladkosti a dychtil po ni jako hladový po po
krmu“. „Jest to div“, praví jiný, „ze mladík,
jenž sotva opustil svět a mnohé jeho roztrži
tosti, má takovou zálibu ve věcech nebeských,
jako by se jimi byl dávno obiral.“

Cas při rozjímání mu vždycky ubihal přiliš
rychle. Byl pokaždé tak zaujat předmětem, že
se podobal soše a jeho tvář obrázela v sobě
cosi božského, co plnilo jeho duši vytržením.
Nechceme se ani pokoušeti, abychom ličili,
jak důvěrně s ním Bůh obcoval a jak hoj
nými milostmi byl obdařen. Sám pravil:

„Radosti, jichž zakoušíme v jediné hodině
modlitby před Ježíšem ve svatostánku a u Marie,
jeho božské Matky, jsou nesmirně větší než
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ty, jichž skýtaji rozkoše svétské. Neboť ty
srdce nikdy vpravdě neobšťastni“.

V modlitbě činil stále pokroky. Pozdvihoval
se na jejích perutech k Bohu, před nim
meškával v nerušeném pokoji, prost roztrži
tosti. Tu ho nevytrhovaly ani bouře pokušeni,
ani temné mraky rozptylujicích představ. V po
sledním roce života požíval totiž přednosti,
jiz se dostávalo svatému Aloisiovi: Ze se
modlil bez nejmenší roztržitosti. A jako Aloi
sius nacházel také Gabriel v modlitbě právé
tolik radosti, kolik jiní pociťfuji při ni odporu.
Po důvěrných rozmluvách s Bohem se va
roval, aby nepatřil na věci, které by ho mohly
v sebranosti rušiti. Zdálo se, jako by chtěl
řici: Jak ošklivou mi připadá země, když jsem
rozjimal o nádheře nebes. Ostatně prozrazo
valy časté pohledy na kříž v cele nebo na
ten, který nosil stále u sebe, jeho důvěrné
spojení s Bohem.

Mylili bychom se však, kdybychom se do
mnivali, že dar modlitby byl pouze milosti.
Služebník boží mnoho se oň přičinil, konaje
všecko, aby si jej uchoval: Byl vnitřně sebrán,
cvičil se v mlčení a umrtvování smyslů, va
roval se i nejmenších chyb a ustavičně trval
v přítomnosti boží. Vystřihal se zvědavosti a
nikdy neposlouchal rozmluv, jež nebyly s to,
aby pozdvihly jeho ducha a srdce k Bohu.

Za politických zmatků roku 1860 a 1861
dlel v Isole, jevišti válečných operaci. Byly
o kritické chvíle. Služebník boží se však
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uplně odevzdal do božské prozřetelnosti a
nechtěl slyšeti o tom, co se dálo. „Proč tim
mařiti Čas, co nám to prospěje ? Jen nám to
způsobí roztržitost v modlitbě a to jest za
jisté zlo, jehož se nelze ani dosti pečlivě
varovati.“

Ale třeba byl duch silný, útlé, slabé tělo
nesneslo ustavičného napětí duševního. Novic
mistr to pozoroval a třeba se velmi namáhal,
aby mírnil horlivost novicovu, přece mu bylo
utikati se k nejkrajnějšíim prostředkům. Ko
nečně mu zakázal rozjimati.

A tu se vyskytlo totéž, co v životě svatého
Aloisia. Jako on, tak trpěl i Gabriel vnitřní
mučednictví, protože mu poslušnost ukládala,
aby se do jisté miry od Boha vzdálil. Tento
zákaz se však vztahoval jenom na vlastní roz
jimání a nikoliv na vnitřní sebranost v Bohu,
které mu ovšem nebylo možno zakázati.

Aby se udržel ve spojení s Bohem, užival
častěji střelných modliteb, z nichž čerpal bo
hatou potravu pro duši. Ostatně mu bylo
všecko prostředkem, aby se povznášel k Bohu,
ano lze říci, že stvoření mu bylo žebříkem,
po němž vystupoval k nebi. Květina, ovoce,
všecko mu kázalo hlasité moc, moudrost,
dobrotu, krásu a otcovskou prozřetelnost boži
a povzbuzovalo jej, aby Tvůrce miloval, jemu
sloužil a jej velebil. A v této cvičbě tak po
kračoval, že vždycky, když se ho tázali, nač
myslí, mohl odpověděti: „Na Boha!“
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XIV.Dokonalá poslušnost.

Rozmanité jsou obtíže, které nám překážejí
ve sjednocení s Bohem virou a láskou. Božský
Spasitel nám dal proti nim mocný prostředek
ve třech evangelických radách, které se řehol
nici zavazují plniti, kdyz slibuji chudobu,čistotu
a poslušnost.

Sliby ty nejen odstraňují překázky na
cesté dokonalosti, nýbrž jsou i ustavičnými
úkony lásky, protože člověk jimi dává Bohu
vše, co má a miti může.

„Bratr Gabriel,“ vypráví svědek při procesu,
„plnil slib poslušnosti opravdu podivuhodným
způsobem. Jeho poslušnost se vztahovala i na
nejmenší cvičby klášterního života. Od počátku
reholniho života byl neobyčejně poslušný,
poddajný a se vším spokojený. Jest to tim
podivnější, že ve světě hlavní chybou jeho
povahy byla citlivost a tvrdošijnost. Od chvile,
kdy vstoupil do kláštera, se zdálo, že se stal
jiným člověkem.

Měl stále na mysli pravdu, že se uplatňo
vání vlastní vůle nikdy nemůže Bohu libiti.
Byl myšlenkou tou tak proniknut, že i v ho
rečce za poslední nemoci volával: „Nikoliv,
svévole není Bohu milá. I kdybychom měli
největší právo a sebe lepší úmysly, přece by
se vlastní vůle Bohu nelibila, nikoliv, nelibi
se mu.“ Proto vynaložil všecku píli, aby se ji
zbavil a dal se vésti jenom vůlí představených.
Sotva zvěděl rozkaz nebo jen přání předsta
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veného, již je vykonal do nejmenších podrob
nosti.

Aby snáze a dokonaleji pěstoval svatou
poslušnost, pamatoval především na to, že
představený jest zástupcem božím, že jeho
hlas jest hlasem božím. Proto plnil se svatým
klidem jeho rozkazy. „Neboť“ říkával, „Bůh
nežádá počtu z toho, co jsme vykonali v po
slušnosti.“ Ano i tak daleko zacházel, že ne
chtival ani slyšeti, chtěl-li mu novicmistr sdě
liti důvod svého rozkazu. Stačilo mu, že to
bylo přikázáno. Chtěl-li prositi, aby mu bylo
něco dovoleno, snažil se nejprve uvésti duši
ve svatou stejnomyslnost a býti hotov, aby
přijal stejně rád odpověď kladnou jako zá
pornou. Modlival se pak: „Dej mi i vezmi
vše, co chceš, Pane. Tvá nejsvětější vůle
se stan, jak to přispívá ke chvále Tvé. Dopřej
mi pouze, abych všemu odumřel z lásky k Tobě. “
Obával-li se, že projevil větší náklonnost k ně
jaké věci a tim měl vliv na rozhodnutí před
staveného, říkával: „Nechci naprosto povoliti
vlastnim náklonnostem ; chci toliko učiniti, co
schválite.“ Ostatně neměl před novicmistrem
tajemství. Otvíral mu stále celé své nitro, sdě
loval myšlenky, přání, pohnutky svého jednání,
předsevzetí, pokušení, obtiže, zkrátka všecko
ve vnějším i vnitřním životě, aby vše řídila a
posvěcovala poslušnost.

Avšak nejen představených byl svědomitě
poslušen, nýbrž díval se na scholastiky, své
spolužáky, jako na představené a plnil jejich
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přání, tak ochotné, že všichni dosvědčili, že
jich nikdy neodmill.

Toto dokonalé odřeknuti nepocházelo však
z duševní omezenosti a bezcitnosti, spiše bylo
ovocem nejvěrnějšího spolupůsobení s milosti;
vždyť byl přirozeně velmi Zživýa citlivý, měl
bystrý, pronikavý rozum a věděl tudíž ze zkuše
nosti, jak těžká můze býti časem poslušnost.

Podnět této vznešené ctnosti byl tedy zcela
nadpřirozený. Bůh to byl, jemuž se podřizoval
v osobě představených. Ostatně věděl, že tak
kráči po nejpříměéjší cestě k svatosti, protože
dokonalost se zakládá na sjednocování s vůlí
bozi.

Protoze si Gabriel tak vážil klášterního
zivota, ctil hluboce i svatá pravidla. Byla mu
souhrnem nejvhodnějších prostředků k řeholní
dokonalosti, stručným nástinem všech jeho
povinnosti, živým projevem božské vůle.

Proto mohl jeho zpovědník dosvědčitli, ze
dobrovolně nepřekročil ani jediného pravidla
a že je zachovával dopodrobna s úzkostlivou
přesnosti. A nemohl-li pro chatrné zdraví
plniti některý předpis, bylo patrno, jak bolestně
to pocifuje.

Zpozoroval-li, kdyz ležel nemocen, že jest
čas k některému společnému cvičení, upozor
nil na to ošetřovatele a neslyšel-li v horečce
biti hodiny, říkával, když myslil, že jest čas:
„Poslyšte, spolubratře, jest čas, hleďte, zvonil“

Ž toho můžeme poznati, jak pokud byl
zdráv, spěchával ihned při. prvním znamení;
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nechal, neboť v té chvili nebylo proň nic
důležitějšího, než k čemujej poslušnost volala.
V hodinách zotavení, bylo-li dáno znamení,
že nastává mlčení, přerušoval i započatou
větu.

Poněvadž tak dokonale poslouchal, mohl
mluviti o vítězstvích, jež Pismo svaté přislibuje
tém, kdož věrně ostřihají zákona božiho.
Zvitězil nad sebou a nad svými vášněmi, do
sáhl vznešené svatosti, zakoušel pokoje, jenž
podle slov svatého Pavla převyšuje všecky
radosti světa. Čeho by se byl také obával?
Vždyť věděl, že věčný soudce nikdy nebude
žádali počtu z toho, co jsme učinili z po
slušnosti.

Jsou lidé, kteří si o jeho svatosti nedo
vedou utvořiti vyššího pojmu, neboť marně
pátraji v jeho Zzivotě po mimořádných a zá
zračných věcech. Ťém pravime ještě jednou,
že svatost se nezakládá na skvělých činech
ani na divech a vytrženích, nýbrž na vérném,
svědomitém, dokonalém plnění povinností, jež
jsou pro řeholnika obsazeny ve svatých pra
vidlech; jinak by světci nemohli býti našimi
vzory. Proto praví veliký papež Benedikt AIV.:
„Ukažte mi řeholnika, který dokonale zacho
vává řeholi a já jej ještě zaživa prohlásím
za svatého.“ Byla to tedy veliká věc, mohl-li
zpovědník Gabrielův o něm říci, že se v celém
řeholnim životě dobrovolné neprovinil ani
v nejmenším proti pravidlům své kongregace.



XV. Andělská čistota.

„Ó, jak blaze by bylo světu,“ praví P. Weiss,
„kdyby chtěl odložiti svůj neobyčejný strach
před podivuhodnou ctnosti panickosti. Kdysi
byla země pokryta pannami. To byli dnové
sily, úspěchu, divů. Panenství bylo semenem
mučedníka ; krev mučedníků pak semenem
křesťanů. Skoro se zdá, jako by se také nyní
víc a vice schylovalo k novému rozhodnému
boji. Ale ten bude opět záležeti na mučednicích
a pannách.

Bez panen není mučednictví, bez mučed.
nictví není vitězství pravdy a ctnosti.“

Pán však neopoušti své cirkve a daroval
ji v bratru Gabrielovi pro dnešní dobu světce,
jejž papež Lev XIII. nazval „Aloisem našich
dnů“.

Nechť byl zivot jeho ve světě jakkoliv roz
tržitý, světský a lehkornyslný, přece víme, že
si vždy uchoval drahocenný poklad nepo
skvrněné čistoty. Veliká byla sice nebezpeči,
kterým byl vysazen živou povahou. Byl by
jistě zahynul, kdyby ho blahoslavená Panna
se zvláštní láskou nebyla ochránila. Jí děkoval,
že morový dech světa, v němž se tak bez
starostně pohyboval, ho neztrávil a že si při
nesl do kláštera neporušenou andělskou ctnost,
aby ji tam zdokonalil.

„Nemohu vypsati“, praví jeho zpovědník
P. Norbert, „jak vřele miloval tuto ctnost, jak
žárlivě ji střežil, jak pečlivě se vyhýbal i nej
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menšimu nebezpeči a jakých prostředků slále
používal, aby zvýšil jeji lesk. Nikdy si nepo
treboval stěžovati ani na nejmenší nedbalost
v pokušenich proti andělské ctnosti.“

Učinil smlouvu Ss očima svýma. „Budu
opatrný v pohledech“, bylo jeho předsevze
tim a byl mu tak věrný, že nikomu nepo
hleděl do tváře. Na procházkách rád obě
toval požitek, kterého by mu byl poskytoval
pohled na krásy přírodní a velmi se měl na
pozoru, aby se nedival po mimojdoucích. Po
tkával-li osoby druhého pohlavi, odvrátil ne
pozorované zrak a hleděl na křížek růžence.
Chtěl ke cti Matky Boži složiti i slib, že nikdy
nepohlédne na ženu, ale duchovní vůdce mu
toho nedovolil.

Duši svou živil svatými myšlenkami, vypo
vidaje z ni ihned představy třeba i o věcech

V rozhovorech se pečlivé varoval každého
slova, které by mohlo býti převrácené vyklá
dáno, i když ani nejzbožnější ze spolubratři
v tom nic zlého neshledávali.

Ukládal-li se k odpočinku, nechal si podle
předpisu řehole hábit, zavěsil veliký růženec
kolem krku, skřížil ruce na prsou a v pravici
držel kříž.

Utlost jeho svědomi ohledně andělské ctno
sti se zřetelně jeví v této události :

Ačkoliv se v poslední nemoci sotva mohl
pohnouti, dovedl to přece vždycky tak zaří
diti, že se ho nikdo nemusel dotknouti. Jeden
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z bratří se chlél několik okamžiků před jeho
skonáním přesvědčiti, má-li studené nohy.
Avšak bratr Gabriel, jako by se probudil
z tvrdého spánku, stáhl je rychle zpět a zvo
lal: „Nechte toho, nedotýkejte se mne!“

Nespokojil se však jen tím, aby ve svém
srdci pěstoval lásku k této ctnosti. Přičinoval
se také, aby pro ni nadchl i jiné, jak svědči
jeho dopisy. Proč se stavěl vši silou proti
divadlům, proti jistým večerním zábavám, proti
nebezpečným knihám? Proč zapřisahal tak
často své bratry, aby se varovali všeho, co
by se jim mohlo státi přilezitosti ke hřichu?
Proč se vracel stále a stále k témuž před
mětu, i když se mu bylo obávati, že bude
pokládán za přepjatého a příliš úzkostlivého ?
Bylo to pouze z lásky k čistotě, protože znal
cenu jeji a věděl, jak jest útlá. Nechf se svět
posmivá této ctnosli a ještě vice neobyčejné
ostiažitosti světců. Praví učedníci Kristovi

„budou však i dále svatou bdělosti, modlitbou
a pokánim střežiti a pěstovati tuto něžnou
lilii, jejiz krása úžasem plní nebe a jejiž vůně
svolává milost boží a chrání zemi před úplnou
zkázou.

XVI Láska k chudobě.

Mezi osmi blahoslavenstvími, v nichž jsou
obsaženy zákony nové boži říše na zemi, je
chudoba na prvem mistě. Blahoslavení chudí
duchem! Timrozumíme dvojí věc: Odloučení
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od pozemských statků a pokoru srdce, po
hrdání bohatstvím světa a sebou samým. Tyto
dvě ctnosti měl bratr Gabriel ve veliké míře.
Ke konání prvé zavázal se slibem. Nyní chceme
hovořiti o odtržení od pozemských statků. Po
korou jeho se budeme zabývati později.

Aby mohl věrně zachovávati evangelickou
chudobu, rozjímal často o Božském Spasiteli,
jenz si ji zvolil za nevěstu a neměl, kam by
hlavu sklonil. Čím více se v ní cvicil, tim
lépe poznával, že chce jen proto osvoboditi
naše srdce od přichylnosti k pozemským stat
kům, aby je naplnila nebeskými. (Často ho
bylo vídati, kterak plakal uvazuje, že jej Bůh
povolal do kongregace, v niž se zachovává
chudoba tak přísně, ano, kdyby mu byli sto
krát ponechali na vybranou, byl by si ji sto
krát vyvolil. Ale ani to mu nepostačovalo.
Mezi chudobnými chtěl býti nejchudším.

Nespokojiv se tím, že věrně zachovával slib
chudoby v mezich určených pravidly, cvičil se
pilně i ve ctnosti chudoby, jež překračuje rá
mec závazků ve slibu obsazených, zároveň
však podmiňuje dokonalost slibu. Ve světě
hověl František ješitnosti a vyhledával po
hodlí, v klášteře se dal ovládati zcela jiným
duchem, i když mu to někdy připadalo hodně
tvrdým.

Jenom co jest nejpotřebnější! Ve všem af
vládne chudoba; nikdy o nic neprositi, nic
nepřijimati a nerozdávati bez dovolení; budu
si vybírati vždycky nejnepatrnější věcí v domě

6
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a varovati se, abych neposkodil věci mi svě
řených, nikdy si nebudu stěžovati na nedo
statek. To byly zásady, podle kterých věrně
žil až do smrti. Nikdy nebylo slyšeti z jeho
úst stížnosti nebo poznámky o šatu nebo
o potravé; nikdy neprosil o nic zvláštního,
ať byl zdráv či nemocen. „My jsme chudí a
musime se za chudé pokládati! Jaký význam
by měla jinak naše chudoba? Chudým chybí
často i potřebné a my máme též býti ochotni
znkati se toho s radosti.“

Třeba jeho jizba byla chudičká, podrobil ji
přece občas přísné prohlidce a vždy našel
něco, čeho mohl postrádali; svatý obrázek,
medailku nebo knihu. Doneslto představe
nému, jako by ho to tížilo. Rekl-li předsta
venyý, aby si to ponechal, že se mu to po
zději hodí, odpověděl pokorně: „Teď mi toho
není třeba, jakmile však toho budu potřebo
vati, poprosim o to.“

Kdyby na něm bylo, nebyl by měl ani pera
ani kalamáre v cele a, byl by o věci ty denné
prosil. Teprve když mu představený přikázal,
aby si je ponechal v cele, upokojil se.

S věcmi zacházel velmi šetrně. Používal
jich opatrně, takrka uctivě, jako by byly po
svěceny. „Neboť“ říkával, „jsou to předměty,
jež patři Kristu Pánu a chci s nimi proto tak
zacházeti. Nikdy by nebyl použil věci k jinému
účelu, nez k jakému ji dostal. Když se tomu
někdo divil, odvětil: „Jsem snad majitelem
těch věci? Vlastník může s nimi Činili, co se
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mu líbi, ja jich pouze smím použiti k tomuto
účelu.“

Byla to láska k svaté chudobě, jestliže i
drobné kousky papiru sbiral a psal na ně před
sevzeti, zbožné myšlenky a modlitby. Prosil,
aby si sám směl spraviti hábit a z lásky
k chudobě užival k tomu kousků niti, jež
našel tu a tam. Připadá nám to přehnané
a zda se, že i jeho novicmistr tak soudil
řikávaje mu: „Jaký to jste lakomec!. Lituji
vašich podřízených, až se někdy stanete před
staveným !“

Když se rozdělovaly předměty pro denní
potřebu, hleděl si vždy vzíli nenápadně nej
horší.

Zkrátka bratr Gabriel miloval chudobu a
čím byl starší, tim vice si ji vázil a přisněji
ji zachovával. Dospěl k úplnému odloučení
ode všech věcí, takže mu je mohli odniti,
aniž ho tim zarmoutili. Když nedlouho před
smrtí pozoroval malou svou celu, trochu ná
bytku v ni, prosté lůžko a holé zdi, byl pln
blažené radosti; byl by si přál ještě dokona
lejšího odřeknutí. Představený se ho tehdy
tázal žertem: „Nuže, bratře Gabrieli, kdy udě
láte poslední vůliž?“ Na to odpověděl usmí
vaje se: „Moje poslední vůle jest hotova!
O, jaké milosti mi popřál Pán!“

Vira nás učí spatřovati v chudých trpici údy
Ježíše Krista. Nás Spasitel chtěl sám býti chud,
aby chudé učil, že maji býti spokojení a býti
chudí duchem, aby jich chudoba příliš netla
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čila a byla jim zároveň prostředkem k získání
zásluh pro nebe. Následujíce Ježíše Krista
milovali světci chudé a snažili se pomáhati
jim, těšiti je a býti jim vším.

Rodná sestra Gabrielova Terezie, dosvěd
čila, že František měl od dětství soucit s bliz
nim, k chudým se choval velmi laskavě a dá
val jim chléb nedbaje často, že sobě nic ne
ponechal. Potkal-li, jsa již řeholníkem, na pro
cházce chuďasa, šel k němu, pohlédl naň la
skavě, řekl mu několik vlidných slov a díval
se pak za ním. Nemohl-li mu pomoci, mod
lival se Zdrávas Maria, aby mu Matka Bozí
vzbudila dobrodince. Směl-li s chudými pro
mluviti, byl přešťasten. Poučoval je, jak by
měli s užitkem a záslužné snášeti bidu, při
pomínal jim, kterak také náš Spasitel byl chud,
trpěl strádání nejtrpčí chudoby, povzbuzoval
je nadějí na odměnu v nebi, jež je připra
vena těm, kteří nesou kříž svůj s křesťanskou
trpělivosti.

Jednou nastala v Isole drahota. Předstlavený
nejen zvýšil obvyklé almužny, nýbrž i dovolil
řeholnikům, aby podle přikladu svatého za
kladatele Pavla z Kříže, schovali misu pokrmu
pro chudé. Jakou radost měl tehdy bratr
Gabriel! Novicmistr musel dávati pozor, aby
nedal stranou příliš mnoho. Když upravoval
misu pro chudé, dával tam nejlepší sousta
a tak pečlivě, jako by byla určena pro knížete.
„Co jest pro chudé, musí býti z věcí nej
lepších“, říkával, „a třeba to opatrovati s ve
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likou péčí a čistotou. Ó, jak bychom měli
cítili s chudými!“

Vrátnému řikal: „Dáváte-li někomu něco,
hlavně chuďasovi, činte to s radosti; neboť
malá almužna s láskou daná těší Pána Boha
vice nez veliká, udělená s odporem.“

Protoze jsa řeholníkem nemohl chudým po
máhati, jak by si byl přál, prosival v listech
často otce, aby on tak činil. „Otče, buď za
dobře s dělníky a především s chuďasy. KRí
kával jsem to často Michaelovi a Pacifice:
vracím se však k tomu ještě jednou. Drahý
otče, slyš přání svého syna, který sice často
býval nevděčný a působíval Ti mrzutosti, ale
nyní Tě z celého srdce prosí, abys mu od
pustil a jen jedno hledá, přeje si a Tobé vy
prošuje: spásu Tvé duše. Opakuji, drahý otče,
az přečteš tento dopis, zařiď své rozkazy pů
dle toho. Nebylo by do nebe volající, kdyby
otec, jehož syn, díky Bohu, dobročinnosti ji
ných v ničem nemá nedostatku, chudé od
mital nenasyceny? Buď přesvědčen, že udi
lením almužny ještě nikdo nezchudl. Naopak
dobrořečení chuďasovo vyprosi božího po
žehnání Tobě i celé naší rodině. Vždyť Bož
ský Spasitel sám praví: Co jsle učinili chu
dým, mně jste učinili. Kéž Ježíš a Maria způ
sobí, aby se náš dům stal útulkem chuďasů.
Neboj se, milý otče, že se Ti bude něčeho
nedostávati. Až se bude smrt bližiti, bude
Tvou nejsladší útěchou, že jsi ani jediného
chuďasa neodbyl. Toto vědomí Tě bude těšiti a
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obhajovati před soudnou stolici boží a zjedná
Ti mnoho zásluh pro nebe. Doufám, že Tě
nikdo neodvrátí od tohoto předsevzetí. Jsi
pánem svých statků a nikdo Ti nemůže upřiíli
práva, abys pro čest boži a své vlastní štěstí
užival, co Ti Pán uštědřil podle svého milo
srdenství.“ A končí takto: „Napsal jsem Ti
to z vnuknuti samého nebe; Tvá dobrota a
přesvědčení, že tyto řádky vycházejí ze srdce,
jez Tě upřimně miluje, budou mi omluvou.
Kéz Ježiš a Maria doplní, čeho se nedostává
mým slovům na síle; buď ubezpečen, že kdo
jest milosrdný k chudým, najde milosrdenství
u Boha.“ Později končí jiny dopis domů slovy:
„Chcete-li býti spasení, dávejte almužny chu
dým, kteří zastupuji misto Ježíše Krista. Nával
žebráků u brány svolává požehnání boží na
vás. Chudého dobře přijmouti jest Krista dobře
přijmouti; a chudým pohrdati znamená Kristem
pohrdati. Nechť Jindřich vzpomene, že jaáhnové
v prvotní církvi měli povinnost pečovati o
chudé. Nevydávejte peněz zbytečně, nýbrž
ukládejte je spiše do bezpečné pokladnice
chudých.“

Otec odpověděl jednou na podobný dopis,
ze nemůže býti toho roku tak dobročinný
k chudým jako jindy, protože žeň tolik ne
vynesla, takže má málo obilí. Dne 19. pro
since 1861, tedy několik týdnů před smrti
(zemřel 22. února 1862) napsal mu syn: „Od
povídám Ti ihned na milý dopis a připomí
nám, že Ti Bůh již dá prostředky, když o Něho
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chceš pečovati v osobě chudých. Ó drahý
otče, kdyby skutečnost nepotvrdila, co Ti pra
vim, znělo by to jako odporování si a po
koušení Boha! „Jak, nejprve dáti chudým, co
mám a pak čekati od Boha zázraku, abych
neměl nedostatku? To je pošetilost, to je ne
moudrost!“ Tak mysli a mluví mnohý křesťan.
Ale neni tomu tak. Snazime-li se tu nebo tam
šetřiti na útraty chudých, budeme stále žiti
ve staros!ech. Ano, zkus to, a nepotvrdí-li
zkušenost mých slov, nazvi mne lhářem. Buď
štědrý k chudým Kristovým ! K nejmocnějším
prostředkům, abychom zůstali uchráněni od
nedostatku a abychom byli na zemi Sfastni
a na smrtelné posteli nalezli ulehčení, náleži,
že jsme dobří vůči chudým Páně. K tomu
však nestači, abychom je odháněli s kouskem
suchého chleba, který jim podáme s mrzutou
tváři. Vzpomeň si, otče, ze máš syna, který
ve svělé ničím není než zebrákem, jenž žije
z almužny. A nejen že netrpí nedostatku, nýbrž
má se lépe než doma. Sluší se proto, abys
dával chudým Ježiše Krista, co Ježíš Kristus
dává Tvému vlastnímu ditěti.“

Jest možno smýšleti šlechetněji? Takové
názory sídlily v duši, jež opravdu vroucně
milovala Spasitele a jeho nevěstu, svatou
chudobu.
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XVI. Pokora.

Pramenem, základnou a kořenem všech
ctnosti jest podle učení svatých pokora, jako
pýcha jest počátkem a základem všech hřichů.

Gabriel si vzal za vzor Božského Spasitele
a stále rozjimal o jeho životě. Z něho po
znával, kterak náš Spasitel všecky vybízi, aby
se od něho učili býti pokornými a tichými
srdcem ; viděl, kterak celý život Ježišův byl
ponižením a pokorou, zvláště při hrozném
utrpení, o němz nejčastěji uvažoval.

Denně pokračoval v této ctnosti. Proniknut
zásadou sv. Pavla z Kříže, že zrnečko pýchy
stačí, aby skácelo velikou horu svatosti, my

chyby, náklonnosti k zlému, na odporování
milosti bozi. To všecko jej naplňovalo velikou
nedůvěrou k vlastním schopnostem. Často ří
kával: „Sám ze sebe nemohu nic dobrého
činiti, kdybych byl ponechán sám sobě, pá
chal bych největší zločČiny.“

Tato myšlenka ho však nečinila malomysl
ným a nečinným, nýbrž byla mu mocným po
pudem, aby podstupoval vše, co se Bohu libí.
Třeba býval kdysi chudý ctnostmi, chtěl aspoň
teď jimi býti bohat, aby Pána Boha potěšil
a sobě utrpěnou škodu nahradil. Byl pře
svědčen, že mu Bůh pomůže. A nezklamal se.
Neboť pokorně prosicím slibil Pán svoji mi
Jost a Gabrielovi se podařilo vše, co podnikl.

Ale opravdu pokorný nepřestává na tom,
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ze málo o sobě mysli, nýbrž snaží se také
skrývati všecko, co by mu mohlo býti ke cti.
Tak nezaslechl nikdo z úst Gabrielových ani
slova k vlastní chvále. Vyhýbal se samolibosti
a ješitnosti jako nakažlivé nemoci. „Nikdy se
nebudu radovati z lidské chvály, ale vždy ji
odmítnu jako nezaslouženou. Nikdy nepro
mluvím ani slova ke své chvále“, bylo jeho
předsevzetím,

Vyhledával vždy poslední misto a volil pro
sebe rád nejnižší práce: „Tim můžeme nej
vice ziskati pred Bohem“, říkával. Modlival se
co nejdůvěrněji za tuto ctnost; mimo to vy
hledával též pokoření, protože jsou podle
sv. Bernarda nejbezpečnější cestou k pokoře.

Děkoval-li mu kdo za prokázané služby
nebo mu projevil úctu, bylo patrno, jak ne
rad to přijímal. Naproti tomu používal každé
přilezitosti, aby byl pokořen. Vytkl-li mu před
stavený omylem, nebo aby ho zkusil nějakou
chybu a pokáral jej proto, následoval Spa
sitele, jenz obviňován neotevřel úst svých.
Jeho předsevzetím bylo: „Nikdy se nebudu
ospravedlňovati a budu se miti na pozoru,
abych vinu nesváděl na jiné. Nebudu trpěti
v srdci ani nejmenší nevole.“ Jeho jedinou
odpovědí býval láskyplný úsmév a po napo
menuti se vzchopil s týmž klidem a veselosti
jako před tím. Jeho touha po pokroku v této
ctnosti byla tak veliká, Ze často prosival
zpovědníka, aby jej veřejně káral nebo hodně
citelně ho pokořil a velmi si stýskal, nebylo-li
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jeho přání splněno. Byl-li pokárán od před
staveného, vrhl se ihned na kolena a nepo
vstal, až mu bylo poručeno. Několikrát se
stalo, že se představený vzdálil nedav mu
tohoto rozkazu; Gabriel zůstal klečeti, dokud
mu neporučil, aby vstal. Dábel a vlastní vášně
stavěly se však proti pohrdání vlastním já,
takže byl dlouhý čas pokoušen k ješitnosti.
Avšak pokušení ho jen upevnilo v pokoře.

„Zpozoroval-li něco“, praví jeho zpovědník,
„co jej mohlo v očích spolubratři ponižiti,
vždy to dovedl nastrojiti tak, aby se o tom
dověděli. Upamatoval-li se, že zapomněl na
některou okolnost, jež by ještě zostřila po
kořeni, pospišil si, aby prostým způsobem
oznámil, co, jak řikal, z pýchy a sebelásky
zamlčel a činil to s litosti, jako by se byl
dopustil veliké chyby.“

Tak pokorný byl sluha boží. Není tedy divu,
že Pán, jenž pravil: „Kdo se poníží, bude
povýšen“, tolik milosti mu propůjčil a ze ho
nyni v církvi tak oslavuje.

XVIII. Láska k spolubratřím.

Prirozenost a milost, něžná mysl a ener
gická vůle, vroucí víra a hluboká zbožnost
byly v srdci Gabrielově tak harmonicky sjed
noceny, že jej učinily jednou z oněch přitaž
livých a láskyhodných duši, jaké zřídka na
cházíme mezi lidmi. Jeho obraz, jak se dosud
rozvíjel před naším zrakem, ukazuje, že si
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sotva lze mysliti příznivější půdy, v niž by
vzkličila a rostla ctnost lásky k bližnímu, kteráž
jest v duši lidské nejčistším obleskem neko
nečné boží dobroty.

Gabriel miloval bližního, protože v něm
spatřoval dítě boži, ano Ježíše Krista samého.
Proto jednal s každým laskavé a uctivě; proto
se však také snazil, aby se nedával voditi při
rozenými sklony srdce.

Miloval všecky a neznal rozdilu osob, oškli
vil si zvláštní přátelství, která ve společném
zivotě obyčejně působi mnoho nepořádku.
Jeho srdce náleželo všem i každému zvlášť.
Pocifoval-li zvláštní náklonnost k někomu, po
tlačoval ji, vyhýbal se takové osobě a vyhle
dával ty, kdoz mu byli méně příjemní. Právě
ti méli přednost. „Pro ně“, poznamenává jeho
zpovědník, „nebylo mu nic příliš a já, znaje
důvod jeho jednání, velmi jsem se vzdělal
jeho ochotnosti a vlidnoslí vůči nim.“ V obco
vání, v zábavách byl vzdy přívětivý, laskavý,
nešlo-li o chyby; byl bystrý a nelpěl na vlast
nim mínění. Proto nikdy jeho společnost ne
nudila, nýbrž těšila a osvěžovala.

Byl otevřený a veselý, nikdy nedal pocititi
svou převahu. ale mluvival vždy pokorně a
uctivě a pokládal se za nejnepatrnějšího a za
služebníka všech. Jeho spolužáci svědčí, že
vždy byl ochoten prokázati službu, o kterou
ho prosili.

Vevv

viděl Pána a sloužil v něm Bohu, byl s druhé
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strany úzkostlivě opatrný, aby se varoval všeho,
co by mohlo ubližiti královné všech ctnosti
a bližního sebe méně zarmoutiti.

„Nikdy“, čteme v aktech blahořečení, „ne
bylo slyšeti z jeho úst výsměšného slova nebo
výrazu, který by spolubratra snižoval. Nikdy
na ném nezpozorovali, co by zasluhovalo po
kárání v tomto ohledu. Naopak byl všem před
mětem obdivu.“

Nikdy netrpěl, aby chování bližních bylo
posuzováno, ať v přitomnosti jejich nebo v ne
přítomnosti; slyšel-li však, že se to přece děje,
uvedl obratným způsobem rozhovor na jiný
předmět, připomenul boží přítomnost nebo
řikával přímo: „Raději přerušme tento roz
hovor.“

Jak už připomenuto, prodléval v Isole právě
v době politických nepokojů v království nea
polském, kterými se toto stalo provincií no
vého království italského. Tu nezřídka v ho
dinách zotavení bývalo hanéno chování po
vstalců, zvlástě vůdců odboje a jistě na tom
nebylo nic zlého. Přece však byl útlocit Ga
brielův tak veliký, ze se nikdy nezúčastnil ta
kových hovorů.

Přes tuto krajní opatrnost obával se časem,
že porušil bratrskou lásku. Tehdy se pokořil
v přitomnosti všech, padl před uraženým na
kolena a prosil; „Odpusťte mi, bratře“, a ne
povstal, dokud neuslyšel: „Odpouštim“.

Vždy vyhledával příležitosti, aby jiným po
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máhal, pokud mohl a neměl-li dovolení, prosil
o ně tak dlouho, až se mu ho dostalo. Nikdy
nikoho neobtěžoval. Tak se vypráví, že v po
slední nemoci často litoval spolubratři, kteří
jej ošetřovali a Ze se všemožně snažil, aby
jim ulehčil službu lásky.

Aby lásku k bližnímu udržel a rozmnožil,
modlival se ustavičně, stanovil si přesně pra
vidla, kterých mu bylo třeba se přidržeti a
všechno si tak zařidil, že vždycky byl při
praven prováděti je. Nalezly se zápisky o všech
jeho zvyklostech a jest z nich patrno, jak peč
livě v jednotlivých případech uvažoval o plnění
předsevzetí. „Uzavru srdce každému pocitu
odporu, smutku a nechuti, ale ještě vice ne
návisti, hněvu a pomstychtivosti. Nikdy nedám
najevo, že bych někoho méné ctil, af jest
přiťtomen nebo ne; nikdy nebudu mluviti o
chybách jiných, ať jsou sebe známější: budu
o bližním mluviti pouze dobré věci. Budu se
střežiti, abych nikoho neurazil nebo nesnižil
a proto nechci nikdy užívati tvrdých, ostrých
slov. Nechci nikomu odporovati nebo jej ha
něti. Chci bratří milovati a působiti jim radost
tim, že budu vždy přívětivý ve slovech, zdvo
řilý v odpovědech, úslužný vůči všem a vše
likému zvláštnímu přátelství se budu vyhýbati.
Nikdy nebudu nikoho nepříznivě posuzovati;
naopak budu chyby bližních zakrývati a pro
jevovati jim úctu. Budu se radovati ze štěstí
jiných a každý pocit závisti budu pokládati
za chybu.“



94

Jeho láska k ubohým, kterou jsme již při
poměli, neomezovala se pouze na tento svět;
vztahovala se i na řiší mrtvých. Jsa věrným
synem sv. Pavla z Kříže, o němž praví životo
pisec, že měl neobyčejný soucit s dušemi
v očistci, snažil se zmírňovati jejich bolesti.
Jeho zpovědník pravi, že neznal nikoho, kdo by
tak horlivě získával odpustky duším v očistci.
Vykonal hrdinský čin lásky. Tím se zřekl dosti
Činicí síly všech dobrých skutků, jez by sám
vykonal nebo které by byly konány za něho
v životě i po smrti a řekl-li mu někdo, že na
sebe příliš zapominá, odpovídal: „Nejblaho
slavenější Panna se o mnejiž postará; ostatně
není pravá ta láska, jež sobě dává přednost.“
Ale i spolubratry pobizel horlivě k modlitbě
za dušičky, tak, že jej nazývali apoštolem
očistce.

XIX. Kajícnost.

Často hlásal Božský Spasitel zákon umrtvo
vání a pokání a říkal, že denně máme nésti
svůj křiž. Ale jak málo rozumí svět — i kře
sfanský — tomuto slovu Spasitelovu! Zní mu
příliš tvrdě. A přece není jiné cesty k Bohu
a k pravému štěsti. „Zdaž nemusel Kristus
těch věci trpěti a tak vejiti do slávy své ?“
„Až budu povýšen od země, všecko potáhnu
k sobě.“

Slyšeli jsme již mnoho o sebezapírání avnitřním© odřikání,služebníkabožího.Rádi
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bychom ještě ukázali na jeho vnější umrtvo
vání smyslnosti a smyslů.

P. Norbert podává o tom takovéto svě
dectví: „Pokud jde o vnéjší umrtvování, musim
řici, ze jsem u něho shledal vždycky takovou
snahu po pokání, že by si byl v krátké době
zničil zdraví, kdybych ho nebyl mirnil, a musím
doznati, že mi při něm nic tak nepřicházelo
za tězko jako právě toto. Aby dosáhl dovolenu
ke kajicím skutkům, uváděl rozmanité důvody
a dovedl tak přesvědčivě hájiti svou věc, že
jiny, méně opatrný, by mu byl povolil. Při
pominal-li jsem mu slabé zdravi, odpovidal:
„Počitati se všemi okolnostmi, nedojdeme
nikdy k ničemu; ostatné neni pro hřišniíka,
jakým jsem já, nic příliš těžkého. Mnozí svati
konali přes útlé zdraví mnohem více. Svatému
Aloisiovi řikávali, ze bude na smrtelné posteli
zeleti přísných kajicích cvičení; ale nestalo
se tak. Naopak, svatí bývali v tomto ohledu
velmi přísni!“

Cim vice pokračoval ve ctnosti, tim méně
stál na vyplnění svých přání a konečně stačilo
jediné slovo, aby od nich upustil. „Tak si
v klášteře ziskáváme dvojnásobnou zásluhu,“
řikával, „obětujeme-li touhu po umrtvování po
slušnosti. Ostatně jest toto vnitřní mrtvení
mnohem vznešenější a Bohu milejší než
umrtvování tělesné, jehoz bychom si sami
přáli“

Protoze tedy nemohl ukojiti touhu po tuhém
pokání, snazil se odškodniti drobným umrtvo
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váním při jidle a pili, při sedění a klečeni,
střežením jazyka a oči; při všem hleděl ničiti
přirozenost a sebelásku. Dálo se to však
způsobem nenuceným, že toho nikdo ani ne
pozoroval. Pro každý smysl měl zvláštní
umrtvování a to neustále.

Nikdy nepřešla přes jeho rty stížnost na
nedostatečnou úpravu pokrmů. Byl se všim
spokojen, Rád vzpomínal, že Spasitel často
trpěl nedostatek a že měl na kříži jen ocet
a zluč. Byly-li pokrmy připraveny dobře a
chutně, děkoval Pánu Bohu za to a měl se
na pozoru, aby se nedal voditi přirozenou
zálibou.

V poslední nemoci nemohl se již umrtvo
vati obvyklým způsobem a velmi jej to bolelo;
ano byla to jeho jediná trýzeň; v náhradu
za to obětoval Pánu Bohu bolesti své ne
moci a snažil se tak uspokojiti touhu po
utrpení.

Jak skvělé však bylo vitězství po tak vy
trvalém boji! Neni to podivuhodné, že jinoch
tak živé povahy v letech, kdy jsou vášně nej
prudši, měl tělo tak v moci a tak je dovedl
podrobovati duchu, že se zdálo, jako by bylosvobozenodzákonaZádostivosti?© Nesa
mrtvení kříže ve svém těle žil pouze pro
nebeského snoubence panen, jenž tak rád
prodlévá mezi liliemi.
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XX. Veselost povahy.

Kdo ví málo o Zivotě světců, kdo vidí pouze
cvičby kajícnosti a přisný život sebezapírání,
mohl by pokládati světce za mrzuté, zasmušilé
lidi, kteri jsou sami sobě břemenem a druhým
nesnesitelní. Svět aspoň si je takto předsta
vuje. V jeho očich lze spojiti svatost s ra
dosti asi jako světlo se tmou. Má svět pravdu?

Život Gabrielův, dětská veselost jeho po
vahy a neochvějný jas nechť odpoví na tuto
otázku.

Viděli jsme, kterak již ve světě všecky při
tahoval milým chováním. Tvář jeho prozrazo
vala vždy nezkalenou veselost jeho duše.
Avšak milost neničí statků, jež příroda dala
člověku, nýbrž naopak je zdokonaluje a tak
pracoval Gabriel neustále na tom, aby s po
moci bozi tento skvělý dar ještě rozmnožil,
protože byl v jeho očich mocným prostředkem,
aby rychle pokračoval na cestě ctnosti.

Slýchalť často, kterak jeho křestní patron,
sv. František z Assisi nazyval melancholickou
zasmušilost „babylonskou nepravosti,“ kterak
sv. Kateřina Sienská označovala ji za výsledek
působení ďábelského a kterak sv. Terezie
ničeho se tak nebála, jako když viděla, Zejeji
sestry ztratily radost srdce. Učil-li se z těchto
slov poznávati nebezpečí zasmušilosti, znal
s druhé strany také cenu radostné nálady pro
zdraví duše i těla, pro uvarování se mnohých
chyb, pro konání křesťanských ctností a zmužilé

7
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snášení denních křížů. Bůh chce, abychom
mu dávali dary s radosti, protože jinak nejsou
trvalé a protože nic není otci více ke cti,
než nezkalená veselost na tvářich těch, kdož
ho miluji. Proto také vidíme, kterak ve svých
předsevzetich, že se bude cvičiti v lásce
k bližnímu, na prvé misto staví: „Chci uzavřiti
srdce všemu rozčilení, odporu a smutku.“
Co mu tedy přiroda dala, snažil se pěstovati
jako mocný prostředek k zvelebení Boha a
ke konání ctnosti.

S. druhé strany byla tato veselost opět
drahocenným plodem jeho ctnosti, vnitřního
sjednocení s nejvyšším Dobrem podle slov
svatého Pisma: „Okuste a vizte, jak sladký
jest Pán! Blahoslavený člověk, který důvěřuje
v Pána!“

Abychom došli pokoje na zemi, třeba nám
pohližeti vzhůru. Protože Gabriel byl stále
naplněn nebeskými myšlenkami, mohl stále
plesati pro velikost svého povolání a pro
statky, kterých očekával,

A jak horlivě se přičiňoval, aby se zapiral
a umrtvoval pro Boha. To však jest cestou
k vnitřnímu pokoji, protože Kristus Pán nás
ujišťuje: „Naleznete pokoj dušim svým. Jho
mé jest sladké a břímě mé lehké.“ Je-li v těle
člověka něco v nepořádku, jest nemocen ;
panuje-li v jeho duši nepořádek, je v ní ne
klid a nespokojenost: Proto třeba vypleniti
kořeny nepokoje sebezapíráním a oběti. Kdo
z lásky k Bohu srdnatě přiloží ruku k dílu,
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pozná velkomyslnost svého Pána. Každým
vítězstvím nad pohodlností a pokušením při
bude srdci klidu a radosti, právě tak jako
každá porážka má v zápětí skličenost a ne
klid. To potvrzuje život Gabrielův. Rád a
ochotně se cvičil v odřikání a svatá radost
mu byla odměnou.

Konečně si zvykl při důvěrném svém spo
jení s Bohem vírou a láskou, že se na všecko
díval jako na řízení a dopuštění boži, aby se
stala vůle Páně. Pokládal se stále za dité
boží a byl přesvědčen, že tento dobry Otec
ničeho by neučinil ani nepřipustil, co by
mohlo uškoditi jeho dítěti. Proto se ve všem
odevzdal boži prozřetelnosti a důvěřoval ji vice,
než nejlepší dité svému otci. Kdyz se ho tázal
spolužák, co by učinil, kdyby jej novicmistr
propustil, pravil: „Splnil bych vůli boží. Ne
měli bychom se úzkostlivě starati o budoucnost,
ať se stane cokoliv, nýbrz plni důvěry se
vrhnouti do náručí božího.“ Ano i v politických
zmatcích, jež tak tězce dolehly na církev a
utlačily ji i mnohé náboženské společnosti,
neztratil klidu srdce. Zvláště klášter v Isole
byl velmi postižen a můžeme si představiti
ustavičnou úzkost, v niz družina žila. Gabriel
neztratil však nikdy klidu a veselosti. „Jsme
v rukou božích,“ říkával, „Bůh na nás mysli;
všecko se děje podle nejsvětějších úradků
jeho prozřetelnosti.“ Viděl ve vůdcích po
vstání pouze nástroje, jichž Bůh použival, aby
dobré zkoušel a třibil. nechoval k nim ne
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návisti a prosil jen Pána, aby je pokořil, tak
aby se mohli obrátiti.

Jestliže mu vzpomínka na chyby a myšlenka
na přísný boží soud, nebo pokušení ďábelská
a duševní vyprahlost naháněly strachu, obrátil
se ihned s největsí důvěrou k otcovské lásce
boži. A řikal si: „Jakou radost, jakou útěchu
připravujeme svému Spasiteli, když se mu
plni důvěry odevzdáváme, neboť jeho Srdce
jest tak dobrotivé, jeho láska nekonečná.
Jestliže se tak hluboko snižil, že se stal člo
věkem pro mne, jestliže jej láska ke mně do
hnata k tak bolestné smrti: mohl bych se
báti, že nepřidá to málo, kterého jest potřebí
k dokonání jeho dila ?“

Také jiné se snažil varovati před nedůvěrou.
Viděl-li spolubratra poněkud pokleslého na
mysli, snažil se ho povzbuditi. Neboť měl za
to, že skleslost a nedostatek důvěry jsou nej
větším neštěstim, jež může řeholnika potkali.

Tak se stále snazil odstranovat z vlastniho
srdce i ze srdce spolubratři všecko, co by
mohlo kaliti svatou radost. Se svatým Pavlem
povzbuzoval sebe i jiné: „Radujte se v Pánu
vždycky; opět pravím vám: Radujte se a
služte Bohu s veselosti !“ Těsšilse s upřímnou
vděčnosti z milosti povolání i ze všech ostatnich,
jež se k ni pojí, poznávaje ve světle viry
jejich velikost. Neustávajíci, přesné plnéni
povinnosti, jež ukládá řeholní stav, bylo mu
novým pramenem nejčistších radosti.

Rozkoši jej naplňovalo ustavičné rozjímání
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© velikosti, dobrotě a dokonatosti boží, rozkoš
nalézal ve zvelebování svého Pána a v pev
ném přesvědčení, že Bůh sám bude jednou
skvělou odměnou jeho oběti. Jeho něžně milu
jicí duše nalézala radost i v tom, mohla-li
jiným radost působiti. Jeho dobrota a láska
učinily ho miláčkem všech v klášteře. Proto
mohl krátce po vstoupení tam napsati: „Můj
život jako pasionisty jest zivotem míru a
štěsti. O, jak sladko jest sloužiti Pánu.“ A jindy
doznává, že čtyřiadvacet hodin denních mu
připadá jako čtyřiadvacet krátkých okamžiků a
ze by jediné čtvrthodiny nechtěl zaměniti za
mnoho let prožitých v pozemských radostech,
že jeho život jest nepřetržitým blahem. Často
opakoval v dopisech slova: „Nemohl bych
býti šťastnější než jsem.“

Při vši veselosti dbal však napomenuti, jež
sv. Pavel připojuje k svému povzbuzení:
„Skromnost vaše budiž známa všechněm lidem,
neboť Pán blízko jest.“ Svatá veselost vy
cházela u něho z bázně boží, ze živého vědomi
o boží přítomnosti a proto nebyl při své
veselosti nikdy rozpustilý ani lehkomyslný.

Této svaté radosti neztrácel nikdy; uka
zovala se navenek roztomilou veselosti, jež
oblažovala všecky, kdož ho vidéli: „Kdo po
zoroval ustavičnou veselost jeho tváře a roz
tomilost jeho chováni,“ čteme v aktech, „byl
by řekl, že žil v nejužším spojeni s nebešťfany
a že paprsek nebeské slávy ustavičné osvět
loval jeho čelo.“
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Jeho příkladu připisoval novicmistr, že
všichni jeho spolubratři byli stále dobre mysli
a veselého srdce a že studijní dům byl pravým
rájem. V poslední nemoci byla veselost Ga
brielova magnetem, jenž přitahoval spolubratry
k jeho lůzku; nebof nejen bratrská láska je
pobizela, aby ho navštěvovali, nýbrž i uspo
kojení, jehož jim skýtala nikdy neutuchající
veselost. Třebaže tělo utrpením bylo zmořeno,
obrázela se přece ve vyhublé tvári nebeská
radost, jez sidlila v jeho duši.

Avšak zjev jeho povzbuzoval netoliko zboz
nost spolubratří, kteří měli štěstí denně s nim
obcovati, nýbrž i jiní lidé jej pozorovali s po
divenim. Vice jinochů doznato zpovědnikovi,
ze potkali jakéhosi novice, jenž dýchal ne
beskou radosti a již pouhým zjevem všecky
zval, aby si vyvolili řeholní život.

Tak odměňuje Pán Bůh služebníky své již
na zemi za každou obět; dává jim předchuť
nevýslovných slasti, kterých budou jednou
věčně požívati a tak okoušejí pokoje, kterého
svět se všemi pozitky nemůže dáti.

XXI.Pobožnost k přehořkému utrpení
Páně a k Nejsvětější Svátosti.

Dosud jsme hovořilio jednotlivých ctnostech
Gabrielových, zvláště o královně všech, lásce.
Odkud čerpal tolik síly a statečnosti ?
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Tajemství jeho svatosti je v uvažování utrpení
Páně, ve vroucí lásce k Eucharistii a v něžné
zbožnosti k Marii Panně, obzvláště jako Matce
bolestné.

Kriz a svatostánek jsou školy, v nichž se
můžeme naučiti lásce k Bohu. Pouze tam po
znáváme, kterak nás Bůh miloval a jak my
jej máme milovati.

Tak tomu rozuměli svatí a není ani jedi
ného, jenž by neprojevoval veliké zbožnosti
k ukřižovanému Spasiteli a k Nejsvětější Svá
tosti. Tak tomu rozuměl svatý zakladatel řádu
pasionistů, jenž v rozjímání utrpení Páně spa
troval hlavní prostředek k záchraně světa. To
pochopil i Gabriel, jehož pobožnost k Ukři
žovanému byla královnou a matkou všech
ostatních. Ponořil se do tohoto tajemstvi, a
naučení Bohočlověka na kříži si vtiskl tak hlu
boko do srdce, že se mohl honositi s apo
štolem národů, že nezná leč Ježíše a to ukři
žovaného.

U tohoto božského učitele vší svatosti činil
takové pokroky, že Ježíš ukřižovaný byl jeho
jediným pokladem, jedinou radosti.

Na psacím stole mival vedle knih ke studiu
stále obraz kříže. Jeho zraky utkvivaly na něm
a povzdechy lásky tryskaly z jeho srdce. V bre
viři měl obrázek bolestné Matky u paty křiže.
Pohlédl-li naň, býval k slzám dojat. Obrázek
byl již od slz skoro neznatelný. Umiraje, tiskl
jej na srdce a tak vypustil duši. Byla to je
diná památka, již zanechal otci. Ukládal-li se



104

k odpočinku, položil si křížek na prsa a před
stavoval si, že lezi rozpjat na kríži se svým
Spasitelem.

„Pamatuji se“, praví jeden z jeho spoiu
záků, „že stačilo obrátiti rozmluvu na utrpení
Spasitelovo, aby duše jeho vzplála ohněm
lásky. Pak mluvival vynejvznešenějších výra
zech a rozohnil se tak, ze dlouho hovořil o
tomto předmětu s nadšením stále rostoucim
a s uchvacující výmluvností. Velmi často, kdyz
jsme všichni vespolek rozmlouvali, bývala naše
zábava přerušena, když se bratr Gabriel roz
ohnil a upoutal pozornost všech. Rikával: „Co
bychom mohli jiného Činiti nez plakati pří
pohledu na Bohočlověka, jenž umírá za své
děti? Byl by nám mohl tisici prostředky za
slouziti Zivot; jedina krůpěj jeho svaté krve,
jedna slza, jediná modlitba byla b; postačila ;
co však dostačilo spravedlnosti, nestačilo jeho
lásce? Takové myšlenky prřivádělyjej do vy
trzení údivem: „Můj Boze“, volával, „proč jsi
mne tak miloval? Proč, ó Pane, proč? Ježíši,
tvoje láska té učinila pošetilcem ! Neboť kdo
byl tak pronásledován, tupen a trýzněn, jen
aby byl od lidí milován? Pane, ty přece ne
potřebuješ naší lásky; my tvé potřebujeme
k svému štěstí? Co tě tedy stála naše láska,
naše štěsti! A přece tě nemilujeme! Není to
vrchol pošetilosti a nevděku?“

Chtél lásku Ježišovu spláceli především
láskou. U paty kříže vzplanulo jeho srdce
láskou k ctnosti, tam činil hrdinská předse
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vzeti, ze ji bude konati za všech okolností
a tak se stával den ode dne podobnějším
božskému vzoru.

V Nejsvětější Svátosti zanechal nám Spa
sitel památku svého utrpení a smrti, božský
pomník své lásky, ano i nekrvavou obnovu
oběti na kříži. Protože byl Gabriel proniknut
tajemstvím kříže, byl též neodolatelně přita
hován k Svátosti oltářní. Jeho hluboká sebra
nost ukazovala, jak je přesvědčen o vzneše
nosti tohoto tajemství. Sel-li mimo svatostánek,
citil, ze jest k němu neviditelnou silou přita
hován. Chvatně pouze poklekl, aby nebyl proti
své vůli zadržen prudkosti své lásky. Slovem
byl jako motyl, jenž ustavičně poletuje kolem
svatostánku. Tam spěchával, aby došel po
moci a síly ve všech obtížích, námahách a
starostech. Zbývalo-li mu za dne několik oka
mžiků, použil jich ke krátké návštěvě velebné
Svátosti. O Spasiteli ve svatostánku, o jeho
lásce, o lhostejnosti mnohých křesťanů,o straš
né zlobě těch, kdož jej nehodně přijímají mlu
vival tak živě a s takovým zápalem, že vzdělal
každého, kdo naslouchal jeho slovům, takže
on i posluchači prolévali hojné slzy.

Největší jeho radosti bylo, směl-li přisluho
vati při mši sv. Činil to s největší uctivosti
a když kněz pozdvihoval sv. hostii, míval oči
na ni tak pevně upřené, že bychom myslili, že
spatřuje Spasitele bez závoje způsoby chleba
před sebou. Slzy mu vstoupily do očí, tváře
mu začaly hořeti, na rtech se usídlil úsmév,



106

obličej prozrazoval vytržení, srdce prudce bilo.
Té chvile podobal se serafinům, kteří se vzná
šeji kol našich oltářů.

Nejvyšších a nejčistších radostí mu skýtalo
svaté přijímáni. Veliká byla jeho touha po něm
a léty rostla. Připadalo mu zatěžko, musel-li
ráno požiti léku a nemohl proto přistoupiti k sv.
přijímáni. Prosival mne úpěnlivé, aby směl jiti
jiný den. A jak se připravoval! Ještě pečli
věji plnil povinnosti, snažil se svědomí ještě
více očistiti a srdce zanititi svatou láskou a
vřelou touhou. Se svatým Aloisiem rozdělil
Čas mezi dvěma svatými přijimáními na diku
činění a na přípravu.

Prost věřicí v kostele poznávali jej mezi
spolubratřími podle nábožného chování, i když
ho jinak neznali a ještě nyní, po tolika letech,
se někteří pamatuji na přijímání svatého bratra
z Isoly.

Několikrát za den konal duchovní sv. při
jimání. Radival je spolubratřím : „Přijímáme-li
Spasitele často duchovně do svého srdce,
bude v jistém smyslu zavázán přijmouti nás
jednoho dne do ráje.“

V poslední nemoci zádal několikrát o svaté
přijímání a v noci před smrtí netoužil po ničem
jiném.

[ k božskému Srdci Ježišovu choval upřim
nou úctu; jest to přece výhen láskou pla
nouci, jediný pramen všech dobrodiní božích.
Vsecko činil,všecko obětoval ve spojení s bož
skym Srdcem. Jednou prosil otce, aby mu
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poslal darem knihy k rozšiřování úcty k bož
skému Srdci.

Tak si ziskal stálým prodléváním u paty
křiže a spojením se Spasitelem ve svatostánku
ryzí ctnost a stal se takpodobným Spasiteli,
ze mohl vpravdě říci: „Ziv jsem já ne již já,
ale živ jest ve mně Kristus, a můj život jest
skryt s Ježíšem Kristem v Bohu.“

XXI. Pobožnost k Panně Marii.

Jest ještě jiný pramen jeho nadlidské sily,
podivuhodného obrácení a obrovských po
kroků na cestě dokonalosti: pobožnosí k pře
blahoslavené Panně. Můzeme tvrditi, že jeho
mimořádná láska k Marii Panně jest základem
a korunou jeho svatosti.

Úcta Gabrielova k přesvaté Panně byla ve
liká; obzvláště uctival jeji bolesti s dětinnou
láskou. Miloval božského Spasitele, jehož bo
lesti byly mu útěchou, télo a krev polravou;
proto miloval i Marii, která nám dala Spa
sitele a chce nás k němu bliz a blíže vésti.

Pobožnost Gabrielova k přeblahoslavené
Panně byla tak veliká, že cirkev ve svém
oficiu na prvém místě ji klade a vzhledem
k ní praví: „Non est inventus simlis illi;
nebyl nalezen podobný jemu!“

Všecky jeho myšlenky, slova i skutky byly
spojeny s Mariinými a jejím prostřednicívím
podávány božskému Synu.
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Ano i ve spánku bylo lze řici, ze bdélo
jeho srdce a téměř všecky jeho sny se kni
odnášely ; tak hluboko se mu vtiskl milý jeji
obraz do srdce, tak byl uchvácen láskou k ni.

Bylo třeba i poslušnosti mirniti žár jeho
pobožnosti a zapovídati mu, aby se nezabýval
příliš takovými myšlenkami, aby tim netrpélo
jeho zdravi; tu mohl pak řikati se svatým
Aloisiem: „Recede a me, Domina, re-ede
a me! Odstup ode mne, Paní, odstup ode
mne !“

Jiz před vstoupením do řádu vyučovári a
příklady v kruhu rodinném, potom vychování
u Školských bratří a u jesuitů vštípilo do jeho
srdce vroucí lásku k Marii Panně. Byla však
jenom semenem, jež vykličilo a rozvilo <e
v překrásný květ.

Dvě kaihy čítal s obzvláštní láskou, proto
ze obsahovaly tolik pěkného o jeho Matce;
„Vznešenosti Mariiny“ od sv. Alfonse a „Lásku
k Panně Marii“ od P. Roberta z řádu kamal
dulského. Četl je opět a opět. Buď mu byly
uplné nové, nebo je ve světě četl jen po
vrchně. Sotva jich okusil, staly se mu tak
drahými, že čtení z nich ho nikdy neunavo
valo. Krátce před smrti dovedlo mu toliko
čtení ze „Vznešeností Mariiných“ poskytnouti
utěchy a ulehčení.

Složil jakýsi hymnus, který nazýval marián
ským vyznáním víry a nosil jej stále s sebou.
Skláda se z nejkrásnějších míst, která svatí
Otcové napsali o Matce Boží. Uvedeme pouze
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některá: „Věřím, o Maria, ze jsi Matka všech
lidi, náš život a po Bohu jediné útočiště hřiš
niků; věřím, že udělujes křesfanům život a
pomoc; že tvým pros'řednictvím dostáváme
neocenitelný dar vytrvání, že nebloudime, jde
me-li za tebou, že napravím své chyby, mod
lim-li se k tobě; že se nemám čeho báti,
jestliže ty mne ochraňuješ; že k tobě přijdu,
budeš-li ty mné milostiva. Věřím, že ochra
ňuješ těch, kteří tebe hledají a Ze spěcháš
ku pomoci, i kdyz té neprosime. Věřím, že
tvá přímluva jest potřebna k našemu spasení;
ze Bůh nám poskytuje milosti pouze tvým
prostřednictvím ; že tvs byla pomocnicí při ta
jemství našeho vykoupení a že všichni hynou
v bouřlivém moři tohoto světa, kterých se ty
neujmeš. Věřím, že jediný tvůj povzdech vice
zmůže než prosby všech svatých a že mod
litby všech nepomáhají, nepřipojíš-li i ty své
přimluvy. Věřím, ze ti, kdož v tebe důvěřují
a tebe cti, budou spaseni a že pobožnost
k tobě jest zároven jistým znamením vyvolení.
Věřim, že jsi povýšena nade všecky anděly
a svaté a že pouze Bůh sám může oceniti
tvoji podivuhodnou vetikost. Věřím, ze ti Bůh
propůjčil vice milosti a darů nez všemu ostat
nímu stvoření dohromady. Věřím, že jsi od
prvního okamžiku svého byti láskou převy
šovala anděly a svaté a že již tenkrát by se
byli mohli serafové nebešti od tebe učiti lásce
k Bohu. Věřím, že tvá láska k lidem jest větší
než láska všech svatých spolu.“ A tak pokra
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Čuje se stupňujícím Zárem nadšení a s pocily
vděčnosti a lásky.

Puzen touhou, aby novým způsobem projevil
něžné své city, pojal úmysl, že si svaté jméno
Mariino napíše krvavými pismenami na hruď.
Ale marně prosil, aby mu to bylo dovoleno.
Jeho první návrh — vpálili si žhavým železem
toto drahé jméno — nedošel sluchu. Tu při
padl na nový plán, jehož provedeni se mu
zdálo méně nebezpečné a obtížné, vepsati je
špičatým předmětem ; ale ani to mu nebylo
povoleno, i musel se spokojiti tím, ze si je
vepsal do srdce.

Jiz v prvních mésicích řeholního života vy
slovil přání, aby se směl zavázati slibem, že
vždy a všude bude podporovati úctu k Matce
Boži. Při skládání slibů ještě Zivěji po tom
toužil a po pět let si na zpovědnikovi stále
vyprošoval dovolení k tomu, až mu bylo dáno
r. 1861, asi rok před smrti. Jak byl Matce
Boží tento slib milý, poznáváme zřetelné z hoj
ných milosti, jež obdržel v poslednim roce
zivota.

Jak horlivě plnil svůj slib, jak nadšená a
ohnivá byla jeho slova, mluvil-li o Marii!
Lacordaire pravil: „Výmluvnost jest řeč vzru
šené duše; vlož vášnivost do duše a vý
mluvnost se z ni bude rozlévati jako proud.
Chudoba řeči pochází z neznalosti. Kdo ně
jakou pravdu dobře promysli a se všech stran
pozoruje, vždy bude bohat výrazy.“ Tak byl
bratr Gabriel nevyčerpatelný, mluvil-li o Marii,
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protože mu ustavičně stála před duševnim
zrakem. Zní to podivné a těžko tomu uvěřiti ;
přece však jest to pravda. Jeho řeč nebyla
omezena časem, mistem nebo jinými okol
nostmi, protože jeho láska byla tak veliká, ze
ji nemohl překonati. Celé hodiny by byl do
vedl nepřetržitě hovorřili o Marii se zápalem
a s nadšením, jež nemá sobě rovného. Nej
lepšim prostředkem obveseliti jej za poslední
nemoci bylo, že se mu poskytla priležitost
mluviti o Marii. Pak mluvila ústa z plnosti
srdce, ano bylo třeba ukládati mu mlčení,
nebo by si byl přepínáním uškodil na zdravi.

Nemohl toho dobře snésti, jestlize druzi
byli vlažní a liknaví v uctívání a chválení
Panny Marie. V tomto bodě nechtěl ničeho
věděti o důvtipnosti theologů, nýbrz se svatým
Aloisiem si přál, abychom se drželi miněni,
jez učení církve neodporuje a zároven slávu
Matky Bozí co nejvice vyvySuje, i když — přisně
vzato -- můze býti o něm pochybnost, že totiz
všecko, co můžeme o Marii říci, zůstává daleko
za tim, co si zasluhuje.

Miloval obzvláště kněží, kteří horlivě kázali
o Panně Marii, o jeji vznešenosti a moci
a nazýval je šfastnými lidmi. Hovořil-li s mi
sionáři, snažil se je přemluviti, aby mnoho
kázali o Marii. Jednou se ho tázal spolubratr,
chtěl-li by býti misionářem mezi pohany. „Je-li
to vůle Božíi,“ odvětil, „rád bych poučoval ly
ubožáky o své dobré Matce.“

[ v dopisech se snažil doporučovati jiným
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lásku k Marii Panně ; není ani stránky, z niž
by nezářilo jméno Maria. Dopis, v němž jméno
to nebylo napsáno, zdál se mu jednotvárný.
Jest tedy nesnadno vybrati, co v listech těch
je nejkrásnější a nejdojimavější. Tak pišeotci,
který je znepokojen pro jeho nemoc. „Můj
otče, nedělej si se mnou přece tolik starosti ;
mám Matku, jež mne miluje a ujimá se mne
s něžnou láskou. Kéž bychom měli více důvěry
k této dobrotivé Matce, jež nás tak často
ujišťuje o své lásce a praví nám s Isaiášem
prorokem : Kdyby se matka zapomněla nad
svým ditětem, já se nad tebou nezapomenu.
O, naše spása ji stála tolik; za jakých bolesti
dala nám na Kalvarii život! To znamená, že
s Marii přišlo zároveň všecko dobré. Všecko
máme tedy, máme-li ji; všecko chybí, kde ona
chybi. Jestliže ona nás ochraňuje, budeme
zachráněni ; opusti-li nás, jsme ztraceni. Kdy
bychom na to vice myslili, vice bychom mi
lovali tak něžnou Matku ; doporoučeli bychom
se ji s velikou důvěrou a nebáli bychom se
tolik pekla. Je-li Maria při nás, kdo bude pak
proti nám?

[ bratru Michaelovi psal: „Michaeli, chceš-li
někoho milovati, pak miluj Marii! Kdo je krás
nější, lásky hodnější a mocnější než ona!
Nemysli, ze je to nudné milovati Marii, mluviti
s ni, ji se obírati; naopak útěcha a radost,
kterou uděluje, jest mnohem upřimnější, trva
lejší a více způsobilá uspokojiti naše srdce,
než lze vysloviti. Jest láskyhodná ; jest věrná.
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Nedá se láskou předstihnouti; nalezne-li jen
srdce, jez chce milovati, přispěchá, aby je
objala a vzala v ochranu. Buďme kazateli po
božnosti k ní a uchvátíme její srdce. V hrozný
den soudu, v němž zaslepení milovníci světa
budou oplakávati svou pošetilou lásku, najdeme
my ochranu pod jejim pláštěm.“

Jak se těšil, viděl-li krásné obrazy Matky
Boží, tak zase jej rmoutilo, byla-li to špatná
práce. „Krásný obraz nebo krásná socha,“
říkával, „jsou pravý poklad; nebot oživují
pobožnost. Ošklivé obrazy naproti tomu uza
víraji srdce spasitelným pocitům.“

Byl velmi vynalézavý v prostředcích, kterak
se cvičiti ve službě přesvaté Panny; nebof
mu velmi ležela na srdci. Jak se těšival, mohl-li
ozdobiti obraz nebo oltář své Matky. Po celý
rok plnil ji vázu květinami, jež sám v koutku
zahrady »pěstoval. Když kvetly, uvil z nich
kytici a běžel pln radosti k oltáři jejímu. Tam
poklekl, obětoval ji své srdce a prosil, aby
mu požehnala. Pak odcházel radostné. Byly-li
v zimě květiny vzácné, hledal divoce rostoucích,
takže nejblahoslavenější Panna nikdy nebyla
bez kytice.

Že všech jmen, kterými bohabojný jinoch
Marii Pannu ctil, byl mu nejmilejší název bo
lestné Matky.

Tuto náklonnost jsme u něho pozorovali již
před vstoupením do kláštera. Jsa jestě stu
dentem, koupil si sošku bolestné Matky a po
stavil si ji v pokoji na oltářík, kde ve dne v noci
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nechával horřeti světlo. Lpěl tak na tomto
obraze a na této pobožnosti, že často prosíval
domácich, aby sošku chovali ve zbožné úcíě ;
ano, když mupan Possenti sdělil, že chce
přesidliti do Rima, odpověděl ihned: „Ne
zapomeňte vzítis sebou sochu bolestné Matky;
ctěte ji co nejvice !“

Sám rád hovořival o bolestech Mariiných
a tu bylo viděti, jak býval hluboce dojat. Ve
spojení s věčnými pravdami uvažoval stáleo bolestecha ctnostech| přeblahoslavené
Panny; neboť takové úvahy jej vedly jisté
ke konání ctností a k posvěcování sebe. Tak
se ho jednou v sobotu v rekreaci tázal spolu
bratr, rozjímal-li o nebi (u pasionistů totiž
maji studující bratří v tento den rozjímati
o nebi). „Mým nebem“, odpověděl, „jsou bo
lesti dobré mé Matky Marie.“

Jeho úcta k bolestné Matce byla tak veliká,
ze byla zevně patrnější než pobožnost k u
trpení Krista Pána a k nejsvětější Svátosti.
V probodeném srdci Matčině nalezl pravý
pokoj a tam odpočíval s radosti. Tak psal
otci za politických nepokojů v království:
„Láskyhodná královna mučedníků nemůže bez
útrpnosti patřiti na naši bídu. Ochranuje nás
pod svým pláštěm a užívá k našemu obhájeni
týchz mečů, jez pronikly jeji srdce. Mějme
soucit s jejimi bolestmi, bude miti mnohem
větší soucit s našimi. Jak sladké a uklidňujicí
jest ji se odevzdati! Je-li Maria při nás, kdo
bude pak proti nám?
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Nespokojuje se tim, že přivšech rozjimáních
se obiral Marii Pannou, používal k tomu i zbý
vajicich volných chvil. Obvyklým svým neodo
latelným způsobem radil i spolubratřím, aby
činili totéz. „Když jsme skončili své dílo a zbý
vaji nám ještě dvě nebotři minuty, použijmejich
k rozjímání o bolestech Mariiných. Nezapo
mináme-li na jeji bolesti a úzkosti, pomůže
nám v poslední hodině a ochrání nás před
hrůzami smrti, je-li to ke cti Bozi.“

Nikdy nezapomněl modliti se růženec k u
ctění sedmi bolesti Panny Marie. Vůbec byly
jeho cvičby tak četné, ze novicmistr nemohl
pochopiti, kde na to béře čas. Především
nacházel bohatou potravu své pobožnosti
v sekvenci „Stabat Mater“. Denně se ji modlil
a ještě krátce před smrlí prosival bratra,
který při něm bděl, aby říkal některé verše
z ni. Psával-li domů, často žádal otce a bratry,
aby hodné uctivali bolesti Marie Panny a nikdy
neodcházeli na odpočinek, dokud se ji srdečně
nedoporučili: „neboť cesta, jež vede ke spáse,
otvírá se nám skrze Marii a koho ona chce
spasiti, ten bude spasen. „Milý otče, ne
ustávej doporoučeti mým bratrům otcovskými
slovy pobožnost k bolestné Matce, jak jsi to
vždy činival.“ Ale nepřisli bychom ke konci,
kdybychom chtěli vypsati všechny rady a po
vzbuzení ; neboť každý dopis je jich plný.

A kterak tato mimořádná pobožnost k Marii
Panně přivedla Gabriela ke svatosti? Záleží-li
naše dokonalosti v tom, že se ve všem připo
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dobňujeme Spasiteli, že se mu ve všem
odevzdáváme a spoléháme pokorně na jeho
milost, pak máme nejjistější naději, že dospě
jeme až tam, přidržujeme-li se Marie Panny.
To poznal Gabriel a cvičil se v tom a proto
též Spasitel chtěl na něm ukázati, jak si váží
těch, kdož ctí jeho Matku. Láska světcova se
však nespokojovala něžnými a důvěrnými slovy,
nýbrž projevovala se i skutky. Byla velko
dušná a obětavá; povzbuzovala jej, aby se
stával podobnějším milé Matce a ryzími ctnost
miji působil radost. Maria nám ukázala skvělým
svým příkladem cestu, po které máme kráčeli
a viděli jsme jiz, kterak Gabriel ustavičným
rozjimáním ji poznal. Byl-li v pochybnostech,
tázal se své Matky, pozoroval, jak si počínala
a nejistota pominula. Přibližil-li se k Marii,
mlhy zmizely.

Toto rozjímání nejen ho osvěcovalo, nýbrž
bylo mu i pramenem horlivosti a mocnou
pobidkou, aby kráčel poznanou cestou a sám
sobě Činil násilí. Maria byla jeho nebem.
Všecko v jejim životě ho uchvacovalo, strho
valo. Pozoroval-li jeji čistý, krásný obraz, po
hližel-li na jeji lásku a oběť jeji lásky, neznal
váhání. Státi se ji podobnějším, milejším, bylo
vroucím přáním jeho srdce. Tato touha jej
vedla k tomu, že se neustále snažil odkládati,
co by se ji nelibilo, že konal jeji ctnosti a
pracoval a trpěl z lásky k ni. Měl-li podstoupiti
boj se svými vášněmi, byla-li mu nějaká oběť
těžká, potřeboval-li přemoci odpor, pak se



117

tázal: „Nechtěl bych oběť přinésti z lásky
k Mariiž“ „Všecko, co konal bratr Gabriel“,
praví současnik, „mohl bych shrnouti v jediný
pojem : Byl ustavičnou oběti na oltáři své
Matky.“ Tak abychom jen jeden příklad uvedli,
jedl velmi rád ovoce. Této věci použil, aby
uctival Marii skutky sebemrtvení. Z prvých
plodů, jichž ta která doba roční poskytovala,
nikdy si nevzal. Též v den před mariánskými
svátky nejídal ovoce; rovněž po devět dni
před největšími slavnostmi a po čtyřicet dní
před Nanebevzetím Panny Marie. Podobným
způsobem se snažil zalíbiti své Matce také
konaním jiných ctnosti.

S velikou horlivosti, ale i s velikou dětinnou
důvěrou vzýval Gabriel Pannu Marii. Viděli
jste již, že nemohl jeho představený pochopili,
odkud bral čas, aby se mohl tolik modlit.
A s jakou důvěrou tak činil! Ž nejmilejších
jeho modliteb byla sv. Bernarda: „V tebe,
moje Matko, složil jsem svou důvěru, na věky
nebudu zahanben.“ Každou obtiž na cestě
ctnosti překonal, doporučuje ji Marii. Citil se
v jejich loktech tak bezpečným, že bylo při něm
jisto, ze jeji přímluva mu dopomůze k věčné
blazenosti. „Vyprosila mi tolik menšich mi
losti,“ rikával, „neměla by mne teď přivésti
do nebe ? Kdo uctivá Matku Boži, zemře bez
smrtelného zápasu a nikdy nebude ďáblem
přemožen; nebof přeblahoslavená Panna se
nedá překonat velkomyslnosti. Bude nám po
máhati, vždyť může i chce, je-li nám to spa
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sitelné, učiní, ze zcela klidně zemřeme.“
A vskutku se slova ta na něm vyplnila, jak
později uvidime. Ostatně nám zpráva o po
slední nemoci a o blažené smrti našeho mla
dičkého světce poskytne ješté prřiležitosti,aby
chom se vzdělali a poznali hlouběji jeho něž
nou lásku k Marii, matce svaté lásky.

Z toho, co bylo řečeno, pozná čtenář, proč
jsme tak důkladné pojednávali o tomto bodě.
Poboznost k přeblahoslavené Pannéjest zvlášt
nim rysem povahy Gabrielovy, on jest světcem
Mariiným. Kdo ho tedy chce dobře pochopiti,
musí jej pozorovati ve světle Gabriela od Marie
Panny, nebo Gabriela od bolestné Matky. Mi
Joval svoji nebeskou Matku a ona jeho a tato
láska byla mu pramenem nejbohatších milosti,
základem jeho ctnosti a divů, jež proslavily
jeho jméno v celém světě.

XXIII Poslední nemoc.

Trebaze náš mladičkyýbratr zachovávals nej
větší přesnosti přísná pravidla svého řádu,
přece tim netrpěl na zdraví, naopak s léty
silil, takže mu všichni předpovídali dlouhý,
zdravý život. Bůh však měl jiné úmysly s touto
vyvolenou duší a chtěl ji brzy v nebeské slávě
odměniti. Jako svatý Alois, zemřel i Gabriel
ve věku čtyřiadvaceti let, z nichž prožil šest
v klášteře.

Ve dvacátém čtvrtém roce začal trpěli cel
kovým vysilením, jež z prvu skrýval z obavy,
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ze by byl osvobozen od řeholních cvičeb ;
ale nemoc se horšila. Lékaři rozpoznali sou
chotiny. Tak se vyplnilo přání světcovo. Od
noviciátu prosil Pána Boha, aby směl brzy
zemřiti a to úbytémi. Chtěl umřili právě touto
nemoci, aby se při plném vědomí, jež sou
chotináři obyčejně podržují do posledniho
okamžiku, mohl lépe připraviti na dalekou
cestu. Chtěl umřiti mlád, neboť se bál, že
by později mohl ochabnouti ve službě bozi.
Sám se k tomu přiznal. Když novicmistr naň
naléhal, aby se modlil k bolestné Matce za
uzdravení, odpověděl: „Otče, dovolte mi, pro
sim, abych se raději modlil za šťastnou ho
dinku smrti; nebezpečenství znelibiti se Bohu

Jest tak veliké !“
Tyto dvě prosby opakoval často a to s ta

kovou upřímnosti a zápalem, že zpovědník,
jenz se bál, ze jeho modlitba bude rychle vy
slyšena, mu poručil, aby spojoval svou prosbu
s nějakou podminkou, na přiklad: srovnává-li
se to se cti boží. Velmi svědomitě uposlechl
tohoto rozkazu. Neboť když po roce jeho u
trpení dostoupilo vrcholu a jeden ze spoluhratřií
mu našeptával, aby prosil Pána Boha, aby
jej k sobě brzy povolal, odpověděl mu: „Ne
smim, zpovědník mi to zakázal.“

Žatím co nemoc ztravovala poslední jeho
tělesné sily, posilovala milost duši a působila
v ni vzrůst svatosti, o kteréz pravi zpovědník :
„Neviděl jsem důvěrnějšího spojení s Bohem,
živější viry, Zhavější lásky k němu.“
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Po několika chrlenich krve, prvním to zna
meni chorobného stavu, ukazovala se nemoc
navenek stále stejně, jenom že od té doby
ziravovala vleklá horečka pomalu jeho sily.
Zatím nastal únor r. 1862. V prvé polovině
měésice mohl Gabriel ještě do kostela a při
stupoval se spolubratry k svatému přijímání.
Tak to zůstalo až do neděle 16. února. Toho
dne obcoval ještě mši svaté a přijal Nej
světější Svátost oltářní. Protože vsak byl
slabší než jindy, bylo mu poručeno, aby ulehl.
V uterý citil hrozné bolesti, načež dostal
prudké chrlení krve. Když pominulo, byl za
opatřen. Byla jedna hodina v noci. Když se
řeholní společnost shromáždila, byla mu do
nesena Nejsvětější Svátost. Jakmile nemocný
uviděl, že do jeho cely přichází Bůh svato
stánku, byl uchvácen údivem a jako zdrcen
majestátem i ponížením svého Boha. Dříve
než přijal Nejsvětější Svátost, prosil všech,
aby mu odpustili, že jim dával špatný příklad.
Bratři, kleří se pouze vzdělávali jeho ctnostmi,
plakali.

„Když dokončil dikučiněni, dal si mne* za
volati,“ vypravuje P. Norbert. „Tam v zásuvce,“
pravil mi, „leží knížečka, do niž jsem zapi
soval milosti, které jsem obdržel od pře
blahoslavené Panny. Bojím se, že si z toho
vezme ďábel podnět, aby mě pokoušel k mar
nivosti. Vezměte si ji a slibte mi, že ji ni
komu neukážete.“ „S radosti a nebudu jí
ani sám čísti.“ „Nuže dobře,“ odpověděl mi
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uctivé, ale s rozhodnosti, „račte si vzpome
nouti, ze kazdý slib zavazuje.“ „Spoléhejte
na mne,“ odpověděl jsem a Gabriel umikl.

„Vyšel jsem ven, roztrhal jsem sešitek a,
rekl jsem to nemocnému. Zaradoval se a
pravil: „To jste učinil velmi dobře.“

Téze noci si vzpomněl, že slibil otci, že
mu podá zprávu, jakmile by nastala změna
v jeho stavu. Hovořil o tom se zpovědníkem
a ten ho prosil, aby mu přenechal starost
o to. A ačkoliv služebník boží miloval upřímně
otce a hleděl ho — pokud možno — ušetřiti
každé bolesti, přece o tom již nemluvil.

Zatím minulo nebezpečí, ale nemocný byl
velmi sláb. Stále tiskl křížek na prsa a libal
jej. Totéž činil s obrazem bolestné Matky.
Rád by se byl jako drive rozjimáním povznesl
k Bohu, ale pro slabost nemohl. Poněvadž
jej to velmi rmoulilo, upokojil ho zpovědník,
ze to jest svatá vůle boži. Misto toho měl
často říkati střelné modlitby. Poslušně sepodrobilrozhodnutízpovědnikovu.| Střelné
modlitby jeho byly tak vroucí a tak hluboce
procítěné, že přítomní byli pohnuti k slzám.
„Drahý Spasiteli“, prosil úpěnlivě, „chci lásku
za lásku, bolest za bolest, krev za krev!
Maria, přesladkáa Matko, víš, ze tě miluji,
vždyť jsem ti to slibil! Stůj teď ty v slovu!
Blažený svatý Josefe, kde jsi? Nevidíš, že umí
rám? Pojď, pospěš mi ku pomoci!“ Tyto mod
litby řikal hlasitě a ani zpovědník nevěděl,
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proč; neboť dříve pečlivé ukrýval tajemství
srdce svého.

Jizba nemocného stala se v pravdě školou
ctnosti a vzdělání. Přes strašlivé bolesti ne
přešel nikdy nářek přes jeho rty. Aby nepo
zbyl trpělivosti, upiral zrak na Ukřižovaného
a na bolestnou Matku. Ano snažil se drob
nými skutky umrtvování připodobniti milému
Spasiteli a sám sebe zapírati. Přece však si
stále stěžoval, že není dosti trpěliv a nepři
jimá utrpení z lásky k Spasiteli.

V poslednich dnech chtěl mu lékař přilo
ziti dvě náplasti. Dobrý jinoch nenahlížel po
třeby toho a odvážil se namitnouti: „K čemu
to? Jsem přece více mrtev nežli živ“. Ihned
toho však želel a zahanben doznal svoji vinu:
„Bojim se, že jsem jednal proti vůli boží;
beru slovo zpět a jsem hotov ke všemu“.
A jakoby mu to nestačilo, prosil ihned lé
kaře, aby mu odvustil, takže i ten byl dojat
k slzám.

Bratr Gabriel byl v nemoci své nejen
trpělivý, nýbrž uchoval si i obvyklou veselost
ducha. Byl čilý, duchaplný a rád žertoval.

Neméné podivuhodná byla jeho vděčnost.
Bolelo jej, že působí spolubratřím tolik práce;
rád by byl zůstal v noci sám, aby jich ne
připravil o spánek. Byl rozpačitý pro nej
menší služby, jež mu prokazovali. Tak se tázal
poslední noci před smrtí bratra, který u něho
bděl: „Čím bych se vám mohl odměniti?“
A když. ho bratr prosil, aby jej doporučil
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Matce Bozi, vzal bratr Gabriel obrázek bo
lestné Matky do rukou a modlil se tak upřímně
a vroucně, ze se bratr nemohl zdržeti slz.
Pak pokračoval: „A co mi třeba učiniti pro
onoho dobrého muže, který mi denně přiná
šel mléko ? Maria, dobrá matko, postarej se
mu od odměnu, uděl mu těch milosti, jichž
potrebuje !“ A kdyz jej onen dobrodinec na
vštivil, rád by ho byl přitiskl na srdce. Vzal
jeho ruce do svých a děkoval mu.

„Býval jsem často v jeho cele“, pravi
zpovědník, „a když jsem viděl, jak stále všecky
vzdělává, jak při všem zachovává klid, když
jsem slysel jeho dojimavé vzdechy lásky,
musil jsem opustiti jizbu, abych ukryl slzy.
Dojimala mne jeho úzkostlivá péče, aby ni
komu nebyl břemenem a láska, kterou ke
každému jevil. Snažil se zmirniti moji bolest,
maje stále úsměv na rtech. Přece však jsme
zřetelně pozorovali, i přes jeho veselost, že
velice trpí.

XXIV.Blažená smrt.

Dvacátý šestý únor byl poslednim dnem
zivota světcova ; chtěli jej svatým pomazáním
vyzbrojiti k zápasu. Dvakrát si dal vyložiti
milostiplné účinky této svátosti. Protože už
dobře neslyšel, prosil kněze, aby se modlil
hlasitě, aby modlitbám dobře rozuměl. Pak
děkoval Pánu Bohu za milost svaté svátosti.
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Večer po růženci navštívili všichni řehol
nici drahého nemocného a vrátili se pak do
cel, aby se odebrali na odpočinek. Pouze
zpovědník s několika bratřími zůstal u něho.
Unaven však napětím a upokojen klidným
dechem nemocného, ulehl též ve vedlejším
pokoji. Ale marně se snažil usnouti; myšlenky
jeho se stále vracely k nemocnému. Šel tedy
k němu, kdyby snad bylo třeba ho uklidniti
a potěšiti. Poslední chvíle bratra Gabriela, na
něhož se díval jako na světce a jehož milo
val jako syna, líčí takto :

Když mne spatřil, zaradoval se. Pochopil
jsem, že to bylo vnuknuti s hůry, abych
k němu šel. Neboť když jsem seděl u něho
na lůžku, postřehl jsem jeho neklid a slyšel
jsem, kterak hlasitě a vroucně pronesl slova
sv. Bernarda: „Tvoje rány, Pane, jsou mými
zásluhami“. S počátku jsem toho nedbal,
protože často říkával takovéto střelné modlitby.
Když je však několikrát opakoval, měl jsem
za to, ze zápasí s pokušením. Otázal jsem se
ho, je-li pokoušen. „Ano“, odpověděl. „K ne
důvěře či k opovázlivému spoléhání ?“ zeptal
jsem se. „K opovážlivému spoléhání“, pravil.

Prředložil jsem mu pravdy, které se srov
návaly se stavem jeho duše a pokropil jsem
lůzko svěcenou vodou. To jej upokojilo. Když
jsem se ho tázal, odstoupilo-li již pokušení,
odpověděl radostně: „Bohudíky ano“. Tázal
jsem se ho tiše, má-li svědomí klidné. „Ano,
zcela klidné, dik milosti boží“, pravil. Když
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se tělesné utrpení stupňovalo, začal blouzniti,
ale tak, že si toho byl vědom; neboť potom
pravil s úsměvem: „Snil jsem, není-liž pravda ?“
Byly to opravdu sny, ale jak je dříve míval.
Neboť, když se ho zpovědník otázal, o čem
snil, odpověděl: „Bohudiky, o dobrých vě
cech“. Chvilemi měl za to, že vyzvání „Anděl
Páně“, modlil se a přál si, aby druzí odpo
vidali. Nebo se domníval, že jest v kostele
při pobožnosti; počal se modliti breviř nebo
zpivati mariánskou litanii.

Zlý nepřitel se však ještě nevzdal boje a
obtěžoval služebníka božího novými pokuše
nimi. Pln důvěry obrátil se syn Mariin na
Matku. Zpovědník k němu přistoupil a po
kropil jej i jizbu svěcenou vodou. Ihned zmi
zelo našeptávání ďábelské a nemocný byl zase
klidný.

Jak se slara Matka Boži o ty, kdož se ji
doporoučejí, jak skýtá jim pomoci!

Po této porážce neočekával již ďábel ú
spěchu při duši tak silné ochranou mocne
Panny, jež potřela jeho hlavu. Služebník boží
měl v posledních okamžicích pokdy, aby se
zaměstnával zbožnými cvičbami.

Když byl delší čas jako zahloubán v roz
jímání, pravil náhle radostně k zpovědníkovi:
„Otče, nyní mi můžete uděliti svaté rozhře
šení“. Odpověděl jsem: „Buď klidný, synu
milý, jakmile bude čas, udělím ti je“. Umira
jící mlčel několik okamžiků, pak opakoval
svou prosbu: „Otče, teď jsem vzbudil litost,
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dejte mi poslední rozhřešeni“. Obnazžilhlavu,
sepjal ruce a přijal v hluboké pokoře ab
soluci.

Potom prosil o drahý obraz bolestné Matky
s křížem. Dali mu jej a on jej pozdvihl ra
dostně ke rtům. Pak jej položil na prsa a
tiskl jej k srdci tak vroucně, že přítomní nad
tim Zasli.

„Myslim“, praví Bonaccio, první životopisec
světcův, „že při pohledu na Ukřižovaného a
na jeho Matku vynořily se mu před duševním
zrakem všecky milosti, jimiž ho přeblahosla
vená Panna vyvedla z bouřlivého světa do
tichého přistavu klášterního a Ze se rozpo
minal s vitězoslavnou radosti na dny a ho
diny, jež věnoval rozjímání o přehořkém utr
pení; snad viděl i bohatou žeň svých zásluh,
ovoce několika málo let, ale vytrvalé práce,
patřil na velkodušná předsevzetí, jež splnil,
na hrdinské oběti, jež přinesl, aby zvítězil nad
sebou samým. A protože jasněji nez kdy jindy
poznával, že pramenem vší jeho sily bylo
Srdce Spasitelovo a jeho dobrotivé Matky,
v prudkém návalu vděčnosti tiskl jeji obraz
na hruď, jako by si jej chtěl navždy vtisknouti
dosrdce.

Sfastným vnuknutím byl tento obrázek sva
tému jinochovi za čtyřicetšest let po jeho
smrti vrácen, kdyz po blahořečení r. 1908
bylo jeho svaté tělo uloženo do drahocenné
schránky pod oltářem jeho kaple. Obrázek
byl mu vložen do rukou, aby i po smrti ne
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ustále opakoval: „Skrze trpícího Spasitele a
bolestnou Matku jsem šťasten v nebi a vele
ben na zemi“.

„Kdyz položil obraz na prsa“, praví P. Nor
bert, „obrátil zraky k nebi, pozdvihl se trochu
a zvolal s nevýslovnou touhou: „O matko
moje, pojď rychle “

Potom pokračoval, vyslovuje zřetelné každé
slovo: „Maria, Matko milosti, Matko milosr
denství, ochraňuj nás proti nepřátelům a vezmi
nás v hodinu smrti k sobě! Ježíši, Maria,
Josefe, vám věnuji srdce i duši svou! —
Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mné při po
sledním zápasu ! — Ježiši, Maria, Josefe, s vámi
ať se duše má odebírá v pokoji!“ — Když
dokončil tyto povzdechy, zůstal klidně leželi
a měl oči obrácené k nebi, po němž toužil.

Protože všecko poukazovalo na blížicí se
smrt, dal zpovědník svolati všecky řeholníky
a v několika okamžicích byli až na ty, kteří
právě sloužili mši sv. nebo při ní přisluhovali,
v jizbé umirajiciho. Ten vypadal jako člověk,
který chce usnouti; ani smrtelný chrapot, ani
úzkost nebylo na něm pozorovati.

Pojednou zahrál mu úsměv kolem. rtů.
Otevřel oči, obrátil se na pravou stranu jizby,
jako by viděl něco úchvatného. V této poloze,
s obličejem radostí zářicím, s rukama skříže
nýma na prsou vypustil duši bez všelikého
smrtelného zápasu.

„Nepochybuji“, pokračuje P. Norbert, „ze
bratr Gabriel ve chvili smrti byl u vytržení,
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a že se na něm vyplnilo, co sliboval všem
věrným ctitelům mariánským, že totiž přesvatá
Panna se jim ukáže a vezme jejich duši do
nebe. On sám očekával, že se mu dostane
této milosti. Tak ho odměnila dobrá Matka
za lásku a horlivost, s niž podporoval jeji
úctu v malém kruhu své působnosti.

Bratr Gabriel od bolestné Matky zemřel
27. února 1862.

Všichni byli dojati takovou smrti. Mnozí
plakali, jini nechtěli věřiti, ze zemřel. „Již tolik
let jsem ve službě boži“, pravil kterýsi horlivý
reholnik, „a tak málo jsem ušel na cestě
ctnosti, kdezto jemu stačilo několik let, aby
se stal světcem“. Někteří z přítomných otců
ličili jeho smrt v misionářských kázáních a
při jejich prostém vypravování byl lid hluboce
dojat.

Smrt Gabrielova byla opravdu vzácná a
pamětihodná. Jeho radost při pohledu na věč
nost, klid, s nimz hovořil o smrti — mluvil
o ni jako o radostném svátku — plná vláda
nade všemi schopnostmi, jichž uzžívalpouze,
aby pozoroval věci nebeské, jeho neochvějná
důvěra v Marii a odevzdanost do jeji ochrany,
vroucnost jeho modliteb, konečně vytržení,
v němž vypustil duši: všecky tyto okolnosti
upominajíi na slova Písma svatého: „Blaho
slavení mrtví, kteří v Pánu umtiraji“.

Služebník boží tedy zemřel. Mrtvola bylá
oděna hábitem, jejž zemřelý proti svému přání
musel svléci a v jeho cele uložena na prosté



Vše na světě je marnost
kromé milovati Boha a Jemu
sloužili.

Smrt sv. Gabriela.

Přeštědře, docela jinak než svět, odměňuje Bůh již zde
své služebníky. Věrné následovníky Kristovy očekává radost
věčná. (Sv. Gab. Pos.)

Maria je jako žebřík, po němž Ize vystoupili do blaze
nosli věčné. (Sv. Gal. Pos.)

Blahoslaveny, kohoz jsi vyvolil a přijal: bydleti bude v si
nich Tvých.

Vzácná je v očích Božích smrt spravedlivých jeho.
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máry. Hlava odpočívala na dvou kamenech,
čelo posypáno popelem a ve skřížených rukou
drzel kříž, jak jest obyčejem u pasionistů.
Tvář jeho byla s počátku poněkud zahnědlá,
ale pomalu se ji vracela svěží barva, takze
kdo ho viděl, myslil, že usnul. Přítomní mohli
od něho sotva oči odvrátiti a pociťovali ve
likou zbožnost. Byli spíše nakloněni vzývati
jej, než se za něho modliti a mnozi se sna
zili opatřiti si památku po něm.

Večer byla mrtvola donesena do chrámu
a druhého dne po slavnostních službách božích
pochována v kostele. Pasionisté měli v obyčeji
se svolením světských vrchností pohřbivati
své zemřelé ve společné hrobce. Leželi tam
bez rakví jeden vedle druhého na zemi, hlavu
majice podepřenu dvěma kameny. Tak byl
i bratr Gabriel pochován až do slavnostního
přenesení. Často chodili někteří bratři do
chrámu, zdvihli mramororý kámen, jenž uza
viral hrob, aby měli útěchu, že vidí ještě jednou
svatého spolubratra. Ale r. 1866 při rušení
řádů byli řeholníci vyhnáni a kostel zůstal
mnoho let prázdný a opuštěný.

Z listu, který napsal P. Norberi otci zemře
lého služebníka božího, vyjimáme : „Myšlenka,
ze se vůle boží děje ve všem a všude, dává
mi sílu v kruté ráné, jež nás stihla. Tato úcty

hodná vůle nečiní ničeho bez úmyslu, jenz
sám v sobě jest nekonečně svatý a nám uži
tečný. Život bratra Gabriela a jeho krásná
smrt mocně dojaly všecky, povzbudily znovu
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horlivost a přání, státi se mu podobnými.
Zde mluví všichni o jeho ctnostech, všichni
se citi zahanbeni, srovnávaji-li se s nim. Ve
liké množství jej vzývá s důvěrou a mnozi
tvrdí, že jeho prostřednictvím obdrželi nějakou
milost. Psal jsem vám již, ze Gabriel velikými
kroky spěchal na dráze ctnosti. Vskutku mu
stačilo několik málo dni, aby došel tak vyso
kého stupně svatosti.

Misto co bychom jej oplakávali, měli bychom
raději prositi o milost, abychom ho následo
vali. Musite se pokládati za šťastného, že jste
obdržel od Boha syna, jenž se pravděpodobně
stane nejkrásnější ozdobou vaší rodiny. Jeho
život zasluhuje, aby v každém ohledu byl dán
světu za vzor“. A jinde piše: „Zivot spolu
bratra Gabriela jest opravdu svatosti pozoru
hodný. Pro nás pasionisty jest druhým Janem
Berchmansem, druhým Aloisiem z Gonzagy“.

XXV.Pověst svatosti.

Od vstupu do kláštera až do smrti byl
život služebníka božího neustálou snahou mi
lovati Boha a zvelebovati jej konáním nej
krásnéjších ctnosti. Nikdy nehledal jiného,
nikdy sebe sama nebo svého uspokojení. Jeho
zivot byl s Kristem v Bohu skryt. Čeho Spa
sitel ani svati nehledali, ale nalézali, našel
i on v přebohaté miře: totiž lásku a úctu
lidí ; neboť Pán slibil: „Kdo mne miluje, bude
milován, a kdo mne oslavuje, bude oslaven“.
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Když jsme pojednali o prvé části tohoto
božského výroku, vizme nyni, jak se uskuteč
nila i druhá.

Má-li některý služebník bozi býti prohlášen
za blahoslaveného, jest církevné nařízeno nej
prve vykopati jeho tělesné pozůstatky, aby
byla zjištěna jejich pravost. Touto úlohou byl
pověřen P. Germano. Chtěl je přenésti z o
puštěného kostela, v němž jestě odpočivaly,
do kláštera kongregace a to 17. října 1892.

Aby mohl všecko potichu vykonati, šel P.
Germano velmi časně zrána do chrámu. Jak
se však podivil, když viděl, kterak obyvatelé
Isoly a okolních vesnic v nedělních šatech
za zpěvu pisni se tam hrnou, třeba byl všední
den a čas žní. Cesty, jez vedly k pahorku,
kde ležel klášter, byly posety přicházejícími
a vechvili byl kostel naplněn. Chtěli lid od
straniti, ale marně. „Bůh nám dal tohoto
světce“, pravili dobří ti lidé, „nikdo nám ho
nevezme. Neodejdeme odtud, dokavad se ne
přesvědčíme, že svaté ostatky tu zůstanou“.
Překvapení tolika důkazy lásky, oddanosti a
úcty musili vyslanci biskupovi ustoupiti a slibili,
že mrtvolu pouze vyzdvihnou a pak ji opět
uloží v kostele u oltáře sv. Pavla z Kříže. Tim
upokojen opustil lid kostel, avšak s podmín
kou, že zástupci jednotlivých vesnic budou
svědky vyzdvižení a pohřbeni.

Ti, kdož sestoupili do hrobky, nalezli mrtvolu
mezi jinými dvěma. Maso a šlachy byly zprách
nivělé, hlava trochu nakloněna a ruce ležely
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skřiženy na prsou. Z oděvu byl nalezen pouze
kožený pás a odznak utrpení, jaký nosí pa
sionisté.

Lékaři dali kosti do lněného šatu, při čemž
přesně dbáno církevních předpisů. Pak byla
sepsána listina a ostatky uloženy do draho
cenné skříně. Lid zatim venku prozpěvoval
pisně. Pak mu opět dovoleno vstoupiti do
chrámu. Jak jásal a jaké nadšení projevoval!
Shromáždil se kolem svého „malého světce“,
jak obyčejné nazýval služebníka božího. Do
tykali se svatých ostatků a libali je; jiní je
skrápěli slzami nebo házeli na ně květy, jež
jiní opět odnášeli a uschovávali jako draho
cennou památku. Těmito květinami, jakož
i prachem z hrobu světcovu působil Pán mnohé
divy. Bůh zřejmě hovořil k srdcíim věřících a
povzbudil je k takovým projevům poboznosti.
Lid nepromluvil ani slova, jež by se nesrov
návalo se svatosti mista; naopak stále pro
zpěvoval ke cti Pána Boha a blahoslavené
Panny. Zachoval také nejlepši pořádek a klid.
Nebylo hluku, jako obyčejně bývá při tlačenici
velikého, vzrušeného davu v malém kostele.

Aby bylolze splniti slib, že ostatky budou
ponechány ve chrámě, připraven nový hrob
u oltáře sv. Pavla z Kříže. Protože však po
hřeb nemohl již býti toho večera vykonán, byl
odložen na ráno. I k této slavnosti přišlo
mnoho lidi a opět projevovali velkou lásku,
zbožnost a důvěru k služebníku božímu.
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Nedlouho na to byl vsazen do zdi kámen
"S nápisem :

Mrtvé tělo služebníka božího

Gabriela od bolestné Matky Boží,
profesa

z kongregace Utrpení Pána našehoJežíše Krista

bylo tu pohřbeno 18. října 1892,

30 let po jeho smrti.

XXVI První zázraky.

V konsistoriu ve Vatikaně koncem června
1899 bylo oznámeno: „Bůh potvrzuje dnes
"Svatostsvého služebníka Gabriela od bolestné
Matky Boží množstvím zázraků“. Akta procesu
svatořečení obsahuji jich velmi mnoho. Uve
deme nejprve ty, jez byly církví za pravé u
znány při procesu blahořečení.

Prvnim jest náhlé uzdravení úbytěmi trpící
Marie Mazzarellové v Isole.

Byla to asi dvacetiletá nevinná dívka, mi
láček všech, obzvláště rodičů. Již tři léta trpěla
vážnou plicní chorobou, jež pomalu, ale jisté
ztravovala jeji sily. K tomu se přidružily velmi
bolestné vředy a trvalá horečka. Nemohla se
ani pohnouti a kdo ji viděl, měl za to, že
vidí mrtvolu; slaby, pomalý dech byl jedinou
známkou života. Po tři měsíce nepřijímala
vůbec potravy.
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„Dva dni po otevření hrobu,“ vypravuje
P. Germano, „jsem byl požádán, abych ne
mocnou navštívil. Pamatuji se, ze jsem rekl,
kdyby ji blahoslavená Panna uzdravila, že by
to byl div tak veliký, jako vzkříšení Lazarovo.
Rodiče mi vyprávěli sen své dcery. Bude prý
uzdravena na hrobě služebníka božiho, jenž
bude brzy prohlášen za blahoslaveného. Odvětil
jsem, že nesmime pokoušeti Pána Boha a proto
nesmime učiniti nic, co by mohlo urychliti
smrt. Připojil jsem, že chce-li jí preblaho
slavená Panna prokázati tuto laskavost, může
to učiniti i bez cestování. Proto jsem radil,
aby konali třídenní pobožnost a dotýkali se
nemocné koženým pásem, který byl nalezen
v hrobé služebníka božiho. Večer třetího dne
bylo ji velmi zle. Matka pozbyla mysli a chtěla
pás odstraniti ; divka si však přála, aby vyčkali,
až následujicího jitra bude triduum ukončeno.
Na to tvrdě usnula k velikému podivu všech,
nebot jiz dávno nemohla spáti. Druhého dne
ráno se probudila a byla zdráva. „Vstanu,“
pravila sestře, jež spala v témže pokoji. Ta
ji prosila, aby počkala, az zavolá rodiče. „Ne,
ne,“ odvětila, „mohu vstáti sama, jsem uzdra
vena.“ V téže chvili povstala a obě opustily
pokoj. Polekáni hlukem přišli rodiče a viděli
dceru zdrávu. Ani stopy po hrozném utrpení,
uúbytě zmizely; plíce byly uzdraveny, rány
se zacelily a zanechaly pouze jizvy; vze
zření jeji bylo svěží, sily obnoveny. Bylo
to v neděli 23. října, kdy přišlo mnoho ci
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zinců do toho mista. Otec, radosti jako bez
smyslů, vyběhl ven. Sousedé přiběhli myslice,
ze jeho dítě je mrtvo. Tu však přicházela jim
divka sama vstřic. Dva dni potom šla v prů
vodu rodičů a všeho obyvatelstva Isoly bosa
ke hrobu služebníka božího, vzdálenému fři
čtvrti hodiny. Nemoc se jiz nikdy nevrátila.

Druhy, od církve uznany zázrak stal se pros
tému rolnikovi z Colliberti, Dominikovi Tiberi.
Trpěl jiz přes dvanáct let kýlou. Nemoc byla
Špatné léčena, zhoršila se těžkou polní prací
a soužila onoho muže nesmirné.

Jednoho dne, kdy měl tak prudké křeče a
nesnesitelné bolesti, že myslil, že musi zemřiti,
odebral se ke hrobu světcovu. Poklekl| tam
a prosil se živou vírou o ulehčení v hrozném
svém utrpení. Pak se dotkl uctivé rukou ka
mene, jenž pokrýval hrob a pak chorého mista.
V témže okamžiku zmizela nemoc a Dominik
šel bez obtíže domů. Lékař, jenž ho dosud
ošetřoval, prohlásil jej za náhle uzdraveného
a tři jiní lékaři dosvědčili, že nevidí ničeho
z bývalé nemoci. Jeden z nich, jenz se honosil,
ze nechce nic věděti o zázraciích, tvrdil, ze
tento muž ani nikdy nemohl takovou chorobu
miti.

Tyto dva divy nejsou však jediné, jež Pán
Bůh způsobil na přímluvu světcovu. Jiz dříve
poznaly různé osoby sílu jeho přimluvy. Mezi
jinými otec Gabrielův, jenž v říjnu r. 1871 —
byl tehdy 81 rok stár — byl raněn mrtvicí
a tim pozbyl užívání sil jak duševních, tak
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tělesných. Příbuzní utekli se v úzkosti o jeho
život k drahému Gabrielovi a v témže okamžiku
byl stařec mimo nebezpeči a mohl po třech
dnech úplně zdráv opustiti lůžko.

Zdá se však, že jest svatému Gabrielovi
dopřáno poskytovati především pomoci při
velmi obtižné a často nebezpečné trýzni, od
které uzdravil Dominika Tiberi. Je na sta lidí,
kteří toho zakusili. Mnozi zpozorovali, kterak
jejich utrpení i se všemi neblahými následky
okamzité zmizelo ; někteří byli uzdraveni po
jediném vzývání služebníka božího, jiní, když
se dotkli mramorového hrobu a pak učinili
znamení kříže na chorém mistě, většina však
trochou prachu z hrobu, v němž svaté tělo
odpočivalo. Mnozí uzdravení ponechali tam
svůj pás na památku. Bylo tam sto dvacet
pét pasů. .

Sestra Marie z kláštera Smíření v Rimě
onemocněla v květnu r. 1880 úbytěmi michy
a zápalem plic a na radu lékařovu uděleny
ji svátosti umírajících. Ležela v bezvědomi a
nemohla pronésti ani slova. Kašel a špatné
dýchání ji nanejvýš souzily. Lékař, který po
znával, že by léky jen skodily, zakázal koncem
července vůbec jich užívati. Zatim se nemocná
i spolusestry utikaly k modlitbě. Jakýsi vnitřní
hlas je nabádal, aby se doporučily služeb
niku božímu Gabrielovi, i započaly devitidenní
pobožnost. Devátého dne byl stav nemocné
horší než před tím. Druhého dne řekla jí
představená: „Máte-li důvěru k služebníku
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bozimu, budete moci vstáti.“ Po těchto slovech
pocitila nemocná neobvyklé hnutí, jako by se
ji sily náhle vracely i pravila: „Velebná matko,
dejte mi hábit!“ Když ještě jednou vykonaly
modlitbu noveny, oblékla se sestra sama a
citila se tak zdráva, že mohla všecky cvičby
konati.

To jest třeti zázrak, jenž byl předložen
kongregaci obřadů. Vyšetřování o jeho pra
vosti trvalo dva roky.

V Lucce lezela služebnice boží Gemma
Galgani již dlouhý čas těžce nemocna zá
palem páteře a blány mozkové“). Již před
rokem přijala sv. svátosti umirajících a lékaři
se vzdali vší naděje. Mezitím pokračovala ne
moc v dile svém, takže všeobecně očekávali
brzký konec. Pán Bůh však, jenž ustanovil,
že prokáže své sluzebnici k svému oslavení
mimořádné milosti, zázračně ji uzdravil. Na
radu svých přibuzných začala dne 23. února
1899 novenu. „Bylo to právě před půlnoci,“

“) Služebnice boží Gemma Galgani narodila se
v Camiglianu u Luky v Italii 12. března 1878 jako
dcera Jindřicha Galgani a Aurelie Landi. Jsouc
bezúhonných mravů a dětinně zbožná, byla podivu
hodným příkladem křesfanských ctnosti. Od časného
mládí byla navštěvována neštěstím v rodině, oči
štěna dlouhou a bolestnou nemocí, kterou snášela
s přikladnou odevzdanosti, nacházela jedinou útěchu
ve vytrvalé lásce k Jezíši Kristu, jemuž toužila do
konale se posvětiti v šatě dcer sv. Pavla z Kříže
pasionistek). Pro nebe zralá odebrala se tam na
lou sobotu 11. dubna 1905.
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vypravuje, „kdyz jsem zaslechla chrastění
růzence a Čisi ruka dotkla se mého čela.
Jakýsi hlas se modlil devětkrát (Otčenáš,
Zdravas a Sláva Otci. Sotva jsem odpovidala,
neboť jsem byla všecka vyčerpána, Potom se
mne tázal: „Chces býti uzdravena ? Modli se
každého večera důvěrně k božskému Srdci
Ježišovu.“ Byl to sv. Gabriel od bolestné
Matky, pasionista. A vskutku se vracel kazdého
večera, kladl mi ruku na čelo a modlili jsme
se spolu Otčenáše k nejsvětějšímu Srdci
Jezisovu.“ V poslední den noveny přijala
služebnice boží tělo Páně a vstala pak náhle
uzdravena.

Nemůžeme zde vypočitávati všech podivu
hodných uzdravení, o nichž bylo jednáno při
procesu blahořečení. Spokojíme se ujištěnim,
ze není nemoci, od niž by choři nebyli
uzdravení na přímluvu divotvorce z Isoly.
Mnozí, kterí byli prohlášení od lékařů za ne
vyléčitelné a přijali již svátosti umírajicích,
povstali pojednou zcela zdrávi.

Nesčetní věřící se denně hrnou k hrobu
světcovu, aby došli důkazů milosti jeho pro
střednictvím. Z okolních provincii přicházejí
a přinášeji s sebou nemocné, mrzáky, slepé,
chromé a není týdne, aby nebyl jeden nebo
několik jich uzdraveno.

Kostel, v němž se zázraky ději, není spra
vován řeholníky a mistní duchovenstvo si jest
vědomo povinnosti nebrati podilu na tomto
neobyčejném hnutí lidovém. Zaujímá tedy vždy
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zdrželivé slanovisko a jen z dálky se podi
vuje projevům boží moci. Proto největší část
vzpomenutých událostí unikla jeho pozornosti.
K tomu přistupuje i to, ze sestavování akt
procesu bylo urychleno, aby se mohlo dřive
přistoupiti k blahořečení. Proto ze známých
zázraků bylo vybráno pouze několik takových,
jejichž svědky bylo snadno povolati. Přes to
bylo úředně zapsáno od r. 1892 do 1896
vice než 380 zázraků; r. 1902 převýšil počet
jich 500. —

I v naší milé vlasti osvědčil se svatý Ga
briel jako divotvorce.

Dne 6. listopadu 1920 vznikl v divčim pe
dagogiu Školských sester O. S. F. v Chrudimi
oheň. Při odklizení nábvtku urazili nohu skříně,
ve které měla šaty a prádlo kandidátka IV.
ročníku, nyní již učitelka, slečna Anna Sedláč
ková ze Sloupnice. Druhého dne se skřiň na
ni zvrátila a zasáhla zvlástě páteř. Divka
onemocněla a když se choroba zhoršila, že
se nemocná nemohla ani hnouti, odvezli si
ji rodiče domů. Domácí lékař se o jeji ne
moci vyjádřil, že je to výron krve k míše a
ze je to případ se stanoviska lékařského
velice zajímavý, ktery obyčejně špatně končí.
Ke konci ledna 1921 choroba se trochu
zlepšila, dívka se pckusila vstáti, ale jak se
polekala ona i jeji rodiče, když shledali, že
levá noha zůstala úplně ochrnulá. Na radu
domácího lékaře byla odvezena do Prahy do
sanatoria, kde všeobecně známý profesor po
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tvrdil diagnosu lékaře domácího. Odjela domů.
Všecko léčení bylo bezvýsledné, noha zůstala
úplně bezcitná, ochrnulá.

Poněvadž si slečna vroucné přála, aby
mohla studie dokončiti a stesk po milém
ústavě zhoršoval i jinak chatrné zdraví dív
čino, svolili konečně v dubnu rodiče i lékař,
ač nerad, aby odjela do Chrudimě. Po ně
kolika dnech jela s řeholní sestrou opět do
Prahy ke zminěnému profesorovi. Když se ho
sestra v soukromi ptala, zdali je nadéje na
uzdravení, odpověděl: „Bohužel neni, obávám
se naopak, aby se nemoc ještě nezhoršila.“
Totéž potvrdili i dva venkovští lékaři, z nichž
jeden ji řekl přímo, že noha se nikdy nevy
léčí. Nesmírně skličenou divku těšily řeholnice,
povzbuzujíce ji k důvěře v pomoc nejvyššího
a nejlepšího lékaře a slibily s ní vzývati sv.
Gabriela Possenti, aby mocnou, v posledních
letech tolikrát osvědčenou přimluvou, jí vy
prosil zdravi. Proto napsaly do Isoly o obrázky,
dotýkané na hrobě světcové a ustanovily, že
začnou novenu na Boží tělo, t. j. 26. května
1921, aby ukončily o svátku Srdce Páně. Dů
věra jejich vzrostla, když právé ve středu před
Božím tělem toužebně očekávané obrázky přišly
a s nimi ostatek ze světcova hrobu Po dobu
novény měla divka relikvii u sebe. Ale hned
druhého dne omdlela na chodbě a citila bolest
větší než jindy. V sobotu se ji tak přitižilo,
že byla déle bez vědomí a potom tolik nařikala
bolestí, ze lékař volán v noci. Ležela několik
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dní a jiz se obávala, ze nebude moci 6. června
skládati maturitní zkousky. Zatim řeholnice
v pobožnosti horlivě pokračovaly a rovněž
divka na lůžku, k němuž obrázek z kaple vždy
přinesen. Ve středu dne 1. Června se ne
mocné zdálo, že k ní přišel kněz v taláru,
podobný známému ji velebnému pánu, ale
mladší - a pravil ji, že o svátku Srdce Páně
zdráva nebude, ale k sv. přijimání a k ma
turitě ze bude moci jiti. Povzbudil ji, aby
poboznost ještě jednou opakovala a když
namítala, ze 12. června chtěla jiti na Svatou
Horu, odpověděl, že Panna Maria ji můze
i jinde uzdraviti.

O svátku Srdce Páně byla slečna Sedláč
ková opravdu v domácí kapli u sv. přijímáni,
ovšem za pomoci sestry ošetřovatelky, opí
rajic se o hůl. [ maturitu šťastně vykonala —
počítala na tabuli, sedic v lenošce. Novénu
k milému světci zalím již opakovaly, vzýva
jice zároveň Marii Pannu. Nemocná dívka si
napsala seznam předsevzetí a slibila, že je
splní, bude-li uzdravena. Zapomněla si však
poznamenati, že se dá obléci do pateroná
sobného škapulíře. jak si nedlouho před tím
za hovoru s představenou uminila.

Ve čtvrtek 9. června s velikou radosti zpo
zorovala, že může pohybovati prsty ochrnulé
nohy, ale do neděle 12. června, kdy novéna
skončena, se už nic nezlepšilo. V noci na
pondělí se jí opět zdálo, že k ní přišel onen
velebný pán a ujistil ji, že bude zdráva, ale
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na ten škapulíř že zapomněla a dodal, aby
se pomodlila za matku představené, že na
včerejšek v noci zemřela, což se vskutku
stalo. V 10 hodin dopoledne byla divka oble
čena do škapulire. Cestou z kaple ji bylo
najednou velmi špatné, naříkala na prudké
bolesti v týle a když ji řeholní sestra položila
v pokoji na pohovku, ihned usnula. Za vůl
hodiny se probudila a volala, že ji noha
brní a svědí. Do té doby byla úplně bezcitu.
Nato ustoupila Zlutcovábarva nemocného údu
zdravé červeni, slečna se postavila na obě
nohy, začala choditi bez hole, skákala a
jásala. Sestry i chovanky dojaty plakaly.
Vděčným „Te Deum“ děkovaly v kapli za
uzdravení.

Oba lékaři v Chrudimi se velice divili
náhlému tomu úplnému uzdravení, o němž
pochybovali a rovněž pražský profesor jevil
podiv a radost z náhlého uzdravení a mezi
jiným rekl, ze je to druh lurdských zázraků.
Slečna Sedláčková je od té doby zdráva
jako nikdy před tim a s vděčnosti vzpomíná
na zázračné uzdravení, za něž děkuje milému
našemu světci. Působi již jako učitelka.

Avšak nejen uzdravováním nemocí těla
ukazuje Pán Bůh moc svého služebníka, nýbrž
i znovuoživnutím víry, zlepšením mravů, obrá
cením hříšníků.

Smutnými poměry a zanedbáváním nábo
ženského vyučování utrpěla v kraji abruzském
velice víra a zbožnost. Služby boží byly ne
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dbale navštěvovány a mnoho lidi nepřistupo
valo již ke svatým svátostem. Mnozí byli
křesťany pouze podle jména a podrželi jenom
zdání zbožnosti. Jak musel vypadati mravní
život? Kleni, opilství smyslnost a všecky
ostatní neřesti, jež jsou nutným následkem
vlažnosti ve víře, bujely přímo hrozným způ
sobem.

Takový byl stav většiny obyvalelstva oné
krajiny, kdyz Bůh prostřednictvím svatého
Gabriela způsobil zázrak milosti.

Horlivý misionář, jenž přisel do Isoly ne
dlouho po vykopání svatých ostatků, pravil:
„Děkuji Bohu a těším se z praci pro spásu
duší, jež mi opatřil služebník bozi. Blaho
slavený Gabriel káže neviditelným způsobem
a já klidim ovoce jeho působení. Lidé této
krajiny ztratili horlivost v přijímání sv. svá
tosti; ale byli vyburcováni z lhostejnosti tichými
kázánimi služebníka božího. Nezřídka bylo
viděti hříšníky, kteří žili od Boha vzdáleni
třicet, čtyřicet let a nyní se vrátili s city
upřímné litosti na dobrou cestu. A počet
kajicníků je tak veliký, že by sotva pětnebo
šest zpovědníků stačilo je vyzpovidati. O můj
Bože, jak podivuhodná to obrácení a mne boli,
ze mohu jen malému počtu jich pomoci.“

A s jakým nadšením, s jakou důvěrou,
s jakou vděčnoslí volá tisice poutníků k němu!
Za svého života af ve světě, ať v klášteře,
byl služebník boží dle slov zpovědnkových
jakoby magnetem, jenž poutal k sobě srdce.
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Kdo se s nim stýkali, citili, jak jsou k nému
přitahováni, ale zároveň i povzbuzováni k ve
liké horlivosti, k opravdové snaze po do
konalosti. Všichni přímo vyhledávali milého,
svatého obcování s nim. A dnes se zdá, že
i v hrobě zachoval tutéz přitazlivost.

Je tomu několik let, co se o něm začalo.
hovořiti. A dnes? V kraji isolském jsou velci
i malí, bohati i chudi dojati při pouhém vy
slovení jeho jména. Denně viděti lidi, kteří
zdaleka s velikými obtižemi přicházejí k jeho
hrobu. „Nevím, najdeme-li v annálech Cir
kevních jediného služebníka božího, jenž by
byl jiz pred blahořečením tak od lidu uctiván.
To většina prelátů vytýká a zdůrazňuje v Zá
dosti za blahořečení. Proto udělil i papez
Lev AIII. při zahájení procesu dispens od
obvyklého vyšetřování pověsti svatosti, protože
jest jiz obecně známa.

Coz pak vykonal světec tak mimořádné
činy ku blahu člověčenstva, ze vyvolal takové
nadšení ?

V několika letech klášterního Života ne
učinil nic, co by naň mohlo obrátiti oči lidské.
V tiché skrytosti, zapomenut od světa, jejž
dokonale opustil, plnil věrně svoje drobné,
nepatrné povinnosti. Zde tedy působí prst
boží; Bůh jest vždycky podivuhodný ve svých
svatých.

Kterak vyličiti horlivost poutníků, kteří po
cely rok přicházejí do Isoly? Místo aby na
dlouhé, obtížné cestě Abruzzami rozprávěli,
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modli se a zpivají. Kdyz přijdou ku bráné
kaple, po kolenou se blíži ke hrobu Gabrie
lovu. Tam libaji kámen, který uzavírá draho
cenné ostatky. „Jak často jsem byl při tomto
divadle dojat k slzám. Clověk by myslil, že
jest přenesen do velikých svatyní v Loretě
nebo v Lurdech“, praví očitý svědek.

Žpěv jest projevem lásky a proto jest
krásný. Vlivem náboženství stává se však tak
vznešeným a dovede tak pohnouti srdce, že
sv. Augustin poslouchaje církevní zpěvy, musil
plakati.

U hrobu Gabrielova zpívají všichni. Pout
nici přicházeji zpívajíce a se zpěvem se vracejí.

Jedno však jest při tom nápadné. Zdá se,
ze svatý Gabriel si vzpomíná ještě v nebi na

VOVvVev

Wpve
Marie Panny. Nejsvětější Panna byla do jisté
miry jeho všecko, když ještě žil na zemi. Jak
ji asi miluje, když nyní jej ona v nebí i na
zemi tak velice oslavuje. To pochopili i věřící
a tak jest úcta Mariina obyčejně předmětem
zpěvů, jez slycháme na hrobě jejiho velikého
služebníka.

Avšak i dary prokazují věřící lásku a vděč
nost tomu, kterého nazývají svým andělem.
Dobri lidé přinášejí šperky i jiné drahocenné
věci, jichž se zřikaji, aby ho oslavili. Ano, i
chudi poskytuji drobných dárků. Malá Cecilie
Liberabore z Isoly byla by také ráda něco
světci obětovala. Jednoho dne, když se modlila
na hrobě, vpustilo ji jiné dítě knoflík do kapsy.
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Myslíc, že jest to peníz, sáhla tam, ale jak se
podivila, když tam nalezla tři penize; tak
mnoho ještě nikdy neměla. Šťastna takovým
bohatstvím, spěchala ke hrobu světcovu a po
ložila naň celý svůj poklad. Ony tři penize
byly pečlivě uschovány. Cecilii pak odměnili
z peněz jiných.

XXVII.Blahořečení a svatořečení.

V září r. 1894 rozhodli se představení pasio
nistů poprositi kongregaci ritu, aby se ujala
záležitosti blahořečení bratra Gabriela od bo
lestné Matky Boži.

Předběžná soudní vyšetřování o Zivotě a
ctnostech služebníka božího byla dokončena
Koncem r. 1894 a akta byla odeslána kon
gregaci ritu. Pak několik kardinálů zkoumalo
písemné památky po služebníku božím. Bylo
jich málo, ale diktovalo je srdce svatého ji
nocha, pronikala ryzi a osvícená zbožnost.
Cirkevní hodnostáři byli proto při čtení jich
velmi dojati i vzděláni.

Pak bylo možno oficielně žádati o zahájení
procesu. Když započal, přiznán služebniku
božimu titul „ctihodný.“ Všecky prosebné žá
dosti, jež byly předneseny sv. Otci od kardi
nálů, biskupů i generálů řádových.jsou skvélými
chvalořečmi na služebníka božího. Lev XIII.—
blahé paměti — vyslechl je blahosklonně a
podepsal 7. července 1896 dekret k zahájení
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procesu blahořečení ctihodného Gabriela od
bolestné Matky Boži.

Po vyšetřování „de non cultu“, jimž má
byti zjištěno, že služebníku božímu nebyla
prokazována úcta, jež jest vyhrazena těm,
kdož byli od církve blahořečeni, udělil papež
dispens od vyšetřování o pověsti svatosti. Na
rozličných mistech započalo potom zkoumání
ctnosti, jež konal služebník boží a zázraků,
jež se staly na jeho přímluvu.

Dne 12. května 1905 uveřejnil papez dekret,
jimž bylo prohlášeno, že ctihodný Gabriel
konal heroickým způsobem božské i základní
ctnosti. Zbývalo jen ješlě vyšetření zázraků.
Dne 26. ledna 1908 prohlásil papežský dekret
dvě svrcku vypravované události za zázračné a
28. dubna dosvědčilo poslední shromáždění,
že nelze ničeho namítnouti proti slavnostnímu
blahořečení.

To bylo ustanoveno na 31. května. Jiz dlouho
předslavnosti plnilse prostranný dóm sv.Petra.
Mezi členy kongregace pasionistů bylo pozo
rovati v prvé řadě ctihodného, téměř osm
desátiletého starce, zpovědníka Gabrielova od
jeho vstoupení do řádu až po svatou smrt.
Na protější tribuně byl pan Michael Possenti
v kruhu příbuzných. Byl překonán dojmem,
jakým naň působilo oslavení vlastního bratra.

Za slavnostního ticha předčítán dekret blaho 
řečení a sotva dozněla poslední slova, za
hlaholilo velebné Te Deum z tisíců úst. Skvělá
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slavnost ukončena přesvatou oběti, přinášenou
Pánu Bohu ke cti blahoslaveného Gabriela.

Slavnost večerní byla do jisté miry ještě
velkolepější nejen větším počtem věřicích,
ale hlavně přítomností sv. Otce, jenž přišel,
aby uctil svaté ostatky pokorného řeholnika.

Končime toto dílko slovy, jež napsal kar
dinál Monaco la Valleta papeži Lvu XIII., když
prosil o započeti procesu :

„Důkazem mimořádné svatosti tohoto slu
žebníka božíhc jsou jednomyslné chvály, jež
jest denně slýchati, nával zbožných lidi, kteří
putují k jeho hrobu, vnitřní sila, jíž všichni,
kdož se blizí ke hrobu tohoto svatého jinocha,
bývají povzbuzeni, aby opustili cestu hříchu
a nastoupili dráhu ctnosti, zapudili vlažnost
ze srdcí a zanitili je láskou k našemu svatému
náboženství.

Dobrotivý Bůh vzbudil tohoto služebníka
svého, aby pomáhal lidstvu v bouřlivých těchto
dobách. Proto brzy po blahořečení zahájen
proces kanonisační a po desiti letech ukončen.
K slavnosti svatořečení určen podle starého
církevního zvyku svátek Nanebevstoupení Páně
roku 1920, který tehdy připadl na 13. května.

Nechť se tedy raduje církev svatá i skromná
kongregace sv. Pavla z Kříže z oslavy svého
syna. Mnoho duší vychovala u paty kříže,
kde sídlo jeji. Mnozí z nich se zaskvěli
leskem hrdinských ctnosti, vynikli apoštolskou
horlivostí, ale andělský jinoch Gabriel, který
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přišel mezi poslednimi, oslavil ji po svatém
jejim zakladateli nejvíce ukázav, jak se lze
posvětiti zachováváním jejích pravidel.

Modlitba k svatému Gabrielovi.

Ó blažený Gabrieli, serafe lásky, anděle
čistoty, mladý bojovníku Kristův, příklade všech
ctností, nový sv. Aloisie, podivujeme se tobě
a blahopřejeme k tvému oslavení.

ve vv
Děkujeme Nejsvětější Trojici, jež tě tak vy

soko povznesla a oslavila tě v celém světě.
O šťastný světče, jenž jsi v pobožnosti k Marii
Panně nalezl nejkratší, nejsnazší a nejjistější
cestu k svatosti, vypros nám něžnou lásku
k nejsvětější Panně. Splň slib, jejz jsi kdysi
učinil, že budeš všude rozšiřovati pobožnost
k Matce Boží. Jest ti to jistě možno, vždyť
nyní stojiš tak blizko u trůnu Pani naši.

A poněvadž tě Pán učinil tak mocným a
oslavil tvé jméno mnohými zázraky, prosime
tě, vyžádej nám nejprve milosti, kterých tolik
potřebujeme . .. Prosíme tě o to ve jménu
Panny Marie. Rozpomeň se, ze jsi na zemi
nikoho neodmitl, kdo tě prosil v jejím jménu.
Jak bys mohl býti nevěrný svému zaslíbení
nyní, kdy jsi v nebi? Nikoliv, to jest ne
možné. Slyš tedy dobrotivě naši modlitbu
a vypros nám milost, o kterou tě prosíme.
Amen.
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Modlitba církevní.

O Bože, jenž jsi svatého Gabriela, vyzna
vače svého, naučil rozjimatli o bolestech své
nejsladší Matky a skrze ni jej povýšil ke slávě
svatosti a zázraků: propůjč nám, abychom na
jeho přímluvu a jeho příkladem stali se účast
nými bolesti této tvé Matky, tak abychom její
mateřskou ochranou byli zachráněni; jenž jsi
živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

2— —-© ——2“

Sirotčinec v Slatinanech u Chrudimě
skvtá hřejivého tepla domova nyní již 50 si
rotkům. Jsou mezi nimi děti malé, sotva ko
lébce odrostlé i dospělejší do 14 let.

Školské sestry O. S. F. věnují jim svůj dům,
obětují jim neúnavně všecky své sily a co nej
lepšího láska k trpícim v duše jejich vložila.
To však nestačí pro tolik hladovícich a z pod
výživy chorých ditek.

Kazdy laskavý čtenár a čtenářka snadno vy
počte, co stojí strava, ošacení, obuv, peřiny,
ložní prádlo, potřeby školní, otop a svitivo za
nynějších poměrů, zvláště když ubozí sirotci
přicházejí do ústavu s holýma rukama, bez
obuvi, často i bez košilky, plni špíny a ne
čistoty. Ustav však se snaži vybaviti chovance
i chovanky prádlem, sšatstvem a obuví, i když
po 14. roce z ústavu vystupují, podporuje je
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i hmotně v učení, dokud nenabudou samo
statného postavení; ditky slabé, nevyvinuté po
nechává ve své péči ještě déle. Kongregace
darovat vice nemůže, neboť vydržuje několik
ústavů a sirotčinců. A proto s důvěrou se
obrací správa ústavu k laskavým čtenářům
a čtenářkám s uctlivou a snažnou prosbou
o dobrotivý přispěvek, af peněžitý neb v po
travinách, Sšatstvu, obuvi, ať v jakýchkoli vě
cech, které by mohly zmírniti těžké její sta
rosti. Čistý výtěžek z této knihy a ostatních
publikaci, uvedených na zadní strané desky,
jest věnován k vydržování sirotků. Proto ob
jednej aspoň některé z nich.

Dobrotivý Bůh, jenz v moudré své Prozře
telnosti staví mezi nás chudé a opuštěné,
abychom jim sloužice a pomáhajice Jemu
lásku osvědčovali, nenechá jistě bez odměny
ani haléř jim věnovaný. Denně se kupí ditky
tý kolem oltáře sv. Rodiny v kapli ústavní a
vroucně se modlí za své dobrodince. V nebi
pak spojují otcové a matky jejich hlas s pros
bou svých dětí v sirotčinci — a zdaž Srdce
Boži odolá? — Blahoslavení milosrdní, neboť
oni milosrdenství dojdou.

Správa sirotčince v Slatinanedhi
u Chrudimě.
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