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PŘEHLED.
l. Náš cíl.

ll. Řeholní povolání a dokonalost.
lll. Překážky dokonalosti: pokušení, nebezpečí
světa, náruživosti, bdělost nad svými smysly
a schopnostmi, užívání tvorů, vlažnost.
lV. Prostředky dokonalosti:
]. Pravidla.
2. Duchovní cvičení: modlitba, rozjímání,
zpytování, duchovní čtení a hovory, po
dávání zprávy o svém chování, exercicie.
V. Cvičba v dokonalosti:
1. Vnitřní život: milost, sebranost mysli, pří
tomnost Boží, čistý úmysl, mlčení, užití
času, horlivost.

2. Ctnosti (předmět druhého dílu).

Schválení prvního vydání.
Podání zprávy ]. M. arcibiskupu Tourskému.
Prohlédli jsme bedlivě &s velkým zájmem jsme
četli tato rozjímání o duchovním životě určená
pro Bratry škol křesťanských. jeví se nám výteč
nými a velmi vhodnými k dosažení svého účelu,
jímž jest udržování a posilování řeholního ducha
v srdcích synů jejich svatého zakladatele.
Rozebírá se v nich právě tak důkladně vědecky,
jak prakticky moudře předně život řeholní sám
o sobě, pravidla i duchovní cvičení, pak základni
ctnosti křesťanského života, řeholní sliby ve vlast
ním slova smyslu a povinnosti, jež s nimi souvisí,
konečně vše, co se vztahuje na evangelickou do—
konalost.
Všechno v nich má ráz ducha Božího a dovršene
zkušenosn.
Co těmto rozjímáním dodává zvláštní pečeť síly
a pomazání, jest, že jejich jasný a prostý sloh jest
téměř stále protkán Pismem svatým, jehož výroky
splývající jeden s druhým se vzájemně objasňují
a vysvětlují. Velmi vhodně užívá se v nich také
dokladů učitelů duchovního života a nejlepších
spisovatelů. jde se v nich až k základu věcí, a
všechno směřuje k praktickému užití.
Zkrátka, tato rozjímání jsou opravdovým po
kladem institutu Bratří škol křesťanských. Leč
i členům ostatních řeholních společností budou
prospěšná. jest málo takových děl týkajících se
řeholního života. Neznáme žádného, jež by tak
zvláštním způsobem a tak dobře bylo přizpůso—

"
beno nynějším potřebám, jako toto. Máme též za
to, že je nelze ani dosti uváděti ve známost a
doporučovati všem, kdož se snaží o řeholní doko
nalost, nebo těm, kteří jsou pověřeni vésti k ní
jiné.
T 0 u r s , dne 26. listopadu
P .

1872.

] a n v ier ,

kanovník metropolitního kostela v Tours.
Na toto dobrozdání schvalujeme »Rozjímání
o řeholním životč<< a přejeme si, aby se kniha ta
šířila.

Dne 27. listopadu 1872.
1- F e l i x ,

arcibiskup Tourský.
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PŘEDMLUVA

k prvnímu vydání.
Rozjímání jest pro řeholníky prvním i nejdůle
žitějším z jejich denních cvičení. jest jim velmi
drahocenným zdrojem světla i sily, jejich duši
jest tím, čím jest tělu pokrm i spánek; ono jest to
jmenovitě, jež je činí schopnými konati účinně dílo
horlivosti, které jest účelem jejich řeholní společ
nosu.
Proto také všichni učitelé řeholního života hlá—
sají jeho znamenitost, prohlašují jeho nutnost a
doporučuji zároveň jeho cvičbu. Všichni opětují
tím neb oním způsobem slova královského pro
roka: »Blaze muži, který v zákoně Páně má zálibu
svou, v zákoně jeho přemýšlí ve dne v noci. jako
strom bývá, štípený u tekoucích potoků, jenž
dává ovoce časem svým, jehož list neuvadá; vše—
cko, co podniká, daří se.<<1)

Řeholníci, kteří se bedlivě věnují rozjímání,
maji vpravdě svůj symbol v tomto stromu, o němž
mluví žalmista: jsouť štípeni v zahradě Církve
svaté, svlažováni vodami milostí, zakořeněni v dob
rém, upevnění proti bouřím pokušení d'ábelských
i před pronásledováním světa; rozvíjejí se, činíce
pokroky ve ctnosti; přinášejí v hojnosti květy
i plody svatého života; jsou podporou, útěchou
i slávou svého řádu.
Podobně jest tomu s řeholní společnosti nebo
s kongregací, v níž se přikládá rozjímání veškerá
důležitost, které zasluhuje: jestiť skutečně stro
1) Zalm ], 1—4.
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mem zúrodněným milostí, již se jí v hojnosti do
stává, jest upevněna proti útokům nepřítele dobra;
přináší hojné ovoce spásy; jest věřícím k vzdělání
a Církvi svaté k ůtěše.
Rozjímání jest tedy silou a zároveň bohatstvím
řeholníků i řeholní společnosti, jejímiž jsou členy;
proto se mu musíme oddati netoliko k svému
osobnímu prospěchu, nýbrž i ku prospěchu řehol
ní obce a našeho institutu.
Mezi různými předměty rozjímání musí řehol
níci přiřknouti největší důležitost oněm předmě
tům, které se přímo týkají jejich povolání a
posvěcujících prostředků, kterých jim poskytuje.
To jest i předmětem tohoto díla, v němž uvažu
jeme: ]. o řeholním životě vůbec; 2. o pravidlech;
3. o duchovních cvičeních; 4. o duchovním bojí;
5. o vnitřním životě; 6. o božských ctnostech; 7.
o řeholních slibech; 8. o řeholních ctnostech;
9. o ostatních ctnostech mravních...
Podle doporučení našeho blahoslaveného Otce
dovoláváme se při každé příležitostí a zvláště při
ctnostech příkladů a slov ježíše Krista a zakládá
me všechna svá rozjímání hlavně na víře.
Kromě toho, co se nás jako Bratří škol křesťan
ských týka', nevyjadřujeme v tomto díle ničeho,
leč co bylo řečeno učiteli duchovního života a spo
kojujeme se dáti tomu stručnou formu, abychom
nepřekročili mezí, které jsme si vytkli.
Po Písmě svatém, kterého jsme často užili,
hlavní prameny, z nichž jsme čerpali, jsou »Ná
sledování Krista<<,nejlepší duchovní knihy, kláš
terní Konference, naše vlastní knihy, jako vše—
obecná Pravidla, »Sbírka<<,»Myšlenky našeho sva
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tého zakladatele<<, »nedělní a sváteční Rozjímáni<<,
»Zvláštni zpytování svědomí<<.
Máme za to, že toto dílo může s velkým užitkem

sloužiti i jako duchovní čtení, neboť obsahuje
jádro nauky svatých Otců o povinnostech řehol
ního stavu.
Snažili jsme se jen, abychom dosáhli toho účelu.
abychom nabádali řeholníky, aby si vážili svého
povolání a je milovali a plnili s největší věrností
povinnosti, které jim ukládá.
Chtěli jsme je předem zabezpečiti před duchem
světským, jehož záhubný vliv lze pozorovati i
v nejlépe uspořádaných řeholních společnostech;
chtěli jsme osvěžiti v dušich ducha viry, abychom
jej mohli postaviti proti odmlouvajicímu a skep
tickému duchu, jenž jest za našich dnů tak rozši
řen; chtěli jsme povzbuditi k velkomyslně cvičbé
v poslušnosti, v pokoře, v lásce, v umrtvování.
v horlivosti a potirati takto ducha nezávislosti a
pýchy, sobectví, smyslnosti, náboženské lhostej—
nosti, který působí tolik zla ve společnosti, a před
nímž se musíme míti velmi na pozoru.
Kéž bychom dosáhli skutečně svého účelu! Kéž
napomáhá toto dílo k blahu naších milých Bratří,
k upevnění i k duchovnímu pokroku našeho insti
tutu! Kéž zjednává účinně slávu Boží a vymůže
nám na jeho neskonalé dobrotě požehnání a mi
lostí, jež jsou veškerou odplatou, které očekáváme
za skromnou svou práci.
F r .

F il ip .

VI

ÚVOD.
Od delší doby jsou »Rozjímání o řeholním
životé<<vydaná V. C. F. Filipem rozebrána. jsouce
velmi oceňována našimi Bratry, ano i mimo insti

tut byla stále žádána; jsme šťastní, že můžeme
tomuto přání vyhovéti.
Toto nové vydání liší se od obou předešlých.
Hlavní změna spočívá v rozdělení rozjímání na
body, nejčastěji na tři. Tento prostředek, kterého
se téměř všeobecně užívá, napomáhá k ustálení a
k udržení myšlenek a může rozjímání usnadniti.
Poněvadž bylo dále vytýkáno, že jsou tato rozjí—
mání poněkud dlouhá, tedy jsme je nepatrně
zkrátili. Přes tyto změny zůstal základ téměř
všech týž.
Některé předměty byly přemístěny, aby se sho
dovaly s následujícím rozdělením: náš cíl, povo—
lání, dokonalost, překážky dokonalosti, prostřed
ky dokonalosti, cvičba v dokonalosti. Tyto nad
pisy nesmí vésti k předpokladu, že dílo toto jest

didaktickým spisem asketickým; tato rozjímání
jsou jako ve vydáních předešlých prostými úva
hami a praktickými retlexemí o různých předmě
tech vztahujících se na řeholní život.
Každé rozjímání končí »Duchovní kyticí<<, jest
to výrok vzatý ze spisů našeho svatého zakladate—
le; shrnuje a potvrzuje takřka text, který byl čten.

Obsah naznačuje body rozjímání, což umožňuje,
aby byl předmět lépe pochopen a aby se usnadnil
výběn

VII
Kéž schválí náš svatý Otec toto dílo jeho na—
učení, která sám dával svým synům. Kéž požehná
naši práci, aby co nejvíce napomáhala ke slávě
Boží & ku posvěcování duší.
30. dubna 1923.
Výročí narození našeho svatého zakladatele.
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ROZleÁNÍ
o ŘEHOLNÍM ŽIVOTĚ.
Krátký

1. CÍL ČLOVĚKA.
obsah.
1. jsme od Boha. Bůh nás stvo

řil a zachovává. Svou všemohoucnosti a svou dobrotivo
stí nám dal tělo, smysly, duši a jeji schopnosti; učinil nás
k obrazu a podobenství svému. — Uvažujme o vzneše
nosti svého původu a děkujme Bohu za jeho dobrodiní.
Il. Bůh nás stvořil pro sebe. Bůh nás mohl stvořiti jen
ke své slávě; nadal nás rozumem, abychom ho poznávali,
srdcem, abychom ho milovali, vůli, abychom mu sloužili;
těchto jeho darů a také tvorů musime užívati jen pro
něho samého.
lll. Nutnost dosažení svého cíle. Jediné v Bohu nalé
záme opravdový mír a opravdovou radost. Dosíci cile.
k němuž nás stvořil, jest jedinou nutnou věci, na tom,
zdali ho dosáhneme či nikoliv, závisí naše věčné štěstí
nebo neštěstí. — Prosme Boha, abychom nikdy neztratili
se zřetele svého určeni.
ROZJÍMANI.

Já jsem počátek a konec. (Apok. 1, 8.)

[. jsme od Boha. Byla doba, kdy jsme nebyli;
když jsme nebyli, nemohli jsme si dáti života, ani
ničeho učiniti, abychom si ho zasloužili; a přece.
život máme, pochází tedy od někoho jiného než
od nás, totiž od Boha, jenž jest počátkem »nebes
i nebe nebes, země i všech věci, které na ní
jsou<<.1) On »učinil svět a všecko, co jest v něm<<.2)
1) Deut.

10, 14.

2) Skut. ap. 17, 24.
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On »stvořil člověka a učinil ho podle obrazu své—
ho, dav mu svobodnou vůli a jazyk, i oči, i uši,
i srdce k přemýšleni<<.1)
Od něho jsme obdrželi tělo, smysly, duši a jeji
schopnosti. »V něm,<<praví apoštol, >>žijeme a se
hýbáme i trváme.<<2)

jestliže Bůh, bytost nekonečně dokonalá, nás
určil od věčnosti k životu, pak jest to jen účinek
jeho dobroty, aby dal najevo své dokonalosti a
dokázal nám svou lásku.
Všemohoucnost i moudrost Boží září podivu—
hodným způsobem z darů, které nám uštědřil. Dal
nám tělo s vyšší ústrojnosti než vše, co jest ve
světě hmotném; dal nám duši nadanou rozumem,
láskou i svobodou, duši nesmrtelnou, kterou učinil
k obrazu a podobenství svému. Člověka ustanovil
králem viditelného tvorstva a na stupnici bytosti
»učinil ho rovna bezmála andělu<<.3)
Život, který nám dal, zachovává trvalým půso
bením všemohoucnosti a dobroty; neboť, kdyby
nás zanechal, upadli bychom v témž okamžiku
v nic, z něhož jsme byli pozvednutí.
»Kterak by mohlo co zůstati,<< pravi kniha
Moudrosti, ->>kdybysty, Pane, byl nechtěl, aneb
co by od tebe nebylo vyvoláno, kterak bylo by
zachováno?<<4)

jaká to čest pro člověka, že stvořitelem i otcem
jeho jest Bůh tak dobrý a tak velkomyslný! Uva
žovali jsme do nynějška s dostatek o vznešenosti
1) Eccli. 17, 1—5.
2) Skut. ap. 17, 28.

3) Žalm 8, 6.
4) Moudr. 11, 26.
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svého původu? Nezneuživali jsme příliš často
dobrodiní, jimiž nás Bůh obdařil?
ll. Bůh nás stvořil pro sebe. je-li Bůh počát—
kem všeho bytí, jest také jeho cílem. jsa svrcho—
vaně moudrý a nezávislý mohl si určiti za podstat—
ný účel svých děl jen svou vlastní oslavu. Pochá—
zejice od něho, jsme jeho a pro něho.
Dal nám rozum, abychom ho poznávali, srdce,
abychom ho milovali, činnost i svobodu, abychom
mu v tomto životě sloužili a takto si zasloužili
patřiti na něho a poživati ho ve věčné blaženosti.
Každému člověku jest řečeno jako lidu izraelské—
mu: »lzraeli, co jiného žádá od tebe Hospodin,
Bůh tvůj, než abys bál se Hospodina, Boha svého,
chodil po cestách jeho, miloval ho, sloužil Hos
podinu, Bohu svému, celým srdcem svým a vši
duši svou, a ostříhal přikázání Hospodinových,...
aby ti dobře bylo?'<<1)

Oslavovati zde na zemi Boha celým svým živo
tem a býti pak připuštěni >>viděti ho tak, jak
jest<<2)a míti účast na svrchované jeho blaženosti,
toť naším určením, naším cílem.

Nežijeme pro tvory, nýbrž pro Tvůrce samého;
abychom sloužili tomu, jenž jest podstatou pravdy
a krásy, Králi králů, svrchovanému Pánu nebe
i země, nekonečnému v bohatství, vznešenosti
i velebnosti.
jak vznešené i slavné jest toto určeni, jaké však
povinnosti z něho plynou nám!
jelikož jest Bůh naším cílem, musime k němu
tíhnouti všemi schopnostmi svého bytí a míti ho
1) Deut. 10, 12 a 13.

2) |. Jan 3, 2.
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na zřeteli při všech svých skutcích. Pokud s jeho
milostí můžeme, musíme jen na něho mysliti, jen
po něm toužiti, jen jeho milovati a to, co k němu
vede, a užívati k jeho oslavě svých oči, rukou,
nohou, všech svých smyslů, svého statku, svého
zdraví, svého života, všeho, co jsme a co máme.
Podle jeho úradků jsou tvorové jen k tomu, aby
nám pomáhali dostati se k němu; proto si máme
vážíti jen těch, kteří nás k němu vedou, býti lho
stejnými k těm, kteří nás k němu nepřibližují, a
stříci se těch, kteří nás od něho odvracejí. »Tot'
jest vrchol moudrosti,<< praví Následování Krista,
»světem pohrdati a tím spěti k říši nebeské, milo
vati Boha a jemu samému sloužiti.<<1)
Ill. Nutnost dosažení svého cíle. Buďme úplně
přesvědčeni, že jen v Bohu můžeme nalézti oprav—
dový mír a pravou radost. »Pane,<<pravil svatý
Augustin, >>prosebe jsi nás stvořil a srdce naše
bude neklidné, dokud nespočine v tobě.<<Spojiti
se s Bohem jest vším naším štěstím, jako zase
odloučíti se od něho bylo by naším největším, ano
i jediným neštěstím.
O, jak politování hodni bychom byli, kdyby
chom nesměřovali k Bohu! Neplnili bychom toho
jediného, k čemu jsme a žijeme. Dospělí bychom
ke konci svého života a nesplnili bychom svého
určení, a v onen velký den, kdy Bůh odplati kaž
dému podle skutků jeho,'-') zavrhl by nás před
tváří svou.
Pak bychom věčně litovali & z hlubokosti pro—
pasti bychom volali: >>Zbloudili'jsme tedy z cesty
1) Kn. 1., hl. 1, 3.

2) Eccli. 18, 24.
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pravdy... ale cesty Páně neznali jsme. Co nám
prospěla pýcha, aneb co nám pomohlo bohatství
s chloubou?<<1) O, my pošetili! měli jsme zálibu
ve věcech marných a honili jsme se za lží<<;2)—»za

nedbávali jsme ono jedno, jehož jest zapotřebi<<.3)
A nyní Bůh, jemuž jsme nechtěli sloužiti, nás tresta
ve své spravedlnosti; tvorové, jichž jsme zneuži
vali, mstí se na nás ohněm, jenž nás sžírá. Všech
no jest pro nás ztraceno, naše určeni se nezdařilo;
zbývá nám jen hrozný osud, který jsme si sami

původni
Naopak budeme šťastni, když se vynasnažíme
lnouti k Bohu, jak toho od nás žádá. Když pak
čestně ukončíme dráhu podobající se dráze sva
tých, uslyšíme, až před ním staneme, jeho slova:
»Služebníku dobrý a věrný, jenž jsi poznal i plnil
mou vůli, pojd'. Vejdi v radost pána svého a buď
navždy šťasten.<<4)

O Bože, stvořiteli všech věci, jenž jsi mým po
čátkem i koncem, snažně tě prosím, račiž mi udě
liti milost, abych stále k tobě směřoval svými
myšlenkami, abych dokonav své určeni na tomto
světě, stal se hodným určení, které jsi mi připravil
na věčnosti.

Duchovní kytice. Tvůj jsem, Bože můj, neboť
jsi mi dal všecko, co jsem a co mám; dejž, abych
ti skutečně všecek náležel.
(Večerní modlitba.)
1) Moudr.

5, 6——8.

2) Žalm 4, 3.
3) Luk. 10, 42.
*) Mat. 25, 21.

16
2. CÍL KŘESTANÚV.
Krátký

obsah.

|. Důstojnost křesťanova.Křtem

obdrželi jsme s životem milosti nejslavnější tituly; stali
jsme se dítkami Božími, bratry Ježíše Krista, chrámy
Ducha svatého, údy svaté Církve, dědici království nebes
kého; Bůh uložíl do naší duše simě nejkrásnějších ctnosti.
Děkujme mu za všechna tato dobrodiní.
Il. Povinností křesťanovy. Jako křesťané musíme se
varovati hříchu, míti v uctivosti svou duši isvé tělo—,
chovati se jako pravé dítky Boží, milovati a následovati
ježíše Krista, bojovati proti nepřátelům spásy, sloužiti
Církvi, působiti spolu s milosti a se posvěcovatí. Zijme
jako dokonalí křesťané, abychom Boha oslavovali, bliž
ního vzdělávali a zabezpečili si své spasení.
III. 0 píli v konání křesťanských povinnosti. Snažme
se bez ustání, a pokud jen můžeme, o uskutečnění svého
cíle. Obnovujme častěji křestní slib a zachovávejme jej
věrně; bojujme proti ďáblu, světu i svým náruživostem a
kráčejme v šlépějích Ježíše Krista. Děkujme božskému
Spasiteli za vše, co pro nás učinil, aby nás přivedl do
nebe.

ROZleANI.
Víme, že jsme z Boha. (I. Jan 5, 19.)

[. Důstojnost křest'anova. Uvažme o nadpřiro
zených darech, jež nám byly uděleny a o vzneše
né důstojnosti, k níž jsme byli povýšeni povoláním
k životu křesťanskému.
Křtem obdrželi jsme nadpřirozený život; byli
jsme vysvobození od hříchu a tělem i duší zasvě
cení nejsvětější Trojici, v jejimžto jménu svatá
i obrozující voda kanula na naše čelo; stali jsme
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se adoptovanými dítkami Otce nebeského, bratry
ježíše Krista a chrámy Ducha svatého?)
Božský Spasitel nás vyvolil, abychom byli jeho
učedníky a vojíny; dal nám potřebnou milost,
abychom věřili v jeho božské učení, zachovávali
jeho přikázání, vyznávali jeho nauku, následovali
jeho příkladů, pracovali na spáse duší a věnovali
se tho oslavě.
Povoláním ke křesťanství učinil nás ditkami své
Církve; bratry oněch reků víry, kteří po všechny
doby zářili světu leskem svých ctností. Uvedl nás
ve společenství se všemi věřícími na zemi, se sva
tými, kteří panují v nebi, s dušemi, které trpí
v očistci. Poskytl nám hojnosti prostředků spasení;
uložil do naší duše símě všech křesťanských ctno
stí a uděluje nám přehojně milosti, abychom je
pěstili a dali jim přinášeti jejich užitky.
Jaké to nahromadění milostí! Kolik to dobrodiní
v řádu milosti přidaných k oněm, která jsme ob
drželi v řádu přirozeném! Kolik to pohnutek, aby
chom dosvědčovali Bohu svou vděčnost věrností
v jednání podle jeho záměrů!
ll. Povinnosti křesťanovy. Důstojnost, která
nám byla udělena a dobrodiní, která jsme obdrželi,
ukládají nám plnění povinností, abychom dospěli
cíle.
jestliže nás Bůh vysvobodil od hříchu, jestliže
chtěl, abychom mu byli zasvěceni, jestliže nás
povýšil k důstojnosti svých dítek, pak chce, aby
chom měli hřích vždy v ošklivosti a varovali se ho
stůj co stůj a abychom se střežili bedlivě příleži
1) Gal. 4, 6.
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tostí k němu; pak chce, abychom podle slov Sva—

tého kněze Zachariáše »jemu beze strachu sloužili
ve svatosti a spravedlnosti před ním po všecky dny
své<<;1) abychom, považujíce se vždy za příslušícn
jemu a nikoli sobě samým a tvorům, jemu sloužili
svými smysly a schopnostmi a ho ctili a oslavovali
tak, jak toho od nás žádá. »Bůh<<,dí svatý apoštol,
»předurčil nás ku přijetí za syny své skrze ježíše
Krista, abychom byli před očima'jeho svatí a ne
poskvrněni<<.2)

Přišed sídlíti v nás chtěl Duch svatý, abychom
měli své tělo i svou duši v uctivosti jako posvátný
chrám a abychom si nikdy ničeho nedovolili, co by
je mohlo znesvětiti.
ježiš Kristus vyvoliv nás za své učedníky chtěl,
abychom ho se vší bedlivostí poznávali a následo
vali, abychom s ním byli spojeni, abychom žili
skrze něho i pro něho, takže můžeme říci se
svatým Pavlem: >>Žijipak nikoli více já, nýbrž žije
ve mně Kristus.<<3)

Zařadiv nás do svého vojska chtěl, abychom
zmužile bojovali proti jeho nepřátelům, kteří jsou
též nepřáteli našeho spasení, a abychom pracovali
na zřízení jeho království v srdcích.
Učíniv nás údy své Církve chtěl, abychom byli
její okrasou svými ctnostmi, vzděláváním svými
příklady, útěchou svou poslušností k jejím pastý
řům.

1) Luk. ], 74, 75.
2) Efes. ], 4, 5.
3) Gal. 2, 20.
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Vloživ do naší duše símě křesťanských ctností
chtěl, abychom působíce spolu s jeho milostí ne
chali vzrůstati v sobě všechny tyto ctnosti, aby—
chom se stávali víc a více podobnějšími vůdci a
vzoru předurčených.

III. 0 píli v plnění křesťanských povinnosti.
Abychom dospěli nanejvýš slavného cíle, jenž jest
nám vytčen, nesmíme nikdy ztráceti se zřetele
svých křesťanských povinností, nýbrž snažíti se,
abychom je věrně plnili.
Tyto povinnosti jsou nám připomenuty křestním
slibem. Byli jsme zařazeni mezi dítky Boží a
Církve, abychom se zřekli světa, ďábla i náruži
vostí; abychom žili podle zásad i příkladů Kris
tových, abychom se stali podle výroku Tertulliá
nova krátkým obsahem evangelia, nebo podle slov
apoštolových, »abychom vyznávajíce pravdu,
v lásce rostli ve všem k němu, ke Kristu, jenž jest
hlavou<<.1)

»Vězme,<<praví svatý Ambrož, »co jsme; a co
jsme svým vyznáním, dokazujme to svými skutky.
jinak bude naše jméno křesťana prázdným slovem
a milost křtu stane se předmětem našeho za—
vržení.<<

Právem se dí: >>Urozenost zavazuje<<. Která však

urozenost dá se přirovnati k urozenosti, jejíž titul
jsme obdrželi na křtu svatém? Veškero naše cho—
vání budiž tedy takové, jak toho vyžaduje důstoj—
nost dítek Božích, bratří ježíše Krista, údů Církve
a společníků svatých.
1) Efes. 4. 15.
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Tím se staneme hodnými, že se na nás splní
ona modlitba božského Spasitele: uOtče, chci,
aby kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal,
by viděli slávu mou, kterou jsi mi dal.<<“)
Bože, jemuž jsme byli zasvěcení křtem svatým,
dejž, a_bychom nikdy nezapomínali, že jsme tvými

dítkami; pomoz nám, abychom se varovali všeho,
co se protiví našemu křesťanskému jménu, a aby
chom plnili všechny povinností, které nám ukládá,
abychom splnice podle tvého přání své určení na
zemi, zasloužilí si dosíci svého vznešeného určení
v blaženosti nebeské.

Duchovní kytice. Jsme jen proto na světě,
abychom Boha milovali a jemu se zalíbili.
(90. rozj. l.)

—.————_

1) Jan 17, 24.
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3. SLUŽBA BOŽÍ.
K r á tk ý o b s a h . [. Nutnost sloužiti Bohu. Musíme
sloužiti Bohu, svrchovaněmu Pánu všech věcí, svému
Otci, svému dobrodinci; on nám to přikazuje a naše nej
dražší zájmy toho vyžadují. Mohli bychom se osměliti dáti
přednost svým náruživostem, světu a ďáblu před ním?
Rceme mu často: Jedinou touhu mám, 6 můj Bože, abych
po všechny dny života svého plnil vůli tvou.

II. Předností služby Boží. Čestným jest sloužiti Bohu,
Králi králů! ]estiť to následovati andělů a kráčeti cestou
svatých. Sloužiti Bohu jest výhodné: znamená to zaslou
žiti si stonásobných milosti a dobrodiní a zabezpečiti si
nebe. Děkujme Bohu, že nás povolal do stavu, v němž mu
můžeme tak snadno sloužiti.
lll. Kterak máme Bohu sloužiti. Bohu musíme sloužiti
věrně, činice vše, co od nás chce; radostně a s láskou,
avšak i s bázní ; vytrvale, zmužile a se stále větší horlivo—
stí. Pomněme, že brzy nadejde hodina, kdy vše, co jsme
učinili pro Boha, bude odměněno.

RozuMANI.
Pánu Bohu. svému budeš se klaněti a jemu jedinému
poctu božskou vzdávati. (Luk. l;, 8.)

[. Nutnost sloužiti Bohu. Pánu Bohu svému mu
síme sloužiti, poněvadž jest naším nejvyšším Pá
nem a jelikož jsme jen za tímto účelem obdrželi
ducha, srdce i tělo.
Všichni tvorové jsou povinni jemu sloužiti. Neni
žádného z nich, nad nímž by neměl nekonečně
většího práva než dělník nad svým dílem a než
otec nad svým dítkem; není žádného z nich, jenž
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by nebyl zavázán vzdávati mu poctu naprosté od
vislosti; této pocty také od nás žádá, neboť pra
vil: »Sloužiti budeš Pánu Bohu svému.<
Celý vesmír jest poslušen jeho rozkazu, toliko
člověk by neměl oslavovati Stvořitele? Bůh naři
zuje člověku, aby mu sloužil a spojuje s touto
službou největší výhody. Člověk však, bohužel,
velmi často odpírá podrobiti se. Následování Krista
klade proto ježíši Kristu na rty slova: »Kdo mi
slouží a mě poslouchá vždy a všude tak pečlivě,
jako se slouží světu a světským pánům? Svět při
slibuje jen chvilkové a malicherné výhody, a přece
se mu slouží velice dychtivě; já přislíbuji milosti
svrchované a věčně, a přece jak lhostejna zůstá—
vají lidská srdce.<1)
Sloužiti musíme »Bohu jedinému<<. Nemůžeme
dvěma pánům sloužiti. Kdo se tedy odvrací od
služby Boží, aby se zalíbil světu nebo ukojil své
náruživosti, volí si tím službu d'áblovu a činí se
jeho otrokem. O, té zaslepenosti, ó, té pošetilosti
hříšníkův! Odpírají sloužiti Bohu, jenž jim určuje
za odměnu nekonečnou blaženost, a staví se pod
hanebný prapor knížete temností! My však, řehol
níci, které Bůh povolal, aby mu sloužili zvláštním
způsobem, rceme mu s Následováním Krista:
»Vpravdě, tys hoden veškeré služby, všeliké cti a
věčně chvály. Vskutku, tys můj Pán a já ubohý
sluha tvůj, který jsem povinen tobě sloužiti ze
všech sil a nikdy neochabovati ve tvé chvále. Tak
tomu chci, tak si toho žádám; a čehokoli se mi
1) Násl. Kr. k. llI. h. III., 3.
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k tomu nedostává,

ty sám račiž milostivě do

plniti.4<1)

ll. Přednosti služby Boží. Není nic čestnějšího
ani výhodnějšího než sloužiti Bohu.
Nebývá ve světě ctí sloužiti panovníkům? Čím
větší ctí jest pro nás sloužiti Králi králův a Pánu
pánů!
Sloužití Bohu znamená bojovati pod praporem
Kristovým proti světu, ďáblu a náruživostem, pra
covatí na spáse svých bratří; kráčeti po stopách
svatých, kteří poznali, že pravou ctí pro člověka
jest sloužiti Bohu; znamená to, činiti na zemi to,
co konají andělé v nehi; následovati blahoslavené
Panny Marie, která pravila: »Aj, já dívka Páně.<<-2)
Služba Boží jest pro nás ctí, jest pro nás také
nanejvýš výhodná.
Mocní tohoto světa zneuznávají nebo zapomínají
toho často, co bylo pro ně vykonáno; Bůh však
nikdy. již zde na zemi odplácí stonásobně, co jsme
obětovali, a tato stonásobná odplata není ničím,
přirovnáme-lí ji s tím, co nám připravuje na nebi.
O štědrý odplatiteli, za ono málo, které můžeme
konati, uštědřuješ nám nesčetných dobrodiní a
chceš se nám sám dáti na věky!
Rceme mu tedy s Následováním Krista: »Veliká
to čest, veliká sláva tobě sloužiti a vším pro tebe
pohrdatí. Neboť kdo se dobrovolně podrobí nej
světější službě tvé, dojde veliké milosti. Kdo se
z lásky k tobě vzdá vší tělesné rozkoše, nalezne
nejsladší útěchu Ducha svatého. Kdo pro jméno
1) Násl. Kr. k. lll. h. X., 4.
2) Luk. ], 38.
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tvé nastoupí úzkou dráhu životní a všeliké světské
starosti dá výhost, dojde veliké duchovní svo
body.<<

»O milé a líbezné služby Boží, která činí člo—

věka opravdově svobodným a svatým! O svatého
stavu bohumilé služebnosti, jíž se člověk stává
andělům podobným! O toužebně a vždy žádoucí
služby, kterou lze získati dobro svrchované a do
sáhnouti radosti bez koncelxl)
lll. Kterak máme Bohu sloužiti. Služba Boží
vyžaduje na nás: věrnosti, lásky, bázně, stálosti a
zmužilosti.
Bohu musíme sloužiti s věrností plníce vše, co
poznáváme jako vůli tohoto dobrého Pána, jenž si
nás nadcházel dary své štědroty.
Bohu musíme sloužiti s radostnou láskou spo—
jenou se spravedlivou bázní. Ten, jemuž slouží
me, jest náš dobrodinec, přítel, Otec nejněžnější
a nejvelkomyslnější; jest pln dobroty a milosrden
ství a ničeho si tak nepřeje, jako odměňovati naše
slabé úsilí; služme mu tedy jako dítky naplněné
největší láskou. Znajíce však svou slabost mějme
bázeň, která nás chrání zla, neboť musíme klásti
přísný počet 2 vladařství svého.
Bohu musíme též sloužiti se stálosti a se zmuži
losti. Bůh se nemění, proto mu musíme vždy slou
žití, za své mladosti jakož i v nejpokročilejším
věku, ve zdraví právě tak jako v nemoci; jak
v strastech tak i v radostech, jak v suchopárnou.
stech tak i v útěchách. Nepřikazuje nám ničeho,
co bychom nemohli vykonati. jeho milost, která
1) Násl. Kr. k. lll. h. X., 5 a 6.

25

nám nikdy neschází, umožní, ano i usnadní nám
to, co by bez ní přesahovalo naše síly.
Děkuji ti, ó můj Bože, za čest, kterou jsi mi pro
kázal, povolav mě k své službě. Udčl mi milosti,
abych ti stále sloužil tak, jak toho zasluhuje tvá
dobrota i láska. Chci podporovati svou zmužilost
ustavičnou vzpomínkou, že odměníš jednou vše, co
jsem pro tebe vykonal.

Duchovní kytice. 0, jak dobré jest sloužiti
Bohu!
(103. rozj. B.)
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4. ZÁLEZITOS-T SPASENÍ.
K r á tk ý o b s a h . ]. Spasení jest nejdůležitější zá
ležitostí. Jde o naše věčné blaho nebo o věčné neštěstí.
Co jsou proti němu světské záležitosti? Statky, které nám
Bůh uštědřil, příchod ježíše Krista, měly za účel jen naše
spasení. Všechno ostatní jest tomuto nejvyššímu cíli pod
řízeno. Tato záležitost jest přísně osobní, nikdo jí nemůže
vykonati za nás. Buďme toho opravdově pamětlivi.
ll. Spasení jest nutná záležitost. jsme na světě jen
k tomu, abychom se spasili, tot" jediná nutná věc. K čemu
by nám sloužilo, kdybychom získali celý vesmír, avšak
ztratili svou duši. 'í'ažme se zavržených, co myslí o spa
sení. Rceme si tedy často i upřímně: Chci se Spasiti.
Zvláště pak užívejme k tomu prostředků.
Ill. Spasení jest vždy možné. Abychom se spasili,
třeba jen chtíti. Záležitost ta jest ovšem těžká, avšak vel—
mi možná; s milostí Boží můžeme překonati všechny pře—
kážky. Neztrácejme času, záležitost ta jest naléhavá a
zítřek nám nenáleží. Prosme Ježíše, svého Spasitele, aby
6 vv
napomáhal naší duvere i zmužilosti.
ROZJÍMÁNÍ.

Jednoho jest zapotřebí. (Luk. 10, 1,2.)

I. Spasení jest naší nejdůležitější záležitostí.
Spasiti svou duši, toť náš cíl, toť účel, 0 nějž mu—

síme usilovati všemi prostředky, které jsou v naší
moci; jest to naše veliká, hlavní a nejdůležitější
záležitost. Co jsou proti ní záležitosti zvané vel—
kými ve světě, jako získání statků, vědecké vy
nálezy, obchodní podniky? Co jest toto všechno,
přirovnáme-li to ke spasení, od něhož závisí ne
snad míti se více nebo méně dobře po dobu dva
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ceti, čtyřiceti nebo šedesáti let, nýbrž absolutni
štěstí nebo neštěstí po celou věčnost!
Spasiti svou duši jest naší hlavní záležitosti;
ostatni záležitosti nejen že k ní nemohou býti při
rovnány, ale jsou jen pro ni. Proto si máme vážiti
jen těch záležitostí, které nám pomáhají ji vyko
nati, býti lhostejní k těm, které nám ji neusnad
ňují, a odpírati všem, které jí překážejí.
jest to tak důležitá záležitost, že jest příčinou
všech skutků Božích během času, pohnutkou k pří
chodu božského Spasitele na svět a cílem, který si
určil při svých pracích, při svém utrpení a při své
smrti; pro ni založil Církev, ustanovil svátosti,
řeholní řády a všechnu duchovní pomoc; neboť to
všechno má nám býti prostředkem k spasení.
Spasení jest svrchovaně důležité; všechno nám
to pravi, ano i sám d'ábel. Kdybychom si měli
mysliti a považovati je za něco podružného, pak
jen pozorujme, co všechno podniká peklo a jeho
přívrženci, aby je překazili, kolik to úkladů, jaké
to úsilí, jaká to vytrvalost, aby překáželi lidem
spasiti se!
Leč nezapomínejme, že tato tak důležitá záleži
tost jest záležitostí naší, že se týká naprosto naši
osoby, že jsme osobně za ni zodpovědni; ostatní
lidé mohou nám býti při ní nápomocni, nemohou
ji však vykonati místo nás. Bůh sám se o ni tak
zajímá, že chce při ní pracovati s námi a k tomu
účelu nám právě dává svou milost; tato milost by
nám však neprospívala bez našeho působeni s ní:
Bůh, jenž nás stvořil bez nás, nespasí nás bez nás.
jest naše spasení obvyklým předmětem našich
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myšlenek, cilem našich tužeb a pohnutkou našich
skutků? jsme ochotni všechno obětovati, abychom
ziskali nebe: klid, zdraví, dobré jméno a život;
jsme ochotni říci se všemi svatými: -»Ať zanikne
všechno, jen když spasim svou duší!<<?

ll. Spaseni jest nutná záležitost. Pro všechny
jest jediné nutnou záležitostí, takže, kdyby ji člo
věk nevykonal, vyvrátil by úradky, které měl s nim
Bůh, nadarmo by obdržel dobrodiní stvořeni a za
sloužil by si, aby se o něm řeklo jako o jidášovi:
»Lépe by mu bylo, kdyby se byl nenarodil člověk
ten.<<1)

Ať jsou za života zavržencova jeho práce, zá
sluhy, úspěchy jakékoli, všechno jest pro něho
ztraceno. ježíš Kristus pravil: »Co prospěje člo
věku, byť celý svět získal, na duši však škodu
trpěl?<<-2) K čemu mu mohou

prospěti statky a

přednosti, když je musí zanechati za hrobem?
Spaseni jest nutná záležitost; i tu bychom
se mohli tázati těchto nešťastných obětí, které
hoří v oněch sžirajicích plamenech, a mohli jím
říci: »Co myslíte o spasení? Kterak budete o něm
smýšleti po celou věčnost?<< Odpověděli by nám
výkřikem věčného zoufáni: »jak jsme byli pošetilí!
zklamali jsme se, a omyl náš je na věky nenapra—
vitelnýlx
O Bože, nebyla by tato jediná myšlenka způso—
bilá obrátiti i ta nejzatvrzelejší srdce, kdyby o ni
uvažovala několik okamžiků?
1) Mat. 26, 24.
2) Mat. 16, 26.
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Ano, spasení jest naprosto nutné a běda tomu,
kdo na něm nepracuje! Nekonal by té jediné včcn,
kterou má konati, a co ztrácí, jest jeho Bůh, jeho
duše, jeho věčnost!
Říkáváme: »Chci se spasití<<, praví to však
i naše skutky? Vyjadřují tato slova naši opravdo—
vou ochotu, nebo jsou pouhým rčením, které opa
kujeme, aniž pronikneme jeho smysl? Kéž tomu
tak již není! Neříkejme pouze: »Chci se spasíti<<,
ale pracujme účinně na tomto nanejvýš důležitém
i nutném díle. Pracujme na něm působíce spolu
se všemi milostmi Božími a svatým užíváním tak
četných prostředků spasení, které jsou nám dány
v našem svatém stavu.

lll. Spasení jest vždy možnou záležitostí. jest
vždy možnou, neboť Bůh chce naše spasení, a jeho
milosti nám nikdy nescházejí, abychom je vyko
nali; podle toho závisí tedy jen na naší dobré vůli.
Ano, můžeme se spasiti, nic nám nemůže zabrániti
kráčeti úzkou stezkou vedoucí k životu.
Nečiňme si však přeludů; naše spasení, ačkoli
vždy možné, jest záležitostí nesnadnou, při níž
můžeme ztroskotati, neboť ďábel, svět i naše ná
ruživosti se spolčili, aby zamezili její dokonání;
jest to záležitost, při níž můžeme ztroskotati,
neboť, žel, nikdo nemůže říci s jistotou: »Vy—
trvám v milosti s Bohem<<,a není nikoho, jenž by

nemusel zakusiti téhož pocitu jako svatý Pavel,
jenž se obával, aby snad kázav jiným sám nebyl
zavržen.1)
1) l. Kor. 9, 27.
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jestliže však jest ke spasení velké síly a zmuži
losti třeba, bude nám k tomu udělena milost tím,
jenž nás stvořil & naše spasení žádá, takže může
me říci: »Mám pevnou důvěru, že se spasim, po
něvadž se spasiti chci, jelikož mi Bůh uděluje
k tomu prostředků a protože jsem úplně odhodlán
činiti za tím účelem vše, čeho ode mne žádá-<<
Konečně jest to záležitost naléhavá, ano, velmi
naléhavá; abychom ji uskutečnili, neztrácejme
času; bylo by neobezřelosti i pošetilostí odklá
dati ji na zítřek; jestiť to záležitost, kterou musí—
me vykonati již dnes a nyní, neboť okamžik, který
plyne, jest snad jediným okamžikem, který jest
nám dán, abychom ji dokonali; proto ho musíme
využiti, abychom se v milosti upevnili, nachází
me-li se v ní, nebo abychom jí opět nabyli poká
ním, jestliže jsme ji nešťastným způsobem ztratili.
O můj božský Spasiteli, spasení mě jest mým
dílem, proto jsem naplněn bázni, neboť znám svou
slabost; ono však jest i dílem tvé milosti a proto
se kojím pevnou naději, že je dokonám. Ano, ty
mi pomůžeš, můj ježiši, a s tebou i skrze tebe
spasim svou duši.

Duchovní kytice. Ztratím-lz' svou duši, ztratím
všecko, spasim-li ji, získám všecko.
(Rozj. o zásadě, úkon užiti.)
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5. KŘESTANSKÁ DOKONALOST.

Krátký

obsah.

[. Dokonalost záleží v následo

váni ]ežíše Krista. ježíš Kristus jest našim dokonalým
vzorem. Musíme ho následovati v jeho ctnostech, býti
jako on laskavi, pokorni, tiší, poslušni. Musíme ho násle—
dovati v jeho myšlenkách, citech i skutcích. Prosme svého
božského Mistra o sílu 1 zmužilost v následováni jeho pří
kladů, jež nám dal.
ll. Křesťan se musí snažítí o dokonalost. Všem křesťa
uum jest řečeno: »Bud'te dokonalí, jakož i Otec váš ne
beský dokonalý jest.<<Jako učedníci Kristovi musíme usi
lovati státi se podobnými božskému Mistru. Milosti, které
nám Bůh uděluje, mají za účel naše zdokonalení, neod
pirejme jim. Snažme se následovati ježíše Krista zde na
zemi, abychom si zasloužili býti s ním jednou ve slávě

nebeské.
Ill. Křesťan musí činiti stále pokroky ve ctnosti. Čas
jest nám dán, abychom se posvěcovali; kéž můžeme kaž
dého dne znamenati pokrok! Náš boj i naše snaha musí
býti ustavíčnýmí. Ostatně, nekráčeti vpřed znamená cou
vati; kdo se nepozvedá k dobru, sestupuje bez meškání
ke zlu. Buďme snaživí jako svatí; jako oni nespokojujme
se jen s polovičatosti ve snaze po dokonalosti.
ROZJÍMANI.

Buďte dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest.
(Mat. 5, 48.)

]. Dokonalost záleží v následování ]ežíše Krista.
Křesťanská dokonalost záleží, pokud možno, v nej
větší shodě s Ježíšem Kristem, naším božským
Mistrem, jenž jest vzorem předurčených a jenž
sám pravil: »Každý učedník bude dokonalým,
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bude-li jako mistr jeho.<<1)Ten jest tedy dokona—
lým křesťanem, jenž následuje života i jednání
Kristova, spojuje se s Bohem myslí i srdcem, řídí
své myšlenky, city a úmysly vůlí Boží řka při
každé příležitostí: »Otče, ne má, nýbrž tvá vůle
se staň.<<

Ten jest dokonalým křesťanem, na kom se jeví
ctnosti Kristovy, miluje Boha z celého srdce svého
a koná lásku tak, že miluje i své nepřátele; pokoru
tak, že se má za nejposlednějšího ze všech;
čistotu, že si nedovoluje ani stínu zlé myšlenky;
umrtvování, že touží po utrpení; poslušnost, že se
zříká i své vlastní vůle; tichost i trpělivost tak, že
snáší všechno z lásky k Bohu.
Abychom se snažili o dokonalost a stávali se
každého dne více podobnými ježíši Kristu, násle
dujme ho v jeho smýšlení, posuzujíce vše, jak on
to posuzoval, vážíce si toho, čeho on si vážil, po
hrdajíce tím, čím on pohrdal, zavrhujice to, co on
zavrhoval. Následujme ho v jeho smýšlení, milu
jíce to, co on miluje, vyhledávajíce to, co on vy
hledával, odmítajíce to, co on odmítal. Následujme
ho v jeho skutcích, konajíce své skutky ve spo
jení s jeho skutky, z týchž pohnutek a s témitéž
úmysly.
Zajisté budeme vždy velmi dalecí tohoto ideálu,
neboť na této zemi běd a strasti jsou i ti nejspra
vedlivější, ať činí co činí, jen méně nedokonalými;
nicméně však musíme si dokonalosti přáti, vy
tknouti si ji za cíl a bez přestání se o ni snažíti.
1) Luk. 6, 40.
2) Luk. 22, 42.
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II. Křesťan se musí snažiti o dokonalost.
Všichni křesťané se musí o dokonalost snažiti;
všem jest řečeno: »Bud'te dokonalí, jakož i Otec
váš nebeský dokonalý jest<;1) »kdo jest spraved—
livý, ospravedlniž se ještě, kdo svatý, posvěť se
ještě<<.2)

Svým křestním slibem učinil každý křesťan vy—

znání, že jest učedníkem Kristovým; pravým učed
níkem tohoto božského Spasitele jest však jen ten,
kdo se snaží státi se mu podoben, kdo »prospívá
moudrostí u Boha i u lidí<<;3)kdo, prospívaje ve
spravedlnosti a svatosti může říci s velkým apoš
tolem: “»Nemyslím, že jsem uchvátil, jedno však
myslím, totiž, že zapomínaje na to, co jest vzadu,
a natahuje se po tom, co jest přede mnou, ženu se
po cíli k odměně hořeního povolání Božího v Kri
stu ježíši.<<4)

Všichni křesťané musí se starati, aby milosti
Boží přinášely užitek; účelem těchto milostí však
jest přivésti je k nejvznešenějšímu stupni svatosti,
proto se musí, pod trestem zneužití těchto darů ne
beských, bez ustání zdokonalovati.
Všichni jsou tedy povinni snažiti se o dokona—
lost, říditi víc a více své chování zásadami evan
gelickými a stále prospívatí v díle svého posvě
covanL
Snažme se tedy bez ustání postupovati od ctno
sti ke ctnosti až k onomu stupni dokonalosti,
1)
2)
3)
4)

Mat. 5, 48.
Apok. 22, II.
Luk. 2, 52.
Filip. 3, 13 a 14.
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kterého Bůh od nás žádá. jak se budeme radovatl
z úsilí, pro které zasloužíme přijetí do počtu vy
volených a patřiti ve slávě nebeské na ježiše, bož
ský ten vzor, jemuž jsme se s milosti Boží stali
podobnými!
lll. Křesťan musí stále prospívati ve ctnosti.
jsouce úplně proniknutí povinnosti, snažiti se 0 do
konalost a jsouce pamětlivi, s jakou rychlosti
ubíhá čas našeho života, pracujme se stále vzrů
stajícím zápalem o své zdokonalení. Čiňme dnes
vice nežli včera, více zitra nežli dnes. Přikládejme
den ze dne, podle výroku svatého jana Klimaka,
oheň na oheň, horlivost na horlivost. jako mohut—
nějí řeky tím více, čím více se blíží k moři, tak se
stávejme dokonalejšími, čím více se blížíme k věč
nosti.
Proto žádné zbabělostí ani malomyslnosti a ne
stálosti. Žádného okamžiku zastávky. Ostatně ta
ková zastávka jest nemožnou. Musíme se snažiti
o dokonalost nejvyšší, jinak bychom padli ze stavu
dokonalosti, k němuž jsme dospěli. Tělesná žádo
stivost v nás ustavičně žije, a jakmile ji přestane—
me krotiti, strhuje nás ke zlému. Máme proti sobě
nepřátele, kteří se spikli o naši záhubu, neklásti
jim ustavičně odporu znamenalo by ustupovati
před nimi.
Všichni učitelé duchovního života také tvrdí,
že na cestě ctnosti nelze zůstati na témž místě.
Praví, že není žádné prostřední cesty mezi kráče
nim vpřed a couváním, mezi povznášením se a kle
sáním, mezi zesilováním a oslabováním.
Zůstatí státi na cestě dobra znamená hleděti
vzad a vzdalovati se od svého cíle. »Kde přestává
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život,<<pravi svatý ŘehOř Nyssenský, »tam začíná
smrt.<< Ustaneme-li kráčeti na cestě ctnosti, na
stoupime brzy cestu neřesti. Na cestě zla jsme jako

nezakotvená loď na řece, přestati veslovati, aby
plula kupředu, znamená nechati ji strhnouti. prou
dem vody.
Věnujme se tedy neunavně cvičbě v dobrém.
Kráčejme vpřed na popud milosti, majíce na
zřeteli jen Bohu se zalíbiti a zjednávati jeho slávu.
Buďme snaživi, jako byli svatí. Chovejme jako om
vřelou touhu činiti pokroky na cestě dokonalosti!
Pomněme, že brzy skonči lhůta, která jest nám
dána, abychom dosáhli dokonalosti!
Pane ježíši, jenž jsi mě povolal, abych byl tvým
učedníkem, uděl mi síly a zmužilosti, abych kráčel
za tebou, aby můj život stával se víc a více po—
doben tvému životu a abych ti takto dosvědčoval
svou touhu následovati tebe v tomto životě, abych
si zasloužil požívati tebe na věčnosti.

Duchovní kytice. O můj Ježíši, jsem přesvěd
čen o oné pravdě, že chci-li míti podíl na tve'
slávě v nebesích, musím se ti státi podoben
na zemi.
(Meth. rozj. p. 95.)
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6. ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ.

Krátký

obsah.

]. VyzváníBoží. Bůh chce, aby

všichni lidé došli spasení a uděluje jim k tomu prostředků;
některé duše vyvolil však k životu dokonalejšímu vyzý
vaje je různým způsobem k životu řeholnímu. Máme
štěstí náležeti k těmto vyvolencům, buďme toho vždy

hodn“
ll. Dobrodini našeho povolání. Ve své dobrotě vy
znamenal nás Bůh před mnohými křesťany; odloučil nás
od světa, kde bychom snad byli ztraceni. Nedosvědčuje
nám tímto vyvolením, jehož jsme nikterak nezasloužili,
že nás vyvolil pro nebe? Kolik milostí nám uděluje, aby
chom se tam dostali! Jednejme velkomyslně podle záměrů
Božích s námi.
Ill. Svého povolání si musíme vážítí, je mílovati a sílítí.
Za tím účelem musíme plniti jeho povinnosti, konati
ctnosti, neklesati na mysli při utrpeních a těžkostech, s ni
miž se potkáme. Prosme Boha často o milost zůstati
věrnými svému povolání.
ROZJIMANI.

Tebe vyvoltl Hospodin, bys byl zvláštním způsobem
národem jeho. (Dent. 7, 6.)

l. Vyzvání Boží. »Bůh chce, aby všickni lidé
byli spasení a přišli ku poznání pravdy.<<-1)Proto
zřídil různé životní stavy křesťanské. Většina vě

řících jest určena zůstati ve světě a pracovati tam
o své spáse přes velké obtíže, s kterými se potká
vají. Mnozí na popud milosti opouštějí svět a vě
nují se stavu řeholnímu.
1) |. Tim. 2, 4.
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Vyzvání Boží k dokonalému životu projevuje se
různými způsoby. Při povoláních rozkazovacích
mluví Bůh a porouči a vyvolenec volá jako svatý
Pavel na cestě do Damašku: »Pane, co chceš,
abych činil?<<) Taková povolání jsou řídká.

Mnohým duším uděluje Bůh zvláštní zalíbení na
řeholním životě; tyto duše slyší vnitřní hlas, který
je nabádá oddati se Bohu; šťastné duše, které
jednají podle tohoto zalíbení.
K povoláním rozkazovacím a ze zalíbení třeba
připojiti povolání důvodová a z velkodušnosti.
jsou křesťané, kteří chtějíce stůj co stůj spasiti
svou duši, nebo kteří milujíce Boha láskou velko-
myslnou a toužíce pracovati na spáse bližního,
opustí svět a přijímají božské pozváni: »Chceš-li
dokonalým býti, pojď a následuj mě< Tato povo
lání důvodová a z velkodušnosti jsou četná a
mohou býti ještě četnější, neboť každý křesťan,
jenž chce, může se státi řeholníkem, nemá-li
opravdových překážek a je—lipřijat představený
mi kongregace, kterou si zvolil. Toto přijetí před
stavenými jest pravým vyzváním Božím.

Tak neb onak přivedl nás Pán do tohoto svatého
domu. V den svých prvních slibů uposlechli jsme
vyzvání Božího. Představenými, kteří nás přijali,
děl nám božský hlas: »Slyš, dítě mé, a nakloň
ucha svého, opusť národ svůj a dům otce svéhol<<
jsouce poslušni tohoto laskavého pozváni, buďme
vždy hodni milosti, která nám byla udělena.
1) Skut. ap. 9, 6.
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II. Dobrodiní našeho povolání. jak vzácná jest
ona milost, které se nám dostalo, a jak velice za
sluhuje, abychom si jí vážili!
Povoláním vzdálil nás Bůh od světa, v němž
bychom snad pro svou slabost byli ztraceni. Dal
nám najevo, že jsme zcela zvláštním způsobem
předmětem jeho péče a lásky a že nás předurčil
ke své slávě, poněvadž nás uvedl na nejjistější a
nejsnadnější cestu, abychom pracovali na své
spáse. Můžeme tedy se žalmistou Páně říci: »Po
chválen bud' Hospodin, že mi prokázal zázračně
svou milost v hrazeném městěl<<1)
Povoláním nás vyznamenal před křesťany, kteří
zůstávají ve světě a kteří nemají tolik prostředků,

aby se posvěcovali; povoláním ráčil nás přijati do
svého svatého domu a zařaditi nás mezi své vý—

sadní dítky.
Kolik to pohnutek vážiti si této nevýslovné mi
losti, jež jest zdrojem tolikerých jiných milosti!
Važme si ji, jako si jí vážili svatí, kteří ji pova—
žovali za nevýslovný dar a z nichž mnozí oběto—
vali vše, aby podle ní jednali řkouce se svatým
Augustinem: »Ať si druzi zvolí, chtějí-li, pozemské

bohatství, co se mne týká, jest Pán podílem mýma:
Podle jejich příkladu musime býti nanejvýš
vděčni Bohu, že nám bez naši zásluhy uštědřil
tento nevýslovný dar.
Co by z nás dnes bylo, kdyby nebyl na nás takto
shlédl božský Spasitel v milosrdenství svém? jak
mnohých hříchů bychom se byli dopustili! jak čet
ných dobrých skutků bychom byli zanedbali vy-
1) Zalm 30, 22.
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konati! Vděčnost nám přikazuje, abychom se
velkomyslně namáhali, jednati podle úradků Bo
žích s námi.

lll. Svého povolání si musíme vážiti, je milovati
& síliti. Tím, že své povoláni víc a více upevňuje—
me, dokážeme, že si ho vážíme. Upevňujeme je

však konáním oněch ctností, jež jsou zároveň
ctnostmi našeho stavu podle slov svatého Petra:
»Vynasnažte se, abyste dobrými skutky upevnili
své povolání a vyvoleni.<<1)Musíme tedy pokračo
vati v dobru, jehož jest počátkem, kráčeti velkými
kroky na cestě posvěcování se a jcdnati podle
úmyslů božského Mistra, jenž nám di: »já jsem vy
volil vás a ustanovil jsem vás k tomu, abyste šli
a přinášeli užitek a užitek váš, aby zůstával.<<2)
jak bychom byli politování hodni, kdybychom
svou nedbalosti nejednalí podle úmyslů Božích,
kdybychom nechali milost svého povoláni bez
užitku a s ní všechny milosti, které jí následují!
jest pro nás povinnosti přilnouti k svému po
voláni, upřímně si je zamilovati a to i tehdy, za
koušíme-li velkých nesnází; neboť nesmíme si
činiti přeludů, poskytuje-li řeholní život uspoko
jení, má také svá utrpení. l my se jim musime pod
voliti a nesmíme býti nad nimi udiveni ani pochy
bovati o trvání vyzvání Božího. Právě naopak,
čim bychom měli býti překvapeni, jest, kdybychom
neměli ničeho trpčti ve stavu, v němž vyznáváme,
že následujeme ježiše Krista, jenž pravil: »Kdo
1) ll. Petr. ], IO.
2) Jan 15, 16.
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chce za mnou přijíti, zapři sebe sám a nes kříž
svůj.<<

Protivenství ať nám tedy nebrání milovati po
volání, chlubiti se jim svatě, vzpominati s radostí
dne, kdy jsme opustili svět, kdy jsme byli oděni
posvátným rouchem a kdy jsme vzali na sebe
svaté závazky svých slibů.
Milujeme své povoláni? Vážíme si této neoceni—
telné milosti, kterou nás ježíš Kristus učinil svými
nejmilejšími přáteli? Lneme upřímně k svému po—

voláni? Konáme ctnost a upevňujeme ji dobrými
skutky?
O můj ježiši, jak velká jest milost, kterou jsi
mi prokázal povolav mě k životu řeholnimu a jak
jest mi milým, že ti mohu za to projeviti svou vděč
nost! Nepřestávej ve štědrotě své ke mně a dejž,
abych věrnosti svou jednaje podle tvých záměrů
stal se hodným svého povolání a věčně blaženosti.

Duchovní kytice. Vy, kteří jste se odloučili od
světa, zřeklžjste se ho tak, že již vůbec na něj
nemyslite?
(144. rozj., l.)
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7. VZNEŠENOST ŽIVOTA ŘEHOLNÍHO.
K rá t k ý o b s a h. [. Vznešenost řeholního života
vzhledem k Bohu. Řeholní stav ustanovil ježíš Kristus,
on jej svou milostí udržuje & povolává k němu duše.
V něm se nacházejí jeho nejdokonalejší a nejoddanější
učedníci, aby sloužili Bohu, jeho Otci a ho oslavovali.
Děkujme Bohu, že nás vyvolil k tomuto vznešenému po
voláni.
Il. Vznešenost řeholního života vzhledem k Církvi.
Ctností, vědou, pracemi, modlitbami svých členů proká
zal řeholní stav Církvi nejznamenitější služby. Svatí a
učitelé církevní velebili tento stav nad všechny ostatní a
chválili jeho blahodárnou činnost. Pracujeme spolu na
dobru, které vykonali svatí řeholníci, následujeme—li jejich
příkladů.
Ill. Vznešenost řeholního života vzhledem k nám. Zivot
řeholní vyžaduje opravdové rekovnosti na tom, kdo se mu
věnuje a plní jeho povinnosti; zabezpečuje mu, pravr
svatí, zásluhu mučednickou; zušlecht'uje ho vztahy, které
navázal mezi ním a Bohem. Važme si svého stavu, ctěme
jej a prosme Boha, abychom v něm setrvali.
ROZJÍMÁNÍ.

Podíl mi připadl v rozkošném kraji. (Žalm 15, 6.)

!. Řeholní život jest darem lásky Boží. jak
vznešený jest stav, k němuž nás Bůh povolal! Za
ložen Bohem samým napomáhá výtečně k jeho
oslavě. ježíš Kristus ustanovil řeholní život, když
řekl: »Chceš-lí dokonalým býti, jdi, prodej, co
máš, a dej chudým... a pojď a následuj mne<<;1)
1) Mat. 19, 21.
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>>kdo miluje otce neb matku více než mne, není
mne hoden.<<1)

On vzbudil zakladatele řeholních kongregací,
on je pozvedl svými dary &milostmi na výši jejich
poslání, on chránil jejich díla, on jim dával i dáva
ještě učedníky, aby je zachoval pro další věky.
Stavu řeholnímu přísluší po stavu kněžském
nejvíce učiti Boha poznávati, jej milovati a jemu
sloužiti, vzbuzovati ježíši Kristu učedníky, kteří
věrně následují jeho učení a jeho příkladů, a vzdě—

lávati nadšené apoštoly pro jeho slávu a pro spásu

duší

jest to jmenovitě ve stavu řeholním, kde dává
najevo božský Spasitel divy své milosti v duších
jemu zasvěcených, tu ukazuje lidem, jaké vzneše
né city vnuká a jaké skutky hrdinských ctnosti
vzbuzuje.
O, živote řeholní, stave vpravdě od Boha za—
ložený, jak jsi hoden naši vážnosti! Vše jest na
tobě šlechetné, vznešené, povýšené nad přiroze
nost a zjevujici nebeský tvůj původ. () vznešený
stave, jenž činíš člověka bohumilým a téměř andě
lům podobným! Ne, nikdy nebudeme moci velebiti
s dostatek svého božského Spasitele, že nás po—
volal k účasti na tvých statcích!

ll. Řeholní život jest slávoui oporou Církve.
Řeholní řády prokázaly Církvi nejznamenitější
služby; mezi jejich členy nalezla největší své svět
ce, nejoddanější své dítky, nejneohroženějši své
apoštoly a obhájce. Všichni církevní učitelé a
všichni učitelé duchovního života proto s radostí
1) Mat. 10, 37.
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velebili řeholní stav nad všechny ostatní způsoby
životní. Svatý jeronym nazývá jej »nejnádhernější
květinou v zahradě Církve<<; svatý Chrysostom
»pozemským rájem a příbytkem svatých<<; svatý
Cyprian spatřuje v dobrých řeholnících živé obra
zy Boží a obrazy svatosti Kristovy, nejvýtečnějs'í
část stáda božského Pastýře; svatý Řehoř Nazian
ský »sloupy víry, drahokamy chrámu Božího, je—
hož základem a úhelným kamenem jest ježíš
Kristus<<.

Všichni ostatní Otcové vzdávali taktéž chválu
řeholnímu životu; považovali jej za velmi vzneše—
ný, výtečný, božský; spatřovali v něm školu sva

tosti, důstojnou cestu otevřenou velkomyslným
duším, které hodlaji přilnouti k Bohu a jemu se
úplně odevzdati.
Kdo by mohl vypsati blahodárnou činnost, kte
rou rozvíjeli ve společnosti lidské svými příklady,
modlitbami a pracemi tak mnozí řeholníci, kteří
žili v postupu času a v různých řádech? jaký to
seznam, jenž obsahuje jména těch, kteří se na
poušti i v klášteřich posvěcovali a vzdělávali vě—
řící svými výtečnými ctnostmi! jaký to obraz toho,
co vykonali a obětí, které přinesli, aby jej dovršili!

Svatý Augustin měl tedy pravdu, když pravil,
že řeholní život nelze dosti a náležitě vychvalo—
vati.

jsme nástupci svatých, mějme zmužilost kráčeti
v jejich šlépějích.

lll. Řeholní život povznáší křesťana k vysoké
svatosti. Ctnostmi, kterých řeholní život vyžaduje,
tvoří opravdovou rekovnost; neboť předpokládá,
že ti, kteří se mu věnují, jsou odhodlání k napro

44

stému sebezapřeni &k nejúplnější oddanosti z čis
tého i šlechetného úmyslu lásky k Bohu a k bliž
nímu. Svatý Bernard s mnohými jinými svatými
považuje stav řeholní za stav, chovající v sobě
vznešenost mučedníků a ty, kteří v něm plni přesně
povinnosti, za osoby oslavující Boha právě tak,
jako kdyby vycedili svou krev za viru.
Řeholní život jest nad míru čestný, neboť na
vazuje nejdůvěrnějši styky mezi Bohem a člově—
kem. Počítá-li se na světě za čest býti přítelem a
miláčkem nějakého mocnáře, co třeba mysliti o ře—
holníku, kterého Bůh sám vyvolil za svého přítele
a nejmilejší dítko? Kterak si dostatečně vážiti
stavu, v němž člověk zasvěcuje službě Krále králů
svého ducha, své srdce, své smysly & celou svou
bytost; jímž přebývá v jeho svatém domě, nosi
jeho kroj, nazývá ho svým otcem, přítelem a

bratrem?

Proč se tedy diviti, že svatí jako svatý Alfons
z Liguori soudili, že jest mnohem lepší býti k němu
povolán než vládnouti největší říší na světě? Ne
bylo lze viděti osoby vysoce postavené, ano i pa—
novniky, kteří svlekli šat nachový a přioděli se
rouchem řeholním? jak mnozí jiní jsou, kteří před
svou smrtí pravili jako papež Honorius ll.: »Kéž
bych, místo abych nosil korunu a tiaru, byl chu
dým sloužícím bratrem!<<
Chovejme tedy ke svému stavu hlubokou úctu &
dokazujme to skutky.
jestliže si vážíme jeho vznešenosti, budeme rádi
o něm mluviti s chválou; budeme se míti za šťast
ny, že jsme se mu věnovali, & budeme každého
dne děkovati Bohu za neocenitelné dobrodiní po—
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voláni. Zvláště však jej uctíme životem podle před
pisů pravidel, životem svatým a bezúhonným, jak
toho od nás očekávají Bůh, Církev, náš svatý
zakladatel a naši Bratří.
Budiž veleben, ó Pane, jenž jsi mě povolal k ži
votu řeholnímu, aniž jsem si této milosti něčím
zasloužil. »Podíl mi připadl v rozkošném kraji!<<1)
jaké to štěstí, moci přebývati v domě tvém, ó bož
ský Mistře, jediný den zde vyváží tisíce dnů všude
jinde?) Mně oltáře tvé, můj Bože, tobě pak duch
můj, srdce mě i život můj na věky!

Duchovní kytice. Nelze pochopiti, jak velice
miluje Ježů Kristus ty, kteří všechno pro něho
opusti!
(167. rozj., 2.)

1) Žalm 15, 6.
2) Žalm 83, 5 a 10.
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8. PŘEDNOSTI ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA.
Krátký

obsa h. l. Řeholní život odstraňuje pře

kážky spasení. Řeholní život odlučuje nás od světa i jeho
nebezpečí. Zabezpečuje nás před ďáblem i náruživostmi;
zbavuje nás tisícerých starosti iznepokojování, jež by
byly překážkou našeho posvčcování. Zamilujme si své
svaté povolání a děkujme Bohu, že nás k němu povolal.
ll. Řeholní život poskytuje všech prostředků spasení.
Zabezpečuje řeholníku značnou dobu, aby se mohl za
bývati zájmy své duše; četná zbožná cvičení usnadňují
mu dílo zdokonalení; všechno ve svatém domě, v němž
přebývá, nabádá ho ke ctnosti. Važme si duchovních
statků, které nám Bůh dává k užívání, a využitkujme jich.
lll. Řeholní život jest zdrojem pokoje i zásluh. Pokoj a
radost jsou podílem věrného řeholníka. Svatosti svého
života isvou horlivostí dosahuje četných zásluh, které
mu zabezpečují krásnou odplatu; má účast na modlitbách
svých bratři a může spoléhati na cennou pomoc po své
smrti. Připomínejme si často a zvláště v okamžicích
utrpení přednosti svého svatého povolání.
ŘOZJIMANÍ.

Kdo se přidržuje Pána, jest s nim jedním duchem.
(I. Kor. 6, 17.)

[. Řeholní život odstraňuje překážky spasení.
Byvše poslušni svého povolání zřekli jsme se
všeho, abychom mohli následovati ]ežíše; za to
a podle svého přislíbeníl) dává nám již v tomto
životě stonásobnč vše, co jsme opustili, abychom
ho následovali.
1) Mat. 19, 29.
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Velkou záležitostí pro člověka jest spasení a jen
to jest prospěšno, co mu pomáhá dosíci ho; co si
mysliti tedy o našem stavu, jenž vzdaluje od nás
největší překážky spasení a který nám poskytuje
naopak nejčetnějších a nejmocnějších prostředků.
abychom je vykonali?
jen za tou příčinou jsme řeholníky a odloučili
jsme se od světa; nemáme před očima pohled na
jeho okázalost ani na jeho marnosti, nemáme po
dílu na jeho duchu, nejsme dráždění ke zlómu a
takřka stržení jeho pohoršením, jež se staví na
odiv téměř všude.
Řehole jest naší pevností, které nepřátelé našeho
spasení nemohou ztéci, jestliže jim neotevřeme
bran. Ona jest domem HospodinovýmJ) v němž
jsme hájení samým Bohem. Ovšem iv našem
ústraní trvají ještě zlé náklonnosti naší přirozeno
sti a nejsme tu ukrytí před útoky ďábelskými;
avšak příležitosti, které je podporují, jsou řídké a
nalézáme zde nutnou pomoc, abychom zvítězili
nad těmi i oněmi.

V životě řeholním nemáme také starostí o hmot
né záležitosti, které zabývají takovou měrou lidi
světské, takže velmi často zapomínají na myšlenku
svého spasení.
Máme, čeho potřebujeme a čeho nemáme jest
onen nadbytek, jenž slouží, aby podporoval smysl
nost i marnivost; nestrachujme se o budoucnost,
nemusíme vyhledávati lepšího postavení, netřeba
odstraňovati závistniků nebo soutěžníků, ani získá
vati si statků časných a obhajovati svých práv;
1) Žalm 26, 8.
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nalézáme obětovné přátele i bratry, rodinu, která
nám v potřebách i v chorobách poskytuje nej—
laskavějši péče.
Požívajice těchto přednosti, kterak bychom ne—
měli zvolati s královským prorokem: »Vždycky
děkovati budu tobě, Pane, Bože můj, »jenž mne
držíš za pravici<<1) a uvedl jsi mě do tohoto útul
ku, »který v dobrotě své<<í2)jsi mi připravila

ll. Řeholní život poskytuje všech prostředků
spasení. V životě řeholním máme čas, abychom se
výlučně zabývali zájmy své duše. Několikráte za
den volá nás ježiš Kristus k sobě, abychom s ním
pojednávali o velké záležitosti svého spasení.
A který prostředek k dokonalosti bychom si mohli
přáti, jenž by nebyl k našemu použiti? Nemáme
tu: přijímáni svatých svátosti, modlitby, rozjímání,
zpytování svědomí, duchovního vedeni, upozorňo—
vání na chyby, duchovních přednášek, duchovního
čtení, exercicií, dobrých příkladů? Není tu vše, co
nás může nabádati ke ctnosti a co nám usnadňuje
jeji konání? 1 náš šat i naše jméno a vše nám
připomíná povinnost, posvěcovati se.
Ano i dům, který obýváme, povzbuzuje nás usta
vičně k nadpřirozeným myšlenkám, všude máme
před očima předměty, které nás pobádaji ke zbož
nosti; všude jest kříž a obrazy naší matky, Panny
Marie; máme tu oratoř, kde duše, jsouc více se
brána, může se snadno zabývati věcmi nebeskými.
Toť vpravdě dům Boží, kde můžeme žiti ve stálém
spojení s Bohem; zde v této samotě, do níž nás
1) Žalm 72, 24.
2) Žalm 67, II.
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uvedl, mluví k našemu srdci,1) a připravil nám
vše, co může usnadniti naše posvěcení.
Proto praví také svatý Bernard vším právem:
»Člověk ve svaté řeholi žije čistěji, klesá řídčeji,
povstává hbitěji, kráčí opatrněji, dostává milost
častěji, odpočívá jistěji, umírá odevzdaněji, bývá
očištěn rychleji, bývá odměněn bohatěji.
Ano, božský Pastýř přivedl nás vpravdě na
pastvu výbornou, kde netrpíme nedostatkuř) Vy
užijme všech těchto duchovních statků. Velkomysl
ným působením spolu s tak přehojnými milostmi
pracujme vytrvale na díle svého zdokonalení.

lll. Řeholní život jest zdrojem pokoje i zásluh.
Řeholník, jenž plni věrně své povinnosti, zakouší
pravdu oněch slov Kristových: »jho mé jest sladké
a břímě mé jest lehké<<3)a slov svatého krále Da
vida: »Sione, národové zpívají a jásají: »iDomov
všech jest v tobě.<<4)
Kdo zakouší více nežli on klidu srdce, s nímž

nemůže býti přirovnána žádná útěcha pozemská?
Kdo odpočívá více nežli on v naději statků věč—

ných? Kdo má více jistoty, že dojde spasení?
Svým zbožným a řeholním životem hlásá usta
vičně ctnost a činí zadost spravedlnosti Boží za
své poklesky. Den ze dne rozmnožuje své zásluhy
pro nebe. jestliže přislíbil Pán, že ten, kdo podá
píti číši vody studené z lásky k němu, neztratí své
1) Oseáš 2, 14.
2) Žalm 22, 1.

3) Mat. II, 30.
4) Žalm 86, 7.
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odplaty,1) co teprve uschová těm, kteří se mu
sami odevzdají i se vším, co mají? jakou slávu
udělí těm, kteří, jako my, zasvětili svůj život, aby
učili jej poznávati, jej milovati a jemu sloužiti?
jestliže však přes svatý život duše dobrého ře
holníka přece po odchodu 5 tohoto světa bude
musiti snášeti utrpení očistcová, bude to přece jen
_na krátkou dobu, neboť jeho duchovní rodina na
něho nezapomene; četné modlitby spolubratří po
zvednou se k Bohu, aby vyprosily, by se mu brzy
otevřely brány nebeské.
Připomínejme si často zvláště pak ve chvílích
útrap přednosti svého povolání; oceňujme je vždy
s hlediska viry a děkujme Bohu za podíl, který
nám připadl.
O božský Spasiteli, jenž jsi mě v milosrdenství
svém povolal k životu, v němž nalézám tak četné
i drahocenné přednosti, uděl mi milosti, abych jich
využitkoval, jak toho ode mne žádáš, abych doko
nal dílo svého posvěcení a stal se hodným tvé
věčné odplaty.

Duchovní kytice. Den, kdy jste se zasvětili
Bohu, musite považovati za den, kdy začalo vaše
štěstí na zemi, aby bylo jednou dovršeno v nebi.
(191. rozj., l.)

1) Mat. 10, 42.
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9. NAŠE ŘEHOLNÍ POVINNOSTI.

Krá tký

obsah.

[. Povinnosti k Bohu, k ]ežíši

Kristu a k Církvi. Řeholník se musí snažiti, jednati podle
záměrů, které Bůh s ním má; snažíti se následovatí Ježíše
Krista: bojovati proti nepřátelům spasení, podrobiti se
Církvi a býti jí oddán. _lednejme podle milostí, které nám
Bůh uděluje, a povinnosti našeho stavu budou nám snad—
nými.
ll. Povinnosti k institutu a ke spolubratřím. Institut mu
síme milovati, k němu přilnoutí, míti jeho ducha, ctíti jej
svatým životem, míti s horlivostí účast na jeho díle, na
pomáhati k udržování řeholní kázně v něm, býti sjedno
cení se svými Bratry a býti poslušni svých představe—
ných. Plníme tyto povinnosti tak, jak je musí plniti oprav
dové dítky rodiny?
Ill. Povinnosti k sobě samým. Řeholník musi míti usta
vičně na zřeteli záležitost svého spasení a svého zdoko
nalování, zachovávati svá pravidla, konati dobře svá cvi—
čení, konati ctností svého stavu, náležeti zcela Bohu, jed—
natí jen pro Boha, býti odloučen od světa tělem, duchem
i srdcem. Nestarejme se tak o to, abychom věděli, co
máme činiti, jako spíše o to, abychom činili dobře to, co
vnme.

ROZJlMANI.

Žijte hodně toho povolání, kterým jste povoláni.
(Efes. J„ 1.)

1. Povinnosti k Bohu, k Ježíši Kristu a k Církvi.
Bůh nám byl neobyčejně příznív povolav nás k ži—
votu řeholnímu; uděluje nám v hojností své milosti

a poskytuje nám četných í mocných prostředků
spasení, proto může vším právem od nás požado
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vati vysokého stupně dokonalosti; tohoto stupně
dosáhneme, budeme-li věrně plnití všechny povin—
nosti svého povolání.
Řeholnik se zavázal následovati podrobněji je
žíše Krista tím, že zachovává nejen přikázání,
nýbrž i evangelické rady; proto musí bedlivě
zkoumati tento božský vzor, aby jej přesně pozná
val a snažil se jej napodobovati. Musí býti mužem
rozjímání, neboť jmenovitě při rozjímání dává se
ježíš Kristus poznati; musi často porovnávati své
skutky, svá slova, své myšlenky se skutky, slovy
a myšlenkami božského Mistra, aby poznal, zdali
se jim podobají; musi prohloubiti jeho svaté učení,
aby mohl nabýti náležitě jeho ducha. Musí v šlépě—

jích božského Spasitele konati nejrekovnější ctno
sti a jako dobrý vojín Kristův bojovati srdnatě
proti náruživostem, světu a d'áblu, nepřátelům to
nejvyššího Krále. Tot' jest, co musí řeholník konati
při každé příležitosti a nikdy neochabovati.
Řeholník jest pomocníkem Církve, proto ji musí
býti dokonale poddán, dělati jí čest svatým živo
tem, modliti se za ni a za ty, kteří ji řidi, milovati
ji jako matku, vzdělávatí věřící svou zbožnosti,
skromnosti i láskou a pracovati horlivě na spáse
duší.

Dosvědčujme svým chováním, že náležíme zcela
Bohu, ježíši Kristu a jeho Církvi. jednejme přesně
i věrně podle milosti, jež jsou nám uděleny a
s nimiž nám bude možno, ano i snadno plniti
horlivě všechny povinnosti.

ll. Povinnosti řeholníkovy k řeholní společnosti
a ke spolubratřím. Řeholník jest členem svaté spo
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lečnosti a proto jest jeho povinnosti míti k ní úctu
i lásku, snažiti se nabýti jejiho ducha a víc a více
jej rozvíjcti; získávatí jí chováním podle pravidel a
pobožnosti nebeské požehnání; obětovati se pro
její slávu; udržovati v ni čest i svatost, mluviti
o ní jen s nejsrdečnější uctivostí, bditi, aby se v m
ničeho nezavedlo, co by jí mohlo zneuctítí; jeho
povinností jest pomáhatí svou prací a svými mod
litbami na dobrých dílech, která koná, a plniti věr
ně závazky, které vzal na sebe, když do ni vstou
pil. _lest také jeho povinností napomáhati, pokud
mu možno, k zachování dědictví řeholní kázně a
ctnosti, jež jest silou i zdarem kongregace, aby je
mohl předati těm, kteří přijdou po něm.
Řeholník musi ctíti a milovati své spolubratry,
býti ochoten prokazovati jim služby, snášeti jejich
chyby, dokazovati slovy i skutky, že v nich spa—
třuje bratry; musi též považovati ty, kteří ho řídí,
za otce a prokazovati jim tudiž úctu i poslušnost,
jak to Bůh přikazuje.
Tažme se před Pánem svým, zdali plníme tyto
povinnosti, jak toho od nás žádá, a zdali se cho
váme ve všem jako pravé dítky své řeholní rodiny.

lll. Povinnosti k sobě samým. Řeholník musí
míti bez ustání na zřeteli záležitost svého spasení
a snažiti se dosáhnouti dokonalosti svého stavu;
proto se vynasnaží všemi prostředky, jimiž vládne,
aby denně vzrůstal v ctností a užíval za tím účelem
všeho, co mu může při tom pomáhati; zachovávati
věrně svá pravidla, míti hojný užitek ze svátosti,
z modlitby, z rozjímání, ze všech cvičeni řeholní
obce; musi jednati obvykle z pohnutek nadpřiro
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zených a posvěcovati dobrým úmyslem i ty nej
nepatrnější své skutky; musí žití v sebranosti my—
slí, v mlčelivosti a skromnosti. My řeholníci musí—
me náležetí úplně Bohu, jemuž jsme zasvěcení, a
proto zříci se sebelásky a nenáležetí již sobě sa
mým aní vzpomínatí daru, který jsme přinesli;
mítí v úctě své srdce, svou mysl i své tělo jako
věcí posvátné, které mohou sloužiti jen službě
Boží; jemu musíme vzdávatí poctu celou svou
bytosti, svými smysly, svou pamětí, rozumem, vůlí,
svými schopnostmi i svým časem, jedním slovem,
vším, čím můžeme vládnouti.
Nezapomínejme též, že řeholník jest veřejným
kajícnikem činícím zadost za své jakož i za hříchy
ostatních lidi; proto musí žití v kajícnosti i v po
koře, musí si ukládatí nedostatek, modliti se a
trpětí s úmyslem čínítí zadost spravedlností Boží.

Konečně, poněvadž jsme opustili svět, musíme
býti od něho skutečně odloučení a to netoliko
tělem tak dalece, jak nám to předpisují pravidla,
nýbrž i duchem a srdcem. Nesmíme mítí níc svě
táckého, nevážítí si ničeho, čeho si váží světácí.
postaviti mezi sebou a světem dveře své řeholní
obce a zvláště pak bdělosti nad svými smysly.
To jsou tedy povinností řeholníkovy; ony vyplý—
vají přímo z povahy našeho stavu; všechny nám
přicházejí na mysl, jakmile uvážíme, čím jsme;
pamatujme však, že by nestačilo je pouze znáti,
kdybychom jích také neplnili se stálou věrností.
Plnění jích jest zde věcí nejdůležitější. Také po—
dle rady našeho svatého Otce »nestarejme se tolik
o to, věděti, co jest nám činiti jako spíše o to, čínítí
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dobře to, co víme; tím si zasloužíme naučiti se
i tomu, čeho ještě nevíme.<<1)

Pane, jak jsem ještě dalek toho, abych učinil
vše, čeho ode mne žádáš! jakou nedbalost si mu
sím vytýkati v plnění povinností svého stavu!
Slituj se nade mnou, ó můj Spasiteli, a uděl mi od—

puštění za minulost; dejž, abych s pomocí tvou byl
věrnější v budoucnosti a stal se takto hodným
určení, které mi připravuješ ve slávě nebeské.

Duchovní kytice.

Vaše posvěcování . . . jest

prvním cílem, který jste si měli vytknoutž, když
jste vstupovali do řeholní společnosti.
(77. rozj., l.)

1) Sbírka: Úvahy pro dobu exercicií.
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10. CÍL ŘEHOLNÍKÚV.

Krátký

obsah.

[. Výhody & přednosti našeho

povolání. Toto povolání nás vyzývá, abychom následo
vali ježiše Krista na cestě dokonalosti; víže nás dvojná—
sobně s Bohem, jenž nás zahrnuje svými mílostmí; činí
nás pomocníky Církve a členy řeholní společnosti, kde
nalézáme všechny prostředky k svému posvěcení. O, jak
výtečný jest podíl, který nám připadl! Děkujme za něj
každodenně Bohu.
ll. Povinností, které nám povolání ukládá. Musíme se
snažiti o dokonalost, žíti odloučení od světa, zachovávati
věrně svá pravidla i své sliby, věnovati se svým žákům,
býti sjednocení se svými Bratry. Ctěme Církev i svou ře
holní společnost, kráčejíce v šlépějích svatých řeholníků,
kteří nás předešli.

Ill. Neztrácejme nikdy se zřetele cíle svého povolání.
Rceme často: Proč jsem opustil svět? Nedejme sé odvrá
títi od svého cíle náružívostmí, světem ani ďáblem; ale
snažme se bez ustání, abychom ho dosáhli, a važme si
věci jen potud, pokud nám pomáhají dospěti k němu. Tím
si zasloužíme koruny, kterou přichystal Ježíš Kristus těm,
kteří bojovali pro něho a zůstali mu věrni.
ROZJÍMÁNI.

Žijte hodně toho povolání, kterým jste povolání.
(Efes. l;, 1.)

[. Reholnik musí náležetí úplně Bohu. Uvažme,
čím jsme svým povoláním k životu řeholnimu.
Jsme řeholníci, to znamená, že _IežíšKristus, jsa
nám více nakloněn než věřícím, kteří zůstali ve
světě, povolal nás k životu svatému řka nám jako
jinochu, o němž mluví evangelium: »Chceš—lído
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konalým býti, jdi, prodej, co máš, a dej chudým
a budeš míti poklad v nebi; a pojd' a následuj
mne.<<1)Dobrotivý Mistr dal nám silu i zmužilost,
abychom uposlechli jeho pozvání; odloučil nás
takto od světa, kde hrozilo naši duši tolikcré ne
bezpečí a uvedl nás do útulku řeholního, kde nám
uděluje četných milostí, kde nám poskytuje nejčet
nějších i nejúčinnějších prostředků. jsme řehol
níci, to znamená, dvojnásobně připoutání k Bohu,
náležejíce mu netoliko z té příčiny jako ostatní
křesťané, nýbrž také obětí, kterou jsme mu přinesli
vším, co jsme a co máme. jsme řeholníci, to jest,
pomocníci Církve povoláni věnovati se, »pokud
nám možno a Bůh od nás žádá<<, velkému dilu
spásy duší, a býti jí prospěšni jako byli svatí, kteří
jsou její slávou i útěchou.
jsme řeholníci, to znamená, členové jedné z o
něch svatých společností, které Bůh založil, aby
byly stále činným ohniskem horlivosti a lásky
k bližnímu, aby byly školami náboženství a zbož
nosti, aby vzdělávaly národy ustavičnými příklady
opravdové ctnosti.
jsme řeholníci, to znamená, že jsme přijali pra
vidla sepsaná světcem a schválená Církvi, a jež
nás bezpečně povedou k dokonalosti a ke spasení,
jestliže je budeme věrně zachovávati.
Ejhle, čím jsme milostí svého povolání! Kolik to
pohnutek, bychom zvolali se žalmistou Páně: »Po
dil mi připadl v rozkošném

kraji.<<*2)Kéž se na

nás uskuteční slova velkého apoštola: »Proto také
1) Mat. 19, 21.
2) Žalm 15, 6.
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se modlíme vždycky za vás, aby Bůh vás učinil
hodny povolání svého a mocně naplnil veškerou
zálibu v dobrém smýšlení i všeliký skutek víry.<<1)

ll. Řeholník musí býti horlivým apoštolem. Ne
jsme řeholníky jen proto, abychom nosili řeholní
šat, měli řeholní jméno a konali zevně řeholní cvi
čení, ale musíme vésti též život, shodujíci se sva
tosti našeho povolání; konati dobré příslušící na
šemu stavu a to z čistého úmyslu víry a se vší obě
tovnosti; aby se na nás splnila slova ježiše Krista:
»já jsem vyvolil vás,... abyste přinášeli užitek, a
užitek váš aby zůstával.<<ř2)

My řeholníci jsme určeni k neobyčejné dokona
losti, o niž se musíme ustavičně snažiti všemi pro—
středky, kterých můžeme užívati. Bůh chce, aby

chom opravdovč následovali ježíše Krista, aby náš
život byl jako jeho život, životem modlitby, práce,
sebezapírání, chudoby a oběti. Chce, abychom za
chovávali netoliko přikázání, nýbrž i evangelické
rady; abychom se odloučili od světa tělem, du
chem i srdcem, takže můžeme říci s apoštolem:
>>Svět ukřižován jest mně a já světu<<;3) takže si

vážíme jen statků nadpřirozených a vyhledáváme
jich řkouce podle příkladu Davidova: »A nyní od
koho čekat co? Od tebe Pane! Vždyť je základ
naděje mě v tobě.<<4)

Bůh chce, abychom podle učiněných přislíbení
zachovávali věrně chudobu, čistotu i poslušnost a
1)
2)
3)
4)

ll. Thes. 1, 11.
Jan 15, 16.
Gal. 6, 14.
Žalm 38, 8.
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bychom se cvičili v ostatních ctnostech svého
stavu; abychom zachovávali přesně pravidla, jež
jsou pro nás význačným prostředkem k dosažení
svatosti.
Bůh chce, abychom s horlivostí dbali, bychom
dítky, které nám svěřil, učili ho poznávati a mi
lovatí; chce, abychom tvořili společnost vždy věr
nou duchu zakladatelovu a bychom, jsouce spo—
jeni v témž duchu a jeden druhému pomáhajíce,
pracovali opravdově na velkém díle svého spasení;
chce, abychom kráčeli v šlépějích tak mnohých
svatých řeholníků, kteří nás předešlí na věčnost,
a abychom si takto zasloužili zakoušetí jako oni
účinků zaslíbení Kristova: »Amen pravím vám,
není nikoho, jenž by opustil dům neb rodiče...
pro království Boží, aby neobdržel... život
věčný.<<1)

Ill. Neztrácejme nikdy se zřetele svého cíle jako
řeholníci. Podle příkladu svatého Arsenia a sva—
tého Bernarda připomínejme si často, který jest
tento cíl, řkouce si: »Proč jsem opustil svět? Proč
jsem vstoupil do řehole? Zdali ne proto, abych
náležel úplně Bohu?<< Snažme se bez ustání pra—
covati k svému cílí, bychom mohli říci se svatým
Pavlem: »Ženu se po cíli k odměně hořeního po
volání Božího v Kristu ježíší..<<2)
Nedejme se nikdy od něho odvrátíti svými ná
ružívostmi, světem a ďáblem. Když nás bude sebe

láska nabádati ku pohodlnosti, k nedůtklivosti,
k závistí, tu se tažme, zdali jsme se oddali pro
1) Luk. 18, 29 a 30.
2) Filip. 3, 14.
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ukojení svých zlých náklonností životu úplného
sebezapření, pokory a oběti. Když bude svět sta
věti před námi na odiv svou svůdnou nádheru, od
vraťme ihned své oči a rceme: »Proto jsem ne
opustil svět, abych viděl a miloval marnosti svět
skě.<<Když nás bude d'ábel sváděti ke hříchu, za—

pud'me ho řkouce: »Zasvětil jsem se bez výhrady
Bohu a vše, co jest Božího, musí býti svato.<<
Mějme vždy na zřeteli svůj cíl jako řeholníci,
abychom všechno správně oceňovali; a proto po
važujme všechno za nebezpečné, co by nás mohlo
od něho vzdáliti, a za prospěšné vše, co nás může
k němu přiblížití, a za velmi výhodné vše, co jest
způsobilé, pomoci nám dosíci ho, jako kříže a trá
pení, s nimiž se v řeholním životě potkáváme.
Šťastni budeme, jestliže jsme na konci svého
života věrně dokonali dílo, pro které jsme vstou
pili do řehole!
Děkuji ti, ó ježíši, jenž jsi mě povoláním k ži
votu řeholnímu určil, abych kráčel cestou tvých
rad a stal se takto tvým věrným následovníkem.
Snažně tě prosím, uděl mi milost, abych poznal,
jak slavný jest tento cíl; abych ho byl často pa
mětliv a zařídil podle něho celý svůj život, abych
jednaje dokonale podle tvých úradků stal se hod
ným tvého nebeského dědictví.

Duchovní kytice. Bůh. vás určil, abyste byli
dbali jen toho, co se týká jeho služby a péče
a duše.
'
(2. rozj., l.)

11. DOKONALOST ŘEHOLNÍKOVA.

Krátký

obsah.

!. Reholníksemusí snažití0 do

konalost. _lestíť to jeho stavovskou povinností. Kromě
přikázání musí zachovávati i rady; nevyžaduje se na něm
dosažené dokonalosti, ale musí stále usilovatí, aby jí do
sáhl. Abychom tuto povinnost plnili, zachovávejme věrně
svá pravidla, sve' sliby a konejme své povinnosti řeholní
a učitelské.
ll. Pohnutky snahy o dokonalost. Bůh uděluje řeholní
ku v nadbytku své milosti, aby prospíval v dokonalosti;
Ježíš Kristus chce, aby jeho ctnost byla dokonalejší než
ctnost obyčejných křesťanů; všechno v jeho stavu mu při
pomíná povinnost vzrůstati ve svatosti — podmínku to,
aby působil opravdové dobro v duších a zajistil působi
vost své horlivosti.
Ill. Nebezpečno ustatí ve snaze po dokonalostí. Nesta
rati se o pokrok ve svatosti znamená u řeholníka zapo
menouti na cíl svého stavu, zanedbávati jeho povinnosti a
zneužívati milosti ; znamená to, zatěžovati své svědomí a
přestati býti opravdovým řeholníkem. Abychom podpo
rovali své námahy. pamatujme na odměnu zaslíbenou
tomu, jenž chrabře bojoval.
ROZJÍMÁNI.

Kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě.
(Apok. 22, 11.)

[. Řeholník se musí snažitl o dokonalost. »Zivot
řeholní<<, praví svatý Tomáš Akvinský a s ním
všichni učitelé církevní, »jest stav, v němž se cvi
číme státi se dokonalými, v němž se snažíme 0 do
konalost.<<

Řeholnik musí tedy hleděti dosíci vyššího stupně
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svatosti nežli jest ten, na němž je, a proto musí
bez únavy pracovati, aby se polepšil ze svých
chyb, aby kráčel od zlého k dobrému a od dobrého
k lepšímu. Svou touhu po dosažení dokonalosti
musí denně zvyšovati a činiti působivější; nesmí
býti nikdy sám se sebou spokojen, ať jest jeho
pokrok jakýkoli; musí vždy jednati, jako by teprve
začal a takto vždy »lačněti i žízniti po spravedl
nosti<<.1)

Dokonalost řeholníkova musí zahrnovati netoli—
ko přikázání, ale i evangelické rady ve shodě
s jeho pravidly a sliby. Není zavázán býti doko
nalým, ale usilovati o to, aby se dokonalým stal;
není mu uložena dokonalost již nabytá, nýbrž vůle
dokonalosti dosíci pomocí prostředků, kterých mu
jeho povolání poskytuje.
Hled'me, aby naše dokonalost záležela ve věr
ném zachovávání pravidel a v plnění řeholních
i učitelských povinností. »Nečiňte rozdílu<<,praví
náš svatý Otec,2) »mezi vlastními záležitostmi
svého stavu a mezi záležitostí svého spasení a své
dokonalosti. Buďte ujištění, že nikdy nebudete lépe
pracovati na svém spasení a že nedosáhnete nikdy
takové dokonalosti, jako když budete věrně plniti
povinnosti svého stavu, ačli to činíte s úmyslem

činiti rozkaz Boží.<<

Takové jest rozpoložení mysli každého řeholní
ka, jenž má opravdově ducha svého povolání;
jestliže pamatuje na svůj pokrok, činí tak proto,
aby se povzbudil k novému úsilí; obává se jako
1) Mat. 5, 6.

2) Sbírka.
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největšího neštěstí lhostejnosti v dokonalosti, jsa
si dobře vědom, že by byla pro něho opravdovým
smrtelným spánkem.
jsme i my v takovém rozpoložení mysli? Mu
síme v něm býti; neboť, nečiňme si žádných přc
ludů, tu jde o podstatnou povinnost, které nemů
žeme zneuznávati, aniž se protivíme úmyslům
Božím, aniž rušíme svá přislíbení a zatěžujeme své
svědomí.

ll. Pohnutky snahy o dokonalost. Musíme se
snažiti o dokonalost, neboť to bylo vůlí Boží, když
nás povolal k řeholnímu životu. Záměry jeho jsou,
aby nás přivedl k značné svatosti a proto nás
obdařil tolikerými milostmi. Kterak můžeme jed
nati podle jeho úmyslů, když se nesnažíme víc a
více se posvěcovati?
Musíme se snažiti o dokonalost, poněvadž ježíš
Kristus toho od nás žádá. Pomněme, že tento bož
ský Mistr chce, aby i křesťané ve světě žijící se
snažili o dokonalost, neboť řekl všem: »Bud'te
dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý
jšskď)
čímtaké
vícejako
to chce
od nás řeholníků.
ekl nám
svýmtedy
učedníkům:
»Pravím
vám: nebude-li hojnější spravedlnost vaše než
zákoníků a farizeů. nevejdete do království ne
beského.<<2)

Všechno v životě, jemuž se věnujeme, nám při
pomíná povinnost snažiti se o dokonalost a usnad
ňuje nám její dosažení. Představení, duchovní
knihy nám neustále opětují tak neb onak: »Při
1) Mat. 5, 48.
2) Mat. 5, 20.
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stupte k věcem dokonalejším<<,1) »aby prospěch
váš byl zjevný všem;<<2) »abyste rostli ve všem
ke Kristu, jenž jest hlavou.<<3)
K tomu účelu jsou zavedena všechna duchovní
cvičení a jmenovitě časté svaté přijímání, týdenní

zpověď, rozjímání a zpytování; ztratiti tuto povin
nost se zřetele, znamenalo by zneužívatí milosti
Božích.
Musíme se snažiti o dokonalost, poněvadž jsme
se k tomu zavázali, když jsme se zasvětili Bohu,
abychom >>zjednávalijeho slávu, pokud nám bude
možno, a on toho od nás požádá<<;4) abychom
však uskutečnili všecko toto možné dobro, musíme
se k stále větší a větší svatosti povznášeti.
Snažiti se o dokonalost jest pro nás závazkem
svědomí. »jest hříchem pro řeholníka,<<praví svatý
jeronym, »nechtíti se státi dokonalejším.<<
Uznejme tedy nutnost stálé práce o dosažení
vyššího stupně ctnosti, než na kterém se nalézáme;
nechtíti toho činiti znamenalo by zvrátiti záměry
Boží s námi a vydatí se v nebezpečí věčné záhuby.

Ill. Nebezpečno ustati ve snaze po dokonalosti.
Přestati snažiti se o dokonalost znamená u řehol
níka přestupovati základní přikázání svého stavu;
znamená to nakloniti se ke zlému, upadnoutí do
vlažnosti, patřiti za sebe a zapomenouti na cíl,
k němuž jest povolán.
Přestati snažiti se o dokonalost znamená zasta
viti se na závodní dráze, místo abychom dále
běželi na ní, abychom dosáhli ceny; znamená to,
1) Zid. 6, l.
2) !. Tim. 4,15.

3) Efes. 4, 15.
4) Slibní vzorce.

65

vykopati základy k duchovní budově a pak ji opu
stití a zanechati nedokončenou; znamená to, když
ne promrhati, tedy aspoň zakopati hřivnu nebeské
ho Hospodářel) a zasloužiti si, že nás odsoudí
jako služebníka zlého i líného.
Přestati snažiti se o dokonalost znamená jedním
slovem, přestati býti opravdovým řeholníkem.
»jste ztraceni,<< praví svatý Augustin k řeholní
kům, »jestliže, domnívajíce se, že jste již dost vy
konali, zůstanete státi a nestaráte se o svůj du
chovní pokrok.<< »Běda,<<dí svatý Bernard, »běda

řeholníkům, jimž dostačí jejich duchovní nouze a
kteří jsou spokojeni ve svých chybách!<<
()statní svatí učitelé církevní praví totéž a uji
šťují, že řeholník, jenž naprosto zanedbává péči
o své zdokonalení a nikterak se nenamáhá, aby
dosáhl dokonalosti, je ve zlém stavu svědomí a na
cestě věčného zavržení.
Naše nejsvětější zájmy tedy vyžadují, abychom
se bez ustání snažili o dokonalost.
O ježíši, mně jsi jmenovitě řekl: »Bud'te doko
nalí, jako otec váš nebeský dokonalý jest.<<Uděl
mi milost, abych pochopil toto naučení, abych
prospíval den ze dne ve svatosti, a neunavně pra
coval státi se tebe hodným a abych takto zasloužil
blaženosti připravené svatým řeholníkům, kteří za
svého života neustávali prospívati ve svatosti.

Duchovní kytice. Vše na vás jak zevně, tak
i uvnitř musi jevitfi ráz svatosti, k níž vás váš
stav zavazuje.
(60. rozj., 2.)
1) Mat. 25, 25 a 26.
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12. SVATOST.
K r á t k ý o b s a h. [. ]sme povolání ke svatosti. Bůh
nás stvořil, abychom ho milovali, jemu sloužili a pravil
nám: »Bud'te svatí, neboť já svatý jsemcx; člověk má
v sobě obnovovati obraz Boží, Bůh však jest svatost
sama. Staňme se svatými, neboť v den soudný budou jen
svatí nebo zavržení. Rceme si často: »Co mi prospěje,
kdybych celý svět získal, na duši však škodu trpěl?<
ll. Křesťan a svatost. Křesťan se musí snažiti státi se
svatým, poněvadž jest dítkem Božím, učedníkem a brat
rem Kristovým a chrámem Ducha svatého; jsa členem
Církve na zemi, musí si zasloužiti tvořiti část Církve na
nebi. Čiňme, co činili svatí, a dosáhneme odměny svatých.
Ill. Řeholník a svatost. Naše povoláni, milosti, jichž se
nám dostává, prostředky dokonalosti, které se nám na
bizeji: pravidla, sliby, zbožná cvičení . . ., poslání, jež jest
nám svěřeno, dobré příklady Bratří, vše nám hlásá, že
jsme povinni státi se svatými. Prosme Pána o zmužilost,
bychom dosáhli svatosti, které od nás žádá.
ROZ_|_ÍMÁNÍ.

Buďte svatí, neboť já, Hospodin, Bůh váš, svatý jsem.
(Le—vit. 19, 2.)

!. ]sme povoláni ke svatosti. Všechno nám při
pominá povinnosr, snažiti se o dosažení svatosti.
Bůh nás stvořil, abychom ho milovali, jemu slou—
žili a ho oslavovali. Naše jméno křesťana, naše po
voláni, náš úřad nám praví, že se musíme přiči
ňovati o to, abychom se stali svatými.
Co jest svatost, ne-li podobnost a spojení člo
věka s Bohem, ne-li přebývání a působení Ducha
Božího v nás a naše poslušnost následovati všech
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jeho vnuknutí? Nemáme napodobiti ve své duši
tahy Boží, jenž nás stvořil podle obrazu svého;
udržovati se ve spojení s tím, »v němž žijeme a se
hýbáme i trváme<<,1) aby Duch svatý nás posvě
coval a učinil nás hodny sebe?
Tu jde o největší, ano, i o jediné opravdové
zájmy naší duše. Brzy skončí naše putování na
zemi, a co nám pak zůstane, když jsme se nepo—
svěcovali? Musíme zvolati s těmi, jež stihlo toto
největší neštěstí: Marně jsem pracoval i trpěl; ná
sledoval jsem stínu; na mně se splnilo, ach běda,
ono slovo, jež mi bylo tak často připomínáno: »Co
prospěje člověku, byt' celý svět získal, na duši
však škodu trpěl?<<2)

Musíme tedy účinně pracovati o svém posvě
cování. jednati jinak znamenalo by, dávati před
nost zemi před nebem, smrti před životem, peklu
před svrchovanou blaženosti vyvolených. Pomně
me, že v den soudný bude jen dvojí druh lidí, svatí
a zavržení, a že nesnažiti se býti z počtu oněch
znamená souhlasíti, býti zařazen mezi tyto. Při
pomeňme si, že kdokoli se zřekne svatosti, připra
vuje si nejtrpčí žal a bude po celou věčnost opla
kávati svou zaslepenost i svou pošetilost.
ll. Křesťan & svatost. Buďme svatí, poněvadž
jsme křesťany. Křesťan jest křtem zasvěcen Bohu;
stojí však psáno, že, co jest zasvěceno Bohu, jest
svatým a má býti svatým.3) Křesťan jest přijat za
dítko třikrát svatého Boha; proto pod trestem
1) Skut. ap. 17, 28.
2) Mat. 16, 26.
3) Levit. 21, 6.
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státi se nehodným tohoto přijetí, musí býti též on
svatý.
Křesťan jest učedníkem ježíšovým, bratrem
Kristovým, proto musí následovati ježíše Krista a
žíti jeho životem; jen svatí jsou však v takovém
poměru k tomuto božskému Mistru.
»Vzdejme čest ježiši Kristu, svému božskému
vzoru,<<dí svatý Řehoř Nyssenský, »napodobujice
ho v sobě; buďme svatými jako ježíš Kristus,
buďme druhým Kristem. Staňme se pro něho bohy,
poněvadž on se stal pro nás člověkem.<<
Křesťan jest chrámem Ducha svatého; nemá
však býti tento chrám svatýml) a nemáme jej
s pomocí milosti každý den vyzdobovati?
Křesťan má podíl na duchovních statcích Církve;
za jakým účelem jsou mu však tyto statky dány?
K čemu svátosti, modlitby, náboženská poučeni,
posvátné obřady, ne—lik tomu, aby ho učinily
svatým? Velkým dílem Církve jest vzdělávati svaté,
a nikdo není hoden náležeti k ní, nesnaží-li se sebe
posvěcovati.
Křesťan jest v obcování se svatými v nebi, jež
uctívá, jež prosí, aby se za něho u Boha přimlou
vali; nejlepším však prostředkem k jejich úctě a
k získání jejich ochrany jest kráčeti v jejich šlé
pějích. Svatí byli jako my podrobeni všelikým
křížům i pokušením, čiňme, co činili oni; jako oni
potírejme své nezřízené náruživosti, varujme se
i stínu hříchu a vystříhejme se odhodlaně každé
příležitosti, dopustiti se ho; plňme věrně své po
1) Žalm 64, 5 a [. Kor. 3, 17.
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vinnosti, nehledajíce ničeho leč to, co se může
Bohu libiti a napomáhati k našemu posvěcení.
lll. Řeholník a svatost. Buďme svatí, poněvadž
jsme řeholníky. Proč jsme opustili svět, ne—li
proto, abychom účinněji a jistěji pracovali o své
posvěcováni? Z tohoto důvodu vyvolil nás Bůh
a uděluje nám tolikerých milostí.
Svatými musíme býti my, kteří jsme byli dvojím
způsobem zasvěcení Bohu; neboť k našim závaz—
kům křestním druží se naše sliby a přípovědi
řeholní; my, kteří se věnujeme životu svatému,
v němž všechno napomáhá k našemu prospíváuí
ve svatosti.
Užívejme dobře prostředků, jichž nám po
skytuje naše povolání k posvěcování. Konejme
přesně svá řeholní cvičení. Čiňme dobře rozjí
mání, zpytování svědomí, zpověď i přijímání a
dosáhneme v hojnosti milosti, jež nás očistí od
našich nedokonalostí & oděje nás spravedlnosti
a svatostí.1) Zachovávejme věrně svá pravidla,
nezapomínejme nikdy, že nám řeholníkům vy—
jadřují, čeho Bůh od nás žádá, a že tudiž přesné
zachovávání všeho, co nařizují, učiní z nás svaté.
Musíme býti svatými, abychom měli dobrý
úspěch při díle, jež konáme u mládeže. O, jak
blahodárný vliv má Bratr, když dítky, jež jsou mu
svěřeny, v mysli nebo mezi sebou si praví: Náš
učitel jest světec! Kdežto, kdyby tomu bylo jinak,
nemohl by jim vštípití lásku k dobru, jeho po
vzbuzující slova byla by již předem ztížena jalo—
vosti. Mohli bychom zapomenouti závazku státi
1) Luk. 1, 75.
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se svatými my, kteří jsme učedníci světce, Bratry
a nástupci mnoha svatých, kteří máme jména
svatých, kteří čteme a rozjimáme často o životě
svatých? Nepřipomíná nám vše napomenutí kni
žete apoštolského: »Podle toho Svatého, jenž vás
povolal, buďte i vy svatí ve všem obcování
svém!.<<1)

O ježíši, jenž jsi mě povolal k vysoké svatosti a
mně i cestu její razil, uděl mi zmužilosti, kráčeti
velkomyslně za tebou a následovati tvých příkladů,
abych tě mohl jednou s tvými vyvolenými
oslavovati v nebeském _lerusalemě a velebiti na
věky tvé nekonečné milosrdenství.

Duchovní kytice. Jest hlavním vašim zaměst
náním v tomto domě, užívati prostředků k dosa
žení svatosti?
(77. rozj., l.)

1) |. Petr. 1, 15.
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13. POVOLÁNÍ DO lNSTlTUTU BRATŘÍ SKOL
KŘESTANSKÝCH.

Krátký

obsah.

1. Naše povolání do institutu

pochází od Boha. Povolav nás k životu řeholnímu v na
šem institutu umínil si Bůh ve své dobrotivosti udělíti nám
velkou jistotu naší spásy a nechati nás napomáhati ke
spáse mnohých duší. Děkujme mu, že nás přidružil k dílu
tak slavnému i záslužnému.
ll. Milosti, jichž naše povoláni jest počátkem. Svým
povoláním stali jsme se učedníky a spolupracovníky světce
a členy Církvi velmi užitečného institutu. K našemu posvě—
cení a k plnění našeho posláni uděluje nám Bůh v hojno
sti milostí, jichž jest nám třeba. Jednáme náležitě podle
úmyslů Božích a podle očekávání své řeholní rodiny?
III. Povinnosti k povoláni. Svého povolání si musíme
vážiti, k němu s celým srdcem přilnouti, nabýti vlastností
a ctností, jichž od nás vyžaduje, věnovati se jeho dílům,
dělati mu čest svou horlivostí. Prosme Pána Ježíše o mi
lost věrného setrvání ve svém povolání, abychom si za
jistili vyvolení pro nebe.
ROZJlMANl.

Já jsem vyvolil vás. (Jan 15, 16.)

|. Naše povolání do institutu jest dílem Božím.
Bůh zařídil vše tak, aby umožnil naše vstoupení
do řehole. _lemu jsme zavázáni buď za zalíbení
na řeholním životě, nebo za velkomyslně rozhod—
nutí, s nímž jsme opustili svět. On také prostřed
koval libým vnuknutím, když se naše volba od
nášela k institutu svatého jana Křtitele z La Salle.
Naše srovnalost s návrhem božským byla Bohu
velmi milou; když nás hlasem představených de
finitivně vyzval, také nám poskytl všech stavov
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ských milostí potřebných k našemu posvěcováni
a k našemu apoštolátu u křesťanské mládeže.
Uznejme s láskou tyto božské dary.
Naše vděčnost musí ještě vzrůstati, vzpome
neme-li si vševědoucnosti Boží, pro niž jest jen
věčná přítomnost. Od věčnosti vyvolil nás Bůh za
apoštoly svaté čeledi, na niž se vztahují ona slova
nekonečné

něhy:

»Nechte

dítek jíti ke mně.c<<1)

Povzbuzujme se oním zaslíbením: »Kdokoli přijme
jedno z maličkých těchto, mne přijímá.<<

Bohu jsme tanuli na mysli již tehdy, když bož
ský Spasitel vzbudil svatého jana Křtitele z La
Salle, aby založil

institut

určený k ZVČSÍOVám

evangelia chudým. Vyznamenal nás a děl: »já
jsem vás vyvolil, abyste pečovali o tyto dítky a
vychovávali je pro mne, učíce je mému evangeliu.<<
Naše povolání do institutu Bratři jest tedy za
jisté dilem Božím a dosvědčuje, že nás Bůh milo—

val zvláštní láskou. Děkujeme mu podle rady
svatého zakladatele za milost, kterou nám pro
kázal odloučiv nás od světa a povolav nás k úřadu
tak svatému, jako jest vyučovati dítky a vzdělávati
je ve zbožnosti?
ll. Milosti, jichž jest naše povolání počátkem.
Našim povoláním sdružil nás Bůh se svatým janem
Křtitelem z La Salle k velkému dílu spasení, jež
jest podstatným dílem jeho kongregace; dává nám
ho za vůdce i vzor, abychom byli s ním téhož
ducha, téhož smýšlení a snažili se o tutéž doko
nalost; chce, abychom byli jeho učedníky a spolu
pracovníky zůčastňujíce se prací společnosti, kte
1) Mar. 10, 14.
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rou založil a která jest způsobilá působiti tak
velké dobro.
Vzhledem k našemu povoláni nadal nás Bůh
náchylnosti k ctnostem našeho stavu; tak nám
udělil milost jednati vždy s hlediska víry, věno
vati se velkomyslně životu sebezapírání a obětov—
nosti, dosíci horlivosti, moudrosti, trpělivosti, ti
chosti, jež jsou nám v našem úřadě potřebny;
osvědčovati pokoru, abychom si zalíbili zůstávati
neznámými lidem, prokazujíce jim však z lásky
k Bohu největší služby.
Uděliv nám povolání dal nám Bůh náchylnost
milovati Bratry, představené, pravidla a všechny
práce, jimž se věnujeme; lnoutí k své kongregaci,
jako lne dítě ke své rodině; činiti vše, co závisí
od nás, aby byla ctěná a aby působila mnoho
dobra v Církvi.
Když jsme uposlechli hlasu Božího, přijal nás
institut s radostí, poněvadž skládal v nás naději,
že budeme dobrými, výtečnými Bratry, že mu bu
deme prospěšnými svými příklady i pracemi.
Uskutečnila se tato naděje? Splnili jsme, co jsme
slíbili? jest život náš takový, jak předpokládali
naši představení? jaké neštěstí, kdyby jejich na
děje byly zklamány a kdyby záměry Boží s námi
nedošly svého uskutečnění!
lll. Povinnosti k povolání. Svého povolání si
musíme vážiti a k tomu cíli připomínati si jeho
vznešenost, uvážiti, že pochází od Boha, pama
tovati na milosti, jichž jest počátkem, mluviti
o něm jen dobře a zapuditi hned s počátku každou
protivicí se mu myšlenku.
Musíme za ně co nejvíce děkovati jsouce pamět
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livi, že jest úplně účinkem dobrotivosti Boží a že
děkovati za ně musí nám býti právě tak potřebou
srdce jako závazkem svědomí.
Musíme k němu lnouti a víc a více je milovati.
Zvláště pak mu musime býti věrni, to jest působiti
spolu se všemi milostmi, kterých nám Bůh uděluje
a užívati všech prostředků, jež jsou nám poskyt
nuty, abychom se víc a více zdokonalovali ve
ctnostech, kterými se máme zdobiti.
Musíme se snažiti, konati ve svém úřadě mnoho
dobra a za tím účelem dbáti studia, jehož jest
nám potřebí, a věnovati se dílu, jež nám posluš
nost svěřuje. Když jsme poslechli svého povoláni,
vzali jsme zmužile na sebe povinnosti, které
ukládá; nerozmnožila-li se tato odhodlanost,
udržela se v nás aspoň? Běda, nezapomněli jsme
často svých pravidel, svých přípovědí, nezaned
bávali jsme často svých zbožných cvičení? Želme
toho a buďme v budoucnosti věrnějšimi. Spolé
hajíce na přispění milosti rceme: Chci vyhověti
přání svrchovaného Pána svého; chci se vší do
konalostí, které ode mne žádá, konati dílo, k ně
muž mě povolal.
O ježiši, jenž jsi mě vyvolil, abych se stal synem
svatého jana Křtitele z La Salle, prosím tě, uděl
mi statečnosti, abych žil vždy životem hodným
svého povolání, abych upevnil svými dobrými
skutky své vyvolení pro nebe a abych blízko
u svého svatého Otce měl účast na slávě, kterou
jsi ho poctil.

Duchovní kytice. 0, za jak šťastné se musíte
považovati, že můžete pracovatz' na roli Páně!
(207. rozj., l.)
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14. ÚČEL lNSTlTUTU BRATŘÍ ŠKOL
KŘESTANSKÝCH.
Krátký

obsa h.

1. Co jest účelem našeho insti

tutu? Našim účelem jest posvěcovatí se věrným zachová—
váním pravidel a pracovati na spáse dítek křesťanskou
jich výchovou; vše v našem institutu nám připomíná tento
dvojí účel, avšak naše osobní posvěcování jest nejdůleži
tějším. Neztrácejme nikdy se zřetele svého cíle a hleďme
si ho se vším zápalem i se vší vytrvalostí.
ll. Vznešenost účelu našeho institutu. Náš cíl jako
učitelů shoduje se s posláním svatého Jana Křtitele a 5 po
sláním svatého Josefa a v jistém smyslu i s posláním sa
mého Ježíše Krista hlásajicího své evangelium. Co jest
vznešenějšího, co záslužnějšího nad to, utvářeti ježíše
Krista v duších! Povzbuzujme svou horlivost připomína
jíce si slova: »Kdo vyučuje spravedlnosti mnohé, stkvíti
se bude jako hvězdy na obloze.<
ll. ]est nutno uskutečniti účel našeho institutu. Svatý
zakladatel, Církev, která náš institut schválila, Bratří, kteří
zemřeli v institutu, dobrodincí našich škol, všichni nám
praví, že jest pro nás podstatnou povinností snažiti se,
abychom se stali svatými řeholníky a vzdělávali dobré
křesťany. Následujme usilovně příkladů našeho svatého
Otce, abychom se jednou stali účastni jeho slávy.
ROZJÍMANÍ.

Kdo by však činil a učil, ten bude velkým slouti
v království nebeském. (Mat. 5, 19.)

|. Co jest účelem našeho institutu? Všeobecným
účelem všech řeholních řádů jest zjednávati slávu
Boží a posvěcovati své členy následováním ježíše
Krista; tento účel neuskutečňují však všechny

76

těmitéž prostředky: jedny tak činí samotou a
přísnosti pokání, jiné prokázováním lásky k bliž
nímu, jedny kázáním, jiné, jako v našem případě.
vychovou mládeže; a tak má každá kongregace
zvláštní účel.
Naším účelem jest tedy, abychom se posvěcovali
zachováváním pravidel a pracovali na spáse dítek
»poskytujíce

jim křesťanské výchovy<<,1) to zna—

mená učíce je znáti, milovati a žití podle ná
boženství.
Na tomto díle musíme pracovati nikoli osamo—
ceni nebo stavíce se na osobní stanovisko, nýbrž
sdruženě s ostatními Bratry a ve spojení se všemi
členy institutu.
K tomuto cíli směřuje vše, co má náš stav na
sobě zvláštního: zařízení, povaha cvičení, vzorce
modliteb, druh studia í prací, knihy, jichž užíváme,
přípovědi, které jsme učinili při obláčce a při sklá
dání slíbů. Ano, všechno nám hlásá, že jsme
Bratry jen proto, abychom zjednávalí slávu Boží
pracujíce na svém spasení a na spáse svých žáků.
Leč nezapomínejme, že na prvém místě musí
státi náš cíl jako řeholníků; toť ostatně podmín
kou, bychom plnili také dobře své poslání jako
učiteléP)
Připomínejme si často svůj cíl; neztrácejme ho
nikdy se zřetele, važme si ho upřímně a z hloubi
srdce a směřujme stále k němu všemi prostředky,
jichž nám náš institut poskytuje.
1) Pravidla |, 4.
2) List ]. S. Pia X. institutu, 1905.
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II. Vznešenost účelu našeho institutu. Naše po
slání shoduje se v jistém smyslu 5 posláním, které
konal svatý jan Křtitel, předchůdce Páně: Bratr
škol křesťanských jest skutečně vyslancem Božím
u dítek, aby připravoval v jejich duších cestu
ježíší Kristu a učil je znáti tohoto božského Spa
sitele; posláním jeho jest vésti je ku knězi, jemuž
usnadňuje jeho posvátný úřad a jehož jest jako
předchůdcem.
Tento účel podobá se také účelu, který plnil
svatý josef, náš slavný ochránce: Bratr škol křes—
ťanských věnuje se Dítku ježíši; tohoto božského
Spasitele spatřuje ve svých žácích, on jest to,
jehož opatruje, pro něhož pracuje, s nímž vede
život sebezapírání a chudoby, k němuž pozvedá
svou mysl, aby se povzbudil k plnění úřadu. jemu
svěřeného; utvářeti ho v srdcích jest podstatným,
ano i jediným cílem, který si vytkl; jako svatý
josef, přeje si a vyhledává jen oslavení ježíše
Krista.
Ba možno říci, že náš účel jest podoben poně
kud účelu i samého ježíše Krista: učíme jeho sva
tému náboženstvi, což on činil po dobu svého
veřejného života.
Pravil: »Nechte dítek přicházeti ke mněxl)
Podle jeho příkladu opětuje Bratr škol křesťan—
ských táž slova a za týmž účelem: Nechte, pravi,
dítek přicházeti ke mně, abych je naučil znáti a
následovati božského Spasitele, jenž je tolik mí
loval.
Posláním ježíše Krista bylo, jak sám pravil,
1) Luk. 18. 16.
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hlásati evangelium chudým;1) to však jest take
zvláštní úlohou Bratra škol křesťanských: hlásati
evangelium chudým, učíti je pravdám spasení,
vyučovatí je pravdám katechismu, jmenovitě dítky
chudé a dosvědčovati takto, že každý člověk jest
povolán uzříti spásu, která přichází od Boha?)
jak vznešený jest tedy náš účel! neboť, co
může býti většího než utvářeti ježíše Krista v sobě
konáním ctností našeho svatého stavu a v duších
žáků dobrým příkladem a vyučováním? Uskuteč
ňujíce jej zasloužíme si přehojněho požehnání
Božího a staneme se hodnýmí odměny přislíbené
slovy: Kdo vyučuje spravedlnosti mnohé, stkvíti
se bude jako hvězdy nebeské.
lll. Jest nutno uskutečniti účel našeho institutu.
Abychom poznali tuto nutnost, třeba nám tázati
se jen našeho svatého Otce, jenž byl mužem
Prozřetelnosti, aby byla založena naše kongre
gace; tažme se ho, jaký cíl si vytkl založiv ji za
cenu tolikerých prací a utrpení; které dobro musí
konati dle jeho mínění Bratr, aby se stal hodným
svého povolání.
Tažme se Církve svaté, čeho očekává od zbož
nosti a horlivosti Bratří škol křesťanských, jejichž
institut schválila &jež zahrnuje svou nevýslovnou
přízni. jakou naději v ně skládá ke slávě Pána
našeho ježíše Krista a ke spáse duši?
Tažme se velkého počtu těch, kteří byli jako my
členy institutu a kteří jsou nyní v nebi u našeho
svatého zakladatele; tažme se jich, co si umínili
1) Mat. II, 5.
2) Luk. 3, 6.
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vstupujice do kongregace, proč v ní setrvali, za
kterým účelem plnili věrně vše, co jim předpiso
vala pravidla i poslušnost.
Tažme se těch, kteří podporovali naši společ
nost, anebo zakládali naše ústavy často za cenu
největších oběti, a tažme se jich, co měli na zře
teli, jakého dobra doufali uskutečníti.
Všichni nám odpoví, že jediným jejich přáním
jest, viděti Bratry snažiti se plniti účel svého in
stitutu, a usilovati státi se svatými řeholníky a
věnovati se s horlivostí spáse svých žáků.
Ostatně vyhovuje naše poslání nejnaléhavějším
potřebám nynější společnosti lidské, která může
býti obnovena jen křesťanskou výchovou mládeže
a která si tolik vyžaduje, aby byly dítky poučo—
vány o svých povinnostech a vzdělány ke ctnost
nému životu.
Považujme tedy vše za prospěšné, co usnad—
ňuje náš cíl; považujme za škodlivé vše, co nás
od něho vzdaluje a za lhostejné všechno ostatní.
0 ježíši, jenž jsi mě povolal do počtu synu
svatého jana Křtitele z La Salle, uděl mi, abych
poznal jako on, co jest cílem mého povoláni;
dejž, abych je podle jeho příkladu plnil se zmuži
losti a s horlivostí a směl jíti s ním oslavovati
tě v nebesích.

Duchovní kytice. Máte právě tolik péče o spá

su svých žáků jako o své vlastní spasení?
(137. rozj., 3.)

80

15. POHNUTKY K DOBRÉMU ZlVOTU
ŘEHOLNÍMU.
K r á t k ý o b s a h . ]. Buďme dobrými řeholníky,
jsme tím povinni Bohu i Církvi. Abychom jednali podle
milosti svého povolání, musíme sloužiti Bohu s horlivosti,
snažiti se následovati Ježíše, svého vzoru, prospívati denně
ve ctnosti, pracovati horlivě ku blahu Církve svaté. Rceme
si každého rána: Chci, aby můj den byl dnem dobrého
řeholníka.
Il. Buďme dobrými řeholníky, zájmy našeho institutu
toho vyžadují. Institut nás přijal s podmínkou, že budeme
dobrými řeholníky; náš svatý zakladatel, spolubratří, do
brodinci, žáci, veřejnost, která nás pozoruje, očekávají
toho od nás. O, jak jest důležito, abychom byli horlivými
řeholníky a snaživými učiteli!
lll. Buďme dobrými řeholníky, jsme tím povinni sobě
samým. Býti jen podle zevnějšku řcholníkem znamenalo
by zanedbávati své závazky, zasloužiti si výtky, kterou
udělil ježiš Kristus iarizeům, klamati své představené, zba
,viti se radostí svého povolání, býti nevěrným k milosti
Boží a kráčeti ke své záhubě. Až staneme před soudnou
stolicí Boží, bude naším přáním míti za sebou život dob
rých neb špatných řeholníků?

ROZleANl.
Buďte svatí, neboť já, Hospodin, Bůh váš, svatý jsem.
(Levit. 19, z.)

]. Buďme dobrými řeholníky, jsme tim povin—
ni Bohu i Církvi. jsme řeholníky, máme řeholní
jméno, nosíme řeholní šat, konáme zevně řeholní
povinnosti; to však není dosti; čeho zvláště třeba,
jest býti dobrými a horlivými řeholníky; řehol
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níky, kteří nadchnuti velkým duchem víry pro
spívají denně ve zbožnosti, ve vnitřním životě,
ve spojení s Bohem, jedním slovem, kteří se
ustavičně snaží o vyšší a vyšší dokonalost.
Pro nás jest hlavním: čeho Bůh, náš institut
a naše nejdražší zájmy od nás vyžadují.
Buďme dobrými řeholníky, jsme tím povinni
Bohu, neboť jen k tomuto cíli dal nám tento
svrchovaný Pán milost povolání a všechny ostatní
milosti, které jí následovaly, a uštědřil nám svých
nejdražších darů. Náležime k počtu těch, které
Bůh povolal k vysoké svatosti, snažme se jednati
podle jeho záměrů.
Buďme horlivými řeholníky, jsme tím povinni
svému božskému Spasiteli, jenž nám k tomu za—
sloužil milosti svým utrpením i svou smrtí, jenž
nás k tomu tolikerým způsobem nabádá, jenž nám
často praví v hloubi srdce: »Pojd' za mnou,1)
já jsem cesta, pravda

i život4<<2)

jsme tim povinni své matce, Církvi svaté, její
miž pomocníky jsme svým stavem a která nám
prokázala tak velkou přízeň již od počátku našeho
institutu; nemůžeme jí však býti užitečni, leč když
budeme dobrými řeholníky, v opačném případě,
místo abychom jí sloužili, budeme jí překážeti
v dobru, jež chce působiti v duších.
Rceme si tedy často: Chci býti znamenitým
řeholnikem; chci jím býti zde, v této řeholní obci
a v úřadech, které tu zastávám. Chci jím býti
ode dneška, od tohoto okamžiku.
1) Mat. 8, 22.
2) jan 14, 6.
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II. Buďme dobrými řeholníky, zájmy našeho
institutu toho vyžadují. Náš institut chce, aby
chom byli dobrými řeholníky; jen pod touto pod
mínkou přijal nás mezi své členy; za tímto účelem
poskytuje nám tolikerých i tak drahocenných
duchovních přispění; jen svatým životem mu
budeme ke cti a získáme mu nové členy, aby
se trvale udržel v řeholní kázni a dosáhneme, že
jej Bůh bude chránit a pomůže mu působiti velké
dobro.
Buďme dobrými řeholníky, jsme tím povinni
svému svatému Otci, jenž s nebes hůry rád po
hlíží na své syny a prosí Boha, aby věrností k pra
vidlům, která jim dal, vážně se snažili přijíti
k němu.

jsme tím povinni Bratřím, s nimiž žijeme,
majíť právo očekávati od nás, že je budeme vzdě
lávati svými slovy, svou horlivostí a konáním
stavovských ctnosti.
jsme tím povinni dobrodincům institutu; jestli—
že se rozhodli k opatřením v jeho prospěch a
k obětem, které přinesli, učinili to v domněnce,
že Bratří budou vždy opravdově užitečnými učiteli
mládeže.

jsme tim povinni svým žákům, v jejichž zracích
jsme představiteli náboženství a které nebudeme
nabádati účinně k dobrému, leč když budeme
skutečně muži Božími, a bude-li naše nitro takové,
jak dává předpokládati náš zevnějšek.
jsme tím povinni veřejnosti, která nás posuzuje;
lidem dobrým, které svými příklady povzbuzu
jeme; lidem zlým, kteří, kdybychom nebyli tako
vými, jakými se zdáme býti, by nás obviňovali
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z pokrytectví a z našeho chování by si brali právo
hanobiti náboženství.
Kolikeré to hlasy spojují se s hlasem našeho
svědomí k vyzvání, abychom byli věrni všem
svým stavovským povinnostem! Slyšme je a 3 při
spěním milosti čiňme skutečně vše, co můžeme,
abychom byli dobrými a horlivými řeholníky. Za
tím účelem studujme své závazky a rozjímejme
vážně o nich a umiňme si, zachovávati je všechny
z čistých pohnutek víry, se stále vzrůstající do
konalostí a tak, abychom se zalíbilí Bohu.

lll. Buďme dobrými řeholníky, jsme tím povin
ni sobě samým. Vzali jsme na sebe tento zá
vazek a často jsme jej od té chvíle obnovovali;
nezavazuje však čest i svědomí k povinnosti vy
konati to, co jsme vzali na sebe? Nosíme řeholní
šat, máme řeholní jméno; kdybychom však ne
byli dobrými řeholníky, byl by to ve skutečnosti
jen klamný zevnějšek, Bůh by o nás řekl jako
o židech: »Lid tento oslavuje mě rty svými, srdce
pak jeho daleko jest ode mne;<<1)ježíš Kristus
by nám vytýkal jako farízeům, že omezujeme své
náboženství na zevnější obřady a že zanedbá
váme podstatných ctností; naši představení by si
stěžovali, že jsme je oklamalí, a litovali by, že
nás přijali do institutu.
jak politováníhodnými bychom byli, kdyby
chom nebyli dobrými řeholníky! Šat náš byl by
lží a náš život pokrytectvím. Nesli bychom vše
chny obtíže svého stavu, ale nezakoušeli bychom
jeho útěch; rozkoše světské zůstaly by nám za—
1) lsaiáš 29, 13.

31:

pověděny a čistých radostí řeholních bychom
neokoušeli; ztratili bychom zásluhy, které by nás
obohatily pro věčnost. Pomněme též do jakého
nebezpečí vydává i své spasení řeholník, jenž se
zpronevěřil milosti Boží.
Kéž odměna, které požívají svatí, povzbuzuje
naše úsilí. Tažme se oněch z nich, kteří se věno
vali životu řeholnímu, co myslí nyní 0 násilí, které
si činili, a o obětech, které si ukládali, aby plnili
dobře povinnosti svého stavu. 0, jak šťastni bude
me jednou, že jsme kráčelí v jejich šlépějích!
Hodina, kdy se objevíme přcd svrchovaným
soudcem snad brzy udeří, pamatujme na roz-
sudek, který pronese podle toho, zdali jsme byli
dobrými nebo prostředními řeholníky.
Vím, můj ježíši, že jsem jen proto řeholníkem.
abych plnil věrně své povinnosti; pomoz mi, aby
se můj život shodoval s šatem, který nosím,
i se jménem, které mám, s milostmi, jimiž mě
zahrnuješ, s tím, čeho ode mne očekáváš pro svou
slávu, pro mě a mých žáků spasení.

Duchovní kytice. Konejte věrně vše, čeho Bůh
od vás žádá.
(6. rozj., B.)
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16. PROSTŘEDKY VEDOUCÍ K ŠTĚSTÍ
V POVOLANÍ.
K r á t k ý o b s a h . |. Hlavní překážky našeho štěstí.
Překážky ty jsou: hřích, náruživosti a nezřízené žádostí.
Není štěstí pro toho, jehož svědomí jest poskvrněno hří
chem; pro toho, jenž jest otrokem svých náruživostí: cti

žádosti, marnivosti, nedůtklivosti a smyslnosti...; pro
toho, jenž nedovede opanovati svě tužby. Bojujme proti
těmto nepřátelům a budeme požívati pokoje.
ll. Prostředky našeho štěstí. Musíme věrně plniti po
vinnosti svého stavu, zachovávatí pravidla, varovati se
světa, zachovávati mlčení; pěstovatí lásku, pokoru, umrtvo—
vání . . .; říditi se vůlí Boží, připomínati si, co ]ežíš Kristus
a svatí trpěli. Buďme velkomyslní a služba Boží bude se
nám zdáti líbezná i lehká.
ROZJÍMÁNÍ.

Blahoslavená bezúhonných mravů, kteří chodí v zákoně
Hospodinově. (Žalm 118, I.)

|. Hlavní překážky našeho štěstí. Řeholní život
jest životem oddanosti a obětí, a přece může býti
v něm člověk šťasten, pokud to na světě jest
možno; neboť, plní-lí v něm dobře povinnosti.
odvrací od sebe nebo aspoň seslabuje vše, co
štěstí překáží a užívá nejvhodnějších prostředků
získati je.
Hlavní překážky štěstí jsou hřích, náruživosti
a nezřízené žádosti.
Duch svatý pravil: »Není pokoje bezbožným<<;1)
totéž slovo vztahuje se však i na každého, kdo
1) lsaiáš 48, 22.
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jest ve stavu hříchu. Kterak by mohl okoušetí
opravdového pokoje, kdo vede boj proti Bohu;
ten, jehož srdce jest mučeno výčitkami; ten, jenž
právem se musí strachovati největšího neštěstí?
Štěstí jest také neslučitelné s tím, co může vésti
ke hříchu, s vlažností, s nedbalosti v plnění
povinností, s láskou k světu . ..
Naše náruživosti, když je nepotlačujeme, jsou
překážkou našeho štěstí. »Co ti více překáží<<,
praví Následování Krista, »a více tě obtěžuje než
nezřízená žádost tvého srdce?.<<1),všechny jsou
nenasytné a bez ustání praví: »Přines, přines<<;2)
všechny nás popohánějí na cestu hříchu, kde
nelze nalézti pokoje; není žádné z nich, která
by nebyla provázena nepokojem a více ještě, které
by nenásledoval neklid, jakož i rozpačitá úzkost
a zármutek.
jakého štěstí mohl by okoušetí na příklad cti—
žádostivý člověk, když mu jeho náruživost ukazuje
možnou blaženost jen v jiném postavení, nežli
ve kterém jest, jestliže mu představuje jen to
prospěšným, čeho nemá? jakého štěstí může
okoušetí ten, jenž jsa ovládán marnivostí, skládá
veškeru svou radost v pochvalu lidskou, která jest
tak proměnlivá a tak marná? nebo ten, jenž jest
nedůtklivý, jenž se pro nic znepokojuje a trápí se
nad vším, co mu odporuje? Rovněž se nenajde
štěstí ve smyslnosti a v lásce k pohodlnosti, které
nabádají duší hledati ukojení v rozkošich, jež jsou
naprosto neschopny jí ukojiti! Ne, štěstí není
1) [. Násl. Kr. 3, 3.
2) Přísl. 30, 15.
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možné, podrobujeme-li se náruživostem, ať jsou
jakékoliv!
Nezřízené nebo nemírněné žádosti jsou také
překážkou našeho štěstí, neboť ony námi zmítají.
znepokojujínás a připravují nám trpkě zklamání.
jsme-li smutni, nespokojeni, sami sobě na obtíž.
není to snad proto, poněvadž nebojujeme dosti
odhodlaně a vytrvale proti svým náruživostem.
jelikož nedovedeme opanovati svých žádostí nebo
protože přebývá v našem srdci těžký hřích?
Snažme se _tedyodstraniti tyto překážky, chce
me—li býti šťastni.

ll. Prostředky našeho štěstí. Nestačí odstraniti
jen to, co by překáželo štěstí, kterého můžeme
na tomto světě požívati, musíme také užívati
prostředků, které je mohou zjednati a které jsou
pro nás zahrnuty ve velkomyslném plnění stavov
ských povinnosti.
Chceme býti šťastni? Zachovávejme přesně
pravidla, konejme dobře svá duchovní cvičení,
zachovávejme mlčení i sebranost mysli; varujme
se každého styku se světem, který se protíví
pravidlům; pak se nám sdělí Bůh a dá nám
v hloubi srdce slyšeti své slovo plné sladkosti a
zkusíme, jak sladké jest jho Páně.
Chceme býti šťastni? Snažme se prospívati bez
ustání v lásce k ]ežíši Kristu; ten, kdo skutečně
miluje božského Spasitele, nenachází v řeholi nic
obtížného, nic, co by jej rmoutilo a odstrašovalo,
nic, co by ho děsilo; jestiť tak sladko milovati
ježíše a zalíbiti se mu!
Chceme býti šťastni? Buďme plni ochoty a
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lásky ke svým Bratřím a budeme moci zvolati:
»Hle, jak jest to dobré a utěšené, přebývají-li
bratři svorně!<<1)Buďme pokorni, mali před sebou
samými, nehledejme se v ničem, pak budeme vždy
spokojeni.
Chceme býti šťastni? Neutíkejme před křížem,
jemuž se ani vyhnouti nelze, ale přijímejme jej
z lásky k Bohu a duše naše jsouc milostí posilňo
vaná bude moci říci se svatým Pavlem: »Pře—
kypuji radostí při všem soužení svém.<<2)Uchop
me se zmužile cvičby v umrtvování, toto jest
výtečným zdrojem štěstí; Pán rád uděluje sladké
útěchy duším, které z lásky k němu si ukládají
velkomyslně oběti. Shodujme se dokonale s vůlí
Boží, lněme jen k němu samému a budeme okou
šeti pokoje, kterého nic nebude moci rušiti.
Chceme býti šťastni? Važme si i hmotných vý
hod, jichž požíváme, a pohled'me za tím účelem
kolem sebe na tolikeré nešťastné lidi, kteří trpí
mnohem víc nežli my a kteří nám závidí našeho
losu; pomněme, co snášeli svatí, kteří jen cestou
nedostatku kráčeli do nebe; připomeňme si naše
ho svatého Otce, jenž založil náš institut na chu—
době; vízme ho v Remeši, v Paříži, ve Vaugirard,
v Saint—Yon,vydaného s prvními Bratry největší
nouzi, trpícího hlad i zimu, an neví po lidsku
kde nalézti, čeho bylo nevyhnutelně třeba pro
řeholní společnost. Zvláště však pohlížejme často
na ježíše Krista. Kdo by si mohl stěžovati, pozoru
je—li svého Spasitele ležícího ve chlévě nebo
1) Žalm 132, l.
2) ll. Kor. 7, 4.
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pracujícího v dílně chudého řemeslníka nebo
umírajícího zbavena všeho na dřevě kříže?
O ježíší, jenž již zde na zemi odměňuješ své
věrné služebníky, prosím tě, uděl mi milosti, abych
plnil dokonale tvou svatou vůlí, abych tebou po
těšen i podporován kráčel od ctností ke ctností,
až zasloužím míti účast na věčné blaženosti, kterou
jsi mi určil.

Duchovní kytice. Máte-li náležitě ducha svého
stavu, dá vám Bůh nalézti v něm veškeru útě
chu, a to i v kříž-ích.
(109. rozj., 2.)
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17. NAŠE POVINNOSTI K lNSTlTUTU.

Krátký

obsa h.

[. Které povinnosti jest nám

plniti? Svého institutu musíme si vážiti, jej srdečně mi
lovati, prokazovati mu úctu, jakož i všemu, co mu náleží;
napomáhati mu, aby dosáhl svého cíle, zachovávati jeho
tradice, udržovati v něm dobrého ducha i řeholní kázeň;
modliti se za něj, věnovati se jeho dílům, podporovati po
volání, zajímati se o výběr a o vzdělání nových členů.
Připomínejme si často tyto povinnosti a uznejme veškeru
jejich důležitost.
II. Pohnutky k plnění těchto povinností. Institut, jenž
nám zjednává tak vzácných přednosti, jest pro nás více
nežli pouhá společnost, k níž příslušíme, jest naší rodinou;
proto nám spravedlnost a vděčnost, rozum í čest, jakož
i naše vlastní zájmy ukládají, abychom věrně plnili své
povinnosti k němu. Činice tak zjednáme institutu i sobě
požehnání Božího.

ROZleANI.
K vůli bratřím svým a soukmenovcům řikat budu:
'

»Pokoj toběhx (Žalm 121, 8.)

l. Které povinnosti jest nám plniti? Institut
Bratří škol křesťanských přijal nás za své členy.
dal nám svůj svatý šat, učinil nás účastny svých
předností a stará se o naše potřeby; proto má
právo uložiti nám povinností a my jsme zavázáni
věrně je plniti.
Tyto povinností záležejí jmenovitě v tom, aby
chom si institutu vážili, jej milovali a prokazovali
mu úctu a jemu pomáhali k dosažení jeho účelu
podle svých sil a podle nařízení poslušnosti.
Svému institutu musíme dělati čest a proto vésti
život opravdově řeholní, ukázati, že jest jako
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v minulosti, tak i nyní mocným činitelem svatosti;
jednati jinak znamená olupovati jej o jeho slávu
a činiti mu největší bezpráví; neboť jest to právě
tolik, jako připraviti jej o dobré jméno, jehož má
tak velice potřebí, aby mohl konati dílo spásy,
jež mu Bůh svěřil.

_

Svůj institut musime milovati; jej milovati zna—
mená takřka ztotožniti se s ním, učiniti si jeho

radosti svými radostmi, jeho starosti svými sta
rostmi; to jest, rmoutiti se nad tím, co by mu
mohlo škoditi, těšiti se s Bratry, míti opravdově
ducha řeholní společnosti, děkovati Bohu za 0
chranu, kterou institutu prokazuje.
Musíme míti k němu hlubokou úctu a dávati
vším svým jednáním najevo, že si ho upřímně
vážíme.
Ctíti svůj institut znamená uctivati velkého sluhu
Božího, jenž jej založil, vzdávati mu synovskou
úctu, následovati ctnosti, kterými vynikal, a učiti
jej znáti, zachovati v drahé vzpomínce Bratry,
kteří ve společnosti zemřeli a mluviti jen dobře
o těch, kteří jsou jejími členy.
Ctíti svůj institut znamená, nedovoliti si žádného
slova, jež by mu bylo na újmu, nýbrž naopak mlu
viti s radostí o dobru, které působí, o nadějich,
které v něj skládají Církev a dobří lidé, vážiti
si podniků, jimiž se zabývá, & nečiniti ničeho,
co by mu škodilo.
Ctíti svůj institut znamená, uchovati, pokud
závisí na nás, vše, což jeho jest, zachovávati tudíž

jeho tradice, zachovávati jeho pravidla, abychom
je mohli neporušené odevzdati těm, kteří přijdou
po nás.

92

Svému institutu musíme býti nápomocni, mod
líce se předně často za něj, musíme se věnovati
s horlivostí tomu, aby mohl plniti svůj dvojí účel,
jimž jest posvěcování členů a křesťanská výchova
dítek; připraviti se, abychom byli schopni konati
v něm, pokud možno největší dobro; pomáhati
velkomyslně představeným; podporovati a po
vzbuzovati spolubratry při díle, jež jest jim svě—
řeno, nemíti zištného smýšlení, ale přátí si právě
tak dobrého úspěchu spolubratrova jako svého
vlastního.
Musíme se snažiti zavésti a udržovati, pokud
možno, u všech členů institutu svornost, mír i lás
ku. Musíme podporovati povolání a usnadniti vstup
těm, které Bůh do něho volá; působiti předně pří
kladem a pak podle svého úřadu i laskavou radou
na vzdělání mladých Bratří.
Musíme také, pokud můžeme, přispívati k od
stranění nehodných členů institutu a pomáhati,
aby jen takoví byli do něho přijati, kteří by mu
mohli býti užitečni, oznamujíce přesně vše, co by
mohlo představené vésti k dobrému poznání, a
nevěnovati sluchu osobním zájmům.
To jsou hlavní povinnosti, a jest důležito často
si je připomínati a o nich rozjímati, abychom se
povzbudili k jejich plnění.
ll. Pohnutky k plnění povinností k našemu
institutu. Spravedlnost, vděčnost i naše pravé záj
my ukládají nám, abychom tyto povinností věrně
plnili. Předně spravedlnost, neboť ony jsou pod
statnou podmínkou našeho přijetí; zavázali jsme
se plniti je všechny a slíbili jsme to Bohu i spolu
bratřím.
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Zavazuje nás k tomu vděčnost. jak mnohými
díky jsme skutečně zavázáni svému institutu!
Dobro, které jsme od něho obdrželi, jest tak hojné
i tak drahé! Byla nám věnována tolikerá péče!
Na toto dobro jsme neměli žádného práva, 3 jeho
strany byla to tedy jen blahovolnost i velkomysl
nost; proto jest s naší strany třeba netoliko věrné
ho plnění povinností, nýbrž i úplně oddanosti.
Kongregace jest naší opravdovou rodinou; Bůh
však žádá, aby každé dítko považovalo své povin
nosti k rodině za posvátny. Kromě toho jest in
stitut společností, jejímiž členy jsme, proto mu
musíme přinésti něco ze svého majetku, čili od
měniti se konáním povinností k němu, jinak by
byl náš nárok právě tak cizi, jako kdyby chtěl
někdo miti podíl na výhodách nějaké společnosti
a ničím jí nepříspíval ani nepracoval za společ—
ným cílem.
Ať patříme na náš institut s kteréhokoli stano
viska, jest zřejmo, že neplniti svých povinností
k němu, znamenalo by přestupovati zákon svědo
mí, rozumu i cti. Dále by to znamenalo, nepo
chopiti svých nejdražších zájmů; jen tím, že plníme

své závazky ke kongregaci, jsme účastni dobra,
které působí, získáváme si milosti Boží, pracu
jeme účinně o své spasení podle slov našeho
svatého Otce: »Bud'te ujištění, že nepracujete
nikdy lépe o svou spásu a nedosáhnete nikdy
takové dokonalosti, jako když plníte dobře povin
nosti svého stavu, ačli to činíte s úmyslem plniti
vůli Boží.<<1)
1) Sbirka.
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Zpytujme se, kterak plníme tyto povinnosti
k svému institutu. Vizme, co třeba napraviti po
této stránce, a napravme to, abychom jednali po
dle záměrů Božích s námi i s naší řeholní rodinou.
Přesvatá Matko Boží, a ty, slavný svatý josefe,
kteří jste ochránci našeho institutu, vyžádejte mi,
abych plnil věrně své povinnosti k němu, abych
si zasloužil koruny spravedlnosti, kterou mi při
pravil božský Spasitel, i abych ho mohl velebiti
s vámi v příbytku věčné slávy.
Duchovní kytice. Dáváte svému stavu před—
nost před vším, co byste mohli míti a si přátfi
na této zemi.?
(109. rozj., l.)
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18. VÁZNOST K NAŠEMU INSTITUTU.

Krátký

obsah.

|. Proč si musímenašeho insti

tutu vážiti. Musíme si ho vážiti z následujících důvodů:
náš institut jest společnost, které vtisklo náboženství úplně
svůj znak; byl založen světcem s velkými útrapami; úče
lem jeho jsou dvě hlavní díla: posvěcování jeho členů a
křesťanská výchova ditek; jest od Církve svaté schválen
a získal si všeobecnou vážnost; jest konečně naší oprav
dovou rodinou. Buďme tedy šťastní, že k němu náležíme,
a děkujme Bohu, že nás do něho povolal.
ll. Kterak dosvědčovati svou vážnost k institutu. Mu
síme o něm jakož i o všem, co se ho týká, mluviti jen
s hlubokou úctou i vážností; prositi Boha, aby ho chrá
nil; přilnouti k němu; dáti si záležeti na jeho zdaru a na
zachovávání pravidel; zjednávati mu dobrá povolání;
zvláště pak vésti vpravdě řeholní život. Prosme svého
svatého zakladatele, aby nám vyžádal, abychom měli
k našemu institutu tytéž city, jimiž i on byl naplněn.
ROZJÍMÁNI.

Hledala jsem odpočinutí a o dědictví Páně přebývati
budu. (Eccli. 24, 11.)

|. Proč si musíme našeho institutu vážití. Máme
četné důvody vážiti si našeho institutu, svaté to
společnosti, jejímiž jsme údy, rodiny to, jejímiž
jsme dítkami, kde jsme byli s takovou laskavostí
uvítání a kde jsme byli pojmenováni nejprve
jménem Bratr.
Náš institut jest náboženská společnost; nábo
ženství však zušlecht'uje a činí úctyhodným vše,
čeho se svým božským prstem dotkne; ono činí
tedy náš institut úctyhodným, neboť vše jest v něm
označeno znakem náboženským: původ, účel.
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duch, jméno, šat... vše nám připomíná věci nad
přirozené.
Pokud se týká původu, zasluhuje náš institut
zřejmě našeho obdivu; neboť byl založen k oslavě
Boží, ku pomoci Církve a ku prospěchu lidí. Kolik
námah, útrap i obětí stál kromě toho našeho
svatého Otce, jemuž bylo zapotřebí k jeho zalo
žení rekovné zmužilostí a občtovnosti!
Vážnost k našemu institutu vyplývá také ze
vznešenosti i 7.užitečnosti jeho účelu; jest to jed
nak posvěcování jeho členů a jednak křesťanská
výchova mládeže. jest to velke' dílo, učiti mlada
pokolení zachovávati předpisy evangelia, zasvěco
vatí je do vznešených pravd víry a připravovati je
pro nebe. Ano, znamená to konati vznešené dílo,
jímž se honosily přemnohé svaté osoby, dílo na—
nejvýš užitečné dětem, jejich rodičům a celé lidské
společnosti.
A tento dvojí účel plnil náš institut účinně od
svého počátku; kolik Bratří pěstovalo v něm za—
jisté s právě takovou skromnosti jako se zmužilo
stí ctnosti našeho svatého stavu, vedlo v něm život
příkladný a plný obětovnosti, takže všichni, kdož
je znali, musili vyznati, že jest slavným náležetí
k jejich společnosti a býti povolán jíti cestou sva
tosti, kterou oni kráčeli.
Kolik dítek a mladíků, kteří navštěvovali naše
školy, obdrželi od nás chléb pravdy a kolik těch,
kteří je ještě dnes navštěvují! Kdyby nám bylo
přáno viděti počet vyvolenců, kteří již vzdávají
čest za korunu své slávy našemu institutu, pak by
chom pochopili, že si ho nemůžeme ani dost vážití
a jej ctítí.
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Naše kongregace jest dále hodna úcty pro ctno
sti, kterých vyžaduje od těch, kteří jsou jejími čle
ny; vznešené to ctnosti, jež nejsou nic jiného než
úplné odřeknutí světa, naprosté sebezapírání, bez
výhradná a po celý život trvající obětovnost, vy
naložení všech svých schopností a veškerého času
dílu výchovy dítek i mládeže, a to vše bez oče
kávání nějaké odměny od těch, pro něž se obětují.
Náš intsitut má tudíž právo býti všeobecně vá
žen. Ostatně on také této vážností požívá, neboť
dostalo se mu schválení od matky naší, Církve
svaté; byl povzbuzován i podporován všemi pa
peži, světskými panovníky, většinou biskupů
í kněží, muži výtečnými ve vědě i ve ctnostech,
z nichž mnozí si ukládali největší oběti, aby
mohli zřídití nebo udržeti jeho ústavy.
jak vhodně nás tyto pohnutky nabádají, aby—
chom si vážili našeho institutu! Buďme šťastni, že
k němu náležíme, buďme ho vždy hodni a děkuj
me často Pánu, že nás do něho povolal.
ll. Kterak dosvědčovatí svou vážnost k institutu.
Svou vážnost k institutu projevujme skutky a
plňme věrně povinnosti, které nám tato vážnost
ukládá.
Vážíme-li si svého institutu, odpudíme každou
myšlenku od sebe, která by mu nebyla prospěšna,
budeme ho hájití před každým slovem, jež by jej
chtělo zlehčiti, a sami budeme o něm mluviti jen
s největší úctou, budeme rádi rozmlouvati o dobru,
které působí, a vychvalovati obětovnost Bratří pro
dílo, jež jest jim svěřeno.
Vážíme-li si svého institutu, budeme míti dobré
mínění o všem, co k němu přísluší: o pravidlech,
7
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o zvycích, o představených i Bratřích, o dílech,
o svém jméně i šatu. Přilněme k němu celým
srdcem, nelitujíce nikdy světa, který jsme opustili,
a nebažíce po pohodlnějším nebo vznešenějším
stavu, v němž nás Bůh míti nechce. Vážnost k na
šemu institutu musí nás nabádati k časté a vroucí
modlitbě, aby jej Bůh chránil a dal mu působiti
dobro jemu příslušící, naplnil svým duchem jeho
členy a udržoval v něm zbožnost, horlivost a ře—
holní kázeň. Sami pak, pokud můžeme, musíme
bdíti, aby v něm nebylo nic zavedeno, co by mu
mohlo škoditi a zmenšiti dobrou pověst, které po
živá; naše horlivost musí vzbuzovati četná i dobra
povolání, aby byl zvěčněn.
První však a nejnaléhavější povinnost, která
jest důsledkem vážnosti k našemu institutu, jest,
abychom v něm žili tak, aby byl ctěn i vážen ode
všech, to jest, žití jako dobří řeholníci a hodní
synové svatého jana Křtitele z La Salle, jako věrní
zachovavatelé pravidel pamatujíce často, že »jsme
se stali divadlem světu<<1) a že vážnost, kterou
budou chovati lidé k nám, bude u většiny z nich
měřítkem vážnosti, kterou budou míti k našemu
institutu.
Tažme se vážně, zdali chováme k svému insti—
tutu vážnost i lásku, kterých zasluhuje, a zdali
plníme dobře své povinnosti k němu. Můžeme si
dáti potěšitelné svědectví, že kdyby všichni spolu
bratří myslili a jednali jako my, že by byla naše
řeholní rodina skutečně hodna, aby Bůh na ni
laskavě shlížel a lidé si jí vážili?
1) !. Kor. 4, 9.
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O svatý jene Křtiteli z La Salle, milovaný náš
Otče, jenž jsi založil náš institut za cenu tolike-—

rých praci a utrpení a jenž jsi měl tak vysoké
smýšlení o jeho posláni, vyžádej nám, abychom
v něm dobře plnili své povinnosti, abychom jej
ctili svými ctnostmi & hledali ve všem jen slávu
Boží a spásu duší.

Duchovní kytice. Jste zajisté šťasten, že jste
ve svatém., posvěcujícžm stavu, který jest vaši
ctí jak pro život, tak i pro spásu.
(Z dopisů.)
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19. ŘEHOLNÍ SAT.
Krátký

obsah.

!. Svůj řeholníšat musímemíti

v úctě. Pochází od našeho svatého zakladatele; Církev
jej schválila; velký počet svatých řeholníků jej nosil; při
pomíná nám nejspasitelnější myšlenky a jest nám pro
středkem působícím užitek v duších. Děkujme Pánu, že
nás oděl oděvem svých služebníků, a slibme mu, že mu
budeme vždy dělati čest.
ll. Náš řeholní šat nám pomáhá plníti lépe naše povin
nosti. Odlučuje nás od světa, připomíná nám, že máme
býti odloučení ode tvorů a vésti život chudý, pokorný a
umrtvený . . .; nabádá nás k sebranosti, skromnosti, zdrže
livosti . .. a hledati ve všem jen slávy Boží. O svatý šate,
jaké výhody nám poskytuješ k našemu posvěcení!
Ill. Nebuď naše chování nikdy v neshodě s naším ša
tem. Bylo by hanbou i nezřízeností, kdybychom, jsouce
oděni řeholním šatem, nevedli vpravdě řeholní život.
Pomněme solidaritu, která jest mezi námi a spolubratry.
mezi naším institutem a náboženstvím. jaká to hrozná zod
povědnost, kdybychom dávali pohoršení! Bděme nad se
bou, abychom byli skutečně tím, čím se jevíme býti.
ROZJÍMÁNÍ.

Oblecte se v Pána Ježíše Krista. (Rím. 18, M.)

[. Svůj řeholní šat musíme míti v úctě. Svůj
řeholní, svatý šat musíme míti v úctě, poněvadž
nám byl dán našim svatým Otcem; poněvadž jsa
určen schvalovací bulou našeho institutu, má ne
sporně znak šatu řeholního; poněvadž jej nosili
četní svatí Bratří, kteří mu dělali čest životem
plným zbožnosti a obětovností.
Musíme jej míti v úctě a vážíti si ho, poněvadž
jest nám zdrojem spasítelných poučeni; již proto,
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že jest rouchem smutečním připomíná nám myšlen—
ku na smrt; patříce na něj připomínáme si příro—
zeně, že bude naším rubášem, a že s ním takřka
staneme před nejvyšším soudcem.

Náš šat jest nám vzpomínkou na onen krásný
den, kdy jsme se jím po prvé odělí, patříce na něj
připomínáme sí city zbožnosti a vděčnosti, jež
tehdy naplňovaly naši duši, přislíbení, která jsme
učinili Bohu a institutu, a s jakou blaženosti a
upřímnosti jsme je pronesli.
jak mnohých krásných dnů našeho řeholního
života jest náš šat jako pamětní knihou! Můžeme
na něj patřiti a nevzpominati na svaté závazky,
jimiž jsme se věnovali Bohu a institutu, a nepři
pomněti si tolíkerých duchovních darů, jimiž jsme
byli zahrnuti a nebýtí tudíž povzbuzeni k lásce
i velebení svého božského Mistra?
Kromě spasitelných myšlenek, které nám náš
šat vnuká, jest také prostředkem ke konání dobra,
zajisté již důstojným jeho nošením vyznáváme, že
náležíme ježíší Kristu, vzděláváme bližního a
učíme působivě ctnosti.
Dále jest nám náš šat tím, co se připomíná při
jeho svěcení, »znakem horlivostí, kterou máme
rozvíjetí pro křesťanské vyučování dítekx.
Mílujme tedy tento posvátný šat, važme si ho a
prokazujme mu úctu. Děkujme Pánu našemu, že
nás příoděl rouchem svých služebníků a slíbme
mu, že je budeme nositi vždy důstojně.

ll. Náš šat nám pomáhá plnití lépe naše povin
ností. Pro tuto pomoc, které nám náš svatý šat
poskytuje, musíme si ho vážíti a míti k němu úctu.
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Řeholní šat dělí nás od světa, s nímž smíme míti
jen naprosto nevyhnutelné styky; praví nám, že
náš život musí býti zcela odlišný od života lidí
světských, »jest levnějším znakem závazku, který
jsme vzali na sebe, vésti svatý život<<;1)připomína
nám ustavičně, že jsme zasvěcení Bohu a že musí
me kráčeti v šlépějích Kristových.
Řeholní šat nám ukládá povinnost největší
zdrželívostí a nejpříkladnější skromnosti; neboť
již tím, že jest odlišný od šatu lidi světských, vábí
jejich zraky a tu nás každý pozoruje, každý zkou
má, zdalí není naše chování protivou toho, co
hlásá náš šat; a všichni by se pohoršovalí, a to
právem, kdyby nás viděli lehkomyslnými nebo
nezdrželivýmí.
Svatý Řehoř jej nazývá »rouchem svatých roz-—
mluv<<,poněvadž nám ukládá povinnost vésti jen
vzdělávajíci hovory.
Náš šat nám ustavičně připomíná, že život,
jemuž jsme se oddali, musí býti životem chudým,
pokorným a umrtveným; neboť odítí se jím zna—
mená závazek potírati své vlastní náklonností a
podrobítí ve všem tělo duchu, znamená dávati na
jevo, že jsme si vyvolílí stav dokonalého sebe—

zapírání.
Svatý Bernard nazývá řeholní šat »služebníc
kým oděvem pokory<< a učí tím, že ten, kdo jej

nosí, nesmí míti jiné touhy nežli oslavovatí Boha
tím, že zůstává neznámým lidem.
Svatí Otcové jej nazývají také »rouchem anděl
skýma, neboť, když jej vzal na sebe, dává řeholník
1) 60. rozj., ].
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najevo, že očistil své srdce od vší náklonnosti ke
tvorům a chová ji jen k Bohu a že má míti jen
čisté, šlechetné i vznešené city.
O, svaté roucho, oděve služebníků Páně, jak jsi
spasitelný těm, kteří tě důstojně nosí! Ano, ty nám
připomínáš, že jsme představiteli našeho institutu
a náboženství a že jsme proto dvojnásobně zavá
záni vésti život vzdělávající a svatý a býti vždy a
všude -»libou vůní Kristovou<<.1)

lll. Nebudiž naše chování nikdy v neshodě s na
ším šatem. Když jsme se oděli řeholním šatem,
vzali jsme na sebe zodpovědnost bditi nad sebou,
abychom vedli svatý život. Budeme šťastni, jestli
že budeme se tak vždycky chovati, jak toho náš
stav vyžaduje.
jaká nezřízenost a jaká hanba by to byla, kdy
bychom jsouce oděni rouchem kajícím vedli život
roztržitý a smyslný, kdybychom nosili na sobě
odznaky pokory a v nás žila stále marnivost; kdy
bychom oděni jsouce šatem služebníků ježíše Kris
ta, přece aspoň v něčem náleželi světu a d'áblu!
Pamatujme také na solidaritu, kterou řeholní šat
tvoři mezi námi a spolubratry, mezi institutem a
náboženstvím: ti, kteří nás vidí jím oděni, veřejnost
a naši žáci nepovažují nás za jedince, nýbrž za
údy kongregace; v každém z nás vidí jen Bratra,
jen řeholníka a tu, co pozorují na nás, jsou naklo—
nění tvrditi také o spolubratřích a o řeholnících
vůbec; a tak podle toho, budou-li si nás vážiti
nebo námi pohrdati, budou také nabádáni vážiti
1) ll. Kor. 2, 15.
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si našeho institutu, řeholního života, ano i samého
náboženství nebo pohrdati jimi.
jaké neštěstí, kdybychom se chovali svého šatu
nehodně! Byli bychom příčinou, že by řeholníci
byli v opovržení a že by bylo »jméno Boží poha
něno mezi pohany<<.1)

Bděme nad sebou, abychom nečinili ze svého
šatu lháře, to jest, buďme skutečně těmi, jimiž se
v něm jevíme býti; žijme v odloučenosti od světa,
v konání zbožnosti, umrtvování, chudoby, posluš
nosti... jedním slovem dávejme najevo celým svým
chováním, že náležime úplně Bohu.
Děkuji ti, ó ježiši, že jsi mě ráčil odíti oděvem
svých služebniků, uděl mi, tebe prosím, abych jej
nosil důstojně, abych s ním mohl se vší důvěrou
představití se před tebou v hodině své smrti a
slyšeti z úst tvých rozsudek požehnání, skrze nějž
mě přijmeš do lůna svého milosrdenství.

Duchovní kytice. Váš život musi býti jako váš
šat úplně odlišný od života lidi světských.
(60. rozj., l.)

2) Řím. 2, 24.
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Krátký

20. BOJ DOBRA SE ZLEM.
obsah.
]. Původ tohoto boje. Počal

v nebi vzpourou zlých andělů a věrným setrváním dob
rých. Opětoval se na zemi tehdy, když naši prarodiče ra
ději poslechli ďábla nežli Boha. Lidstvo by bylo ztraceno,
kdyby nebylo lásky božského Spasitele. Bojujme srdnatě
proti pýše, jež jest příčinou tolikerěho zla.
ll. Vlastnosti tohoto boje. Vede se v každé době a po—
vstává všude. V tomto boji jsme: svědky, kteří jej pozo—
rují vésti; osobami, které jsou při tom nebo při onom
vůdci; předmětem pře, neboť účelem jeho jest, zdali se
stane naše duše vlastnictvím Ježíše Krista nebo ďábla.
Pro nás jest svrchovatě důležitý, nebot' od něho závisí

naše věčnost
lll. Oba velitelé boje. Ježíš Kristus a satan. tot' oni dva
velitelé, kteří bojují 0 svět. jaký to rozdil mezi nimi! Ke
kterému chceme náležeti? Zajisté k Ježíši Kristu! Oddejme
se mu tedy úplně, bojujme í pracujme pro něho. At' není
v nás ničeho pro ďábla. Slibme ježíši Kristu, že budeme
vždy jeho věrnými poddanými.
ROZJÍMÁNÍ.
Tělo žádá proti duchu, duch pak proti tělu. (Gal. 5, 17.)

l. Původ tohoto boje. Boj zla proti dobru začal
v nebi vzpourou andělů. Bůh, stvořív tyto duchy,
nadal je nejvzácnějšími vlastnostmi a nechal jim
svobodu jejich rozhodnutí. Chtěje jim dáti příleži
tost dosvědčiti mu svou vděčnost a zasloužíti si
blaženosti, k níž je určil, podrobil je zkoušce;
Lucifer však a spoluvinnicí jeho odboje zneužíva
jíce své svobodné vůle odepřeli svému Tvůrci po
vinnou úctu, pozvedli se proti němu a činili si ná
rok, že se mu chtěli státi rovnými. Tu archanděl,
svatý Michael, v čele dobrých andělů porazil od
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bojníky, kteří byli vypuzeni z nebe, uvrženi na
vždy do pekla a utvrzeni ve svém stavu vzpoury
a ve své zlobě.
Pro lidi začal boj dobra proti zlu v pozemském
ráji. Bohužel, víme až příliš dobře, jaké ponížení
uvalilo na naši přirozenost vítězství d'áblovo nad
našimi prarodiči. Poslechli zlého ducha a upadli
ihned v nemilost Boží a pod jho svého svůdce.
To bylo by údělem lidstva, kdyby Slovo Boží,
pro oslavu svého Otce, z milosrdenství a z lásky
k nám se nebylo rozhodlo vysvoboditi nás z pan
ství hříchu, přemoci nepřítele dobra a zjednati
člověku opět usmíření s Bohem.
Poněvadž pýcha svrhla odbojné anděly s nebe
a zavinila neposlušnost našich prarodičů, proto ji
musíme v sobě odhodlaně i bez únavy přemáhati.

ll. Vlastnosti tohoto boje. Boj dobra proti zlu
vede se po všechen čas. Vzav počátek se světem
nebyl přerušen; bude bez přerušení trvati až do
onoho dne, kdy panující Beránek povstane, ve slá
vě se svými vyvolenými a uvrhne na věky do hlu
bin propasti zlé duchy a s nimi ony nešťastníky,
kteří zemřeli ve stavu smrtelného hříchu.
Tento boj jest všeobecný. Není obydleného
místa, kde by nebylo boje mezi Beránkem a dra
kem; ďábel vniká všude až do lůna řeholních spo
lečností, aby nakazil všechno svým jedem; ježíš
vniká také všade až k národům sedícím ve stínu
smrti, aby všechno napravil svou milostí. Není
ničeho, co se mezi lidmi děje, co by se nevztaho
valo na tento boj; on vysvětluje vše v řádu“mrav
ním, kdežto bez něho zůstává všechno záhadou.
Tento boj se vztahuje zvláště na nás. Vede se
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před našimi zraky; před námi a kolem nás působí
skutečně dobro své divy svatosti a obětovnosti, a
'zlo svá pohoršení a zkázu. Vede se v nás a to až
v nitru našeho ducha, srdce i naši vůle.
V tomto boji bojujeme i my a můžeme státi při
tom neb onom z obou velitelů, bud' konajice dobré
s ježíšem Kristem a skrze ježíše Krista, nebo či
nice zlé sami ze sebe 2 vnuknutí ďáblových. My
jsme předmětem pře. Lucifer bojuje, aby se zmoc
nil naší duše a uchvátil ji s sebou do propasti;
ježíš Kristus mu odpírá, aby duši udržel, k sobě
přivinul a učinil ji účastnou své vlastní slávy.
Nic není pro nás osobně tak důležito, jako tento
boj, jenž skončí rozhodně buď k naší největší bla
ženosti, nebo k našemu naprostému neštěstí. Vol
ba závisí od nás, pamatujme na to dobře.
Ill. Oba velitelé boje. V tomto boji mezi dobrem
a zlem pozorujme oba přítomné velitele a utvrd'me
se v předsevzetí, že chceme se přidati jen k tomu,
jenž nás chce spasiti.

ježíš Kristus jest pravda a život)) satan klam
a smrt?) ježiš Kristus, nejlepší to panovník, jest
pln dobroty a lásky; satan nejukrutnější a nej
ohyzdnější tyran, jest sama zášť i závist.
]ežiš Kristus působí dobré; jeho panství pozvedá
nás nad naši přirozenost, chce, aby naše duše žila
v milosti, aby v ni obnovil obraz Boží a okrášlil ji
ctnostmi. Satan hledá jen zlo, chce duši snížiti a
dáti v ni panovati neřesti a hříchu.
ježiš Kristus si umiňuje oslavovati svého Otce
a spasiti lidi. Satan má za účel zabrániti panství
Božímu & zahubiti duše.
1) Jan 16. 6.

2) Jan 8, 44.

108
_Iežíš Kristus volá k sobě lidi a předpisuje jim
zřeknutí světa a náruživostí, slibuje jim za odměnu
jejich věrnosti nebe. Satan však volá k sobě lidi,
aby je učinil svými obětmi tím, že je činí otroky
žádostivosti; ukazuje jim jen okamžitě požitky &
zastírá jim pečlivě pohled na propast, do níž je
vede.
Nestačí pozorovati tyto dva velitele, abychom
pochopili, že žádný rozumný člověk nemůže váhati
s rozhodnutím mezi nimi a že by bylo vrcholem
pošetilosti a největší ukrutností k sobě samému
nenáležeti cele ježiši & toliko ježiši?
My řeholníci jsme ve vojsku ježíše Krista vy
branými vojíny, kteří musí státi v první řadě po
boku svého božského velitele, míti s ním nejužší
spojení, jakož i nejdokonalejší podobu a pracovati
s největší horlivostí, aby byl milován a duše pro
něho získány.
Náležejme tedy úplně a navždy ježíši Kristu,
abychom v hodině smrti mohli říci ďáblu se sva—
tým Martinem: »Odstup, ukrutný draku, není na
mně ničeho, co by ti náleželo.<3)
O ježíši, jenž jsi mě odvedl k praporu svého
kříže, uděl mi sílu, zmužilost i věrnost, kterých
jest mi potřebí, abych jednal podle tvých úradků;
učiň, abych s tvou milostí zůstal vítězem nad
ďáblem a zasloužil si koruny přislíbené tvým věr
ným poddaným.

Duchovní kytice. Proste svatého Michaela,
aby vám přispěl v boji, který musite vésti ve
svém stavu a vedl vás bezpečně přímo k Bohu.
___—
(125.rozj.,l.)
3) Cirkevní hodinky.
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21. BOJ PROTI NEPŘATELUM spAsv.
K r á t k ý o b s a h . |. Kdo jsou naší nepřátelé? Náš
život jest ustavičným bojem; jest nám bojovati proti světu,
který nás hledí svésti svým učením i svými příklady;
proti ďáblu, jenž nás chce učiniti účastníky svého neště—
stí; proti svým náruživostem, jichž se musíme zvláště obá
vati. Buďme na stráži proti těmto nepřátelům, kteří se
často spojují, aby nás zahubíli.
ll. Které jsou naše obranné prostředky? Naši nepřá
telé jsou mocní a četní, máme však za svého vůdce Ježíše
Krista, za pomocníky nejsvětější Pannu Marii, anděly,
svaté a celé nebe; ostatně máme prostředky, jež nám mo—
hou zajistiti vitězství: modlitbu, svátosti, duchovní vedení,
pravidla...
Nestrachujme se, je-Ii Bůh s námi, jsme ne—
přemožitelní.
lll. Kterak musíme bojovati. Nelekati se útoků svých
nepřátel a nebýtí jimi překvapení; bojujme proti nim s dů—
věrou, se zmužilosti, s opatrností, s trpělivostí a s vytrva—
losti. Nevydávejme se v nebezpečí, ale bděme a modle
me se.
ROZJIMÁNI.

Bojováni je život člověka na. zemi. (Job ?, 1.)

|. Kdo jsou naší nepřátelé? Údělem naším na
zemi jest, bojovati bez ustání proti nepřátelům
naší duše. »Co živ budeš<< praví Následování
Krista, »bude ti potřebí duchovní zbraně. Bydlíš
mezi nepřáteli a zprava zleva útočí na tebe.<<1)

Nepřítelem naším jest svět, který ježíš Kristus
odsoudil & od něhož jsme se odloučili oddavše se
svému povolání, jenž však se snaží proniknouti
1) Kn. lll., hl. 35, l.
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nás svým bludným učením a Svésti nás pohledem
na své marnosti a svými zlými příklady.
Nepřítelem naším jest ďábel, onen pýchou padlý
anděl, jenž nás nenávidí, poněvadž jsme obrazem
Božím, a jenž zžírán závistí a nemoha snésti
myšlenky, že jsme určeni k slávě, z níž on byl vy
vržen, usiluje učiniti nás společníky svých muk;
snaží se buď jako lev, aby nás pohltil,1) nebo aby
nás svedl hadí lstí,2) vždycky však jest pohnutkou
jeho jednání nenávist proti Bohu i lidem.
Jest to zvláště záhuba nás řeholníků, o kterou
stále usiluje, neboť jeho velkou snahou jest svrh
nouti do zla osoby Bohu zasvěcené, ty, jež vidí
seřazeny pod praporem kříže pracující ve spojení
s božským Spasitelem na zničení říše ďáblovy,
aby založili království milosti a spravedlnosti.
Nejhroznějším však naším nepřítelem jsme my
sami3) se svými náklonnostmi ke zlému, svými
zlými zvyky a nezřízenými náruživostmi. Svět
i ďábel obléhají naši duši, nezmohli by však ni
čeho proti nám, kdyby nebylo v našem nitru ne—
přítele skrytého, jenž pracuje, aby zajistil dobrý
úspěch jejich útoků. My sami si působíme nejvíce
škody; žije v nás stále onen starý člověk, jenž jsa
poslušen zákona hříchu, vyhledává zlo a béře na
sebe hanebná pouta náruživostí.
Svět, d'ábel a my sami toť jsou oni nepřátelé,
proti nimž musíme býti tím více na stráži, poně
vadž se obyčejně spojují, aby na nás činili nej
prudší útoky.
1) [. Petr. 5, 8.
2) Apok. 12, 9.

3) Násl. Kr. m., 13, 1.
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II. Které jsou naše obranné prostředky? Naši
nepřátelé jsou zajisté mocní, nejsme však bez při
spčni v boji, který s nimi musime vésti. Eliseův
sluha vida kolem města vojsko Syrských pravil
svému pánu: »Ach, běda, běda, pane můj, co
budeme dělati?<< Načež mu Eliseus odpověděl:
»Neboj se; neboť více jich s námi je nežli s ni
mi.<<1)Pak prosil Hospodina, aby otevřel oči slu
žebníka, a ten spatřil horu plnou koňů a ohnivých
vozů kolem Elisea.
Otevřme i my oči; pohled'me ve světle viry,
jaká pomoc se nám naskýtá, a vidouce, že máme
sily daleko větší než naši nepřátelé, oživme v srdci
svém důvěru ve vitězství.
Vůdcem naším jest ježíš Kristus, Pán i Bůh
náš, jenž v nás bojuje svou milosti a svým duchem.
Kdo by mu mohl odpirati? Zůstávejme s nim
spojení a bud'me jisti, že o nás řeknou naši ne
přátelé ona slova Faraonova, jež pravil k svému
vojsku: »Utecme před lzraelem, neboť Hospodin
bojuje za ně proti nám.<<2)

ježiš Kristus pomáhá nám v duchovním boji
různými prostředky, které připomenouti si jest
velmi potěšitelné.
Předně nám představuje za pomocníci svou nej
světější Matku, onu vznešenou Pannu, která jest
ďáblu »hrozná jako šik vojenský k bitvě spořá
daný<<3)a kterou Cirkev vzývá zvláštním jménem
»Pomocnice křesťanůa.
1) IV. Král. 6, 15 až 17.
2) Exod. 14, 25.

3) Cant. 6, 3.
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S ní nám představuje svatého josefa, našeho
všemocného ochránce; svatého Michala a jeho
anděly, kteří vždy bojují proti draku;1) našeho
anděla strážného, jenž jest zvláště pověřen nás
vésti a nás hájiti; představuje nám také svaté
\: nebi a zvláště naše svaté patrony. Čeho bychom
se měli tedy strachovati majíce spojence, kteří
mají ku pomoci i samu všemohoucnost Boží?
ježíš Kristus nám dále nabízí hojnost všelikého
přispění jiného druhu: svátosti, modlitbu, znamení
kříže, vedení svědomí, řeholní cvičení, řeholní sli—

by, náš svatý šat a pravidla, jež jsou zajisté
zdrojem síly, a jestliže sami činíme, co jest nám
možno, činí nás nepřemožitelnými ať jsou nepřátelé
naši duše sebe četnější, sebe mocnější a sebe
obratnější.
lll. Kterak musíme bojovati. Nestrachujme se
vkročiti odhodlaně na bojiště, jež se nám otvírá.
Bojujme chrabře; neboť, ustoupíme-li, staneme sc
otroky, kdežto, budeme-li klásti odpor, staneme
se králi; boj jest prudký, ale tím lépe se projeví
naše věrnost a tím krásnější bude naše koruna.
Pomněme, že věc, o níž se bojuje, jest naše duše,
jest naše věčnost.
Bojujme s důvěrou; neboť spojeni s ježíšem
jsme nadání božskou silou a můžeme říci se sva
tým Pavlem: »Všecko mohu v tom, jenž mě po
Síluje.<2)

Bojujme s obezřelostí, předejděme útoky nepřá
telské, spoutejme napřed nepřátele, kteří jsou
1) Apok. 12, 7.
2) Filip. 4. 13.
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v nás, to jest, své náruživosti, napravme své ztráty,
nevydávejme se v nebezpečí, nespoléhejme sami
na sebe, řid'me se doporučením Kristovýml) a
bděme i modleme se.
Bojujme s trpělivosti nejsouce tím překvapeni,
že máme zápasiti; čiňme velkomyslně, co můžeme,
a pak zůstaňme v duševním klidu jsouce jisti, že
nás Bůh neopustí.
Bojujme od tohoto okamžiku a bez únavy. Ne—
ustupujme v ničem nepřátelskému úsilí; důvěřuj
me, že s milosti Boží dobudeme úplného vítězství.
»O Bože můj, kéž mě nepřemůže tělo a krev;
kéž mě nesvede svět a jeho krátká sláva, kéž mé
nepodvede ďábel a jeho chytrost! Dej mi sílu,
abych mohl odporovati, trpělivost, abych nepodlehl
a stálost, abych vytrval<<,2) abych tě mohl v nebi
chválití a velebiti na věky.

Duchovní kytice. Člověk nachází v tomto ži
votě tolik překážek svého spasení, že jest ne
možno, aby se jich uvaroval, je-lž zůstaven sám
sobě a svému vedení.
(197. rozj., 3.)

1) Mat. 26, 41.
*) Násl. Kr. III., 26, 3.
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22. ]EZÍŠ KRISTUS 1551“ NASÍM UČITELEM
] VZOREM v DUCHOVNÍM BOJI.
Krátký

obsah.

!. _ležíš Kristus bojoval proti

světu. Proti zásadám a skutkům světa postavil Ježíš
Kristus své svaté učení a příklad veškerých ctností; svět.
jemuž zlořečil a jejž odsoudil, měl pro něho i jeho učed
níky jen zášt' a pronásledováni. My řeholníci nemůžeme
žíti podle ducha svého povolání, milujeme-li svět.
ll. ježíš Kristus bojoval proti ďáblu. Nepřátelství mezi
ježíšem Kristem a ďáblem začalo od počátku světa a po
trvá až na konec světa. Spasitel zmařil ďáblovy záměry,
odporoval mu na poušti, vyháněl ho z posedlých, zničil
jeho království a zasloužil nám milosti možného vítězství
nad ním. Abychom ďábla přemohli, musíme bdíti, modliti
'se & umrtvovati se.
Ill. ]ežíš Kristus bojoval proti žádostivosti. Bojoval
proti pýše, svými slovy a svým úplně pokorným životem;
proti smyslnosti stav se mužem bolestí a žádaje od těch,
kteří ho chtěji následovati, aby se zapřeli a nesli kříž;
proti hrabivosti živ jsa v největší chudobě. Následujme
ve svých bojích ježiše Krista, prosme ho o pomoc a
vítězství bude naše.
ROZJÍMANI.

Nedomntvejte se, že jsem přišel uvést pokoj na svět.
(Mat. 10, 34.)

[. ježíš Kristus bojoval proti světu. ježíš Kristus
jest našim učitelem i vzorem v boji, který musíme
vésti proti světu, ďáblu i náruživostem; připo
meňme si tedy často, čemu po této stránce učil a
co činil.
Ježíš Kristus bojoval proti světu odsoudiv
ducha, jímž jest naplněn, vypáliv zločinné znamení
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jeho bludným záSadám a jeho hříšným a nebezpeč
ným obyčejům. Pravil: »Běda světu pro pohor
šení!<<1) »Mnoho jest těch, kteří vcházejí pro-
stranou cestou, která vede k zahynutí.<<2)
ježíš Kristus dával při každé příležitosti najevo,
že jest v odporu se světem; řekl: »já nejsem z to
hoto světav<<;3)a jeho skutky se ve všem shodovaly
s jeho slovy. Po třicet roků žil světu skryt, a když
se pak ukázal lidem, učinil tak, aby je odvrátil od
světa.
Proto se mu také svět protivil. Zamítl uznati jej,
jak také praví svatý jan: »Světlo bylo na světě,
ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, a svoji
ho nepřijali.<<4) Svět ho nenáviděl, posmíval se
mu, odsoudil ho a ukřižoval.5)
Takový jest boj, jenž se vede ustavičně mezi
Kristem a mezi tímto prvním nepřítelem našeho
spasení, boj to, jehož konec nám oznamuje božský
Spasitel slovy: »Na světě budete míti soužení,
avšak důvěřujte, já jsem přemohl svět.<<“)
Následujme bedlivě rady našeho svatého za
kladatele vztahující se na naše styky se světem;
slyšme jej, an praví: »Abyste žili podle ducha své
ho povolání, opovrhujte světem; považujte jej za
nepřítele Kristova, odpírejte vždy jeho zásadám,
mějte v ošklivosti často jej navštěvovati.<<7)
1) Mat. 18, 7.
2) Mat. 7, 13.

3) jan 8, 23.

4) jan 1,10 a ll.
5) Žalm 34, 19.
6) Jan 16, 33.

7) 182. rozj., ].
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II. Ježíš Kristus bojoval proti ďáblu. Podobne
odpíral ježíš Kristus vytrvale d'áblu; od počátku
neustával bojovati proti němu a nepřestane až do
konce věků.
Přemohl jej již neposkvrněným početím Panny
Marie, jedinečným to divem, jímž se vyplnila slova
Písma svatého: »Žena rozdrtí hlavu tvou<<;1)leč
to bylo jen předehrou vítězství, kterého měl nad
ním dobýti během svého smrtelného života.
Utěkem do Egypta zmařil záměry toho, jenž jsa
»vrahem od počátku-ď) byl podněcovatelem urput
nosti Herodovy; nedal mu poznatí, že jest Synem
Božím; odporuje mu na poušti a nutí ho vzdáliti
se; zvěstuje, že jeho tyranské panství blíží se své—
mu konci, neboť pravil: »Když silák ozbrojen
hlídá dvoru svého... přijde silnější než on, pře
může ho a odcjme veškerou zbroj jeho<<;3)vymítá
ho dále z těla posedlých přikazuje mu: »Vyjdí
z toho člověka, duchu nečistý.<<4)Neustále s ním
bojoval a boj ten trvá dále a skončí pokořením

tohoto ducha pýchy, jenž bude uvržen do propasti
a na věky spoután vládnoucím Beránkemř)
Poněvadž i my musíme podle příkladu božské
ho Místra vésti bez příměří boj s ďáblem, tímto
nepřítelem našich duší, nezapomínejme na dopo
ručení, které dal ježíš svým apoštolům: »Bděte a
1)
2)
3)
4)
5)

Genes. 3, 15.
Jan 8, 44.
Luk. 11, 22.
Mar. 5, 8.
Apok. 17, 14.
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modlete se...

duch zajisté hotov jest, ale tělo

nemocno.<<1)

Ill. _ležíš Kristus bojoval proti žádostivosti.
S nemenší vytrvalostí a působivosti bojoval ježíš
Kristus proti trojí žádostivosti, která zahrnuje
všechny náruživosti. Útočí proti ní v trojí její hlav—
ní podobě, jež se jeví jako: pýcha, smyslnost a
nezřízená láska ke statkům tohoto světa.
ježíš Kristus potírá pýchu vrhaje na ni hanu při
každé příležitosti. Vzpomeňme si jeho prokletí
zákoníků a farízeů, podobenství o farizeovi a cel
níkovi; jak doporučuje činiti dobré ve skrytosti,
voliti si vždy poslední místo a nevyhledávati úcty
lidské.
Pozorujme dále jeho skutky; zdaž nesměřuji ku
potření pýchy a k založení království pokory?
Patřme na něho v jeslích betlemských nebo v pří
bytku nazaretském nebo na kříži a uslyšíme jeho
hlas: »Učte se ode mne, neboť jsem tichý a po
korný srdcem<<,2)a připomeňme si též slova sva
tého Pavla: »Kristus sebe sama zmařil přijav způ
sobu služebníka.<<3)
Ježíš Kristus bojuje proti žádostivosti těla neboli
smyslnosti svými přikázáními, jež zahrnují celou
jeho svatou mravouku: »Kdo chce přijiti za mnou,
vezmi kříž svůj a následuj mě.<<»Kdo se neodříká
všeho, co má, nemůže býti mým učedníkemxé)
Bojuje proti ní svými příklady. jeho život jest
1) Mat. 26, 41.
2) Mat. II, 29.
3) Filip. 2, 7.
4) Luk. 14, 33; Mar. 8, 34.
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čistotný nade všecko přirovnání a není též usta—
vičným umrtvováním? Neprožil jej celý v nedo
statku, v práci a v utrpení, a neskončil jej v nej—
bolestnějších mukách?
ježíš Kristus ustavičně odpíral žádostivosti očí
neboli hrabivosti. Pravil: »Běda vám bohatýml<<1)
»Bohatec vejde těžko do království Božího.<<2)
Narodil se z chudé matky a v opuštěném chlévě;
vede v Nazaretě pokorný a pracovitý život, a za
svého veřejného života může se vší pravdou řicí:
»Syn člověka

nemá,

kde by hlavu položil.-<<3)

Umírá všeho zbaven a jest pohřben ve vypůjčeném
hrobě.
Toť náš učitel i náš vzor v boji, který musíme
vésti proti nepřátelům spasení; snažme se se vší
bedlivostí jednatí podle jeho naučení a podle jeho
příkladů.
Božský Spasiteli, jenž mě voláš, abych tě ná
sledoval v boji, který vedeš proti nepřátelům mého
spasení, uděl mi zmužilosti a síly, abych kráčel
ve tvých šlépějích. S přispěním tvé milosti zvítě
zím nad světem, ďáblem i nad svými náruživost
mi; toto vítězství způsobí radost tvému Srdci a
zaslouží mi koruny nebeské, která má býti jeho
odměnou.

Duchovní kytice. Aby panoval Ježíš Kristus
ve vaší duši, musíte pod jeho vedením bojovati
proti nepřátelům své spásy, kteří jsou i jeho
nepřáteli.

—

1) Luk. 6, 24.
2) Mat. 19, 23.
3) Mat. 8, 20.

(22.rozj.,2.)
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23. O POKUŠENÍ.

Krátký

obsah.

[. Podstata izdroje pokušení.

Člověk může býti ponoukán k dobrému i ke zlému. Po
noukáni ke zle'mu jest pokušení. Bůh je dopouští, není
však jeho původcem. Býváme pokoušeni ďáblem, světem
i svou žádostivostí. Varujme se všeho, co může býti pří
činou nebo příležitosti k pokušení.
ll. Nutnost i užitečnost pokušení. Pokušení se nelze
vyhnoutí; příčiny, které je přivádějí, nikdy nepřestanou
pro člověka na zemi. Pokušení jsou všeho druhu, jsou pro
všechny, i pro pokročilé ve ctnosti. Když je Bůh dopouští,
má na zřeteli jen svou slávu a náš duchovní prospěch.
Kolik příležitostí nám poskytuji dokázati mu svou věrnost!
Ill. Odpiráni pokušením. Pokušení nás nesmí ani děsiti,
ani znepokojovati. S milosti Boží jim můžeme vždy odpi
rati; neurážime Boha, leč když chceme. Nevydávejme se
však v pokušení, a pokud možno, předejděme je. Zůstá
vejme spojeni s _ležíšem Kristem a zvítězíme nad nepřá
telí.

ROZJÍMANÍ.

Synu, . . . připrav duši svou k pokušení.

(Eccli. 2, 1.)

!. Podstatai zdroje pokušení. Člověk jest pod
statně svoboden a může vždy s přispěním milosti
konati dobré, jež jest mu předepsáno, může však
též i sám ze sebe činiti zlé, které jest mu zapově
děno. Nic nemůže jeho vůli nutiti; a přece, ačkoliv
si uchovává svou svobodnou vůli, jest podroben
různým i odporujícim vlivům; jedny ho nabádají
k dobrému a druhé ke zlému; a tyto poslední
zveme pokušenimi.
Rozeznáváme tři stupně při pokušení: vnukání,
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zalíbení a zvolení. Podle příkladu Pána našeho
odporujme pokušení jakmile jest nám vnukáno.
Nabádání ke zlému přichází od tří velkých ne
přátel spasení: ďábla, světa a zlé žádostivostí.
Dábel se všemožně namáhá, aby zabránil účinkům
našich dobrých tužeb a odvrátil nás od cesty
dobra; vnuká nám zlé myšlenky a klade nám ne
bezpečná osidla.
Svět nás ponouká ke zlému svými zásadami,
svými příklady, svými posměchy a pronásledová
ním. Mimo to býváme pokoušeni lákáním své žá
dostivosti, svou náklonností ke zlému, náchylnosti
své vůle kloniti se spíše na stranu neřesti, nežli na
stranu ctnosti.
Předejděme pokušení hned v jejich počátcích:
varujme se všeho, co by mohlo býti příčinou nebo
příležitostí k pokušení, a jmenovitě obcování se
světem, přirozeně náklonnosti, zahálky, stranění
řeholní obce. Pomněme, že jsme jen slabost a že
nemůžeme bez pošetilé domýšlivosti spoléhati na
účinnou milost, jestliže se sami vydáváme v ne
bezpečenství.
Il. Nutnost i užitečnost pokušení. Pokušení
jsou nutná. Poslyšme, co praví o tom Duch svatý :
»Žes byl Bohu milý, bylo třeba, bys byl zkoušena,
pravil anděl TobiášoviÁ) »jako zlato v peci zkusil
Bůh duše spravedlivých.<<2)
Pokud žijeme, nemůžeme býti bezpečni před po

kušenim, poněvadž nepřátelé naší duše nikdy ne
ustanou napadati nás svými útoky.
1) Tob. 12, 13.
2) Moudr. 3, 6.
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Pokušení jsou všeho druhu a přicházejí při kaž
dé příležitosti. Blahobyt i protívenství, zdar i ne
zdar, zdraví a nemoc, vše může býti příležitostí
nebo příčinou k pokušení. Ani stáří, ani povaha,
ani hodnost, ani povolání, ani věda nás před ním
nezabezpečuje. Nikdo, i kdyby byl sebe pokroči
lejší \: dokonalosti, není, aby jich někdy nepoci
ťoval. »Býti pokoušen<<, praví svatý Řehoř, »jest
u člověka něco tak obyčejného, že se to ani nezdá
býti příhodou jako spíše věcí obvyklou i přiro
zenou.<<

Svatý jan Křtitel z La Salle praví, že pokušení
bývají u řeholnika obyčejně tím prudší, čím více
prospívá ve ctnosti; ďábel jsa si vědom, že jestli
že setrvá, může mu velmi škodití, obchází kolem
něho a číhá na vhodnou příležitost, aby ho přivedl
k pádu.1) »Dáblové<<,pravi svatý Hilarius z Poi
tiers, »pokoušejí mnohem více svaté, neboť jásají
neobyčejně nad tím, mohou-li je přemoci.<
Leč nestrachujme se, pokušení jsou zkoušky,
které nám mohou býti velmi užitečný, a Bůh je
dopouští z úmyslů hodných jeho moudrosti; on
není jejich původcem; dopouští je však na nás,
aby nám dal příležitost, dosvědčítí mu věrnost
i lásku, aby nás naučil vážíti sí přispění milosti a
nabádal nás prositi o ni, aby nás poučil o nebez
pečích, jimž jsme vydáni, učinil nás zkušenějšími
v duchovním životě, a aby nám dal získati si zá
sluhy. Svatý Lev učí: »Není velkých ctností beze
zkoušek pokušení.<<Svatý Cyprian o tom dí: »Zdaž
se neosvědčí dobrý lodívod při bouři a udatný
1) 42. rozj., 3.
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vojín v bojí?<<Podobně také projevuji zbožné duše
svou ctnost v pokušeních.
Ukažme tedy v pokušeních, že jsme věrni svému
svrchovanému Pánu, jemuž jsme se zasvětili. Bůh
jich dopouští jen k našemu duchovnímu prospě—
chu; jednejme podle jeho záměrů, ať nám každé
pokušení napomáhá prospívati ve ctnosti a obo—
hatiti se pro nebe.

Ill. Odpírání pokušenim. Ať jest úsilí našich
nepřátel jakékoli, nemusíme se toho obávati; bez
nás nemohou nás přivésti k tomu, abychom urazili
Boha. »Ať představují nepřátelé našeho spasení<<,
praví svatý František Saleský, »lakadel i vnadidel
kolik se jim zalíbí, ať trvají ustavičně u dveří na
šeho srdce, hledíce do něho vniknouti, ať nám
dělají návrhy, kolik chtějí, jsme-li pevně odhodláni
nemíti na tom všem zalíbení, nemohou nás přivésti
ke hříchu, ani vypudíti z naší duše božskou lásku.<<
Ano, 3 milostí Boží jsme silnější než všichni naší
protivníci. Co záleží na pobouření, které v nás
vzbuzují? Cit neuškodí, nesouhlasí-li s ním vůle.
Míti náklonnost ke zlému není hříšné. Ba naopak,
čím větší jest tato náklonnost a čím více ji odpí
ráme, tím se stáváme Bohu milcjšími. Nestrachuj
me se tedy útoků ďáblových, když jsme jich v ní—
čem nezavinili. Přemůže nás jen tehdy, budeme-li
chtíti; neboť praví svatý Augustin »jestiť přivá
zaným psem, jenž kousne jen ty, kdož se mu ne—
opatrně přiblíží<<.

Nezapomínejme však, že pokušení jsou nám ne
bezpečná a že se jich máme všemožně varovati,
neboť i přes dostatek milosti, abychom zůstali
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vítězi, můžeme jim přece podlehnouti, jak jsme
o tom nabyli příliš často neblahé zkušenosti.
Buďme vždy hotovi odpuditi své nepřátele a za
tím účelem spojujme se víc a více 5 ježíšem
Kristem, svým vůdcem i vzorem. Působíce věrně
s jeho milostmi, odpírejme zmužile všem ponou
kánim, jež nám našeptávají ďábel, svět i tělo.
Pane Bože můj, nevzdaluj se ode mne, neboť
duše má jest napadána mými nepřáteli. O, kterak
jim budu moci odpírati bez přispění tvé milosti?
Račiž mi jí uděliti, abych mohl zvítěziti nad jejich
úsilím, a dejž, aby »svědomí mé zůstávajíc čisto,
bylo vždy svatou síni, v níž zaznívá sláva tvá-4:3)

Duchovní kytice. Měli jste vždy za to, že
chcete-li se odevzdati Bohu, musíte býti připra
vem' na pokušení?
(17. rozj., l.)

1) Násl. Kr. Ill., hl. 23, 4.
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24. KTERAK BOJOVAT! PROTI POKUŠENÍM.
Krátký

o bs a h.

[. Kterak se chovati před poku

šením. Musíme bdíti nad svou myslí, nad svým srdcem
i nad svými smysly; nevydávati se v pokušení; střici se
zahálky; nedůvčřovatí sobě a důvěřovati v Boha; míti
velkou lásku k Pánu našemu, dětinnou zbožnost k Panně
Marii; vzývatí anděla strážného; zachovávatí věrně pra
vidla. jsme stále na stráži proti pokušenim?
ll. Kterak se chovati při pokušení. jsme-lí pokoušení,
musíme hned s počátku odpíratí a odvrátiti svou pozor—
nost; připomínati si přítomnost Boží; bojovati s klidem,
se srdnatostí a vytrvalostí ; prositi o radu i vedení ; mnoho
se modliti a umrtvovati. Konáme věrně tato opatření?
llI. Kterak se chovati po pokušení. Musíme Bohu děko
vati, zůstali—líjsme vítězi, když ne, prositi ho za odpuštění
a pokoříti se; neklesatí však na mysli. Prosme _ležiše, aby
žil i panoval vždy v našich srdcích.
ROZJÍMÁNI.

Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení.
(Mat. 26, 41.)

!. Kterak se chovati před pokušenim. Prostřed
ky, jíchž třeba užívati ku předejití pokušení a k ví
tězství nad nimi, lze shrnouti na bdělost a modlit
bu. Učitelé duchovního života je výslovně také
udávají rozeznávajíce prostředky, jichž třeba uži
vati před pokušením a trvale, a jichž třeba užívati
při pokušení a po něm.
Před pokušenim musime bdítí, jak učí ježíš
Kristus, býti pozorní na sebe a na to, co neustále
proti nám podnikají nepřátelé našeho spasení.
Naší protivníci nikdy neodpočivaji, proto musíme
býti ustavičně na stráži proti osidlům, která nám
kladou.
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Nesmíme se nikdy v pokušení vydávati, nýbrž
stříci se každé nebezpečné příležitosti. »Ten, jenž
ocitne se v boji, aniž chce,<< praví svatý Basil,
»může spoléhati na přispění Boží, nikoli však ten,
jenž se dobrovolně vrhá do půtky.-<<»Dábel se
směje<<, dí svatý Alfons z Liguori, »všem našim
předsevzetím, nevystříháme—li se příležitosti ke
hříchu. Ostatně nezapomínejme, že »kdož miluje
nebezpečenství, zahyne v něm<<.1)
Abychom předešli pokušení musíme vésti velmi
pracovitý život; neboť zkušenost učí, že pak má
ďábel málo moci nad námi, kdežto kdybychom
trvali v zahálce, měl by veškeren přístup do naší
duše.
Abychom se měli na pozoru proti pokušením,
nesmíme spoléhati sami na sebe a cvičití se v po—
koře. Nespoléhejme na své síly, mějme na paměti
svou slabost i bídu; bud'me pevně přesvědčeni, že
sami ze sebe jsme jen schopni uvrci se v záhubu;
když se budeme takto pokořovati pod rukou Páně,
zasloužime si, aby nás navštívil v době zkoušek2)
svou milosti.
Abychom pokušení přemohli, chovejme velkou
důvěru v Boha, jenž pravil: »Protože lne ke mně,
vysvobozují ho.<<3)Povzbuzujme se k vroucí lásce
k Pánu našemu, ježíši Kristu; neboť duše milující
opravdově tohoto božského Spasitele může zmaříti
všechno úsilí pekelné a říci se svatým Pavlem:
»jsem přesvědčen, že nic nebude nás moci odlou
čiti od lásky Boží.<<4) Chovejme vždy dětinnou
1) Eccli. 3, 27.
2) i. Petr. 5, 6.

3) Žalm 90, 14.
4) Řím. 8, 39.
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zbožnost k nejsvětejSI Panně Marii a vzývejme
často svého anděla strážného a své ochránce. Ko
nečně pro nás řeholníky jest nevyhnutelným pro
středkem k uvarování pokušení zachovávání pra
videl; ona nám skutečně předpisují všechna opa
tření, která musíme učiniti, abychom předešli své
nepřátele a je přemohli; ona jsou naší nejbezpeč—
nější hradbou proti nim a chrání nás ode všeho
nebezpečí, pokud je zachováváme.
Zpytujme se, kterak se chováme vzhledem k po
kušením. jsme dosti bděli? Varujeme se všech
nebezpečných příležitostí? Nezanedbáváme před
pisů opatrnosti naznačených našimi pravidly?
ll. Kterak se chovatí při pokušení. Učitelé du—
chovního života předpisují o tom toto:
Pokušení musíme hned s počátku odpírati, od
pudíti nepřítele, jakmile se ukáže, jinak brzy vnik
ne do duše. Zvláště při pokušeních proti svaté
ctnosti musíme si připomenouti toto doporučení,
jež v tomto případě se stává příkazem; neboť jde
me velkému nebezpečí vstříc, jestliže neutlumíme
první zlou myšlenku a neodvrátíme-li rychle svou
pozornost na předmět cizí té myšlence.
Pokušením vůbec třeba odpírati dobrými před
sevzetími a konáním úkonů, možno—li, jež jsou
protívou toho, k čemu se cítíme ponoukáni.
Musíme odpírati s klidem i s trpělivostí beze
zděšení a bez rozčilení; se zmužilostí, to jest, se
vší mocí své vůle podporované milostí; s opovrho
váním pokušitele, neboť svatá Terezie dí: »Dáblo
vé ztratí svou moc vidouce, že jimi opovrhujeme<<;
s vytrvalostí a bez omrzení bojujíce a jsouce
ochotni odpírati po celý svůj život.
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Vzpomínka na přítomnost Boží a na poslední
věci člověka jest velmí spasitelná při odpírání po
kušením.
Abychom zmařili úskoky ďábelské a zbavili se
pochybnosti a udrželi se v srdnatosti, máme po
třebí utíkati se o radu k obezřelému člověku, jenž
zná cesty duchovního života.
Hlavni však i všeobecný prostředek v boji proti
pokušením jest modlitba, ale musí býti obyčejně
doprovázena umrtvováním. »Modlitbaa, pravi
svatý jan Křtitel z La Salle, »získává nám milosti
Boží a vzdaluje pokušení,<<1)ale dodává: »Musíte
denně užívati umrtvování jako štítu proti ďáblu,—(<?)

neboť ježíš Kristus pravil, že jsou ďáblové, kte
rých nelze vymítnouti leč modlitbou spojenou
s postem, to jest, s umrtvovánímř)
Kterak odpíráme pokušením? Činime to srdnatě,
vytrvale, s klidem a s modlitbou i umrtvováním?
Prosíme o radu v okamžicích vzrušení i sklíče
nosti mysli?

lll. Kterak se chovati po pokušení. Pominulo-li
pokušení, musíme, jestliže jsme zvítězili, Bohu
děkovati, jenž svou milosti nás učinil vítězi, &
uznati, že jen on byl naší silou i podporou.
jestliže jsme na neštěstí podlehli, musíme želeti
svého hříchu a prositi za jeho odpuštění, nesmíme
však klesati na mysli, neboť to by bylo největším
vítězstvím d'áblovým. Musíme nabýti nové síly
modlitbou a důvěrou v milostí Boží; nepřítelovo
1) 174. rozj., 3.
2) 174. rozj., 3.
3) 33. rozj., 3.
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vítězství bude na jeho škodu, učiní-li nás pokor
nějšími, opatrnějšími, méně důvěřivými v sebe,
ochotnějšími utíkati se k Bohu o jeho přispění.
O ježíši, nepřítel všeho dobra neustává mě po
koušeti a klásti mi osidla; smiluj se nade mnou a
přispěj mi na pomoc, dejž, aby se nikdy neusadil
hřích v mé duši, ale panuj v ní sám, jediné mé
dobro, jenž jsi vší mou touhou a veškerou mou
nadějí.

Duchovní kytice. Jste-li napadeni pokušite
lem, neustávejte se modliti, dokud jste ho úplně
od sebe nezapudžli.
(36. rozj.. B.)
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25. o
Krátký

POKUŠENÍ ]EZÍSOVE NA POUŠTI.
o bsah.

]. Proč chce býti _IežíšKristus

pokoušen a kterak se k tomu připravuje. Ježíš Kristus
chtěl býti pokoušen, aby oslavil svého Otce, napravil pád
prvních lidí a učil nás bojovati proti ďáblu. Připravoval
se na pokušení, aby nás učil, že se musíme proti němu
opatřiti, stříci se příležitosti k němu, modliti se, setrvávati
v sebranosti myslí a umrtvovati se. Budeme silni proti
ďáblu, budeme-lí naplnění duchem Božím a poslechneme-lí
jeho vnuknutí.
ll. Okolnosti Kristova pokušení. Ježíš Kristus jest po
koušen na poušti, po dlouhém postu, před svým kázáním.
Tím nás učí, že ďábel pronásleduje služebníky Boží ::
jmenovitě ty, kteří se věnují spáse duší. Rozličné útoky
satanovy proti Pánu našemu dokazují jeho smělost, jeho
lest' a jeho tvrdošíjnost. Bděme ustavičně, aby nás náš ne
přítel nepřekvapil.
llI. Kterak _ležišKristus ďáblu odpírá. Ježíš Kristus od
pírá hned s počátku se stále větší a větší rázností. Násle—
dujme Pána našeho, užívejme meče slova Božího a ne
ustupujme nikdy v ničem ďáblu. Velkou bezpečnost na—
lezneme v přesném zachovávání svých pravidel.

ROZJIMANI.

Ježíš byl uveden na poušť od Ducha, aby pokoušen byl
od ďábla. (Mat. 4, 1.)

|. Proč chce býti ]ežíš Kristus pokoušen a kte
rak se k tomu připravuje. Ježíš Kristus se chtěl
podrobiti pokušení, aby šířil slávu svého nebeské
ho Otce, aby napravil pád našich prarodičů, kteří
byli přemožení pokušítelem, zasloužil nám milosti,
abychom my zvítězili nad pokušením, nám nazna
9
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čil, kterak máme proti svému nepříteli bojovati,
dodal nám důvěry a povzbudil nás svým příkla—
dem.
ježíš Kristus se na pokušení připravoval, ne
snad proto, že toho měl potřebí, neboť jediným
úkonem své vůle mohl zničiti všechny mocí tem
ností, chtěl lidi učiti, aby učinili opatření proti ne
příteli spasení a chtěl jim připomenouti pokyn
Písma svatého: »Synu, přistoupě k službě Boží...
připrav duši svou k pokušení-al)
ježíš Kristus jde veden Duchem na poušť, kde
se čtyřicet dní a čtyřicet nocí postí. Tím nás učí,
že chceme—líbýti schopni odporu proti pokušení,
musíme se předně naplniti Duchem svatým, upou
tati ho k sobě modlitbou i rozjímáním, býti do
konale poslušni jeho vnuknutí a proniknutí myšlen
kami i city víry a lásky, jichž jest zdrojem; že se
musíme dále varovatí světa, zůstávati v samotě
svých řeholních obcí a cvičití se v sebranosti
mysli; konečně, že musíme umrtvovati své tělo
s jeho žádostívostí, krotíti je pokáníma podrobiti
je duchu.
O, jak silnými bychom byli proti d'áblu, kdyby
chom byli naplnění Duchem Božím! jak málo by
chom se obávali světa, kdybychom žili v sebra
nosti mysli! S jakou bezpečností bychom odpíralí
svým náruživostem, kdybychom byli muži oprav
dově umrtvení !

ll. Okolnosti Kristova pokušení. ježíš Kristus
byl pokoušen na poušti; pokoušeni můžeme býti
všude, neboť není místa, kam by se nemohl vplí
1) Ecclí. 2, l.
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žiti svůdný duch. ježíš Kristus byl pokoušen postiv
se čtyřicet dní a čtyřicet nocí; proto nemůže býti
ani ten nejkajicnější život zárukou, že nám ne—
bude třeba podrobiti se těmto trapným i nebezpeč
ným zkouškám.
Proto se nedivme, jestliže nás napadne poku
šení at' jest to kdykoli, kdekoli a jakkoli; vždy a
všude se musíme chrániti před útoky ďábelskými.
ježiš Kristus byl pokoušen den před tím, nežli
začal kázati; nedává nám tím na srozuměnou, že
zvláště se musí připravití na pokušení tí, kdož se
chtějí věnovati dílu spásy duší? Kterak by se ne
měl ďábel pokusiti je zviklati, když vidí, že se řadí
mezi spolupracovníky Kristovy?
ježíš Kristus byl pokoušen na počátku svého
veřejného života; tím nás také učí, že mládí jest
dobou největších bojů. Právě tehdy představují se
člověku v největší své síle svůdné náruživostí,
ďábel i svět, spolu spojeni, aby ho co nejmoc—
něji sváděli ke zlému. O jak důležito jest, aby se
duše nedala zviklati, nýbrž odpudila pokušitele
s největší rázností, které jest schopna vůle jsouc
podporována milostí!
ježíš Kristus byl několikrát pokoušen a tato
okolnost nám dává najevo, že jeho a náš nepřítel
sleduje vytrvale své záměry a že jest třeba, aby
chom také byli vytrvali v odpírání jeho ponoukání.
Způsob, kterak tu jedná, dává poznati, že stopuje
naše náklonnosti a hledí vzbuditi v našem srdci
trojí žádostivost, svádí nás k životu smyslněmu,
k pýše i k hrabivosti; usiluje oklamati nás lživý
mi sliby a chystá se k novému útoku, když byl
nucen ustoupiti.

132

Mějme se vždy na pozoru, neboť jest nám jed
nati právě tak s obezřelým, jak proradným i ne
vraživým nepřítelem, jenž se chápe každé příleži
tosti, aby zkoušel uvrci nás do hříchu.

lll. Kterak odpírá ]ežiš Kristus ďáblu. Když
sám ježíš Kristus, Syn Boží, byl pokoušen, kdo by
si mohl odvážíti slibovati, že nebude pokoušen?
Pokušením se nelze vyhnoutí, neboť vězí v povaze
naší přirozenosti; vždycky však můžeme nad nimi
zvítěziti a to následováním svého božského vzoru.
ježíš Kristus odpírá ďáblu hned s počátku, ač
koli jej neponouká k ničemu zapověděnému, pravil
mu: »Rci, ať kamení toto chlebové jsou.<<1)V tom

není ničeho proti zákonu Božímu; avšak božský
Spasitel při tom přece odpírá, aby nás naučil, kam
až má sahati naše opatrnost.
ježíš Kristus odpírá s větší a větší rázností po—
dle toho, čím větší smělosti užívá pokušitel. Po
prvé i po druhé mu prostě řekl: »Psáno jest...<
Když však jej hledí svéstí k modlářstvi, tu mu od
povídá s výrazem opovržení a rozhořčení: »Ode
jdi, satane.<
ježiš Kristus odpírá výroky Písma svatého a
učí nás tím, že ono jest účinným prostředkem
v boji proti ďáblu a že slovo Boží jest podle vý
roku svatého Pavla »duchovním mečema.
Uživejme, abychom mohli pokušením odpíratí,
doporučených prostředků; jedním z nejdůležitěj
ších jest přesné zachovávání pravidel. Zachová
vejme je věrně, ona nás uchrání a zmaří všechno
úsilí nepřítele spasení.
1) Mat. 4. 3.
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O ježíši, vznešený vítězi, jenž jsi přišel zničiti
království d'áblovo, snažně tě prosím, račiž mi
udělíti moudrosti a síly, které mi třeba, abych od
píral jeho útokům a zmařil jeho úskoky; dejž,
abych zřídil trvale tvé království ve své duši a
stal se hodným míti účast na tvé slávě v nebesích.

Duchovní kytice. Pamatujte často na slova :
Kdo jest jako Bůh? aby vás podporovala ve
všech pokušenžch.
(169. rozj., 2.)
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26. O ROZEZNÁVÁNÍ DUCHÚ.
K r á tk ý o b s a h . ]. Znaky dobrého a zlého ducha.
Dobrý duch jest duchem víry, lásky, obětovnosti, horlivo
sti, pořádku, pravdy, poctivosti, prostoty, vnitřního míru a
stálosti v dobrém. Duch zlý jest duchem smyslnosti, zišt
nosti, nepoddajnosti, nepořádku, lži, klamu, zmatku a ne
stálosti. Prosme svého anděla strážného, aby nás hájil
proti útokům ducha temností.
ll. Prostředky ku poznání, zdali jsme pod vlivem dob
rého ducha. Pozorujme hnuti svého srdce: ]. v jejich po
čátku, zkoumajíce, zdali pocházejí z milosti, anebo 2 při
rozenosti neb od ďábla; 2. v jejich účincích, působí-li
v naší duši mír, lásku k Bohu, horlivost pro naše zdoko
nalování; 3. v nich samých, jsou-li rozumná, vhodná
i stálá; 4. v jejich cíli, odnášejí-lí se k slávě Boží a k na—

šemu spasení; 5. v jejich shodě se zákonem Božím, se zá
sadami evangelickými a s našimi pravidly. Prosme o mi
lost dokonalé poslušnosti hnutí Ducha svatého.

ROZleANl.
Nevěřte duchu každému, nýbrž zkoumejte duchy, jsou—li
z Boha.. (1. Jan I„ 1.)

!. Znaky dobrého i zlého ducha. Milost nám
nikdy neschází, avšak ďábel také neustává klásti
nám léčky, aby nás svedl ke zlému; nacházíme se
tedy pod vlivem dvou odporujících si duchů a jest
důležito pro nás zkoumati jejich nejvýznačnější
rozdíly.
Duch dobrý dává nám jednati z víry a lásky;
má za účel slávu Boží a spásu duší; duch zlý nás
nabádá hledati sebe samých a míti jen na zřeteli
věcí časné. Dobrý duch pozvedá naše schopnosti
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k jejich pravému předmětu, totiž k Bohu, duch zlý
dává nám milovati jen tvory, snaží se učiniti nás
otroky smyslnosti, hrabivosti a pýchy.
Dobrý duch nám vnuká jen spravedlivé i bez—
vadné úkony, neradi nám nikdy ke zlému, ať se
zdá sebe nepatrnější a ať máme jakékoli pohnutky
odvážlivostí; miluje pořádek a chce, aby se zacho
vala vždy úcta i poddanost k představeným. Duch
zlý nabádá k trestuhodným činům; libuje si v ne
pořádku a nutí k pohrdání autoritou a k neposluš
ností.
Dobrý duch nás stále nabádá k větší dokona
losti a nechává nás konatí dobré ve chvíli, kdy se
dá uskutečnítí; duch zlý jsa nestálý a vrtkavý, ne
chává nás zanedbávati dobré, jež můžeme té
chvíle vykonati; a aby nám dal výměnu, dává nám
snítí o budoucím velmi nejistém dobru.
Duch dobrý nás nabádá, abychom jednali vždy
podle světla víry a rozumu a abychom řídili jen po
dle těchto svá rozhodnutí a své kroky. Duch zlý
zahaluje nám světlo těchto dvou ohnisek pravdy;
on jest původcem klamu, přeludu í lží; šíří v na
šem rozumu temnoty, představuje nám předměty
ve falešném a náruživostem lahodícím vzezření;
snaží se přivésti obrazotvornost k nadvládě nad
úsudkem, rozmar í choutky nad rozumem, autori
tou i zkušenosti.
Dobrý duch jest prostý, kráčí otevřeně, proje
vuje velkou upřímnost; znakem zlého ducha jest
dvojakost, jest skrytý, pokrytecký a strachuje se
býti poznán.
Duch dobrý jest provázen mírem, zjednává
v duši klid a řídí vše bez chvatu i bez rozčilení;
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duch zlý přivádí vzrušení, nepokoj, nechává nás
obyčejně v jakési nudě. a mnohdykráte v hlubo
kém smutku.
Dodejme, že dobrý duch jest pokorný, společen
ský, opatrný, horlivý, velkomyslný, kdežto duch
zlý jest honosivý, umíněný, ponouká ke kritice a
k nesvornosti, k antipatii nebo k sympatií, jež se
protiví lásce, vyhýbá se každé oběti, anebo nechá
vá nás přinésti ji jen z našich vlastních zájmů.
Abychom mohli jednatí jen podle vnuknutí dob
rého ducha, vzývejme často i vroucně Ducha sva—
tého a jednejme věrně s jeho milostmi. Chovejme
opravdovou zbožnost k svému andělu strážnému,
prosme ho, aby nás hájil před útoky ducha tem
nosti, jež jsou zvláště tehdy nebezpečny, když
béře na sebe vzezření ducha světla.

ll. Prostředky ku poznání, zdali jsme pod vli
vem dobrého ducha. Abychom poznali, zdali po
cházeji různá hnutí v naší duši od dobrého nebo
od zlého ducha, vizme některé prostředky, jež po—
dávají učitelé duchovního života.
Zkoumajíce tato hnutí v jejich počátku, musime
přihlížeti k tomu, zdali jsme byli při první myšlen
ce v milosti Boží, v klidu, pány nad sebou, napro—
sto volní od každého vlivu světa, náružívosti a

ďábla; zdali jsme byli v horlivosti a v duchovní
radosti; zdali jsme zachovávali svá pravidla, jsou
ce na příklad tam, kde podle nich máme býti a
konajice, co předpisovala. V případě kladném mů
žeme, není-lí jiných znaků, mítí za to, že dobrý
duch jest jejich původcem. Měli bychom však při
činu domnívati se, že původcem jejich jest duch
zlý, byla—litato hnutí v nás vzbuzena v době vzru
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šení, smutku, vnitřních utrpení, pokušení, nebo
když jsme nezachovávali svých svatých pravidel.
Zkoumajíce tato hnutí v jejich účincích můžeme
je připisovati dobrému duchu, jestliže v nás způ
sobila mír, důvěru v Boha i větší lásku k Pánu
našemu; nabádají—linás k lepšímu plnění povinno
stí našeho stavu a k větší horlivosti o naše zdoko—
nalování a k tomu, abychom se poradili se zbož
nými a osvícenými vůdci duší. Obávejme se však,
že pocházejí od zlého ducha, jsou-li provázena
nepokojem, temnotou, nechutí na našich cvičeních,
zanedbáváním našich povinností a snahou jednati
jen podle našich vlastních náhledů.
Zkoumajíce tato hnutí sama o sobě, abychom je
mohli připsati dobrému duchu, dbejme, zda byla
stálá, rozumná, odpírající nebo aspoň cizí náklon
nostem hříšné přirozenosti; zda se dála tak, že ne
škodí naším nynějším povinnostem; zda se ozvala
mocnčjí, když v nás živěji působila milost Boží, na
příklad po dobré zpovědi nebo po vroucím při
jímání. Neshledáváme-li na nich těchto známek,
poznáváme—li na nich znaky opačné, připisujme je
zlému duchu a pomýšlejme jen na jejich potírání.
Zkoumajíce tato hnutí v jejich cíli a účelu, zda
bychom je mohli přikládati duchu dobrému, hled'
me, odnášejí-li se ke slávě Boží, k našemu posvě
cení a ke spáse bližního. Kdyby tomu tak nebylo,
kdyby na příklad směřovala k ukojení smyslů nebo
sebelásky, musili bychom je považovati za hnutí
pocházející od zlého ducha.
Zkoumajíce konečně tato hnutí vzhledem k na
šemu zákonu nebo k tomu, co má stanovíti naše
chování, poznáme, že pocházejí od dobrého ducha.
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jestliže se shodují s přikázáními Božími, se zása—
dami evanglickými a s předpisy naších svatých
pravidel; neodporují—liv ničem duchu víry, duchu
horlivosti a duchu řeholní obce; jsou-li v souladu
s našimi osobními schopnostmi, s naším věkem
iúřadem. Nedostává—li se jim některé z těchto
známek, neváhejme přičítati je zlému duchu.
Ve všech případech budiž naším ustáleným pra
vidlem nerozhodnoutí se nikdy k ničemu ve chví
lích vzrušení, a jmenovitě, aniž se modlíme a žá—
dáme o radu těch, kteří jsou pověřeni nás vésti.
Duše svatý, račiž mě osvítiti a podporovatí na
cestě dobra, uděl mi milost dokonalé poslušnosti
k hnutím, která vštěpuješ do mé duše, a sílu od—
pírati hnutím, jejichž původcem jest duch zlý,
abych až do posledního svého vzdechu zůstal
věren Bohu a zachoval si jeho lásku.

Duchovní kytice. Chovejte touhu jen po Bohu,
hledejte jen Boha, naplňte se duchem Božím.
(Duch i ctnosti, IX.)
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27. O NAŠEM ODLOUČENÍ OD SVĚTA.
K r á t k ý o b s a h . !. Předpisy našich pravidel o sty
ku se světem. Připomeňme si, co předpisují naše pra—
vidla o vycházkách a o našem chování na ulicích, o ná—
vštěvách, o stycích se světem zevnějším, o obcování
s žáky a s jejich rodiči, o d0písování a o cestách. Máme-lí
ducha svého povolání, budeme si vážiti moudrosti našich
pravidel o těchto různých předmětech.
ll. Nutnost zachovávati předpisy našich pravidel. Ctě—
me je jako od Boha zřízenou ohradu, kterou staví naše
pravidla mezi nás a svět. Mílujme život skrytý a společ
nost svých Bratři. Jděme do světa jen z poslušnosti a
z povinnosti. Vystříhejme se návštěv 3 nevměšujme se do
světských záležitosti. Zachovávejme svá pravidla a pra—
vidla zachovají nás.
Ill. Musíme se zříci světského ducha. Jestiť to duch
těch, kteří jednají podle přání žádostivostí a kteří se pro
tiví Ježíši Kristu a jeho evangeliu. S duchem světským
nelze býti opravdovým křesťanem a tím méně ještě ře
holníkem. Prosme Pána našeho, abychom ve všem jednali
v jeho duchu.
ROZJÍMÁNÍ.

Nepřipodobňujte se tomuto světu. (Rim. 12, Q.)

[. Předpisy našich pravidel o styku se světem.
Povaha našich zaměstnání nám nedovoluje trvati
stále v samotě naších řeholních obcí; varujme se
ale domněnky, že nemusí býti mezi světem a námi
skutečné odloučení. Musíme žíti od světa odlou
čení tak, jak předpisují naše pravidla. Po této
stránce jsou velmi zřetelná.
Naše pravidla chtějí, abychom nikdy nevychá
zeli ze své řeholní obce bez dovolení ani bez

140

průvodce; abychom se. po ulicích modlili růženec
a zachovávali největší skromnost; abychom ne
přijímali ani nekonali leč naprosto nevyhnutelných
návštěv; abychom zachovávali největší zdrženli
vost k osobám cizím, ať jsou kdokoli; abychom
nevyzvidali, co se děje ve světě a netrpěli, aby
nám žáci o tom mluvili.
Naše pravidla žádají, aby jen ten Bratr mluvil
s cizími osobami, které se dostaví do školy, jenž
jest tím pověřen a aby oznámil Bratru řediteli vše,
co pravily a činily; chce, abychom si se žádnou
osobou mimo institut nedopisovali a s ní se ne
stýkali bez dovolení svých představených a bez
potřeby; abychom nešli sami do hovorny, zvláště
jsme-li tam voláni osobou druhého pohlavi; chtějí,
abychom byli nanejvýš opatrní na cestách; aby
chom neudržovali styků, jež jsme snad měli ve
světě. To, co pravi naše pravidla o našich vztazích
s příbuznými, dosvědčuje, jak velice chtějí, aby
naše odloučení od světa bylo úplně.
Milujeme-li své povolání a chceme—lisi uchovati
jeho ducha, uznáme moudrost těchto předpisů;
ostatně shodují se s přáním Církve svaté a tlumočí
jen opatření, která sama ukládá řeholníkům.

ll. Nutnost zachovávatl předpisy našich pravidel.
Ohradu, kterou stavi naše pravidla mezi námi a
světem, musíme ctiti jako od Boha samého zří—
zenou. Varujme se tedy překročiti ji. Milujme

skrytý život. Zůstávejme se svými Bratry. Trvej
me, pokud možno, vzdáleni od světa, který jsme
opustili a jenž jest pro nás plný nebezpečí; od
loučení od své řeholní obce nalézáme se mimo
archu spásy a obklopeni nebezpečenstvimi.

11,1

jsme-li nuceni jíti do světa, abychom tam plnili
své povinnosti, nebo poněvadž nás tam poslušnost
posílá, učíňme všechna bezpečná opatření, která
udává opatrnost; užívejme záchranných prostředků
naznačených našimi pravidly; bděme nad sebou,
abychom se uvarovali všeho, co může znepokojo
vati naše svědomí; a jakmile nás tam již náš
úřad nezdržuje, spěchejme navrátití se do své
řeholní obce.
Nenáležejme k oněm řeholníkům, kteří nemo
houce vycházeti do světa, nalézají prostředek, aby
svět přicházel k nim návštěvami, které si zjedná—

vají. jednejme podle rady Následování Krista:
»Necháš-lí lidi na pokoji, i oni tě jistě nechají.<<1)

Nevměšujme se do světských záležitostí ani pro
příbuzné ani k vůli jiným, jsouce pamětlivi, že
zvláště na nás řeholníky se vztahují slova Kristova:
>Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.<<2)»Bylo
by hanebné pro vás,<< dí náš svatý zakladatel,
»vynákládati na záležitosti, jež vám nepřísluší, čas,
který jste podle vůle Boží povinni jen jemu úplně
zasvěcovati.-<<3)

Buďme pevně přesvědčení, že jmenovitě vzhle
dem k našim stykům se světem můžeme říci: »Za—

chovávejme svá pravidla a pravidla zachovají
nas.<<

Ill. Musíme se zříci světského ducha. Nestačí
jen zevnější odloučení od světa, musíme s ním
spojíti také odloučení vnitřní, to znamená, zříci
se jeho ducha.
1) Kn. 1., hl. 21, 2.
2) Luk. 9, 60.

3) 114. rozj., 3.
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Duchem světským se vyrozumívá způsob, jakým
mysli a jednají ti, kteří velebi vezdejší statky,
čest a rozkoše a zlehčují chudobu, pokoru i umrt
vování; ti, jejichž náklonnost se odnáší ke tvorům
a kteří jsou lhostejní k Bohu i k jeho službě.
Tento duch se úplně protiví duchu ježíše Krista.
Všichni křesťané se musi zříci ducha světa,
neboť všem křesťanům jest zajisté řečeno: »Žádný
služebník nemůže dvěma pánům sloužiti,<<1) »ne
milujte světa ani těch věci, které jsou ve světě<<;2)
»nevíte-li, že přátelství s tímto světem jest ne
přátelství s Bohem?<<3)
Zvláště však řeholníci musí býti prosti všeho
světského ducha. Co jest vlastně řeholník, ne—li
muž odumřelý světu? Muž, jenž pohrdá tím, čeho
si svět váží, jenž nenávidí toho, co svět miluje,
jenž utíká před tím, čeho svět vyhledává, jenž
skládá svou slávu a svou rozkoš v to, nač pohlíží
svět jen s lhostejnosti a s opovržením? Samo—
zřejmě nemůže míti účast na duchu světa, aniž
přestává býti řeholníkem.
Leč bděme, neboť světský duch hledí vniknouti

všude, i do klášterů; buďme proto před ním na
stráži, odpud'me každou myšlenku, zřekněme se
každého citu, jichž původcem jest duch světa, a
střezme se pečlivě čísti spisy, v nichž se pro
jevuje. Pamatujme, že musíme ve všem souditi a
jednati podle světla víry a nikoli podle mínění a
podle zásad světa.
1) Luk. 16, 13.
2) [. jan 2, 15.

3) Jak. 4, 4.

11,3

0 ježíši, odluč mé srdce víc a více ode tvorů
& dejž mi žíti v odloučenosti od světa. Učiň, aby
mě oživoval i řídil nikoli duch světský, nýbrž
jediné duch tvůj; & bych věrnosti ke všem jeho
vnuknutím zasloužil si odplaty slíbené těm, kteří

skutečně opustili vše, aby tebe následovali.
Duchovní kytice. Čím více budete odvrácení

od zmatku světského, tím více budete poživati
klidu ducha i svědomí.
(105. rozj., l.)
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28. NEBEZPEČÍ OBCOVÁNÍ SE SVĚTEM.
Krátký

obsah.

]. Nebezpečí,s nimiž se potká

váme ve světě. Svět jest naplněn osídly kladenými ďáblem.
V něm jest všechno >>žádost těla, žádost oči a pýcha ži
votaex. Svět jest nebezpečný svými svůdnými příklady,
svými falešnými zásadami, svým odporem proti Bohu a
proti náboženství. Nechoďme do světa, vraciváme se
z něho méně řeholníky.

II. V jaké nebezpečenství se vydává řeholník obcujíci
se světem. Styky se světem, jež se protivi pravidlům,
zbavují nás milostí Božích; svádějí nás, abychom myslili,
mluvili a jednali jako on, jsou pro naši duši příčinou vzru
šení a mohou přivésti v nebezpečenství zbožnost, mravy,
povolání a spasení. Můžeme se dostatečně strachovati
takových nebezpečí?
lII. Kterak se uvarovati nebezpečenství světa. Leží-li
nám naše spasení na srdci, obcujme se světem jen z po
slušnosti; uživejme všech opatření naznačených pravidly,
buďme stále na stráži, a přerušme každý styk při prvém
upozornění svého svědomí. Prosme Pána našeho, aby nás
uchránil nebezpečí světa.
ROZJÍMÁNÍ.

Kdo se dotýká smoly, zmaže se od ní. (Eccli. 18, 1.)

!. Nebezpečí, s nimiž se potkáváme ve světě.
Svatý Antonim měl vidění, při němž mu Bůh ukázal

celý svět pokrytý osídly kladenými ďáblem. Není
nic pravdivějšího nad tento obraz, jak tomu na
svědčuje Písmo svaté, rozum í zkušenost.
Všichni učitelé duchovního života nám praví, že
zkaženost ve světě jest velká. Zde se skutečně na
cházejí všechny náruživosti a všechny nepravosti,
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které přišel potírat ježiš Kristus. Tu jest vše,
jak praví svatý apoštol jan »žádost těla, žádost
očí a pýcha života<<.1)Svět jest naším nepřítelem,

jenž nás napadá marnosti, kterou vystavuje před
našimi zraky, půvaby svých rozkoší, hovory tak
často nebezpečnými, svými falešnými zásadami,
svými bezbožnými nebo lhostejnými knihami, svý
mi posměšky & jmenovitě svými zlými příklady,
jež jsou nejzhoubnější z jeho svůdných prostředků.
Svět jest v odporu s Bohem, s ježíšem Kristem
a s Cirví; projevuje nepřátelství proti všemu dobré
mu; vyznává hroznou nevěru, jež přivádí víru v ne

bezpečí
Není tu zřejmo, ře nemůžeme vdechovatí ne
řestný vzduch, jenž tvoří jeho ovzduší a nemíti
účasti na zlu, jímž jest nakažen?
jestliže starověký iílosoi musil říci, jak připo
míná Následování Kristaz) »Kolíkrátkoli jsem šel
mezi lidi, vždy menším vracel jsem se člověkem<<,
čím více můžeme my říci: Kolikrátkoli jsem šel
mezi lidi, vždy menším vracel jsem se křesťanem
a zvláště menším řeholníkem.

II. V jaké nebezpečí se vydává řeholník obcu
jici se světem. Stáváme se obyčejně takovými,
jako jsou ti, s nimiž obcujeme; řeholník, jenž vy
hledává svět a mluvívá se světem, bude brzy
smýšleti a jednati jako svět.
Udržujeme—lise světem zbytečné styky, zbavu
jeme se milosti a útěch Božích. Kterak věru s roz
tržitostí, která tím povstává, můžeme býti pozorní
1) |. Jan 11., 16.

2) Kn. |., 20. 2.
10
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hlasu Ducha svatého, jímž mluví v hloubí srdce?
Kterak také nezakoušeti všech možných roztrži
tostí, vzrušení a znepokojení a neztratítí duševního
klidu a míru srdce, když obcujeme se světem, jenž
nás ponouká milovatí jeho marnosti, toužití po jeho
radovánkách, osvojiti si jeho bludy a následovati
jeho příkladů?
»Svět<<,praví vc. Bratr Agathon, »jest úhlavním
nepřítelem zbožnosti a sebraností mysli.<<Zač stojí
modlitby, rozjímání a svaté přijímání řeholníka,
jenž s ním obcuje? Ztratí chut k duchovním cvi
čením a veškeru zbožnost.
Ohcovati se světem znamená vydávati se v nej
větší nebezpečenství, pokud se týká pěstování
ctností a zachování čistoty; neboť hřích se tam
představuje v tolikerých podobách a potkáváme se
tam s takovou zkaženostíf) že jest téměř potřebí
zázraku milosti, abychom tam zůstali a neposkvr
nilí své duše. Nezapomínejme, co praví Duch
svatý: „»Kdož miluje nebezpečenství, zahyne
v něm<<,2)a dále: »Kdo se dotýká smoly, zmaže
se od ní.<<3)

jak bolestných naučení nám o tom poskytuje
zkušenost!
O, kdybychom se tázali řeholníků, kteří upustili
od své horlivostí a jmenovitě oněch, kteří opustili
svůj svatý stav, co bylo původní příčinou jejich
pádu, většina by odpověděla: »Běda, viděl jsem
svět, pozoroval jsem jeho marnosti a oko mé ob—
1) l. jan 2, 16.
2) Eccli. 3, 27.
3) Eccli. 13, 1.

11,7

loupilo duši mou.<<1) Zvěděli bychom, že měli se

světskými lidmi styky, které zatajovali svým před
staveným, rozhovory, jejichž účelem bylo 3 po
čátku snad dobro, které se však velmi brzy zvrhly
v rozhovory čistě světské; zvědělí bychom zkrátka,
že »počavše s Duchem, dokonávali s tělem<<.2)
lll. Kterak se uvarovati nebezpečenství světa.
Abychom se uchránili těchto nebezpečenství, zbý
vá nám zachovávati jen věrně svá svatá pravidla.
jednejme podle předpisů opatrnosti a zdrženlivosti,
které udávají; toť jsou nejlepší záchranné pro
středky, jichž můžeme užívati. Neobcujme nikdy
se světskými osobami bez zřejmé nutnosti a bez
dovolení svých představenýchš) a jestliže nám
povinnost ukládá stýkati se se světem, omezujme
se na to nejnutnější.
Přerušme veškeren styk, jakmile nás svědomí
hned po prvé upozorňuje, ano, když nám dává
i tušiti jen nejmenší nebezpečí; lépe jest pře
trhnouti nit, nežli vydati se v nebezpečí býti
upoután lanem.
jednejme přesně podle poslední rady našeho
svatého Otce: »Chcete—lisetrvati a zemříti ve svém
stavu, varujte se obcování s lidmi světskými,
neboť byste si oblíbili ponenáhlu způsoby jejich
jednání a zabředli byste se tak do jejich hovorů,
že byste se neubránili jejich jakkoli zhoubným
řečem přizvukovati; to by vás zavádělo k nevěr
nosti, a nejsouce již věrni v zachovávání pravidel,
1) L'ament. 3, 51.
2) Gal. 3, 3.
3) Pravid., hl. 14, l.
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znechutili byste si svůj stav a konečně byste jej
opustili.<1)
Ano, varujme se světa z obavy, aby nás ne
stihl týž los jako neopatrné řeholníky, kteří v obco
vání s ním nalezli svou záhubu. Běda, tak by se
stalo i nám, kdybychom následovali jejich ne—

opatrnosti. »Cedry padlycf) kterak by mohla od
porovati třtina? Nejsme silnější než David, ani
moudřejší než Šalomoun, a přece je svět strhl
do hříchu.
Pane, dej mi poznati nebezpečí, která mě ob
klopují a pomoz mi svou milostí, abych se jich
varoval; dejž, abych žil odloučen od světa podle
předpisů pravidel a abych ti věrně sloužil v ústraní
své řeholní obce až do onoho dne, kdy mě povoláš
do příbytku věčné slávy, jež jest vší mou nadějí.

Duchovní kytice. Víra vás musí nabádati k o
povrhování vším, čeho si svět váží.
(96. rozj. 2.)

1) Sbírka.
2) Zach. 11, 2.
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29. POVINNOST 2111 V ODLOUČENÍ
OD SVĚTA.
K r á t k ý o b s a h . [. Reholník musí žítl odloučen od
světa. Chce-li řeholník následovati Ježíše Krista, býti po
slušen jeho poučení, plniti povinnosti svého stavu, musí se
varovati světa, nečiní-li tak, nebude moci udržeti se ve
zbožnosti, prospívati v dokonalosti a zachovati si ducha
svého stavu. Zachovávejme přesně pravidla ve všem, co
se vztahuje na styky se světem.
ll. Svatí & odloučení od světa. Svatí přišli do nebe
»cestou opovrhování světema. Vši mocí odvraceli řehol
níky od styků s lidmi světskými, neboť znali veliká jejich
nebezpečenství. Málo jest jich, kteří to činili tak naléha—
vými slovy jako náš svatý zakladatel. Považujme svět za
nepřítele Božího i svého.
lll. Kterak smýšlejí lidé světští o řeholníclch, kteří zby
tečně obcují se světem. Svět ví, že řeholníci maji zůstá—
vati ve svých řeholních obcích; posuzují přísně ty, kteří
mají s ním styky odporující pravidlům a pohoršuji se
vším právem nad tim. Vystříhejme se světa, chceme-li býti
hodni svého jména i svého šatu.

ROZJIMANI.

Svět ukřižován jest mně a já světu. (Gal. 6, 14.)

|. Řeholnícl musí žíti v odloučení od světa.
Povinnost naše, žíti odloučené od světa tak, jak
předpisují naše pravidla, jest úzce spojena se
všemi našimi povinnostmi.
Musíme žíti podle příkladů i příkazů Kristových;
tento božský Mistr však žil odloučen od světa;
veškerým svým jednáním a svým učením dosvěd—
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čoval, že byl v odporu se světem, že zavrhoval
jeho falešné nauky a jeho hříšné radovánky, že
vyzýval všechny své učedníky, aby se od něho
odloučili duchem i srdcem; proto musíme, pokud
od nás žádá, zůstávati odloučení od světa.
Musíme tak činiti, jinak bychom zneuznávali
povahy svého povolání. Vždyť jsme se od' světa
odloučili, abychom se zasvětili Bohu. jednoho dne
jsme zaslechli vnitřní hlas milosti, an nám praví,
bychom opustili svět, a my jsme poslechli tohoto
spasitelného vyzvání; Bůh však se ve svých zá
měrech s námi nemění, proto, chceme-li jednati
podle úmyslů jeho prozřetelnosti, musíme se stříci
světa; neboť jednati jinak, znamenalo by odpírati
milosti, navrátiti se k tomu, čeho jsme zanechali,
a uvésti touto nevěrností své spasení v nebezpečí.
jako řeholníci se musíme snažiti o dokonalost,
vésti život sebranosti mysli a modlitby a pěsto—
vatí ctnosti svého stavu; kterak bychom však
mohli, zabývajíce se světskými záležitostmi, věno
vati pozornost zájmům své duše, zůstávati spojeni
s Bohem, udržovati a nechati se vzmáhati ducha
rozjímave'ho? Řeholník se stává tím neschOpnějším
rozmlouvati s Bohem, čím více obcuje s lidmi.
Kterak lze sloučiti s obcováním se světem pěsto
vání poslušnosti, která nám předpisuje, vzdalovati
se ho, pěstování pokory, která se v něm vždy
potkává se svou záhubou, pěstování čistoty, které
v něm hrozí největší nebezpečí?
Věrné plnění povinností a cvičba v ctnosti jsou
stále vydávány v nebezpečenství při obcování se
světem.
Zachovávejme přesně pravidla; pomněme, »že

voy!

nic nepůsobí takový nepořádek i v nejsvětejsl
řeholní společnosti — a nehubí řeholníky tak —
jako rozhovor s osobami světskými a zvědavost
o tom, co se děje ve světě.<<1)

ll. Svatí a odloučenost od světa. Všichni svatí
souhlasili se spisovatelem Následování Krista, že
»vrchol moudrosti jest: světem pohrdati a tim
spěti k říši nebeskě,<<2) proto také opovrhovah
vším pomíjejicím a hledali jen to, co jest věčné.
Tažme se jich, co myslí o řeholníku stýkajicim
se se světem. Všichni nám odpoví, že i když jsou
tyto styky nařizeny a nutny, nutno se při tom
nacházeti ve stavu utrpení a téměř jako ryba bez
vody.
Takový byl svatý Bernard, který vyšed na krát
kou dobu ze svého kláštera za potřebou Církve a
z papežova rozkazu, nemohl ve světě vydržeti.
»O, cizí to život, který vedu,<<zvolal, »duše má se
hanbí a znepokojuje, mé neklidné svědomí nutí
mě se třásti. jsa samotářem svým stavem, vidím
se zaměstnán ruchem politických záležitostí; jsem
jako nestvůra své doby.<<
Řeholník však, jenž vyhledává styk se světem,
at' uváži, co o tom praví učitelé duchovního života.
»Ne,-<<praví svatý Ambrož, »nevím co může ře

holník hledati ve styku se světem a mezi lidmi
světskýmix »Co děláte mezi davem,<<praví svatý
jeronym, »vy, kteří podle svého stavu máte žiti
odloučení

od lidí.<< »Nezřekli jste se světa?<<, di

svatý Hilarius, »proč tedy hledáte marnivých jeho
1) Sbirka.
2) Kn. l., hl. ], 3.
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útěch?<< >>Vizte<<,dodává

svatý Efrem, »řeholnící,

jak se váš šat liší od šatu lidí světských, to vám
musí zajisté připomínati, že se s nimi nemáte
spojovati.<<

Světec však, jehož máme nejvíce slyšeti a sna
žiti se nejvíce následovati, jest náš svatý Otec.
Není nám zajisté neznámo, jak velký odpor měl
k světu?) Kolikrát nám ve svých spisech opětuje
rady jako jest tato: »Považujte svět za svého
nepřítele, poněvadž jest nepřítelem Božím...
Mějte v ošklivosti rozmluvy s ním a nestrpte, aby
měl i ten nejmenší přístup k vám obávajíce se,
že obcujíce s ním, měli byste podíl na jeho
duchu.<<2)

lll. Kterak smýšlejí lidé světští o řeholnících
nezachovávajících pravidel. Ačkoli jest svět tak
zkažený, přece žádá, aby každý zachovával před
pisy slušnosti svého stavu, a ví, že řeholníci jsou
povinni zůstávati, pokud mohou, v středu své
řeholní obce. A nejen že nás mezi sebou nechce
míti, jakmile jej i dost málo vyhledáváme, učiní
si též o nás i nepříznivé mínění a táže se, jak
můžeme z malicherných iklamných příčin o
pustíti takto své povinnosti řeholní obce.
Tento úsudek světa jest odůvodněn. Či neučí
zkušenost, že duše, které mají na světě zálibu,
přestávají býti brzy dušemi ctnostnýmí, jestliže
vůbec jimi ještě jsou?
Řeholníci, kteří se ukazují ve světě, ztrácejí
mnoho na své vážnosti, neboť často mu dávají
1) Duch a ctnosti, hl. 7.
2) 41. rozj., 2.
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příležitost k shledání na nich chyb, o nichž se
domníval, že jsou jich prosti, odtud pak pochází
opovržení, jež více méně spadá vždy na celé ná—
boženstvi.
Střezme se tedy světa, chceme-li býti hodni
svého jména i svého šatu a nechceme-li býti po—
važováni za nepřirozené a býti svým spolubratřim
ku pohoršení.
O Ježíši, děkuji ti, že jsi mi dal milost povolání
řeholního, prosím tě, račiž doplnit toto dobrodiní
a uděl mi, abych žil vždy v odloučenosti od světa,
abych si zasloužil odměny těch, kteří jim z lásky
k tobě opovrhuji.

Duchovní kytice. Musíte se považovati za od
umřelé světu a nemiti žádného spojeni s ním.
(41. rozj. z.)
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30. POHORŠENÍ.

Krátký

obsah.

|. Co jest pohoršení& jak jest

rozšířeno. Pohoršovati znamená ponoukati bližního ke
zlému slovy nebo zlými skutky; znamená to odpírati pů
sobení Ducha svatého v duších. Pohoršení jest ve světě
velmi časté a může se přihoditi i v řeholi. Nedopusťme se
nikdy hříchu, jehož následky jsou tak osudné.
ll. Velikost hříchu pohoršení. Pokoušející jest náhon
čím satanovým; jsa jakýmsi antikrístem, jest nepřítelem
duší, ničitclcm dobra a apoštolem zla. jak velké zlo může
působiti a jak velkou zodpovědnost uvaluje na sebe řehol—
ník, jenž dává pohoršení svým Bratřím nebo veřejnosti
nebo svým žákům! Pamatujme na počet, který musí po
kušitel klásti Bohu.
Ill. Naše chování vzhledem ku pohoršení. Mějme se na
pozoru před pohoršením, ať přichází odkudkoli; naší po
vinností jest, odpírati mu pokud možno. Varujme se vše
ho, co by mohlo pohoršovati a snažme se napravíti zlé
příklady, které jsme snad dali. Kéž dá Pán náš, aby byli
v našich řadách jen lidé dávající dobrý příklad!
ROZJÍMÁNI.

Běda člověku tomu, skrze něhož pohoršení přichází.
(Mat. 18, 7.)

|. Co jest pohoršení a jak jest časté. Pohoršení
jest ponoukání bližního ke zlému slovy, skutky
a opomenutím dobrého, ať již jsou ty věci zlé
samy sebou anebo aspoň zdánlivě; pohoršení od—
pírá co nejvíce působení Ducha svatého v duších;
jest to síla příkladu použitá k stržení jich do
hříchu, k němuž je již tak mocně nabádá trojí

žádosňvost
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Pohoršení učí zlému ty, kteří ho neznali; pře
mlouvá k němu a učí míti v něm zalíbení ty, kteří
je měli v ošklivosti; kazí toho, který se ho dopouští
i ty, kteří ho vidí je konati.

Pohoršení jest v jistém smyslu hříchem dědič
ným, jímž se zvěčňuje od pokolení do pokolení
zlo, které kormoutí Církev; »jest to prudká řeka,\<
praví svatý Augustin, »která strhuje všechno do
propasti záhuby<<;jest to oheň při požáru, jenž se
šíří s jednoho předmětu na druhý, až jest všechno
v plamenech; jest to nakažlivý vzduch a mrtvoli
zápach všechno pronikající.
Pohoršení se vyskytuje zvláště ve světě, kde
podle výroku svatého jana »všecko jest žádost
těla, a žádost očí a pýcha života,<1) kde se neřest
představuje téměř při každém kroku. A přece se
může příhodití i v řeholi, poněvadž, jak pozname
nává svatý jeronym, všude, kde jsou lidé, jest
také slabost lidská; všude zde na zemi potkává se
zlo s dobrem, zlí se spravedlivýmí.
Když se vyskytl jídáš ve sboru apoštolském,
která řeholní společnost odvážila by se lichotíti
si, že v ní nebude nikdy nehodných členů? jest
mravně nemožno, jak učí ježíš Krístusf) aby ne
přícházela pohoršení; nebud'me tedy překvapeni
pohoršenimi, jichž snad budeme svědky, avšak
bděme, abychom se nestali jejich obětmi.
Varujme se všeho, čím bychom mohli zavdati
příčinu k pohoršení. Následky tohoto hříchu jsout'
1) |. Jan 2, 16.
2) Mat. 18, 7.
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tak osudné! Prosme Boha o milost, abychom se
jím nikdy neprovinili.
Il. Velikost hříchu pohoršení. Kdo dává po
horšení, koná skutečně dílo d'áblovo, jest jeho ná
strojem, jeho náhončím, aby zahubil duše. jest
jako antikrist: svými zhoubnými příklady odpírá
učení Kristovu, protiví se zřízení jeho království,
a pokud závisí na něm, maří proliti jeho nejsvě—
tější krve; náleží k těm, o nichž mluvil svatý
Pavel řka: »Mnoho chodí těch, o nichž jsem vám
často pravil, nyní pak i s pláčem pravím, že jsou
nepřáteli kříže Kristova, jichžto konec jest za
hynutí.<1)
»Kdo dává pohoršení jest vrahem,<< dí svatý
Ambrož, »jenž zasluhuje vytrpěti tolikrát smrt,
kolika duší zavinil záhubu.< Také Pán náš pro
nesl nad ním kletbu: »Běda člověku tomu, skrze
něhož pohoršení přichází.—ď)
Pohoršení působí tím více zla, pochází-li od
osob, o nichž jsme se větším právem domnívali,
že jsou ctnostny, anebo jejichž postavení a vážnost
jest vyšší.
jak mnoho zla způsobí řeholník v řeholní obci,
dává—lipohoršení! Může v ní zavésti nezachová
vání pravidel, špatného ducha, nepořádek; může
ji přivésti o dobrou pověst a zaviniti mnohdy
i její zkázu.
jak by se také provinil ten, jenž svými slovy,
svým chováním, svými pohledy, svým jednáním
dával pohoršení lidem světským!
1) Filip. 3, 18 a 19.
2) Mat. 18, 7.
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Mnohem větší by však byla zodpovědnost řehol
ního učitele, jenž by dával pohoršení svým žákům.
jsa ustanoven vésti je k dobrému, nabádá je ke
zlému; muž Boží koná službu ďábelskou, tento
pastýř jest svým ovečkám vlkem dravým. 0, ne
chat' uváží strašná slova Kristova: »Kdo by však
pohoršil jednoho z maličkých těchto, kteří ve mně
věří, tomu bylo by lépe, aby žernov osličí zavěšen
byl na hrdlo jeho_a on pohroužen byl do hluboko—
sti mořské.<<1)

Zpytujme vážně své chování. Vizme, zdali se
na něm nenachází něčeho, co by mohlo pohoršo
vatí bližního; je—lítomu tak, pospěšme se napra—

viti, pamatujíce na počet, který budeme musiti
klástí Bohu.

lll. Naše chování vzhledem ku pohoršení. Ne
důvěřujme své slabostí a buďme na stráži proti ne
bezpečenstvím pohoršení. Střezme se světa, jemuž
pro pohoršení Pán náš zlořečil.2) jsme-li povinni
ukázati se v něm, »at' se to děje tak, že jsme jiným
ke vzdělání<<.3)

Odporujme, pokud jest v naší mocí, činům v naší
řeholní společnosti, jež škodí řeholnímu duchu;
nezapomínejme, že podle slov našeho svatého Za
kladatele »musíme býti svým Bratřím ve všem
dobrým příkladem<<.4)
Strachujme se více nežli smrti i stínu pohor—
1)
2)
3)
4)

Mat. 18, 6.
Mat. 18, 7.
98. rozj., 2.
69. rozj., 2.
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šení. Prosme Pána našeho, aby nikdy nedopustil,
aby se některý Bratr provinil pohoršením.
Želme zlých příkladů, které jsme dříve dali, a
na odškodněnou ved'me život plný zbožnosti, ře—
holní kázně a horlivosti.

Podle rady svatého apoštola varujme se pečlivě
všeho, co by mohlo pohoršiti, »aby se nepohaněla
služba naše<<.1) Aby nám svědomí nikdy nevytý—

kalo, že jsme svým chováním pomáhali »k záhubě.
duše, za niž Kristus zemřel-<<.2)

O ježíši, božský Beránku, jenž jsi se obětoval
za spásu světa, ve jménu krve, kterou jsi prolil
na kříži, prosíme tě, kéž nikdy nedáváme pohon
šení my, řeholníci, které jsi povolal, aby pracovali
s tebou na tvém díle spasení; snažně tě žádáme,
dejž, aby v našich řadách byli vždy jen lidé bez
úhonní, jejichž dobré chování zjednává jim i nám
hojnost tvého požehnání.

Duchovní kytice. Chovejte se tak, aby celý
váš zevnějšek, všechna vaše slova a všechny
vaše skutky dýchaly ctnosti.
(98. rozj., 2.)

1) ". Kor. 6, 3.
2) Rim. 14, 15.
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31.

Krátký

BOJ PROTI NÁRUZIVOSTEM.

obsah.

|. Nutnost boje proti náruživo

stem. Bojujme proti nim, neboť jsou našimi nejhroznějši—
mi nepřáteli; _ležíš Kristus nás k tomu zavazuje; všichni
svatí byli toho velmi dbali; kdybychom toho nečinili, ne
mohli bychom se zvátí řeholníky a naše posláni u mládeže
by bylo poškozeno. Podnikněme odhodlaně tento boj, jde
tu o naše nejdražší zájmy.

Il. Zvláště třeba bojovati proti panující náruživosti.
Ona poroučí ostatním; ona jest většinou příčinou našich
poklesků; snažme se ji poznati a pak pronásledujme nc
unavně tohoto nebezpečného nepřítele. Zvítěziti nad nu
znamená, zjednati si mír a zabezpečiti si prospěch v do
konalosti.
III. Kterak bojovati proti náruživostem. Prosme Boha,
aby nám pomáhal svou milosti a skládejme v něho svou
důvěru; bojujme proti svým náruživostem hned s počátku
a se vší rozhodností své vůle; užívejme prostředků, které:
jsou nám doporučeny, a pokračujme ve svém úsilí s trpě
livostí a s vytrvalostí. Nezapomínejme, že jest to díli,
celého našeho života.
ROZjÍMÁNÍ.

Budete-li žití podle těla, zemřete. (Rim. 8, 18.)

l. Nutnost boje proti náruživostem. Boj proti
náruživostem jest nutný, poněvadž jsou největší
překážkou našeho spojeni s Bohem; poněvadž
udržujíce nás takřka shrbeny k zemi, znesnadňují
nám naší chůzi k nebi; protože, když si jich ne
podrobíme, vloží na nás nejukrutnějši a nejvýš po
tupné tyranství.
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jak žalostné účinky mají náruživosti v naší duši!
Rozumu zahalují pravdu a udržují jej v klamu
nebo přeludu; znepokojují srdce a vzbuzují v něm
nezřízené city; působí mocně na vůli a ponoukají
ji, aby je ukojila; odnímají člověku všechnu energu
pro dobro.
Musíme tedy proti nim bojovati pro zlo, které
působí. Mimo to přikazuje nám to ježíš Kristus,
neboť pravil:

-»Zapři sebe sám.<<1) »Kdo miluje

život svůj, ztratí jej, a kdo nenávidí život svůj na
tomto světě, k životu věčnému zachová

jej,—18)

Skrze velkého apoštola také praví, že »máme od
ložiti starého člověka<<'3)a »ukřižovati tělo své
i s vášněmi a žádostmi<<.4)

Všichni duchovní spisovatelé kladou důraz na
tento boj proti nezřízeným náruživostem. Všichni
svatí vedli neustálý boj proti svým zkaženým ná
klonnostem; jejich život byl stálou obětí zlých ná
ruživostí, jejichž símě měli jako my i oni, které
však s pomocí milosti utlumili energií své vůle pro
dobro.
Své náklonnosti musíme potírati pod ztrátou
řeholního života. Vpravdě, bez tohoto boje, kterak
bychom pěstovali chudobu, čistotu a poslušnost.
jež stojí v přímém odporu proti trojí žádostivosti?
Kterak bychom zachovávali pravidla, kdybychom
nechtěli odpírati zlým snahám přirozenosti? A čím
by byla řeholní společnost, jejíž členové by nebo
1)
2)
3)
4)

Mat. 16, 24.
Jan 12, 25.
Efes. 4, 22.
Gal. 5. 24.
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jovali proti smyslnosti, pýše, sobectví, nenávisti,

závisti?...

Konečně učitel, jenž nepanuje nad svými zlými
tužbami, poškozoval by dobro, které působiti
u mládeže jest povolán; dával by svým žákům
zhoubný příklad. A kterak by je mohl naučiti pře
máhatí jejich hříšné náklonnosti, kdyby sám byl
otrokem svých náklonností?
Všechny tyto pohnutky ukládají nám tedy váž
nou povinnost podniknouti boj proti zkaženým ná
klonnostem a jej neúnavně vésti.
ll. Zvláště třeba bojovati proti panující náru
živostí. Mezi našimi náruživostmí jest jedna, která
ostatním poroučí, jež jest počátkem naších ob
vyklých poklesků a téměř vždy příčinou našich
nejtěžších hříchů, toť náruživost panující. Zvláště
této třeba vypověděti nesmiřitelný boj. Naše chyby
jsou výhonky jedovaté rostliny, uříznoutí její lo
dyhu a vykopati její kořen jest zajisté nejlepším
prostředkem k zničení oněch výhonků, jež jsou
nám tak škodlívy.
jest to ovšem obtížné bojovati proti této náru
žívosti, neboť ona tím více líchotí člověku zevněj
šímu, čím jest škodlivější člověku vnitřnímu; leč
jest nutno rozhodnouti se k tomu, jinak bychom
vůbec neprospívali v životě duchovním a mohli
bychom í klesnoutí a upadnouti v záhubu.
Hled'me ji napřed poznati. Za tím účelem tažme
se těch, kteří jsou pověřeni nás vésti, a zároveň
uvažujme o povaze svých obyčejných a nejvrouc
nějších přání, o svých pokušeních i nejobvyklej
ších chybách, o svých obavách, zármutku í rado
stech; zpytujme, které ze svých náruživostí je mů
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žeme nejvíce připsati. Potírejme pak odhodlaně
svou hlavní chybu a jděme proti ní jako šel David
proti Goliáši ve jménu i se zbraněmi Boha lzrael
ských.
Pomněme, že přemoci svou panující náruživost
znamená, zajistiti si na světě mír a odstraniti nej
větší překážku pokroku v dokonalosti.

lll. Kterak bojovati proti svým náruživostem.
Abychom potřeli a podmanili si své náruživosti,
prosme Boha za milost nutného osvícení a potřeb
né sily; složme v něho veškeru svou důvěru a ne
spoléhejme sami na sebe; naše vůle jest jen sla

bost ibezmocnost,

avšak podporována milosti

zmůže všechno, co se týká spásy. Utíkejme se
k Bohu, jako kdyby vitězství záviselo jen od něho,
sami však jednejme, jako kdyby záviselo jen od
nas.
Bojujme proti náruživostem hned s počátku, ne-
boť nejmenší zpozděni by nás mohlo uvrci v záhu
bu; jsouť ony nebezpečné nemoci, které třeba
energicky léčiti hned při prvních příznacích; jsou
to nepřátelé vnitřní, které třeba napřed spoutati,
bez čehož bychom nemohli ničeho podniknouti
proti nepřátelům zevnitřnim.
Bojujme proti svým náruživostem důrazně, se
vší silou své vůle; utněme napřed vše, co je
udržuje i rozněcuje; rozmnožme úkony opačných
jim ctností a dospějme tak dalece, že milujeme to,
co nás nabádá nenáviděti, a že nenávidíme toho,
co nás povzbuzují milovati; neustupujme jim v ni
čem; neboť místo abychom je uklidnili dovolujice
jim nějakého ukojení, činíme je tím opovážlivěj
šimi a žádostivějšími. »Dáti pokrm této divoké
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zvěři<<, praví svatý Alfons z Liguori, »znamená,
posíliti ji a učiniti ji schopnou, aby nás jistě po—
hltila.<

Bojujme proti náruživostem podle daných po
kynů a tak četnými a působivými prostředky,
které se nám poskytují v našem svatém stavu.
Potírejme je s trpělivostí i vytrvalostí; v jed
nom dnu nestaneme se nad nimi pány, toť dílem
celého života, ať jsou totiž námahy naše jakékoli,
své přirozenosti nemůžeme změniti. je—litedy boj,
který musíme vésti, dlouho trvající a obtížný, ne
ztrácejme zmužilosti, neboť každý boj, který pod
nikneme, rozmnožuje naše síly a zmenšuje sílu
náruživostí, zjednává nám nových milosti a množí
naše zásluhy pro nebe.
Pane, uděl mi svou milost, abych překonal nej
větší zkaženost své přirozenosti, která mě strhuje
do hříchu; pomoz mi přemoci náruživostí, jež se
nacházejí v mém srdci a skrze něž mi odvěký ne
přítel klade nejnebezpečnější osidla, hledí mě za
hubiti a hodlá mi uloupiti slávu, kterou mi tva
dobrotivost určila.

Duchovní kytice. Měli jste svět jen proto opu
stitž, abyste usmrtili své náruživostž.
(76. rozj.. 2.)
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32. OBNOVA CHARAKTERU.
K r á tký o b s a h . ]. Nutnost pracovati na obnově
svého charakteru. Jest toho potřebí, poněvadž dobrý
charakter nás činí váženými a šťastnými, kdežto charakter
zlý nás činí Opovrženi hodnými a nešt'astnými; jest toho
třeba, abychom mohli lépe následovati _ležiše Krista, aby
chom ctili řeholi a učili ji ctiti. Mohli bychom váhati pod

niknouti tak nutnou obnovu?
ll. Pohnutky plynoucí ze společenského života i z na
šeho poslání. Aby panovaly v řeholní obci svornost, ra
dost i mír, musí se každý snažiti, aby jeho charakter byl
družný, laskavý a snášelivý. Učitel, jenž by pro chyby
svého charakteru neměl ani vážnosti ani naklonnosti svých
žáků, nemohl by jim prokazovati dobra. O, jakých výhod
poskytuje dobrý charakter! Snažme se ho nabýti.
lll. Chyby charakteru a prostředky, jak se jich zbaviti.
Zkoumejme svůj charakter, vizme jeho chyby a s pomocí
milosti Boží bojujme proti nim důrazně, vytrvale i velko
myslně. Bojujme především proti své panující chybě. Pros
me Pána našeho, aby v nás napravil vše, co by mohlo
škoditi dobru, která konati nás povolal.

ROZleÁNI.
Odložte starého člověka; obnovte se na duchu mysli své.
(Efes. ]„ 22 a 23.)

]. Nutnost pracovatí na obnově svého charak
teru. Náš charakter jest souhrn mravních rozpo—
ložení mysli, zvyků i náklonností ke ctnosti nebo
k neřesti; jest to tvářnost naši duše se zřetelem
na její smýšlení a na její projevy.
Každý charakter má něco dobrého, jež třeba
uchovávati i pěstiti, má však také něco zlého a
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proti tomu třeba bojovati, je seslabovati a vy
hubiti; to právě se vyrozumívá slovem obnova
charakteru, obnova to, kterou nám tolikeré po
hnutky ukládají za povinnost.
Dobrý charakter zjednává úctu lidí, ukazuje duši
silnou a označuje osobu dobře vychovanou; on
činí život příjemný.
Zlý charakter zjednává opovržení a nenávist
těch, kteří nás znají, odvrací je od nás a jest pří
činou mnohých mrzutostí a útrap. Kdo by tedy
nepoznával, že každý musí pracovati na obnově
svého charakteru?
Musíme chtíti dobré, jest však zřejmo, že mu
síme dobré chtíti napřed na sobě samých a snažiti
se zdokonalovati se. Dříve než začneme zdokona
lovati jiné, musíme obnoviti svůj charakter. jest
mnoho osob, jež chybami svého charakteru maří
dobro, které by mohly působiti. Při styku s bliž
ním máme následovati ježíše Krista, svůj vzor a
proto se snažiti býti jako on >>tiší a pokorní
srdcem<<,1) mluviti a jednati, jak by on sám činil.
Povinnost, kterou máme, snažiti se o dokonalost,
ukládá nám na prvém místě napraviti nedostatky
svého charakteru.
V očích lidí představujeme náboženství, neboť
nosíme jeho šat, proto musíme dokazovatí, že ma
na nás svůj blahodárný vliv tím, že nás činí tichý
mi, ochotnými, zdvořilými, laskavými a velkomysl
nými. Takovým chováním napomáháme získati mu
srdce, kdežto s charakterem špatným napomáháme
odvraceti je od něho.

_—

1) Mat. 11, 29.
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Kéž nás tyto pohnutky povzbudí podniknoutí
vážně obnovu svého charakteru a pracovatí o ní
vytrvale, jestít' tak nutna pro nás i pro ty, s nimiž
žijeme.
ll. Pohnutky k obnově charakteru plynoucí ze
společného života i z našeho poslání. Každou va—
dou charakteru způsobujeme obtíže těm, s nimiž
se stýkáme, zvláště pak těm, s nimiž přebývámc.
Ve společností lidí dobrého charakteru jest život
sladký a dobro snadnější; avšak ve společnosti
těch, kteří mají zlý charakter, stává se všechno
obtížným, jsme trápení a cítíme se ponoukání k ne
klidu a omrzelostí. Milujeme-lí své spolubratry,
zjednejme jím štěstí, že v nás naleznou charakter
laskavý, družný í snášelívý, šířící všude mír í ra
dost duševní. Při svém obcování s Bratry dbejmc
věrného zachovávání toho, co předpísují naše pra—
vidla?) Není to ostatně také prostředek příspíva
jící mocně k našemu vlastnímu štěstí?
jsouce pověřeni výchovou mládeže, musíme
z tohoto důvodu rovněž pracovati na této obnově.
Nadání dobrým charakterem budeme s větším
úspěchem konati toto nesnadné dílo. Připomeňme
si, že velkým účelem výchovy jest vzdělání cha
rakteru ditek a že jím nemůžeme poskytnouti toho,
čeho samí nemáme. Žáci jsou pozorní na všecko,
co konáme; v mnohých věcech berou si nás za
vzor; i oni nás považují za představitele nábožen
stvi; nemůžeme je přimětí, aby si je oblíbili, jestli
že se jím samí nezdáme opravdově hodnýmí úcty.
Pravýmí apoštoly jsou ti, kteří podle příkladu
1) Všeob. prav., hl. 13.
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svatého Františka Saleského získávají srdce svou
dobrotivostí i svou vlídností a jsou oblíbeni ode
všech, kteří je vidí, a tím je činí ochotnými příjí
mati jejich naučení.
Všechno nás tedy zavazuje k obnově charakteru.
Bude nás to ovšem státi námahu, abychom při
tom došli úspěchu; nemůžeme však váhatí, neboť
jde tu o slávu Boží, o naše a spolubratří štěstí a
o výchovu dítek nám svěřených.

lll. Chyby charakteru a prostředky, jak se jich
zbaviti. Zkoumejme svůj charakter; zpytujme se
před Bohem, které chyby máme, a učiňme před
sevzetí potírati je.
Nejsme pyšní, domýšliví, marníví, osobíví, zá
vistíví, nenávistní a sobečtí?
Nejsme nevražíví, mstíví, prchlíví, nedůtkliví,
podezřívaví, snadno náchylní k nespravedlivým
předsudkům? Nejsme vrtošíví, podivínští, nespo
lečenští, protívní, mrzutí, vrtkaví a nakloněni k po
smívání, ke kritice a k reptání?
Není snad vadou našeho charakteru změkčilost,
nedůtklivost, malomyslnost a lehkomyslnost i ne

stálost?

Vizme, co jest na nás chybného a začněme
vážně to napravovati.
Při tom jest třeba, pracovatí se vší energií své
vůle; vzývatí vroucně o přispění milostí, bez níž
nezvítězíme nad svou přirozeností; snažítí se na
býtí dobrých návyků, býti ke všem zdvořilí a ne
mítí nic trestuhodného ve způsobu jednání a mlu
vení ; nechatí se upozorňovati na chyby charakteru
těmi, kteří nás znají; povzbuzovati se k tomu, co
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se protiví vládnoucí chybě, kterou na sobě pozo—
rujeme.
Užívejme těchto prostředků, abychom nabyli ve
svém chování i na svém mravním vzezření oněch
vlastností, jichž vyžaduje naše řeholní a učitelské
povolání.
O ježíši, pomoz mi svou milosti obnoviti můj
charakter podle vzoru tvého charakteru; dejž,
abych se zbavil každého trestuhodněho zvyku, aby
nebylo na mně ničeho, co by se ti nelíbilo, anebo
co by překáželo tomu, abych pracoval s úspěchem
na spáse duší mi svěřených.
Duchovní kytice. Dbejte toho, abyste byli ke
všem srdeční a mluvili s velkou přívětivostž a
uetžvosti.
(Dopisy.)

16.9

33. O STREZENÍ SRDCE.

Krátký

obsah.

[. Pohnutky ke střežení srdce.

Bděme nad svým srdcem, abychom je zachovali Bohu,
jemuž jediné náleži; ježíš Kristus vylil svou krev, aby si ji
přivlastnil; my jsme mu je zasvětili a musíme z něho
klásti počet. Naše srdce jest to, co máme nejdražšího;
uchovávati je čistě jest našim blahem, naši bezpečnosti.
naši zásluhou i slávou. Připomeňme si často, že >>blaho—
slavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou<<.

ll. Prostředky ke střežení srdce. Konejme časté úkony
lásky k Bohu; važme si jen toho, _čehosi Bůh váži; ne

mějme zalíbení ve tvorech; umrtvujme své smysly; zůsta
vejme odloučení od světa; varujme se i stínu důvěrnosii
Prosme Boha, aby v nás zničil každý pocit, jenž by nebyl
pro něho.
ROZJÍMÁNÍ.

Všelikou stráží ostříhej srdce svého. (Přísl. 4, 28.)

I. Pohnutky ke střežení srdce. Střežiti své srdce
znamená zachovávati je Bohu, jemuž jediné náleži,
zabrániti, aby nekleslo s výše, které došlo milosti
Boží, odvraceti od něho zlé nebo nebezpečné ná—
klonnosti, uchrániti je před zhoubnými lakadly
světa i před osídly d'áblovými, jenž je chce uchvá
titi.'
Co tu máme pohnutek, bychom bděli nad svým
srdcem a zachovali je čistě, jak Bůh od nás žádá!
jest vpravdě něco dražšího, něco cennějšiho nad
naše srdce? jestiť to naše duše ve své schopnosti
milovati, která jest ze všech nejvznešenější; v zra
cích Božích všechny vlastnosti ducha i těla nejsou
ničím, nejsou-li naše náklonnosti čisty a jen
k němu se odnášející.
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Naše srdce jest tak velké ceny, že ]ežíš Kristus
přichází, aby ho od nás žádal: »Synu můj,<<praví,
»dej mi srdce své.<< Tak si ho váží, že k jeho

získání stal se jedním z nás, pracoval, trpěl a
prolil svou krev na kříži. Naše srdce náleží tedy
Ježíši Kristu, poněvadž si je vydobil i vykoupil;
ono mu však také náleží, poněvadž jsme mu je
často i s radostí dali a zasvětili. jemu zajisté ná
leži; směli bychom mu je opět vzíti?
Nad svým srdcem musíme bdíti, jestit' to útlá.
květina, kterou již pouhé nic může připraviti o svě
žest; jest to zrcadlo, v němž se shlíží Bůh lásky a
které může pouhým dechem pozbýti lesku, proto
musí býti naše pozornost nad ním ustavičná. Stře
žití je jest naší osobní záležitostí; každý z nás
musí bdíti nad tímto pokladem, pěstovati tuto
květinu, udržovati toto zrcadlo čisté; Bůh bude
žádati od nás počet, kterak jsme to činili.
Srdce třeba střežiti, poněvadž tu jde o naše nej
větší, ano i jediné opravdové zájmy; tato bdělost
přispívá k našemu blahu. »jest-li nějaká radost
na světě,<<praví Následování Krista, »té se zajistc'
dostane člověku čistého srdce.<:1) Čistota nám
zabezpečuje zásluhy, neboť Následování Kristaz)
dí dále: »Čisté srdce vydává ovoce dobrého'ži
vota<<,a naše skutky jsou jen potud záslužny, po
kud jsou naše náklonnosti čisté a bohumilé; ona
jest naši cti & opravdovou velikostí podle slov
knihy Příslovíz3) »Kdo panuje nad myslí svou.
lepší jest než ten, kterýž dobývá města
1) Kn. ll., hl. 4., 2.
2) Kn. lll., hl. 31.. 4.

3) Přísl. 16, 32.
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Střežení srdce uchovává ducha od klamů, jejichž
zdrojem jsou nezřízené náklonnosti i náruživosti;
ono mu dovoluje souditi správněji o všech věcech
a ceniti je, jak Bůh sám je cení.
Střežení srdce jest naší jedinou jistotou; neza
pomínejme, že jsme obklopeni nepřáteli a že nás
naším srdcem chtějí zahubiti, že právě k němu
směřuje všechno jejich úsilí. V našem srdci chce
padlý anděl zříditi svůj trůn vedle, nebo spíše,
místo trůnu Božího; našeho srdce chce nabýti svět,
a by se ho zmocnil, rozvíjí před jeho zraky svou
svůdnou nádheru a svou zhoubnou marnivost.
Běda nám, kdyby někdy naše bdělost nad tímto
pokladem trpěla ujmu!
Střežene' srdce jest chrámem, v němž Duch
svatý rád přebývá; srdce, jež není střeženo, stane
se brzy brlohem těch nejsprostších náruživostí.
Střezme své srdce, abychom se stali hodnými
býti jednou společníky serafinů podle slov Kristo
vých: »Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
Boha viděti budou.<<1)

ll. Prostředky ke střežení srdce. Abychom
střežili své srdce, musíme často vzbuzovati úkony
lásky k Bohu; toto jest cvičba jemu vlastní; ne
činí-li jich, ztrácí své síly, stává se malátným jako
úd jsoucí stále v nehybnosti, anebo vezme špatný
směr a odnáší všechnu svou náklonnost ke tvo
rům. »Vzhůru srdce<<, praví Církev svatá v meš—

ních modlitbách. Buďme věrni tomuto pozvání a
pozvedněme své srdce až k Srdci ježíšovu, jež mu
dá žíti svým životem, zářiti svým leskem, pláti
1) Mat. 5, 8.
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svými plameny a učiní je nepřístupným lakadlům
světa i d'ábla.
Chceme-li střežiti své srdce, musíme si vážiti
jen toho, čeho si Bůh “váží, a opovrhovati vším, co
jest marně i nebezpečné; neboť Ježíš Kristus
pravil: »Kde jest poklad tvůj, tam jest i srdce
tvé.<<1)Odhadujme všechno ze stanoviska víry a
naše náklonnosti budou směřovati jen k opravdo
vému dobru.
Chceme-li střežiti své srdce, musime umrtvo—
vali své smysly, zvláště zrak; přemáhati hned
s počátku každou náruživost, která se v nás pro
budí, nedůvěřovati sobě samým, míti s osobami
světskými jen ony styky, jichž žádá poslušnost a
učinice opatření, která předpisují naše svatá pra
vidla.

Nesmíme míti jiné lásky leč tu, která spočívá
v ježíši Kristu. »Hled',<<praví Následování Kris
ta,f') »abys neuvizl ve světských tenatech a nebyl
polapen a nezahynul..<<Nesmíme na sobě ničeho
trpěti, co by mělo i stín důvěrnosti. O, jak důle

žita jest tato věc! jak mnoho srdcí bylo uloupeno
ježiši Kristu touto bídnou chybou! S počátku jest
jen nitkou, která se však zdvojnásobuje a zdvoj
násobuje, až jest z ní lano, jež nás strhuje do pro
pasti zla. Mějme tedy odvahu k ráznému přerušeni
všech přirozených svazků a odlučme se rychle
i bez váhání ode všeho, co by mohlo míti na naše
srdce vliv, který by je neobracel k Bohu.
1) Mat. 6, 21.
2) Kor. ll., hl. l.. 4.
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»Bože můj, netrp již ve mně ničeho, co by se
protivilo svaté vůli tvé. Zmař ve mně veškery zlé
náklonnosti, znič ve mně všechna hnutí nezřízené
přirozenosti, která by se zmocniti chtěla srdce
mého, ať jest vedeno pouze božským Duchem
tvým.<<1)

Duchovní kytice. Milujeme-li něco na tvarech,
musíme to mžlovati jen v Bohu.
(70. rozj., l.)

1) Ranní modlitba.
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34. O DĚLENÍ SRDCE.
!( r á t k ý o b s a h . [. Dělení srdce jest vůči Bohu ne

spravedlnost. Bůh stvořil naše srdce pro sebe; on chce
všechnu naši lásku; milovati tvora mimo něho znamená
jej urážeti. _ležíš Kristus si naše srdce vykoupil a my jsme
mu je častěji zasvětili; jaký by to byl nevděk, kdybychom
je dali světu, ďáblu! Rceme často Bohu, že ho milujeme
z celého srdce svého.
ll. Nebezpečí, jichž počátkem jest dělení srdce. Dělení
srdce zeslabuje naše spojení s Bohem, zeslabuje milost,
množí žádostivost, jest zdrojem nepokoje í mravních
útrap; jest klamné, neboť >>nikdonemůže sloužiti dvěma
pánům<<; konečně uvádí v nebezpečí naše spasení. Ne
vydávejme se v nebezpečenstvi neštěstí jak na _tomto,
tak i na onom světě.
lll. Kterak se uvarovati dělení svého srdce. Za tím
účelem musíme: nad svým srdcem bdíti, nedůvěřovati své
slabostí, odstraniti rychle vše, co poutá ke tvorům; roz
jímati často o dobrotivosti Boží a o všem, co pro nás
učinilo Srdce ježišovo. Prosme toto božské Srdce, aby
bylo vždy pánem i oporou našeho srdce.
ROZJÍMÁNI.

Rozděleno jest srdce jejich, nyni zahynou. (Oseáš 10, 2.)

!. Dělení srdce jest vůči Bohu nespravedlnosti.
Děliti své srdce znamená, chtíti zároveň milovatí
Boha i tvory, aniž milovati tvora pro Boha. jsou
lidé, kteří chtějí dáti své srdce Bohu, ale pouze
částečně vyhražujíce si dáti zbytek tvoru. Mějme
se na pozoru, abychom k nim nepatřili.
Naše srdce náleží cele Bohu; jen on je stvořil,
a stvořil je jen pro sebe; výslovně přikázal přiká
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záním, jež jest prvním a jež obsahuje celý zákon:
»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého..<<1)Co by nás tedy mohlo oprávniti věno
vati mu jen část svého srdce? Kdo by mohl míti
právo na onu část, kterou od srdce svého oddě
lime?
»jestliže<<,jak dí svatý apoštol jan, »Bůh prve
miloval nás<<,=) musime jej tedy již z vděčnosti
milovati. Abychom se mu za jeho nekonečnou
lásku odvděčili, mohli bychom váhati dáti mu své
srdce celé? Naše srdce náleží úplně Pánu našemu
ježíši Kristu. Nevyprostil je svou milostí z panství
satanova? Nesestoupil s nebe na zemi, aby je vy
svobodil z otroctví? Ncpřijal na sebe naši přiroze
nost? Nevydal svou krevi svůj život? A nyní,
když zaplatil výkupné za ně, chtěli bychom mu sve
srdce dáti jen částečně, když nás o ně žádá! jaká
by to byla nevděčnost!
Kolikrát jsme ostatně již svá srdce zasvětili své
mu božskému Mistru! Každého dne obnovujemc
toto zasvěcení prosice ho, aby žil v nás jediné on
sám,—“)a slibujíce

mu, že budeme s nim věčně a

nerozlučně spojenif) A po tomto věnování statku,
kterého ostatně můžeme jen užívati a jehož ma—
jiteli nikterak nejsme, mělo by nám přijiti na mysl
odstoupiti mu jen část!
Považme jen, jaká by to byla urážka nejvyšší
velebnosti Boží, kdybychom mu odmítli úplné vě
1) Mat. 22, 37.
2) [. _lan 4, 10.

3) Ranní modlitba.
4) Večerní modlitba.

'
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nování svého srdce, a jak velice bychom se pro
vinili proti svému božskému Spasiteli, jenž z lásky
k nám prolil všechnu svou krev, kdybychom ho
nemilovali bezvýhradně.

ll. Nebezpečí, jichž počátkem jest dělení srdce.
Dělení srdce, jež jest samo v sobě tak nespravedli
vé a vůči Bohu tak urážlivé, jest také počátkem
veškerých hříchů a našeho neštěstí.
Děliti své srdce znamená zeslabiti v sobě lásku
Boží a často i úplně uhasiti oheň lásky; znamená
zeslabiti v sobě milost a stávati se víc a více ne
schopným konati dobré. Náklonnost ke tvorům
zmenšuje náklonnost k Stvořiteli, a žádostivost
vzrůstá tím více, čím více ubývá lásky.
Dělení srdce bývá také zdrojem velkého utrpe
ní mravniho. Kdo by mohl vypověděti všechnu onu
nejistotu, onen neklid, onu nesnáz, onu truchlivost
a ony rozpaky, jež se nalézají v srdci rozděleném?
Připomeňme si slova svatého Augustina: »Srdce
mě bylo pro tebe stvořeno, Bože můj, a zůstane
neklidno i vzrušeno, dokud nespočine v tobě.<<
Písmo svaté také praví: »Běda dvojitému srdcí!<<1)
»Srdce tvrdé zle se míti bude naposledy..<<2)

Konečně uvažme, že dělení srdce jest vlastně
nemožnost. Bůh chce naše srdce. Nežádá ho celé
prvním přikázáním? Naše srdce jest obětí, kterou
milostivě přijímá, tu však nezapomínejme, že pra
vil: »V nenávisti mám loupež
\ v zápalné oběti.<<3)
1) Eccli. 2, 14.
2) Eccli. 3, 27.
3) lsai. 61. 8.
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>>já jsem

Bůh tvůj silný a řevnivý.—<<1)Nemylme

se: buďto náležíme cele Bohu, anebo jsme ve vel—
kém nebezpečí vůbec mu nenáležeti.
Ostatně ježiš Kristus sám vyjadřuje tuto pravdu
slovy: »Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti; ne—
boť bud' bude jednoho nenáviděti a druhého milo
vati.<<2) Věřme jeho božskému učení; strachujme
se chtíce milovati Boha a zároveň svět; dospěli
bychom k onomu neštěstí, na něž nelze bez třesení
mysliti, milovati jen svět a pro Boha míti jen hříš
nou lhostejnost.
Děliti své srdce znamenalo by tedy uvésti své
spasení v nebezpečenství; Bůh nám slíbil nebe jen
za cenu celého našeho srdce; vzíti z něho část
znamená, vydatí se v nebezpečí ztráty věčné bla—

ženosň.
lll. Kterak se uvarovati dělení svého srdce.
Abychom náleželi úplně Bohu, buďme velmi bděli
nad svým srdcem; nedejme mu přilnouti k tvoru
pro tvora. Přerušme všechnu náklonnost, všechny
svazky a veškeré styky, jichž pohnutkou není
Bůh. Rceme se svatým Františkem* Saleským:
»Kdybych věděl, že v mém srdci jest nějaká žilka,
která není pro Boha, vytrhl bych ji z něhou:
Zpozorujeme-li nějaký pocit zvláštní náklonno
sti, která by nás mohla vzdáliti od Boha, potlačme
jej rychle, jako se hasí jiskra padnuvší do seníku.

Nedůvěřujme svým snahám a své slabosti; střez—
me se považovati za přemrštěná opatření, která
nám ukládají pravidla, pokud se týkají styku se
světem.
1) Exod. 20, 5.

2) Mat. 6, 24.
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Pamatujme na dobrodiní, která nám Bůh pro—
kázal, a kéž vzpomínka na jeho dobrotivost nás
nabádá přilnouti jen k němu samému.
Rozjímejme o laskavostí božského Spasitele;
pozorujme ho zvláště v tajemstvích jeho dětství,
jeho umučení a ve svátosti jeho lásky; budeme se
cítití nabádání, milovati ho nedílně a budeme za
koušetí jen politování, že nemáme tisíc srdci,
abychom mu je mohli obětovati bezvýhradně
i navždy.
O ježíši, často obracím svou náklonnost ke
tvoru; vyznávám před tebou svou nespravedlivost
a snažně tě prosím, bys mi ji odpustil; slibuji ti,
že s přispěním tvé svaté milosti bude mé srdce
od nynějška náležetí celé tobě, a jediné tebe bude
milovati; přejí si býti tvůj v tomto čase, abys
byl ty mým na věčnosti.

Duchovní kytice. Odlučte se ode všeho a při
lněte jediné k Bohu.
(42. rozj., l.)
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35. DOBRÉ UZÍVÁNÍ NAŠICH SMYSLÚ
l NAŠICH SCHOPNOSTÍ.
K rá t ký

obsa h.

1. O dobrém užívání smyslů.

Uživejme svých smyslů jen z potřeby a nikoli ke své roz
koši. Bděme nad nimi, nebot“ hřích vchází obyčejně do
duše smysly. Oči naše buďtež skromné; nenaslouchejme
žádnému slovu a nepronášejme žádného slova, které by
svědomí zavrhovalo; potlačujme jemnost chuti; užívejme
svých nohou i svých rukou jen ke skutkům Boha hod
ným. Vůle Boží ať jest našim jediným pravidlem při uz'í
vání smyslů.
II. 0 dobrém užívání schopností. Upotřebme svého roz
umu k dobrému poznání svých povinností; milujme stu
dium z pohnutek viry a horlivosti; řid'me i opanujme svou
obrazotvornost; odvrat'me své srdce od tvorů, aby přilnulo
jen k Bohu samému; at' naše vůle podporována milostí
odnáší se k dobru s moci, s vytrvalostí a s obětovností.
Prosme Boha za odpuštění chyb spáchaných špatným uží
váním svých smyslů i svých schopností.

ROZleANl.
Oslavujte a noste Boha v těle svém. (I. Kor. 6, 20.l

[. O dobrém užívání smyslů. Bůh nám dal
smysly a všechny schopnosti, abychom jich užívali
k jeho slávě a k svému spasení. Chceme-li jednati
podle záměrů Božích, nezapomínejme nikdy, že
tělo musí býti podrobeno duchu, duch víře i roz
umu, srdce i vůle vůli Boží a podnětům milosti,
neboť takový pořádek zřídila Prozřetelnost. Ne
smíme však také zapomínati, že působením hříchu
snaží se tělo opanovati ducha, smysly pak zatem
níti rozum a zastřiti světlo víry; nabádá vůli, by
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nejednala podle milosti a jednala proti zákonu
Božímu. Proto jest nutno, bychom bděli nad svý
mi smysly i schopnostmi, abychom si zachovali
pořádek a plnili svůj účel.
Smysly nás nakloňují ke hříchu a dávají nám
žíti životem zvířecím; proti jejich působení musi
me bojovati se vší energií své vůle podporované
milostí; musime zaříditi své chování podle oněch
zásad, které vyjádřil náš svatý Otec ve Sbírcezl)
»Smysly máme jen k tomu, abychom jich včas po—
třeby užívali, a nikoli, abychom skrze ně hověli
svým rozkoším. Láska k smyslným rozkoším čim
nás podobnými zvířatům; kdo miluje smyslné roz—
koše, »nemůže chápati ani zakoušeti věcí bož

skýchxř)
»Smysly jsou dveřmi, jimiž vchází nejobyčejněji
hřích do naší duše. Musíte tak velice nad nimi
bditi, že se zdržujete, pokud se jich týká, netoliko
toho, co jest hříšné, nýbrž i »od všeliké způsoby
zléh0<<.3)

jednejme podle tohoto moudrého naučení a po
svěcujme své smysly uživajice jich jen podle vůle
Boží.
Uživejme svých očí se zdrželivostí, se skrom
nosti a s opatrnosti; odvrat'me je ode všeho, co
nám představuje i nejmenší nebezpečí. Nepohli
žejme nikdy na nic, leč na to, na co jest nám do
voleno pohlížeti. Učiňme jako job smlouvu se svý
ma očima, abychom neměli zlých myšlenek.
1) Sbírka.
2) [. Kor. 2, 14.

8) l. Thes. 5, 22.
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Uzavřeme své ucho každému pomluvačnému
slovu a každé řeči, které Bůh nechce.
Požívejme svou potravu s vděčností k nebes
kému Otci; přijímejme jako z jeho ruky, co se nám
předkládá, a jezme jen s úmyslem, bychom si
udrželi schopnost k užitečné práci; naskytne-li se
při tom něco odporného naší chuti, pomněme, že
náš božský Spasitel byl na Kalvarii napájen octem
a žlučí.
Svých rukou užívejme jen k dílům Boha hod
ným; at' naše nohy nikdy neustoupí se stezky,

kterou nám vytkla poslušnost; kéž naše ústa pro
nášejí jen slova srovnávající se se svatosti našeho
stavu.

_

Zachováme-li věrně tato přikázání i rady, bu
deme užívati svatě svých smyslů a oslavíme jimi
Boha.

II. 0 dobrém užívání schopností. Boha musíme
též oslavovati dobrým užíváním rozumu, srdce
i vůle.

Chceme-li hodně i svatě užívati svého rozumu,
musíme obraceti svého ducha ku poznání Boha
i jeho skutků, pozorovati jeho božské dokonalo—
sti, připomínati si jeho dobrodiní a rozjímati po
zorně o životě i o učení ježiše Krista.
Nesmíme se nikdy dáti svésti k zvědavosti,
zdroji to tak mnohých chyb, a zapuditi musíme
neužitečné, nebezpečné a hříšné myšlenky.
Svého ducha musíme naplniti takovými přiká
záními a myšlenkami, jež nás mohou nabádati
vážiti si svých povinností, ale za to odpuditi kaž
dou bludnou nebo k nedbalosti směřující zásadu;
musíme býti na stráži proti svému osobnímu smý
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šlení, jež nás často klame a dává nám míti blud za
pravdu; věci musime posuzovati podle toho, čím
jsou před Bohem, a nikoli podle toho, jak se nám
zamlouvají; neboť sebeláska obyčejně působí, že
nemůžeme o nich dobře soudití.
Chceme-li dobře užívati svého rozumu, musíme
se oddati s horlivostí studiu, avšak s úmysly víry
a podle nařízení poslušnosti, nedovolujíce si nikdy
užívati k tomu času, který zasvěcují pravidla ně
čemu jinému. »Studujte s mírností i s pokorou,l<<

praví svatý Vincenc z Pauly, »užívejte studia jako
prostředku pozvednoutí se k Bohu; kéž světlo
ducha stane se ohněm srdce! Buďte ujištění, že
věda bližnímu nejužitečnější rodi se v hloubí zbož
nosti.<<

Udržujme svou obrazotvornost na uzdě, na
vykejme ji, aby se znenáhla ustálila přived'me ji
zase pomalu zpět, když uklouzne; potlačujme její
příliš hluboké dojmy; zabraňme jí, aby nás ne
svedla k záměrům, jež se nesrovnávají s vůlí Boží.
Nejsme úplně pány této schopnosti, jejíž úchyl
ky jsou zbožným duším zdrojem tolikerých útrap
a předmětem tak velkého pokoření; avšak jsme
pány nad tím, odepříti jí předmětů, jichž žádá
s horoucností a k nimž lne s dychtivostí.
To jsou hlavní pravidla týkající se dobrého
užívání rozumu; kromě toho musime však také,
ano i více ještě užívati dobře svého srdce i své
vůle. Za tím účelem řid'me se těmito zásadami:
Milujme Boha pro něho samého, sebe pak 3
bližního pro Boha. Odvraťme své srdce ode tvorů,
abychom je přivinulí nezrušitelně k Stvořiteli. Ne
trpme v něm ničeho, co na ně škodlivě účinkuje
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a je znepokojuje, ničeho, co v něm vzbuzuje ne
mírné tužby nebo obavy, výstřední radosti nebo
truchlivost.
Opanujme své náklonnosti věrnou součinnosti
s milostí. Bojujme energicky proti panující náru
živosti. Konejme všechno dobré, kterého Bůh od
nás žádá. Podrobme svou vůli jeho svaté vůli a
nemějme jiné touhy než napomáhati k jeho oslavě.
O, můj Bože, obnovují svou přípověd', již jsem
ti zasvětil svou duši a své tělo. Rozpomeň se, že
náležejí tobě, a račiž mi uděliti milost, abych
užíval schopností těla i duše jen podle tvé vůle
ke tvé slávě a ke své spáse.

Duchovní kytice. Odřžkám se vlastních
hledů a všech smyslných rozkoší.

ná

(Ranní modlitba.)

181;

36. DOBRÁ VULE.
K r á tk ý o b s a h . |. Důležitost dobré vůle. K dosa—

žení svého spasení třeba vlastně jen účinně chtíti. Šťastm
lidé dobré vůle; Bůh jim udílí největší milosti; prospívají
ve svatosti a obohacují se pro nebe; působí mnoho dob——

rého a zakouší opravdového vnitřního pokoje. Buďme
vždy ochotm říci: >>Pane, co chceš, abych činil?<<

ll. Znaky dobré vůle. Chceme-li se přesvědčiti, máme-li
dobrou vůli, zkoumejme: zdali jednáme věrně s milostí;
posloucháme-li jako opravdoví řeholníci; konáme-li všech
no dobro, kterého Bůh od nás žádá; želíme-lí svých hři
chů a varujeme-li se příležitosti k nim; činíme-li dobra
předsevzetí a plníme-lí je přesně. Prosme Boha o milost,
abychom řídili ve všem vůlí svou podle jeho svaté vůle.
ROZJIMANÍ.

Na zemi pokoj lidem dobré vůle. (Luk. 2, 14.)

[. Důležitost dobré vůle. K přemožení nepřátel
spasení, k upevnění se ve spravedlnosti, k ZÍSkálll
nejhojnějších milosti a k zabezpečení své konečné
vytrvalostí třeba vlastně jen dobré vůle. Ona
stačí, poněvadž jest vším, čim můžeme přispěti
k dílu svého posvěcování a protože vše, co jest
mimo ni, nezávisí od nás, nýbrž od božské pro
zřetelnosti.
Sestra svatého Tomáše Aquínského tázajíc se
ho, co musí činiti, aby došla spasení, obdržela
prostinkou odpověď: »Třeba chtíti<<,a tím ji světec
poučil, že dobrá vůle zajišťuje naše spasení.
Co znamená tedy míti dobrou vůli? To zname
ná, užívati všech duševních i tělesných sil k usku—
tečnění dobra, kterého Bůh od nás žádá; znamená
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to býti ochoten konati vše, co by nám mohl Bůh
naříditi, a říci se svatým Pavlem: »Pane, co chceš,
abych

činil?.<<1)

Míti dobrou vůli znamená zříci se těch svých
osobních záměrů, které se nesrovnávají se záměry
božské prozřetelnosti a opětovati slova božského
Mistra: »Otče, ne má, nýbrž tvá vůle se staň.<<2)
Míti dobrou vůli znamená spolupůsobiti s milosti
a odpírati každému ponoukání ke hříchu; zna
mená přáti si, aby byl Bůh poznán, milován,
oslavován, a aby mu bylo slouženo a napomáhati
získávati mu srdce a spasit duše.
Šťastní lidé dobré vůle! »Obětujíť Bohu,<<praví
svatý Řehoř, »co mají nejdražšího<<; Bůh však,
jenž se nemůže nechati předčiti na velkomyslno
sti, uděluje jim přispění měrou nejhojnější a též
všechna dobra v řádu milosti.
Šťastni lidé dobré vůle! Působíť velké věci, ne
boť Bůh jest to, jenž působí v nich svou milostí;
mají na duše nejlibější a nejspasitelnější vliv; šíří
kolem sebe panství míru, svornosti a lásky; mají
klíč k srdcím; nabádají k dobrému svými příklady
a slovy; jsou útěchou Církve a okrasou i slávou
své řeholní společnosti.
Lidé dobré vůle požívají nejsladšího blaha, jež
je možné na tomto světě. Na nich se vyplňují slo—
va. jež zaznívala z nebe při narození ježíše Krista:
»Pokoj lidem dobré vůle<<,3)slova to, jejichž prav
du jsme uznali, kdykoli jsme vyplnili věrně i vel
komyslně své povinnosti.
1) Skut. apošt. 9, 6.
2) Luk. 22, 42.

3) Luk. 2, 14.
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Dobrá vůle ovšem nezabrání, abychom nezakou
šeli utrpení, která jsou spojena s naší přirozeností
a s naším stavem; avšak jakou to protiváhu a
jakou úlevu nalezneme ve svědectví svého svě—
domí a v sladké útěše milostí, jimiž nás Bůh

obdaň!

Nezanedbávejme tedy ničeho k dosažení a
k rozvoji této dobré i pevné vůle v sobě.
ll. Znaky dobré vůle. Pozorujme znaky, jimiž
se projevuje dobrá vůle, anebo které osoby si
mohou vydatí svědectví, že mají opravdově dobrou
vůlí.
Dobrou vůli mají ti, kteří plní dobro, jež plniti
jest jejich povinností, anebo k němuž je nabádá
Bůh svou milostí. Vůle jest schopnost podstatně
činná; skutky dokazuje, čím jest, a nikoli pouze
tužbami a slovy. Náš svatý Otec dízl) »Musíte
každodenně zasvětiti Bohu všechny své skutky
konajíce je jen pro něho.<<Buďme pamětlivi toho,
že dobrá vůle se zesiluje konáním dobrých skut
ků, jako se rozvíjí pamět studiem.
Dobrou vůli mají ti, kteří konají přesně a z po
hnutek víry to, co jim představení nařídili, a činí
to tak a těmi prostředky, jak jim naznačili. Strom
se poznává po ovoci, ovocem však dobré vůle jsou
hlavně výkony poslušnosti. Nemůžeme-li konati
ono dobro, po němž toužíme, čiňme to, k němuž
nám dává prozřetelnost Boží příležitost. »Poně
vadž nemůžete vždy konati dobré, jež chcete,<<
praví svatý Augustin, »snažte se chtíti dobré, jež
můžete.<
1) 104. rozj., 2.
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Dobrou vůli maji ti, kteří urazivše Boha, litují
svého hříchu, zpovídají se z něho s náležitou pří
pravou a hned se odloučí rázně ode všeho, co jest
jim příležitosti ke hříchu.
Tí maji dobrou vůli, kteří činí dobrá předse—
vzetí a je plní nebo si ukládají alespoň trest, když
jich nezachovali; kteří se snaží nabýti svatých
i chvályhodných návyků, neboť právě těmito po
siluje se dobrá vůle.
Vizme podle těchto různých znaků, zdali máme
opravdově dobrou vůli. Máme—liji, snažme se ji
uchovati nechávajíce na ni působiti jen spasitelnc'
vlivy. Varujme se, pokud možno, těch, kteří se
nezdaji býti naplnění dobrým duchem, anebo kteří
jsou vlažní i malátní ve službě Boží. Zjistíme-li
svou vlažnost, připomeňme si, že »každý dar do
konalý jest shůry<<1)a že, jak praví svatý Pavel.
»Bůh působí v nás i chtění i konání<<;2) proto vy
silejme k Pánu vroucí prosby, abychom si vy
žádali býti opravdově muži dobré vůle a schopni
zjednávati jeho slávu a pracovati na spáse duši.
O Bože, počátku všeho dobra, uznávám, že ne
mohu ničeho bez tebe. Prosím tě, dej mí dobrou
vůli, s níž bych plnil věrně i vytrvale všechno
dobré, jehož ode mne žádáš, a bych se ve všem
podroboval tvé svaté vůli a stal se hodným od
platy přislíbené tvým věrným služebníkům.

Duchovní kytice. O roztomilá to oddanost lid
ské vůle Ježůovy podrobené ve všem vůli
božské!
___—
(24.rozj.,4.)
1) jak. 1, 17.
2) Filip. 2, 13.
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37. O UZÍVÁNÍ TVORÚ.
K rátk ý o b s a h. [. Tvorové mají sloužiti k tomu,
aby nás povznášeli k Bohu. Oslavujme skrze ně Boha,
jehož moc, moudrost ídobrotivost hlásají. Patříce na
věci stvořené pozvedali se svatí k Tvůrci, aby mu děkovali
a k němu přilnuli. Následujme jich a opětujme se žalmi-—

stou Páně: »Chvalte Pána všecka jeho díla.<
Il. Kterak máme užívati tvorů. Užívejme tvorů: l
s vděčností k jejich Tvůrci; 2. s uctivosti, neboť jsou
dílem Božím; 3. s pokorou i v duchu kajícnosti; 4. se
zdrželivostí, varujíce se všeho přebytečného; 5. s hlediska
nadpřirozeného cíle. Kéž jsou tvorové pomocníky k naše
mu posvěcování!
Ill. Varujme se nebezpečí, které mohou tvorové přivo
díti. Tvorů musíme užívati s opatrností i s nedůvěrou; ne
zapomínejme nikdy, že nejsou naším cílem; neoddávejme
jim svého srdce; varujme se tvorů, kteří nás znepokojuji
a odvracejí od Boha nebo od povinností. Užívejme věcí
pomíjejících, abychom nabyli statků nepomíjejících.
ROZJÍMANÍ.

Veškeré tvor-stvo sténá, vidouc se poddáno marnosti.
(Rim. 8, 20 a za)

[. Tvorové mají sloužiti k tomu, aby nás po
vznášeli k Bohu. Tvory nevyrozumívá se poch
to, co obdrželo od Boha skutečnou jsoucnost, jako
duše, tělo, rostliny, nýbrž vůbec vše, co jest, jako
schopností naše, čas, blahobyt, zdraví, radost.
Tvorové mají sloužiti k tomu, aby nás povzná
šeli k Bohu, učili nás ho poznávatí, jemu se kla
něti a ho milovati, neboť jsou prostředky a příle—

žitosti k myšlení na toho, jenž jim dal jsoucnost,
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aby oslavovali jeho dokonalosti a nás připoutali
k němu se vší náklonnosti naši duše. »Každý tvor<<,
dí Následování Krista, »má nám býti zrcadlem,
bychom v něm pohlíželi na božské dokonalosti, a
knihou svatého poučení.<<1) Svatý Bonaventura
učí,2) že každý tvor připomíná člověku moc,

moudrost i dobrotivost Tvůrce; že vesmír jest jako
žebřík, po němž vystupujeme k Bohu.
Všichni svatí užívali tvorů, aby se pozvedalí
k Bohu. Patříce na dílo, myslili na toho, jenž dílo
to učinil a chválili ho. Svatý František z Assisi na
příklad nemohl patřiti na ptáka, na ryby a neosla
vovati proto Pána.
Učitelé duchovního života naléhali na tuto spa
sitelnou cvičbu. Praviz3) »Kéž se vaše duše po—
zvedá poznáním věcí stvořených k patření na veli
kost Boži. Naskytne—li se vašim zrakům příjemný
předmět, pomyslete si, že má od Boha vše, co na
něm krásného i dobrého obdivujete a radujte se
při myšlence na dokonalosti toho, jenž jej stvořil.
Rcete mu: 0, můj Bože, jenž jsi mým blahem, jak
se radují, když uvážim, že vše, co jest na tvorech
vznešeného, pochází od tebe a jest jen velmi ne—
dokonalým obrazem tvých dokonalosti! O, jak
plesá duše má radosti, když vzpomínám na onu
věčnou krásu, která jest původem každé krásy
stvořené.<<

Dbejme toho, aby každý tvor stal se nám pro
středkem a příležitostí k pozdvižení duše k Bohu
1) Kn. ll., hl. 4, 1.

2) Průvodce duše na cestě k Bohu, ].
3) Duchovní boj. hl. 21.
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a k věcem božským, a rceme s královským pro
rokem: »Chvalte Pána všecka jeho díla.<<1)

ll. Kterak máme užívati tvorů. Užívejme tvorů
s vděčností, úctou, pokorou, s duchem kajícnosti,
se zdrželivostí a s hlediska nadpřirozeného cíle.
]. S vděčností, jsouce pamčtlivi dobrotivého
Boha, jenž dal každé části přírody vlastnosti, jimiž
prospívá člověku a napomáhá k pořádku vesmíru
a k našemu vlastnímu zachování: slunci světlo,
plodům chuť, zvířatům přirozený pud...
2. S úctou, pamatujíce, že tvorové jsou původu
božského v tom smyslu, že Bůh jim dal jsoucnost
a vlastnosti a že jím je zachovává, že jsou znám
kami jeho moci, moudrosti a dobrotivosti.
3. S pokorou a s duchem kajícnosti, jsouce pře
svědčeni, že nic nám nenáleží, že sami ze sebe ne
máme práva na žádnou bytost, že jsme svými hří
chy zasloužili, aby se tvorové proti nám vzbouřili,
jakož i my jsme se vzbouřili proti Bohu, a zbavu
jíce se nebo aspoň přijímajíce bez reptání ztrátu
všeho, co by sloužilo — třeba jen dovoleně —
přece jen k našemu vlastnímu ukojení.
4. Se zdrželivostí, ve skutečných, ne pouze zdán
livých, potřebách, omezujíce se na nutné, nejsouce
nikdy výstřední a jednajíce jako chudí, varujíce se
všeho nadbytečného; užívajíce nikoli však zneuží
vajíce jich, pamčtlivi jsouce, že zneužívati tvorů
znamená převraceti Tvůrcovy záměry a zasloužiti
si, aby nás zbavil statků, jimiž nás zahrnula jeho
štědrota.
1) Zalm 102, 22.
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5. S hlediska nadpřirozeného cíle, poskytujíce
svému tělu jen toho, co jest nutné, aby mohlo
sloužiti duši a napomáhati ke slávě Boží, užívajíce
času jen ku přípravě blažené věčnosti. »Tvorů
třeba užívati<<, praví svatý Řehoř Veliký, »jen
v Bohu a pro Boha.<<

Zvláště pak my řeholníci musíme užívati světa
jen k oslavě Boží. Od koho by měl býti tento
dobrotivý Pán uctíván a milován, kdo by mu měl
více děkovati za jeho díla, když ne jeho výsadné
dítky? Duch víry musi nám dáti patřiti na tvory
v jejich vztazích k Bohu a k věcem božským. Po
stavme se jen na toto hledisko, aby věci stvořené

napomáhaly k našemu posvěcováni.

'

lll. Varujme se nebezpečí, která mohou tvorové
přivoditi. V užívání tvorů jsou kromě zásad moud
rosti, jež jsme si připomněli, též zásady opatrno—
sti, o nichž rozjímati jest ne méně důležito; tyto
spočívají na pravdě, že tvorové, kteří byli původ
ně prostředky člověka k Bohu, jsou nám, s hledem
k tomuto cíli, od prvního hříchu ve skutečnosti pře
kážkami.
Tvorové jsou naší duši jako lep, který nám brání
ve vzletu k věcem nadpřirozeným, nebo jako zá—
važí, které nás chce strhnouti do hluboké pro

pasu.
jsme-li opatrní, musíme jim nedůvěřovati, po—
něvadž podle našich náklonností mohou nám býti
škodlivi. Nezapomínejme nikdy, že tvorové nejsou
naším cílem, že nejsme pro ně, nýbrž jediné pro
Boha; že jsme na tomto světě jen cizinci a cestují
cími a že si tu máme vážiti jen toho, co nám při
pomíná naši vlast, anebo co nás k ní přibližuje.
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Zvláště pak se mějme na pozoru, abychom ne
přilnuli srdcem ke tvorům a nehledali v nich svě
útěchy a nespoléhali na ně, jako by nás mohli uči
niti št'astnými. Neni snad nic tak rozšířeného mezi
lidmi, jako toto mínění. jak mnozí, kteří zapomí—
najíce na toto své věčné určení mají jen záliby a
tužby pozemské. Želme této nezřízenosti a dejme
pozor, abychom do ní neupadlí. Netužme po ničem,
co nám není dovoleno míti; hledejme svou útěchu
jen v Bohu, jenž jest jediným naším cílem a v němž
jediné nalezneme odpočinek; užívejme časných
statků jen podle jeho svaté vůle.
jsme na světě, nejsme však ze světa, proto uží
vejme tohoto světa jako bychom ho neužívali.1)
My pomineme a vše, co jest kolem nás, pomine
s námi, užívejme toho tedy k dosažení statků ne
pomíjejících, jež jediné mohou ukojiti naše srdce.
Uděl nám, 6 můj Bože, bychom si vedli na tom
to světě jako cizinci a poutníci, abychom kráčeli
bez ustání k vlasti nebeské, do níž nás voláš.

Duchovní kytice. Buďte úplně odloučení ode
všeho pozemského, uvažujíce, že není to ničím,
a že Bůh jest vším.
(125. rozj.. 3.)

___-___

1) l. Kor. 7. 31.
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38. NEBEZPEČÍ NEVERNOSTI VE VECECH
NEPATRNÝCH.
Krátk ý o bsa h.

1. Tato nevěmost může vésti

k těžkým hříchům i k zaslepenosti duše. Písmo svaté,
učitelé duchovního života, rozum i zkušenost nás uči, že
nevěmost ve věcech nepatrných vede k nevěrnosti ve vě
cech důležitých. Člověk jest nakloněn ke zlému, jedna
chyba připravuje k jiné ještě větší chybě a znenáhla krá-—
číme ku propasti hříchu. Činíme si přeludy, svědomí se

kazi, utlumujeme výčitky a duše upadá v zaslepenost.
Nevydávali jsme se v nebezpečí takovýchto následků?
ll. Tato nevěmost zbavuje mnohých milosti a podporuje
d'áblovo působení. Nedostatek milostí, jichž se duše zba—
vuje, může se státi počátkem její záhuby. Nevěrností ve
věcech nepatrných svádí ďábel duši na cestu hříchu, vede
ji na ní a konečně ji na ní udržuje. Snažme se stříci se
každé dobrovolné chyby.
lll. Zkušenost potvrzuje nebezpečí této nevěmosti. Do
pustili-li jsme se na neštěstí nějakého těžkého poklesku,
zkoumejme, co bylo toho příčinou. Kdybychom se tázali
těch, kteří upadli v záhubu, řekli by nám, že začali ma
lými nevěrnostmi. Nikdo neupadá najednou až do prosto
pášnosti. Navraťme se ke své povinnosti hned při prv
ních výčitkách svědomí.

ROZleÁNl.
Kdo pohrdá malými věcmi, pomalu zhyne. (Eccli. 19, 1.)

|. Tato nevěmost může vésti k těžkým hříchům
i k zaslepeností duše. Pán náš dí ve svatém evan-
geliu: »Kdo jest nevěrný ve věcech nepatrných,
bude nevěrný i ve věcech důležitých.<< Tato ne
sporná pravda, poněvadž jí učí božský Mistr, jest
také potvrzena rozumem i zkušeností.
13
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Všichni učitelé duchovního života nám ji připo
mínají; všichni praví se svatým Řehořem, že i nej
menší poklesky, zanedbáváme-li jich, vedou k nej
větším poblouzením; že malých chyb jest se jaksi
více obávati nežli velikých, jelikož nemajíce před
nimi takové ošklivosti, jsme nakloněni nedbati jich.
Není ničeho, praví také jistý spisovatel, tak ne
patrně zlého, aby to nemohlo svými zhoubnými
následky uvésti do největší prostopášnosti.

Člověk od přirozenosti nakloněný ke zlému stojí
na cestě hříchu na sráznějším a sráznějším svahu,
na němž ho přivádí každý pohyb mnohem dále,
než se domníval a zvětšuje kromě toho rychlost,
s níž sestupoval; býti však nevěrným v nepatrných
věcech znamená, kráčeti na této cestě zla napřed
ovšem malými kroky, brzy však kroky velkými, pak
utíkati a řítiti se do hluboké propasti. Ano, jest
zjištěno, že nedokonalost vede přirozeně k chybě,
chyba ke hříchu a hřích do propasti.

Duše nevěrná ve věcech nepatrných upadne zne
náhla do zaslepenosti; chceme uklidniti své svědo
mí pobouřené první chybou, tu si řekneme: »To
nic není, tot' maličkost<<; a takto se uklidňujeme,
jako kdyby bylo dovoleno páchati zlé, at' jest sebe
menší, a neuvážíme, že to, co jsme řekli při oné
prvé chybě, řekneme o chybě důležitější; že tím
činíme svědomí méně a méně jemnocitným, víc a
více falešným, až dojdeme k tomu, že tlumíme
všechny výčitky, a podle výrazu Písma svatého
»pijeme nepravost jako vodu<<.1)
1) job 15, 16.
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Poznali jsme, jak důležito jest nebýti nevěrným
v nepatrných věcech? S jakou bedlivostí jsme se
doposud varovali nedokonalostí, malých zanedbá
ní, menších chyb?
ll. Tato nevěrnost zbavuje mnohých milosti a
podporuje působení d'áblovo. Nevěrnost v ne
patrných věcech odporuje téměř trvale milostem
Božím a zbavuje nás tudíž všech milostí, jimiž
dobrotivý Pán chce odměniti naši věrnost k mi—
lostem prvním. Tyto milosti, jichž pozbývámc,
mohou však býti rozhodny pro naše spasení; neboť
mohou přijíti nenadále pokušení, jimž naše vůle,
ačkoli může vždy odpírati, poněvadž máme vždy
dostatečných milostí, přece neodolá, kdežto by
odolati mohla, kdyby byla posilněna milostmi, jichž
jsme se takto zbavili. Bůh dále neudělí zvláštních
a značných milosti tomu, jenž zneužívá milosti
obyčejných. V tomto smyslu jest tedy pravdivo,
že nevěrnost v nepatrných věcech může míti velké
následky pro spasení.
Nevěrností ve věcech nepatrných přivádí a u
držuje d'ábel duši na cestě zla. On se obyčejně
střeží předložiti nám hned značné chyby; ví, že
bychom se před nimi zhrozili, že bychom nesou
hlasili s jeho proradnými drážděními, a že bychom
mu řekli s božským Spasitelem: »Odstup, sata—
nel<<1), on ale hledá, aby nás svedl k malým ne

dbalostem a k opominutí některých povinnosti,
které se zdají býti méně důležitými; pak nám
vnuká falešné zásady, aby utlumíl výčitky svědo
mí. Zvykáme si pohlížeti s lhostejnosti na lehké
1) Mat. 4. 10.
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chyby; chyby velmí značné nemají pro nás již ta
kové ošklivosti; vůle slábne; při těžkém pokušení
kolísáme; ďábel podniká nové útoky a s posled
ním úsilím vrhá do propasti hříchu onu slabou
í neopatrnou duší.
Abychom se uvarovali tak velkého nebezpečen
ství, jednejme věrně podle naučení našeho svatého
zakladatele, jenž nás zavazuje »varovati se i nej
menšího hříchu a nejnepatrnějších věcí, které se
Bohu nelíbí<<.1)

Ill. Zkušenost potvrzuje nebezpečí této nevěr
nosti. Měli-li jsme někdy neštěstí pádu do nějakého
těžkého hříchu, uvažme, co bylo toho příčinou a
brzy nalezneme některou z oněch nevěrností, kte
rou nazýváme malou, která však byla pro nás vel—.
mi velkou pro své zhoubné následky. A tak se děje
většině lidí. Kolik jest těch, kteří dovolujíce sí ne
opatrný pohled, myslíli nečiníti již více, a kteří
brzy mohli říci s prorokem: »Oko mé obloupilo
duší mou!<<2)Kolik jest jich, kteří od nepotřebných
slov přešli k pomluvám a odtud k těžkým hříchům
proti lásce k bližnímu! Kolik řeholníků začalo se

zanedbáváním zbožných cvičení, malým nezacho
váváním pravidel a slibů a dospělí až ke ztrátě
svého povolání!
Kain se stal bratrovrahem, poněvadž zanedbával
v počátcích boj proti závistívému smýšlení; jidáš
došel až ke zradě svého božského Mistra, poně
vadž v počátcích choval náklonnost k několika pe
nězům. Totéž lze pozorovatí i u všech ostatních
1) Sbírka.
2) Lament. 3, 5l.
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velkých zločinců; neboť, jak dí svatý Bernard.
nikdo neupadá najednou do prostopášnosti.
Malá nevěrnost, jíž se nečelí, jest lehkým zra—
něním, které zanedbáno jitří se a konečně hnisá a
přivodí smrt; jest malou štěrbinou, kterou vniká
voda do lodi, neucpe-li se, skončí lod' potopením;
jest doutnající jiskrou, která roznítí požár a obrátí
dům v popel.
Běda duši, která jest nevěrna v nepatrných vě
cech! Běda také řeholním obcím, do nichž vnikly
nevěrnosti ve věcech nepatrných a v nichž jako by
se zahnizdily. Brzy se stane z oné duše a z oné
'řeholní obce jen polítováníhodná zřícenina.
O můj Bože, prosím tě za odpuštění všech dří
vějších nevěrnosti. Učiň svou milostí, abych se
příště varoval všeho, co se ti nelíbí, a kéž jediné
jméno nevěrnost ve mně vzbudí strach a hrůzu.
Od nynějška chci plnití vše, čeho ode mne požá
dáš a nevydávati se v nebezpečí ztratiti tvou sva
tou lásku.

Duchovní kytice. Nesmime činiti dobrovolně
am' toho nejmenšího, které se Bohu nelibi.
(Sbírka)
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39. O UVOLNĚNOSTI.
K r á t k ý o b s a h . I. Podstata i znaky uvolněností.
Uvolněnost jest duchovní úpadek; jest to nedbalost v za
chovávání pravidel, částečné upuštění od zbožných cvičeb;
uvolněný řeholník nevyužitkuje prostředků k posvěcováni
sebe, duchovních cvičení, svátostí...; jedná z pohnutek
lidských a dostává zálibu na věcech světských. Modleme
se, abychom nikdy neupadli do tohoto stavu.
ll. Následky uvolněnosti. jaké to neštěstí pro řeholníka
upadnouti do tohoto stavu! Kráčí cestou k vlažnosti i ke
hříchu, popírá svatost svého stavu, zaviní předsudky o své
řeholní společnosti, zbavuje se velkých milostí, nezakouší
již opravdových útěch a ztrácí znenáhla své povolání.
Nebyli jsme dříve horlivějšímí než nyní?
III. Příčiny uvolněnosti. Abychom se uvarovali uvol
něnosti, musime zachovávati pravidla i sliby, býti věrni
v konání duchovních cvičení, obnovovati často svá dobrá
předsevzetí, bojovati neustále proti náruživostem i ďáblu,
varovati se světa, milovati společnost nejhorlivějších
spolubratří. Slibme Bohu, že budeme s vytrvalostí i s ráz
ností bojovati proti každé nedbalosti.
ROZJIMÁNI.

Běžeh' jste dobře. Kdo vám překazil, abyste pravdy
neposlouchali? (Galat. 5, 7.)

|. Podstata í znaky uvolněnosti. Uvolněnost
jest nedbalost v zachovávání pravidel, jimž jsme
byli doposud věrni; jest to aspoň částečné upuštění
od zbožných cvičeb, na které jsme navyklí; jest to
příměří učiněné s nepřáteli spasení, proti nimž
jsme zmužile i vytrvale bojovali; jest to láska
k věcem světským, která znenáhla nastupuje místo
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lásky k věcem božským; jest to smyslnost a duch
neodvislosti rostoucí na ujmu umrtvováni a ducha
poslušnosti; jest to jedním slovem úpadek s onoho
stupně dokonalostí, k němuž jsme dospěli.
Místo abychom běželi na cestě ctnosti, spoko
jujeme se jen 5 kroky, pak se jen vlečeme a ko—

nečně zůstaneme státi. Na zevnějšek snad plníme
ještě své povinnosti, činíme to však s nechutí a bez
vnitřního ducha; neupustíme-li od modlitby, koná
me jí přece bez zbožnosti se srdcem vlažným a
s duchem roztržitým; rozjímání nás nudí; ke svaté
zpovědi přistupujeme s vůlí lhostejnou a máme
malý užitek z uděleného rozhřešení; požíváme
chleba nebeského, aniž, se stáváme silnějšími ke
konání dobra; nejsou to již šlechetná smýšlení lás
ky k bližnímu a horlivosti, s nimiž jednáme, nýbrž
pohnutky lidské a tužby pozemské; žijeme sice
v jistém odloučení od světa, avšak myslíme na
svět a obracíme se k světu.
Neznali jsme snad řeholníků, kteří poskytovali
tento žalostný pohled? Byli po nějakou dobu ke
vzdělání svých spolubratří a k naději svých před
stavených, pak stali se méně horlivými, zachová
vali méně svá pravidla a konečně zůstali státi na
cestě dokonalosti a dávali nejžalostnější příklady.
Lze mysliti na takovouto změnu a nelkáti nad
ní a neželeti jí s největší bolestí? Prosme Boha,
aby nás nestihlo takové neštěstí, které potkalo
jich.
ll. Následky uvolněnosti. K čemu lze přírovnati
řeholníka upadnuvšího do uvolněnosti? Nepodobá
se plavci, jenž uniká přístavu a vrhá se mezi úskalí.
nebo bojovníku, jenž odhazuje svou zbraň a vy

200

dává se bez obrany nepříteli, nebo nemocnému,
jehož sily vyčerpává vleklá horečka a stravuje
jeho život? Kam spěchá jinam než ke vlažnosti, ke
hříchu a k věčné smrti? je—lilíbezno &blaživo, jak

di Následování Krista, viděti bratry horlivé a ná
božné, sdružené poutem šlechetnosti a kázně, jak
zase jest smutno a těžko viděti takové, kteří žij:
nezřízeně. 1)

Podle svatého Bernarda jsou to zběhové svého
povolání; jejich upuštění od zachovávání svatých
pravidel jest zvláštní druh odpadlictví; jsou již jen
tělem v řeholi, které mohou jen škodití; zbavují
svůj řád jeho slávy a svatosti, ochromují působeni
představených, brání vzletu svých spolubratří
k dobrému, ztrácejí znenáhla a působí u jiných
ztrátu ducha povolání.
jsou to nešťastníci, kteří si připravují hořké
kvílení a kteří již nyní zakoušejí velkých utrpení.
Ztrácejí, čeho nabyli na duchovních statcích; čini
všechno bez záliby; pro ně již není pomazání ne
beského, poněvadž jim Bůh odpírá zvláštních mi
losti, jež jsou odměnou horlivosti; kříž představuje
jim jen svou tíhu a povinnost jen svou obtíž; cesta
kterou kráčejí, jest poseta trním a bodláčím; ne
pociťují žádné útěchy, neboť ono stonásobné, jež
přislíbil ježíš Kristus, není pro nedbalce. jak po
litováníhodni jsou tedy! a dejž Bůh, aby neupadli
do úplně malomyslnosti, neboť, žel, srdce omrzelé
jest velmi vydáno nebezpečí státi se srdcem ne
věrným!
1) Kn. l., hl. 25, 5.
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Nespokojme se jen s politováním stavu těchtn
řeholníků; tažme se, zkoumajíce uplynulý život,
zdali nenalézáme dnů, kdy jsme více lnuli ke své—
mu povolání, kdy jsme si více vážili svých pravi-
del a byli Bohu věrnější nežli nyni.
lll. Příčiny uvolněnosti. Proč se vyskytují ře—
holníci, kteří byvše dříve horlivými a zachovávali
pravidla, později stávají se nedbalými ve službř
Boží a přestupcí svých pravidel? jest to proto, po-
něvadž se tito řeholníci dali opanovatí láskou
k pohodlí; jelikož opominulí vůbec nebo částečně
konati svá duchovní cvičení a jmenovitě rozjímání,
takže mohli říci se žalmistou Páně: »Srdce mé
prahne, neboť jsem zapomněl jísti chléb svůj.<<1)
jest to dále proto, že neobnovovali svých dobrých
předsevzetí a zapomínají, že jsouce od přírody na
klonění ke zlému, musíme neustále bojovati proti
d'áblu i náruživostem. Bývá to též proto, poně
vadž nebyli opatrní při styku se světem, že nebděli
nad svými smysly a že tudíž jakási láska k svět
ským marnostem vnikla do jejich srdce; nezbavila
se rázně nějaké přilnulosti ke tvorům a živili při
rozenou náklonnost protivíci se jejich povinnostem.
Toto jsou hlavní příčiny uvolněnosti, stavu to, jenž
jest pro duši jako ztrnulost nebo jako spánek
smrti.
Byli-li jsme tak slábi, že jsme následovali těchto
vlažných i nedbalých řeholníků, pospěšme si na—
vrátiti se k původní horlivosti; oživme svou zmu
žilost, konejme dobře svá duchovní cvičení, zů
staňme věrni rozjímání, vyhledávejme společnost
1) Žalm 101, 5.
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zbožných a pravidla zachovávajících spolubratří a
jednejme konečně podle slov Kristových v Apoka
lypsi: »Pomní, odkud jsi vypadl, a čiň pokání &
konej skutky první.<<1)

Pochopuji, ó božský můj Spasiteli, jak jest vel—
ké neštěstí řeholníka upadnuvšího do uvolněnosti;
proto nechci již dbáti své zbabělostí, budu rázně
potírati všechnu nedbalost & s přispěním tvé mi
losti budu zachovávati přesně svá pravidla a pra
covati horlivě o své zdokonalení.

Duchovní kytice. Bděte velmí nad sebou, aby
ste se nedali svésti k nedbalosti, neboťnedbalým
uděluje Bůh málo milostí.
(Dopisy.)

1) Apok. 2. 5.
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40. VLAZNOST. ]Eji

PODSTATA

| ZNAKY.

K r á t k ý o b s a h . [. Podstata vlažnosti. Vlažnost
jest duchovní ochablost, jejiž příčiny jsou dobrovolné;
obvyklé zanedbávání povinností; nedostatek ráznosti
k dobrému. Vlažná duše dává často přednost vlastnímu
ukojení před vůlí Boží; nechce býti zavržena, ale neužívá
také účinných prostředků k zajištění svého spasení. Bud'
me bděli a velkomyslní, abychom neupadli do tak žalost—
ného stavu.
ll. Znaky vlažnosti. Vlažný řeholník se málo snazi
o své zdokonalení; hledá, aby se mu hmotně vedlo dobře;
libuje si ve společnosti méně horlivých; jest jen s těžkosti
poslušen svých pravidel a představených; zanedbává
snadno svá zbožná cvičení; nestrachuje se styků se svě
tem. Jest zvyklý dobrovolným všedním hříchům a čerpá
nepatrný užitek ze svátostí ; ztrácí zálibu na svém povo—
lání a dochází v něm k malomyslnosti. Pozorujeme-li ně
které tahy tohoto obrazu na sobě, pospěšme si, abychom
je odstranili.
ROZJIMÁNÍ.

Duše váhavá lačněti bude. (Přísl. 19, 15.)

!. Podstata vlažnosti. Sama v sobě pojata, není
vlažnost přechodným stavem slabosti nebo omrze—
losti ani okamžitou malomyslností, nýbrž trvalým
stavem, obvyklým zanedbávánim plnění povinno
sti; liší se tedy podstatně od oněch vyprahlosti a
suchopárnosti duchovních, jež jsou pouhými
zkouškami. Mimo to jest ve svých příčinách dobro
volná, kdežto suchopárnosti jsou velmi často od
nás úplně nezávislé; jen tehdy bychom se musili
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obávati, kdyby ony omrzelosti pocházely z naší ne
věrností. Miti chyby, ale potirati je; dopouštěti se
chyb, ale želeti jich a snažíti se jich stříci, to rov
něž neznamená býti ve stavu vlažnosti.
Vlažnost jest podle svatého Tomáše duchovní
ochablost ve službě Boží; jest to nedostatek ráz
ností k dobrému, nedostatek dobré vůle při plnění
povinností, uvolněnost v zachovávání pravidel,
částečné upuštění od zbožných cvičení, která jsou
naší povinností ve stavu, který jsme si zvolili.
Vlažnost jest stav duše, která nechce býti za
vržena, ale také nechce účinně si zajistiti své spa
sení; duše, která lne ke tvorům, ačkoli by se měla
snažiti pozvednoutí se k věcem nebeským; duše,
která se oddává žalostné ospalosti, pokud se týká
díla zbožnosti a horlivosti, které jest výkonem duše
vedoucí opravdově život nadpřirozený.
Vlažnost jest duchovní lenost, nedostatek činno
sti, jenž působí, že se vlečeme na svaté cestě,
místo abychom běželi, že se pak na ní zastavíme
a potom kráčíme zpět podle síly, s níž nás táhnou
ke zle'mu přirozené náklonnosti, když proti nim
jen chabě bojujeme.
Vlažnost jest stav duše, která kolísá mezi Bohem
a svým vlastním ukojenim, mezi plněním vůle Boží
a láskou ke svému pohodlí, mezi tím, čeho vyža
duje milost a čeho se domáhá sebeláska.
Pojímejme dobře, co jest Vlažnost; bděme nad
svým chováním vážným zpytováním svědomí, bez
něhož bychom si mohli činiti přeludy a zasloužiti
si výtky činěné biskupu laodicejskému: »Praviš:
Jsem bohat, ano zbohatnul jsem a ničeho nepotře

205

buji; a nevíš, že ty jsi nešťastník a ubožák, chudý
a slepý a nahý.<<1)

ll. Znaky vlažnosti. Pozorujme vlažnost v jejich
znacích a vizme, jaký jest řeholník upadnuvší do
tohoto nešťastného stavu.
Vlažný řeholník má bud' malou touhu, nebo
nemá vůbec žádné touhy po svém duchovním po—
kroku. jeho vůle pro dobré jest jen zdánlivá, a ni—
koli skutečná i účinná; ona ho sice nabádá přáti si
nabytí ctnosti jeho stavu, nedává mu však činiti
k tomu účelu nutné úkony.
Vlažný řeholník není věrný k povzbuzenim mi
losti, jež ho nabádají k životu dokonalejšímu.
Myšlenky jeho jsou pozemské; nízká a úplně lid
ská smýšlení nastoupila v něm misto šlechetných
tužeb lásky Boží; jeho přání odnáší se k tomu, aby
se mu dobře vedlo hmotně, obyčejným účelem jeho
záměrů bývá spíše to, co se jemu líbi, než to, co
může zjednávati slávu Boží; jeho řeči jsou rozpu
stilé nebo lhostejné; libuje si ve společnosti méně
horlivých členů řeholní obce; příklady v nezacho
vávání pravidel nedělají mu mnoho starostí; ne—
všímá si věci nepatrných a považuje za malicher
nosti pravidly předepsané obvyklosti, jež se mu
zdají méně důležitými.
Vlažný řeholník má v hloubí srdce opravdovou
bázeň před zbožnými cvičeními a zvláště před
rozjimáním: docházívá k nim, poněvadž jest to
obyčejem, čini je však bez zalíbení a pociťuje při
nich téměř jen trápení a dlouhou chvíli; nudí se při
nich a nechává úplnou volnost roztržitým myšlen
1) Apok. 3. 17.
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kám, které mu představuje jeho obrazotvornost &
má z nich jen málo užitku; chápe se dychtivě pří—

ležitostí k zameškání zbožných cvičení; záminka
mu dostačí, zabývati se něčím jiným v době, ktera
jest pro ně určena. Vyhledává frivolní četbu a rád
užívá času duchovního čtení k zběžnému přečtení
oznámení, která zajímají jeho zvědavost, nebo knih
lhostejného obsahu.
Vlažný řeholník vyhýbá se příležitostem k cvi—
čení v pokoře, v chudobě a v umrtvování; přijímá
nerad a činí jen s námahou to, co jest mu nařízeno.
Lze pozorovatí, že vyhledává to, co se mu líbí a
co jest mu vhod. jest domýšlivý, svéhlavý, oso—
bivý, nechce, aby mu něco scházelo, zvláště je-li
postižen tělesnou churavosti. Často se oddává roz—
ptýlení mysli. Nestrachuje se míti se světem styky,
o nichž představení nevědí; miluje vycházky a ces—
tování a má zálibu v zaměstnáních, jež jsou vnítř—.
nímu životu cizí. _Isa nedbalý v přemáháni se, ne
může se odhodlati k řádné službě Boží. Činí jen
zřídka dobrá předsevzetí a i ta zůstávají bez pro

vedení

Vlažný řeholník má bud' málo nebo nemá vů—

bec žádné bolesti nad svými poklesky a zpovídá se
bez pevného předsevzetí skutečně se polepšiti. Bojí
se hříchu smrtelného, avšak bojí se málo hříchu
všedního; dopouští se dobrovolných i úmyslných
chyb. Má jen malou lásku ke svatému přijímání a
přistupuje k němu téměř bez přípravy; koná je ze
zastaralého návyku a jest jen velmi nedokonale
sebrán na mysli při díkůčínění, zřídka sí připomíná
během dne nevýslovnou milost, kterou mu Bůh
ráno uděHL
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Vlažný řeholník nese nerad jho řeholní, stěžuje
si na jeho tíhu a hledí zmenšiti jeho břímě. Miluje
jen málo své povolání a svou řeholní společnost;
soudí o všem jen po lidsku a dělá si vymyšlené
obtíže; děsí se, klesá na mysli a ďábel ho nutí
ohlížeti se zpět. _lest šťasten, jestliže jsa poslušen
hlasu Božího a svého svědomí, spěchá vyprostiti
se 2 tak nebezpečného stavu pro duši!
Toť obraz vlažného řeholníka. Není na něm ně
kterých tahů, jež lze pozorovati i na nás, příliš
jisté to znamení, že jsme v tomto stavu, anebo že
v něm počínáme býti?
jakou bázní musím býti naplněn, ó, můj božský
Spasiteli, abych se nestal oním neplodným fíkem,
jemuž jsi zlořečil,1) nebo oním lenivým služební-
kem, kterého jsi od sebe odpudil!2) _lakveliká jest
má nedbalost ve tvé službě! Odpusť mi, o dobrý
ježíši, a račiž mi uděliti milost, abych ti sloužil
s horlivostí a konal skutky, jež jsou hodny tebe
a tvé věčné odplaty!

Duchovní kytice. Zbabělost í nedbalost v po
lepšení ze svých všedních hříchů jest znakem
duchovní vlažností.
(53. rozj., 3.)

1) Mat. 21, 19.
2) Mat. 25. 30.
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41. ]AK VELKÝM ZLEM ]EST VLAZNOST.

Krátký

obsah.

!. Přísnost Boží k vlažné duši.

Svatí se strachovali hrozeb, jimiž hrozí Bůh vlažné duši;
on počne vyvrhovati ji, praví, ze svých úst a opustí ji;
služebník líný a neužitečný, jenž činí dílo Boží nedbale,
bude uvržen do temností zevnitřních. Užívejme dobře pro
středků, jichž nám poskytuje náš svatý stav, abychom se
udržovali v horlivosti.
li. Politováníhodné účinky vlažnosti. Vlažnému řehol
níku dostává se málo nadpřirozených osvícení, jeho víra
slábne; jeho svědomí nachází se v přeludech; náruživosti
bouři se v jeho srdci; jeho duchovní cvičení nepřinášejí
téměř žádného užitku; milostí mu ubývá; není šťasten ve
službě Boží; sestupuje po svahu hříchu a kráčí do své
záhuby. Prosme ježíše Krista, aby nám nedal upadnouti
do tak zhoubného stavu.
ROZJÍMÁNI.

O, bys byl studený aneb horký! (Apek. 8, 15.)

!. Přísnost Boží k vlažné duši. Svatí nemohli
nikdy rozjímati beze strachu o slovích Apokalypse:
»O, bys byl studený aneb horký; takto však poně
vadž jsi vlažný, a nejsi ani horký ani studený,
vyvrhnu tě z úst svých.<<

Pravili si, což pak jest vlažnost v jistém smyslu
nebezpečnější nežli stav hříchu? Proč má k ní
ježíš Kristus takový odpor? Tento laskavý, dobro
tivý a útrpný Bůh, jenž má takové slitování s hříš
níky, že _je všechny k sobě volá a nutí, aby se
k němu navrátili, dává nicméně najevo jen odpor
k duším vlažným a zesláblým k jeho službě!
jako svatí považujme i my stav vlažnosti za
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takový, jenž se Bohu nanejvýš nelíbí, a buďme
přesvědčení, že stav ten zasluhuje jeho hrozeb.
Slyšme ho, an praví vlažné duši: »Vyvrhnu tě
z úst svých, znenáhla se od tebe odvrátím, pak tě
zavrhnu a opustím. Měl jsem s tebou velké záměry
a poskytoval jsem ti proto hojnost svých milosti,
tyto však zůstaly nepoužity, poněvadž jsi nechtěla
odhodlaně dobro, k němuž jsem ti dával příleži
tost. Tvá netečnost mě popuzuje. Zapomněla jsi,
že jest psáno: »Zlořečený, kdož dělá dílo Hospo
dinovo lstivěP) Země, která vydává trní a hloží,
jest zavržitelna a kletbě blízkář) Služebníka ne
užitečného uvrzte do tmy vnější!<<3)

Vlažná duše jest tedy ošklivostí očím Božím;
Bůh jest odhodlán zavrhnouti ji, opustiti a nechati
jí upadnouti do záhuby.
Podrži se ve službě služebník líný a nedbalý?
Nejsme však takovými k Bohu, žijeme-li ve vlaž
nosti? Místo abychom mu sloužili a ho oslavovali,
nehanobilí bychom ho? Nedávali bychom svou ne—
tečnosti v plnění jeho vůle najevo, že nezasluhuje
vší lásky, úcty a obětovností, jíž jsme schopni?
Nezavdávaly by naše skutky příčinu k domněnce,
že si málo vážíme věčné odplaty, která jest nám
přislíbena, anebo že se málo strachujeme muk,
jimiž hrozí těm, kteří zakopávají hřivnu jeho mi
losti?
Chápejme dobře, že stav vlažnosti jest urážkou
Boha a schopen, aby popudil ho proti nám. Snaž
1) jerem. 48, 10.
2) Zid. 6, 8.
3) Mat. 25. 30.
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me se tedy využitkovati tak četných prostředků,
které se nám poskytuji, abychom se udržovali
v horlivosti.

ll. Politováníhodné účinky vlažnosti pro duši
řeholnikovu. Vlažný řeholník dostává méně a
méně milostí, osvícení a síly. Houstnoucí tmy šíří
se nad jeho duchem; brzy jest jakoby neměl po
chopení pro věci nadpřirozené; jeho víra slábne a
přestává býti základním pravidlem jeho úsudků a
jeho skutků. Nepoznává se a nedbá nebezpečí
svého stavu; často se i domnívá, že není nikterak
postižen chorobou, která sžírá jeho duchovní život.
jeho svědomí se nepozorovaně kazí; zprvu uráží
Boha ve věcech lehkých, které však neváhají stá
vati se těžšími a on zakouší jen málo nebo vůbec
žádných výčitek nad nimi. Upokojuje se málem
dobra, jež ještě koná, a jest klidný, jakoby mu ne—
hrozilo žádného nebezpečí.
Srdce vlažného řeholníka se víc a více zatvrzuje
a stává se necitelným k hnutím milosti; vnuknutí,
dobré příklady, zbožná napomenutí, obraz soudů
Božích činí na něho brzy jen malý nebo nečiní na
něho žádného dojmu. Myšlenka na nebeskou od
platu nepovzbuzuje již jeho horlivosti pro dobro;
postupně uhasíná v jeho srdci láska, zatím však
v něm oživuje a vzmáhá se plamen náruživostí.
Vlažný řeholník čerpá jen málo nebo nečerpá
žádného užitku z duchovních cvičení, vše, co se
vztahuje na zbožnost, jest mu nepohodlné. Upouští
více nebo méně od rozjímání a od zpytování svě
domí, zpovědi nečiní ho lepším. Ke svatému stolu
přistupuje se srdcem ledovým a modlí se jen svý
mi rty při něm.
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Pak mu počíná Bůh udíleti méně milosti, a on
tyto milosti v omezené míře udělené nechává svou
nedbalosti bez užitku a nedbalost ta brání jejich
vzrůstu, jako brání plevel dobrému zrnu, aby vzklí—
čilo a rostlo. »Vlažný řeholník<<,praví Následování
Krista, »má trampotu za trampotou a pociťuje
úzkost se všech stran; neboť mu chybí útěcha
vnitřní, a útěchy z venku hledati nesmí.<<1)
Plnění jeho povinností tíží jej den ze dne více.
Všecko jest mu za těžko, všecko ho hněte a trápí,
kříž mu představuje jen svou tíži, cesta, kterou
kráčí, jest poseta trním a bodláčím; jho Kristovo
stalo se mu těžkým, tísnícím a nesnesitelným.
Mana, která mu byla rozkoší za dnů jeho horlivo
sti, stala se mu nechutnou. Nic jej již nenadchne
pro jeho svaté povolání; jeho srdce kloní se jako
by postupně k světu pod stále větším a větším
vlivem nepřítele spasení. Nebdí již nad smysly,
nevěnuje pozornosti přítomnému Bohu, ale hledá
naopak ukojení, která mu zavdávají příležitost ke
hříchům; takto sestupuje takový řeholník níže a
níže po svahu zla, neboť zkušenost učí, že změk
čílé duše nemohou setrvatí ani ve své prostředno—
sti. Proto praví svatý Bernard, že vlažnost jest
blízka zatracení, a svatý Paulín, že otupělost duše
sousedí se smrtí. Není zavržených, jejichž počát
kem zavržení byla vlažnost, v níž se snad my na
cházíme a která je nepozorovaně vedla do smrtel
ného hříchu?

Vlažnost jest tedy nanejvýš nebezpečný stav,
proto nám také nemá býti nic tak drahým jako
1) Kn. 1., hl. 25, 6.
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vyprostiti se z ni, jestliže jsme na neštěstí do m
upadH.
Nechápal jsem dobře, ó ježiši, zhoubných účin
ků vlažnosti; ty jsi mi je dnes ukázal, &pozorujíc
je, má duše jest naplněna strachem. Ach běda,
snad jsem v tomto politováníhodném stavu! Snaž
ně tě prosím, smiluj se nade mnou; zbav mě svou
milostí mé ospalosti a vrať mé duši všecku její
srdnatost i horlivost, aby ti sloužila a tebe milo
vala.

Duchovní kytice. Duchovní vlažnost jest při
čžnou, že Bůh zanedbává duši, uznávaje ji ne—

hodnou svých milostí.
(53. rozj., B.)
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42. PŘÍČINY VLAZNOSTI A PROSTŘEDKY
PROTI NÍ.
K rá t ký o b s a h. 1. Obvyklé dopouštění se všed
ního hříchu. Tento zvyk jest význačným znakem vlažno
sti. Snažme se nedopouštěti se dobrovolných poklesků;
buďme věrni ve věcech nepatrných a pamatujme, že ne—
zachovávání pravidel bývá zřídka prosto všedního hříchu.
Setrváme v horlivosti, budeme-li zachovávati věrně svá
pravidla.
ll. Neumrtvování náruživostí. Čím méně umrtvujeme
své náruživostí, tím více zeslabujeme svůj duchovní život;
pravý učedník Ježíše Krista musí ustavičně bojovati proti
tělu a jeho žádostivosti. Varujme se toho, co podporuje
přirozené náklonnosti: volnost poskytovaná smyslům, roz
ptýlenost, obcování se světem a s řeholníky nezachová
vajícími pravidel. Bez boje proti náruživostem jest doko
nalost nemožna.
Ill. Zanedbávání duchovních cvičení. Opomíjeti ob
vykle duchovní cvičeni nebo zanedbávati jich, znamená
býti vlažný; abychom se takového stavu zbavili, musíme
býti dbali svých duchovních cvičení a konati je pravidelně
i nábožně; zvláště dbáti rozjímání, zpytování svědomí,
zpovědí a svatého přijímání. Prosme Boha, abychom ho
milovali a jemu sloužili se stále vzrůstající horlivostí.
ROZJÍMANÍ.

Konej skutky první. (Apek. 2, 5.)

]. Obvyklé dopouštění všedního hříchu. Mezi
příčinami vlažnosti pozorujme blíže zvyk dopou
štěti se všedního hříchu, neumrtvování náruživostí
a zanedbávání duchovních cvičení a uveďme pro
středky, jichž musíme proti nim užívati. První a
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hlavní příčinou vlažnosti, s níž souvisí téměř všech
ny ostatni, jest, že s velkou snadnosti se dopouští
me hříchu všedního, snadnost to, která se stává
zvykem.
Všední hřích zchlazuje naše styky s Bohem,
oslabuje jeho lásku v srdci a odvrací jeho milost.
jedna chyba činí nás náchylnými ke druhé, jeden
krok ve zlém připravuje ke druhému značnějšímu
a tak se brzy přichází k onomu zvyku všedního
hříchu, jenž jest význačným znakem vlažnosti,
která, bohužel, vede velmi často duši až do hříchu
smrtelného.
Abychom neupadlí do tohoto politování hodné
ho stavu, nesmíme se dopouštěti dobrovolných
chyb, anebo neodpustiti si aspoň žádné, litovatí jí
a užívati prostředků k uvarování se jí.
Chceme-li se chrániti mnohých chyb, dbejme za
chovávání pravidel až do nejmenších předpisů.
Mějme se na pozoru před jistým druhem pýchy
a neodvislosti, jenž by nás nabádal považovati za
malichernost zachovávání pravidel a pohrdati ne
patrnými věcmi. Pravidla nezavazují ovšem sama
v sobě pod hříchem, ale porušení jich nebývá
téměř bez viny, alespoň lehké, poněvadž sebe—
láska, smyslnost, lenost nebo jiná nezřízená ná
ruživost jest příčinou oné nevěrnosti.
Nepřičítejme tedy úzkostlivé svědomitostí vý
čitky svědomí po této stránce, ale buďme přesvěd
čeni, že zůstaneme v horlivosti dotud, dokud bu
deme dbalí věrného zachovávání všech svých
pravidel.

ll. Neumrtvováni náruživosti. Náruživostí pů—
sobí přirozeně naše duchovní ochabnutí, jakmile
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se nesnažíme je ničiti. Běda tomu, jenž přestane
umrtvovati sebelásku, smyslnost i marnivost! Ten
dává růsti škodlivým rostlinám, které dusí dobré
semeno v ornici jeho duše. V nás se nachází hlu
bina netečnosti a hromada bídy, které nás táhnou
k uvolněnosti & které nás do ní přivádějí, jestliže
s přispěním milosti nebojujeme proti sobě samým
ráznými předsevzetími.
Uvažme, že evangelium neuzavírá žádné smlou
vy 5 nezřízenými náruživostmí; že poroučí oběto
vati vše; že přikazuje umrtvování ducha i smyslů;
že nechce, aby se křesťan oddal netečnosti a lho—

stejnost. Nezapomínejme, že ježiš Kristus pravil:
»Království nebeské trpí násilí.<<1) »Nebudete-li
pokání činiti, všickni zahynete.<<2) »Nepřišel jsem
uvést pokoj, nýbrž meč.<<3) »Bděte a modlete
se.<<4) »Vezmi kříž svůj každodenně.<<5) Nečiňme

si o životě řeholním falešné a lehkomyslné před-
stavy, která, přejde-li ve skutky, hraničí nevyhnu
telně s vlažností; chápejme učení Kristovo, jako je
chápali svatí, kteří »ukřižovali tělo své i s vášněmi
a žádostmí<<6) a sloužili Bohu v utrpení i v ne

dostatku.
Varujme se všeho, co by mohlo probuditi zlé,
přirozené náklonnosti. Držme na uzdě své smysly;
zachovávejme skromnost očí; milujme mlčení a se
1) Mat. 11,12.
2)
3)
4)
5)
“)

Luk.
Mat.
Mat.
Luk.
Gal.

13, 5.
10, 34.
26, 41.
9, 23.
5. 24.
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branost mysli; střezme se roztržitosti. Nerozpty—
lujme se na venek, abychom nepodlehli svétskému
vlivu, jenž působí rušivé na horlivost a tvoří kolem
nás omamující ovzduší, které odnímá naší duši
veškeru energii k dobrému. jsou-li v naší řeholní
obci členové, kteří se kloní k uvolněnosti, vyprosť
me se odhodlané z jejich vlivu a povzbuzujme se
tím více k velkomyslnému zachovávání předpisů
pravidel, čím více je oni zanedbávají.
Působme věrné spolu s milostí Boží. Ozbrojme
se proti sobě samým a bojujme neúnavné proti
zkaženým náruživostem! Pak nabudeme horlivostí
a budeme jistě činiti pokroky v dokonalostí.
Ill. Zanedbávání duchovních cvičení. Zanedbá—
vati duchovní cvičení, konati je nepozorně a ne
pobožně, opomíjeti je pod nejnepatrnéjší zámin—
kou, toť jsou příčiny a zároveň znaky vlažnosti.
Duše má zapotřebí jí vlastního pokrmu a tohoto
požívá, když konáme náležité svá cvičení. Za—
nedbáváme—li jich, duše chřadne, upadá v ochab
lost a brzy zmírá vysílením.
Kdybychom se tázali řeholníků, kteří upadnuvše
do vlažnosti s pomocí milosti opět z ní povstali,
co je do ní přivedlo, všichni by nám odvétíli, že
konali nedbale rozjímání, zpytování svědomí a
duchovní čtení. Nebude ani jediného, jenž by ne
musil říci: Věnoval jsem malou péči svým týden
ním zpovědem, zanedbával jsem přípravu ke sva—
tému přijímání, mé díkůvzdání bývalo takřka beze
vší pozornosti, zanedbával jsem víc a více modlit—
bu, a proto má duše umdlévala trpíc nedostatkem

potravy.
Konejme tedy dobře všechna duchovní cvičení
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a zvláště rozjímání. Modleme se mnoho i vrouc—
ně. Připomínejme si často přítomnost Boží. Čiň—
me věrně zvláštní, jakož i všeobecné zpytování
svědomí, kladouce si přesně počet ze svého cho

vání. Syťme svého ducha dobrou duchovní četbou.
Neopomijejme ničeho, aby naše roční duchovní
cvičení přinášela užitek; konejme pečlivě měsiční
cvičeni duchovní obnovy a týdenní přehled; tot'
jsou výtečné prostředky předejití vlažnost. Bdě
me, aby zpovědi a svatá přijímání sloužily k na—
šemu duchovnímu pokroku.
Zkoumejme vážně, jak to jest s námi vzhledem
k vlažnosti. Poznáváme-li na sobě známky vlaž
nosti, jednejme podle rady velkého apoštola, jenž
di: »Probud' se, jenž spíš, a povstaň z mrtvých a
zasvitne ti Kristus.r<<1)

Bože můj, měl jsem býti roznícen ohněm tvé
lásky a duše má zatím zůstává chladnou i malát
nou ke tvé službě, poněvadž nechávám v sobě
příčiny vlažnosti. Prosím tě, uděl mi zmužilosti,
abych změnil své chování, a dej mi, abych s mi
lostí tvou tobě sloužil až na konec svého života se
stále vzrůstající horlivostí, skrze niž dosáhnu při
jetí do vlasti věčné, bych tě tam velebil.

Duchovní kytice. Strachujme se, b'ychom ne
upadli v záhubu přidržujžce se zásad vedoucích
k uvolněnosti.
(5. rozj., 3.)

1) Efes. 5. 14.
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43. O POKOJI SVÉDOMÍ.

Krátký

obsah.

!. Klamný a Opravdovýpokoj.

Naše svědomí jest v pokoji, shodují-li se naše skutky se
zákonem, který máme zachovávati. Klamný pokoj jest
pokoj hříšníka upadnuvšího v zaslepenost. Opravdový
pokoj jest údělem toho, jenž plní vše, čeho Bůh od něho
žádá a varuje se všeho, co zapovídá. Nečiňme nikdy ni
čeho, co by nám mohlo přivoditi výčitky svědomí.
ll. Výhody pokoje svědomí. Usnadňuje nám zaslouženi
hojných milostí; pokojné svědomí jest podmínkou štěstí
a slouží nám k opravdové ctí; pomáhá nám snášeti životní
utrpení a činí nás schopnými zjednávati slávu Boží a spásu
duší. Bez tohoto pokoje nebudeme nikdy šťastní.
Ill. Prostředky k požívání opravdového pokoje. Nedej
me se svésti ani k úzkostlivé svědomitosti, ani k uvolně
nosti. Vystříhejme se hříchu, udržujme svou duši ve stavu
milosti, nedovolme si dobrovolné chyby, uveďme svou
vůli v souhlas s vůlí Boží. Kéž pokoj Ježíšův zůstává stále
s námi!
ROZJIMÁNÍ.

Pokoj hojný mají, kdož miluji zákon tvůj.
(Zalm 118, 165.)

[. Klamný a opravdový pokoj svědomí. Svěd0»
mí dává nám poznati, shodují-li se naše skutky
s mravním zákonem, jenž nás řídí, nebo zdali se
mu protíví: v prvém případě jest svědomí v po
koji, ve druhém pak jest neklidno a často i trápeno
výčitkami.
Rozeznávejme klamný i opravdový pokoj svě
domí.
Klamný pokoj svědomí jest údělem hříšníka

219

upadnuvšího v zaslepenost. Nečiní si již výčitek
ze skutků protivících se zákonu Božímu, poněvadž
tohoto zákona již neuznává, anebo protože jej
převrací, jelikož již nemá zásad pro své chování,
anebo poněvadž má místo nich bludné zásady
shodující se s jeho hříšnými tužbami a cili; proto
že jsa zkažen na svém srdci, zkazil se i na duchu
a dospěl k tomu, že nazývá dobré zlým, spraved
livě nespravedlivým, pravé falešným, anebo že po—
važuje aspoň za lhostejně to, co má největší dů
ležitost.
Tento pokoj bývá ostatně jen zdánlivý a ne
zasluhuje toho jména; jest to jen ztrnulý spánek
duše, kterou ďábel odvádí do pekla; jest to pokoj
ve hříchu, pokoj ve smrti.
Opravdový pokoj svědomí jest údělem těch, kteří
znajice velmi dobře své povinnosti mohou si dáti
těchyplné svědectví, že je s milostí Boží věrně plni;
ti, kdož mohou ve svém nitru sí říci, že mezi jejich
chováním a předpisy zákona Božího jest shoda;
ti, kteří plní vše, čeho od nich žádá svrchovaný
Pán a varují se všeho, co zapovídá. Ti jsou v do
konalém pokoji a zakoušejí nevýslovného uspoko—
jení, poněvadž jim jejich srdce vytýká jen ne—
patrné nevěrnosti.
Kéž bychom mohli míti vždycky tento opravdo
vý pokoj, jenž jest nejlepším požitkem na tomto
světě, a nikdy nezakoušeli výčitek svědomí, jež
jsou nejtrapnější trýzní.
_ ll. Výhody pokoje svědomí. Tohoto pokoje do
sáhneme jen přesným plněním svých povinností,
což činí Boha ochotným udíleti nám v hojností
darů své milosti.
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Pokojné svědomí jest naším štěstím. Tomu nás
učí sám Duch svatý slovy: »Klidná mysl jsou
takořka stálé hody.<<1)Co jest kýženějšího, co po
těšítelnějšiho než moci se zdržovati při myšlence.
že jsme v přátelství Božím, že v nás přebývá svou
milostí, že žije skutečně v našem srdci a že již
zde na zemi požíváme toho, jenž jest blaženosti
vyvolených!
Dále jsou ti, kteří mají tento pokoj, zbaveni čet
ných příčin zmatku í neklidu. Minulost jim mluví
o milosrdenství, které jim Bůh prokázal, přítom
nost nechává je v klidu, kterého požívají, a do
budoucnosti spoléhají na milost; smrt, která jest
tak strašná pro toho, jehož svědomí jest ve špat—
ném stavu, jeví se jim jako šťastný okamžik, kdy
odejdou požívati Boha, kterého milují.
Zajisté zakoušejí nevyhnutelných utrpení tohoto
života; avšak příklad Pána našeho je posilňuje.
Ostatně vědí, že utrpení jejich jsou záslužna a že
napomáhají učiniti je tím více hodnými nebeské
slávy.
S pokojem svědomí jest ve všem radost i při
utrpení; bez něho jest ve všem bol, ano i v rado
vánkách; bez svědectví dobrého svědomí jsou
vezdejší rozkoše jako květiny nasypané na půdu
posetou trním; jako závoj půvabného zevnějšku,
položený na velké bolesti, aby byly zatajeny.
Ne, pro toho, jehož svědomí není v pokoji, není
uspokojení! Zkušenost nenechává nás o tom v žád
né pochybností. A my sami, zdaž jsme toho ne—
zakusili? Kdy jsme byli opravdově nešťastni'j
1) Přísl. 15, 15.
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Zdali ne tehdy, když jsme se stali kořisti výčitek
svědomí, když jsme se ani neosmělili mysliti na
Boha, jehož spravedlnost nás naplňovala strachem,
ani pohlédnouti na sebe, poněvadž náš stav nám
působil hrůzu? Vzpomeňme si na tyto věčně po
litováníhodné okamžiky; leč připomeňme si i ony
chvíle, kdy jsme opět nalezli dobrou zpovědí onen
pokoj, který jsme ztratili a v něm našli nejsladší
uspokojení.
Pokoj svědomí činí nás schopnými oslavovati
Boha a napomáhati ke spáse duší. Ten, kdo požívá
pokoje svědomí, přesvědčí snadno všechny ty,
s nimiž se stýká, že štěstí se nachází jen ve ctnosti,
neboť on sám jest toho patrným důkazem. Při roz
machu své horlivosti nebyl zadržen oním vnitř
ním hlasem, který vytýká, že sám nečiní toho, co
druhým doporučuje. Klid jeho duše zrcadlí se na
jeho tváři, jeví se v jeho slovich i v jeho pohle
dech; všichni, kteří ho pozorují, cítí se puzení
plniti věrně své povinnosti, aby i oni požívali
onoho štěstí, jež jest jeho údělem.
jak velice nás musí takové výhody nabádati,
bychom uvedli do své duše tcnto šťastný pokoj
a jej v ní uchovávali!

Ill. Prostředky k požívání opravdového pokoje.
Utvořme si správné svědomí, jež posuzuje věci tak,
jak jsou; nedbejme úzkostlivého svědomí, jež vidí
zlo, kde ho vůbec není, anebo přemršťuje zlo, které
skutečně jest; avšak dejme též pozor, abychom si
neutvořili svědomí širokého i uvolněného, neboť
pokoj, jenž by z něho pocházel, byl by klamným
a stal by se nám záhubným.
Hledejme klid pro svou duši, ale hledejme jej

222

tam, kde se nalezá, to jest ve svědomí, které se
vyjadřuje zřetelně ve svaté soudní stolici pokání,
které se nesmiřuje jen s nutnou povinností, jež za—
vrhuje každé přestoupení zákona a které, když
mělo neštěstí pádu do nějaké nevěrnosti, napraví
ji co nejdříve. Varujme se zlého a příležitostí ke
zlému, a když jsme zhřešili, spěchejme usmířiti se
s Bohem. Snažme se nedopustiti žádného dobro
volného hříchu, ani všedního ne. »Kdo chce za—
žíti dnů šťastných-<<,praví žalmista Páně, »uchyl
se od zlého a čiň, co je dobré, hledej pokoje, ano
hoň se za ním<<,1)neboť -»pokoj hojný mají, kdož
milují zákon tvůj<<.2)

Rid'me se těmito slovy! Plňme je tak, jak toho
vyžaduje naše povoláni; »jestit' to prostředek<<,
praví náš svatý zakladatel, »býti spokojeným a
uspokojiti Boha<<.3)

Pane ježiši, jenž zjevuje se svým učedníkům rád
jsi jim říkával: »Pokoj vám!r<<4),snažně tě prosim,

račiž mě oblažití týmž požehnáním; dejž, abych
požíval pokoje svědomí a slouže ti takto beze
zmatku a neklidu kráčel s jistotou a velkými kro
ky cestou tvé svaté lásky.

Duchovní kytice. Chcete-li si zajistiti ve svém
srdci pokoj Kristův, jest třeba, abyste zničili
v sobě hřišného člověka.

(22. rozj. Z.)

1)
2)
s)
*)

Zalm 33, 15.
Žalm 118, 165.
146. rozj. ].
Jan 20. 19.
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44. PRAVIDLA VUBEC.
K r á t k ý o b s a h . [. Původ a předmět pravidel. Naše
pravidla pocházejí od Boha a jsou výrazem jeho vůle
k nám. Ona ustavují naši společnost, řídí ji a označují,
co jest v zájmu jejich členů. Čím lépe budeme znáti svá
pravidla, tím více si jich budeme vážiti.
ll. Hlavní znaky pravidel. Ona dostačuií k plnění všech
našich povinností; jsou společná všem a v základních
článcích nezměnitelná; jsou první pravomoci institutu a
všechna jsou závazná. Nepovažujme pravidel za pouhé
rady, nýbrž za zákon, který třeba zachovávati.
Ill. Účel pravidel. Účelem pravidel jest zjednávati slávu
Boží, vésti nás k dokonalosti následovánim evangelických
rad, usnadniti náš úřad jako řeholních učitelů, zabezpečiti
organisaci, zachování a blaho institutu. Pravidla jsou dilo
velké moudrosti, děkujme Bohu, že je nám dal.

ROZjíMANl.
Pane, dej mi rozum, bych bádal ve tvém zákoně, abych
zachovával jej celým svým srdcem. (Žalm 118, 84)

!. Původ a předmět pravidel. Pravidla řeholního
řádu jsou zákony, které jej ustavují a řídí.
V pravidlech lze rozeznávati, pokud jde o jejich
původ, pravidla, jejichž původcem jest ježíš Kristus
a jeho svatá Církev; pravidla, která dal sám za
kladatel řádu, a pravidla, která byla po něm sta
novena legitimní mocí.
Poněvadž však jest zakladatel řádu muž, kte
rého vzbudil k tomu účelu Bůh a jest osvícen
Duchem svatým, a jelikož dále každá mocnost
jest zřízena od Boha, jak učí svatý PavelB) proto
1) Rim. 13. l.
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lze říci, že pravidla, pokud jde o jejich původ,
mají ráz božský i svatý, že každé z nich jest ozna
čeno znakem moci samého Boha a že jsou tudíž
hodna naší úcty.
Pojata ve svém předmětu zahrnují pravidla vše,
co se týká řádu, jehož jsou zákonodárnou mocí,
jakož i osob, které jsou jeho členy.
Určují tedy účel řádu, ducha jemu vlastního,
představené, kteří jsou určeni k jeho řízení a kte-
rak se v něm vykonává pravomoc.
Řádová pravidla dávají poznati povahu i roz
sah slibů, které se v řádě skládají, povinnosti,
k nimž v něm zavazují, podmínky přijetí nových
členů, jakého zvláštního vzdělání se jim tu dostá—
vá, příčiny vyloučení a jaká opatření třeba učiniti,
aby byl institut udržován ve svém původním duchu
a mohl působiti dobro, které mu přísluší.
Pravidla pečují o legitimní potřeby členů: za
jišťují jim potřebné duchovní přispění, jako du
chovní vedení, dobu řeholních cvičení, usnadnění
přijímání svátostí, modlitby za jejich života a zvlá
ště modlitby po jejich smrti; pravidla zabezpečují
řeholnikům všechno potřebné po stránce časné a
starají se o ně moudře i laskavě v případě cho
roby, stáří a nemoci.
Pravidla předpísují řeholní povinnosti: povinno
sti společné, povinnosti představených, povinnosti
případné; určují zřetelně obcování Bratří mezi
sebou, at' mají jakoukoli hodnost a jakýkoli úřad.
Toť to nejdůležitější, co zahrnují pravidla; chá
pejme jejich potřebu i jejich moudrou obezřelost
a snažme se vážiti si jich vždy víc a více.
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II. Hlavní znaky pravidel. Řádová pravidla mají
mnohé základní znaky a prospěšno jest připome
nouti si je: 1. Pravidla jsou dostatečná, aby řád
mohl plniti svůj zvláštní účel, a jsou-li věrně za
chovávána. dovolují řádovým členům plníti všech
ny jejich povinnosti k Bohu, k bližnímu a k sobě
samým; 2. podstatná nařízení jsou pro všechny
stejná, ačkoli se některá týkají zvláštních povin
ností jednotlivce; 3. jsou nezměnitelná v tom smy
slu, že bez skutečné nutnosti nesmí býti pozměně
na; články schválené zvláště Církvi nemohou býti
změněny bez jejího nařízení nebo splnomocnění;
články ostatní má právo změniti generální kapi
tula; 4. ona jsou první vrchností institutu a jsou
uložena jak představeným, tak i podřízeným; 5.
všechna mají znak pravomocný, jenž je činí závaz—
nými, ať se týkají čehokoli, i když se to zdá sebe
nepatrnější.
Studujme dobře svá pravidla, pronikněme se je
jich duchem, buďme přesvědčeni o jejich nutnosti;
nepovažujme jich za pouhé rady a prostá naří
zení, nýbrž za zákon, který musíme zachovávati a
jenž jest podstatný k trvání a blahu institutu.
lll. Účel pravidel. Abychom dobře ocenili pra
vidla řádová, musíme se tázati, který jest jejich
účel a proč byla zavedena.
Účelem pravidel jest sláva Boží a jeho služba;
ona podrobují tomuto svrchovanému Pánu ty,
kdož je přijali, označují jim vážně, čeho od nich
žádá a usnadňují jim to konati.
Účelem pravidel jest zdokonalování řeholníka,
což jest také účelem jeho povolání. Ona ho úzce
spojují s ježíšem Kristem, jehož učení a příklady
na
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mu připomínají &jemu pomáhají zaříditi podle nich
vlastní chování; usnadňují mu plnění křesťanských
povinností a zároveň jisté zachovávání křestního
slibu; zabezpečují ho proti nepříteli spasení, proti
světskému duchu a proti jeho vlastním náruživo
stem; vzdalují od něho, co jest příležitostí ke hří
chu nebo počátkem uvolněnosti; naznačují mu
cestu evangelických rad a určují přesně, ktere
z nich musí zvláště zachovávatí a v jaké míře
každou; nabádají ho k pěstování sebezapírání,
umrtvování, pokory, lásky a všech křesťanských
i řeholních ctností, jak se na jeho stav sluší; pří
pravují ho ku přijetí velkých milostí a nabízejí mu
téměř v nekonečném počtu nejcennější příležitostí
k rozmnožení jeho zásluh pro nebe.
Účelem řádových pravidel jest dílo, jež jest
zvláštním cílem řádu; ona směřují přímo k tomu,
aby tento cíl byl velmi dobře plněn všemi pospo—
litě a z týchž pohnutek.

Účelem pravidel jest také organisace, udržování
a sláva řádu; zavádí v něm jednotu í soulad, které
přísluší morálnímu tělesu; činí z něho jednu rodí
nu, v níž panuje autorita, podřízenost í mír; pojí
k sobě členy a tyto ke společnosti, jsouce po této
stránce obapolnou smlouvou; zamezují rozdvojení,
jež snadno porušuje lásku; zavádí sjednocenost
duchů í srdcí, stejnoměrnost ve skutcích, týž způ
sob životní a tytéž obyčeje.
Považovali jsme pravidla za dílo velké moud
rosti a za vnuknuté od Boha samého, jenž skrze ně
ustavil a udržuje naši společnost, nás pak téměř
za ruku vede cestou řeholní dokonalostí?
Děkuji ti, můj Bože, za pravidla, která jsi vnukl
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našemu svatému zakladateli, jež jsou silou i živo—
tem našeho institutu. Prosím tě, rač mi uděliti mi—
losti, abych je dobře poznával, jich si vážil a
zvláště je s přesnou věrností zachovával, aby mi

pomohla kráčeti od ctnosti ke ctnosti až k doko
nalosti, k níž jsi mě povolal a která mi otevře brá—
ny města věčného.

Duchovní kytice. Svatá pravidla jsou jednou
z největších výhod, jichž lze v tomto životě po
živati.
(lll. rozj. l.)
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45. ZNAMENITOST PRAVIDEL.

Krátký

obsah.

1. Naše pravidlavzata v úvahu

se zřetelem k Bohu. Bůh vzbudil našeho svatého zakla
datele, aby nám dal pravidla; svatá Církev je schválila,
jsou tedy pro nás výrazem božské vůle; jsou nám jako by
krátkým obsahem evangelia a Ježíš Kristus nám v nich
naznačil cestu dokonalosti. C), jak bychom si vážili pravi
del, kdybychom o nich soudili podle víry!
ll. Naše pravidla vzata v úvahu se zřetelem k institutu.
Pravidly ustavil náš svatý Otec náš institut a skrze ně jej
ještě řídí. Pravidla jsou silou naší společnosti, dodávají jí
tvářnosti, udržují v ni stejnost, zabezpečují její zachování
a pomáhají, aby dosáhla svého cíle. Svou lásku k institutu
dokážeme zachovávajice věrně pravidla.
lll. Naše pravidla vzata v úvahu se zřetelem k nám.
Pravidla jsou nám prostředkem k plnění povinností, k za
chovávání slibů, ke cvičbě ve ctnosti, k rozmnožení zásluh
našich činů, k dosažení dokonalosti a k působení našeho
spasení. Pomněme, že pravidla jsou zákonem, podle něhož
budeme vyslýcháni při soudu Ježíše Krista.
ROZJÍMÁNÍ.

Uvažuji o tvých pi'ikázánich, která jsem si zamiloval.
(Žalm 118, IN.)

1. Naše pravidla vzata v úvahu se zřetelem
k Bohu. Abychom dali _vyniknouti znamenitosti
našich pravidel, uvažme, čím jsou se zřetelem
k Bohu, se zřetelem k institutu a se zřetelem
k nám.
Původcem pravidel jest na prvém místě Bůh a
ona jsou pro nás věrným výrazem jeho svaté vůle.
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Bůh chce pořádek; pravidla jsou však nevyhnu
telnou podmínkou pořádku v institutu. Bůh chce,
aby každá bytost byla podle své přirozenosti pod
řízena zákonům, pravidla jsou právě zákonem ře
holní společnosti, kterou tvoříme.
Bůh chce, abychom byli poslušni těch, které
nadal svou autoritou; pravidla jsou však předpisy,
které načrtl náš svatý Otec a jimž dala Církev
svatá své schválení, Bůh tedy chtěl tato pravidla;
jsou to nařízení, která se mu zalíbilo nám ozná—
miti a o nichž nám praví jako k národu židovské—
mu: »Nyní tedy, Izraeli, poslouchej přikázání a
práv, kterým já tě učím, abys plně je byl živ.<1)
Pravidla jsou znakem Boží autority a svědec
tvím jeho zvláštní dobrotivosti a lásky k nám,
neboť »tak neučinil žádnému národu, svých záko
nů jim nezjevil<<;2) naše stanovy jsou výronem
oné moudrosti, která »všecky věci u míře a počtu
a váze spořádá<<,3)a jsou nástrojem Boží prozře
telnosti, která řídí skrze ně naše skutky a připra
vuje nás k našemu určení pro nebe.
Pravidly nám Bůh přikazuje, co jest nejdokona
lejšího a co směřuje k našemu největšímu dobru;
jimi řídí Bůh naše skutky, dávaje nám až do nej
menších podrobností poznati, co musíme činiti,
abychom se mu stali milými.
Znamenitost pravidel vysvítá také z jejich po
měru k ]ežíši Kristu. Ona jsou praktickým prová—
děním zákona, který nám předkládá řka: »Vezměte
1) Deut. 4, l.
2) Zalm 147, 20.
3) Moudr. 11, 21.
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jho mě na sebe, a naleznete pokoj duším svým;
neboť jho mé jest sladké a břímě mé jest lehké.<<1)
Pravidla jsou nám onou úzkou cestou,2) která nás
vede bezpečně k životu. Pravidla jsou evangelic
kými radami, které zachovávati nás _Iežíš Kristus
povolal; v jistém smyslu jsou naším evangeliem,
obsahujíce to, co nám obzvláště přísluší v této
božské knize; skrze ně nás učí božský Mistr na—
šim povinnostem, řídí naše kroky, osvěcuje naše
počínání, předchází naše poklesky, ukazuje nám
cíl, k němuž máme směřovati a bezpečnou cestu
vedoucí k tomu cíli.
Pohlížejme na svá pravidla vždy s hlediska viry
a spatřujme v nich výraz vůle Boží; ona pocházejí
od něho a účelem jejich jest, vésti nás k němu;
považujme je za největší svůj statek; chovejme
k nim nejhlubší úctu; snažme se, pokud možno,
je zachovávati a přispivati, aby i od jiných byla
zachovávána.

ll. Naše pravidla vzata v úvahu se zřetelem
k institutu. Pravidly zorganisoval náš svatý Otec
svůj institut a učinil jej schopným prokazovati
Církvi výtečné služby. C), kdyby dlel ještě mezi
námi, s jakou uctivosti přijímali bychom jeho na—
řízení! jak bychom si vážili jeho rad! jak bychom
oceňovali řízení, kterým by nás vedl! Nuže, náš
Otec dlí s námi skrze pravidla, proto musíme
k nim míti takovou úctu, jakou chováme k němu
samému; musíme si jich vážiti také proto, poně
vadž ho stála tak mnoho modliteb, slz i obětí a
pro jejich užitečnost vzhledem k institutu.
1) Mat. 11, 29 a 30.

2) Mat. 7, 14.
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Naše pravidla ustavují naši společnost, kteréž
jsou základem a zároveň zděmi, lomenicí a ozdo
bou. Stanovy jsou to, jež dávají institutu tvářnost,
rázovitost a vše, co má zvláštního; ony jsou jeho
výrazem, obrazem a prostředkem, podle něhož
může býti institut poznán a jímž se udržuje.
Naše pravidla jsou smlouvou, kterou institut
předkládá každému novému členu a kterou jsme
všichni přijali a slíbili nezrušitelně zachovávati.
Pravidly se naše společnost bez poškození zacho
vává, nepodléhá vlivu dob a okolností, trvá ve
své jednotě přes různost národností, podnebí a
jazyků.
Naše pravidla jsou směrnicí chování, kterou se
řídili Bratří, kteří nás předešli, cestou, kterou se
ubírali. aby došli dokonalosti, která byla cílem
všeho jejich úsilí; ona jsou rodinným dědictvím,
které jsme zdědili a které musíme předati těm,
kteří přijdou po nás, drahocenným dědictvím, iež
nám dává nejjistější nárok na dědictví nebeské.
lll. Naše pravidla vzata v úvahu se zřetelem
k nám. Pravidla jsou naším zákoníkem dokonalo
sti, účinným prostředkem k plnění našeho nadpři
rozeného cíle a k utvoření se podle vzoru ]ežiše
Krista, k »nezrušitelnému zachovávání<< svatých
závazků, které jsme Bohu slíbili; ona nám usnad
ňují pěstováni vznešených ctností: víry, lásky, po
kory, horlivosti..., ano není žádné křesťanské a
řeholní ctnosti, k níž by nenabádala ve stupni nej
vyšším.
Pravidla jsou Věrným zrcadlem toho, čím jsme,
když plníme všechny své povinnosti a když do—
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sáhneme onoho stupně dokonalosti, kterého Bůh
od nás žádá.
Naše pravidla zbavují nás vší nerozhodnosti
určujíce nám v každé době, co máme konati; ona
nám dávají naprostou jistotu svědomí, neboť víme,
že zachovávajíce je plníme to, čeho od nás žádá
Bůh a představení; pravidla povyšují povahu na
šich skutků a dodávají i nejmenším vysoké ceny
pro nebe.
Naše pravidla jsou zákonem, podle něhož nás
soudí spolubratří, představení, veřejnost, a podle
něhož budeme vyslýcháni při soudu svrchovaného
soudce.
Dejž, abych pochopil, ó můj Bože, znamenitost
svých pravidel, abych dával najevo nejsrdečnější
uctivost k nim a zvláště, abych je zachovával bez
nejmenšího porušení. O tuto milost tě prosím na
přímluvu svatého jana Křtitele z La Salle, svého
milovaného Otce, jemuž jsi je vnukl, jenž se stal
svatým zachovávaje je a jenž si přeje, aby jeho
dítky zůstávaly jim věrny.

Duchovní kytice. Zachováváme-lž svá pravidla,
plníme s jistotou vůli Boží.
(Sbírka)
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46. VLASTNOSTI PRAVIDEL NAŠEHO
INSTITUTU.
K rá t k ý o b s a h. [. Naše pravidla jsou dílem víry
a horlivosti. Vira a horlivost, jež byly jakoby duší naše—
ho svatého zakladatele, vštípily naše pravidla; všechno na
nich připomíná tyto dvě ctnosti, jež, jsouce duchem na
šeho institutu, »musí oživovati všechno naše chovánícx.
Naše pravidla jsou význačným dobrodiním Božím; děku
jeme mu za ně?

ll. Naše pravidla jsou dílem moudrosti a opatrností.
Naše pravidla určila vše s moudrostí, co se týká potřeb
institutu i jeho členů, prostředků k dosažení našeho cíle
jako řeholníků i učitelů, a povinností každého; s jakou
opatrností nás chrání před nebezpečími náružívostí, světa
a před těmi, která se mohou vyskytnouti v našem úřadě!
Čitávejme svá pravidla i rozjímejme o nich, abychom se
dobře pronikli jejich duchem.
"lll. Naše pravidla jsou dílem dokonalostí. Bratr, jenž je
přesně zachovává, hledá jen slávu Boží, jest vzorem zbož
nosti, obětovnosti, poslušnosti, pokory a věrnosti ke sli
bům; vzdělává své spolubratry, jest útěchou svých před—
stavených a ctí sve'ho institutu. Prosme svého svatého
zakladatele, aby nám vyžádal dokonalé poslušnosti pra
videl.
ROZJIMÁNÍ.

Od práva tvého se neuchyluji, protože ty mně zákon
vštěpuješ. (Žalm 118, 102.)

|. Naše pravidla jsou dílem víry a horlivosti.
Bůh, jenž nám dává pravidly svou vůli najevo,
vzbudil, aby nám je mohl dáti, světce, jehož víra
i horlivost byly takřka základem jeho duše. Naše
pravidla souhrnem svých předpisů směřují také
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ke cvičbě ve všech ctnostech potřebných k nabytí
ducha našeho institutu.
Tohoto ducha musí však každý z nás míti a sna.
žití se jej v sobě rozmnožovati, nechce-lí býti
»mrtvým členem<<1) institutu & chce-li žití jeho
životem, býti mu skutečně k užitku a realísovatí cíl,
k němuž byl do něho povolán. Všechno se zdá
v našich pravidlech směřovatí k tomu účelu: uči
niti ?. nás muže víry a horlivostí.
Ostatně víme, že náš svatý zakladatel se stále
vrací ve svých spisech k tomuto hlavnímu bodu.
»jest velmí důležito,<< praví ve »Sbírce<<, »aby
Bratří škol křesťanských byli proniknutí a tak hoj
ně naplnění duchem víry, že považují smýšlení a
zásady víry za pravidlo svého jednání a veškerého
svého chování a ducha víry za ducha svého insti
tutu.<<1)

Tento duch víry bude základem a podněcovate—
lem ducha horlivostí, oné horlivostí, která nás
bude nabádati, bychom >>zjednávalislávu Boží, po
kud nám bude možno<<,2) a bude nás povzbuzo
vati, bychom se věnovali neúnavně křesťanské
výchově dítek.
Pohlížejme na svá pravidla jako na význačné
dobrodiní Boží, za něž mu nemůžeme ani dosta
tečnou měrou dosvědčovatí svou vděčnost. Kéž se
v nás zmáhá duch víry i horlivosti, jímž jsou pro
niknuta a nabádá nás kráčeti srdnatě v šlépějích
našeho svatého Otce.
1) Všeob. prav. hl. ll., 1.
2) Slibní vzorec.
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II. Naše pravidla jsou dílem moudrosti a opatr
nosti. Pojata sama v sobě a v prostředcích, kte-
rých poskytují, jsou naše pravidla dílem hluboké
moudrosti a velké opatrnosti.
Moudrost váží si věci tak, jak si jich váži Bůh,
a rozděluje

vše »u míře a počtu a u váze<<;1) ne—

činí však tak i naše pravidla?
Čeho si především váží, jest sláva Boží, posvě
cování naše i našich žáků; jsou to dále křesťanské
i řeholní ctnosti, svátosti, duchovní cvičení a jme
novitě rozjímání, které nazývají »prvním a nejdů—
ležitějším ze všech denních cvičení<<.2)Z prostřed-

ků ke konání dobra doporučují zvláště dobrý pří
klad, vzdělávání, a žádají, abychom vyučování
náboženské stavěli na prvé místo svých studií a
svého vyučování.
V rozdělení času, jakož i ve volbě prostředků
pořádají naše pravidla vše s úmyslem plnění na
šeho řeholního i učitelského cíle. Rýsují směrnici
chování všech, představených i podřízených, kaž—
dý v nich nalezne obraz svých povinností; zabez
pečují všem nutné duchovní přispění v jejich po
stavení; zřizují autoritu. poddanost, hierarchii a
vztahy Bratří mezi sebou a usnadňují jednotné

vedení

Nenechávají libovůli ničeho, co jest důležíto
k udržení a k blahu institutu.
Naše pravidla jsou též dílem svrchované opatr
nosti. Vždyť byla teprve tehdy napsána, až je
prakticky prováděl náš svatý Otec a první Bratří.
1) Moudr. 11, 21.
2) Všeob. prav. hl. [V., l.
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Pravidla nás chrání před našimi vlastními náru
živostmi a mezi jinými před nestálostí, před láskou
k neodvislosti a před láskou ku pohodlí; ke sklá
dání a k obnovování slibů užívají bezpečných
prostředků, aby ani ten, jenž je činí, ani institut
nemusilí litovati, že je složil nebo skládati nechal.
Činí nás ostražitými před nebezpečím, které
nám hrozí od světa, zřizujíce mezi světem a námi
tak velkou přepážku, pokud toho povaha našeho
úřadu jen dovoluje, žádají, abychom byli ve světě
nejsouce ze světa ani duchem ani srdcem ani
zvyky.
Pravidlá naše předvídajíce nebezpečenství, s ní
míž se můžeme potkati jako učitelé, předpisují
nám po této stránce nejprospěšnější opatření, jako:
zůstávati na svém sedadle, nebýtí nikdy sami s jed—
ním dítkem, nechávati spojovací dveře mezi tři—
dami vždy volny; všechno předvídala a postarala
se o vše v zájmu duší.
Připomeňme si, jak mnoho modliteb i obětí

stála naše pravidla našeho svatého zakladatele a
projevujme k nim při každé příležitosti hlubokou
úctu. Čítávejme je, rozjímejme o nich, abychom se
dobře pronikli jejich duchem a lépe je zachovávali.

Ill. Naše pravidla jsou dílem dokonalosti. Po
jata ve svém účelu, jsou naše pravidla dílem vý
tečné dokonalosti. Abychom byli o tom přesvěd—
čeni, stačí uvážiti, čím jest Bratr, jenž je věrně za—
chovává, a ctnosti, které pěstuje, a stupeň, kterého
v každé z nich dosahuje.
Bratr, jenž svá pravidla dobře zachovává, jest
opravdově mužem víry, jenž patří na všechno jen
s hlediska nadpřirozeného a jenž si vytkl za cíl jen
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slávu Boží. jsa pln horlivosti pro spásu duší, za
svěcuje se tomuto dílu s nejúplnější obětovností,
takže obětuje mu i svůj odpočinek, své zdraví.
ano i svůj život a to vždy s naprostou nezištností;
jsa vzorem pokory, vede život úplného sebezapře
ní a touží konati jen dobré a zůstávati nepoznán.
jest mužem modlitby a rozjímání; jeho zbožnost
vnuká mu především velkou lásku k ježíši Kristu,
zcela zvláštní pobožnost k nejsvětější Panně
Marii, k svatému josefu a k svatým andělům stráž
nym.

Dbá zvláštním způsobem, aby zachovával své
sliby až do nejnepatrnějších předpisů a snaží se
vynikati v příslušných ctnostech, které se na ně
vztahují. Svou mlčenlivosti, svou skromnosti i svou
sebraností mysli vzdělává stále ty, kteří mají při
ležitost jej pozorovatí.
Řeholník zachovávající dobře svá pravidla jest
vzorem svým Bratřím, útěchou svých představe
ných a ctí své kongregace; cítí se šťastným ve
svém povolání a zasluhuje si požehnání nebeského.
O svatý Jene Křtitelí z La Salle, jenž jsi nám dai
tak moudré předpisy, abychom se posvěcovali ve
svém povolání a přinášeli hojný užitek u dítek
i mládeže, vyžádej nám dokonalé í ustavičné věí 
nosti v zachovávání tvých pravidel, bychom tak
tímto přesným zachováváním pravidel stále v du
chu i ve ctnostech svého svatého stavu kráčeli ve
tvých šlépějích. Amen.

Duchovní kytice. Bratři dejtež přednost pra
vidlům a obvyklostem svého institutu přede
všemi jinými obvyklostmi.
(Všeob. prav. hl. XVI., 4.)
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47. VÝHODY PRAVIDEL.
Krátký

ob sa h.

[. Výhody pravidel pro institut.

Pravidla v něm zřizují dobrý pořádek, mír i lásku... a
jsou jeho nejpevnější oporou; činí z našich řeholních obci
místa mlčení, modlitby a vzdělávání . .. a jsme tu šťastni.
Pokud závisí od nás, přičiňujme se, aby se v institutu
udržovalo přesné zachovávání pravidel.
ll. Výhody pravidel pro řeholníka. Pravidla naznačují
řeholníku dokonale, co má činiti a čeho se musí varovati,
aby se zalíbil Bohu a chrání ho před vší nerozhodnosti:
jsou mu záštitou proti ďáblu, světu i náruživostem; vedou
ho cestou dokonalosti a usnadňují mu plnění slibů; zjed—
návají mu opravdové útěchy a zajišťují jeho vytrvalost
v povolání. Prosme Boha, abychom zůstali vždy věrni
svým pravidlům.

ROZjíMÁNÍ.

Všíckni, kteří podle pravidla toho budou žití, — nad
těmi budiž pokoj a milosrdenství. (Galat. 6, 16.)

!. Výhody pravidel pro institut. jak veliké
i drahocenné jsou výhody, jichž poskytují naše
svatá pravidla jak našemu institutu, tak i nám
jednotlivě, jestliže je zachováváme s přesnou věr
ností!
Pravidla zjednávají dobrý pořádek v naší spo
lečnosti; zřizují autoritu představených, podříze
nost poddaných a lásku mezi Bratry; staví každého
a každou věc na své místo a udržují je tam; činí
z našich řeholních obcí místa mlčení, ústraní a
modlitby.
Zachovávání pravidel zavádí v kongregaci stej
nost smýšlení i chování. Myšlenky sobecké ustu
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puji velkomyslným i ušlechtilým úmyslům víry a
lásky; všeobecné dobro jest každým považováno
za dobro vlastni, obětovnost ke všem jest v srdci
všech.
jsou-li naše svatá pravidla dobře zachovávána,
předejdou nebo zmaři každý rozbroj; mezi Bratry
udržují pokoj, soulad a svornost, poněvadž je pojí
duchem, srdcem i vůli.
Šťastné jsou řeholní společnosti, v nichž se skví
zachovávání pravidel v plném svém lesku! Tam se
obnovuje obraz první obce křesťanské, v níž
všichni měli »jedno srdce a jednu duši<<;1) o ře
holnících, kteří tam žijí, lze říci jako o prvnich
křest'anech: »Vizte, kterak se milují<<; tam lze
zvolati se žalmistou Páně: »Hle, jak je to dobré
a utěšené, přebývají-li bratři svorně<<.2)
Pravidla jsou oporou institutu, jenž zůstává
pevným, pokud jsou v něm zachovávána; ona mu
dávají zevnější ráz, stálost i trvání; jsou mu tím,
čím jsou vlaku koleje, které jej nesou a řídí a jichž
nemůže opustiti, aniž se roztříští. Rovněž jest tomu
tak s každou řeholní obcí jednotlivě.
Bud'me pevně přesvědčeni, že řeholníci, věrni
svým pravidlům, jsou ctí, silou i zdarem řeholní
společnosti, kdežto ti, kteří je nezachovávaji, jsou
jejími nepřáteli a ničiteli; pokud závisí od nás.
přispívejme k přesnému zachovávání pravidel
v institutu, jež mu zajistí největší výhody.
ll. Výhody pravidel pro řeholníka. Naše pra—
vidla dávají nám jistě poznati vůli Boží vzhledem
1) Skut. apošt. 4, 32.
2) Žalm 132. I.
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k nám a pomáhají nám ji plniti. Skrze pravidla
víme, čeho Bůh od nás každé chvíle žádá, ano
i v každou hodinu a v každém okamžiku. Pra
vidly víme, jak a z jakých pohnutek máme jed—
nati; po této stránce nenechávají nás v rozpacích
Zachovávajice je jsme vždy tam, kde nás Bůh chce
míti, činíme vždy to, čeho od nás žádá, konámc
dobré, jež od nás požaduje a to tak, jak si přeje.
Naše pravidla odstraňují každou kolísavost; my
nemusíme hledatí, co jest nejpříhodnější, nemusi
me se tázati, která cvičení jsou nejvhodnější, nejde
o to, abychom rozhodli, co máme činiti, nýbrž
jediné o to, abychom konali dobře to, co Bůh
pravidly určil konati. To jest však drahocennou
výhodou; poskytuje nám totiž klidu ducha, jenž
trpí, je-li v nejistotě nebo v pochybnosti.
Pravidla jsou největším přispěním proti nepřá
telům spasení; proto je také učitelé duchovního
života přirovnávají k hradbě, která jest silou
i jistotou města, jež chrání těch, kteří ji chrání,
anebo je přirovnávají k zdi a plotu, jenž chrání
vinice před zpustošením od divokých vepřů.
Naše pravidla jsou poutem všech našich náru—
živostí; ona je takřka dusí a brání jim snadno pů
sobiti a činí nás mocnými proti jejich snahám.
U toho, jenž zachovává pravidla, nezačíná skutky
neopatrnost, rozmar jich nepřerušuje a marnivost
jich nekazí; jedná jen víra a nikoli přirozenost.
Pravidla jsou přepážkou mezi světem a námi;
kladouce nám četné í vážné překážky v obcování
s ním zabraňují, aby nevnikl svými obyčeji do
našich řeholních obcí a neuvedl do nich svého
ducha.
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Pravidla nás chrání před každým nebezpečím,
jež hrozí naší ctnosti, anebo i dobré pověsti;
buďme tam, kde nás míti chtějí, konejme, co nám
předpisují, a zachováme neporušenu jak ctnost,
tak i dobrou pověst. Kdo může vyjádřiti, od jak
mnohých poblouzení nás uchovávají! jak mno
hých chyb byli bychom se dopustili, jichž jsme
se s jejich přispěním uvarovali!
Pravidla nám netoliko pomáhají nepřestoupiti
našich závazků, ona nám i přímo usnadňují jejich
plnění. Musíme zachovávati přikázání Boží a cír
kevní, plniti křestní i řeholní sliby, toť jsou naše
podstatně a nevyhnutelné povinnosti; tyto však
plníme dokonale zachováváním pravidel. Misto,
aby nám byla břemenem, jsou nám ve skutečnosti
ulehčenim; pomáhají nám jako vozu kola, která jej
nesou, a jako ptáku křídla, jichž tíže nepociťuje a
jimiž se vznáší v povětří. Zachováváme-li dobře
svá pravidla, dosáhneme jistě dokonalosti, která
jest účelem našeho povolání.
Kromě toho, jakou útěchu zjednávají tomu, jenž
je věrně zachovává! Svědomí jeho jest v klidu;
požívá štěstí, že náleží úplně Bohu, zakouší prav
du slov ježišových: »Vezměte jho mě na sebe...
a naleznete pokoj duším svým; neboť jho mé jest
sladké a břímě mé jest lehké<<;1) zabezpečují vy

trvalost v jeho povolání a připravuji svatou smrt.
O, můj Bože, jenž nám poskytuješ tak vzácných
výhod ze zachovávání pravidel, udržuj v našem
institutu nejpřesnější řeholní kázeň, aby zůstával
hodným tebe a mohl vždy zjednávati tvou slávu
1) Mat. 11, 29 a 30.
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i spásu duší; uděl každému z nás zmužilost za
chovávati je všechna věrně & tím se posvěcovati
&zasloužiti si tvé věčné odplaty,

Duchovní kytice. Zachovávánž -pravidel jest
první oporou řeholních společnosti a pro jejich
členy prvním prostředkem posvěcování.
(Všeob. prav., hl. 16, 3 a 2.)
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48. NAŠE POVINNOSTI K PRAVIDLÚM.
K r á t k ý o b s a h . I. Svá pravidla musime studovati.
_lest nutno, abychom svá pravidla znali, pravít' nám, čeho
Bůh od nás žádá; jsou zákonem, podle něhož musime
jednati, :: zákoníkem naší dokonalosti; abychom je znali,
musíme je čísti, je studovati, o nich rozjímati a proniknouti
se jejich duchem. Můžeme upřímně říci, že známe dobře
pravidla našeho institutu?

ll. K svým pravidlům musime chovati úctu. Připomeň
me si, čim jsou vzhledem k Bohu, co stála našeho svaté
ho zakladatele, jak jsou nutna pro náš institut a jaké vý
hody nám zjednávají, a nebudeme moci jinak, než je mi
lovati, jich si vážiti, chovati k nim úctu a zachovávati je
v celém svém chování. Mluvme o svých pravidlech vždy
jen s hlubokou úctou.

lll. Svá pravidla musíme zachovávati. Bůh toho od nás
žádá; toť prostředek, ukazující, jak se říditi příklady a
učením Ježíše Krista, dosíci cile svého stavu, pracovati na
svém spasení, vzdělávati bližního a zjednávati slávu Boží;
zachovávati pravidla jsme dlužni našemu svatému Otci,
našemu institutu a Církvi; ostatně jsme to též slavnostně
přislíbili. Prosme Boha o poznání svých povinností a o vůli
je plniti.
ROZJIMANI.

O, jak miluji zákon tvůj, Hospodina! Je mým celodenním
rozjimánim. (Žalm 118, 97.)

l. Svá pravidla musíme studovati. Chceme-li se
zalíbiti Bohu, konati dobré a dávati našemu insti
tutu, co mu přísluší, musíme svá pravidla studo
vati, je ctíti a zachovávati.
Předně musíme svá pravidla studovati, poněvadž:
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musíme věděti, čeho Bůh od nás žádá, a poněvadž
pravidly nám to dává najevo.
Naše pravidla jsou zákoníkem řeholní doko
nalosti, oníž bez ustání jsme zavázáni se snažiti;
ona jsou vzorcem našich povinností; jsou též
smlouvou, kterou jsme učinili při vstoupení do
našeho stavu; jsou zákonodárnou mocí společno
sti, jejíž jsme členy; nemůže nám tudíž býti do
voleno neznatí jich. Kdyby tomu tak bylo, jaké
chyby bychom se dopustili! Mohli bychom býti
přirovnání k neobezřelým lidem, kteří by vzali na
sebe povinnosti, aniž vědí, v čem záleží, jaký jeSt
jejich dosah, anebo k lehkomyslným dětem, které
se zpěčují zkoumati nároky, jim zajišťující jmění
a čest jejich rodiny.
Ano, svá pravidla musíme studovatí a tudíž
často je čítávati, o nich bedlivě rozjímati, naslou
chati dobře jejich předčítání a výkladům, jež se
nám podávají; musíme studovatí jejich ducha a
uvědomiti si jejich nutnost a jejich poměr k našim
povinnostem jako lidí a jako křesťanů.
Můžeme upřímně říci, že známe dobře pravidla
svého institutu? Čteme je, rozjímáme a rozmlou
váme o nich často? _lakou pozornost věnujeme
jejich výkladům, které se nám podávají? Neceníli
bychom si více mnohých z nich, kdybychom vě
děli, proč byla stanovena, a znali nebezpečí, jež
spočívá v jejich přestupování?

ll. K svým pravidlům musíme chovatí úctu. Cho
vejme k svatým pravidlům hlubokou úctu a važme
si jich srdečně i trvale pro jejich výtečnost, prc
autoritu, kterou jsou nadána a pro výhody, kte
rých nám poskytují.
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Nezapomínejme, že pravidla vyjadřují, co Bůh
od nás chce; od něho je máme, ona jsou znamením
jeho autority, důkazem jeho dobrotivosti &pomní
kem jeho moudrosti; jimi nás učí ježíš Kristus
cestě spásy a jsou evangeliem našich zvláštních
povinností.
Nezapomínejme též, že naše pravidla jsou závětí
našeho svatého zakladatele, skrze niž řídí ještě
naši společnost; nejsou také silou i krásou kon—

gregace?
Musíme k nim chovati úctu z téhož důvodu,
z něhož musíme ctíti vše, co pochází od Boha,
jakož i vše, co pochází od našeho svatého Otce
a co jest podstatným pro náš institut.
jakou úctu máme k svým pravidlům? jeví se
tato úcta v našich řečech i v našich skutcích? Ne
dáváme nikdy přijíti na svou mysl myšlence po
noukající nás opovrhovati některými články pra
videl, jež se nám zdají býti malichernými a od
porujícími našim náhledům? Nechováme k tako
výmto předpisům nepříznivé ocenění představu
jíce si je za zastaralé, za vyšlé z obyčeje a za
příliš nesnadné? To by bylo velkým zlořádem.
neboť toto pohrdání vztahovalo by se na našeho
svatého zakladatele a na Boha samého.

Ill. Svá pravidla musíme zachovávati. Nejjistěj
ším znakem naší úcty k pravidlům jest přesné je
jich zachovávání. Svá pravidla musíme zachová
vati, jelikož musíme plniti vůli Boží; pravidla jsou
však věrným jejím výrazem; Bohu se musíme kla—
něti a jej milovati; zachovávajíce pravidla vzdá
váme mu poctu klanění a lásky, které od nás žádá.
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Povinností naší jest následovati ]ežíše Krista a
žíti podle jeho příkladů i zásad; to však činíme,
tak, jak od nás žádá, zachovávajíce pravidla, ne
boť podstatným jejich účelem jest, dáti nám žíti
podle učení božského Spasitele a kráčeti v jeho
šlépějích.
Chceme si zajistiti své spasení; k tomu jest však
nejlepší prostředek, zachovávati pravidla podle
slov Kristových: »Ne každý, kdo mi říká »Pane,
Pane<<,vejde do království nebeského, nýbrž kdo
činí vůlí Otce mého.<<1)

K těmto tak mocným pohnutkám řadí se mnoho
jiných. jak učí svatý Tomáš, jest pro každého
přísnou povinností užívati prostředků, jež jediné
vedou k cíli stavu, který jsme si vyvolili; tu jediné
zachovávání pravidel může nás vésti k dokonalo
sti našeho povolání, proto je musíme zachovávati,
síce bychom neplnili toho, proč jsme řeholníky.
Musíme bližního vzdělávati a šířiti všude kolem
sebe libovůni ježíše Krista a zjednávati pokud nám
možno slávu Boží a spásu duší, to však činíme,
zachováváme-li přesně svá svatá pravidla; v ton:
záleží vzdělávání, které máme dávati a kterého od
nás očekávají spolubratří, naši žáci, ano i veřej
nost; tímto prostředkem vykonáme s užitkem své
poslání u dítek. O, jaké dobro působí Bratr zacho
VáVleÍCÍ pravidla a jak blahodárný vliv má na
duše! V jeho blízkosti cítí silní rozmnožení své
horlivosti a slabí obrození své zmužilosti, on pře
náší na všechny svého dobrého ducha, svou zbož
nost, svou lásku k pořádku a svou obětovnost
k plnění povinností.
1) Mat. 7, 21.
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Nemáme kromě toho býti poslušni svého svaté
ho zakladatele, zajistiti zachování i zdar našeho
institutu a ctíti Církev svatou? To však činíme
zachovávajíce svá pravidla.
Ostatně jsme to slíbili též Bohu a svým Bratřím
a pod touto podstatnou podmínkou jsme byli
přijati do institutu; slíbili jsme to bez omezení a
bez výhrady a jako památné znamení tohoto při
slíbeni obdrželi jsme řeholní šat. Když musime
splniti slovo dané člověku i v obyčejných záleži
tostech v životě, co musíme mysliti o takovémto
přislíbení, daném Bohu i našemu institutu za ta—
kových okolností!
O, Bože„ jenž chceš, abych přišel k tobě věrným
zachovávánim pravidel, snažně tě prosim, pomoz
mi, abych splnil tvé záměry; osvět' mého ducha,
posilní mou vůli, abych poznal i zachovával tvá
nařízení, a zasloužil si takto podílu na štěstí těch.
kteří byli na zemi tvými věrnými služebníky.

Duchovní kytice. Jest dobrým obyčejem čísti
často pravidla, abychom je naprosto věrně za—
chovávali.
(Dopisy)
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49. ZACHOVÁVÁNÍ PRAVIDEL.
K r á t k ý o b s a h . l. 0 přesnosti v zachovávání pra
videl. Tato přesnost vyžaduje, aby byla všechna pravidla
všemi zachovávána, aby se všechno dálo v té době, na
tom místě a tak, jak předpisují; musíme je zachovávati,
pokud možno, nejlépe i ustavičně. Zpytujme se, zdali ne
zanedbáváme některých článků pravidel.
ll. Rozpoložení mysli při zachovávání pravidel. Pravidla
musíme zachovávati z pohnutek víry i lásky k Bohu,
s horlivostí, se zalíbením i- s radostí a v duchu, jenž je
vnukl. Prosme Boha o touhu i zmužilost následovati po
divuhodných příkladů v zachovávání pravidel, které nám
dával náš svatý Otec.
ROZJÍMÁNÍ.

Nepomine jediné písmě neb jediná čárka ze zákona,
až se všecko stane. (Mat. 5, 18.)

l. 0 přesností v zachovávání pravidel. Svá pra
vidla musíme zachovávati ve všem s ustavičnou
přesností, a pokud možno, s nejdokonalejší ze—
vnější i vnitřní pozorností.
Přesnost vyžaduje předně, abychom zachovávali
všechna pravidla, neboť jsou pro nás všechna vý
razem vůle Boží, osvobozovati se od některých
znamenalo by znelíbiti se našemu svrchovanému
Pánu, připravovati se na přestupování i jiných a
nastoupiti cestu uvolněnosti a vlažnosti.
Pravidla musíme všichni zachovávati, neboť
tímto zachováváním náležíme k institutu a jsme
jeho živými údy. A tu není žádných výsad, superior
i assistenti, visitátorové i ředitelé právě tak jako
podřízení, staří a profesi právě tak jako novicové,
všichni se jim musí podrobovati; nikdo nestojí

21,9

nad nimi a nemůže se oprávniti je přestupovatí.
Čím výše jest někdo postaven v institutu, anebo
čím pokročilejší jest ve věku, tím věrněji je musí
také zachovávati, neboť pak a jediné pod touto
podmínkou lze míti spasitelný vliv na Bratry a
rozmnožovati své zásluhy.
Přesnost nám ukládá povinnost zachovávatí
naše pravidla v době, na místě a tak, jak jest přede
psano.
Všechno se musí dáti přesně v době, kterou udá—
vají, a ne dříve ani později. Tato dochvilnost jest
zdrojem četných milostí; skrze ni žijeme v pořádku
a líbíme se Bohu, jenž miluje pořádek a jenž
chce, aby se vše dálo v pravý čas; skrze ni udržu
jeme mezi sebou horlivost a povzbuzujeme se
vzájemně k dobrému.
Čiňme tedy vše, co od nás závisí, abychom za
vedli a udržovali tuto dochvilnost; zvykněme si
vstávati v přesnou hodinu a býti přítomni na po
čátku každého cvičení, zanechatí všeho při prvním
zaznění zvonu a nechati i započatého slova nebo
písmene; mysleme na vše předem a předejděme
vše, co by mohlo škoditi této dochvilnosti, kterou
musíme postaviti na prvé místo svých povinností.
jak jest hodna řeholní společnost »státi se di
vadlem světu, jak andělům, tak lidem<<,1)v níž se
vše koná svým časem, kde všichni se řídí týmž
pořádkem, když hlásá zvon různá cvičení, každý
řeholník zdá se praviti si: »Aj, velký Král nás volá,
spěchejme uposlechnouti jeho hlasu!-<<2)jak velké
1) ]. Kor. 4, 9.

2) Círk. hod. na den Zjevení Páně.
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zalíbení má Bůh na svých dětech, které jsou tak
dbalé jeho vůle!
Musíme také konati všechno na místě pravidly
určeném, a kde právě jsou spolubratří. Náš život
jest výhradně životem pospolitým, proto žádného
odlučování, buďme vždy společně tam, kde nás
Bůh chce míti; pak si zasloužíme jeho milosti a
dobrodiní, naopak provinili bychom se, kdybychom
zůstali tam, kde nás již míti nechce, anebo kdyby
chom šli tam, kam nás nevolá!
Ostatní zevnější okolnosti k dobrému zachová
vání pravidel jsou: plniti to, co předpísují, pokud
nám možno nejlépe a tak, jak předpísují, a násle
dovati takto Pána našeho, o němž lid pravil:
»Dobře učinil všecky věci.<<1)

Není některých pravidel, jichž se snadno zpro—
šťujeme bez opravdové příčiny a bez dovolení?
jsme dochvilni, začínajíce vše přesně na okamžik.
a býváme vždy tam, kde nás chce Bůh míti, to
jest, obyčejně s řeholní obcí? Činíme vše, co
možno nejlépe? Můžeme říci, že sloužíme svým
Bratřím ke vzdělání zachováváním pravidel?

ll. Rozpoložení mysli při zachovávání pravidel.
Pravidla musíme zachovávati s takovým rozpolo
žením mysli, jak se sluší na opravdového řehol
níka, to jest z pohnutek víry, zbožnosti a lásky;
musíme je zachovávati z lásky k Bohu, s touhou
jemu se zalíbiti a plniti jeho božskou vůli a nikoli
ze zvyku nebo z pohutek lidských; zachovávati je
právě tak, když jsme sami, jako když jsme se svý
mi bratry nebo pozorují—linás představení; máme
1) Mar. 7. 37.
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jednati nikoli se zřením na lidi, nýbrž jediné na
Boha. »K dosažení úplného zachovávání praví
del<<, dí náš svatý zakladatel, »nepohlížejte na
cvičení řeholní obce, čím se zdají býti na zevněj—
šek, nýbrž patřte na ně jediné vzhledem k vůli
Boží, která jest při všech táž, ať jsou jakákoli.<<1)
Pravidla musíme zachovávati v onom duchu,
jenž je vnukl a vniknouti proto do úmyslů toho,
jenž je ustanovil, anebo do úmyslů Církve; bud'
me pevně přesvědčeni, že když jest za jistých
okolností dovoleno neříditi se literou pravidel, že
není nikdy dovoleno jednati proti jejich duchu; ne
boť jim se musíme říditi i v případě zproštění.
Pravidla musíme zachovávati s věrou, jako
kdyby byla pro nás výkladem svatého evange
lia; s horlivostí, abychom jejich zachováváním
prospívali v dokonalosti; se zalíbením, dávajíce
tím najevo, že si jich vážíme jako velkého dobra
a že s radostí neseme jho Páně.
O, jak bychom byli šťastni, kdyby tomu sku
tečně tak bylo! Zasloužili bychom si požehnání
Božího, následovali bychom ježíše Krista, své
ho vzoru, stali bychom se hodnými syny našeho
svatého Otce, jenž dosáhl velké svatosti týmiž
pravidly, která nám zanechal; kráčeli bychom
v šlépějích našich prvních Bratři, kteří je zacho
vávali s velikou věrou i přesnosti; pak by v nás
zvítězila milost nad přirozeností, dala by nám
prospívati stále ve ctnosti a zabezpečila by naše
setrvání v dobrém.
Pane, děkujeme ti, že jsi k našemu posvěcení
*) Sbírka.
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vnukl našemu svatému Otci a zakladateli tak
moudrá pravidla. Uděl nám milost poslušnosti jeho
naléhavých doporučení, která nám dal k zachová
vání pravidel a následování jeho podivuhodných
příkladů řeholní kázně, abychom uskutečňujíce zde
na zemi dílo své dokonalosti, mohli se jednou
radovati s ním ve slávě věčné.

Duchovní kytice. Bratří mějtež tedy ve zvlášt
ní vážnosti vše, co se týká zachovávání pra

videl.

(Všeob. prav., hl. 16, 2.)
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50. VĚRNÉ ZACHOVAVÁNÍ NEPATRNÝCH
PRAVIDEL.
K r á t k ý o b s a h . !. Věrné zachovávání nepatrných
pravidel jest Bohu milé. Nečiňme rozdílu mezi nepatrnými
a velkými pravidly, neboť všechna jsou výrazem vůle
Boží; co se děje pro něho, jest všecko velké; to nám při
pomínají slova i příklady našeho svatého zakladatele a
jiných svatých. Nedbati zachovávání pravidel znamená
hověti své marnivosti a pohodlnosti.
ll. Věrné zachovávání nepatrných pravidel jest zdrojem
milosti a zásluh. Bůh odměňuje přehojně, co činíme z lás
ky k němu; nejnepatrnější z našich pravidel může býti po
čátkem velkých milosti a četných zásluh; zvláště obyčej
nými výkony můžeme se obohatiti pro nebe. Zaslužme si,
aby nám Pán jednou řekl: »Že jsi nad málem byl věrný,
nad mnoha věcmi ustanovim tebe.<
Ill. Věrné zachovávání nepatrných pravidel jest pod
mínkou naší dokonalosti. Tato věrnost jest znamením, že
máme horlivost; ona nám pomáhá prospívati značně ve
svatosti sebezapíráním, obětmi, a bdělosti, jichž vyžaduje,
ona nás připravuje ke konání velkých skutků. Jestliže to,
co máme konati, jest nepatrné, jest to také snadné, proč
toho tedy zanedbávati?
ROZJIMANÍ.

Kdo se bojí Boha, ničehož nezanedbá.

(Eccli. 7, 10.)

]. Věrné zachovávání nepatrných pravidel jest
Bohu milé. Povinností nás řeholníků jest zacho—
vávati všechna svá pravidla, velká i malá. snadná
i obtížná; střezme se tedy zanedbávati zachová—
vání těch, která se nám zdají měně důležitými a
jež se jeví zrakům přirozenosti malichernostmi a
věcmi nepatrnými: spočíval by v tom pro nás klam
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i nebezpečí. »Zachovávejte přesně<<,dí náš svatý
zakladatel, »nejmenší cvičení, která sama o sobě
se zdají býti málo důležita, prostým náhledem
víry, poněvadž v nich spatřujete vůli Boží, kterou

plniti jest pro vás důležito jak v nejmenších, tak
i v největších cvičeních.<<1)

Kterak lze vůbec považovati něco za nepatrné,
jakmile toho Bůh žádá?
Tento čin není pouze vůlí Boží, nýbrž vztahuje se
též na mnohé dokonalosti božské: jeho všemohouc
nost jej nařizuje, jeho moudrost jej řídí, jeho sva
tost jej posvěcuje, jeho prozřetelnost jej připravuje
a pomáhá nám jej vykonati, jeho milosrdenství a
štědrost spojuje s ním milosti a odplatu; lze si
tedy mysliti, že se považuje za věc nepatrnou, co
jest v takovém poměru k Nekonečnému?
Byl by to politováníhodný omyl považovati za
nepatrné, co jest článkem našich pravidel, upadli
bychom do politováníhodného klamu. Cože? my
bychom nazvali málo důležitým, čeho Bůh sání,
náš svatý Otec a představení žádají, čeho nemů—
žeme opomíjeti bez pohoršení svých spolubratří,
bez vylomení kamene z budovy řeholní kázně,
z onoho věrného zachovávání, jež jsouc veškerou
krásou a vší silou řeholních řádů, jest největším
statkem naší kongregace?
Svatí a podle nich všichni opravdoví řeholníci
stříhali se činiti rozdíl mezi velkými a mezi ne
patrnými věcmi, jim stačilo věděti, že Bůh si ně
čeho žádá, aby to považovali za věc velmi důle
žitou, následujme jich. jednati jinak znamenalo by
1) Sbírka.
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hověti své marnivostí, která nás nabádá konati to.
co má jakýsi lesk, anebo své pohodlnosti, která
snad bez našeho vědomi dává nám vyhledávati
důvody k opomíjení oněch nepatrných pravidel,
poněvadž jsou nám nepohodlná a jelikož nám po
skytují příliš často příležitost k umrtvování.

ll. Věrné zachovávání nepatrných pravidel jest
zdrojem milostí a zásluh. jest právni zásadou, že
jest něco věcí velkou, co jest příčinou velkého
dobra nebo příležitostí k němu; zachovávání pra
videl, která se nám zdají býti malichernými, jest
tudíž věci velkou, poněvadž každé nám může býti
počátkem mnohých milosti a stupně slávy nebeské..
Velikost naších skutků nezávisí od toho, čim jsou
samy v sobě, jako spíše od pohnutek, s nimiž je
konáme. U Boha jest velké všecko, co činíme
z lásky k němu; proč bychom však nečinili z lásky
ony skutky, které zoveme nepatrnými? Ano, v ne
patrných skutcích jeví láska svou sílu a upřímnost
i mnohem více než ve velkých. Mohou tudíž býti
velmi velikými a jmenovitě velmí záslužnými, a to
závisí konečně jen od nás, s jakým úmyslem a
s jakou pílí je konáme.
Neklamejme se, »bohatými na zásluhy se sta
neme jen nepatrnými skutky, které konáme, a jen
plněním obyčejných povinností. Po této stránce
jsme jako včelky, nejsou to ony včely, které se za
stavují u květů nejvzácnějších, jež přinášejí nej
více medu, nýbrž ony, které pátrají po květech
nejobyčejnějšich<<.1)

Každý z našich nepatrných činů sám v sobě ne
1) P. Segneri.
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zdá se býti ničím, avšak svým počtem a svou ne
přetržitostí činí nás bohatými pro nebe; jsou to
malé příjmy, jež velmi rozmnoženy, jelikož plynou
v každém okamžiku, činí nakonec nesmírné jmění.
jakých nadpřirozených statků můžeme dosíci,
.konáme—li s věrou i s láskou všechny nepatrné
věci, jichž Bůh od nás žádá! Tak dostane se nám
radosti, že uslyšíme božského Mistra, an nám dí:
»Dobře, služebníku dobrý a věrný; že jsi nad má
lem byl věrný, nad mnoha věcmi ustanovím
tebe.<<1)

lll. Věrné zachovávání nepatrných pravidel jest
podmínkou naší dokonalosti. Věrnost v nepatrných
věcech jest nejjistější zárukou, že jsme na dobré
cestě; neboť ona zjevuje horlivost a dosvědčuje, že
se chceme upřímně zalíbiti Bohu a plniti jeho
svatou vůli.
Věrnost v konání oněch nepatrných činů jest
znamenitý prostředek k dosažení pokroku v dokov
nalosti a vede nás nenápadně, ale jistě stále výše
tam, kde nás chce míti Bůh. O, nedomnívejme se,
že tam dospějeme najednou, nebo po určitém
počtu skutků, které nazýváme velkými, neboť do
konalost jest vůbec výsledkem dlouhých bojů proti
sobě samému, ustavičné dbalosti v umrtvování se
a vytrvalé péče o využitkování všeho ke svému
pokroku.
Velkou věcí jest tedy býti věrný v nepatrných
věcech. Nečiníme však toho ustavičnou věrností
k nepatrným pravidlům a k věcem malým? Neboť,
čeho vyžaduje tato věrnost, ne-li ustavičného ná—
1) Mat. 25, 21.
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sili, ustavičně oběti a ustavičného odumírání? Čeho
vyžaduje dále, ne-li stálé poslušnosti, bdělosti
vztahující se na vše, co předpisuje povinnost, a
svaté upotřebení každého okamžiku, z nichž je
složen náš život? Ano, toť opravdová rekovnost,
ona hrdinnost, která učinila světce. Nic není více
hodno úsilí toho, jenž se chce povznésti k vysoké
dokonalosti. Nenazývcjme tedy malicherným, co
jest tak velkým v zracích viry a co jest tak nutné
k naší svatosti. Ostatně i kdyby tomu příslušel ná—
zev nepatrně věci, nejsme přece omluvitelni, když
toho neplníme; neboť, jsou-li takové věci nepatrné,
lze je snadno konati, opomíjeti jich znamená ode
přiti bezdůvodně Bohu toho, čeho od nás žádá;
pak by se nám mohlo tím větším právem říci, co
pravili služebníci Naamanovi svému pánu: »l kdy-
by věc velkou byl přikázal ti prorok, jistě měl by:;
ji učiniti; čím více, když řekl: »Umyj se a budeš
čist<<?»<<71)

Naše skutky nejsou samy v sobě ničím, o můj
Bože; avšak tvou milostí mohou se státi skutečně
velkými a libeznými tvým zrakům; uděl nám, aby—
chom jednali jen s touto milostí, která mění takto
jejich povahu, a my plnice ve všem tvou svatou
vůli, stali se účastnými tvé nejvyšší blaženosti.

Duchovní kytice. Nic nám nezískává tolik po
žehnání Božího, jako věrnost v nepatrných

věcech.

(Dopisy.)

1) lV. Král. 5, 13.
17
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51. PŘESTUPOVÁNÍ PRAVIDEL.
K rá t ký o b s a h. !. Přestupování pravidel vzhledem
k Bohu. Řeholník, jenž přestupuje pravidla, přestupuje
zákon, jehož původcem jest Bůh; ruší svá přislíbení a
odpírá milosti svého povolání; ustupuje před nepřítelem
spasení a před hříchem pro pohnutky i následky svého
porušování pravidel. Chceme-li se zalíbiti Bohu, zachová
vejme dobře svá pravidla.
ll. Účinky přestupováni pravidel se zřetelem na nás.
Přestupovati pravidla znamená stávati se náchylným pře
stupovati přikázání; znamená to býti poslušným svých ná
ruživostí a ďábla, nastoupiti cestu vlažnosti, připravovati
si svízele, omrzelost a vydávati se v nebezpečí ztráty
svého povolání. Trestejme se zmužile za svá porušování
pravidel.
Ill. Účinky přestupování pravidel vzhledem k spolu
bratrům a institutu. Přestupovati pravidla znamená zarmu
covati své představené, dávati Bratřím, ano i veřejnosti
pohoršení; znamená to zaváděti do řeholní společnosú
zvláštnosti a různice ; znamená to napomáhati k zneuctěm
a k zkáze institutu. Podle svého postavení horleme pro
zachovávání pravidel.
ROZJÍMANÍ.

Kdo by zrušil jedno z přikázání těchto nejmenších . ..
nejmenším slouti bude v království nebeském.
(Mat. 5, 19.)

l. Přestupování pravidel vzhledem k Bohu.
Abychom lépe poznali, že přestupování pravidel
jest velkým zlem, uvažme, čim jest samo v sobě
a ve zracich Božích, a jaké má účinky pro nás
i pro náš institut.
Přestoupení některého z našich pravidel jest
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porušením našeho řeholního zákona, jehož prvním
původcem jest Bůh a jenž jest na nás se vztahu
jicim evangeliem, zákona, který jsme slíbili věrně
zachovávati. jest to čin proti dobrému pořádku, a
jenž nelíbí se Bohu, svrchované žárlivému na po
řádek. Když nám okolnosti od naší vůle nezávise
jící znemožňují zachovávati některé pravidlo, mu
síme toho litovati a obětovati v příhodný čas Bohu
příslušnou náhradu.
Přestoupení některého z našich pravidel jest
nevěrnosti k milostem, které nám Bůh nabízí
v každé chvíli, jest to záměna naší vlastní vůle
za vůli Boží; skutečně jest to pohrdání tímto
svrchovaným Pánem, anebo aspoň hříšná lhostej
nost. A pak, věděti, že naše pravidla pocházejí od
něho a míti drzost přestupovati je chladnokrevně
í s plným poznáním, neznamená to dosvědčovati,
že již k němu nemáme úcty? neznamená to jim
aspoň do jisté míry pohrdati?
Nečiňme sí přeludů; neboť, ačkoli naše pravidla,
vyjimaje předpisy vztahující se na sliby, nezava
zují sama o sobě pod hříchem, jest nicméně prav
divo, že »dobrovolné a neodůvodněné přestou
peni některého pravidla bývá obyčejně hříchem
všednim<<,1) poněvadž příčinou tohoto přestupo
vání bývá nejobyčejnějí nějaká nezřízená náru
živost: lidská bázeň, smyslnost, lenost, láska k ne
odvíslostí... Kdo přestupuje svá pravidla, může se
též prohřešiti, \»poněvadž<<, pravi svatý Alfons
z Líguori,2) »zanedbává prostředků k dosažení
1) D. P. Dosda, »Spojení s Bohem: ll., str. 51.
2) Uvedeno týmž spisovatelem, str. 51.
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dokonalosti, o niž se snažíti ho zavazuje jeho stav;
on ruší Bohu danou přípověd', zachovávati svá
pravidla; svým zlým příkladem činí obyčejně ná
raz na dobrý pořádek řeholní společnosti; konečně,
a to jest nejpádnějši důvod, jedná podle své sebe
lásky a vyprošťuje se z konání vůle Boží<<.Tento
svatý a učený spisovatel dodává: »Toto provinění,
obyčejně jen lehké, může se státi těžkým, za
hrnuje-lí v sobě přestupování pravidel zřejmě po—

hrdání tímto svatým zákonem, anebo když toto
přestupování stávajíc se zvykem zaviní velké po
horšení, nebo je-li velmí na ujmu společnému za
chovávání pravidel.<<

Nejsou tyto úvahy s to, aby nás povzbudily
k velkomyslnému úsilí udržovati se v přesném
i stálém zachovávání pravidel?
ll. Účinky přestupování pravidel se zřetelem na
nás. Přestupování pravidel, a to i těch, jež jsou
pouhými radami, činí nás slabými v konání dobra
a náchylnými k přestupování přikázání, jichž jsou
takřka strážci; neboť ten, jenž neplní toho, o čem
ví, že si Bůh od něho přeje, jest blizek odepřítí
i toho, o čem ví, že jest výslovnou jeho vůli. »Kdo
jest věrným ve věcech nejmenších<< praví ježíš
Kristus, »jest věren i ve věcech velkých.<<1)

Přestupovati svá pravidla znamená býti v od
poru se svým jménem, se svým šatem i s doko
nalostí, k níž jsme zavázáni; znamená přenechati
nepříteli spasení hlavní část toho, co nám má býti
záštitou před jeho útoky; znamená nastoupiti cestu
uvolněností, po níž se rychle přichází k vlažností,
ano i ke stavu hříchu; znamená jednatí proti své
1) Luk. 16, 10.
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mu svědomí, proti své cti a proti svým nejdražším
zájmům.
Přestupováni pravidel plodí v nás duchovní
suchopárnost, jež jest tím zhoubnější, poněvadž
jsme ji přivodili svou vinou a nedostatkem velko—
myslnosti. Ano, zkušenost učí, že čím více hledi
řeholník se vyprostiti ze zachovávání pravidel,
tím těžší se mu zdá býti to, co jest ještě povinen
zachovávati; poněvadž milosti posily jsou mu pro
jeho nevěrnost odňaty a on jest zůstaven sám sobě,
a v takovém stavu stává se mu každá povinnost
nesnesitelným břemenem; ve svém přestupování
pravidel nalézá již jen utrpení, nepokoj a omrze
lost, jeho povolání se mu znechutí a brzy je ko
nečně i opusti.
Bděme tedy nad sebou, abychom nezanedbávali
žádného článku pravidel, a přihodí-li se nám toto
neštěstí, neopomíjejme potrestati se za svou ne
věrnost. Snažme se, ať můžeme říci s královským
prorokem: »Dbal jsem cest Hospodinových... &
jeho příkazů jsem neodmítal.<<')
lll. Účinky přestupování pravidel vzhledem
k spolubratrům & k institutu. Přestupovati svá
pravidla znamená zarmucovati své představené,
kteří jsou jen k tomu ustanoveni, aby nás přidržo—
vali k jejich zachovávání, a kteří za tím účelem
činí vše, co jest jim možno; znamená dále zarmu
covati též hluboce Bratry nejvíce dbalé pravidel,
kteří jsouce takřka ztotožněni s institutem pociťují
až v nitru své duše, co mu může býti škodlivo;
znamená dávati pohoršení všem spolubratřím,
zvláště nejmladším, a státi se takto původcem
1) Žalm 17, 22 a 23.
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zlořádu, který může trvati po nás dlouhá léta a
snad nikdy nepřestane; znamená to také pohoršo
vati v mnohých případech osoby venkovské a
zavdati příčinu k opovrhování celým řádem, ano
i samým náboženstvím.
Přestupovati pravidla znamená rušiti shodu
v chování vespolek a zavésti různice do domu
Božího.
O, jaké bezpráví činí řeholní společnosti pře
stupníci pravidel! Oni odstraňují kámen za kame
nem z hráze, která brání vlnám náruživosti; bou
rají kousek po kousku krásnou stavbu řeholní
kázně, jež jest prvním statkem řádovým; otvírají
bránu všem nepravostem; oni jsou to, které náš
svatý zakladatel viní, že zavádějí ohavnost zpu
štění na místo svaté, jímž má býti řeholní obec.1)
Dejme si záležeti na věrnosti k pravidlům; dá
vejme v tom Bratřím dobrý příklad. Kdyby se při
hodilo, že jsme se stali svědky přestoupení pravi
del, snažme se všemi prostředky, jichž můžeme
užíti, abychom zavedli opět a udržovali přesné za—

chovávání pravidel.
Kolikrát jsem již, o můj Bože, přestoupil svá
svatá pravidla; prosím tě, račiž mi odpustiti a uděl
mi milost, abych vedl nadále život přesného za
chovávání pravidel, abych plně ve všem i všude
tvou svatou božskou vůli stal se účastným tvé
štědroty ve městě vyvolených.

Duchovní kytice. Přestupování pravidel jest
prv-nim zdrojem zkázy řeholních obcí a záhuby
těch kteří jsou jejich členy.

___

1) 77. rozj. 3.

(Všeob.prav.XVI.,3.)
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52. DUCHOVNÍ CVIČENÍ VUBEC.

Krátký

obsah.

!. Nutnost duchovních cvičení.

Ona jsou prostředky, bychom účinně pracovali na svém
zdokonalování a na svém spasení; skrze ně uděluje nám
Bůh zvláštních milosti, jichž jest nám třeba jako řehol
níkům i jako učitelům; pro naši duši jsou pokrmem, od
počinkem, světlem i sílou. Co by se stalo s duši bez jejich
přispění?
ll. Věrné konání duchovních cvičení. Bůh žádá od nás
této věrnosti; pravidla i představeni ji předpisují; ona jest
odlišným znakem dobrého řeholníka; zjednává sladkou
útěchu a zajišťuje vytrvalost. Postavme tuto věrnost do
prvé řady svých povinností.

Ill. Kterak konati svá cvičení? Konejme je v označeny
čas a na určeném místě s úmyslem nabýti všech duchov
ních užitků, které Bůh s nimi spojil; s opravdovou horli
vostí; s vytrvalostí přes utrpení, nechut' i suchopárností.
Prosme Pána našeho o milost, bychom svá svatá cvičení
milovali a dobře konali.
ROZJÍMÁNÍ.

Cvič se ke zbožnosti .. Dbej předčítání, povzbuzování . .
(I. Tim. I„ 7 a IS.)

]. Nutnost duchovních cvičení. Velký cíl jest
nám sledovati, své posvěcování a skrze ně své
spasení; proto musíme stále k němu směřovati,
nikdy ho neztráceti se zřetele a nedati ujíti žádné
příležitosti, jež nám pomáhá k jeho dosažení.
Všeobecně jest nám všechno příznivou příleži
tostí pracovati na našem zdokonalení podle slov
svatého Pavla: »Těm, kteří miluji Boha, všecky
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věci napomáhají k dobrému<<;1) nic však takovou
měrou, jako duchovní cvičeni. Ubíráme-li se k ně
kterému cvičení, můžeme vpravdě říci: Aj, příhod
ná to příležitost k pokračování na díle mého spa
sení; Bůh mě očekává, aby mě obohatil svými mí
lostmi; on mi předpisuje toto cvičení a nabízí mi
prostředek k mému posvěcení, musím činiti vše, co
mohu, abych ho dobře využitkoval.
Duchovními cvičeními připravuje nás Bůh k to
mu, čeho od nás žádá; ona jsou průlivy milosti;
skrze ně odlučuje nás od světa i ode tvorů a činí
nás silnými proti nezřízeným náruživostem a proti
všemu, co by mohlo býti nebezpečným našemu
spasení; osvěcuje našeho ducha nebeským světlem
viry & rozehřívá naše. srdce mocnými plameny
lásky. jedním slovem, skrze ně činí nás schopnými
uspíšiti dílo naší dokonalosti. »Snažte se,<<dí svatý
jan Křtitel z La Salle, »abyste byli velmi dbali
svých cvičení, neboť ona vás posvěcují &přivedou
k Bohu.<<2)

Naše cvičení nám pomohou také učiniti skutečně
náš duchovní úřad u žáků prospěšným. »Bud'te
přesvědčeni,<< praví dále náš svatý zakladatel, >>že

Bůh požehná vašim pracím pro bližního potud,
pokud budete přesně konati všechna svá cvi
čení.<<3)

Nic nám tedy není nevyhnutelnějším; duchovní
cvičení jsou duši tím, čím jest tělu obnova sil, dý
chání a spánek; tím, čím jest ohništi palivo, jež
udržuje oheň. Ach, co by z nás bylo bez těchto
1) Rim. s, 28.

2) Dopisy.

3) 128. rozj. 3.
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prostředků posvěcení? Upadli bychom do žalost—
ného stavu ochablosti, duše naše zapomněla by na
Boha i na cíl, k němuž má spěti; brzy by se za
bývala jen hmotnými věcmi a žila by jen životem
smyslů.
O, v jakém nebezpečí záhuby bychom se na
cházeli a jak malou námahu stálo by to nepřítele
našeho spasení, aby nás uvrhl do propasti zla!
Držme se svých duchovních cvičení, když jsou nám
tak nutna!

ll. Věrné konání duchovních cvičení. Konejme
věrně svá duchovní cvičení, neboť Bůh toho od
nás žádá, jeho vůle jest nám projevena pravidly a
představenými, kteří nařizují, abychom jich byli
dbali. Hled'me přesně »všeho zanechati při prvém
zaznění zvonu, abychom se dostavili k počátku cvi
čení<<,a neopomíjejme nikdy žádného »bez zřejmé
nutnosti a bez dovolení.<<1)
Na svých cvičeních musíme lpěti jako se lpí ve
světě na majetku a právech; a zajisté, jsou-li naší
povinností, jsou také našimi právy. Když jsme se
věnovali institutu, nabídli jsme k zevnějšímu jeho
dílu, jež jest jeho účelem, všechnu svou obětov
nost, avšak s výhradou, že nám bude poskytnut
čas i prostředky ke konání duchovních cvičení.
Mohli bychom býti k sobě tak nepřátelskými a
obětovati je anebo nedomáhati se tak drahocen
ných práv?
Věrné konání duchovních cvičení jest podstat
ným znakem dobrého řeholníka, ze všeho, co jest
mu konati, staví je na prvé místo.
1) Všeob. prav. XVI., 6 a 7.
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Když jest přítomen duchovním cvičením řeholní
obce, tu jest ve svém středisku, ve svém živlu:
jest mu utrpením a nalézá se v násilném postavení,
_je—linucen vzdáliti se od nich. Vi velmi dobře, že

jsou silou i životem jeho duše a zároveň zdrojem
opravdového pokoje a nejsladších radosti.
Věrným konáním duchovních cvičení »upevňu
jeme své povolání-<<1)a zajišťujeme svou vytrva
lost. Dábel užívá všech prostředků, aby řeholník
zanechal nebo zanedbával svých zbožných cvi
čení; podaří-li se mu to, jest záhuba onoho řehol
nika již až příliš jista. Mnozí nabyli o tom trapné
zkušenosů!
Mílujme tedy nade vše ostatní svá zbožná cvi—
čení; nedávejme nikdy přednost svým zaměstná
ním před nimi; navykněme si konati je nezrušitel
ně každého dne; varujme se všeho, nebo překo—
nejme vše, co by překáželo této přesnosti.

III. Kterak konati duchovní cvičení. jsouce
přesvědčení o nutnosti i o výhodách svých du—
chovních cvičení, konejme je tak, jak toho Bůh od
nás žádá. Za tím účelem konejme je v předepsaný
čas, nikoli dříve, ani později a věnujme jim vše
chen čas, neztrácejíce z něho ničeho; zůstáveime
se svými Bratry a bud'me jim ke vzdělání; mějme
upřímný úmysl, umiňujíce si jednati podle záměrů
Božích a čerpati z nich všechen duchovní užitek,
který Bůh s nimi spojil; snažme se konati je s nej-

větší horlivostí, jako kdybychom byli na počátku
svého řeholního života a jako kdyby to byl po
slední čin našeho žití.
1) ll. Petr. 1, 10.
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Setrvejme v této věrnosti a pili přes všechna
utrpení i suchopárnosti, s nimiž bychom se při
tom potkali. Když se nám zdá, že máme z nich jen
málo užitku, připisujme to sobě samým, prosmc
Boha za odpuštění a oddejme se jim s obnoveným
zápalem; kdyby neměla jiného užitku, než že nás
činí pokornými před Bohem a že obnovíme svůj
úmysl lépe mu sloužiti, jak velkým prospěchem by
to již bylo, ano i dostatečným důvodem konati
je bedlivě.
Nezapomínejme, že obvyklá i dobrovolná ne
dbalost při duchovních cvičeních musí býti pova
žována za poplašné znamení, za příliš jistý znak
choré, umírající, a snad i mrtvé duše.
O ježiši, snažně tě prosím, uděl mi milost, bych
dobře poznal důležitost svých duchovních cvičení.,
bych je vždy věrně a tak konal, jak toho ode mne
žádáš, abych skrze ně prospíval den ode dne
v dokonalosti, k níž jsi mě povolal a jež mě učiní
účastným se svatými tvého nebeského dědictví.

Duchovní kytice. Nezjednáte si milostí Božích,
leč když konáte svá duchovní cvičení s láskou
a pokud vám možno nejlépe.
(Dopisy.)
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53. O MODLITBE.
K r á t k ý o b s a h . !. Podstata

modlitby.

Pří modlit—

bě pozvedáme svou duši k Bohu, abychom se mu klančli,
ho chválili a velikost jeho oslavovali; abychom mu děko
vali za jeho dobrodiní, dosáhli od dobrotivosti jeho od
puštění svých provín a prosili ho o potřebné milosti. Buď
me 5 vroucnosti přítomní mši svaté, při níž můžeme tak
dokonale plniti povinnosti modlitby.
ll. Hlavní úmysly při modlitbách. Jak mnohých věcí
jest nám vyprositi od Boha jak pro sebe, tak i pro bliž
ního! Prosme ho za vše, čeho jest nám potřebí v řádu
milosti i v řádu přirozenosti. Modlívejme se za Církev, za
institut, za rodiče i příbuzné, za své žáky, za duše věr
ných zemřelých. .. Prosme Pána našeho o pravého ducha
modlitby.
ROZJÍMANÍ.

K tobě pozdvihuji mysl svojí, Hospodine, Bože můj.
(Žalm 24, 1.)

[. Podstata modlitby. Modlitba jest pozdvižení
myslí k Bohu, abychom se mu klanělí, jemu děko
vali, prosili za odpuštění a o jeho přispění.
Modlitbou odvracime se ode tvorů a obracíme
svého ducha i své srdce k Stvořitelí, myslíme na
Boha, mluvíme s Bohem; rozmlouváme s ním jako
dítko se svým otcem; naše duše poslušna popudu
síly s hůry pocházející, pozvedá se nad sebe samu
a vchází ve skutečné spojení s Bohem.
Modlitbou se Bohu klanime a vzdáváme mu
svou poctu jakožto svému svrchovanému i neome
zenému Pánu; koříme se v jeho přítomnosti uzná
vajíce ho za svého nejvyššího Pána, za svůj po
čátek i svůj cíl.
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Modlitbou Boha chválíme, oslavujeme i vele
bíme jeho dokonalosti i jeho velikost, hlásáme
velebnost jeho děl, díme s Davidem: »Chci tobě
děkovat, Pane, celým svým srdcem, chci vypravo
vat všecky tvoje divy... chci zpívat jménu tvému,
Svrchovaný!<<-1),anebo se serafiny: »Svatý, svatý,
svatý, Hospodin, Bůh zástupů<<2),anebo též s nej
světější Pannou Marií: »Velebi duše má Hospodi
na a duch můj zaplesal v Bohu, Spasiteli mém.-<<3)

Modlitbou děkujeme Bohu za jeho dobrodiní,
dosvědčujeme mu, že si jich vážíme, vzdáváme
mu poctu za jeho štědrotu k nám a obětujeme mu
za to vše, co jsme a co máme. Při vzpomínce na
milosti, které jsme obdrželi, naplňuje se naše srdce
city největší vděčnosti a voláme k sobě s Davi
dem: >>Čímse odplatím Hospodinu za všecko, co
prokázal mi?<<4)»Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
pamatuj na všecka dobrodiní jeho.<<5)
Modlitba děkovná musí býti potřebou srdce
zvláště nás řeholníků, k nimž jest Bůh tak štědrý
a jež zvláštním způsobem vyznamenává přede
všemi svými dítkami!
Modlitbou prosíme za odpuštění svých chyb;
pravime s publikánem v evangeliu bijíce se v prsa:
»Bože, bud' milostiv mně hříšnému<<“), anebo
s marnotratným synem koříce se před Bohem:
1)
2)
3)
4)
5)
“)

Zalm 9, 2 a 3.
lsaiáš 6, 3.
Luk. ], 46.
Žalm 115, 12.
Žalm 102, l a 2.
Luk. 18, 13.
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»Otče,

zhřešil jsem proti nebi a před tebou.<<»1)
Hříšníky jsme všichni, proto musíme všichni pro—
siti za odpuštění jak pro sebe, tak i pro své bližní
a říci v nejhlubší pokoře: »Odpust', Hospodine,
odpusť lidu svému a nedej dědictví svého v po
hanění.<<2)

Modlitbou prosíme Boha o přispění jeho milostí,
bez něhož nemůžeme uniknouti nebezpečím, jež
nás obklopují, ani dosíci svého cíle. Porozumějme
tomu a kéž pocit těchto nebezpečí a potřeb naší
duše jest nám polmutkou státi se skutečně muži
modlitby.
Když jsme přítomni mši svaté, připomeňme si, že
božským obětním Beránkem obětujícím se na
oltáři Bohu se prokazuje nejvyšší úcta klanění,
oslava a dík, jak zasluhuje, a že skrze něho dosta
ne se nám milosti odpuštění, osvícení a síly, jichž
má naše duše zapotřebí.

ll. Hlavní úmysly při modlitbách. Přednášejme
Bohu vroucí a časté prosby jak za sebe, tak i za
bližního. Prosme ho o jeho milost, o jeho lásku,
o ctnosti svého stavu i o vytrvalost až do konce;
prosme jej 0 pokoj svědomí, o trpělivost v útra
pách, o sílu i zmužilost ku přemožení svých zlých
náklonností a k odpírání nepříteli spasení; prosme
o jeho přispění, jmenovitě když jsme napadeni
pokušením; rceme mu s Davidem: »Bože, na mou
pomoc pomni, Pane, pomáhat mi pospěš!<<3
Prosme o mnoho, neboť Bůh nám chce mnoho
1) Luk. 15, 21.
2) _loel 2, 17.

3) Žalm 69, 2.
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dáti. Ten, kterého prosíme, jest Králem králů, bo—
hatství jeho jest nekonečné a on jest »nad míru
laskavý ke všem, kdož jej vzývají<<.1) »Ne,-<<dodá

vá svatý Bernard, »on nepohrdne naší modlitbou,
udělí nám, zač jej prosíme, anebo to, o čem ví, že
jest nám prospěšné.v<<

Modleme se za Církev, aby ji Bůh zachoval
i chránil a aby naplnil svou moudrostí ty, které
ustanovil jejími správci. Modleme se za náš insti
tut, aby se udržel v zachovávání pravidel a aby
Bůh dále působil skrze něj mnoho dobrého; aby
také vzbudil četná i znamenitá povolání, jichž jest
nám třeba. Modleme se za své představené, aby
jim Bůh přispěl svým Duchem svatým; zvláště se
modleme za duše nám svěřené, aby využitkujice
naší starostlivosti a milostí jim udělených, staly se
hodnými svého věčného určení.
Modleme se za své rodiče, jimž jsme tolikerým
díkem zavázáni; snad jest to jediný prostředek,
kterým jim můžeme býti prospěšni a jímž jim mů—
žeme dosvědčiti svou lásku i vděčnost.
Modleme se za zřízení království Božího v du
šich; modleme se za obrácení hříšníků, za upev
nění křesťanů ve víře, za rozšiřování evangelia;
konejme takto apoštolát modlitby, jenž jest tak
bohat užitky milosti.
Modleme se za všechny trpící, modlitba jest
almužnou, kterou můžeme v hojnosti udíleti a která
zjednává mnoho útěchy lidem nešťastným. Modle
me se za umírající, jimž jest nejvíce potřebí nebes
kého přispění, aby zůstali vítězi ve svém posled
1) Žalm 85, 5.
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ním boji. Modleme se za duše v očistci; slyšme je.
any nám praví: »Smilujte se nade mnou alespoň
vy, přátelé moji!<<1) a spěchejme jim pomoci.
Modleme se ve jménu ježíše Krista a skrze pří—

Božský Spasiteli, nauč nás modliti se ve spojení
s tebou, abychom skrze tebe plnili své povinnosti
k tvému nebeskému Otci a k tobě, Spasiteli svému.
Uděl nám, bychom se modlili, jako se modlivala
tvá přesvatá Matka a jako se modlili svatí; učiň,
abychom následujíce jich v jejich zbožnosti stali
se účastní milostí, jimiž jsi je obdařil za jejich
života, a stali se též v onom životě společníky
jejich blaženosti a jejich slávy.


Duchovní kytice. Povinnosti vaši jest, býti
dbaly'mi modlitby a miti v ni zalibeni, abyste si
ziskali hojnost milosti, jichž jest vám potřebi . .
jednak k osobnímu posvěcováni, jakož i ku
posvěcováni jiných.
(95. rozj., l.)

1) Job 19, 21.
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54. NUTNOST MODLITBY.
Krátký

obsah.

[. Člověk, dítko Boží, musí se

modliti. Bohu se musíme klančti, jemu dčkovati a prosím
jej za odpuštění; to činíme modlitbou. Člověk ubohý,

slabý, nakloněný ke zlému, obklopený nepřáteli... má
potřebí pomoci Boží, té dosáhne modlitbou. Nemodliti se
znamená zbaviti duši pokrmu; pak musí zahynouti.
ll. Křesťan, učedník ježíše Krista, musí se modliti. Musí
me následovati Ježíše Krista a ho poslouchati; Ježíš Kristus
se však po celý svůj život modlil a přikázal nám modliti
se. Církev připomíná bez ustání svým dítkám, že iest
třeba se modliti a usnadňuje jim všemi prostředky mod
litbu. Všichm dobří křesťané se modlí, všichni svatí se
modlili, následujme jich.
Ill. My, řeholníci a apoštolé, musíme se modliti. Mod
litba řeholníku podstatně přísluší; neuskuteční cíle svého
povolání a nemůže ve svém povolání setrvati, není-li mu—
žem modlitby. Tuto podmínku očekávají od nás Církev,

náš institut, spolubratří, naši žáci

Abychom přinášeli

užitek v duších, musíme se modliti. Prosme skrze přímluvu
našeho svatého zakladatele o milost, bychom se stali
muži modlitby.
ROZJÍMANÍ.

Trvejte na modlitbě. (Kolos. l„ 2.)

[. Člověk, dítko Boží, musí se modliti. Modlitba
jest podstatnou povinností všech; jest to povinnost
pro každou dobu i okolnost, povinnost, na niž nás
všechno upomíná a vše pobádá ji plniti.
Člověk, tvor nadaný rozumem i chápavostí,
musí se modliti, aby vzdával svému Tvůrci povin
nou poctu klanění a chvály. _lsme dítkami Božími,
proto se musíme modliti, abychom mu obětovali
18
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poctu své odvislosti i své lásky, abychom mu dě
kovali za tolikerá dobrodiní, která nám prokázal
a ještě prokazuje beze vší naší zásluhy.
Musíme se modlíti, neboť jsme hříšníky, a po
něvadž modlitba odzbrojuje spravedlnost Boží a
získává nám jeho milosrdenství.
Musíme se modliti, protože máme velké, nalé—
havé i nesčetné potřeby a jelikož modlitbou mů
žeme dosáhnouti milosti a přispění nebeského.
jak nás musí úvaha o naší duševní slabosti
hluboce přesvědčiti o nutnosti modlitby! Co jest
člověk po hříchu, ne-li sama slabost? Ovšem,
padlý člověk může něco dobrého vykonati v řádu
přirozeném, v řádu nadpřirozeném nemůže však
činiti ničeho bez přispění Božího, a tohoto přispění
nabývá modlitbou.
jsme netoliko slabí, ale jsme také neustále vy
dáni nebezpečí, jež nám hrozí od ďábla i od na—
šich nezřízených náruživostí; toť naléhavý důvod,
proč se musíme utíkati k modlitbě, k této neodola
telné zbrani, která s bdělosti nám zajišťuje vítěz
ství. Kolik duši, jež jsou nyní v pekle, bylo by
v nebi, kdyby se bývaly utíkaly k modlitbě, když
na ně doléhalo pokušení! Modleme se tedy v ta—
kových dobách zkoušky; považujme pokušení za
vnitřní hlas, jenž nám naléhavě praví: »Modli se,
modli!<<

Modleme se též, jelikož duše naše má potřebí
útěchy a poněvadž vroucí modlitba bývá obyčejně
provázena vnitřní radostí; ona jest balzámem, jenž
zaceluje rány našeho srdce.
Modleme se, neboť naše duše potřebuje potra—
vy a poněvadž modlitba jest pro ni nevyhnutelným
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pokrmem. Kdo přestává žíviti své tělo, náhle sláb
ne i umírá; právě tak jest tomu i s duší toho, jenž
se nemodlí.

ll. Křesťan, učedník ježíše Krista, musí se
modliti. Křesťan má ježiše Krista následovati;
ježíš Kristus se však po celý svůj život modlil;
i noci trávíval na modlitbě,') modlil se nežli konal
své zázrakyř) modlil se před svým utrpením a ne
přestával se modliti ani na kříži; a ještě v nebi se
modlí, kde jest naším prostředníkem u svého Otce,
modlí se v nejsvětější svátosti oltářní, v níž se
stává obětí za nás.
Křesťan má býti ježiše Krista poslušen, tento
božský Mistr však pravil: »jest potřebí vždycky
se modlíti a neustávati.<<-'*)»Bděte a modlete se,
abyste nevešli v pokušení.<<*)»Proste a bude vám
dáno.<<-'*)Naznačil nám také vzor modlitby: »Tak
to tedy budete se modliti: Otče náš, jenž jsi na
nebesích...<<“)
Apoštolové opětují naučení a následují příkladu
svého božského Mistra. Církev svatá, nevěsta Kris
tova, praví nám bez ustání, že nezmůžeme ničeho
pro spasení bez milosti Boží, a abychom této do
sáhli, že se musíme modliti; pro všechny potřeby
nám dává vzorce modliteb. Všichni učitelé církevní
a učitelé duchovního života neustávají mluviti
1) Luk. 6, 12.

2) jan II, 41 a 42.
3)
4)
5)
6)

Luk.
Mat.
Mat.
Mat.

18, l.
26, 41.
7, 7.
6, 9—13.
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o nutnosti modlitby. Musíme kráčeti v šlépějích
svatých, všichni svatí byli však muži modlitby.
Nezapomínejme nikdy slov Kristových, jenž jest
pravda sama: »Beze mne nemůžete činiti nic.<<1)
Hl. My, řeholníci a apoštolé, musíme se modliti.
Modlitba musí býti podstatným výkonem řeholní
kovým, prvnim i nejdůležitějším jeho zaměstná
ním; modliti se musí mu býti tak přirozeně jako
dýchati; přestati se modliti, musí se mu zdáti mu
kou, stavem abnormálním a utrpením.
My, řeholníci, musíme býti muži modlitby, jinak
nebudeme dobrými řeholníky; neudržíme se v hor
livosti, nebudeme nikterak prospívati ve ctnosti,
ztratíme milost svého povolání.
Ano, my musíme býti muži modlitby; Církev a
-institut toho od nás očekávají, neboť vědí, že jim
takto budeme opravdově užitečni a že splníme cíl,
pro který jsme řeholníky; očekávají toho od nás
věřící, považujíce nás za lidi, jejichž povinností
jest modliti se za všechny, klaněti se Bohu a dě
kovati mu ve jménu všech; naši rodiče i dobro
dincí očekávají toho od nás doufajíce, že budou
takto odměněni za své oběti; spolubratří i naši
žáci toho od nás očekávají, neboť kdyby tomu tak
nebylo, nemohli bychom jich vzdělávati ani k dob
rému nabádati.
Úřad, jenž jest nám svěřen, vyžaduje, abychom
byli muži modlitby; nevezmeme-li Boha při svém
díle do spolku, zůstanou naše námahy bez účinku.
To nám praví často náš svatý zakladatel slovy
podobnými těmto: »Bud'te přesvědčeni, že čím více
1) Jan 15, 5.
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budete dbáti modlitby, tím lépe budete také za
stávati svůj úřad, neboť nejsouce sami od sebe
schopni působiti nějaké dobro pro spásu duší mu
síte často volati k Bohu, abyste od něho dosáhli
toho, co vás váš úřad zavazuje udíleti jiným.<<1)

Pravdivo jest tudíž, že jest nám modlitba nutná;
všechno nám to připomíná a nemůžeme jí za
nedbávati leč zneuznávajíce toho, čím jsme Bohu
povinni a čím jsme svým povoláním.
Milostný ježíši, snažně tě prosíme, račiž nám
uděliti milosti modlitby; připoutej k sobě naše
myšlenky, náklonnosti i tužby, abychom dosáh
nouce od tebe osvícení i síly, jichž jest nám po
třebí, zvítězili nad zlem, vytrvali v dobrém a stali
se hodnými odplaty vyvolených.

Duchovní kytice. Zůstavenž sobě samým jste
jen slabost; dejte tedy dobrý pozor, abyste ne
zanedbávalž modlitby, jež jest vám tak nutna . .
(174. rozj., 3.)

1) 95. rozj. ].
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55. VLASTNOSTI MODLITBY.
Krátký

obsah.

!. Modliti se musíme pozorně

i vroucně. Modliti se pozorně znamená, zabývati svého
ducha i své srdce tím, co Bohu pravime, anebo myšlen
kou na Boha; musíme odstraniti všechnu roztržitost
k modlitbě nepatřící. Modliti se vroucně znamená, modliti
se s přesvědčením, s láskou a s velkou touhou dosíci toho,
zač prosíme. Snažme se udržovati se při modlitbě v při
tomnosti Boží.
ll. Modliti se musíme pokorně idůvěrně. Pokorně,
v pocitu své nehodnosti i své bídy. S naprostou důvěrou
v dobrotivost Boží a v zásluhy ]ežíše Krista, v jehož
jme'nu se modlíme. Čím větší bude naše pokora i důvěra,
tím hojnější budou milosti Boží.
Ill. Modliti se musíme vytrvale. Neustávejme se mod
liti, i když Bůh nás nechá čekati na účinky našich modli
teb; takovým prodléváním má na zřeteli jen naše dobro.
Podle příkazu Kristova budiž naše modlitba ustavičná.
Opětujme často: »Pane, nauč nás modliti sek

RoanANt.
Prosíte, a nedostáváte, protože špatně prosíte.
(Jak. 4, 8.)

[. Modliti se musíme pozorně i vroucně. Mod
litba bývá obyčejně prosbou, žádosti, kterou před
nášíme Bohu, abychom dosáhli jeho pomoci; aby
však byla vyslyšena a měla veškeren svůj účinek,
musí míti vlastnosti, které ji činí působivou.
Musíme se modliti pozorně, to znamená zabývati
ducha tím, co Bohu pravime, anebo myšlenkou na
Boha, jinak by to nebyla modlitba, neboť nebylo
by to pozdviženim duše k Bohu.
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Nepatříme snad k těm, kteří chtějí, aby se Bůh
jimi zabýval, a zatím sami se nenamáhají nikterak
zabývati se jim; kteří mu praví: »Pane, slyš hlas
prosby mě<, a sami se neslyší, nechávajíce více
nebo méně dobrovolně svého ducha se zabývati
něčím docela jiným, než co pronášejí jejich rty?
Nepřihodilo se nám velmi často, že jsme mohli
říci s Davidem: »Choval jsem se jako hovádko
k tobě, Pane!<<,1) nemysle na nic, nemaje touhy po
ničem; nemohl by nám Bůh vytýkati jako židům,
že »ho oslavujeme rty, srdce pak naše že jest
daleko od něho<<?2)

Pozornost při modlitbách jest znamením vrouc
nosti, s níž se modlíme. Modliti se vroucně zname
ná modliti se s velkou touhou dosíci toho, zač
prosíme; musíme se modlíti srdcem, avšak srdcem
naplněným láskou k Bohu; u horlivého řeholníka
prosí vlastně láska, modlitba jest jen řeči jeho
lásky. Musíme se modliti jako ti, kteří si jsou vě
domi své potřeby, jako slepec u jericha a žena
kananejská řkouce: »Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!<<3)anebo jako apoštolové, když volali na
moři Galilejském: »Pane, zachraň nás, hynemei<<4)
Šťasten, kdo se modlí vroucně! »pokušení na
něho nedotírají,<<praví svatý Bonaventura, »právě
tak, jako se nepřibližují mouchy k nádobě, v níž
tekutina vře<<.

Když udeří hodina modlitby, soustřed'me svou
1)
2)
a)
4)

Žalm 72, 23.
lsaiáš 29, 13.
Mat. 15, 22.
Mat. 8, 25.
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mysl, zapud'me vzpomínku na tvory, obrat'me
všechny své myšlenky na Boha a nedejme se od
něho odvrátiti žádnou dobrovolnou roztržitosti.
ll. Musíme se modliti pokorně i důvěrně. Mod
leme se pokorně jako publikán, o němž se vypra
vuje v evangeliu, uznávajice se nehodnými objevit:
se před Bohem a dosíci jeho milosti, vyznávajice,
že nic v nás, nanejvýš naše převeliká bída, neza—
sluhuje účinků jeho dobrotivosti. »Modlitba koří
cího se oblaky pronikne<<-1)a »Hospodin shlédne
na modlitbu chud'asů<<.2) Čím více se před Bohem
ponižujeme, tim hodnějšími se stáváme jeho štěd
roty. Právě tak, jak jest přísný a neúprosný k pyš
ným, právě tak jest přívětivý i štědrý k pokorným.
Pokora zmenšuje důvěru v nás samy a zvětšuje
naši důvěru v Boha.
Musíme se modliti důvěrně, to znamená s pev—
nou naději, že budeme vyslyšeni. Bůh, jemuž své
prosby přednášime, jest všemohoucí a nekonečně
dobrotivý; on sám chce, abychom jej prosili za
vše. čeho potřebujeme, s větší důvěrou než jakou
má dítko k nejněžnějšimu otci.
Ach, my víme, že nezasluhujeme vyslyšení,
avšak víme též, že toho ježíš Kristus zasloužil za
nás; víme, že Bůh, k jehož dobrotivosti se utíkáme,
má větší touhu udileti nám, čeho žádáme pro jeho
slávu, nežli my toužime obdržeti; víme, že božský
Spasitel uči,3) že začkoli budeme prositi v modlit
1) Eccli. 35, 21.
2) Žalm 101, 18.
3) Mar. 11, 24.
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bě, že toho obdržíme, modlíme—lise s úplnou dů

věrou, vnuknutou i podporovanou věrou.
»Boží milosrdenstvíe, praví svatý Bernard, »jest
nesmírným zdrojem, kdo k němu jde čerpati s vel
kou nádobou i s důvěrou, ten odnáší větší hojnost
milosti a požehnání.<<

lll. Modliti se musíme vytrvale. Modliti se vy
trvale znamená neustávati se modlítí a nedatí se
zastrašiti prodlením, jež se Bohu zalíbí činiti s ú-—

činky naší prosby. Když nás tedy hned nevyslyší,
uvažme, že nám tímto prodléváním chce dáti pří
ležitost ku pokoře, že chce zkoušetí naší víru,
učiti nás vážití si milosti, kterou nám hodlá udělíti,
nabádati nás k větší touze po ní, připravítí nás
trpělivostí k jejímu přijetí a k lepšímu působení
s nr.

Odevzdejme se do moudrého řízení jeho prozře
telnosti a setrvávejme S'nepřekonatelnou vytrvalo
stí na modlitbě; ať nic nedovede mařití naši vrouc
nost ani zmenšiti naší důvěru, kterou máme míti
v jeho dobrotivost; jde o naše zájmy, abychom
vytrvali na modlitbě. »Zápasník, jenž běží, aby
dosáhl sázky,<<dí svatý Vavřinec justinianí, »ne
dosáhne jí, jestliže se zastaví na cestě; podobně
také ten, jenž na modlitbě nesetrvá, nenabývá
jejích užitků.-<<

Podle příkladu svatých posilujme své modlitby
nějakými obětmi, tot' mocný prostředek ku pohnutí
Srdce Božího k dosažení, zač prosíme.
Konečně pamatujme, že ježíš Kristus přikázalf)
že se musíme vždycky modlití a neustávatí; proto
1) Luk. 18, 1.
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musíme po celý svůj život vytrvati v tomto svatém
cvičení; kromě toho, jak učí svatý Tomáš, jest vy
trvalost v modlitbě podstatným prostředkem k do
sažení konečné vytrvalosti.
O, ježíši, pravím ti jako tvoji apoštolové: »Nauč
mě modliti se!-<<1) Uděl mi dobrotivě,

abych se

uměl modliti, jako se modlívali svatí, jako se mod
lívala tvá božská Matka a jako jsi ty sám se mod
líval, aby se má duše pozvedala k tobě a dosáhla
milosti plniti až do smrti věrně tvou svatou vůli
a stala se takto hodnou tvého nebeského dědictví.

Duchovní kytice. Uvažte, že Bůh nám přislíbil
vyslyšeti naše modlitby, jsou-li náležitě konány.
(Sbhka)

1) Luk.ll,l.
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56. PÚSOBIVOST MODLITBY.
K rá t ký o b s a h. !. Působivost modlitby ve Sta
rém Zákoně. Náležitě vykonaná modlitba má vždy spasí
telné účinky; četná místa Písma svatého a děje Starého
Zákona tomu nasvědčují: Jak působivá byla modlitba
Abrahamova, Mojžíšova, Eliášova, Danielova atd.? Modlit—
ba nás činí v jistém smyslu všemohoucími nad Srdcem
Božím.
ll. Působivost modlitby v evangeliu. Slova ježišova po
tvrzena jeho příklady dokazuji celou působivost modlitby.
Což nepravil: »Proste a bude vám dáno?< A kdo ho pro
sil a nebyl vyslyšen? Kéž bychom pochopili důležitost
modlitby, jak ji chápali svatí!
Ill. Naše potřeby a působivost modlitby. Modlitbou za—
bezpečujeme své spasení, prospíváme v dokonalosti, vítě
zíme nad nepřáteli, dosahujeme zmužilosti v trápení, útě
chy v utrpení. Považujme čas určený k modlitbě za svůj
nejdrahocennějši čas.
ROZJIMANI.

Kdo prost, béře. (Mat. '7, 8.)

!. Působivost modlitby ve Starém Zákoně.
Modlitba může rozmnožití naše zásluhy i naše du
chovní bohatství, siliti i potěšovati naši duši, činiti
zadost za hříchy a zjednávati nám přispění i milo
sti, jichž jest nám třeba.
Kdybychom byli přesvědčeni o působivosti
modlitby, zajisté že bychom se oddali tomuto sva
tému cvičení se vším zápalem své duše. jest tedy
nanejvýš důležito uvažovati o účincích, které může
působiti tento prostředek, jehož z božské dobroti
vosti můžeme vždy užíti.
Působivost modlitby jest potvrzena na mnohých
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místech Písma svatého. Není téměř ani jedné strán—
ky ve Starém Zákoně, která se buď přímo, nebo
nepřímo nevztahuje na modlitbu a která nenazna
čuje, nebo neobsahuje v sobě to, co vyjadřuje
David, že totiž >>blízkojest Pán všem, kdož vzý
vaji ho, všem, kteří vzývají ho v pravdě<<,1) že
>>vyslyši, kteří k němu volají<<,2) že :»slyší a po

všimne si, jak hlasitě někdo hořekuje<<.3)

Pohlédneme-li na zázračné události, jež jsou
obsaženy v biblické dějepravě, jak tu vyniká pů
sobivost modlitby!
Abraham prosí za Sodomu, odzbrojuje hněv
Boží a dává ustoupiti jeho spravedlnosti před milo
srdenstvím až k nejzazším hranicím. Mojžíš prosí
za svůj lid a Bůh jest jakoby přinucen odvolati
svůj rozsudek, který chtěl právě provésti, modlitba
jeho služebníka překáží jeho záměru a vítězí nad
jeho hněvem.
Modlitbou uzavírá Eliáš nebe a pak je opět
otvírá, aby nepršelo, nebo aby zase pršelo; Daniel
krotí zuřivost lvů a jeho společníci ruší účinky
ohně, který je měl pohltiti.
Modlitba zjednává jeremiáši zmužilost i ode—
vzdanost, juditě sílu k osvobození lidu, Estheře
dobrý úspěch při díle zachránění jejích soukme
novců, kteří byli blízcí záhubě, jobovi nejrekov—
nější trpělivost při největším utrpení; za všech
okolností zajišt'uje lidu izraelskému odpuštění a
pomoc Boží.
1) Žalm 144, 18.
2) Zalm 33, 18.
3) Žalm 65, 19.
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Nic není mocnějšího, žádná síla nemá tak vel
kých, překvapujících i spasitelných účinků, jako
modlitba, skrze niž se zdá všemohoucnost Boží
podrobena službě člověka.

ll. Působivost modlitby v evangeliu. Abychom
však lépe poznali působivost modlitby, tažme se
božského Spasitele, co zmůže modlící se člověk.
a slyšme, jak nám odpovídá: »Kdo prosí, béře<<,1)
»proste a vezmete<<.2)»jestliže vy... dobré dary
umíte dávati dítkám svým, čím spíše Otec váš.
jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteří ho
prosí?<<3) »Začkoli budete prositi Otce ve jménu
mém, učiním to, aby oslaven byl Otec v Synu.<<4)
»Až dosavad jste neprosili za nic ve jménu mém;
proste a vezmete, aby radost vaše byla úplná.<<5)
Božský Mistr nás tedy učí, že modlitba jest
všemohoucím prostředkem k dosažení, čeho potře
bujeme; že modlící se člověk dosahuje v hojnosti
milosti a všeho, zač prosí s Věrou, všeho, čeho si
přeje v řádu nadpřirozeném.
Co nám tu ježíš Kristus praví slovy, to potvrzuje
příklady svého svatého života. Kdo ho prosil a ne
byl vyslyšen? Kdy jej vzýval nešťastný člověk
o pomoc a nedošel hned účinků jeho přispění?

Zdaž nebyla modlitba vždy všemohoucí nad jeho
Srdcem? Tažme se na to slepce u jericha, jenž
stále volá: »Synu Davidův, ježiší, smiluj se nade
1)
2)
3)
4)
5)

Mat. 7,
Jan 16,
Mat. 7,
Jan 14,
Jan 16,

8.
24.
7—11.
13.
24.
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mnoul<<1)a jemuž pravil Pán: »Víra tvá tě uzdra
vila.-<<2)Tažme se apoštolů, kteří blízcí potopení
volali: »Pane, zachovej nás, hyneme<<,3) a kteří
ho vidí, an přikazuje větrům i moři, a utišuje

bouři; nebo sester Lazarových plačícich i prosících
u jeho nohou, a které dosáhly, že rozkázal smrti
vydati svou kořist; anebo onoho lotra, jenž byl
s ním ukřižován, an jemu pravil: »Pane, rozpomer'i
se na mne!<<')a jemuž se dostalo odpovědi: »Dnes
budeš se mnou v ráji.<<5)

Proto vším právem chvalořečí svatí a učitelé du
chovního života modlitbu a označují ji jako nej
výtečnější prostředek k získání každého dobra.

lll. Naše potřeby a působivost modlitby. jakou
vděčnosti musíme býti naplnění k Bohu, jenž nám
poskytl v modlitbě tak drahocenného zdroje pro
potřeby naší duše! Utikejme se tedy s naprostou
důvěrou k jeho všemohoucí dobrotivosti.
S největším právem zabýváme se každodenně
jedinou věcí opravdově nutnou, totiž prací o své
spasení. jakou jistotu nám však poskytuje pře
svědčení, že modlitba nám zjedná všechny pro—
středky k dosažení věčné blaženosti! neboť »ona
jest<<, podle svatého Augustina, »kličem k nebi<<a

svatý Alfons z Liguori di: »Neustávejte se modliti;
modlite-li se, jest vaše spasení zajištěno.<< M_v
řeholníci cílíme k dokonalosti a k svatosti; k tomu
1)
2)
3)
4)
5)

Mar.
Mar.
Mat.
Luk.
Luk.

10, 47.
10, 52.
8, 25.
23, 42.
23, 43.
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pravi jeden spisovatell) »dokonalými se stáváme
tou měrou, jakou se modlíme—x.

Zajisté mnozi nepřátelé se staví proti našemu
spasení i proti naší dokonalosti, avšak svatý
Vavřinec justiniani nám připomíná, že modlitba
činí nás slabé silnými a pomůže nám zvitěziti nad
nepřáteli.
Modleme se tedy za všech okolností svého ži
vota; modlitbou dosáhneme zmužilosti v utrpenich,
světla ve svých temnostech, svatého nadšeni,
zbožnosti ve svých suchopárnostech, důvěry a
duševní sily, když klesáme na mysli, útěchy v zá
rmutku i bolu.
Buďme muži modlitby; považujme okamžiky,
které ji zasvěcuji pravidla za nejkýženější, nejuži
tečnější a nejcennější; modleme se často, nebo
lépe řečeno, modleme se ustavičně a neustávejme
nikdy v modlitbě.
O, dobrotivý Bože, jenž jsi dal modlitbě tak
překvapující působivost, snažně tě prosime, dovrš
tento dar lásky své a dej nám opravdového ducha
modlitby, abychom, vzývajice tě bez ustání o tvě
přispění, dosáhli v hojnosti tvé milosti a stali se ji
hodnými tvé slávy nebeské.

Duchovní kytice. Bůh hodlaje nám udělžti
svých milosti, opatřil nás jistým prostředkem
k jejich dosažení a tím jest modlitba.
(36. rozj. l.)

1) Ribet, »Křesťanská ascese<.
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57. O MODLITBÁCH ŘEHOLNÍ OBCE.
Krátk ý obsa h.

I. Výtečnost i výhody společné

modlitby. Společné modlitbě dal Ježíš Kristus zvláštní při
slíbení; Církev jí naléhavě doporučuje věřícím; má velkou
působivost a nabádá nás následovati zbožnosti nejhorlí—
vějších spolubratří; dovoluje nám vzdávati Bohu zvláštní
poctu, kterou jest mu povinna vzdávatí řeholní obec, a
napomáhá k upevnění jednoty a lásky mezi námi. Ne
zapomínejme modliti se často jeden za druhého.
ll. Povinnosti, které ukládá společná modlitba. Važmr—
si modliteb řeholní obce a milujme je; buďme při nich
velmi bedlivi; spojme svůj hlas s hlasem svých spolubratří
v souladu a bez kvapu; vzdělávejme je svým držením těla
isvou skromnosti; modleme se s věrou, s pozorností
i s láskou. Svou vroucností dosáhněme, by _ležíš Kristus
rád dlel uprostřed nás.
ROZJÍMANL

Kde jsou dva neb tři. shromáždění ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed ních. (Mat. 18, 20.)

]. Výtečnost í výhody společné modlitby. Klaň
me se Pánu našemu, ]ežíši Kristu, řkoucímu apoš
tolům;: »jestlí dva z vás na zemi sjednotí se spolu
o kterékoli věci, za kterou by prosili, stane se jim
od Otce mého, jenžjest v nebesích. Neboť, kde
jsou dva neb tří shromáždění ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich.-al), jak útěchyplná jsou
tato slova zvláště pro nás řeholníky, kteří se tak
často shromažd'ujeme, abychom se modlili ve jmé
nu tohoto božského Prostředníka! Společná mod
1) Mat. 18, 19 a 20.
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litba zasluhuje tedy zajisté, bychom si jí vážili,
když sám ježíš Kristus ji tak chvalořečí; proto ji
také Církev naléhavě doporučuje věřícím a zava
zuje je, aby se každodenně modlili v rodině.
Společná modlitba zjednává nám nejcennější
výhody. Ona, jak praví Pán náš, svolává i udržuje
ho uprostřed nás a dosahuje všeho od jeho dobro
úvosň.
Společná modlitba získává nám přispění Ducha
svatého, jenž sestoupil na apoštoly, když byli
shromáždění a společně se modlili, a jenž sestoupil
na první věřící právě tehdy, když byli shromáždění
k modlitbě.
Když se společně modlíme, tvoří naše modlitby
celek, který Bůh přívětivě přijímá a jenž má
veškeru moc nad jeho Srdcem; ojedinělé maji
mnohdy jen nepatrnou cenu; konány společně do—
sahují velké působivosti; mnohý jest vyslyšen.
modlí-li se se svými Bratry, a není vyslyšen,
modlí-li se sám, neboť Bůh mu dopřeje pro jejich
vroucnost, čeho by mu odepřel pro jeho nedosta—
tečnost; tu se děje sdílení duchovních statků, na
němž mají všichni podil; každý má zisk ze spo
lečné hojnosti, a jak dí svatý Ambrož, malý stáva
se velkým, slabý silným a vlažný horlivým.
Společná modlitba jest velmi schopná roznititi
v nás vroucnost; nemáme tu před sebou pohled na
své Bratry modlící se s námi a za nás? Nemůžeme
si též mysliti, že právě v tu hodinu mnozí jiní
Bratří se modlí také; že modlitby, které se modlí
me my, modlí se každého dne všichni v celém
institutu? Kterak bychom si neměli přáti přidru
19
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žití se k tomuto souzvuku modliteb přednášených
Bohu snažíce se následovati nejhorlivějších Bratří?
Společná modlitba, tak prospěšná každému
z nás, jest také prospěšná řeholní obci, která v ní
nachází zdroj hojných milostí.
Řeholní obec jestmorální celek, který má jako
takový vzdávati Bohu zvláštní poctu; to činí právě
společnou modlitbou; pak to totiž nejsou jen je
dinci, nýbrž ona sama, která se Bohu klaní, jej
chválí a velebí, jež vzývá jeho milosrdenství, která
jej prosí o přispění, aby se mohla udržeti v zacho
vávání pravidel i v horlivosti, upevniti v pokoji a
lásce a jednati jen z popudu Ducha světla i lásky.
jak velice jest společná modlitba s to, aby upev
nila mezi námi lásku! Opravdu, jak bychom mohli
nezůstávati sjednocení se svými Bratry, když se
téměř ustavičně s nimi modlíme k Otci, jenž jest
v nebesích! Kterak nebýti s nimi jeden duch a jed
no srdce, když tak často se koříce pospolu před
Bohem pravíme tatáž slova, vzbuzujeme v sobě
tytéž city i tytéž tužby a konáme tytéž úkony
lásky a pokory? Kterak pak nebýti jako první vě
řící, o nichž jest psáno, že byli všichni jen jedno
srdce a jedna duše? Pravdivo jest tedy, že mod—
litba řeholní obce zřizuje i udržuje mezi námi
ducha pospolitosti, ducha rodinného i ducha svor—
nosti a lásky, jenž nás nabádá k časté modlitbě
jeden za druhého.

ll. Povinnosti, které ukládá společná modlitba.
Předně jest třeba odebrati se přesně na místo, kde
se koná; když se naši spolubratří shromáždí před
Pánem naším, musíme býti vždy s nimi; jest třeba,
když nebeský Otec pohlédne na své shromážděné
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dítky, aby měl také potěšení, tolik sladké jeho
Srdci, že nás tam vidí všechny.
Musíme se modliti všichni. Proč by tu měli býti
Bratří, kteří by zůstávali mlčky ve chvíli, kdy je
pravidla volají k rozmluvě s Bohem s celou řeholní
obcí? jaký to smutný pohled viděti řeholníka kle
ěícího před Bohem, an zůstává dobrovolně němý
a jako zbaven citu a nemá, co by řekl svému ne
beskému Otci, kdy má vyjadřovati slovy své nej
mohutnější city klanění, díků i lásky!
Musíme se. modlití společně, stejnohlasně, beze
kvapu a v dokonalém souladu; zdaž si Bůh neza
sluhuje od nás této pozornosti? Zachovávejme
zbožnou skromnost a svým držením těla vzdělá—
vejme své spolubratry.
K těmto zevnějším vlastnostem připojme též
vnitřní sebranost mysli. jakmile se zazvoní k mod
litbě, ustaňme ve svém zaměstnání, soustřed'nic
své myšlenky a obraťme je k Bohu, jděme do
oratoře nikoli ze zvyku a s úchvatností, nýbrž
z pohnutek viry.
Modleme se pozorně ? vroucně; čiňme, aby naše
myšlenky a tužby shodovaly se se smýšlením, jež
jest obsaženo v modlitbách, které pronášíme; my
slemc na smysl slov, jež říkáme, anebo rozjímejme
o tajemstvích našeho svatého náboženství; mějme
zvláštní úmysl dosáhnouti té neb oné milosti; užij
me zkrátka všech prostředků, jež jsou s to, aby
roznítily naši vroucnost, a kéž náš příklad napo
máhá skutečně k oživení a udržování zbožnosti
mezi námi!
'
Nejmílostivější ježíší, kéž bychom si zasloužili,
abys byl mezi námi, když jsouce shromáždění
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modlíme se ve tvém jménu; udržuj v našich řehol
ních obcích vroucnost, aby naše prosby zalétaly
až k nebesům & dosáhly nám potřebných milostí
k našemu posvěcování, pro potřeby Církve i na
šeho institutu.

Duchovní kytice. ó můj Ježiši, svou přitom
nosti uprostřed nás, kteří jsme shromážděni,
abychom tě prosili, dej mi milost, abych byl
duchem i srdcem úzce spojen se svými spolu
bratry.
(Výklad metody rozjímací.)
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58. VÝTEČNOST ROZJÍMÁNÍ.
K r á t k ý o b s a h . |. Z podstaty rozjímání poznává
me jeho výtečnost. Rozjimati znamená dáti si záležeti na
poznání Boha; znamená jej milovati, jemu se klaněti, jemu
děkovati a ho prositi; znamená mluviti s Bohem, ho po
slouchati a s nim se spojovati; znamená předložiti mu
potřeby své duše a ucházeti se o jeho přispění. Rozjimati
znamená pozorovati bedlivě _ležiše,našeho Spasitele, v jeho
životě, v jeho ctnostech i v jeho tajemstvích a projevovatí
mu též svou lásku i vděčnost. Co můžeme učiniti výteč
nějšího, vznešenějšího a hodnějšiho naší úcty?
ll. Úcta, kterou chovali svatí a jmenovitě náš svatý
zakladatel k rozjímání. Všichni svatí a všichni zakladatelé
řádů milovali rozjímání, vážili si ho a doporučovali je.
Našemu svatému Otci jest prvním i hlavním z našich cvi
čení, základem i podporou všech ctností, zdrojem milostí,
jichž jest nám třeba. Připomeňme si, co činil, aby vštípil
svým Bratřím lásku k němu a naučil je rozjímati. Dejme
si záležeti na rozjímání s láskou, s vytrvalostí i s horli
vostí.
ROZJÍMANÍ.

Blaze muži, který . .. v zákoně Páně přemýšlí ve dne
v noci. (Žalm 1., 1 a 2.)

|. Z podstaty rozjímání poznáváme jeho výteč
nost. Rozjímání jest podle našeho svatého Otce
»vnitřní zaměstnání a zabývání duše s Bohem<<.
»Duše se zabývá<<,praví, »tím, aby užila prostřed
ků k poznání a milování Boha<<,a snaží se přede
vším »naplniti se Bohem a spojiti se s ním<<.1)
Poněvadž však jest Bůh bytost nejvyšší i nejvzne
1) Výklad metody rozjímaci.
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šenější nebo spíše počátek vší opravdové vysoko
sti, jsou naše zaměstnání tím vznešenější, čím více
se na něho vztahují; rozjímání tedy, při němž jest
Bůh prvnim předmětem všech našich schopnosti
ducha í srdce, jest cvičení nanejvýš velké, důstoj—
né i vznešené.
Rozjímání, toť duše pozvedajicí se k Bohu, aby
pozorovala bedlivě jeho božské dokonalosti &sna—
žící se míti s ním tytéž myšlenky, tytéž city a tutéž
vůli.
Rozjímati znamená mysliti na Boha, rozmlou

vati s Bohem a poslouchati ho; znamená zabývati
se vnitřně jeho velikosti, jeho všemohoucností,
jeho spravedlnosti, jeho milosrdenstvím &jeho pro
zřetelností; znamená jej velebiti a milovatí, jemu
se klaněti, jemu děkovati a jej prositi.
Rozjímati znamená obcovatí o samotě s Bohem
od srdce k srdci, »jako obcuje přítel s přítelem<<,

praví svatá Terezie, jako syn s otcem svým; zna
mená raditi se s ním ve svých pochybnostech a
přednášeti mu potřeby své duše; znamená míti
účast na jeho světle i jeho lásce; znamená pojed
návati s ním o našich vlastnich záležitostech, před
nášeti mu vnitřně své vlastní myšlenky, vlastní city
a vše, co jest v nás zvláštního a osobního; zna
mená zkrátka míti s nebeským Otcem nejdůvěr—
nější styk.
Rozjímati znamená upírati své duševní zraky na
božského Spasitele; znamená badati v jeho po
divuhodnýých ctnostech, jichž jest nám příkladem,
abychom se rozhodli následovati ho, pokud možno
nejdokonaleji; znamená pozorovati jej, an působí
velká tajemství našeho vykoupení a povzbuzovat:
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se k opětování lásky se vší vřelostí, jaké jsme
schopni, a projevovati mu největší vděčnost.
Rozjímati znamená následovati Panny Marie
pozorující svého božského Syna při různých vý
konech jeho božského života a zachovávající, jak
praví svaté evangeliumf) vzpomínku ve svém
srdci.
Rozjímati znamená následovati andělů isva
tých, kteří v nebi patří na Boha i na svaté člově
čenství Kristovo a nalézají v tomto patření nej-
vyšší blaženost.
Ano, rozjímání jest cvičení důstojné, vznešené
a výtečné, a proto jest také hodno vší naší úcty a
nic nám nemá ležeti tudíž tak na srdci jako nabytí
a zachování ducha rozjímání, a konati je den ze
dne s novým pokrokem.

ll. Úcta,- kterou chovali svatí, a jmenovitě náš
svatý zakladatel k rozjímání. Všichni svatí, všichni
zakladatelé řádů, všichni učitelé duchovního života
hlásají jednohlasně nutnost i výtečnost rozjímání.
Podle _svatého Chrysostoma jest rozjímání cví
čením andělským.
Svatý Ignác nazývá je »nejkratší cestou k do—
sažení dokonalosti<<; svatý Vincenc z Pauly zove je
>>nejvýtečnějším zaměstnáním duše<< a dále »duší
zbožnosti<<. Svatý Antonín věnoval rozjímání celé
noci, a když slunce vycházelo, stěžoval si, že musí
přerušití toto svaté cvičení. Svatému Františku
z Assisi bylo nejmilejším zaměstnáním. Svatý
František Saleský považoval je za svou největší
1) Luk. 2, 19.
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útěchu. »Pane & Bože můj,<<volala svatá Terezie,
»jenž jsi radostí andělů, nelze mí mysliti na štěstí
rozmluvy s tebou při rozjímání a netoužítí roztaviti
se jako vosk v ohni tvé |ásky.<<
Můžeme však říci bez nadsázky, že náš svatý
zakladatel zasluhuje prvé místo mezi těmi, kteří

nejvíce milovali a nejlépe vychvalovali svaté cvi
čení v rozjímání.
»Važte si velmi svatého cvičení v rozjímání,<<
praví

nám ve >>Sbírce<<,a to tím více, poněvadž

jest základem í podporou všech ctností, zdrojem
potřebných milostí jak k našemu posvěcování, tak
i k dobrému zastávání naších ůřadů.<<1)
Připomeňme si, které místo mu určuje mezi na
šimi různými cvičeními.
»Bratří musí velmi mílovati<<,praví, »svaté pě
stování vnitřní modlitby a musí je považovati za
první a hlavní ze svých denních cvičení a za ono,

jež jest nejzpůsobilejším k získání požehnání Bo
žího na všechna ostatní.<<2)

jest známo, s jakou horlivostí učil Bratry konati
rozjímání. jeho napomenutí i rady často se vzta
hovaly na rozjímání, jež mu bylo nanejvýš důle
žitě. Za tím účelem věnoval poslední dobu svého
života k sepsání »Výkladu metody rozjímací<<,kte—
rou přijal pro svůj institut. »Podjal se všeho,<<

praví jeho životopisec, »aby vštípil svým učedni-
kům lásku k rozjímání, jsa přesvědčen, že z nich
učiní muže dokonalé, podaří—lise mu učiniti z nich
muže rozjímání.<<3)
1) Sbírka.
2) Všeob. prav. 4, l.
3) Duch a ctnosti.
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V rozjímáních, která složil, a v jeho dopisech
nacházíme stále důkaz téže starostlivosti.
Pomněme také všeho, co se od dob našeho sva
tého zakladatele vykonalo v institutu vzhledem
k rozjímání; jakou důležitost přikládali rozjímání
generální kapituly a představení; jak velice bylo
doporučováno! kolik prostředků jest nám poskyt—
nuto, abychom je mohli dobře konati!
Zamilujme si tedy opravdově rozjímání a od
dejme se mu s celou duší; važme si chvil, jež jsou
mu zasvěceny; dávejme mu přednost před každým
jiným zaměstnáním a podle rady našeho svatého
Otcef) »vzdychejme po okamžiku, kdy je máme
začíti<<.

Vyznávám, ó můj Bože, že jsem si doposud ne
vážíl rozjímání tak, jak jsem měl, a že jsem ne
využitkoval svatého cvičení toho dostatečně; račiž
mi to odpustiti, já pak tě prosím, uděl mi na pří
mluvu nejsvětější Panny Marie a svatého ]osefa
milost, bych se věnoval od nynějška s vytrvalostí
i horlivostí rozjímání a čerpal z tohoto cvičeni
všechen užitek spásy, který chceš, aby přineslo
v mé duši.

Duchovní kytice. Užítkem častého rozjímání
jest požívatí jíž předem Boha potud, pokud živá
víra nám toho štěstí na světě zjednatí může.
(177. rozi. 3.)

1) Sbírka.
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59. PÚSOBIVOST ROZleANl.
Krátký

obsah.

|. Účinkyrozjímání na rozum.

Rozjímání objasňuje nám pravdy náboženské, naplňuje
nás pravým duchem Ježíše Krista, rozmnožuje naší víru,
podporuje myšlenku na přítomnost Boží, usnadňuje mlu
viti o Bohu, pomáhá poznati sebe samého. Rozjímání dává
nám patřití na věci tak, jak Bůh na ně patří.
||. Účinky rozjímání na srdce. Rozjímání učí nás Boha
milovatí, spojuje nás s Bohem, vzbuzuje v našem srdcr
lásku i vděčnost k božskému Spasiteli; činí službu Boží

sladkou a milou; udržuje v horlivosti a zjednává sladké
útěchy. Čím více budeme milovati rozjímání, tím dokona—
lejším bude naše spojení s Bohem.
lll. Účinky rozjímání na vůli. Rozjímání vštěpuje ne
návist ke hříchu a pomáhá vystříhati se ho; jest zbraní
proti nepřátelům spásy; usnadňuje plnění povinností, dává
nám cvičiti se ve ctnosti a urychluje náš pokrok v doko—
nalosti. Rozjímání jest mocným prostředkem k zajištění
vytrvalosti.

ROZleÁNl.
Vzplálo mí srdce uvnitř a při přemýšlení vznžtíl se oheň.
(Žalm 88, J,.)

]. Účinky rozjímání na rozum. Abychom si vá
žili rozjímání, jak zasluhuje, uvažme, jaké má
účinky na náš rozum, na naše srdce i na naši vůli.
Rozjímání uděluje našemu rozumu více světla
vzhledem k dobru; Duch svatý činí nás účastny
svého osvícení a učí nás patřiti na věci tak, jak
Bůh na ně patří; zvláště rozjímáním učíme se oce—
ňovatí dobra nadpřirozená podle jejich skutečně
ceny a pohrdatí dobry jen přirozenými, jejíchž
nicotu i marnost nám odhaluje.
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jmenovitě rozjímáním dosahujeme pevného pře—
svědčení o pravdách viry a rozmachu této ctnosti
v nás; dosahujeme, že podle výroku svatého
Pavlal) živi jsme z víry; neboť rozjímání nás prá
vě naplňuje pravým duchem zásad i tajemství
ježíše Krista, jakož i učení Církve svaté.
Rozjímání jest to, které nám umožňuje, ano
i usnadňuje žití v přítomnosti Boží, neboť ten, kdo
je dobře koná, vštípív si mocně v duši myšlenku
na Boha, snadno si ji připomíná během dne i_při

těch nejvíce rozptylujících zaměstnáních.
Z téhož důvodu usnadňuje rozjímání velice mož
nost mluviti o Bohu; ten, kdo jest opravdově mu
žem rozjímání, řídí se bez námahy doporučením
knížete apoštolskéhof') jenž dí, že »naše obec jest
v nebesích<<; a je-li mu svěřena péče o duše, cítí

potřebu sdělovati jim nebeské myšlenky, jimiž jest
duch jeho naplněn, a zbožná smýšlení, jimiž pře
kypuje jeho srdce.
Rozjímáním dosahujeme přesného poznání sebe
samých; jím se zkoumáme ve světle víry, odhalu
jeme své slabosti i své přeludy, své bídy i své
chyby, nabýváme osvícení o mravní hodnotě svých
činů a činíme opatření k napravení svého života.

ll. Účinky rozjímání na srdce. Rozjímání nás
učí milovati Boha i věci božské, což vyplývá
z jeho přirozenosti, jakož i z jeho účinků na
rozum i srdce. Kterak by nemělo rozvíjeti v nás
lásku k Bohu, jsouc pozdvižením duše k Bohu
1) Řím. ], 17; Gal. 3, 19.
2) Filip. 3, 20.
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spíše city než myšlenkami, a jež dává našim tuž
bám se vším zápalem směřovati k Bohu?
Láka k Bohu, toť zalíbení duše v Bohu; kterak
by však rozjímání, jež jest tak velice bedlivě po
zorování dokonalostí Božích, nemělo vzbuditi tuto
lásku?
Co náš duch obdivuje, pro to se naše srdce
nadchne a k tomu přilne; při rozjímání duch náš
obdivuje Boha, jest tedy přirozeno, že naše srdce
se pro něho nadchne a k němu přilne.
Při rozjímání rozohni se naše srdce láskou
k ježíši Kristu, Pánu našemu. Kterak by nemělo
zajisté cítiti se srdce naplněno nebeskými plame—
ny, když stane před božským Vykupitelem, an
z lásky k nám působí tajemství svého vtělení, své
ho narozeni, svého utrpení a své smrti?
Rozjímání, jež rozvíjí v našich dušich lásku
k Bohu, nabádá nás také milovati vše, co se vzta
huje na Boha; naším blahem jest jemu sloužiti a
obětovati se pro jeho slávu; rozjímání nás odlu
čuje ode tvorů i od nás samých, aby nás nabá
dalo hledati věcí nebeských.
Takto nám zjednává, jak zakusili svatí a jak do
svědčují horlivé duše, nejsladších útěch.
O, jak sladko jest nám vylíti své srdce do Srdce
Božího, spojiti se s Bohem a říci mu, že ho milu—

jeme a jej velebime! jaké to uspokojení v důvěr
ném styku s nebeským Otcem, rozmlouvati s ním
o tom, co jest v nás nejdůvěrnějšího a o čem
cítíme, že nemůžeme nikomu jinému říci nežli
jemu!
lll. Účinky rozjímání na vůli. Rozjímání nás
pobádá k nenávisti hříchu a k jeho zničení; uka
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zuje nám jeho ohyzdnost, vnuká nám lítost, že
jsme se ho dopustili, a upřímné předsevzetí ne—
dopustiti se ho již a varovati se s největší pečli
vostí každé příležitosti k němu; proto učí také
svatý Filip Nerejský, »že hřích a rozjímání ne—
mohou spolu zůstávati<<.
»Rozjímání<<,praví svatý Vincenc z Pauly, »pod
poruje naši křehkost uprostřed nebezpečí, jež nás
obkličují<<; »ono jest zbraní křesťanovou<<,dí svatý

Tomáš. Rozjímáním zbavujeme duši pout smysl
ných, vyprošťujeme se z vlivu světského, odráží
me šípy nepřátel našeho spasení a činíme jejich
úsilí bezmocným. Proto, jak učí svatý Nil, »Všech
ny boje, jimiž obtěžuje ďábel řeholní duši, směřují
jen k tomu, aby upustila od rozjímání<<, neboť
právě rozjímáním maří jeho zhoubné záměry.
Rozjímání nám usnadňuje plnění všech povin
ností našeho stavu; »nebot'r<<,praví náš svatý za
kladatel, »nebudete plniti svých povinností, jak
Bůh od vás žádá, než potud, pokud budete věrně
konati rozjímání a pokud budete velmi dbali to
hoto svatého cvičení<<.1)

Rozjímání nás činí dbalýmí a poslušnými vnitř
ního hlasu a povzbuzeni milosti a tím nám pomáhá
prospívati ve ctnosti a dosíci pokladu zásluh.
Podle svatého Chrysostoma urychluje více nežli
kterýkoli jiný prostředek náš pokrok v dokonalo
sti. Rozjímáním skutečně poznáváme Božského
Spasitele víc a více a stáváme se ochotnějšími ná
sledovati ho; rozjímáním se spojujeme víc a více
s Bohem duchem, srdcem i vůlí, upevňujeme se
1) 191. rozj. 2.
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na cestě dobra a zajišťujeme svou konečnou vy—

trvalost.

Bud' veleben, Bože můj, jenž jsi dal cvičbě
v rozjímání tak vzácné účinky a jenž mě každo
denně zveš, abych se jí věnoval v tvé svaté pří
tomnosti. Snažně tě prosím, dej, aby toto svaté
cvičení sloužilo skutečně k mému posvěcování na
zemi úplnou shodou s tvou svatou vůli, a abych
takto zasloužil spojiti se s tebou na nebi.

Duchovní kytice. Rozjímání jest prvním eví
čením vnitřního života a prvním prostředkem
státí se vnitřním.
(Sbírka)
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60. NUTNOST ROZleANl.
K r á t k ý o b s a h . [. Nutnost rozjímání ku posvěco
vání řeholnikovu. Aby se posvěcoval, musí řeholník nc.
býti od Boha osvícení i síly, proniknouti se učením i při
klady ježiše Krista, poznati dobře sebe samého, bojovati
proti svým nepřátelům a osvědčovati trvalé ctnosti, k tomu
všemu jest nutno, aby byl mužem rozjímání. Staneme se
řeholníky, jakými nás chce Bůh míti, jestliže budeme dbali
rozjímání.
II. Nutnost rozjímání pro řeholníka, jenž se věnuje spáse
duši. Rozjímání jest nutné řeholníku vychovateli, aby se
udržoval ve vnitřním životě a ve spojení s Bohem, aby
dosáhl milostí ku přinášeni užitku v duších, aby povzbu
zoval svou horlivost a aby neklesal na mysli při těžko
stech. Kéž získávají naše rozjímání požehnání Boží nám
i našim pracím!

lll. Smutný stav řeholníkův, jenž upustil od rozjímání,
anebo ho zanedbává. Takový řeholník se stane vlažným;
nebude míti ani sily, ani zbožnosti; nebude míti ůtěch;
bude si činiti o svých chybách přeludy; bude zanedbávati
pravidla i povinnosti; bude se jen málo zabývati svou do
konalosti a spásou; on kráčí ke své záhubě. Prosme Boha,
aby nedopustil, bychom upadli do takového nešťastného
stavu.

ROZleANl.
Spuštěnim spustne všecka země, nebo není žádného,
kdo by to rozvažoval srdcem. (Jerem. 12, 11.)

]. Nutnost rozjímání k posvěcování řeholníkovu.
Naše duše se musi především zabývati důležitou
záležitostí spasení, jisto jest však, že ten, jenž koná
bedlivě rozjímání, neztrácí nikdy se zřetele velké
myšlenky na věčnost.
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My řeholníci nesmíme však pracovati na svém
spasení jen jako obyčejní křesťané; naše povolání
ukládá nám dokonalejší posvécování; naší povin
ností jest snažiti se o dokonalost a cílíti ke svato
sti; to však učiníme jen, jestliže budeme muži roz
jímání; rozjímání nám právě poskytuje k tomu
prostředků a pomáhá nám splniti podmínky, jichž
vyžaduje dokonalost.
>>Rozjímání<<,praví náš svatý zakladatel, »jest
zdrojem světla i všech potřebných milostí k na
šemu posvécování<<.1) A zajisté, v rozjímání uka
zuje nám Bůh, čeho od nás žádá, při něm uděluje
nám svá osvícení a učí nás patříti na věci a sou—
diti o nich, jak on na ně patří a o nich soudí; při
rozjímání roznčcuje se naše srdce láskou k němu,
při něm bývá naše vůle nabádána ke všemu dobré—
mu a nabývá síly konati je.

ježíš Kristus jest vzorem vší dokonalosti; a prá—
vé rozjímání nám dává poznávati život i tajem
ství božského Spasitele a dává proniknouti jeho
božskému učení do duše a povzbuzuje nás k násle
dování jeho příkladů.

Dílo naší dokonalosti vyžaduje, abychom měli
přesné poznání sebe samých; není to právě roz
jímání, jež nejlépe odhaluje chyby, které máme
napraviti, zlé náklonnosti, které máme potlačovati
a vlastnosti, jež máme zdokonalovati? Ono nás
činí také bdělými, abychom mohli uniknouti osid—
lům d'áblovým, vystříhati se hříchu a všeho, co se
Bohu nelíbí.
1) Sbírka.
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Svou touhu po dokonalosti dosvědčíme horlivo
stí v pěstování ctností svého stavu; a zase stupeň
našich ctností bude v poměru k horlivosti při roz
jímání; bez rozjímání budou ctnosti slabé i nedo—
konalé a velmi často lidské a přirozené.
Chceme-li býti tedy takovými řeholníky, jak
Bůh od nás žádá, buďme velmi dbali rozjímání a
věnujme se pilně tomuto svatému cvičeni.

ll. Rozjímání jest nutné řeholníku věnujícímu se
spáse duší. Předně jest mu nutné proto, aby se

mohl udržeti ve vnitřním životě. Zaměstnání na—
šeho úřadu jsou sama v sobě velmi poutajicí a vel
mi rozptylující, k tomu nás uvádí ve styk s oso—
bami mimo řeholi, i když je to jen s našimi žáky
a je-li toho potřebí jen s jejich rodiči; takové po
stavení přivádí nebezpečí pro náš duchovní život;
aby naše zbožnost, naše vroucnost i sebranost
mysli co nejméně utrpěla, jest třeba velké bdělo
sti nad sebou, k této nám nepomůže nic tak, jako
ráno i večer dobře vykonaná rozjímání.
Rozjímání jest nám také nutné, jestliže chceme
přinášeti skutečně užitek v duších. Naším cílem má
býti vyučovati své žáky dobře náboženství, vzdě
lati je k životu křesťanskému, vštěpovati jim lásku
ke ctnosti a přiváděti je na cestu spasení; abychom
se při tom dodělali výsledku, musíme býti muži
smýšlení nadpřirozeného, míti pevná přesvědčení
a býti podporováni milostí Boží; kdo nechápe, že
tyto podmínky jsou vyplněny zvláště dbalostí při
rozjímání? »Vaší povinností jest<<,pravi náš svatý
Otec, :»vzestupovati denně k Bohu rozjímáním,
abyste se od něho naučili, čemu musíte učiti dít
20
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kyml) A dále dí: »Budete—limálo dbalí rozjímání,

křest'anského.<2)
Rozjímání jest nám konečně třeba, abychom
povzbudili svou horlivost při zastávání svého úřa—
du a neklesalí na mysli pro utrpení i těžkosti,
s nimiž se potkáváme; nemůžeme si zatajiti, že
tato utrpení i ony těžkosti jsou mnohdy velmi
velké a že nás očekávají mnohá zklamání; rozjí—
mání však oživujíc našeho ducha viry každého dne,
udrží nás v horlivosti a způsobí, že přijmeme velko
myslně oběti, jichž může vyžadovati sláva Boží a

spása duší
Ill. Smutný stav řeholníkův, jenž upustil od roz
jímání, anebo ho zanedbává. Svatý Vincenc
z Pauly uči, že »duše, která se nesytí rozjímánim,
nebo která je jen zřídka koná, stane se vlažnou,
unylou, slabou, bez srdnatosti i beze ctnosti<<.
O ní lze říci, že jest »zemí zpustlou<<; dešť milosti

na ní takřka neprší; jest polem kamenitým, ne
obdělaným, na němž roste jen trní a bodláčí.
Řeholník, jenž upustil od rozjímání, nesytí se již
svatými myšlenkami; mluví nerad o Bohu i o vě
cech božských; má den ze dne méně poznání týka
jící se dobra; jeho víra slábne; zanedbává svého
zdokonalování; žije v zapomínání na věci nebeské
a konečně přijde tak daleko, že jest bezstarostný
o velkou záležitost svého spasení, a podle svatého
Bonaventury končí tím, že jest jen klamným zjevem
v domě Páně.
1) 198. rozj. 1.
2) 126. rozj. 3.
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Řeholník upustivší od rozjímání vzdává se bez
obrany nepřátelům spasení; nemá síly proti nátlaku
náruživostí, jeho vůle k dobrému slábne; dělá si
přeludy o svých chybách; brzy zanedbává své po—
vinnosti, nemá již horlivosti pro spásu duší, pře
stupuje svá pravidla, vzdaluje se od přijímání svá
tostí, anebo je příjímá bez užitku, a konečně,
běda! jest ku pohoršení svým spolubratřím.
Svatý Vincenc z Pauly neobává se říci, že »duše
bez rozjímání jest mrtvolou ve službě Boží<<.Proto
lze bez nadsázky zvolati: Běda řeholníku, jenž
upustil od rozjímání, neboť běží rovnou do své
záhuby.
O, můj Bože, dejž, abych vždy věrně konal spa
sitelné cvičení rozjímání, abych jím nabýval stále
světla i síly, jichž mám potřebí ke svému posvě
cování, k získávání tobě duší, k vytrvání ve svém
povolání a k zasloužení nebe.

Duchovní kytice. O můj milý Bratře, rozjímání
jest oporou duše a vy byste ho chtěl zanedbá
vatž?
(Dopisy.)
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61. PROSTŘEDKY K PŘÍPRAVE NA
ROZJÍMANÍ.
K rátk ý o b s a h. !. Rozjímání si velmi vážítí. Vá
žíme-Ii si rozjímání, budeme je přesně konávati a budeme
při něm náležitě bedlivi; těžkostí, s nimiž se při něm potká
me, nás neodstraší, budeme odpírati ďáblovu úsilí, jenž
nás chce od něho odvrátiti, a budeme prositi Boha, aby
chom došli při něm úspěchu. Nebudeme-li si rozjímání
vážítí, budeme je špatně konati.
ll. Varovatí se hříchu a žití v sebranosti myslí. Hřích
klade velké překážky rozjímání, ale musíme se též varo
vati všeho, co se protiví sebranosti myslí: roztržítostí,
rušení mlčení, volnosti smyslů, styků se světem; musíme
bdíti nad svými schopnostmi a mysliti často na Boha. Za
tím účelem užívejme umrtvování, bez něhož bývá rozjí
mání často jen klamem.
Ill. Přípraviti si předem předmět rozjímání. Zvolití si
předmět, jenž se pro nás nejlépe hodí, uvědomití si jeho
hlavní myšlenky, zabývati jím svého ducha; využítí dobře
času duchovního čtení, býti pozorní při čtení předmětu
v řeholní obci; v přípravě k rozjímání zapuditi každou
jemu cizí myšlenku; toť dílem bližší přípravy. Buďme
v tom věrni, bychom si zajistili užitek rozjímání.
ROZjÍMÁNI.

Před modlitbou příprav duší svou, a nebuď jako člověk,.
jenž pokouší Boha. (Ecclí. 18, 28.)

[. Rozjímání si velmi vážítí. Abychom si roz
jímání tak vážili, jak toho zasluhuje, třeba si často
připomínati, jak jest nutné naší duši, jak jest vý
tečné a jak drahocenné výhody nám může zjednati.
Vážíme-li si Opravdově rozjímání, »budeme je po
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važovati za první a hlavní ze svých denních cvi
čení a budeme se snažiti konati je přesně každého
dne, v době a tak dlouho, jak pravidla nařizují;
a jsme-li někdy nuceni nebýti při něm, což se má
státi jen z naléhavého důvodu, požádáme o jinou
dobu, abychom je vykonali a nezanedbávali<<.1)
Vážíme-li si rozjímání, budeme ho nejen velmi
dbali, nýbrž budeme je konati i s náležitou pili a
užijeme prostředků, bychom je konali s vroucnosti
a měli z něho veškeren užitek.
S rozjimáním jest to jako s každým uměním
vůbec; jen dlouhým cvičením nabudeme v něm
dovednosti; proto se nedejme zastrašiti obtížemi,
s nimiž se při něm potkáme, a buďme ostražití
proti úskokům ďáblovým, jenž, buďme jisti, bude
všemožně usilovati, aby nás odvrátil od cvičení,
o němž ví, že jest tak důležité k našemu posvěco—
vání i k našemu spasení.
Vážnost, kterou budeme chovati k rozjímání,
bude nás nabádati k vyprošení od Boha milosti,
bychom je konali dobře; budeme ho žádati, aby
ráčil připraviti našeho ducha, srdce i vůli, aby
chom s nim mohli trvati v posvátném rozhovoru.
Buďme přesvědčeni, že když si budeme velmi
vážiti rozjímání a miti na něm upřímnou zálibu, že
budeme v něm činiti rychlé pokroky a nabudeme
brzy opravdového ducha rozjímání.
ll. Varovati se hříchu a žití v sebranosti mysli.
Život čistý a sebrané mysli jest zvláště vzdálenější
přípravou k rozjímání. Hřích jest největší překáž
kou našeho spojeni s Bohem a působení jeho mi—
1) Všeob. prav. IV., 1.
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losti v nás; nedovolme si nikdy dobrovolné chyby;
nic neodpírá více tomu, aby Duch svatý osvítil náš
rozum a vzbudil v srdci lásku k věcem nadpřiro—
zeným, jako hřích. Bůh rád rozmlouvá s čistými

dušemi a duše čisté bez námahy se povznášejí
k Bohu. »Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
Boha viděti budou<<,1) pravil Pán náš.
Abychom mohli dobře konati rozjímání, musime

také odstraňovati všechny překážky odpírající
sebranosti mysli.
Zachovávejme zevnější sebranost; neoddávejme
se roztržitosti, neboť by nás přivedla k tomu, že
bychom zapomínalí na přítomnost Boží, a odňala
by naší duši onen klid a ono opanování sebe, jichž
vyžaduje rozjímání. Zach0\ :'wejme mlčení; mluvíce
málo s lidmi, budeme tím snadněji rozmlouvati
s Bohem. Mějme své smysly na uzdě, neboť ten,
jenž miluje smyslné rozkoše, »nepřijímá těch věcí,
které jsou Ducha Božiho<<;2)jmenovitě bděme nad
svýma očima, našimi zraky vniklo by množství
obrazů světáckých a myšlenek hanebných do na—
šeho ducha a znepokojovalo by naši duši.
Nelněme ke tvorům; vystřihejme se styků s oso
bami mimo řeholní dům; nestarejme se o záležitosti
a novinky světské, ony jsou hojným zdrojem čet—
ných i nebezpečných roztržitostí.
Buďme dbali vnitřní sebranosti mysli. Bděme
nad svými myšlenkami i tužbami, nad svou pa
mětí i obrazotvorností; navykněme si mysliti na
Boha a připomínati si často jeho přítomnost a jak
1) Mat. 5, 8.
2) l. Kor. 2, 14.
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di náš svatý zakladatel, »konejme všechny své
skutky v duchu rozjimání<<.1)

Abychom dospěli k takovému žití v sebranosti
mysli, musíme se ovšem cvičiti v ustavičném
umrtvování, proto pomnčme slov svatého Bernar—
da; »Bez umrtvování jest rozjímání pouhým pře
ludem.<<Umrtvujme tedy smysly, ducha i srdce;
potírejme každé nezachováváni pravidel, veškeru
duchovní lenost, všechnu vlažnost, tim získáme
požehnání Boží pro svá rozjímání.
lll. Připravíti si předem látku k rozjímání. Určiti
předmět, uvědomiti si jeho hlavní myšlenky a uži
tek, který hodláme čerpati z rozjímání, soustře
diti svou mysl se zřetelem na rozjímání; toť dilem
bližší přípravy na rozjímání. Konejme velmi věrně
tuto přípravu, bez níž by nám bylo obtížno konati
dobře rozjímání
Nejprospěšnějšími předměty pro nás jsou ty,
které se nám nejvice zamlouvají, jež srovnávají se
nejlépe s naším rozpoložením mysli a s našimi po
třebami; proto jest záhodno zvoliti si je sami; pře
ce však nalezneme obyčejně v předmětech, jež se
předkládají v řeholní obci, to, co se hodí pro naše
rozjímání; poslouchejme jejich četbu se zbožnou
pozornosti.
Látka k rannimu rozjímání stanovi se večer před
tím; ubirajice se k odpočinku a pak ráno oblékajice
se připomínejme si hlavní myšlenky a slova Písma
svatého vztahující se k tomu.
K rozjímání večernímu zvolíme si látku při du
chovním čtení, jemuž musime přikládati největší
1) 129. rozj. 2.
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důležitost a jehož zvláštním účelem jest »připra
viti nás k rozjimáni<<.*)Často uznáme za prospěš
no rozjímati o tom, co jsme četli, anebo také
o předmětu ranního rozjímání.
Ubírajice se do oratoře projevme Bohu touhu
vykonati dobře rozjímání, povzbud'me se k horli
vosti, zapud'me každou myšlenku týkající se na
šich zaměstnáni řkouce se svatým Bernardem:
»Počkejte za dveřmi, myšlenky na má zaměstnáni,
až vyjdu, naleznu vás opět.<<
Zpytujme se, zdali připravujeme dostatečně
dobře svá rozjímání; potkáváme-li se při něm
s obtížemi, nepochází to od nedbalosti po této
stránce? Vězme, že náš úřad činí tuto přípravu
zvláště nutnou.
Bože můj, požehnej mému předsevzetí, podle
něhož chci užívati prostředků k dosažení i udržo
vání v sobě ducha rozjímání, abych se tímto
duchem úžeji a úžeji s tebou spojil zde na zemi,
očekávaje dokonalého i blaženého spojeni s tebou
v nebesích, po němž celým srdcem toužím.

Duchovní kytice. Musíme dbátí sebramstí
myslí, poněvadž připravuje k rozjímání a u
snadňuje je.
(Sbirka)

1) Všeob. prav. XXlX., 28.
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62. O METODĚ PŘI ROZJÍMANÍ.
Krátký obsah.
[. Důležitost rozjímací metody.
Abychom se naučili rozjímati, konali dobře rozjímání a
čerpali z něho užitek, který má přinášeti, musíme míti
jistou metodu a jí se říditi. Náš svatý zakladatel přikládal
metodě rozjímací velkou důležitost a doporučoval ji na
léhavě svým Bratřím, aby jí byli věrni. Studujme pečlivě
spisy našeho svatého zakladatele o rozjímání.
II. V čem záleží naše rozjímací metoda. Připravme
svou duši na rozjímání proniknuvše se myšlenkou na pří
tomnost Boží a konajíce úkony prvého dílu. V druhém dílu
uvažujme o předmětu svého rozjímání vzhledem k Pánu
našemu i vzhledem k sobě, pak přednesme své prosby
Pánu našemu i Bohu Otci a vzývejme svaté. Zakončeme
úkony třetího dílu. Chceme učiniti svá rozjímání prospěš
nými? Konejme je dobře podle naší metody.
Ill. Výhody naší metody rozjímací. Ona jest nejvhod
nější pro naše postavení i pro naše potřeby; jest jedno
duchá a snadná; podporuje velmi ducha zbožnosti, spo
jení s Bohem i lásku k Pánu našemu. Čím lépe porozumí
me naší metodě, tím více si jí budeme vážiti.
ROZJIMANI.

Pane, nauč nás modliti se. (Luk. 11, 1.)

|. Důležitost rozjímací metody. Každé umění
má svá pravidla, své zásady, svou metodu. Tak
jest tomu i s rozjímáním, jež jest uměním roz
mlouvati s Bohem, spojiti se s ním všemi schop
nostmi své duše a státi se mu víc a více podoben.
Ke konání rozjímání jest nevyhnutelně nutno
míti metodu a snažití se říditi se jí, nechceme-li se
vydati v nebezpečí, že nic pořádného nevykonáme;
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nesmíme se však státi jejími otroky; nechtítí nikdy
v ničem od ní upustiti, překáželo by mnohdy pů
sobení Ducha svatého, podle jehož vnuknutí musí—
me jednati.
Učiňme si pravidlem přidržovati se, pokud mož
no, přesně metody nám předepsané; nedbalost po
této stránce škodila by dobrým výsledkům rozjí—
mání. Náš svatý zakladatel přikládal této věrnosti
největší důležitost. »Nelze ani říci,<<píše jeho ži
votopisec, »jak velice na to naléhal a s jakou hor
livostí doporučoval svým synům pěstovati rozjí—
maci metodu, aby neztráceli času při tomto cvičení
a čerpali z něho užitek.-<U)

Záhy naznačil tuto metodu svým Bratřím; se za
líbením sám jí učíval novice a poslední dobu svého
živoía zasvětil sepsání drahocenné knihy, v níž po
dává o ní výklad. Čtěme často tuto knihu našeho
svatého Otce; studujíce jí pečlivě pronikneme se
opravdovým duchem naší metody rozjímaci a bu—
deme moci požívati četných i vzácných jejich
výhod.
II. V čem záleží naše rozjímaci metoda. Aby
chom se mohli věrněji přidržovati naši rozjímaci
metody a více si jí vážiti, připomeňme si onu tak
dobře uspořádanou souvislost dílů i úkonů, z nichž
se skládá. První díl jest přímou přípravou k roz
jímání.
Nejprve se vpravíme do přítomnosti Boží a úko
nem víry pronikneme se citem této božské přítom
nosti a vzdáme svému nejvyššímu Pánu poctu kla
nění a vděčnosti. Včdouce však, kým jsme, poko—
1) Duch a ctnosti.
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říme se i zahanbíme při vzpomínce na svou ne
hodnost i na své chyby a prosíme za odpuštění.
Pak prosíme ježíše Krista, aby nám přivlastnil své
zásluhy, spojíme se s tímto božským prostřední
kem a prosime ho, aby nám udělil svého ducha,
jenž jest duchem modlitby a rozjímání. jsou—lítyto
úkony dobře vykonány, připravují podivuhodně
duší k rozjímání; konejme je přesně, aniž však jim
věnujeme příliš mnoho času.
Po úkonech prvého dílu přejděme k předmětu
svého rozjímání, připomeňme si jeho hlavní
myšlenku a vízmc povšechně, jaký užitek můžeme
z něho čerpati, a začněme pak úkony druhého dílu,
jež tvoří jádro rozjímání.
'
Třemi prvními úkony, jež jsou: víra, klanění a
díkůvzdání, uvažujeme o svém předmětu vzhledem
k Pánu našemu. Zvláště musíme trvati na úkonu
víry, jež jest úkonem základním.
Pak pohlížíme na svůj předmět vzhledem k nám;
konáme úkony zahanbení a lítosti při vzpomínce
na svou dřívější nevěrnost a úkonem užíti určujeme
své chování pro budoucnost a činíme dobrá před—
sevzetí.
Po těchto dvou dílech rozmluv i úvah spojíme
se s duchem i s v nítřním stavem mysli Pána na
šeho a prosíme jej, aby nás jich učinil účastnými.
Pak předneseme své prosby Bohu Otci a vzýváme
nejsvětější Pannu, svatého josefa, svaté anděly
i svaté,“ abychom dosáhli na jejich přímluvu mi
lostí, jichž žádáme. Abychom dobře pochopili pod
statu i účel oněch různých úkonů druhého dílu,
přečtěme si ony tři vzory rozjímání, jež napsal náš
svatý zakladatel.
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V třetím dílu rozjímání musíme zkoumati, kterak
jsme si při něm počínali, děkovati Bohu za milosti,
které nám při něm udělil, obětovati mu svá před
sevzetí, zasvětiti se mu a konečně se odevzdati pod

Toť celkem způsob, jak máme konati rozjímání.
Konáme je podle něho? jestliže máme příliš malý
užitek z tohoto svatého cvičeni, není to snad proto,
že zanedbáváme říditi se naší metodou?

Ill. Výhody naší rozjímací metody. Náš svatý
Otec, jenž vedl týž život jako my a konal naše
práce, jenž měl v tak vysokém stupni ducha rozji
mání a obdržel od Boha zvláštní osvícení, aby
mohl vésti své učedníky cestou dokonalosti, věděl
lépe, než kdo jiný, která jest nejvhodnější rozjímací
metoda pro naše postavení a naše potřeby a která
jest nejschopnější udržeti nás v tomto svatém cvi
čení & zabezpečiti náš vnitřní život přes překážky,
které s sebou přinášejí naše tak rozptylující za—
městnáni. Toť jedna z nejcennějších výhod, které
poskytuje naše metoda.
Kdo jí dobře zná a na ni navykl, tomu jest naše
rozjímací metoda jednoduchá i snadná. Naznačuje
nám všechny úkony, které máme konati; tyto
úkony vedouce nás takřka krok za krokem, vyvolá
vají a podněcují zároveň myšlenky a úvahy vzta
hující se na předmět rozjímání; jejich počet nečiní
metodu tu složitou, nýbrž ji naopak zjednodušuje
a činí jejich užívání snadnější; kromě toho jejich
rozdělení na úkony vztahující se na Boha, na Pána
našeho a na nás pomáhá přidržovati se jich. Roz
jímání pomocí těchto úkonů jest zajisté méně na
máhavé než rozjímání ve vlastním slova smyslu.
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Svou hlavní stránkou citovou podporuje naše
metoda velmi zbožnost, spojení s Bohem, vzpo
mínku na jeho svatou přítomnost, lásku k Pánu
našemu... Važme si tedy naší zbožné rozjímací me
tody; zachovávejme ji s láskou a konajíce podle ní
rozjímání, buďme ujištění, že zaslouží nám 8 po—
žehnáním Božím hojných milostí k našemu posvě

cování

O ]ežíši, jenž jsi naučil své apoštoly modliti se,
snažně tě prosím, nauč mě, kterak musím konati
rozjímání, abych čerpal z tohoto svatého cvičení
ten užitek, který má přinášeti, aby mně pomohlo
kráčeti stále cestou tvých přikázání a rad, abych,
následovav tě v tomto životě, zasloužil si státi se
účastným tvé slávy v životě onom.

Duchovní kytice. Snažte se především dobře
znáti rozjímací metodu, které se užívá v řeholní
společnosti.
(Dopisy.)
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63. ROZTRZITOSTI A SUCHOPARNOSTI
PRI ROZJÍMANÍ.
Krátký obsah.
|. Mnohéduše zakoušejítěchto
duchovních soužení. Pozorujeme to z Písma svatého, ze
života svatých a ze svědectví dobrých řeholníků. Jestliže
jich zakoušíme, nebud'me tím překvapeni, ani postrašeni,
nejsme-li aspoň sami tím vinni. V tomto případě zkoumej
me, co v nás přivodilo tyto suchopárnosti a roztržitosti.
ll. Musíme se obávatí, že tato duchovní soužení jsme
zavinili. Volnost smyslů, styky se světem, přilnulost ke
tvorům, jisté nevěrnosti, a zvláště chyby smyslnosti a
pýchy, toť jsou nejobyčejnější příčiny suchopárnosti a
těžkostí při rozjímání. Uživejme zbraně umrtvování, aby
chom je předešli, anebo proti nim bojovali.
Ill. Tato soužení může Bůh chtíti nebo dopouštětí.
V těchto případech jsou dobrem; hled'me míti z něho uži
tek; mohou pomáhati k nabytí důkladnější ctnosti, při
poutati nás více k Bohu, zjednati nám veliké zásluhy;
snášejme je s trpělivostí a zůstaňme věrni svým zbožným
cvičením. Prosme Boha o jeho útěchu, má-li nám býti pro
spěšna.

ROZleÁNl.
Pane, duše má žízní po tobě jak vyprahlá země.
(Žalm 142, G.)

|. Mnohé duše zakoušejí těchto duchovních sou
žení. Duchovní život má jako život tělesný svá
utrpení i své těžkosti; jest promíšen světlem i tem
ností, sladkostmi i hořkostmi; duše, která se mu
oddá, jest brzy v horlivosti, v radosti i v hojnosti,
brzy zase v chladnosti, v omrzelosti a v suchopár—
nosti. Toto střídání nás nesmí samo v sobě pře
kvapovati, poněvadž staří proroci &svatí v milosti
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nejvíce povznesení jich zakoušeli. Všichni zažili
chvil, kdy mohli říci s Davidem: »Duše má umdlé
vá roztrpčenim<<;1) »srdce mé prahne<<;2) anebo
s jobem: »Dny utrpení mnou vládnou<<;3) »roz—
prášeny jsou naděje srdce mého<<.4)
Svatá Terezie na příklad, tato tak omilostněná
duše, trvala po osmnáct let ve staVu suchopárnosti
a vnitřního zármutku, nemajíc žádného zalíbení na
rozjímání, a jak sama praví, že se jí zdálo, jako
by šla k rozjímání již s touhou po jeho ukončení.
Proto pravil vším právem spisovatel Následo—
vání Krista: »Nikdy jsem nenalezl člověka tak ná
božného a ctnostného, by občas nezakusil ztráty
Boží milosti, anebo nepocítíl, kterak ochabuje ve
své horlivosti.<<5)

.

Nesmíme se tedy divíti, že mnohdykráte se nám
při rozjímání zdá nebe jakoby ze železa a země ze
zvonoviny a že naše duše ztížená jalovostí nemůže
nabýti ani zbožných myšlenek, ani vroucích citů.
Tento stav nemá obyčejně ničeho, co by nás
mohlo strašíti; on nedosvědčuje nikterak nepří—
tomnosti milosti ani jejího zeslabení, neboť milost
působící ve vyšší části naši duše může býti velmi
mocná i velmi působivá, aniž pociťujeme její pří
tomnosti.
Přece však, jelikož zármutek jest vždy trapný,
musíme, pokud nám jen možno, se snažití zbaviti
1)
2)
3)
4)

Žalm 118, 28.
Zalm 101, 5.
job 30, 16.
Job 17, 11.
5) Kn. II 9, 7.
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se tohoto stavu; a to jmenovitě, když jsme sami
ony roztržitosti a suchopárnosti zavinili a ony ne—
jsou jen pouhou zkouškou, kterou Bůh na nás
seslal.

ll. Musíme se obávati, že tato duchovní soužení
jsme zavinili. Suchopárnosti a roztržitosti jsme
sami zavinili, když pocházejí z volnosti poskytnuté
smyslům a jmenovitě očím; z našich pravidlům
odpírajících styků se světem, z přijatých nebo ko
naných návštěv, jež nejsou nevyhnutelně nutné;
zavinili jsme je, když náš duch i naše srdce jsou
jalové na svaté myšlenky nebo zbožné city, poně
vadž chováme v sobě nějakou náklonnost ke tvo
rům, nějakou přilnulost, která nás naplňuje po—
zemskými myšlenkami a lidskými city.
Zavinili jsme je, když jest jejich příčinou nějaká
nevěrnost v plnění našich povinnosti nebo nějaká
smyslná chyba. Smyslný život jest velkou překáž
kou království Božího v našich srdcích a tudíž
i útěch, kterých poskytuje někdy přítomnost milo
stí; a jak učí svatý Bernard, »neumrtvená duše ne
může býti oblažena návštěvami Páně, poněvadž
duch a tělo, oheň a vlažnost nemohou zároveň zů
stávati v témž člověku<<.

Pýcha jest rovněž neslučitelna s opravdovýmí
útěchami, neboť »Bůh se vždy pyšným protiví<<.')
»Nalézala se ve mně pýcha,<<praví svatý Bernard,
»a proto vzdálil se Pán od služebníka svého v hně
vu svém a duše má se stala jalovou na každý
zbožný cit.<<
1) |. Petr. 5, 5.
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Duchovní suchopárnosti jsou naší vinou, jestli
že jsme je mohli předejití bedlivějši přípravou na
své rozjímání, větší pozorností při odmítání roz
tržitostí nás napadajících a dbalejšími v užívání
vhodných prostředků k upoutání svého ducha a
napětí své pozornosti. jestliže jsme tato soužem
sami zavinili, pokořme se a napravme, co jest
jejich příčinou; uchopme se srdnatě cvičby v u
mrtvování, toto jest působivým lékem proti sucho
párnostem.

lll. Tato soužení může Bůh chtiti nebo dopou
štěti. jsou suchopárnosti, jež jsou nezávislé od
naší vůle, jejichž příčinou není ani neumrtvování,
ani přilnulost ke tvorům, ani nevěrnost v plnění po
vinností; těchto nejen že se nemusime strachovati,
ale ony jsou skutečným dobrem; Bůh je ve své
moudrosti a dobrotivosti chce anebo dopouští, a
jestliže jich svatě užíváme, stanou se nám nad
miru prospěšnými.
Tyto suchopárnosti totiž slouží duší, jako slouží
zima stromům, jejíchž mizu obnovuje a připravuje
vznik nových plodů a které zbavuje přemnohého
škodlivého hmyzu. jak mnohé osoby dosáhly su
chopárnostmi í vnitřním soužením důkladné i zmu—
žilě ctnosti a navykly sí jednati jen podle víry a
přilnouti k Bohu jen pro něho a nikoli k vůli sobě!

Stav duchovních suchopárnosti dává příležitost
konati velké pokroky ve ctností a dosíci hojných
zásluh pro nebe; neboť naše pokroky a zásluhy
řídí se úsilím naší dobré vůle a nikoli útěchami,
jichž snad zakoušíme. Kdykoli odpíráme nějaké
roztržitosti, projevujeme svou touhu konatí vše co
nejlépe, činíme úkon trpělivosti a lásky a činíme si
21
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násilí, toť zajisté něco velmi záslužného. Lze říci
se svatým Bernardem, že »odnětí citelné milosti
jest samo v sobě milostí<<.
Přijímejme tyto kříže s trpělivostí a podle rady
svatého Augustina »snášejme ochladnutí Boží bez
sklíčenosti<<.V tomto stavu konejme dále všechna
svá zbožná cvičení; nezůstávejme nikdy při roz—
jímání dobrovolně zahálčivi; konejme vždy věrně
toto svaté cvičení, neboť »nic a nic<<,praví svatá
Terezie, »nesmí nás přinutiti zříci se hoc.
Pane, ačkoli nejsem hoden tvých útěch, jelikož
jsem tě často i těžce urážel, přece tě snažně pro
sím, račiž mě navštíviti, osvět' mě paprskem světla
vnitřního a svlaž mě rosou nebeskou. Kdyby však
má prosba se neshodovala s tvými záměry, oslyš
ji a dejž, aby mi byla útěchou má vůle ochotná
ztratiti všecku jinou útěchu z lásky k tobě.

Duchovní kytice. Setrvejte stále v rozjímá
ní. .; snažte se konati je s větší zálibou, zakou
šíte-lž suchopárnosti a pokušení.
(Sbirka)
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64. POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO.
K r á t k ý o b s a h . |. Poznání sebe samého jest nut
né. Poznání sebe samého musíme dáti přednost před kaž
dou jinou vědou. _lest nutno, abychom poznali dobré, jež
jest v nás, bychom je zdokonalili, a zlé, bychom je na—
právili; abychom věděli, zdali kráčíme cestou k nebi, zdali
následujeme ježíše Krista, svého vzoru, a zdali jsme ho
tovi klásti Bohu počet. Rozum i víra svědčí tedy o nutno
sti poznání sebe samého.
II. Předmět poznání sebe samého. Musíme poznati stav
svého svědomí, příčiny svých poklesků, svou panující ná
ruživost, své úmysly, své náklonnosti, své touhy, užívám
svých smyslů i schopností, své pokroky v dokonalosti a
užitek, který čerpáme z posvěcujících prostředků, jež jsou
nám poskytnuty. Zkoumajice se nedůvěřujme své sebe
lásce.
lll. Prostředky k dosažení poznání sebe samého. Hlavní
prostředky ku poznání sebe jsou: modlitba, znalost svých
povinností, bedlivě konání rozjímání, zpytování, vnitřní
obnovy a exercicií a poslušnost daných upozornění. Taž
me se často: Kým jsem v očích Božích?
ROZJÍMÁNÍ.

Co pravíš sám o sobě? (Jan 1, 22.)

[. Poznání sebe samého. Rozumí víra učí, že po
poznání Boha, jenž jest naším počátkem í posled
ním cílem, není nám žádného poznání tak třeba
jako poznání sebe sama.
Rozum nám praví, že musíme uchovati i zdo
konalovati dobré nacházející se v nás a napraviti
vše, co jest trestuhodno; to však předpokládá,
abychom věděli napřed, co jest v nás dobrého
i zlého.
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Rozum nám praví, že poznání sebe samého pře
vyšuje každou jinou vědu a že jest hodno vší naší
pozornosti! Cože! abychom prozkoumali tvory
sloužící k naší potřebě a nabyli vědomosti 0 před
mětech nám neznámých, podnikáme vše, a o tom,
co se nás osobně dotýká, měli bychom zůstávati
v nevědomosti? Toť zpozdilé! Nic není tak odů—
vodněno jako ona zásada tak známá filosolům řec
kým: »Poznej sám sebe.<<

Víra praví totéž, co rozum. Praví, že jsme na
tomto světě poutníky putujícími k vlasti nebeské.
jako takoví musíme věděti, kam jsme došli vzhle
dem k cíli, kterého hodláme dosíci, o prostředcích,
jichž můžeme užívati, o překážkách, s nimiž se mů—
žeme potkati, zkrátka o všem, co se týká naší cesty
k blažené věčnosti. Kterak to však činiti, když ne—
poznáváme sebe samých?
Víra praví, že se musíme utvořiti podle podo
benství ježíše Krista; proto musíme dobře znáti,
jakými jsme u porovnání s tímto božským vzorem,
musime věděti, v čem se mu podobáme a v čem
se mu protivíme.
Víra nás přirovnává k správcům od Boha usta
noveným k spravování duchovních nebo časných
statků, jež nám svěřil. Abychom však nebyli poše—
tilými a nepřáteli sebe samých, musíme stále u
držovatí v pořádku stav svého hospodaření vě

douce, že náš Pán jest spravedlnost sama, že může
každý okamžik přijíti a říci ona hrozná slova:
»Vydej počet 2 vladařství svého.<<1)
1)

Luk. 16, 2.
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jak—áto pohnutka k dobrému zpytování sebe,
abychom zvěděli, je-li naše duše bohata na ctnosti,
nebo zdali není naopak chudá, oloupená, bídná.

II. Předmět poznání sebe samého. Rozvažujme
o objemném předmětu, jehož se týká poznání sebe
a pochopme, jak velká jest jeho důležitost.
Poznání sebe znamená především: stav svého
svědomí, hříchy, které právě na sobě máme, přiči
ny těchto hříchů; své zlé náklonnosti a vliv jejich
na naši vůli, svou panující náruživost, jak daleko
jsme pokročilí v boji proti ní; zdali jednáme podle
milosti nebo zdali jí odpíráme; z jakých pohnutek
jednáme; své náklonnosti a tužby; kterak zacho
váváme pravidla, pokrok nebo zhoršení na cestě
dokonalosti, dosažené ctnostné návyky, užívání
smyslů i schopnosti; užitek, který čerpáme 2 pro
středků spasení, zvláště ze svatého přijímání, ze
svaté zpovědi a z rozjímání.
jest zřejmo, že tu není ani jediné věci, které by
chom nemusili znáti; a přece jsou to snad takové
věci, které poznáváme jen málo, poněvadž ono
zkoumání jest nám obtížné a jelikož nemáme zmu
žilosti vynaložiti úsilí, jakého žádá; pak také
proto, poněvadž nás naše sebeláska klame, poleh
čujíc, co jest v nás zlého, a přeceňujic naopak. co
jest v nás dobrého.
Proto se rozhodněme zkoumati se pozorně; se
svítilnou víry v ruce prohlédněme všechny záhyby
svého svědomí a poznejme vše. co jest v nás dobré.
abychom Boha pro to oslavovali a zlé. abychom se
pro to pokořili a obé, abychom se povzbudili
k větší horlivosti pro své zdokonalování.
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Ill. Prostředky k dosažení poznání sebe samého.
Poněvadž jest poznání sebe tak nutné a nanejvýš
prospěšné, snažme se ho nabýti a proto:
]. Prosme Boha o tuto milost řkouce mu se sva
tým Augustinem: »O, můj Bože, kéž bych poznal
tebe a kéž bych poznal sebel<<
2. Studujme pilně náboženství a učení učitelů

duchovního života, abychom nabyli dokonalejšího
poznání svých povinností.
3. Konejme věrně rozjímání; věnujme zvláštní
pozornost úkonu zahanbení a užití, které nás zvlá
ště nutí zkoumati, kým jsme a kým máme býti.
4. Konejme dobře zpytování svědomí, jejichž
účelem jest, abychom se zkoumali a kladli si počet
ze svých myšlenek, slov, tužeb, skutků v jejich
vztahu k zákonu Božímu.
5. Vykonejme každý týden a každý měsíc pře—

hled, kterak jsme plnili své povinnosti; dbejme
pečlivě, abychom dobře využitkovali ročních exer
cícií.
6. Navykněme si vjiti během dne často do sebe
a uvědomujme si často, co konáme a z jakých
pohnutek to konáme.
7. Všímejme si, nač nás spolubratří a duchovní
vůdcové upozorňuji; nezapomínejme však, že nás
znají jen nedokonale a že se nám nikdy neřekne
vše, co se o nás ví.
8. Rceme si často: Co myslí o mně moji spolu
bratři a žáci? Kým jsem před Bohem? jaký rozsu
dek byl by nade mnou pronesen, kdyby mě v tom—

to okamžiku postavila smrt před soudnou stolici
Nejvyššího, »jemuž nic není tajno, jenž se nedá
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usmířiti dary a nevšímá si výmluv, nýbrž tak bude
souditi, jak jest spravedlivo<<?1)
Pane, ač příliš neznám jest mi stav mé duše,
snažně tě prosím, dejž, abych se poznal tak, jaký
jsem před tebou, jenž zkoumáš i nejtajnější záhyby
mého srdce, abych se sám soudil'i odsoudil a do
sáhl takto milosti před tebou v den tvé spravedl—
nosti.

Duchovní kytice. Nelze se přemáhati bez po
znání sebe.
(97. rozj., 2.)

1) Násl. Kr. kn. l., 24, 1.
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65. O ZPYTOVÁNÍ SVEDOMÍ.
K rátký

o b s a h.

]. Důležitost zpytováni svědomí.

Bůh nám dal svědomí, abychom posoudili mravní cenu
svých činů. Kterak však bez zpytováni spořádati své mra
vy, prospívati ve ctnosti a připraviti se na předstoupeni
před Boha? Proto všichni učitelé duchovního života do
poručují zpytováni svědomí. Sud'me se, nechceme-li býti
přísně souzeni.
ll. Výhody, které nám zjednává zpytováni svědomí.
Pomáhá nám napraviti naše chyby, potírati naše náklon
ností, býti bdělými a dobře se zpovídati; činí nás pokor
nými a zjednává nám milosrdenství Boží. Jaký by byl stav
naší duše bez zpytováni?
lll. Kterak se má konatí zpytováni svědomí. Zpytování
svědomí musí býti přesné, hluboké, podrobné a upřímné;
musí býti provázeno opravdovou lítostí a pevným před
sevzetím se polepšiti. Pane, kéž bych poznal tebe, a kéž
bych poznal sebe!
ROZJÍMANI.

Vydej počet z vladařství svého. (Luk. 16, 2.)

!. Důležitost zpytováni svědomí. Svědomí jest
schopnost, kterou můžeme posuzovati své činy
v jejich vztahu k zákonu Božímu, schvalovati ty,
které se s ním shodují, a kárati ony, jež se mu
protiví. Nic není důležitějšího, nežli raditi se se
svědomím, abychom mohli posouditi, zdali naše
myšlenky, slova a skutky jsou dobré nebo špatné.
To jest právě podstatou cvičení, jež zoveme zpy
továním svědomí, jež jest podle učení všech učitelů
duchovního života nejlepším a nejužitečnějším pro
středkem k urychlení pokroku na cestě dokona
losti.
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Všichni zakladatelé řádů a jmenovitě svatý Basil,
svatý Augustin, svatý Bernard a svatý Ignác do
poručovalí cvik ve Zpytování svědomí a přede—
psali konatí je v určitou dobu; víme, že si náš
svatý zakladatel přeje, abychom velmi často uží
vali zpytování svědomí a aby nám bylo obvykléJ)
Sami pohanští filosofové poznávali jeho důleži
tost, neboť mnozíz) učili, že jest povinností člo
věka tázati se každého večera: Co jsem dnes
konal? kterak jsem to konal? co jsem opominul
z toho, co jsem měl vykonati?
Zpytování musí býti tedy obvyklou cvičbou
každého, kdo chce konati dobré. Ostatně dostači
uvažovati o našich povinostech, abychom byli
o tom úplně přesvědčeni. Musíme své mravy spo
řádati, urovnatí svou cestu; kterak to však učiniti,
když nevime, v čem jsou naše mravy nezřízené a
v čem jest naše cesta křivolaká?
Musíme pracovati, abychom se obohatili pro
nebe; proto musíme podle příkladu lidí, kteří chtějí
nabýti časného bohatství, vypočítati každého dne
svůj zisk, abychom jej mohli rozmnožiti, a svou
ztrátu, abychom ji mohli napraviti a budoucnost
zabezpečiti.
Musíme si připravovatí příznivý rozsudek dne.
kdy se objevíme před soudnou stolicí ježíše Krista;
prvním a nevyhnutelným prostředkem k tomu jest
bdělost nad stavem své duše a tázati se často své
ho svédomí po hodnotě našich činů.
1) Sbirka.
2) Pythagoras, Seneka, Plutarch.

330

jednajíce takto předejdeme své zavržení podle
slov svatého Pavla: »Kdybychom sami sebe posu
zovalí, nebyli bychom souzenil<<1)jaká to pohnut
ka k řádnému hledání vlastních chyb, abychom
napravili vše lítostí a takto odstranili všechny při
činy svého odsouzeni.
ll. Výhody, které nám zjednává zpytování svě
domí. Zpytování jest jedním z nejúčinnějších pro
středků poznati sebe samého; znajíce se dobře.
upravíme lépe svůj duchovní život a zajistíme si
prospěch ve ctnosti.
jsme lidé a budeme míti tudíž vždy chyby;
avšak zpytovánim můžeme zmenšiti jejich počet;
zabráníme, aby se neřest zakořenila v našem srdci;
potíráme hned v počátcích každou nezřízenou ná—
klonnost a předejdeme každý zlý návyk; takto vy
pleníme zlé rostliny ze zahrady své duše hned, jak
mile se objeví, a necháváme růsti a síliti jen rost—
líny užitečné.
Denní zpytování jest nám předni hlídkou, která
oznamuje první hnutí nepřítele. jest bdělým okem,
které objeví jiskru dříve, nežli způsobí velký požár.
jím si usnadňujeme zpytování svědomí před
zpovědí, stavíme se na stráž proti tomu, co zavdalo
příčinu hříchů, jimiž jsme se provinili, a odpomů
žeme tomu; jim se pokořujeme před Bohem pro
zneužití jeho milosti a nakloňujeme si jeho milo

srdenství.

_límse připravujeme každý večer na smrt, jejímž
obrazem jest spánek a jež může nás překvapíti
v noci, jak se přihodilo již tak mnohým lidem.
1) [. Kor. 11, 31.
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jak polítováníhodni bychom byli, kdybychom
zanedbávali zpytování! Dospělí bychom k tomu,
že bychom si činili nejnebezpečnější přeludy o sta—
vu své duše, a domnívali bychom se snad, že jest
Bohu milou, a zatím by byla podle výroku Písma
svatého jako pole porostlé kopřivami & přikryté
trním.1)

3. Kterak se má konati zpytováni svědomí. Vzý
vavše za osvícení Ducha svatého a poděkovavše
Bohu za jeho dobrodiní konejme své zpytováni; to
budiž přesné, hluboké, podrobné, upřímné a prová
zené lítostí. Nekonejme je ledabyle, nýbrž tažme
se vážně na své myšlenky, své city a své skutky;
klad'me si počet ze všeho, co jsme vykonali; patř
me na své skutky tak jak jsou a nedopřávejme
sluchu sebelásce, posuzujme je v jejich vztahu
k zákonu Božímu a k našim svatým pravidlům.
Nevěnujme pozornosti jen chybám, nýbrž i je
jich příčinám a zvláště tomu, co jest nám příleži
tostí ke hříchu.
Nezapomínejme však, že podstatnou částí zpy
továni není ani tak poznání chyb, jako spíše lítost
nad tim, že jsme se jich dopustili, a pevné předse
vzetí, budoucně se jich varovati.
Kéž nás pohled na naše nevěrnosti povzbudí,
bychom se odsoudili samí, jak zasluhujeme. Ulož
me si vždy nějaké pokání zvláště za chyby, do
nichž opětovně upadáme; prosme o milosrdenství
Boží a učiňme velkomyslná předsevzetí. Při zpyto
vání předziravém dne následujícího připomeňme si
1) Přísl. 24, 31.
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tato předsevzetí a ustanovme prostředky k jejich
splnění.
»Kéž poznám tebe a kéž poznám sebe<<,pravil ti
svatý Augustin, Bože můj; přednáším ti tutéž pros
bu & žádám tě o milost konati dobře své zpyto
vání svědomí. O, dejž, abych tebe poznal a mohl se
ti klaněti a tebe velebíti a abych sebe poznal &po—
kořoval se při pohledu na své hříchy, abych od

suzuje sám sebe, zasloužil si slyšetí z úst tvých
rozsudek požehnání.

Duchovní kytice. Cítíte se sebranější na myslí
a více dojatí ošklivostí před hříchem po svém
zpytování, nežli jste bylí před tím? Není-lí tomu
tak, jest to zlým znamením.
(Sbírka)
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66. ZVLÁŠTNÍ ZPYTOVÁNÍ SVEDOMÍ.
K r á t k ý o b s a h . !. Podstata i užitečnost zvláštní
ho zpytování svědomí. Toto zpytování se týká jedné
chyby, kterou hodláme napraviti, anebo jediné ctnosti,
které hodláme dosáhnouti. Všichni učitelé duchovního ži—
vota je d0poručují; pomáhá nám poznati sebe a jest účin
ným prostředkem k potření náruživosti i chyby a k pro
spěchu v dokonalosti. Jestliže se polepšíme každý rok
z jediné chyby, budeme brzy dokonalí.
ll. Volba předmětu zvláštního zpytování svědomí. Při

tomto výběru se poraďme se svým duchovním vůdcem.
Jest záhodno útočiti proti chybám, jež mohou dáti pohor
šení bližnímu, nebo mu působiti mrzutost; obvyklým však
předmětem musí býti panující náruživost: její projevy a
příčiny a ctnost, jež jest jejim opakem. Pronásledujme
svého nepřítele až do jeho porážky.
Ill. Kterak se koná zvláštní zpytování svědomí. Prosme
za osvícení Ducha svatého, děkujme Bohu za jeho dobro
dini, zpytujme se vážně, povzbuďme se k lítosti a učiňme
vážná předsevzetí. Boj proti sobě samému musí trvati po
celý život.
ROZJÍMANI.

Nebudeš moci vyhubiti tyto národy najednou.
(Deut. 7, 22.)

!. Podstata i užitečnost zvláštního zpytování
svědomí. Předmětem zvláštního zpytování jest
jediná chyba, z níž se chceme zvláště polepšiti,
anebo jediná ctnost, které jest nám nejvíce třeba.
Záleží v tom, že se tážeme, kterak se chováme se
zřetelem na vyhubení oné chyby, anebo na dosa
žení oné ctnosti.
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Všichni učitelé duchovního života trvají na nut
nosti tohoto zpytování a na užívání prostředků
k dobrému jeho vykonání; uvádějí toto cvičení
jako jedno z nejdůležitějších a nejprospěšnějších,
kterého si má každý vážití, kdo chce prospívati ve
ctnosti.
Zvláštní zpytování svědomí jest zdrojem osví
cení, skrze ně nabudeme přesného poznání sebe;
stáváme se pozornými na své kroky k dobrému, na
své úchylky i na své poklesky; poznáváme jasněji
svou bídu, slabost i křehkost.
Zvláštní zpytování svědomí jest mocnou zbrani,
abychom mohli zvítěziti nad náruživostí, které se
chceme zbaviti, skrze ně obracíme svou pozornost
proti ní; každého dne činíme na ni nové útoky a
potíráme jí vší silou své vůle. Kterak by pak ne
měla býti učiněna bezmocnou nám škodití?
Naše náružívosti se navzájem posilují a tvoří
svazek, který nepřetrhneme, leč když jej uchopíme
po částech, a to právě činíme zvláštním zpytová—
ním svědomí.
Ostatně tím, že bojujeme proti některé z nich,
bojujeme ve skutečnosti více nebo méně proti
všem, neboť povzbuzovati se k jakékoli ctnosti
znamená síliti pro dobro vůbec, to jest, ke konání
všech ctností.
Zbožný pisovatel Následováni Krista neobává se
tvrditi, že »kdybychom každý rok vykořenili jen
jednu jedinou chybu, brzy by z nás byli lidé do
konali<<.1) Toť mínění těch, kteří jsou od několika
roků řeholníky, všichni mohou vpravdě říci: »Ano,
1) Kn. [. hl. H, 5.
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kdybych se býval polepšil každý rok z jediné
chyby, byl bych daleko dospěl na cestě dokona
losti—x

Zvláštní zpytování svědomí jest však znameni
tým prostředkem k dosažení tohoto výsledku. jest
tedy jedno z nejužitečnějších duchovních cvičení,
ano, svatý Ignác přikládá mu tutéž důležitost jako
rozjímání a mnohdy se zdá, že mu dává i před—
nost před ním.

ll. Volba předmětu zvláštního zpytování svědo
mí. Při této volbě se porad'me se svým duchovním
vůdcem, neboť on obdržel milost vésti nás na ces
tách Božích; jest však nicméně prospěšno připo
menouti o tom některé zásady.
Chyby, které jest třeba napadati napřed zvlášt
ním zpytováním svědomí, jsou chyby, které mohou
působiti bližnímu mrzutost anebo dáti mu zlý pří
klad.
Pak musíme obrátiti svou pozornost na chybu,
která jest v nás počátkem mnohých jiných chyb, a
zvláště jsou—lityto chyby těžké, to jest na panující
chybu, jež jest hlavní příčinou našich pádů a která
David běžící proti Goliáši, útočme srdnatě na své
ho hlavního nepřítele a bud'me jisti, že jeho smrt
bude i smrti ostatních.
Abychom si usnadnili boj proti panující chybě,
rozdělme si látku na několik částí, s nimiž se pak
postupně zabýváme; zvláště pak obracejme svou
pozornost na to, co ji v nás udržuje a co jest jejím
počátkem.
Co by prospělo osekati větve škodlivé rostliny.
kdybychom jí nevytrhli i se všemi kořeny?
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Konejme také zvláštní zpytování svědomí o ctno
sti, jež jest protivou oné chyby, o příležitostech,
kdy ji můžeme zníčiti, a o naší bedlivosti nebo
o naší nedbalosti k získání prospěchu z nich.
Když jsme pak přesně určili předmět zvláštního
zpytování svědomí, čiňme skutečně vše možné,
abychom měli užitek z tohoto spasitelného cvičení
řkouce s Davidem: >>Stíha| jsem nepřátele & do
stihl jich, nevrátil jsem se, dokud nezhynuli.<<1)

lll. Kterak se koná zvláštní zpytování svědomí.
Modleme se s velkou zbožnosti Veni sancte Spiri—
tus, jímž začínáme toto cvičení, a poděkujme Bohu
za jeho dobrodiní. Pak se vážně zkoumejme; zkou
mejme své chyby, a je-li třeba, užijme knihy
k tomu účelu vydané; připomeňme si své předse
vzetí, které jsme učinili při ranním rozjímání, jestli—
že, jak má obyčejně býti, se vztahuje na předmět
našeho zvláštního zpytování svědomí, a vizme,
kterak jsme je splnili. Navykněme si, což jest

chvály hodno, zaznamenávati si výsledek svého
zpytování, abychom mohli poznati, jaké pokroky
činíme každý týden, ano i každý měsíc. Zpytování
si usnadníme a učiníme je prospěšnější, když je
budeme obvykle konati v poledne a večer. Když
jsme se zpytovali, vzbud'me lítost nad chybami,
jimiž jsme se provinili; umiňme si upřímně se po—
lepšiti; prosme Boha o milost k tomu, učiňme pev

né předsevzetí se napraviti a určeme, kterých pro
středků k tomu cíli užijeme; nezapomeňme, že toto
jest nejdůležitější částí zpytování. Přípomínejme si
1) Zalm 17, 38.
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často během dne předmět svého zvláštního zpyto—
vání konajíce častěji úkony obnovyJ)
Konejme vytrvale zvláštní zpytování svědomí a
neupust'me nikdy od něho; boj proti sobě samému
musí se díti v každé chvíli a musí trvati až do
smrti.
jakých to prostředků posvěcovacích mi posky
tuješ, Bože můj, avšak jak malý mám z nich uži
tek! Odpusť mi, že jsem doposud nevyužitkoval
zvláštního zpytování svědomí, skrze něž mohu tak
rychle i bezpečně prospívati na cestě spásy, a
račiž mi udčliti, bych budoucně je věrně a vždy
s velkou bedlivostí konal.

Duchovní kytice. HZavnž věcí při zpytování

jest bolest a zahanbenž spojené s účinným před
sevzetím.
(Sbírka)

1) Sbírka.
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67. DUCHOVNÍ ČTENÍ. JEHO NUTNOST
] VÝHODY.
K rá t k ý o b s a h. |. Nutnost duchovního čtení. Du
chovním čtením se vyrozumívá čtení, které nabádá ke
zbožnosti a ke ctnosti. Ono jest nutné, aby nám bylo ozná
meno slovo Boží a slovo Ježíše Krista. Všichni zakladatelé
řádů a učitelé duchovního života je doporučují. Podle pří
kladu dobrých řeholníků važme si ho a konejme je dobře.
Il. Duchovní čtení poskytuje naši duši největší nadpři
rozená osvícení. Poučuje nás o Bohu i o věcech božských.
učí nás našim povinnostem a připomíná je nám, působí,
že můžeme těžiti z vědomostí duchovních spisovatelů
i z příkladů svatých, pomáhá nám poznati sebe, polepšiti
se, ovládati se a dobře mluviti o Bohu. Získáváme z něho
tyto výhody?
lll. Duchovní čtení usnadňuje náš pokrok v dokonalosti.
Nabádá nás ke zbožnosti, k horlivosti ke cvičbě ve všech
ctnostech, k následování Ježíše Krista i svatých, k dobré
mu konání cvičení a zvláště rozjímání. Připomeňme si, co
působilo ve svaté Terezii, ve svatém lgnáci a ve svatém
Augustinu. Když je dobře konáme, jak spasitelný vliv bude
míti na náš rozum, na naše srdce i na naši vůlil

ROZleÁNl.
Slova má jsou duch a život. (Jan 6, 64.)

l. Nutnost duchovního čtení. Duchovním .čte
ním vyrozumíváme čtení Písma svatého a ostatních
nábožných knih, které nás mohou povzbuzovati
k plnění křesťanských i řeholních povinností. Stačí
uvážiti o duševních potřebách a o podstatě tohoto
cvičeni, abychom poznali veškeru jeho nutnost.
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»Ne samým chlebem živ jest člověka, pravi
ježíš Kristus, »nýbrž každým slovem, které vychází
z úst Božích<<.1)Aby nám toto božské slovo bylo

oznámeno, jsou dva nevyhnutelné prostředky, totiž
ústní vyučování a čtení. Bez duchovního čtení ne
živili bychom dostatečně svou duši nebeským po
krmem, přijímali bychom jen po částkách to, čeho
máme potřebí přijímati v hojnosti, a jak pravi
svatý Chrysostom, byli bychom takto vydání v ne
bezpečí záhuby.
Svatý Augustin přirovnávaje nábožné čtení
k modlitbě poznamenává: Když se modlíme, mlu
víme k Bohu, když čteme nábožné knihy, mluvi
Bůh k nám. Duchovní čtení jest tedy ve velmi sku
tečném smyslu nasloucháním slovu Božímu; činí
nás účastnými myšlenek Božích, působí, že máme
s Bohem tytéž úmysly a tytéž city a napomáhá
nám spojiti se s ním duchem i srdcem.
Všichni zakladatelé řeholních řádů považovali
rovněž duchovní čtení za nevyhnutelné a přede—
psali je ve svých pravidlech; všichni vůdcové duši
je doporučují jako prostředek k dokonalosti. Náš
svatý zakladatel, jak jest nám známo, připisoval
mu velkou důležitost; chtěl, abychom je každo
denně a často i dvakrát denně konali, a zanechal
nám velmi prospěšné rady, jak bychom je mohli
dobře konati.
Podle příkladu všech dobrých řeholníků pova—
žujme to za věc svědomí konati je přesně. Nemů—
žeme si ho ani dosti vážiti pro četné a vzácné vý—

hody, které může poskytovati.
1) Mat. 4, 4.
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II. Duchovní čtení poskytuje naší duši nadpřiro
zená osvícení. Duchovní čtení nás poučuje o Bohu
a o tom, co se na Boha vztahuje; proniká nás víc
a více velkými pravdami náboženskými a naplňuje
ducha zbožnými myšlenkami a svatými zásadami.
Duchovní čtení nám předvádí naše povinnosti;
utvrzuje nás v tom, co již vime, a připomíná nám
to, co by bez jeho přispění znenáhla zmizelo z naší
paměti.
Působí, že můžeme těžiti ze zkušenosti nejdoko
nalejších učitelů ve vedení duší; poučuje nás
o tom, co se vztahuje na správu našeho svědomí
a celého duchovního života; učí nás znáti cestu,
kterou kráčeli svatí, kterak ji lze nastoupiti, na ni
setrvati a dospěti k cíli, kterého oni dosáhli.
Duchovní čtení jest nám prostředkem k poznání
sebe; ono jest, jak připomíná svatý Řehoř, věrným
zrcadlem, v němž se vidime se svou bídou, se
svými chybami a náklonnostmi ke zlému; jest pří
telem, jenž nás kárá, aniž nás uráží a rozhořčuje;
jest soudcem plným laskavosti, jenž nás předvádí
k soudu, abychom se sami odsoudili a rozhodli se
změniti život; jest lékařem, jenž nám dává poznati
choroby naší duše a předpisuje nám léky, které
nás mohou uzdravití.
Poznánim, kterého dosahujeme duchovním čte
ním, stáváme se výmluvnými mluviti o svatých
věcech jednak s Bratřimi při rozmluvách, jež jsou
pravidly předepsány, jednak k žákům při kate
chismu a při reflexích.
jak výtečný jest užitek, který můžeme míti z du
chovního čtení! Kolikráte, když jsme je dobře vy—
konali, můžeme zvolati s Davidem: »O jak sladké
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jsou hrdlu mému tvé řeči! Sladší nežli med jsou
mým ústům.<<1)

lll. Duchovní čtení usnadňuje náš pokrok v do
konalosti. Řeholník, jenž koná dobře duchovní
čtení, cítí v sobě vzcházeti zbožnost, nebo jest k ní
povzbuzován, rovněž také k lásce k svému svatému
stavu, k touze zjednávati slávu Boží, k ošklivosti
před hříchem a k vážení si všech ctností, jež má
pěstovati.
jest nabádán následovati Pána našeho a sva
tých, jejichž slova i příklady si připomíná, a sna
žítí se vší silou své vůle o dokonalost, která jest
cílem jeho svatého stavu.
Duchovní čtení nás připravuje, bychom konali
dobře nábožná cvičení a jmenovitě rozjímání;
skrze ně odpuzujeme myšlenky na své záležitosti,
abychom je nahradili myšlenkami zbožnými a
vstoupili ve styk s Bohem a spojili se s ním.
Ano, je-li duchovní čtení dobře konáno, má po
divuhodný vliv na duši; jak to častokrát dosvědčila
zkušenost!
jak mnozí křesťané a řeholníci, kteří upadli do
uvolněnosti v konání dobra, přišli jako svatá Te
rezie opět k první své horlivostí působením du
chovního čtení!
Připomeňme si příklad svatého Ignáce, jenž
čtením života svatých obrátil všechnu svou snahu
k zjednávání slávy Boží a spásy duší; příklad sva—
tého Augustina, jenž uposlechnuv hlasu, jenž mu
opětoval: [»Vezmi a čti<<,vidí, jak jeho kolísavost
mizí, a on v témž okamžiku se obrátil.
1) Žalm 118, 103.
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Když nadejde doba duchovního čtení, praví Bůh
i nám hlasem pravidel: »Vezmí a čti<<;poslechně—
me 5 ochotou a náš rozum v něm nalezne více

světla, naše duše bude okoušeti mocnější city
zbožnosti a lásky a naše vůle se stane silnější
i velkomyslnější.
O, můj ježíši, jenž mi poskytuješ duchovním
čtením tak drahocenných výhod, snažně tě prosím,
dejž, aby mělo ve mně všechny své účinky, aby
duch můj nabyl tvé svaté pravdy, aby mě srdce
tě stále více milovalo, aby se má vůle navždy
utvrdila v dobrém a aby se takto celá má duše
spojila s tebou na zemi oním spojením, skrze něž
sí zasloužím požívatí tě věčně v nebesích.

Duchovní kytice. Dobře konané duchovní čte

ní pomáhá nám státí se vnitřními a prospívati
ve ctností.
(Dopisy.)
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68, DUCHOVNÍ ČTENÍ. ]AK ČERPATI
Z NEHO UZITEK.
K r á t k ý o b s a h . |. Výběr duchovních knih. Čtěme
knihy zbožné, neporušeného učení, zřetelné i praktické
známé i schválené, vztahující se na naše potřeby a po
vinnosti našeho povolání; odložme knihy více zajímavé a
poučné než vzdělávajicí. Po Novém zákoně a Následování
Krista čítávejme rádi knihy institutu. Při výběru knih
jednejme v souhlasu s poslušnosti.
ll. Kterak konatí duchovní cvičení. Když jsme byli po
prosili Boha za osvícení, čtěme v duchu víry, pokory, pro
stoty pozorně i s úvahami, klidně i mírně; čtěme znova,
co nás dojimalo, abychom to podrželi; užíveime dobře
času duchovního čtení. Přivlastněme si, co jsme četli a
uchopme se prostředků k využití toho.

ROZJlMANl.

Rozumíš-li snad tomu, co čteš? (Skut. ap. 8, 80.)

|. Výběr duchovních knih. Aby nám bylo du
chovní čtení prospěšno, musíme se říditi zásada
mi, jež stanoví nejzkušenější učitelé ve vedení
duší. Některé z těchto zásad týkají se výběru knih,
jiné pak způsobu čtení.
Za duchovní knihy musíme vzíti díla vážná,
avšak zřetelná, přesná, jímavá, význačná jak smý
šlením zbožnosti, jež vyjadřují, tak i bezpečností
učení. Třeba si vybrati knihy, jejichž spisovatelé
se stali doporučitelnými svou věrou, neporušeným
učením a svatosti života.
Všeobecně třeba dáti přednost knihám, jež došly
schválení doby, před knihami novými, jež nejsou
dostatečně známy.

31:1:

jest záhodno, aby řeholníci měli zvláštní zálibu
v duchovních knihách, jež se nejvíce shodují s du—
chem jejich svatého povolání, zvláště v těch, jež se
týkají jejich řádu; neboť jest to vlastně upotřebení
zásad Písma svatého a učení svatých Otců zvlášt—
ním způsobem pro ně.
Třeba odložiti knihy, jejichž účelem jest přede
vším poučovati & které vyžadují spíše studia než
pouhého čtení; knihy, jež vlastně ukojují zvěda
vost, misto aby nabádaly ke zbožnosti, & rovněž
časopisy, jež jsouce jinak náboženské, přece ne—
mohou nahraditi dobrou knihu duchovní.
Podle těchto směrnic čtěme Nový zákon, který
máme podle předpisu svatých pravidel stále nositi
u sebe a v němž máme čísti »s nejhlubší uctivostí
& s úplnou poddaností-<<.1)

Čtěme Následováni Ježíše Krista, neocenitelnou
to knihu, v níž vše projevuje dilo světce a hluboké—

ho badatele; v Následování Krista, nejkrásnější to
knize, která vyšla z rukou lidských, nalezneme vše,
co se týká četných našich potřeb duchovních a tak
střídavých našich stavů duševních.
Čítávejme naše svatá pravidla, Sbírku, Výklad
metody rozjímací, životopis, »Duch a ctnosti<<na
šeho svatého Otce, duchovní oběžníky našich před
stavených a ostatní knihy našeho institutu, jež
nám pomohou ziednati mezi námi jednotu ducha,
srdce i vůle a plniti náš řeholní i učitelský úkol.
Čtěme životopisy svatých, jež jsou velmi vhodné
podněcovati naši zmužilost &udržovati naši horli

vost

1) Sbírka.

31,5

Čtěme díla nejváženějších spisovatelů asketic
kých, jako jest Rodriguez, Saint jure, P. _|ude,
svatý František Saleský, svatý Alfons Liguori...
Ostatně dovolávejmc se při výběru duchovní
knihy poslušnosti, tot' první pravidlo, jímž se mu
síme říditi. Ano, nečtěme ani žádné knihy bez do
volení představených, tím získáme požehnání Boží
na svou četbu. Učíňme si přikázáním, čísti při du
chovnim čtení jen knihy vážné, zbožné a vzděláva—
jící, které nás nabádají ke cvičbě v ctnostech a
k plnění povinností.
ll. Kterak se koná duchovní čtení. Abychom
dobře těžili z duchovního čtení, musime, jak di náš
svatý Otec,') »začiti se vzpomínkou na přítomnost
Boží a prosití ho krátkou a vroucí modlitbou o mí
lost i osvícení, bychom mohli pochopiti a konati,
co budeme čísti<<.Musíme též hleděti býti v tako
vém vnitřním rozpoložení, které zajišťuje působi
vost tohoto důležitého cvičení.
Musíme čísti: ]. s duchem viry, považujíce du
chovní čtení za vzácný zdroj milosti a knihu nám
danou »za dopis, který nám sám ježíš Kristus po
slal, aby nám dal poznati svou božskou vůli<<,2)
hledajíce ve své četbě jen dobro své duše.
o vv
Musíme čísti: 2. s pokorou, neduverujíce svému
porozumění a stavíce se na stráž proti své sebe
lásce, která jest tak obratná uvésti nás v klam.
Musíme čísti: 3. s prostotou, odpuditi ducha kri
tiky a nezabývati se tím, jak jsou věci řešeny, ale
1) Sbírka.
2) Sbírka.

346

především tím, co jest na nich pravdivého i uži
tečného k pokroku v dokonalosti.
Musíme čísti: 4. s pozorností i úvahou, to zna
mená, že se musíme snažiti proniknouti smysl toho,
co čteme, zkoumati, zdali se naše chování s tím
shoduje a jak usilujeme, nebo usílovatí chceme,
abychom měli užitek z osvícení i z příkladů, kte
rých nám poskytuje naše četba.
Musíme čísti: 5. s klidem i mírností. Nehled'me
čísti mnoho knih, málo dostačí, jen když jsou dobře
vybrány a čteme—lije náležitě. Nečtěme také mno
ho najednou; s četbou se to má jako s potravou,
nezáleží na tom, jísti mnoho, ale na tom, požité
dobře stráviti. Čtěme tedy zvolna a popřejme si
času ke vzbuzení v sobě citů týkajících se toho,
co jsme četli.
'6. jde-li nám některá kniha k duhu, čtěme ji ně
kolikrát bud' hned po sobě, nebo v různých lhů
tách. Označme si pečlivě místa v knize, která nás
dojímala, čtěme ie opětovně a snažme se jí sobě
zapamatovati. O, jak nám bude spasitelnvm!
Toť, co se nám doporučuje ve Sbírcezl) »Pře—
mýšlejte často v duchu o tom, co vám nejlépe šlo
k duhu z toho, co jste četli a vštěpte si to do
srdce.<<

7. Věnujme s vážnou pozorností veškeren čas
duchovnímu čtení a »na konci čtení neopomíjejme
vzdáti Bohu díky, že nám projevil svou svatou
pravdu, a prosme ho, aby nám pomohl, bychom se
ji vždy ve svém chování řídili-<<.2)
1) Sbírka.
2) Sbírka.
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Uděl nám, () ježíši, svatou dychtivost po tvém
božském slovu, a když je nám oznámíš skrze knihy
duchovní, dejž, abychom je přijímali s věrou,
s ochotností i s pokorou, a učinili je pravidlem
svého života, by nám bylo zárukou, že v den
soudný se nám dostane rozsudku požehnání, jež
bude naší nejvyšší blaženosti.

Duchovní kytice. Čitáváte ve své duchovní
knize v ustanovenou hodinu, aniž toho zanedbá
váte? Jaký užitek z toho čerpáte? Jakou pře
kážku tomu kladete?
(Sbírka)
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69. O DUCHOVNÍCH PŘEDNÁŠKACH.
K r a t k ý o b s a h . I. Výtečnost duchovních předná
šek. Jsou výtečné svým obsahem a věcmi, o nichž se při
nich mluvi, okolnostmi, za kterých bývají konány, a svý
mi účinky pro blaho duši. Připomeňme si předpisy pravi
del o nich.
II. Výhody duchovních přednášek. Poučuji nás o povin
nostech, povzbuzují nás plniti je a nabádají nás ke cvič—
bě v ctnostech našeho stavu. Napomáhají k zavedení ro
dinného ducha v řeholní obci, zachovávání pravidel, vrouc—
nosti. horlivosti i obětovnosti. Nemůžeme ani dostatečné
oceniti cvičení tak užitečné řeholníkům i řeholním obcím.
Ill. jak těžítí z duchovních přednášek. Poslouchejme je
s duchem viry, pozorně, pokorně, s prostomyslnosti, se
zalíbenim, uctivě i s poddaností a s touhou těžiti z nich.
Prosme Boha, aby toto cvičeni přinášelo v našem institutu
vždy výtečný užitek.
ROZJÍMANÍ.

Poučujte a napomínejte se vespolek. (Gal. 3, 16.)

l. Výtečnost duchovních přednášek. Mezi zbož
nými rozhovory, jež jsou našimi pravidly přede
psány, jsou na prvém místě duchovní přednášky.
jsou výtečným cvičením, jež nám může býti velmi
prospěšno. Postačí uvážiti o jejich obsahu, aby
chom byli o tom přesvědčeni. O čem se při nich
mluvivá? Zdaž ne o evangeliu onoho dne a svátku.
který Církev slaví? Zdaž ne o tom, co se vztahuje
na naše svaté posláni, na naše pravidla, na naše
povinnosti, na řeholní ctností a na prostředky.
které zajišťují vytrvalost? Co si můžeme mysliti
hodnějšího naši pozorností?

81,49

Pozorujme dále, za jakých okolností se konává
toto cvičeni; bývá to obyčejně v neděli a ve svá
tek a tím nám pomáhá je světíti; nejčastěji to bývá
po díkůčínění za svaté přijímání, kdy srdce naše
cele proniknuté přítomností božského Spasitele
jest v nejsvětějšich chvílích nálady.
Napomenutí velkého apoštola, jež činil prvnim
věřícím, »aby se poučovalí a napomínali vespolek<<,
týká se především nás řeholníků, kteří žijeme po
spolu, abychom si pomáhali v záležitosti našeho
spasení, abychom se navzájem povzbuzovali k do
brému plnění povinností a pracovali s horlivosti na
díle svého posvěcováni. A není to právě účelem
našich duchovních přednášek?
Spisovatel Následování Krista je také za to po
važuje, neboť dí: »Zbožný hovor o věcech duchov
ních nemálo přispívá k náboženskému pokroku,
zvláště kde se v Bohu sdružují lidé stejné mysli a
stejného ducha<<.1) Přednášky, které se konávají
v našem institutu, mají znamenitě tyto různé vlast
nosti, jsou tedy jedním z nejvýtečnějších cvičení.
Přikládejme duchovním přednáškám velkou dů
ležitost; pomněme také, v jaké vážnosti je choval
náš svatý Otec, jenž je nám tak často předpisuje
ve svatých pravidlech a jenž nám ve Sbírce udává
zpytování, které máme konatí při exerciciích, aby
chom poznali, zdali jsme z nich měli užitek.
ll. Výhody duchovních přednášek. Duchovní
přednášky poučují nás o náboženských otázkách
i o našich povinnostech, připomínají nám je a
vštěpuji je do naší mysli; rozvíjejí v nás zbožné
1) Kn. |. 10, 2.
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city a city horlivosti; nabádají nás k zachovávání
pravidel, k poslušnosti, k pokoře a ku pěstění
všech ctností našeho svatého stavu.
Duchovními přednáškami děje se mezi námi sdí
lení poznání dobrého a my se navzájem povzbu
zujeme ke konání onoho dobra, kterého Bůh od
nás žádá. Mysli bývají proniknuty týmiž myšlen
kami a srdce bývají naplněna týmiž city; vůle se
spojují k jednomu a témuž cíli, duch řeholní obce,
duch rodinný bývá zaveden a rozvíjí se a přivádí
s sebou lásku i obětovnost jednotlivce pro vše
obecné dobro.

Poněvadž je koná ten, jenž má milost i poslání
nás říditi, nabývá celá řeholní obec osvícení, jest
vedena, podporována, upozorněna na to, co by jí
mohlo škoditi a napravena v tom, co jest chybného
nebo proti pravidlům; dostává se nám oznámeni
všeobecného řízení; učíme se znáti vše, co musime
věděti jako členové institutu i jako členové řeholní
obce.

Zkušenost učí, že konají-li se duchovní přednáš
ky pravidelně a jsou-li přizpůsobeny potřebám
í okolnostem, cítí se Bratří nabádáni ke zbožnosti,
naplnění horlivostí, toužící pracovati vážně o své
zdokonalení i na spáse duší; není—livšak tomu
tak, tu řeholní obec vázne ve svém chodu, dobro
nevykonává se tu společně, rodinný duch ocha
buje, kdežto duch jedinců se snaží šiřiti a nastou
piti místo lásky a svornosti, které jediné mohou
vyžadovati opravdové obětovnosti. Nemůžeme si
ani dosti vážiti cvičení, které nám může býti po
čátkem četných milostí, usnadniti velmi náš pokrok
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na cestě svatosti a podporovati dobrý úspěch

v našem úřadě.

Ill. jak těžíti z duchovních přednášek. Aby du
chovní přednášky měly veškeren svůj účinek,
buďme při nich pozorní; bděme, abychom si ne
dali odvrátiti pozornost; neoddávejme se oné ne
všímavosti, oné otupělosti, která slyší mluviti bez
poslouchání, bez porozumění a bez podržení v pa

měti.
Duchovním přednáškám buďme přítomni s vě—
rou jsouce přesvědčeni, že nám při nich projev:
Bůh svou vůli a udělí nám svých milostí.

Buďme jim přítomni s pokorou jsouce připra
veni poznati, co se neshoduje s tím, čeho Bůh od
nás žádá.
Buďme jim přítomni se zalíbením i s radostí;
kterak bychom neměli býti šťastni slyšice mluviti
o tom, co milujeme, a o tom, co se týká našich
nejdražších zájmů? Nuže při duchovních přednáš—
kách mluvívá se nám o Bohu, našem Otci, o ježiši.
našem Spasiteli, o Marií, naší Matce; o nebi a
o prostředcích dosíci ho; o zachování našeho po—
volání, o dosažení ctností, o dokonalosti, o povin
nostech týkajících se našeho úřadu; proto se jich
musíme účastniti s opravdovým uspokojením.
U dobrých řeholníků jest tomu tak: čím více se jim
protiví hovory světácké, tím více dychtí po hovo
rech duchovních nebo vztahujících se na jejich
úřad.
Konečně buďme přítomni duchovním přednáš
kám s city úcty i poslušnosti ke slovu Božímu a
obracejme na potřeby své duše vše, co se nám při
nich praví, abychom to pak prováděli. Za těchto
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podminek budeme míti z tohoto cvičení znamenity
užhek.
O, ]ežíši, jenž mi tolikerým způsobem dáváš
najevo svou vůli božskou, snažně tě prosím, uděl
mi, abych dobře těžil z duchovních přednášek,
jichž mám štěstí se zúčastniti, aby mi napomáhaly
k dosažení hojných tvých milostí v tomto životě a
rozsudku svrchovaného požehnání v hodině mé
smrti.

Duchovní kytice. Uvažte, jakým dobrem jest
slyšeti slovo Boží, a jakým zlem jest nesnažití
se míti z něho náležitý užitek.
(Sbírka)
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70. PODÁVÁNÍ ZPRÁVY O SVÉM CHOVÁNÍ.
K r á t k ý o b s a h . |. Podávání zprávy o svém cho—

vání vzhledem k zachovávání pravidel a vzhledem k úřadu.
Poněvadž nás Bůh vede našimi představenými, proto jim
musíme v duchu poslušnosti a s důvěrou podávati zprávu
o svém zevnějším chování; toto cvičení, jsouc dobře
konáno, poskytuje řeholníkům i řeholním obcím největší
výhody. Važme si podávání zprávy o svém chování jako
opory institutu.
ll. Podávání zprávy o svém chování a duchovní vedení.
Duchovní vedeni jest řeholníku nutné. Kromě toho jest mu
zdrojem osvícení, síly a pokoje. Máme úplnou volnost
žádati ho od svých představených, jakož i žádati o radu
zpovědnikovu. Nezůstávejme sami v zápase s nepřáteli
spasení, neboť vydávali bychom se v nebezpečí záhuby.
lll. Kterak máme podávati zprávu o svém chování. Po
dávejme zprávu o svém chování s věrou, s důvěrou, se
zbožnosti, s uctivostí, s prostomyslnosti a obezřelostí; při
pravme se k tomu náležitě a velmi přesně. Podávání zprá—
vy o svém chování usnadní nám cestu k nebi.

ROZJlMANl.

Béda samotnému; neboť když padne, nemá, kdož by ho
pozdvihl. (Eccles. l;, 10.)

|. Podávání zprávy o svém chování vzhledem
k zachovávání pravidel a vzhledem k úřadu. Bůh
řídí lidí lidmi; osobami, které k tomu cíli ustano
vil, zjevuje nám své záměry, učí nás povinnostem a
vede nás na cestě spasení. Velmi pádný příklad
o tom nacházíme ve Skutcích apoštolskýchň) Šavel
1) Skut. apošt. 9, 6 a 7.
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padnuv na cestě do Damašku na zemi zvolal:
»Pane, co chceš, abych činil?<<ježíš odpověděl:
»Vstaň a jdi do města a tam poví se tobě, co máš
činiti.<<Božský Mistr nechtěl jej sám poučiti, nýbrž
skrze Ananiáše, kterého k tomu určil.
Nás řeholníky řídí Bůh jediné našimi představe
nými a skrze ně dává nám poznati svou vůli; čeho
pak od nás žádá, jest úplná poslušnost a největší
důvěra.
Každého dne stýkáme se se svým Bratrem řc
ditelem a vždy se nám může dostati jeho rozkazů
nebo rad; přece však předpisují naše pravidla.
aby nám byl kromě toho poskytnut čas »ku po
dání zprávy o svém chování, pokud se týká za
chovávání pravidel a úřadu<<.1)

Toť předpis, který jest nám velmi doporučen.
a zkušenost dosvědčuje, že, je-li dobře zachová
ván, přináší velké výhody jak pro jednotlivce, tak
i pro řeholní obce.
'
Vždyť při těchto rozmluvách mají rady a po
vzbuzení, jichž se nám dostává, jen ten účel, aby
nám pomáhaly plniti povinnosti s větší přesností
i dokonalostí; jsme po nich více poučení 0 pro—
středcích, kterých máme užívati, abychom se do—
dělali úspěchu, a odhodlanější skutečně jich uží
vati; takto se stáváme řeholníky věrnějšími svým
pravidlům a učiteli dovednějšími a obětovnějšími
k svému poslání.
V řeholních obcích pak, v nichž se přesně a svě
domitě koná toto podávání zpravy, panuje zacho
vávání pravidel, jednota, pořádek, dobrý duch,
1) Všeob. prav. 5, 12.
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svornost i láska, zlořády do ní nevniknou a ne—

bezpečenství jsou z ní snadněji odstraněna.
Toto podávání zprávy jest tedy velmi spasitel
né, a kdyby se omezovalo jen na věci zevnější, za—

sluhovalo by již, aby bylo považováno za oporu
institutu.

ll. Podávání zprávy o svém chování vzhledem
k duchovnímu vedení. Duchovním vedením třeba
vyrozumívati souhrn rad daných duši, aby jí byla
poskytnuta pomoc ku prospěchu v dokonalosti.
je-li nám potřebí vedení pro zevnější chování, tím
více jest nám nevyhnutelně třeba tohoto přispění
pro život duchovní, kde se potkáváme s tolikerými
překážkami a přeludy a s tolikerou nejistotou!
Všichni asketičtí spisovatelé hlásají jednohlas
ně nutnost duchovního vedení pro řeholníka.
Chceme—li tedy dosíci cíle svého povolání, ne—

zanedbáme ničeho, abychom si je zajistili.
Mezi jinými dobrodiními bude nám toto cvičení
zdrojem osvícení, síly a pokoje. Duchovním vede
ním poznáváme přesněji stav své duše, své roz
položení mysli, své snahy, svou povahu i své
chyby; vidíme jasněji cíl, k němuž musíme směřo—

vati, a co musíme činiti, abychom k němu dospěli.
jako počátek síly pomáhá nám duchovní vedení
zprostiti se mdlob a malomyslnosti; podporuje
naši vytrvalost v boji proti nepřátelům spasení;
odpuzuje pokušení, anebo dává nám zbraň, aby
chom nad nimi zvítězili.
Toto vedení zjednává obyčejně pokoj duševní.
Kolikrát jsme již zkusili, jak může zapuditi ne
pokoj, zármutek a hoře! Kolik rozpaků, pobouření
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a obav rozptýlila jednoduchá rozmluva s naším
duchovním vůdcem!
Poněvadž však duchovní vedení vyžaduje od
haleni nebo zjevováni svědomí, musíme si připo—
menouti kanonické předpisy o tom?) Tu se za
povídá všem představeným, aby jakýmkoli způso—
bem přiměli své podřízené, aby jim zjevili své
svědomí, podřízeným však není zapověděno samo
volně i svobodně zjevovati své svědomí; ano jest
i v jejich zájmu, dodává Církev svatá, aby se
obraceli s dětinnou důvěrou na své představené, a
radi, bychom předložili své pochybnosti a úzkosti
zpovědníku.
Bud'me přesvědčeni, že se nemůžeme obejíti bez
duchovního vedení, tim bychom se vydávali v“ne
bezpečí jen prostředního řeholního života, ano
i pohromy svého povolání, neboť až příliš prav
divé jest slovo Ducha svatého: »Běda samot
nému!—<<3)

lll. Kterak máme podávati zprávu o svém cho
vání. Zprávu o svém chování podávejme s Věrou,
s uctivostí i s důvěrou pamatujice, že se obra
címe na zástupce Božího u nás, na toho, jenž
obdržel milost i posláni nás vésti a jenž jsa člo
věkem jako my zakusil sám, čeho zakoušíme my.
Podávejme svou zprávu se zbožnosti; před tím
pomodleme se modlitbu, která se nám doporuču
je,“) a po rozmluvě poděkujme Bohu za pokyny,
jichž se nám dostalo.
1) Círk. právo, kan. 530.
2) Eccles. 4, 10.
3) Sbírka.
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Podávejme svou zprávu s náležitou přípravou,
abychom měli z toho užitek; čiňme to s prosto
myslností duše, která hledá jen dobro; konejme to
s obezřelostí, neřikajíce nikomu ani co nám bylo
řečeno, ani co jsme sami pravili.
Podávejme svou zprávu přesně v určitý den
o tom, co se vztahuje na zachovávání pravidel i na
náš úřad. jde-li o vlastní duchovní vedení, jest nám
zůstavena úplná volnost jak vzhledem k obsahu,
tak i k době, leč vězme, že nejjednodušší a nej
snadnější jest, užijeme-li k tomu oné příležitosti.
Dostaví—li se však chvíle utrpení a hoře, nestra
chujme se jíti co nejdříve k těm, kteří nám mohou
pomoci a poraditi.
Podáváme-li svou zprávu vždy s takovýmto roz
položením mysli, pak není pochyby, že Bůh nám
pomůže překonati překážky, které se často nasky
tu_iína úzké stezce, která vede do nebe.
O, ]ežíši, prosím tě, uděl těm, které jsi pověřil
mým vedením, ducha moudrosti i opatrnosti &
srdci mému naprostou poslušnost jejich pokynů,
abych plně tvou vůli dospěl svrchované blaženo—
sti, kterou jsi určil těm, kdož jsou opravdovými
dítkami poslušnosti.

Duchovní kytice. Bratří považujtež Bratra
ředitele za nástroj a hlas Boží, jímž jim dává
Bůh poznávatž prostředky, kterých mají uží
vati, aby se k němu dostali.
(Všeob. prav. Xll., Q.)
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71. VYZNÁVANÍ SE A UPOZORNOVÁNÍ
NA CHYBY.

Krátký

obsa h.

!. Podstata i důležitost těchto

cvičení. Vyznáváním (kulpou) udáváme své zevnějši
chyby; upozorňováním na chyby označují nám je jiní. Tato
cvičení jsou velmi důležitá k udržení zachovávání pravidel
v řeholních řádech, jakož i pro duchovní život jejich čle
nů. Náš svatý zakladatel zařadil je mezi opory svého
institutu. Čím lépe poznáme řeholní život, tím více si
budeme těchto dvou cvičení vážiti.
ll. Užítek, který mohou čer-pátí řeholníci a řeholní obce
z těchto cvičení. Pomáhají nám poznati a napravití naše
chyby; poskytuji nám příležitostí cvičiti se v pokoře
i v umrtvování, zajišťují nám zásluhy a jsou zadostčině
ním za zlé příklady. Pro tato dvě cvičení bývají pravidla
lépe zachovávána a horlivost všech více podporována.
jakých výhod byli by zbaveni řeholníci a řeholní obce,
kdyby se nedbalo těchto dvou zevnějších opor!
Ill. S jakým rozpoložením mysli musí se tato cvičeni
konati. Patřme na ně jen s hlediska víry. Konejme je
s uctivostí, s prostomyslností, s pokorou, s lítostí; přijí
mejme upozornění s vděčností; upozorňovati musíme: ať
se to však děje s opatrností, s láskou i bez bázně lidské.
Modleme se a dělejme, co můžeme, aby tato cvičení byla
opravdově oporami institutu.

ROZleANl.
Dobře mi, žes mě ráčil pokořiti, abych se naučil
ustanovením tvým. (Žalm 118, 71.)

!. Podstatai důležitost těchto cvičení. Zalování
na sebe nebo vyznáváníl) jest cvičení, kterým vy
1) Svatý zakladatel užívá slova accusation.
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znáváme svému představenému před svými spolu—
bratry své zevnější chyby, jichž jsme se během dne

dopustili proti pravidlům a proti dobrému domá
címu pořádku.
Při upozorňování na chyby, jež se koná jednou
týdně, prosime své Bratry, aby nám udali pokles—
ky a chyby, které na nás zpozorovali. I zde musí
býti udané činy jen prostě levnější.
V řeholních řádech konávají se tato dvě cvičení
obyčejně hned za sebou ve shromážděni pode

jménem kapitula.
jestliže je zakladatelé řádů uložili a jestliže je
učitelé duchovního života schvalovali, činili tak
proto, poněvadž je všichni považovali za velmi
účinné.

Svatý Bonaventura vyvozuje z toho jejich důle
žitost řka: »Nejvíce chvály hodné řeholní společ
nosti nejsou ty, v nichž se členové nedopouštějí
chyb, ale ty, v nichž se co nejlépe káraji a napra
vují chyby učiněné.<<

Právě tak soudil zajisté i náš svatý zakladatel
zařadiv je mezi opory svého institutu. Buďme jisti,
čím správnější pojetí budeme míti o účelu i po
vinnostech řeholního života, tím více si budeme
těchto cvičení vážiti a tím více se vynasnažíme
dobře jich využitkovati.
ll. Užitek, který mohou čerpati řeholníci a ře
holní obce z těchto cvičení. Koná-li se vyznáváni
a upozorňováni na chyby v našich řeholních obcích
se zbožnými vlastnostmi, které mají míti, pak jim
přinesou jistě vzácné duchovní výhody.
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Tato cvičení řeholní obce pomohou nám poznati
se; neboť vyznávání nás zavazuje pozorovati své
každodenní poklesky a upozorňování nám mnohdy
zjevuje chyby, kterých ani netušíme. Povzbuzují
nás také ku polepšení a zavazují nás bdíti lépe nad
sebou.
Tato cvičení poskytnou nám příležitosti konati
úkony největších ctností, jmenovitě pokory, jež se
zove »základem všech mravních ctností-<<.1)Poko
řovati se a býti pokořován přichází však samozřej
mě přirozenosti za těžko. Leč toto umrtvování,

jsouc jednak velmí prospěšno naší dokonalosti,
získá též skutečnou zásluhu před Bohem a stane se
též zadostčiněním za naše chyby a zlé příklady.
Tato cvičení mají též důležité výsledky pro ře—
holní obce. Předně jest zřejmo, že snaží-li se jed
notliví členové státi se lepšími, celek tím jen získá
vá; vyznávání a upozorňování povzbuzují dále
k bdělosti všechny a prospívají všem; řekněme
také, že představený najde často při těchto cviče
ních látku ke spasitelným pokynům.
jest tedy pravdivo ono slovo zbožného spiso
vatele řádu karmelitánského, jenž dí: »Nelze ani
vypověděti, jakou silou jest nadána a jakým leskem
ctnosti září řeholní společnost, v níž se pravidelně
koná kapitula a v níž se čistí dům od zlé vlhkosti,
jež by mu mohla škoditi.<<

lll. S jakým rozpoložením mysli musí se tato
cvičení konati. Předně musíme na ně patříti zraky
víry; velice bychom se klamali posuzujice je ná
hledy lidskými.
1) Sbírka.
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Vyznávání máme konati, jak naznačují naše pra
vidla,') »vážně a způsobem vzdělávajícím<<, a ni
koli tak, jak to káral velectihodný Bratr lrlide,2)
»způsobem navyklým a ledabyle, odříkávajíce ja
kýsi vzorec, kterého aní ostatní Bratří a mnohdy
aní ředitel zřetelně neslyší<<. Zpytovavše se, vy
znejme své chyby upřímně, pokorně a s lítostí;
vykonejme nábožně uložené pokání a učiňme před
sevzetí polepšiti se.
Při upozorňování na chyby si počínejme skrom-
ně i zdvořile; přijímejme s pokorou, s vděčností a
mlčky upozornění nám učiněná, i kdyby se při tom
stával omyl.
Povinností naší jest, upozorňovati své spolu—
bratry, je-lí k tomu dán podnět. Kdybychom byli
pokoušení z'anedbatí tuto povinnost bratrské lásky,
uvažme slova svatého Bernarda: »Aťnikdo nezata
juje poklesků svých spolubratři; at' nikdo neříká:
Zdaliž pak jsem strážcem bratra svého? Ať nikdo
není lhostejným, pozoruje—lizachovávání pravidel
porušeno i napadeno. Zatajovati zlořád, když jej
můžeme kárati, znamená souhlasití s ním a víme,
že týž trest očekává ty, kteří zlo činí, jako ty, kteří
je dovolují činiti.<<Buďme tedy odhodláni působíti,
pokud nám možno budoucně, aby tato cvičení byla
skutečně oporami našeho institutu.
O, ježíši, jenž jsi byl pokořen, potupen i opo
vrhován, abys učinil zadost za mě hříchy a zvláště
za mou pýchu, uděl mi milost, abych dobře vy
1) Prav. spr. 23, 83.
2) Oběžník 27. str. 30.
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užitkoval cvičení pokory i umrtvování uložené
mými svatými pravidly, aby pomáhajíce mi k do—
sažení dokonalejšího podobenství s tebou, zajistila
mi tím větší odměnu v nebesích.

Duchovní kytice. Dosáhnete mnohých milosti
a potlačíte přirozenost, překonávajíce odpor,
který máte před pokořovám'm.
(Dopisy.)

72. ]AK ZTRAVITI ZOTAVENÍ.
K r á t k ý o b s a h . [. Předpisy naších pravidel vzta
hující se na zotavení. Připomeňme si, jak'ou důležitost při
kládal zotavenim svatý náš zakladatel. Mluvme v tu dobu
jen o věcech vzdělávajicich; snažme se nemluviti a nečiniti
ničeho, co jest nám zapověděno. Nezapomínejme, že »způ
sob dobře ztráviti zotaveni<< jest oporou institutu.
ll. Předměty hovorů při zotaveních. Volme k tomu čet
bu v jídelně, ve svých duchovních knihách a něco z čet—
ných předmětů označených ve Sbírce. Kéž nám vždy po
máhají k lepšímu poznání povinností a k lepšímu jich
plnění. Dejme výhost hovorům lhostejným, neužitečným,
rozpustilým a světáckým.
III. Výhody dobře ztrávených zotavení. Pomáhají nám
vzdělávatí se vespolek; povzbuzují nás sloužiti dobře Bohu
a občtovati se pro jeho slávu; dávají nám těžití ze zkuše
nosti spolubratří: podporují jednotu v názorech a rodinné
ho ducha; činí řeholníka šťastnějším. Vyprosme na Bohu,
aby naše zotavení byla taková, jaká si je přál míti náš
svatý zakladatel.

ROZjÍMANI.
Mluví-Zi kdo, mluv jako slova Boží. (1. Petr. 4, 11.)

[. Předpisy našich pravidel vztahující se na zo
tavení. Zvláště my řeholníci máme jednati podle
napomenutí knížete apoštolského, jež dal prvním
věřícím, mluviti za všech okolností jako slova Boží.
Pokud nám možno, čiňme podle této zásady při
zotaveních. Musíme tak činiti k vůli našemu sva
tému Otci, jehož stála pravidla tolikerých úvah,
modliteb í pokání. Musíme tak činiti k vůli spolu
bratřim, které vzděláváme jen rozmluvami schvále
nými od Boha.
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Snažme se tedy vniknouti do ducha našich sva
tých pravídel týkajících se způsobu ztrávíti zota—
vení, jestit' to věc nanejvýš důležitá.
Články vztahující se na hovory, které můžeme
v této době vésti, spočívají na zásadě, že řeholníci
musí býti vždy ke vzdělání svých spolubratří a za
bývati se stále svým duchovním pokrokem.
Naše pravidla předpísují všeobecně, bychom
hovořili jen »o věcech vzdělávajících, které nás
mohou povzbuzovatí k lásce k Bohu a ke cvičbě
v ctností<<.

Zapovídají nám hovořiti o tom: ]. co nevzdělá
vá; 2. co více nebo méně porušuje lásku; 3. co se
vztahuje na pití a jídlo; 4. co se nás osobně týká
a čímž nemůžeme tudíž spolubratry přiměřeně
baviti; 5. co jest pouze všetečnó a neužitečné.
Pravidla nám také zapovídají dovoliti si při zo
taveních lehkomyslnosti, odmlouvatí spolubratřím,
hovoříti po straně, býti mrzutými a nepohodlnými
a také jest nám známo, že jisté hry nesmí býti při
nich nikdy dovoleny.
Nezapomínejme, že náš svatý zakladatel neučinil
zotavení, nýbrž »způsob, jak ztrávíti dobře zota
vení<<oporou našeho institutu.
ll. Předměty hovorů při zotaveních. K předpi
sům pravidel a jako k jejich doplnění pojí se úvahy
a předpisy Sbírky, které udávají prameny před
mětů k hovorům a také tyto předměty samy.
Prameny předmětů našich hovorů jsou knihy,
jež se čtou v jídelně a naše duchovní kniha, k nimž
lze přidatí rozjímání veřejně čtená a katechismy,
v nichž studujeme.
Hlavní předměty hovorů naznačené ve Sbírce
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jsou: 1. velké pravdy náboženské; 2. život i při
tých, jakož i těch z našich Bratří, kteří žili život
nejvíce vzdělávající; 3. pobožnosti, v nichž máme
zvláště vynikati; 4. ctností, které máme konati jako
učitelé i jako řeholníci, a chyby, jež jsou jejich
protivou; 5. to, co se vztahuje na vznešenost na—
šeho povolání a blaho našeho institutu.
Sbírka tedy považuje hovory při zotaveních za
hovory, jež mají sloužiti: ]. k živení i k udržování
naší zbožnosti; 2. k usnadnění užívání prostředků
spasení, které jsou nám poskytnuty; 3. k rozmno
žení naší vážnosti k povolání; 4. k poučení 0 po—
vinnostech a k vzájemnému nabádání dobře je
plniti; 5. k uchránění od duchovních nebezpečí.
která nám mohou hroziti a k udržování nás v od—
loučenosti od světa.
Vyloučíme tedy ze svých zotavení rozmluvy lho
stejné, neužitečné, rozpustilé a světácké, které při
nejmenším vzdalovaly by našeho ducha od myšlen
ky na Boha a oslabovaly by v našem srdci vzlet
pro dobro.
Ill. Výhody, které nám mohou poskytovati
dobře ztrávená zotavení. Řídíme-li se při svých
zotaveních duchem í předpisy našich svatých pra
videl, budeme z nich jistě míti vzácné užitky mi
losti.
Zbožnými hovory při zotavení přispíváme přímo
ke vzdělávání svých spolubratří a k zachovávání
řeholních pravidel, zabýváme se společně velkou
záležitostí našeho spasení a spasení duší nám svě
řených, pobádáme se k lásce k Bohu a k bezvý
hradnému věnování jeho službě a tak nalezneme
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v oddechu mocný prostředek posvěcující. Kolikrát
bylo lze pozorovati zotavení právě tak spasitelná
Bratřím, jako byla duchovní přednáška nebo du—
chovní čtení! Kolikrát již sloužila k oživnutí vrouc
nosti, k roznícení horlivosti, ke vzbuzení v našich
srdcích nejvřelejších tužeb oslavovati Boha a spa
siti duše!
Zbožnými hovory sdělujeme si navzájem pro—
středky, jež máme za nejúčinnější k plnění svého
úkolu jako řeholní vychovatelé.
V řeholní obci, v níž se dobře konají zotavení,
maji tato často nejlepší následky; povšechný život
podle pravidel stává se lepší, rodinný duch se roz
víjí; budi se více zájem o povšechné dobro, čle
nové si libují v tomto prostředí, proto se povolání
utvrzuje a vytrvalost jest více zajištěna.
jaké to máme tedy pohnutky, abychom přesně
zachovávali, co jest nám předepsáno se zřetelem
na způsob, jak ztráviti dobře zotavení!
»Postav, Hospodine<<, pravil královský prorok,
»stráž k mým ústům a bránu hradní před moje
rty. Nedej, by srdce mé chýlilo se k zlému.<<1)l my

vysíláme k tobě, Bože můj, tutéž prosbu a snažně
tě žádáme, bys nám udělil milost, bychom nikdy
nevedli hovory nehodné svatosti našeho stavu.
Uděl nám, abychom mluvili jen řeči vzdělávající,
aby při našich rozmluvách sloužilo vše jen k tvé
slávě, získalo nám důkazy tvé štědroty v tomto
i v onom životě.

Duchovní kytice. Hovory, které se vedly pří
zotavení, působí, že odcházíme od zotavení pla
noucí a nadšení ke konání dobra. (30. ma'. 3-)
1) Zalm 140, 3. a 4.
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73. ROČNÍ EXERClClEJ)
K rá t k ý o b s a h. 1. V čem záleží roční exercicie.
Exercicie jsou doba zasvěcená výhradně našemu posvě
cováni; cvičení, která se při nich konají, mají jen tento
účel. Exercicie naznačují nám poutníkům k nebi cestu;
připomínají nám, řeholnikům & učitelům, povinnosti. jděme
k exerciciim s upřímnou touhou miti z nich užitek.
ll. Nutnost ročních exercicií. Exercicie jsou nutné, aby
chom nabyli poznání o stavu své duše; abychom napra
vili své duchovní ztráty a polepšili se ze svých chyb; aby—
chom opět oživili svou horlivost a zdokonalili se ve cvičbč
v ctnostech. Děkujme Bohu, že nám poskytl tak vzácného
přispění k našemu pokroku v dokonalosti.
lll. Proč máme konatí dobře exercicie. Musíme je dobře
konati, abychom působili s touto vzácnou milostí; abychom
vyhověli četným potřebám své duše; abychom jednali po
dle záměrů _ležiše Krista a podle úmyslu svých představe
ných; abychom si připravili věčnost. Kdo nám může říci,
zdali tyto exercicie nebudou snad našimi posledními?
ROZJIMANI.

Aj, nyní jest čas příjemný, nyní jest den spasení.
(II. Kor. 6, 2.)

l. V čem záleží roční exercicie. Máme dny, které
lze zvláště nazvati dny spasení; mezi nimi stojí na
prvém místě roční exercicie. Připravme se tedy,
abychom dobře využitkovali těchto požehnaných
dnů, kdy se nám v nadbytku udílí milost.
Exercicie jsou dobou nekonečně vzácnou, které
užíváme výhradně k tomu, co jest v zájmu našeho
1) Toto rozjímání
exerciciemi.

lze konati dva nebo tři dny před
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posvěcování a našeho pokroku na cestě dokona—
losti.

Exercicie jsou souhrn nejúčinnějších cvičení
k zajištění díla našeho posvěcování. Tu slyšíme
slovo Boží, konáme zbožná čtení, vroucí rozjí
mání &vážná zpytování. Duch náš nabývá osvícení
o povinnostech a naše srdce bývá povzbuzováno
k dobru.
Exercicie jsou zastávkou na životní cestě a pře
rušením této cesty, abychom se orientovali, zkou—
mali cestu, kterou jsme ušli, a cíl, kterého máme
dosíci; abychom se přesvědčili, že kráčíme po
pravé cestě, nebo abychom již po ní nešli, jestliže
jsme zbloudili; abychom již předem viděli překáž
ky, které se naskytnou a užili prostředků k pře
konání těchto překážek.

Exercicie jsou dny, kdy se shromažd'ujeme se
svými spolubratry, abychom se všichni obnovili
v duchu institutu, abychom se snažili nabýti s nimi
týchž myšlenek, citů a názorů a spojiti se takto
duchem, srdcem i vůli; jsou to dny, jež jsou nám
dány k napravení jak jednotlivců, tak i řeholních
obcí podle vzoru našich svatých pravidel. Při exer
ciciích není Bratra té neb oné třídy, té neb oné
řeholní obce, tu jest jen Bratr, jen učedník svatého
jana Křtitele z La Salle, jen řeholník, jenž má pře
devším zachovávati pravidla, kráčeti k své doko—
nalosti prostředky, jichž se užívá v jeho kongre
gaci.
jděme tedy k exerciciim s náležitým rozpolože
ním mysli, zvláště s velkou dobrou vůli a upřím
nou touhou využitkovati tak velké milostí.
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II. Nutnost ročních exercicií. Tázati se, zdali
jsou nám exercicie nutny, znamená tázati se, zdali
jest cestujícímu nutno orientovati se, zdali jest
nutno, aby se loď zásobila potravou, aby si una
vený dělník odpočinul a pojedl; znamená tázati se,
zdali jest nezbytno postaviti se vážně před svou
duši i před své svědomí, abychom se dobře po
znali a dobře zkoumali, kým jsme před Bohem;
zdali jest potřebí odpomocí nejen osobnim poru
šením pravidel, nýbrž i těm, které se tak snadno
vplíží do řeholních obci; konečně zdali jest nutno
zavésti a udržovati mezi námi jednotu ducha
i srdce.
Ano, exercicie jsou nám nezbytné, zvláště nám,
kteří tak často býváme rozptýleni pracemi svého
úřadu. 0, jak by měla duše naše žízniti po spojení
s Bohem! jak by měla toužiti slyšeti jeho hlas a
nebýti znepokojována cizím ruchem! jak by mělo
vzdychati naše srdce, aby dosvědčilo _ležiši svou
lásku, roznítilo se horlivostí pro poslušnost jeho
učení a následování jeho příkladů!
jak si tedy musíme vážiti exercicií!
Děkujme Bohu, že nám dal tak vzácné přispění
k našemu duchovnímu pokroku, a dosvědčujme mu
za toto dobrodiní největší vděčnost!

lll. Proč máme konati dobře exercicie. Pro čet
né pohnutky máme konati exercicie a zvláště
konati je dobře.
Musíme působiti spolu s milostí, zde však se
nám udílí milost mimořádná, milost zvláštní lásky.
nebo spíše množství milostí, s nimiž jsme povinni
s nejpřesnější věrností působíti.
24
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Musíme vyhovovati potřebám své duše, která
jest tak chudá a tak nuzná; exercicie jsou k tomu
nejvýtečnějším prostředkem; nevyužitkovati jich,
znamenalo by, býti ukrutným a nelidským sám
k sobě.

Musíme využitkovatí každé příhodné příležitosti
k svému duchovnímu pokroku a k plnění naší vel
ké a jediné záležitosti, jíž jest spása duše; co však
jsou roční exercicie jiného než nejpříhodnější pří
ležitost k dobrému upravení řeholního života a
k našemu duchovnímu pokroku.
Musíme vniknouti do záměrů ježíše Krista; exer
ciciemi však tento božský Mistr »povede nás na
poušť a mluviti bude k srdci našemu<<;1) proto ho
musíme poslouchatí s největší pozorností a s velko
myslnou ochotou konati vše, co nám nařídí.
Musíme též jednati podle záměrů těch, kteří nás
řídí; čeho však žádá institut od každého Bratra
konajícího exercicie jiného, než aby se snažil ko
natí dobře různá cvičení, aby se stal dobrým řehol
níkem a opravdovým apoštolem mládeže.
Musíme se bez ustání připravovati na onen den,
kdy se objevíme před Bohem; dny exerciční jsou
nám jmenovitě dány k této přípravě.
Pomněme, že od těchto exercicií může záviseti
naše věčnost; vykonáme—li je dobře, zjednají nám
hojné milosti, které nás učiní vítězí nad nepřáteli
a pomohou nám přilnouti tím více k Bohu; jestliže
jich nevyužítkujeme, kdo by mohl vyjádřití ná
sledky takovéhoto zneužítí božské milostí? Zdaž
1) Oseáš 2, 14.
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nebyly první příčinou záhuby mnohých řeholníků
špatně vykonané exercicie?
Pomněme též, že pro některého z nás budou tyto
exercicie posledními, že jsou snad poslední péčí,
kterou věnuje božský hospodář neplodnému fíku;
strachujme se, neboť, nevyužitkujeme-li jich, mohl
by i o nás říci: »Vykopej jej, k čemu vysiluje
půdu?<<1)

Božský ]ežíši, jenž mě voláš na poušť, abys
mluvil k srdci mému, dejž, abych jednal podle
tvých záměrů; pomoz mi odvrátiti ducha ode vše
ho zevnějšího, abych se stal pozorným jen k hlasu
tvému, abych dobře poznal, čeho ode mne žádáš
a vykonal to s největší velkomyslností.

Duchovní kytice. Exercicie si musíte zamilo
vatž, abyste při nich účinně pracovali o svou
dokonalost.
(97.rozL 3)

2) Luk.13,7.
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74. PROSTŘEDKY K DOBRÉMU KONÁNÍ
EXERCICIÍ.
K r á t k ý o b s a h . [. Exercicie vyžadují:
dobré
vůle, modlitby, sebranosti mysli. _ldčmek exerciciím s vel
komyslnou vůli a s upřímným přáním využítkovatí jich.
Modleme se hojně i vroucně, aby Bůh žehnal naším sna
hám. Mlčení a jak vnitřní, tak i zevnitřní sebranost jsou
nutny při exerciciích. Přijměme rádi oběti, které nám snad
budou uloženy.
ll. Při exerciciích musíme poslouchati slovo Boží a
o něm uvažovati. Slovo Boží se nám podává poučovánim
a zbožným čtením, slyšme je pozorně i poslušně. Uvažuj
me o tom, co čteme nebo slyšíme; konejme dobře rozjí
mání; zpytujme se vážně. O, jak spasitelným nám bude
slovo Boží podporované našimi úvahami!
III. Při exerciciich třeba předzírati budoucnost a učiniti
předsevzetí. Napravivše minulost určeme, jak se hodláme
chovatí v budoucnosti. Předzírejme překážky a hledejme
prostředky, jimiž nad nimi můžeme zvítězíti. Učiňme dobrá
předsevzetí, toť hlavní věcí. Rceme upřímně: »Chci zcela
náležeti Bohu.<
ROZJIMANÍ.

Povedu duši na poušť a mluviti budu k srdci jejímu.
( Oseáš 2, II,.)

l. Exercicie vyžadují: dobré vůle, modlitby, se
branosti myslí. Exercicie jsou milost, které třeba
využitkovatí; aby však přinesly užitek spasení, mu
síme je konatí vážně a přinésti k nim žádoucí pří
pravu.
Abychom dobře konali exercicie, musíme míti
dobrou i velkomyslnou vůli a býti í setrvati
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v onom rozpoložení mysli, v němž byl svatý Pavel,
když zvolal: »Pane, co chceš, abych činil?<<1)Bůh
jest to, jenž nás volá k exerciciim; on chce, aby
chom je konali s největším užitkem, a uděluje nám
k tomu milost; dobrý jejich výsledek závisí konečně
jen od nás, jen od věrného užívání prostředků,
které nám poskytují.
Nadešla-li hodina začiti je. musíme se jim ihned
úplně oddati a nemrhati ani okamžikem tohoto tak
drahocenného času.

Abychom dobře konali exercicie, musíme vzý
vati často i se vší možnou vroucností přispění
Ducha svatého a říci mu z hloubí srdce: >>Sestup
ke mně, Duše světla i síly, přijdiž a obnov tvář
duše mé.<<Musíme se mnoho modliti, aby Bůh na—
šim snahám požehnal. »Nestaví—li Hospodin do—
mu,<<praví David, »marně se lopotí, kteří jej sta
vějí.<<2)Skutečně by bylo marné, abychom konali

zevně cvičení exerciční, kdyby Bůh vnitřně nepů
sobil v naší duši, aby jim dodal působivosti.
Abychom exercicie dobře konali, musime je
zcela tráviti v mlčení i v sebranosti mysli; avšak
nejen zevnější mlčení a sebranost mysli jsou nut
ny, musíme též spořádati své schopnosti a odstra
niti ze svého ducha všechnu roztržitost nenále
žející k cxerciciím; přicházíme k exerciciím, aby
chom slyšeli Boha, Bůh však nemluví v ruchu;
přicházíme k nim, abychom probadali nejzávaž
nější otázky, jež jsou v zájmu naší duše, toto ba 
1) Skut. apošt. 9, 6.
2) Žalm 126, l.
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dání však vyžaduje veškerého našeho času, vši
naši pozornosti a nelze je sloučiti s roztržitostí.
Vězme, že rušení mlčení a toulání se ducha
i smyslů se nesnese s exerciciemi a že jsou tako
vými jejich protivami jako voda ohni, který voda
hasí.
Začněme tedy exercicie s úplným přesvědčením,
že jest nám jich nesmírně potřebí, a buďme ochot
ni vzíti na sebe všechny oběti, jež nám uloží.
ll. Při exerciciích musíme poslouchatí slovo
Boží a uvažovati o něm. Chceme-li dobře konati
exercicie, buďme pozorní na slovo Boží, kterého
se nám v hojnosti podává; jaké účinky by mělo na
naši duši, kdybychom je poslouchali s učelivostí?
Svým slovem stvořil Bůh svět)) skrze ně jej ještě
obrozuje a působí v nás užitky své milosti. Slyšme
ho oznamovati nám svou vůli svým sluhou, našimi
představenými, duchovními knihami a zajisté po—
cítíme, že žijeme nový život, duch náš se osvítí
čistým světlem víry a srdce naše roznití se plame
ny lásky.
Chceme konati exercicie dobře? Oddejme se
vážným úvahám podle směrnic, jež jsou nám dány.
Věnujme se s vroucností svatému cvičeni rozjí—
mání. Postavme se před velké pravdy nábožen
ské; pronikněme se myšlenkou na smrt i na soud;
sestupme v duchu na místo věčných muk; pozved
něme se k místu nekonečné radosti; buďme pevně
přesvědčeni, že to neb ono bude naším přibytkem
a že to závisí jen od našeho působení spolu
s milostí. Popatřme na nynější stav svého svědomí
1) Moudr. 9, 1.

375
a nenechávejme v něm ničeho, co bychom nepro
nikli, vše ať jest jasně i zřetelně určeno; uvědo
měme si své chyby a jejich příčiny a hledejme pro
středky k uvarování se jich. Snažme se pochopiti
svatost svého stavu a povinnosti, jež nám ukládá.
Vzbuzujme ve svém srdci city vztahující se na
to, o čem rozjimáme, anebo o čem se nám mluví,
city bázně při pohledu na přísnost spravedlnosti
Boží a počtu našich nepravosti, city důvěry při
vzpomínce na dobrotu Boží a na vše, co božský
Spasitel pro nás vykonal. Zvláště pak konejme
zbožná hnuti mysli a vzlety lásky k Bohu, k ježíši
Kristu a k jeho přesvaté matce.
O, jak prospěšni nám budou dnové exerciční,
přijmeme-li slovo Boží s učelivosti a učiníme-li je
skutečně působivé svými úvahami.
lll. Při exerciciích třeba předzírati budoucnost
a učiniti předsevzetí. V těchto dnech milosti musí
me si vytknouti směrnici svého chování v budouc
nosti. Poznavše, co bylo v nás vadného v minulo—
sti, hledejme prostředky, jimiž se můžeme polep
šití. Předzírejme, pokud možno, obtíže i překážky,
s nimiž se potkáme. Velmi důležito jest určiti si
přesně předmět zvláštního zpytování svědomí.
Učiňme velkomyslná předsevzetí, toť při tom hlav
ní věcí; napišme si je, jakož jsme si měli také na
psati myšlenky, které nás nejvíce dojaly.
Hlavní účinek exercicií má býti: postaviti i u
pevniti naši vůli na cestě dobra. to však předpo
kládá, že se rozhodneme upřímně neodchylovati se
již od ní. Snad jsme byli doposud lidmi nerozhod
nými, kteří nechtějí náležeti světu a ďáblu, kteří
však také nechtějí náležeti otevřeně Bohu. Nuže,
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exercicie jsou vhodnou příležitostí, abychom se
rozhodli náležeti nadále jen Bohu samému a ne
chtiti v tomto životě ničeho jiného a netoužiti po
ničem jiném, leč jemu se zalíbiti a zasloužiti si
jeho milostí.
O, ježiši, jenž mi dovoluješ zúčastniti se svatých
cvičení exercičních, snažně tě prosím, uděl mi mi
lostivě všech potřebných podmínek, bych jich
dobře využitkoval, aby tyto tak drahocenné dny
byly pro mne skutečně dny milosti a spásy, v nichž
opět začnu kráčeti na cestě dokonalosti a nikdy se
již od ní neuchýlím.

Duchovní kytice. Jen v ústraní a na modlitbě
dospívá duše k proměnění sebe samé a k osví
cení Božímu.
(152. rozj. B.)

75. VZPOMÍNKA NA EXERCICIE.
K rá t k ý o b s a h. [. Děkovatí Bohu za dobrodiní
exerciciemí nám prokázaná a prosítí ho za odpuštění, že
jsme z nich tak málo těžili. Vzpomeňme si na exercicie a
dosvědčme Bohu svou vděčnost za onu velkou milost;
jestliže jsme s ní spolu náležitě nepůsobili, prosme za od
puštěni svě nedbalosti a slibme, že budeme příště velko
myslnějšími. Slyšme hlas Boží řkoucí nám: »Přípravte
cestu Hospodinovu.<<

ll. Obnoviti se v rozpoložení myslí, v němž jsme se na
cházeli při exercicíich. Rozpoložení ducha, srdce i vůle;
musime nazírati na všechno a souditi o všem tak, jako
jsme nazírali a soudili tehdy; milovati jen to, co jsme tehdy
milovali, a z těchže pohnutek; pracovati o své posvěco
vání s týmž zápalem a užívati k tomu prostředků. Rceme
si: Co chtěl Bůh ode mne při exerciciích, to chce i nyní.
Ill. Přípomenoutí si předsevzetí při exercicíích učiněná.
Předsevzali jsme si, že budeme lépe zachovávati ta neb
ona pravidla, že budeme lépe plniti ty neb ony povinnosti
řeholní i učitelské; zpytujme se, kterak jsme plnili ona
předsevzetí; učiňme je znova a prosme Boha o zmužilost
plniti je. Přečtěme si opět svá předsevzetí při přehledu
každého týdne a při měsíčních exerciciích.
ROZJÍMÁNI.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, pamatuj na všecka
dobrodiní jeho! (Žalm 102, 2.)

l. Děkovatí Bohu za dobrodiní exerciciemí nám
prokázaná a prositi ho za odpuštění, že jsme z nich
tak málo těžili. Vzpomeňme si na exercicie, aby
chom vzdali Bohu za ně díky, neboť byly vzácnou
jeho milosti a znakem zcela zvláštní náklonnosti;
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za oněch požehnaných dnů dal zářiti duchu našemu
světlem pravdy, pronikl naše srdce city upřímné
zbožnosti a vnukl nám nejvelkomyslnějši předse
vzetí. Za tato dobrodiní musíme mu velmi děko—
vati. Nedomnívejme se, že stačí některé děkovné
modlitby, které jsme snad vykonali při zakončení
exercicií, tím bychom nedosvědčovali, že si vážíme
onoho tak velkého dobra. Exercicie musi účinko
vati po celý rok, po celý život, taková musí býti
i naše vděčnost a nesmí míti mezí.
Leč bohužel, uplynulo teprve (několik měsíců)
od exercicií a v duchu našem zůstala snad po nich
jen mlhavá vzpomínka, tak brzy vymizelo to, co
přece mělo ustavičně zaměstnávati našeho ducha;
snad jsme z nich načerpali jen málo dobrého, jež
měly způsobiti a nastoupivše při nich pravou cestu
odvraceli jsme se od ní víc a více! jak nešťastný
mi bychom byli, kdyby tomu tak skutečně bylo a
jak bychom musili prositi Boha za odpuštění a
spěchati navrátit se zpět!
Hlas, který jsme slyšeli a jenž nám pravil: »Při
pravte cestu Hospodinovu<<,1) jest i nyní slyšeti
a praví nám tatáž slova; bud'me ho poslušni.
ll. Obnoviti se v rozpoložení mysli, v němž jsme
byli při exerciciích. Vzpomeňme si na exercicie,
abychom byli opět a udrželi se v témž rozpoložení
ducha. srdce i vůle jako tehdy.
Při exerciciich usuzovali jsme správně o věcech,
poněvadž jsme je zkoumali s duševním klidem a
v čistém světle víry a rozumu; udržujme se v onom
usuzování o nich, které jsme učinili v oněch milo—
1) lsaiáš 40, 3.
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stiplných dnech. Co jsme myslili o křížích i utrpe
ních tohoto života? Nespatřovali jsme v nich po
zornost prozřetelnosti Boží, jenž chce, abychom
jimi učinili zadost za své hříchy, a dává nám při—
ležitost k rozmnožení zásluh?
Co jsme soudili o rozjímání, o zpytování, o sklá—
dání počtu ze svého chování, o všech svých du
chovních cvičeních? Nespatřovalí jsme v nich
vzácné prostředky posvěcujici a zdroje síly
k dobru?
Co jsme soudili o svém svatém povolání? Ne
pohlíželi jsme na ně jako na znak zvláštní pozor
nosti Boží k nám? Co jsme si myslili o řeholních
ctnostech, o chudobě, o čistotě i o poslušnosti?
Co jsme soudili o hříchu, o zanedbávání milosti
'a o nedokonalostech? Co jsme soudili tehdy, to
musíme souditi i nyní, neboť úsudky naše shodo
valy se s pravdou a pravda se" nemění.
Při exerciciích směřovaly naše náklonnosti
k Bohu jako k jedinému svému středisku; obnov
me se v ochotnosti milovati Boha a milovati jen
jeho; nedopust'me, aby byla zkažená nebo zesla
bcna nějakou nezřízenou náklonností.
Rceme si tedy, že dnes jest právě tak pravdivo
jako při exerciciích, že Bůh jest jediným naším
cílem, že musíme následovati ježiše Krista, duši
svou spasiti, varovati se pekla a dosíci nebe.
Ano, i dnes jako při exerciciích jest pravdivo,
že jsme řeholníky, že musíme pěstovati milost své
ho povolání, zachovávati pravidla, plniti sliby,
snažiti se bez ustání o dokonalost a působiti užitek
v duších. Ne, nikoli, Bůh se od exercicií nezměnil,
co od nás chtěl, to chce i nyní.
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II]. Přípomenoutí si předsevzetí učiněná při
exerciciích. Konečně si vzpomeňme na exercicie,
abychom se zpytovali, jak jsme splnili svá předse
vzetí a dodali jim veškeru jejich působivost.
Pří exerciciich jsme si umínili plnití lépe své ře
holní i učitelské povinnosti; učinili jsme tak? Pře
hlédneme-li své jednání a své chování v řeholní
obcí, ve třídě, nepozorujeme, že jsme se příliš od-
chýlili od toho, co jsme Bohu slíbili?
Při exerciciích jsme útočili na svou panující
chybu a rozhodli jsme se pokračovati v boji proti
ní a nepopřáti ji ani příměří, ani odpočinku. jaké
vážné útoky jsme proti ní podnikli? Neustali jsme
v boji proti svým chybám, v boji to, jenž musí
trvati po celý náš život?
Poznali jsme při exerciciich překážky svého du
chovniho pokroku a rozhodli jsme se zbaviti se
jich: splnili jsme toto rozhodnutí? Měli jsme od
vahu přetrhnouti to neb ono pouto, jež nám pře
káželo náležeti úplně Bohu, varovali jsme se tě a
oné příležitosti, o niž víme, že jest nám škodliva?
Vezměme dnes do ruky svá exerciční předse
vzetí, čtěme je pozorně, učiňme je znovu a prosme
Boha o zmužilost splniti je. Navykněme si chvály
hodný zvyk připomínati si je při každém týden
ním přehledu a při měsíčních exerciciích, tím je
budeme věrněji plniti.
O ježíši, jenž mi připomínáš vzpomínku na exer
cicie, které jsi mi dovolil konatí, pokořuji se před
tebou při vzpomínce na malý užitek, který jsem
z nich odnesl, a snažně tě prosim skrze přímluvu
tvé svaté Matky a svatého josefa, račiž mi svou
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milostí pomocí, abych jsa v onom rozpoložení
mysli, v němž jsem byl tehdy, dosvědčoval ti svým
chováním, že si přeji jen plnění tvé svaté vůle,
kterou máš se mnou.

Duchovní kytice. Byli jste ochotni působžtí,
aby milost Boží nebyla mama ve vás?
(90. rozj. B.)
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76. MILOST.
K r á t k ý o b s a h. ]. Musíme věděti, co milost jest
a vážítí si jí. Připomeňme si podstatu milosti, a jak čet
ných mílostí se nám dostává. Važme si milosti, tohoto vý
tečného dobra, jež stálo krev ježíše Krista a jež jest po—
čátkem všech opravdových dober. Plňme věrně své po
vinnosti k milosti.
ll. Musíme býti přesvědčení, že milost jest nutné, a vy
prosití si ji od Boha. Bez přispění milosti jsme bezmocni
pro každé nadpřirozené dobro. Musíme o ni prositi Boha
naléhavými i vroucími modlitbami. Přednášejme své pros
by skrze Pannu Marii, ježíš jí nemůže ničeho odepříti.
lll. Musíme Bohu za jeho milostí děkovatí &spolu s nimi
působití. Zvláště my řeholníci musime děkovati Bohu,
že nám udělil milost v takové hojnosti. Pomněme, že nic
není pro nás tak důležité jako s ní s největší ochotou pů
sobiti. Nezapomínejme, že »mnoho bude požadováno od
toho, jemuž bylo mnoho dáno<.
ROZJIMANI.

Napomináme vás, abyste nepřijímali milostí Boží
nadarmo. (II. Kor. 6, 1.)

!. Musíme věděti, co milost jest, & vážítí si jí.
Zvláště na nás řeholníky, jimž se dostává tolik
nebeských milostí, vztahuje se napomenutí apoš
tolovo, nepřijímati milosti Boží nadarmo; aby se
tak nestalo, musíme věrně plniti povinnosti, které
nám ukládá.
]. Musíme věděti, že milost jest naprosto neza
sloužený dar Boží, dar věnovaný v každém oka
mžiku a poskytnutý, ačkoli nestejně, všem lidem.
Musíme si připomenouti množství milostí nám
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udělených: milost stvoření, milost zachovávání,
milost přijetí za dítky Boží, milost smíření s nebem
svátostí pokání, milost povoláni k životu řeholni
mu, milosti nesčetné a vším různým způsobem udí
lené. Leč, běda, my si jí dostatečně nevšímáme,
takže nám může Pán náš říci jako Samaritánce:
»Kdybys znal dar Boží!<<**)kdybys znal počet a

cenu milostí, kterých se ti dostává!
2. Milosti si musíme vážiti pro její výtečnost a
pro to, co stála božského Spasitele, a pro její spa
sitelné účinky.
Milost, toť Bůh, svrchovaný náš Pán sestupujíci
k nám bídným i ubohým tvorům, aby nás pozvedl
k sobě; toť Bůh přicházející k nám, aby se stal
naším rádcem, naší podporou i našim vůdcem;
toť v jistém smyslu účastenství na přirozenosti
božské.
Milost', toť cena krve Ježíše Krista; neboť, aby
nám ji zasloužil, oddal se božský Spasitel tolike
rým pracím, odhodlal se k tolikerým utrpením a
vydal se k tak ukrutné i hanebné smrti.
Milost plodí v nás nejvzácnější ovoce. Ona jest
vší krásou i veškerým životem naši duše; ona jest
jejím světlem, jeji silou, jejím pokrmem i její slá
vou. Milost nás pozvedá od věci pozemských
k lásce k nebeským věcem, vnuká nám pohrdání
dobry pomíjejícími a nabádá nás skládati všechnu
svou důvěru v Boha, mimo něj si ničeho nežádati
a jej nade všecko milovati.
Milost nás chrání před hříšnou přirozeností, činí
nás silnými proti světu a d'áblu, skrze ni tvoří se
1) Jan 4, 10.'
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v nás vnitřní člověk a žijeme ve spojení s Bohem.
O, nikdy nepochopíme dosti převeliké ceny mi
losti!
ll. Musíme býti přesvědčeni, že milost jest nutna
a vyprositi si ji od Boha. ]. Včzmc, že bez při
spění milosti nemůžeme naprosto ničeho vykonati
pro nebe. Zbožný spisovatel Následování Krista dí:
»Co jsem bez milosti, leč suché dřevo a kmen ne
užitečný, leda aby jej odhodil? O, přeblažená mi
losti, pojď, schyl se ke mně, aby mdlobou a vy

prahlostí neochabovala duše má. 0, jak nesmírně
jest mi potřebí milosti tvé, Pane, abych dobro
počal, v něm pokračoval a je i dokonal.<<1)

2. O milost musíme Boha prositi snažnými
i vroucími modlitbami. Rceme mu často: »Bože,
sešli na mne s hůry »své světlo a pravdu<<;2) >>a

občerstvi srdce mé rosou nebeskou<<;3) »tvá mi
lost vždy mne předcházej i provázej a dejž mi,
abych bez ustání o dobré skutky usiloval<<.4)
Prosme o milost horlivosti ve službě Boží, o mi
lost věrného zachovávání pravidel i slibů, o milost
vítězství nad pokušeními tělesnými i ďábelskými
a o milost dosažení hojného užitku v duších. Zvlá
ště pak prosme a to každý den o milost vytrvalosti
až do konce, jež jest počátkem věčné slávy.
Prosme o milosti božského Spasitele, jenž nám
jich zasloužil, avšak prosme o ně skrze přímluvu
jeho nejsvětější Matky, skrze niž nám všechny své

dary rozdává.
1)
2)
3)
4)

Kn. Ill., 55, 4—6.
Žalm 42, 3.
Násl. Kr. III., 23, 5.
Násl. Kr. III., 55, 6.
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lll. Musíme Bohu za jeho milostí děkovati a
spolu s nimi působití. 1. Buďme Bohu upřímně
vděčni za milosti, které nám uděluje; musíme mu
děkovati vším výlevem své duše za nesčetné mi
losti jeho nekonečné dobrotivosti.
Vnikněme do citů, jež měl David volaje: »Čim
se odplatím Hospodinu za všecko, co prokázal
mi?<<1)anebo rceme s nejsvětější Pannou: »Velebí
duše má Hospodina,... neboť veliké věci učinil
mi.-<<F3)
Pomněme

také, že vděčnost

za milosti do—

sažené jest prvním prostředkem k nabytí nových
milosti.
Má-li cit vděčnosti převládati v některých srd
cích, pak jest to zajisté v srdcích našich, v srdcích
nás řeholníků, tak mimořádně obdařených milost
mi od Boha.
2. Musíme, a to jest nejdůležitější, s milostí
spolu věrně působiti, jednati podle jejich vnuknutí,
kráčeti s naprostou poslušnosti na cestách, jimiž
nás vede, abychom dali najevo, že jsme nepřijali
daru Božího nadarmo,3) nýbrž že s ním pracujeme
na díle ]ežiše Krista. Ostatně věrným působením
s milostí ukazujeme svou vděčnost; věrností k mi
losti využitkujeme tak velikého statku a zpeněžime
onu hřivnu, která jest nám svěřena.
Nezapomínejme, že »od každého, jemuž mnoho
bylo dáno, bude se pohledávati mnoho<<,*) a že
když nebudeme působíti spolu s milostí Boží,
1)
2)
3)
4)

Zalm 115, 3.

Luk. ], 46 a 49.
". Kor. 6, I.
Luk. 12, 48.
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stane se nám toto neocenitelné dobro, jež má býti
naším ospravedlněním, příčinou našeho zavržení.
»Ciny naše, prosime, Pane, milostí svou před
cházej a pomocí svou provázej, aby všechna slova
i skutky naše od tebe vždy počínaly a tebou po
čaty se dokonávaly.<1) O Maria, kterou nazývá
Církev »Matkou božské mílostix, oroduj za nás,
aby tento vzácný dar přinášel užitek v naší duši
a učinil nás hodnýmí odebrati se s tebou do slá
vy věčné velebit nekonečnou laskavost Původce
milosti.

Duchovní kytice. Čím budete věrnější í přes
nější v zachovávání svých pravidel, tím více vás
zahrne Bůh svými mílostmí.
(104. rozj. l.)

1) Círk. modlitba.
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77. ZPRONEVĚRA MILOSTI.
K rá t ký o bs a h. !. Zpronevěra milosti uvážena
sama o sobě. Zpronevěřovati se milosti znamená nechtítí,
co Bůh chce, znamená vymknouti se jeho působení a
poddatí se působeni nepřátel spasení; znamená odmitati
dobro a pohrdati dobrem, jež stálo krev ježiše Krista;
znamená šlapati nohama božské símě, zakopati svěřenou
hřívnu, podobati se neplodnému ííku; znamená následovatí
židů, odpirajících laskavostí Boží. Jaký prospěch máme
my z prostředků posvěcujicích, které nám Bůh uděluje?
ll. Neblahé následky zpronevěry milosti. Zpronevěření
milosti zmenšuje její vznik pro budoucnost; duše nevěrná
slábne, dostává méně osvícení, usnadňuje útoky ďábelské,
vydává se v nebezpečí zaslepeností a zatvrzelosti, nastu—
puje cestu vedoucí k největšímu neštěstí . . . k zavržení.
Tažme se zavrženců, jaké zlo jest zpronevěra milosti.
ROZJÍMÁNÍ.

Dnes-li uslyšíte hlas jeho, nezathujte

srdce svého.

(Žid. 3, 7.)

!. Zpronevěra milosti uvážena sama o sobě.
Zpronevěření milosti, odpírání milosti jest největ
ším zlem, kterého se musíme vystřihati; abychom
byli o tom přesvědčeni, stačí uvážití, co toto zpro
nevěření jest samo o sobě a ve svých následcích.
Zpronevěřovati se milosti znamená odpírati ko—
natí dobro, k němuž nás nabádá, a nechtítí varo
vati se zla, od něhož se nás snaží vzdálíti; zname—
ná odvraceti se od blahodárného působení Božího
a oddati se zhoubnému vlivu světa, náruživostí a
ďáblů; znamená mařití záměry božské prozřetel
nosti, jejichž cílem jest naše zdokonalování i naše
blaženost, a nechtítí býti uveden na cestu spasení.
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Zpronevěřovati se milosti znamená vlastně opo
vrhovatí &pohrdati dary Božími, anebo míti k nim
jen hříšnou lhostejnost; znamená nevážití si dobra,
k němuž nemohou býti přirovnávány žádné poklady
světa, dobra, jež stálo práce, slzy, krev i život
Boha.
Zpronevěřovati se milostí znamená šlapati no
hama božské símě a takto je zahubiti a s ním vše,
co mělo přinésti; znamená zakopati, ne-li pro
mrhati, hřivnu hospodářem nám svěřenou a zaslou
žiti si kletby pronesené nad služebníkem zlým a
lenivým; znamená podobati se neplodnému fíku,
o němž pravil jednou božský Mistr: »Vykopej jej,
k čemu vysiluje půdu?.<<1)

Zpronevěřovati se milosti znamená následovati
židů, kteří zprvu odpírali poslouchati proroků,
které jim Bůh posílal, a kteří pak zneuznali samo
Slovo Boží. Připomeňme si, že ježíš Kristus plakal
nad nevděčným městem jerusalemem; chtěl je
spasíti, ono však dovršilo svou záhubu odpíráním
vší laskavosti, které se mu dostalo.
Pomněme, že božský Spasitel pláče rovněž nad
dušemi zpronevěřivšími se milosti, které jako
jerusalem svalují na sebe největší neštěstí.
jaký to předmět k úvaze zvláště pro nás,
k nimž jest Bůh tak štědrý svými mílostmí! Pů
sobíme s nimi? jaký užitek máme ze svých roz—
jímání, z duchovních čtení, z laskavých rad, které
jsou nám udíleny, z dobrých příkladů, jichž jsme
svědky, a vůbec 2 tolikerých prostředků posvěcení,
které nám Prozřetelnost připravila?
1) Luk. 13, 7.
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Milosti, kterých se nám dostává, posvětily na
věrnějšími v zachovávání pravidel, ani umrtve—
nějšími.
ll. Neblahé následky zpronevěření milostí. Du
ším, které odpírají milosti, dostává se méně a méně
oné milosti, které zneužívaly, ony se vydávají v ne

bezpečí zaslepenosti, nastupují cestu, která vede
do propasti věčné.
Nepůsobiti spolu s milostí znamená zmenšovati
její vznik do budoucnosti a tudíž znesnadňovati si
víc a více úsilí, jehož vyžaduje ctnost. Či není
pravda, že jakmile se zpronevěříme milosti, cítíme
se slabšími k dobru a méně zmužilými plniti své
povinnosti? Či není pravda, že nastává v naší duši
ihned velká prázdnota a že se naše duše cítí roz—
rušena, neklidna a zbavena vnitřních útěch?
Toť jako za spravedlivý trest se ukazuje Bůh
méně štědrý k nám. Svatý Basil praví: »jsme-li
nedbali a ospalí ve službě Boží, tu se zdá jakoby
božský Mistr usnul vzhledem k nám, jako kdyby
již na nás nemyslil.<< On trestá naši zpronevěru
nedostatkem svých milostí, ne vždy těch. které
jsou nám naprosto nutny, ale oněch zvláštních,
vybraných milostí, jež vzhledem k okolnostem
mohou nám býti přece nevyhnutelnými. A kolik
zásluh ztrácíme takto svou hříšnou nedbalosti!
Co však nás předevšim musí naplniti strachem,
jest, že milostí ubývá pro naši zpronevěru. Bůh
mlčí, když byl nadarmo mluvil; skrývá se, když
byl dlouho hledal; vzdaluje se, když byl marně
klepal na dveře našeho srdce. Duše se stávají víc
a více zaslepenými a setrvávajíce ve svém odporu
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stávají se zatvrzelými ve zlém. Pak splní Pán onu
hrozbu v knize Přísloví: »Volal jsem vás a odpí
rali jste, vztáhl jsem ruku svou, a nebylo, kdo by
pohleděl, pohrdli jste všelikou radou mou a do—
mlouvání mého zanedbali jste, protož i já také
k zahynuti vašemu smáti se budu.<<1)
ježíš Kristus pravil židům: »já jdu, a budete mě
hledati a ve svém hříchu zemřete.-<?) Tak mluví
i k těm, kteří pohrdají jeho milostmi; nadejde
okamžik, kdy zazáří nad nimi jeho spravedlnost a
kdy je zanechá v jejich neštěstí.
Abychom lépe poznali hrozně následky odpí
rání milosti, tažme se duší, které již stály před
soudnou stolicí Kristovou. Tažme se těch, kteří
úpí v očistci, a kteří spatřují v zpronevěře milosti
pravou příčinu svých muk.
A zajděme dále; tažme se zavržených, kteří trpí
nesčetné bolesti, bez konce a bez úlevy a to hlavně
proto, poněvadž se zpronevěřili milosti... Snad
byly první jejich nevěrnosti měně těžké nežli jsou
nevěrnosti, kterých si my dovolujeme.
Kdyby se jim bývalo snad dostalo tolikerých
milostí jako nám v našem povolání, byli by dnes
světci.
O ježíši, jak často jsem zneužil tvých milostí,
pohrdaje takto krví, kterou jsi prolil, abys nám
jich zasloužil! Snažně tě však prosím, odpusť mi,
a místo abys mi je odňal, jak bys ve své spravedl
nosti učiniti mohl, uděl mi jich ve větší hojnosti.
1) Přísl. 1, 24—26.
2) Jan 8, 21.
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Kéž zvítězí tvá štědrota nad mou zlobou a dá mí
jednati podle tvých záměrů se mnou, bych dosáhl
takto milostí konečné vytrvalostí, po níž celým
srdcem toužím!

Duchovní kytice. Jak často nechal Bůh slyšetč.
vnitřní hlas, aby vás dojal, a vy jste ho přece
neposlouchali!
(123. rozj. 2.)
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78. VNITŘNÍ DUCH ZBOZNOSTI.
K rátk ý obsa h.

[. Reholník naplněný vnitřním

duchem. Takový řeholník myslí často na Boha, kráčí
v jeho přítomnosti, jeho duch i jeho srdce se zabývá
Bohem a věcmi božskými, rád rozmlouvá s Ježíšem a
utíká se k němu; vystřihá se toho, co by ho mohlo od—
vraceti od těchto svatých cvičeb. Buďme muži rozjímání
:: upevnime v sobě vnitřního ducha.
ll. Nutnost vnitřního ducha. Tento vnitřní duch jest nám
nutný k dosažení našeho určení, jež jest Boha poznávati,
ho milovati a jemu sloužiti; jest nutný k následování
Krista a svatých, k pokroku v dokonalosti a k dobrému
plnění povinností. Sebeřme se často, abychom očistili své
úmysly a posvěcovali své skutky.
Ill. Výhody vnitřního ducha. Vnitřní duch odlučuje nás
od věci stvořených, spojuje nás s Bohem, zjednává nám
zvláštní milosti, udržuje nás ve zbožnosti a v horlivosti,
jest nám zdrojem zásluh í nejsladších útěch. Prosme Boha,
aby odstranil vše, co by mohlo zeslabiti naše spojení s ním.
ROZJlMANl.

Království Boží jest ve vás. (Luk. 17, 21.)

[. Reholník naplněný vnitřním duchem. Vnitřni
duch jest s pomocí milosti Boží nabytý zvyk za—
městnávati ducha i srdce Bohem a věcmi Božími.

Řeholník naplněný timto duchem myslí často na
Boha, kráčívá v jeho božské přítomnosti; hledá
takřka patřiti již zde na zemi na toho, jenž jest
pravda sama a jenž ho určil, aby na něho patřil

tváří v tvář v životě věčném. Nemísí se do věcí
zevnějších, marnivý ruch světský jest mu vyrušo
váním a nudou; dává pozor jen na tajemnou mluvn
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milosti řka s Davidem: »Poslechnu, co mi řekne
Hospodin Bůh<<1)v hloubí srdce mého.
Řeholník naplněný vnitřním duchem řídí všechny
své náklonnosti k Bohu a k věcem božským. Mi
luje krásu nestvořenou a miluje ji láskou vroucí,
vytrvalou i velkomyslnou. Srdce jeho tluče jen pro
Boha, v něho doufá, po něm touží, jeho si přeje
míti a jen jemu se chce zalíbiti.
Řeholník naplněný vnitřním duchem myslí často
na ježíše Krista a rád rozmlouvá s tímto sladkým
Spasitelem. »Pane Bože můj,<<praví mu, »mluv
ke mně, abych snad nezemřel a nezůstal bez užit
ku, kdybych byl pouze zvenčí napomínán a nikoli
spolu v nitru roznícen.<<2)
Hledá jen spojení s ježíšem, nalézá odpočinek
jen v ježíši, jemuž dí se svatým Tomášem: »Pán
můj a Bůh můj!<<3)anebo se svatým Františkem
z Assisi: »Bůh můj a mé všeckol<<
Věnujme se rozjímání, buďme muži rozjímání,
neboť žádné cvičení není tak způsobilé, bychom
mohli vnitřního ducha dosíci, v sobě jej rozmno
žití a upevniti.

ll. Nutnost vnitřního ducha. jsouce stvořeni po
znávati Boha, zdaž nemáme ducha svého naplniti
jeho přítomnosti? Užívali bychom svého rozumu
tak, jak máme, kdybychom se jím zabývali jen
nahodile a povrchně?
jsouce stvořeni k milování Boha, zdaž nemáme
říditi své srdce k němu? Zdaž nemá býti láska
1) Žalm 84, 9.
2) Násl. Kr. "I. k. 2, 3.
3) Jan 20, 28.
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k této svrchované kráse obvyklým naším citem,
kterou se máme bez ustání snažití rozvíjetí a zdo—
konalovati? Nemá naše vůle řídití všechno své
úsilí k plnění vůle Boží?
Bez vnitřního ducha nejednalí bychom podle
svého určení jako lidé, a tím méně bychom jednali
podle svého určení jako křesťané a jako řeholníci.
Musíme následovati Ježíše Krista; co však bylo
zaměstnáním jeho nejsvětější duše, dokud žil mezi
lidmi? Sám nám to praví slovy: »Zdaliž jste ne
věděli. že já musím býti v tom, co jest Otce
mého?<<1) Stále se zabýval svým Otcem; srdce
jeho jej mílovalo láskou nekonečnou; jeho touhou
bylo viděti, že ho lidé poznávají, jej milují a
oslavují. Kterak bychom mohli býti jeho učedníky,
kdyby nebyla duše naše, pokud ji možno, dbalá
poznávati a mílovatí Boha, toužíti po jeho oslavě
a hledatí í užívati prostředků k jejímu rozmno
žení?
Musíme následovatí svatých; nuže, všichni byli
naplnění vnitřním duchem. Svět se jím ukazoval
se svou okázalosti a ve svém falešném lesku; oni
se však od něho odvrátili a dávali najevo. že se
zabývají jen věcmi nebeskými.
Proto musíme býti naplnění duchem vnitřním.
Máme jej a v jakém stupni? Veiděme často sami
do sebe. Navykněme si uvažovatí o svých skut
cích, o svých mravních náklonnostech. Neoddá
veime se svým zevněíším zaměstnáním tak. že za
nedbáme péči o svou duši. Připomeňme si napo—

menutí svatého Bernarda: »Buďte jako vodojem,.
1) Luk. 2. 49.
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jenž se naplní a pak dává ze svého nadbytku, a
nikoli jako stoka, jež si ničeho nenechává.<<
lll. Výhody vnitřního ducha.

»Uč se<<, praví

Následování Krista, »pohrdati tim, co jest mimo
tebe, obirej se svým nitrem a poznáš, kterak
v tobě vzejde království Boží.<<1)A to proto, po
něvadž vnitřní duch jest skutečně hojným zdrojem
zvláštních milostí. Spojuje nás co nejúžeji s Bohem
& pozvedá nás nad věci stvořené. Činí nás vždy
méně a méně přístupnými šipům nepřátel spasení.
Působí, že máme velký užitek z duchovních cvičení
a že se stáváme muži modlitby a oběti.
Vnitřní duch jest nám také zdrojem nevýslov
ných útěch. Ježíš navštěvuje ty, kdož jsou jim na
plnění; rozmlouvá s nimi, těší je, upevňuje je v po
koji a jedná s nimi 5 překvapující důvěrnosti. Oni
nacházejí sladkými a líbeznými i ty nejnamáha—
vějši cvičby řeholního života; láska oslazuje

všechna utrpení jejich povoláni, otupuje všechny
trny, které se naskytnou a odnímá jejich bolestem
největší prudkost.
Proto volá vším právem spisovatel Následování
Krista: »Blahoslavená duše, která slyší v sobě
mluvití Pána a z jeho úst příjímá slova útěchy.
Blahoslavené uší, jež vnímají vánek božského še
potu, toho však nedbají, co jim našeptává tento
světlaz)
O ježíši, zbav mě oněch běd, které zatěžují duši
a brání ji pozvedati se myšlenkami i city k tobě;
dejž, abych naplněn vnitřním duchem, zabýval se
1) Kn. ll., ], l.
2) Kn. lll., ], l.
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podle příkladu tvých svatých jen myšlenkami na
tebe, láskou k tobě a plněním tvé božské vůle a
stal se hodným patřiti s nimi na tebe v tvém ne
beském království.

Duchovní kytice. Prosme Boha o vrouci lásku
k vnitřnímu životu, aby každý okamžik našeho
života byl novým stupněm ke spojeni s nim.
(103. rozj., 2.)
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79. SEBRANOST. — ZEVNEJŠÍ SEBRANOST.
K r á t k ý o b s a h . l. V čem záleží sebranost.

Sebra—

nost záleží v tom, že odvracíme své schopnosti od věci čas
ných, abychom se zabývali Bohem a věcmi Božími. jest
zevnějši, vztahuje-li se na smysly; ostřihejme své smysly
zachovávajíce předevšim pravidla řeholní slušnosti. Střez—
me se roztržitosti, jež jest tak škodliva zájmům naší duše.
ll. levnější sebranost se nám doporučuje. Duch svatý ji
předpisuje; Ježíš Kristus podal jí příklad; svatí nám mluv-.
o její nutnosti, naše pravidla ji výslovně doporučují. Dá-
vejme svým zevnějškem najevo, že se obvykle udržujeme
v přítomnosti Boží.
Ill. levnější sebranost vzdělává bližního a jest nám
velmi prospěšna. Bez této sebranosti dávali bychom lidem
světským, Bratřím i žákům jen pohoršení. Uvažme, že
sebranost jest zdrojem pokoje, usnadňuje nám užitek ze
cvičení, prospěch v ctnosti a dosažení zásluh. Abychom se
cvičili v sebranosti, musíme se uměti umrtvovati. Můj Bože,
dejž, bych zůstal věren cvičbě v sebranosti.
ROZJIMÁNI.

Neni ve větru Hospodin . . . není v zemětřesení Hospodin.
(III. Král. 19, 11.)

l. V čem záleží sebranost. Sebranost záleží
v odvrácení našich schopností od věci časných a
v obrácení jich k Bohu a k duši. Jest zevnější,
vztahuje-li se na naše smysly, a vnitřní, vztahuje-li
se na schopnosti našeho ducha i srdce.
Býti tedy zevně sebraným znamená nezabývati
svých smyslů věcmi, jež se nesrovnávaji s našimi
povinnostmi, a odvraceti je od toho, co by mohlo
rozptylovati naši pozornost na věci duchovní.
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Býti zevně sebraným znamená býti skromný
očima a svými pohledy dávati najevo, že se naše
duše zabývá vnitřně Bohem, jehož božské přitom
nosti nezapomíná.
Býti zevně sebraným znamená zavřiti uši svět
skému ruchu, zachovávati pravidly předepsané
mlčení, a musime—limluviti, činiti to tiše a tak, jak

se sluší na svatost našeho stavu; znamená dělati
pokud možno nejméně hluku při chůzi, při zavi
ráni dveří a při všech ostatních podobných přile
žitostech.
,
Býti zevně sebraným znamená míti zdrželivost
mající znak důstojnosti i vážnosti, klidnou chůzi
projevující duši, která se dovede opanovati a ne
dává se opanovati nezřízenými náruživostmi.
Neschází nám něco z toho, co bylo řečeno? Ne
zapomínejme, že roztržitá duše jest onou cestou,
o níž mluvi ježiš Kristus, na niž sice padá símě

milosti, avšak bývá nohama pošlapáno, anebo
ptáky nebeskými sezobánoř)

ll. levnější sebranost se nám daporučuje. Uvaž
me 0 hlavních pohnutkách, jež nás nabádají za
chovati věrně zevnější sebranost.
Předně si připomeňme, že nám ji Duch svatý
doporučuje řka v Písmě svatém: »Opatruj pečlivě
sebe sama<<;2) »povedu duši na poušť a mluviti
budu k srdci jejímu.<<3)

ježiš Kristus dokazoval sebranost způsobem nej
dokonalejšim; prožil v ústraní prvnich třicet let
1) Luk. 8, 5.

2) Deuter. 4, 9.
3) Oseáš 2, 14.
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svého života a neustával po dobu tří ostatních let
vzdělávati svým zevnějším chováním všechny,
kdož ho pozorovali; nuže, na ničem si nemáme dáti
tak záležeti, než abychom nabyli větší a větší po
dobnosti s tímto božským vzorem.
Všichni učitelé duchovního života a mezi jinými
zbožný spisovatel Následování Kristal) naléhají na
nutnost sebranosti. »Nemůžeš-li míti své myšlen
ky sebrány ustavičně, čiň to aspoň někdy. Marnosti
ponech marným; ty však k tomu obracej snahu
veškeru, co ti káže Bůh. Zavři za sebou dveře své
a povolej k sobě ježíše, miláčka svého.
V mlčelivosti a klidu prospívá duše zbožná...
a vchází se Stvořitelem svým v obcování tím dů
věrnější, čím více žije vzdálena od všeho pozem
ského ruchu.<
Náš svatý zakladatel, jenž zachovával s takovou
dokonalostí zevnější sebranost, předepsal nám její
cvičbu v několika kapitolách našich svatých pra
videl a jmenovitě v kapitole o slušnosti, kde se
neobává nám říci, že »máme považovati roztržité
ohlížení očima za zdroj všelikých nepořádků v ře—
holní obci<<.2)

Bděme tedy nad svým chováním a dávejme ce
lým svým zevnějškem najevo, že podle ducha
svého stavu udržujeme se obvykle v myšlenkách
klanění se u přítomnosti Boží.

Ill. levnější sebranost vzdělává bližního a jest
nám velmi prospěšna. Musíme vzdělávati věřící a
své žáky; bez zevnější sebranosti toho však ne
1) Kn. l., 19, 4 a 20, 6 a 8.

2) Všeob. prav. 23, 6.
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můžeme činiti. Ona jest skutečně způsobem příslu
šícím řeholníku; roztržitost ho činí nehodným jeho
jména i šatu, jako kdyby náležel ještě světu ne-
méně srdcem než pohledy, slovy i jednáním.
Celé kázání jest viděti sebraného řeholníka,
Bratra, jenž kráčí ulicemi s opravdovou skromnosti,
jenž dosvědčuje, že jest ve světě, aniž jest ze světa,
jenž se jeví zrakům všech zaměstnán jediné Bohem,
jemuž zasvětil svého ducha, své srdce i tělo.
Musíme vzdělávati spolubratry; i v pohledu
na řeholní komunitu, v níž panuje sebranost, jest
rovněž celé kázání. 0, jak se cítíme nabádáni
k dobrému, vstoupíme-li do takových domů,
z nichž jest vyloučen marný ruch světský, kde vše
hlásá zdrželivost, úctu i modlitbu.
Čiňme tedy vše, co jest nám možno, aby naše
řeholní komunita splácela tento dluh vzdělávání,
a jak se vyjadřují naše pravidla, hled'me, »aby
naše posunky a všechny pohyby našeho těla dály
se tak, by mohly každého vzdělávati<<.1) Ostatně,
jak vzácných výhod získáváme zachovávánim ze
vnější sebranosti. jest zdrojem pokoje i klidu, po
něvadž vzdaluje od nás příčiny vzrušení i nepo
koje; pomáhá nám uchovati užitky z našich cvi
čení, k nimž jest kromě toho nevyhnutelnou pří
pravou; skrze ni kráčíme s jistotou po cestách
svatosti a zdokonalujeme své spojení s Bohem;
stává se nám také vydatným zdrojem zásluh, po
něvadž vyžaduje obětí našich přirozených náklon
ností a jelikož nás nabádá posvěcovati lépe všech
ny naše činy.
1) Všeob. prav. 23, 14.

401
O Bože, jenž nám pravíš v Písmě svatém, že ne—

přebýváš ve zmatku ani v nepokoji, dejž, abych
zůstával věren cvičbě v sebranosti, aby nic nepře
káželo ve mně tvému přebývání v mém srdci &
bych zůstávaje ve spojení s tebou byl na sklonku
svých dnů připuštěn k onomu věčnému spojení, jež
jest blaženosti vyvolených.

Duchovní kytice. Snažte se nabýtt prostého
vzezření i chování a prostých způsobů, které
jevi ráz ducha Božího.
(Dopisy,)
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80. VNITŘNÍ SEBRANOST.
K r á t k ý o b s a h . l. V čem záleží vnitřní sebranost.
Býti vnitřně sebrán znamená zabývati se v duchu i srdci
Bohem i věcmi Božími; znamená zapuditi každou svět
skou, pozemskou a neužitečnou myšlenku; vyloučiti kaž
dou nezřízenou žádost, každou náklonnost, která není pro
Boha. Vcházejme často do sebe a zkoumejme pohnutky
svých činů a obětujme je Bohu.
ll. Nutnost i výhody vnitřní sebranosti. Všichni učitelé
duchovního života ji doporučují; jest jednou z opor našeho
institutu; svatí ji milovali a pěstovali; jest nutna k prospí
vání v dokonalosti. Stupeň našeho spojení s Bohem závisí
od sebranosti.
Ill. Povážlivý stav duše bez sebranosti. Duše ta jest ne
pozorna k hlasu milosti; zle se poznává, nemá užitku z ná
božných cvičeni, stává se otrokyní svých smyslů, přijímá
ducha světského, víc a více slábne a kráčí k své záhubě.
Prosme Boha, aby nedopustil kráčeti nám po tak nebez
pečné cestě.

ROZJÍMANI.

Království Boží jest ve vás. (Luk. 17, 21.)

l. V čem záleží vnitřní sebranost. Abychom si
náležitě vážili vnitřní sebranosti a povzbudili se
k odhodlaněmu rozhodnutí pro ni, pohlédněme na
její podstatu, nutnost i na její výhody
Vnitřní sebranost jest činnost duše shromažďu
jící a soustředící v sobě svou pozornost a vypro
šťující své schopnosti od věci časných, aby na
byla snadnosti zabývati se Bohem a věcmi Božími.
Ten, jenž ji zachovává, má ducha i srdce odlou
čeny od předmětů stvořených; varuje se ukojení
pouhé zvědavosti a vyhledávání rozptylujícich no
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vínek; zapuzuje každou světskou, pozemskou i ne—
užítečnou myšlenku.
Nezastavuje se při tom, co pomíjí, ale zabývá
se tím, co jest nebeské; zapovidá své paměti při
pominatí mu vzpomínky marnívé a nebezpečné;
zamítá všechny představy, které mu předvádí

obrazotvornost, aspoň nejsou-lí způsobilé, aby ho
nabádaly k dobrému; bdí nad svým srdcem, abv
utlumíl hned v počátcích každou nezřízenou žádost
a každou náklonnost, jež není pro Boha.
jedná podle rady našeho svatého zakladatele:
»Snažte se, aby váš duch byl vždy na sebe pozo
ren, aby mohl příjmouti osvícení, jimiž jej Duch
svatý hodlá osvítiti, a jednatí pak moudře podle
tohoto osvícení při veškerém svém počínání.<<1)

Duše zachovávající sebranost, toť María, sestra
Lazarova, sedící u ježíše a naslouchající božskému
učení; ona jest miláčkem Krále nejvyššího dlic
v samotě, aby poslouchala jeho slovo v hloubí
srdce; taková duše jest jako zorané i obdělané
pole, jest připravena příjmouti i zúrodníti simě
milostí.
Zachovávejme tedy věrně vnitřní sebranost.
Soustřed'me svou mysl před duchovními cvičeními
a při nich, abychom od nich vzdálili každé k nim
se nehodící zaměstnání; soustřed'me svou mysl.
pokud možno nejčastěji, abychom zkoumali po
hnutky svých skutků a činili je jen k účelu nadpři
rozenému.
Obvyklá cvičba v sebranosti bude nás zajisté
státi námahu, avšak jsouce podporováni milosti
1) Sbirka.
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neváhejme vzíti ji na sebe, neboť tu jde o věc pod
statnou.

ll. Nutnost a výhody vnitřní sebranosti. je-lí
zevnějši sebranost, jak jsme rozjímali, nutna do
bám Bohu zasvěceným, co teprve mysliti o vnitřní
sebranosti, jejímž jest jen prostředkem a bez níž
by »byla málo prospěšná<<?1)
Všichni učitelé duchovního života hlásali její

nutnost. Všichni pravili se svatým Bonaventurou:
»jsem přesvědčen, že sebranost jest jedna z nej
nutnějších zbožných cvičeb a nejschopnější po
zvednouti nás na vysoký stupeň dokonalosti<<,a se
spisovatelem Následování Krista: »Chceš-li míti
pravý pokoj a sjednocenost mysli, dlužno, abys
všeho ostatního pominul a měl na paměti sám
sebe.<<2)

Připomeňme si důležitost, jakou jí přikládal náš
svatý Otec učiniv ji jednou z opor našeho institutu.
Také všichni svatí pěstovali vnitřní sebranost;
dobří řeholníci všech řádů i stavů odloučili se od
světa více duchem i srdcem, nežli tělem.
Buďme v tom, jakož i v ostatních věcech, ná
sledovníky svatých. Ostatně bez sebranosti ne
mohli bychom dojíti cíle svého povolání.
Musíme se snažiti o dokonalost; nezáleží však
tato ve spojení s Bohem, k němuž jest sebranost
nevyhnutelným prostředkem? Nezáleží ve věrném
působení spolu s milostí? Abychom však s ní pů
sobili, zdaž nemusíme býti na ni pozorní a uložiti
tudíž svému duchu isvému srdci mlčení?
1) Sbírka.
2) Kn. Il. 5, 2.
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Sebranost jest nám také nutna z jiných zřetelů.
Pomáhá nám k opanováni sebe samých, takže mů
žeme poroučeti svým náruživostem i náklonno
stem a učiniti si je poslušnými; připravuje nás
podivuhodně ke všem našim řeholním cvičením a
zabezpečuje jejich dobrý úspěch; usnadňuje nám
uctívání Pána našeho ježiše Krista, a lásku k němu,
činí nás ochotnými naslouchati jeho slovu a násle
dovati jeho příkladů. Dodejme konečně, že zjed
nává duši sladké útěchy a pomáhá jí, aby se udržo
vala v klidu i v pokoji.
Šťastni tedy ti, kdož zachovávají vnitřní sebra—
nost! Nacházejí se na pravé cestě ctností a jsou
schopni konatí nejrychlejší pokroky.

lll. Povážlívý stav duše bez sebranosti. jak
politování hodni bychom byli, kdybychom se ne
cvičílí ve vnitřní sebranosti! Naše duše by se za—
bývala jen věcmi časnými, stala by se jejich otro—
kyní a pozbyla by lehkosti pozvedatí se k Bohu;
nebeská vnuknutí a hnutí milosti neměla by žád—
ných účinků pro naše posvěcování, ochabovala by
víc a více, a zatim by žádostivost den ze dne víc
a více opanovala naše srdce; byli bychom bez
obrany proti duchu světa, jenž nás může velmi
rychle a velmi daleko zavléci na cestě zla; du
chovní cvičení přinášela by nám malý užitek, po
něvadž bychom je činili bez přípravy a v takovém
stavu mysli, který by ochromoval jejich spasitelné
účinky.
Kdybychom nezachovávali sebranosti, bylo by
naše svědomí vždy ve zmatku a my bychom ne
mohli nabýti poznání sebe samých, bez něhož není
pravé moudrostí; pamět by nám předváděla jen
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marnivé i nebezpečné vzpomínky; obrazotvornost
představovala by nám jen falešné i svůdné obrazy
a tato schopnost, nazvaná právem »domácím šaš—
kem<<,stala by se domácí paní v naší duši a za
vinila by všechny možné nepořádky.
A jaké nebezpečí by nám hrozilo též se strany
srdce! Víme až příliš dobře, že od přirozeností se
kloní ke tvorům, že zůstaveno volné má zálibu na
světě i na hříchu a že miluje vše vyjma krásu ne
stvořenou, kterou jediné mílovatí má.
Pane, nauč mě vážití si velmi sebranosti, pomoz
mi dobře ji zachovávati, abych vzdaluje od své
duše všechny neužitečné myšlenky a marnívý ruch
zvenčí, naslouchal pozorně í učelívě tvému slovu,
jež jest mým světlem, mou útěchou a mým životem.

.

Duchovní kytice. Učžňte předsevzetí státi se
hodně sebranými a užívejte k tomu všech mož
ných prostředků.
(Dopisy.)
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81. PŘÍTOMNOST BOŽÍ.
K rá t k ý obsa h.

]. Bůh jest všude. »Nenaplňuji,

pravi Hospodin, nebe i zemi?< »Hledejte, jak se vám libi,<
pravi svatý Augustin, »nenaleznete místa, kterého by Bůh
nenaplňoval svou přítomností.< Bůh jest mimo nás, Bůh
jest v nás, my jsme v Bohu, jeho přítomnosti nemůže nic
uniknouti. Dbejme na Boha v sobě, rozmlouvejme s ním
často.
ll. Bůh vše vidí. Zná dokonale naše myšlenky, slova,
skutky, tužby a pohnutky, z nichž jednáme; tento Bůh_
jenž vše ví, jest Bůh, jenž odměňuje, Bůh, jenž tresce,
Udržujme se v přítomnosti Boží a varujme se všeho, co se
mu nelíbí.

ROZleANl.
Kam mohu zajít před tvým duchem, nebo kam utéci
před tvou tváří.? (Žalm 188, 7.)

!. Bůh jest všude. Bůh jest všude, Bůh vidí vše,
toť jsou základní pravdy pro život v přítomnosti
Boží, a jež jsou právě tak důležitým předmětem
rozjímání, jako jsou samozřejmě každému rozum
nému duchu.
Bůh jest všude. »Zdaliž nebe i země já nena
plňuji, di Hospodin?<<1) pravi jeremiáš. Poněvadž
jest jeho nesmírnost, jakož i ostatní jeho dokona
losti, nekonečná, nemůže býti místa, kde by nebyl;
jest počátkem každé bytosti a jest nemožno, aby
byli tvorové mimo něho a bez něho.
Proto dí právem svatý Augustin: »jděte, kam
chcete, hledejte, jak se vám líbí, nenaleznete místa,
1) jerem. 23, 24.
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kterého by Bůh nenaplňoval svou přítomností.<<
Ano, neustále se nacházíme v nekonečném oceánu
nesmírnosti Boží, vždy jest s námi i v nás, vždy
jsme v něm i skrze něho.
jsme v Bohu a Bůh jest v nás co nejskutečněji
a s námi nejúžeji spojen, nic' v přírodě nemůže nám
poskytnouti přesnou představu o tom, neboť jsme
v něm více, nežli jest letící pták ve vzduchu, nebo
houba, nalézající se v hlubině mořské, ve vodě,
anebo křišťálová nádoba, stojící na slunci, ve
světle.
Bůh jest v nás, aby udržoval naši bytnost, u
držoval i zachovával vlastností naší přirozenosti.
On dává našemu oku schopnost k vidění, uchu
schopnost k slyšení, skrze něho může náš jazyk
mluvití, ruce se pohybovati, duch mysliti, srdce
milovati. V každém okamžiku můžeme říci: jsem
jen skrze Boha; on mi nyní dává jsoucnost i život;
kdyby ho zde nebylo, nebyl bych; kdyby se ode
mne vzdálil, upadl bych ihned do nicotností, ze
které mne pozvedl.1)
Bůh jest v nás; Bůh jest též mimo nás. Ať za
létne myšlenka naše až za obzor, ať vzlétne
i k nejvzdálenějším hvězdám, ať jest prostranství,
na něž patří, jakékoli, Bůh v něm sídlí a ničeho
v něm není, leč skrze něho.
Všechno nás nabádá zvolati s Davidem v citu
přítomnosti Boží: »Kam mohu zajít před tvým
duchem, nebo kam utéci před tvou tváří? Kdybych
na nebe vstoupil, jsi tam ty, jestli si do pekel
lehnu, hle, tys tu. Vezmu-li křídla zory a spustím
1) Metoda rozjímací.
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se v dálných končinách moře: i tam bude ruka
tvá mně v patách a tvá pravice uchopí mne.<<f1;
Kéž tato velká pravda »Bůh jest všude<<,jest našim
úplným přesvědčením.
Pozorujme Boha v naší duši přítomného daleko
zvláštnějšim způsobem nežli ve tvorech, kteří ne
jsou schopni jej poznávati. Rozmlouvejme s nim
často; je-li v nás, aby nám dal jsoucnost i život,
jest také v nás, aby tu přijímal naši poctu a slyšel
naše prosby. Vzdávejme mu poctu a přednášejmc
mu své prosby; projevme mu se vší vroucnosti své
ho srdce touhu, zůstávati s ním ve spojení na věky.

ll. Bůh vidi vše. Tato pravda jest jen důsled
kem pravdy, o niž jsme rozjímali: »Bůh jest všu
de.<<Bůh vše vidi: Při vzpomínce na ono oko, je

muž není nic skryto, rceme s královským proro
kem: »Pane, zpytuješ a znáš mě, rozumíš mým
myšlenkám z dálky. Chodim-li či ležím, zkoumáš,
všecky mé cesty jsou ti známy.<<'-')

»Řeknu-li: »Tma mě přikryje jistě. budiž nocí
vůkol mne světlo<<zani tma ti nebude tmavá, a noc
jako den ti bude. světlá.<<'3) >>Se všech stran

mě

obkličuješ a svou ruku na mne kladeš.<<4)Připomí

nejme si tedy často onu spasitelnou pravdu. »Bůh
vidi vše<<,a živme ji svého ducha, neboť žádná jiná

nemůže nás tak nabádati konati vše dobré, kterého
Bůh i lidé od nás očekávají.
Bůh vidí vše; on zná dokonale, co jsme činili, co
činíme, i co hodláme činiti; on proniká myšlenky
1) Žalm 138, 7—10.
2) Zalm 138, 1—4.

3) Zalm 138, 11 a 12.
4) Žalm 138, 5.
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našeho ducha, rozpoložení naší vůle, nejtajnější
tužby našeho srdce, naše náklonnosti a pohnutky,
z nichž jednáme.
Bůh vidí vše; nic mu není skryto z našich styků
s žáky a osobami světskými, ani z našeho chování
k sobě samým. Ví vše, co jsme řekli; byl přito—

men všem hovorům, jichž jsme se zúčastnili; slyšel
naše zpovědi a naše nejdůvěrnější sdělení, žádné
naše slovo nemohlo mu uniknouti.
Bůh vidí vše; on však jest nejvyšším odplatite—
lem. Jaká to vzpruha k oživení naší zmužilosti! On
jest svědkem našich bojů; vidí naši lásku, odda
nost i naše obětí; pozoruje naší horlivost pro jeho
slávu; on čítá i oceňuje naše dobré skutky. jest
s námi, aby nám pomohl uskutečniti dobré, pěsto
vati ctnost, prospívati ve svatosti a v den věčnosti
bude ještě s námi, aby se stal naši odplatou.
Bůh vidí vše; on však jest nejvyšší soudce ži
vých i mrtvých'. Strachujme se tedy znelíbiti se
mu, a máme—lineštěstí býti v hříšném stavu, po
mněme, že zná naše poblouzení a že se chystá
trestati nás za naše nepravosti; pamatujme na
ortel zlořečení, jejž vyřkne nad těmi, kteří neuzná
vali jeho božské přítomnosti přestupujíce svatý
zákon. Pomněme, že jeho zrakům nemůže nic unik
nouti, a odpovězme pokušiteli se svatým Augusti
nem, že Bůh jsa všude přítomen, nesmíme jej nikde
urážeti.
Podle napomenutí spisovatele Následování Kris
ta snažme se kráčeti státe přede tváří Boží čistě

jako andělů)
1) Kn. l., 19, l.
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Pane, jenž jsi ve mně, se mnou i přede mnou,
abys mě zachovával i spravoval a pozoroval mé
činy, dejž, abych byl s tebou svými myšlenkami
i svými náklonnostmí, s tebou působením spolu
s tvou milosti, před tebou vzpomínkou na tvou bož
skou přítomnost; uděl mi, abych ji nikdy nezne—
uznával dopouštěje se hříchu, abych ji vždy uctíval
v tomto životě a dosáhl patřiti na tvou tvář na
vččnosd.

Duchovní kytice. Křžvdžme Bohu přebývající
mu v nás, hledáme-li uspokojžtž sebe a nikoliv
Boha.
(Metoda rozjímací.)
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82. PROČ MÁME ZÍTI V PŘÍTOMNOSTI
BOZI.
K r á t k ý o b s a h . ]. Musíme žití v přítomnosti Boží

již pro svůj stav. Jsme tvorové Boží, křesťané, učedníci
Ježíše Krista, řeholníci a učitelé, jako takoví musíme se
snažiti udržovati se v přítomnosti Boží. Zel, nemusíme
však říci vpravdě: »Hospodin jest na tomto místě, a já
jsem nevědělk
ll. Stálá vzpomínka na přítomnost Boží jest nám velmi
doporučena. Bůh ji v Písmě svatém přikazuje; učitelé du
chovního života jednomyslně ji radí; svatí ji milovali; náš
svatý zakladatel ji učinil oporou institutu a napominá ve
všech spisech, abychom se v ni věrně cvičili. Nezapomí
nejme, že jsme stále v přítomnosti Boží, jenž jest naším
životem, naší silou a svědkem našich činů.
lll. Stálá vzpomínka na přítomnost Boží jest velmi pro
spěšná. Jestit' záchranným prostředkem před hříchem; ona
předejde pokušení a pomáhá zvítěziti nad nimi; jest bez
pečnou cestou k dojití svatosti; ona nás podporuje při
práci a v utrpeních. O, jak jest myšlenka, »Bůh mě vidí<<,
způsobilá dodati nám zmužilosti i důvěry!
ROZJÍMANI.

Choď přede mnou a buď dokonalý. (Gen. 17, 1.)

[. Musíme žítí v přítomnosti Boží již pro svůj
stav. Stálá vzpomínka na přítomnost Boží záleží
v tom, že jednáme vždy podle oné základní prav
dy: Bůh jest všude, Bůh vidí vše, nyní jsem před
jeho zrakem, jenž proniká až do hlubin mé duše.
Ať na sebe patříme s kteréhokoli hlediska, vždy
se stává zřejmým, že se jí nemůžeme ani dosti

oddaú.
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ježto jsme tvory Božími, zdaž není slušno, aby
chom na něho myslili a ho milovali? Obdrževše
všechno od něho, zdaž mu nemáme říci se svatým
Augustinem: »Pane, poněvadž každé chvíle užívám
tvých darů, proto tě musím míti v každém okamži
ku před očima svýma i ve vzpomínce své<<?

jako křesťané jsme chrámem Božím, mohli by
chom tedy, zapomenoucc své hodnosti, neznati a
urážeti Pána nejvyššího, jenž ráčí v něm přebý

vati?

__

_lako učedníci ježíše Krista, zdaž nemáme míti
stále před očima tento božský vzor a dlíti tudíž
stále v jeho svaté přítomnosti a dosvědčovati mu
svou lásku?
Jako řeholníci jsme podle svého stavu klaniteli
Bohu, jenž nás povolal k své službě, anděly, kteří
mají zde na zemi tvořiti jeho dvořanstvo; zdaž ne
máme podle mínění našeho svatého zakladatele
býti proniknutí hlubokou úctou při pohledu na
vznešené dokonalosti Boží a rozplývati se vnitřně
před ním citem klanění, při patření na jeho svatou
přítomnost?
jako učitelé musíme si takřka bez ustání připo
mínati, že jsme před zraky Božími. Kterak vštípiti
svým žákům myšlenku na jeho přítomnost, není-li
nám obvyklou? A dále, kde čerpati zmužilost i o
bětovnost, jichž vyžaduje náš úřad, když ne v oné
útěchyplné vzpomínce, že pracujeme před očima
Božíma, jenž bude naší odplatou? Kterak míti
k svým žákům úctu, kterou jsme jim povinni, jestli
že zapomeneme, že i oni jsou chrámem Božím?
Věnujeme dostatečnou pozornost Bohu přítom
nému? Běda, neměli bychom říci s daleko větší
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opravdivostí než jakob: »Hospodin jest na tomto
místě a já jsem nevěděl.<<1)

ll. Stálá vzpomínka na přítomnost Boží jest nám
velmi doporučena. Zdaž se nevztahuje zvláště na
nás řeholníky onen příkaz Boží Abrahamovi:
»Choď přede mnou a buď dokonalý<<,2) a onen
Davidův: »Hledejte Pána, ať síly tak nabudete,
hledejte tváře jeho ustavičně<<,3)anebo rada To
biášova synu jeho: »Synu, po všecky dny svého
života měj na paměti Boha.<<4)

Mezi různými cvičeními života křesťanského
i řeholního není žádného, k němuž svatí více radili
než k stálé vzpomínce na přítomnost Boží, a již se
také s velikou pečlivostí věnovali; všichni ji pova—
žovali za mocný prostředek k dokonalosti a sna—
žili se činiti v ní den ze dne nové pokroky.
Náš svatý Otec velice si vážil tohoto svatého
cvičení a řadí je mezi čtyři vnitřní opory naši
kongregace; nazývá je ve svých dopisech nevy
hnutelnou cvičbou; ve Sbírce5) je předvádí jako
duši &oporu vnitřního života; v pravidlech“) nám
praví, že bez vzpomínky na přítomnost Boží ne
můžeme ducha svého institutu ani nabýti, ani u
chovati; konečně nám dává ve výkladu rozjimaci
metody celý článek o tomto tak důležitém před
mětu.
1)
2)
3)
4)
5)
“)

90. rozj. ].
Genes. 17, I.
Žalm 104, 4.
Tob. 4, 6.
Sbírka.
Všeob. prav. 2., 8.
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Snažme se tedy míti upřeny své duševní zraky
na Boha a uvažme, že přebývá v nás i mimo nás,
aby byl naším životem, silou a svědkem našich
činů.
lll. Stálá vzpomínka na přítomnost Boží jest
velmi prospěšna. Podle učení všech učitelů du
chovního života jest velmi působivým ochranným
prostředkem před hříchem. »Vzpomínka na pří
tomnost Boží<<,učí svatý Basil, »jest lékem proti
všem nepravostem.<< Svatý Antonín dí: »Neomyl——

ným prostředkem k vítězství nad nepřítelem spa
sení jest vzpomínka na přítomnost Boží.<<»Vzpo
mínejte na Boha,<<dodává svatý Ignác, »a nikdy
nezhřešíte.<<

Kterak bychom mohli věru urážeti tohoto svr
chovaného Pána, jsme—lidobře proniknutí myšlen
kou, že jest před námi, s námi i v nás; že nás po
zoruje, že jest svědkem všech našich činů; že nad
námi jest ono oko, jež vidí vše, ono ucho, jež slyší
vše, ona ruka, jež zapisuje vše? 0, kdyby myšlen
ka na všudypřítomnost Boží byla hluboce vštípena
do naší mysli, nikdy bychom neporušili jeho sva
tého zákona!
Avšak stálá vzpomínka na přítomnost Boží po
kušení nejen přemáhá, ona je též předchází v jejich
příčinách, neboť zapuzuje marnivé a neužitečné
myšlenky, zadržuje roztržitost a zakazuje lehko
myslnost, neskromnost očí, světské hovory, a na
bádá nás bdíti s největší pečlivostí nad duchem,
srdcem i smysly. jest bezpečnou i zkrácenou ces
tou ke svatosti. Ti, kdož se jí věnují, plní zmužile
své povinnosti; cítí množiti se své síly při vzpo
mínce, že pracují před zraky Otce, jenž jest v ne
besích. Nic se jim nezdá obtížným; utrpení je ne
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zastrašují a nepůsobí žádné ochablosti v jejich
duši. Trpím, praví si, avšak Bůh mě vidí, a při této
vzpomínce oživuje jejich horlivost.
Rceme často sami sobě: Bůh jest zde, se mnou,
přede mnou i ve mně, a ačkoli jsem jen bída a
hřích, přece mě ráčí připustiti do své společnosti;
proto mám úplnou důvěru, že mě spojení s ním zde
na zemi dokončí se ve vlasti nebeské, jež jest
cílem všech mých snah.
O Bože, před nímž nebeští duchové zahalují
svou tvář křídly s citem klanění, pronikni mě
myšlenkou na svou svatou přítomnost, abych ve
spojení s nimi vzdával ti skrze ježíše Krista poctu,
které zasluhuješ, a abych bez ustání se přičiňoval
býti dokonalejším v očích tvých.

Duchovní kytice. Neni ničeho, oč bychom se

měli a mohli s větši pečlivostí starati, nežli jest
stálá vzpominka na přitomnost Boži.
(179. rozj. 3.)
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83. CVIČBA VE STÁLÉ VZPOMÍNCE
NA PŘÍTOMNOST BOZI.
Krátk ý obsa h. [. V čem záleží cvíčba ve vzpo
mince na přítomnost Boží. Míti Boha přítomného znamená
býti proniknut vědomím, že jsme v něm, před ním a že
on jest v nás; znamená mysliti skutečně na něho a pro
jevovati mu svou lásku; znamená zřítí ho ve svém bliž
ním i ve tvorech. Mysleme na Boha přítomného aspoň
před každou svou prací.
ll. Překážky při cvíčbě vzpomínek na přítomnost Boží.
Varujme se jmenovitě: obcování se světem, přirozených
náklonností, roztržitosti, pravidly zapověděných hovorů,
zabýváni se tím, co není naši povinností, přílišné snaživo
sti a starostlivosti. Učiňme předsevzetí bojovati proti těm
to překážkám.
Ill. Prostředky k usnadnění cvičby ve vzpomínce na
přítomnost Boží. Prositi Boha, aby vtiskl do našeho srdce
cit své přítomnosti, žíti životem víry, býti muži rozjímání,
zachovávati sebranost i ústraní, konati věrně cvičení, jež
nám připomínají přítomnost Boží. Nezapomínejme, že
všude a vždy jsme před zraky Božími.
ROZjÍMÁNÍ.

Mám Pána stále na zřeteli. (Žalm 15, 8.)

l. V čem záleží cvíčba ve vzpomínce na přítom
nost Boží. Cvičba ve vzpomínce na přítomnost
Boží jest pozornost duše na Boha, pozornost pro
vázená citem úcty, zbožnosti, bázně a lásky. Míti
Boha před sebou znamená míti pevné přesvědčení
a skutečně mysliti, že jsme stále před jeho zraky,
že jest svědkem i soudcem všech našich činů.
27
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Míti Boha před sebou znamená představovati si
jej ve svém srdci, jež jest jako jeho chrámem nebo
trůnem, odkud vidí vše, co se děje v našem nitru;
znamená mysliti na něho, milovati jej a chtíti plnění
jeho svaté vůle; znamená zkrátka zabývati ducha
i srdce Bohem a míti je s nim spojené.
Míti Boha před sebou znamená představovati si
jej ve svém bližním, jenž jest jeho obrazem; zna
mená spatřovati jej ve svých představených, které
učinil svými zástupci u nás; ve svých spolubrat
řích i v žácích, které musíme pro Boha milovati.
Míti Boha před sebou znamena představovati si
jej ve tvorech, kteří hlásají jeho všemohoucnost,
jeho dobrotu i jeho štědrost k nám; znamená říci
si vnitřně: Bůh můj jest to, jenž mě osvětluje svět
lem slunečním, jenž mě obveseluje krásou přírod
ní, jenž mě udržuje pokrmem, který přijímám,
jenž mi pomáhá vším, co dal k mému užívání.
Tato cvičba může se přeměniti v prosté nazí
rání viry, provázené rozličnými zbožnými city,
pocházejícími daleko více ze srdce, nežli z mysli.
Ve skutečnosti jest to cvičba právě tak snadná
jak důležitá, která nejen že není neslučitelná s po
vinnostmi našeho stavu, nýbrž spíše pomáhá nám
velmi věrně je plniti. Ani čtvrt hodinky by nemělo
uplynouti, aniž si připomínáme Boha, musíme to
však činiti aspoň při začátku každého nového za
městnání.

ll. Překážky cvičby ve vzpomínce na přítomnost
Boží. Hlavní překážky této cvičby jsou:
]. Obcování se světem zabraným docela do
svých pozemských zaměstnání, a kde se obyčejně
lidé zabývají vším možným jen ne bytostí nejvyšší,
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která jediné zasluhuje soustředění našich myšle
nek;
2. Nezřízené náklonnosti, přirozená přátelství,
nezřízené tužby, poněvadž ty naplňují mysl tvory
a nenechávají nám takřka volnosti zabývati se
Bohem;
3. Rozpustilá vyražení, roztržité chování, velká
volnost popřávaná smyslům, neboť se tu vylévá
srdce navenek a strhuje s sebou vždy i mysl; jed
nejme podle rady zbožného spisovatele Následo
váni Krista a »uzavřeme brány svých smyslů,
abychom mohli slyšeti, co v nás mluvi Pán Bůh

nášcf)

4. Pravidly zapověděné hovory, poněvadž jsou
při nejmenším příčinou četných roztržitostí.
5. Zbytečné starosti, zabývání záležitostmi. jimiž
nejsme pověřeni a které zajisté překážejí záležito
stem vztahujícím se na Boha. Varujme se i přílišné
snaživosti a starostlivosti o záležitosti, jež jsou
nám svěřeny. »Hospodín není ve větru, není v ze
mětřesení<<;2) duše se nemůže snadno zabývati
Bohem, leč je-lí upevněna v klidu a ve vnitřní
mlčelivosti.
Žel! jak mnohá provinění si musíme vytýkati po
této stránce! Učiňme tedy s pomocí milosti Boží
předsevzetí, že si budeme jinak počínati a zmužile
bojovati proti všemu, co by překáželo vzpomínce
na přítomnost Boží.

lll. Prostředky k usnadnění cvičby ve vzpomín
ce na přítomnost Boží. Chceme-li si navyknouti
1) Kn. Ill. ], l.
2) III. Král. 19, 11.
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mysliti na Boha přítomného, prosme jej o tuto mi
lost tím horlivějšími modlitbami, čím více jde
o cvíčbu mající zvláštní důležitost pro dílo našeho
posvěcování.
Zabývejme se vnitřně velkými pravdamí víry;
mysleme na dokonalosti svého svrchovaného Pána
a jmenovitě na jeho nesmírnost a na to, že jsou mu
dokonale známy všechny věci.
Ved'me onen život viry, který nám náš svatý
Otec tak naléhavě doporučuje; mějme mysl i srdce
pozdviženy k nebi, »konajíce vše jen vedením Bo
žím, z popudu jeho ducha a s úmyslem jemu se
zalíbiti.<<1)

Konejme věrně rozjímání; konáme-li je zmužile
i horlivě, usnadní nám vzpomínku na Boha?) při
denních pracích.
Dbejme velmi cvičby v zevnější sebranosti, bez
níž jest cvičba ve vzpomínce na přítomnost Boží
téměř nemožna; zůstávejme rádi, pokud nám to
náš úřad dovoluje, v ústraní své řeholní obce; za
chovávejme pečlivě vnitřní sebranost nedávajíce
duchu svému zabývati se předměty marnivými a
neužitečnými, nýbrž přivádějíce jej bez ustání
k myšlence na Boha a na věci božské. Zachová
vejme věrně onen článek pravidel, jenž nám před
pisuje klaněti se Bohu, vstoupíme—lí do některé
místnosti domu, abychom v ní prodlévali, anebo
když z ní odcházíme;3) neopomeňme připomínati
ve třídě v ustanovený čas vzpomínku na přítom

nost Božíf)
1) Všeob. prav. 2, 6.
2) 179. rozj. 3.

3) Všeob. prav. 4, 10.
4) Správa škol.
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Ano, užívejme všech prostředků, bychom zů—
stávali spojeni s Bohem. Rceme si při každé přile
žitosti: Bůh jest v tomto domě, v němž přebývání,
v těchto ulicích, jimiž kráčim, v této třídě, do níž
přicházím konati jeho dílo, v srdcích těchto dítek,
jež jsou mi svěřeny. Zde, tam, všude jsem před
jeho zraky a všude a vždy mu musim sloužiti
s pevnou věrností a s největší horlivosti.
Ach, že nemohu, ó můj Bože, kráčeti stále před
tebou a nedatí si rozptylovatí mysl i srdce tvory!
O jak bych zůstával čistý zrakům tvým a jak bych
urychlil svůj pokrok v dokonalosti! Prosím tě, račiž
proniknouti srdce mé svou svatou přítomnosti &
uděl mi milost, aby spojení s tebou, v němž trvám
zde na zemi, dovršilo se jednou na nebi.

Duchovní kytice. Myslete na Boha všudepřž
tomného často a vroucně.
(Všeob. prav. 16, 9.)
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84. SPOJENÍ S ]EZÍSEM KRISTEM.

Krátký

obsa h.

[. Nutnost spojení s ježíšem

Kristem. Toto spojení jest nutné, abychom se mohli do
stati k Bohu, od něhož nás hřích odloučil, abychom vedli
život nadpřirozený, abychom se mohli posvěcovati a pra—
covati s užitkem na spáse duší. Varujme se všeho, co může
zrušiti nebo zeslabiti toto spojení.
ll. Výtečnost spojení s ]ežíšem Kristem. Toto spojení
bylo cílem, který si vytkl Spasitel na zemi; ono jest naším
bohatstvím i naši velikostí; skrze ně jsme ditkami Božími,
údy Církve, společníky svatých a dědici království nebes
kého. Spojujme se s Ježíšem zvláště vroucným svatým
přijímáním.
Ill. Výhody spojení s ježíšem Kristem. Toto spojení jest
naši útěchou, silou i obranou; ono nás obohacuje milostmi
i zásluhami. »Býti s Ježíšem jest sladký ráj.< (Násl. Kr. ll.,
8, 2.)

ROZleÁNl.
Zůstaňte ve mně a já ve vás. (Jan 15, l,.)

[. Nutnost spojení s Ježíšem Kristem. Uvažme,
že ježiš Kristus jest našim jediným prostředníkem,
životem naši duše a naší oporou a proto jest ne
zbytně třeba k zajištění naší spásy, aby přebýval
v nás a my abychom přebývali v něm.
jen skrze něho se můžeme opět navrátiti
k Bohu, neboť svatý Pavel učí: »jeden jest pro
středník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus ]e
žíš..<<(1)On jest jedinou cestou, po níž může tvor

dojíti až k Tvůrci. Sám praví: »já jsem cesta a
l) ]. Tim. 2, 5.
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pravda a život; nikdo nepřichází k Otci leč jen
skrze mne.4<') On jest tajuplným žebříkem spojují
cím zemi s nebem,'-') bez něhož se nemůžeme sami
nad sebe povznésti. Proto s ním musime zůstávati
spojeni, jinak bychom zůstávali navždy vzdáleni
od Boha, setrvali bychom bez návratu na cestě ne
pravosti, na níž nás přivedl první hřích a jejíž
koncem jest smrt a peklo.
Spojení s ježíšem Kristem jest životem naší
duše. »já jsem<<, praví, >>vinný kmen pravý, zů
staňte ve mně a já ve vás. jako ratolest nemůže
nésti ovoce sama od sebe, nezůstane-li ve kmeni,
tak ani vy, nezůstanete—li ve mně. já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. jestliže kdo ve mně nezů
stane, vyvržen bude ven jako ratolest; i uschne a
seberou ji a vrhnou na oheň a bude hořeti.<<.3)Po
znejme z těchto slov neštěstí těch, kteří s ním ne
jsou spojeni! V očích víry jsou to jen těla od
umřelá a suché ratolesti určené pro výhně věčně.
V'V
Musíme býti spojeni s jezusem Kristem, aby—
chom mohli posvěcovati sebe a duše nám svěřené.
»Beze mne<<, praví, »nemůžete

činiti nic.<<4) Bez

jeho pomocí bylo by zajisté všechno naše úsilí
k uskutečnění díla naši dokonalosti a k působení
dobra u našich žáků bezmocné, neboť, jak dí krá
lovský prorok: »Nestaví-li Hospodin domu, marně
se lopoti, kteří jej stavějí.<<5) ježíš Kristus musí
1)
2)
3)
4)
5)

jan 14, 6.
Genes. 28, 12.
Jan 15, 1, 4—6.
Jan 15, 5.
Zalm 126, l.
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sám pracovati v nás i s námi svou milosti, aby—
chom se mohli utvářeti k jeho podobenství a mohli
účinně napomáhati, aby se k němu připodobnili

našižáci

_lest tedy zřejmo, že spojení s ježíšem Kristem
jest nám naprosto nutné. Strachujme se tedy vše—
ho, co je může zrušiti nebo jen zeslabiti.
Varujme se hříchu a příležitostí ke hříchu. Vy
prost'me se od smyslů a ved'me, pokud možno,
život vnitřní. Aby se stalo naše spojení užší a
užší, snažme se konati dobře úkon spojení s je
žišem Kristem, který nám dvakrát předpisuje me
toda rozjímací.

ll. Výtečnost spojení s ]ežíšem Kristem. Naše
spojení s ježíšem Kristem bylo cílem, který si
vytkl božský Spasitel při všem svém počínání od
svého vtělení až do své smrti; vše, co učinil, stalo
se, aby se mohl přiblížiti k člověku, naznačiti mu
svou lásku, spojiti se s ním a zahrnouti jej svými
dary.
Toto spojení jest naší velikostí a slávou. jako
rozžhavené těleso sděluje svou teplotu tělesům,
s nimiž se stýká, tak činí ježíš Kristus účastny
svých dokonalosti duše, které se s ním spojují;
pozvedá je nad jejich přirozenost; povznáší je tak
řka k božství a činí z nich takřka druhého sebe.
Pro své spojení s ježíšem Kristem můžeme býti
zváni dítkami Božími, a skutečně jimi také jsme.<<1)
Pro své spojeni s ježíšem Kristem jsme ůdy
jeho mystického těla, jímž jest Cirkevř) a již
1) I. jan 3, l.
2) Efes. 5, 30.
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v tomto životě jsme spoluobčany svatých,') oče
kávajíce, že budeme míti jednou účast v podílu
svatých

ve světle!—')

Snažme se při každé příležitosti ztotožňovati se
s ježíšem Kristem: kéž jest s námi, když konáme
svůj úřad, s námi v řeholní obcí, s námi všude a
vždy.
Zvláště pak mějme vroucí zbožnost ke svaté
eucharistii; konejme všechna svá svatá přijímáni
se vší možnou horlivostí; toť první prostředek
k úzkému spojení s Bohem lásky, jenž chce sídliti
mezi námi a dávati se nám.

III. Výhody spojení s ]ežíšem Kristem. Co jest
potěšitelnějšího, co jest čestnějšího než moci řícr
se vší pravdou: ježíš Kristus jest to, jenž mě oži—
vuje, mne řídí a spravuje; ježíš Kristus jest to,
jenž ve mně dýchá, mluví, myslí, trpí & se modlí;
mé oči, můj jazyk, mé ruce, mé srdce jsou mu
ústrojím, skrze něž miluje i oslavuje svého nebes
kého Otce a zjednává posvěcování duší!
Spojení s ježíšem Kristem jest naší silou. On
jest veškerou naší obranou proti nepřátelům spa
sení. On sám jest božským pastýřem, u něhož se
nemusí strachovati věrné ovce vlků.
Ano, žijme v něm i s ním a nebudeme se obá
vatí mocností pekelných.
Spojení s ježíšem Kristem činí vši naši zásluhu.
Co by byly naše modlitby a jiné dobré skutky,
kdybychom byli od něho odloučení? jistě jen čisté
lidské skutky, bezcenné pro věčnost. Skrze něho
1) Efes. 2, 19.
2) Kolos. ], 12.
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stávají se. skutky božskými a pozvedají se jistě až
k trůnu Božímu.
Šťastné to duše, které jsou úzce spojeny s bož—
ským Spasitelem! jsou zahrnuty milostmi, poně
vadž činí jen jedno s původcem milosti; ony za—
koušejí již předem radostí nebeských, poněvadž
činí jen jedno s nebes Králem.
Pane, jenž jsi cesta, pravda i život, dejž, abych
byl jedno s tebou. Přijdeš-li ty ke mně, jsou všech
ny schopnosti mé duše naplněny radostí a nabý
vám zkušenosti, že býti s tebou jest sladký ráj, a
poznávám naopak, že býti bez ježíše jest hrozné
peklo?) O, můj sladký Spasitelí, snažně tě prosím,
rač mí uštědřiti co nejužšího spojeni s tebou a dejž,
aby došlo svého dovršení v příbytku tvé slávy.

Duchovní kytice. O Ježiši, duše má nemůže
miti života, pohybu a vnitřni činnosti než potud,
pokud bude spojena s tebou.
(Metoda rozjímací.)
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85. ČISTÝ ÚMYSL.
K r á t k ý o b s a h . !. Podstata čistého úmyslu. Čistý
úmysl záleží v tom, že jednáme z nadpřirozených pohnutek
a k účelu bohumilému; kdo jej má, chce jen slávu Boží a
spásu duší; chce jen to, co se Bohu líbí. Obětujme své
skutky Bohu a bděme nad pohnutkamí, z nichž jednáme.
ll. Nutnost i výhody čistého úmyslu. Čistý úmysl jest
nám nutný, abychom mohli dosíci svého cíle jako lidé,
abychom mohli býti opravdovými křesťany a hodnými ře
holníky. Co bychom z toho měli, kdybychom jednali pro
tvory. Jednajíce pro Boha získáváme si jeho požehnání a
dosahujeme nesčetných zásluh.
Ill. Znaky čistého úmyslu. Reholník mající čistý úmysl
hledá konatí jen vůli Boží, jest spokojen s jakýmkoli po
stavením, jež mu poslušnost určí, a plní svou povinnost
právě tak, je-li sám, jako před svými představenými; jedná
poctivě, upřímně i nezištně, zachovává pokoj a nezávidi
nikomu: Zkoumejme, zdali máme tyto znaky na sobě.
ROZJÍMÁNÍ.

Všecko ke slávě Boží čiňte. (I. Kor. 10, SI.)

!. Podstata čistého úmyslu. Čistý úmysl záleží
v tom, že jednáme z pohutek nadpřirozených a
k účelu bohumilému.
Řeholnik mající čistý úmysl jest pozorný na hlas
milosti a jedná podle jejího hnutí. Bdí nad sebou,
aby nejednal ze sebelásky, z rozmaru, z vrtochu,
z přirozené náklonnosti, z rutiny, ale »vedením
Božím, z popudu jeho ducha a s úmyslem jemu se
zalíbiti<<.1)
1) Všeob. prav. II. 6.
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Řeholník mající čistý úmysl vytkne si za cíl jen
slávu Boží a spásu duší, chce jen to, co se Bohu
líbí, a chce to i proto, aby se mu to líbilo ještě
více. V každou chvíli může mu vpravdě říci: Pro
tebe rozhoduje se má vůle, mysli můj duch, mi
luje mé srdce; pro tebe vidi mé oči, slyší mé uši,
mluví můj jazyk a pracují mé ruce. »Co bych jiné
ho chtěl na nebi a co na zemi kromě tebe?<<1)
Co si lze mysliti výtečnčjšího nad takové roz—
položení myslí? Snažme se tedy zapomenouti na
sebe a mysliti jen na Boha; hledati jen jeho slávu
a nemíti jiných zájmů nežli jeho zájmy; obětujme
mu své skutky, avšak mějme oko i duši otevřené
na pohnutky, z nichž jednáme a buďme na po
zoru před přeludy sebelásky, která hledá vždy své
ukojeni.

ll. Nutnost i výhody čistého úmyslu.

Čistý

úmysl jest nutný člověku, křest'anu i řeholníku.
jako lidé musíme jednati z pohnutek shodujících
se s rozumem a tudíž důstojných i vznešených.
Svým skutkům musíme dáti všechnu dobrou mrav
ni jakost, které jsou schopny; dobrá mravní jakost
nějakého skutku závisí však především od úmyslu,
s nímž jej konáme; skutek jest tím milejší Bohu,
čím poctivější a správnější jest náš úmysl, neboť
on nehledí tak na to, co činíme, jako spíše na po
hnutku, z níž to činime.2) Proto se musíme snažíti,
abychom měli při všem dokonale čistý úmysl, aby
chom se ukázali pravými křesťany, hodnými učed
níky ježíše Krista; neboť božský náš Mistr praví,
1) Žalm 72, 25.
2) Násl. Kr. ]. 15, |.
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že ti, »kteří činí svou spravedlnost před lidmi, aby
byli od nich vidění, vzali odplatu svou<<.1)A skrze
svého velkého apoštola nám praví: »Nikdo nehle
dej toho, co jeho jest.<<2) »Cokoli činíte slovem
neb skutkem, všecko čiňte ve jménu Pána ježíše
Krista.<<3)

Zvláště pak jako řeholníci musíme jednati jen
s čistým úmyslem. Zřekli jsme se světa; nesmíme
tedy již jednatí z pohnutek, z nichž jedná svět. Za
světilí jsme se Bohu, proto si musíme vytknouti cíl
hodný Boha. Podle svého stavu jsme povinni sna
žiti se o dokonalost; nezáleží však dokonalost
hlavně v ustavičně čistém úmyslu? Tot' tedy vlast
nost, která jest nám naprosto nutna a bez níž, jak
praví svatý Efrem, byli bychom jen zdánlivě ře
holníky.
Proto se snažme míti jen Boha na zřeteli při
všech svých skutcích. Ostatně, pro koho bychom
měli pracovati, když ne pro něho? Snad pro sebe?
Zamýšleti však něco mimo Boha pro vlastní zájmy
a k osobnímu uspokojení znamená dávati sobě
přednost před ním.
Rovněž by tomu tak bylo, kdybychom jednali pro
lidi. Ostatně, jak špatně bychom byli zaplaceni za
své námahy! Zdaž neučí zkušenost, že pracovati
jen pro tvory znamená nechtítí nejčastěji za svou
obětovnost než protívenství a nevděku?
Pošetilostí by tedy bylo, jednatí za jiným úče
lem, než abychom se zalíbili Bohu a ho oslavovali,
1) Mat. 6, l a 2.
2) l. Kor. 10, 24.
3) Kolos. 3, 17.
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mějme jen jeho na zřeteli při všem, co konáme,
a zasloužíme si takto jeho milosti a jeho přízně a
dosáhneme pokladů pro nebe.

Ill. Znaky čistého úmyslu. Kdo má čistý úmysl,
řídí stále svou vůli k plnění vůle Boží a svým roz—

položením mysli praví stále: »Otče náš, přijď k-rá
lovství tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi.<<1)Rád obětuje Bohu své záliby, náklonno
sti a tužby. Hledí si svého úřadu, věnuje se studiu,
koná cvičení v řeholní obcí s úmyslem, aby se za
líbil tomuto svrchovanému Pánu a by konal dobro,
kterého od něho žádá.
Kdo má čistý úmysl, tomu jest lhostejno, co se
mu přikáže, a jest úplně spokojen s tím neb oním
postavením. Naplněn opravdovou horlivostí koná
všecko dobré, které jest mu možným, aniž kdy po
čítá, jakou z toho bude míti čest nebo uspokojení,
jemu stačí věděti, že Bůh jest tím oslaven.
Kdo má čistý úmysl, jedná s touž dokonalostí,
je-li sám, jako když jest pozorován lidmi nebo
svými představenými. Vyhýbá se pochvalám a
koná dobré, aniž se stará o marné posudky lidské.
Kdo má čistý úmysl, zachovává pokoj srdce
uprostřed utrpení & protivenství a nedá se sklíčiti
nehodami, ani nadýmati zdarem; dobrý úspěch
nečiní ho domýšlivým, jakož také neúspěch ho ne
odstrašuje a neskličuje nikdy.
Při každé příležitosti dává najevo úplnou ne
zištnost; nikomu nezávidí, a místo aby se rmoutil
nad dobrým výsledkem jiných, raduje se z něho.
1) Mat. 6, 9 a 10.
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Praví si: Ať jest to ten neb onen, jenž dobro vy
konal, jen když bylo vykonáno a Bůh tím oslaven!
Pozorujme, zdali máme vlastnosti čistého úmy
slu, jenž jest tak prospěšný a nutný.
O ježíši, snažně tě prosím o milost nepřáti si &
nechtíti ničeho jiného než plnění tvé svaté vůle a
míti v úmyslu jen tvou slávu a nikdy své vlastní
uspokojení. Buď jediné ty vším, co hledám jak zde
na zemi, tak i na věčnosti.

Duchovní kytice. Nejsme šťastnými na tomto
světě, leč když konáme všecko se zřetelem na
Boha, pro jeho lásku, a abychom se mu zalibžlž.
(Dopisy.)
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86.

POSVÉCOVANÍ OBYČEJNÝCH SKUTKÚ.

K rátk ý o b s a h. [. Konati dobře své obyčejné
skutky jest prostředkem k dosažení dokonalostí. Abychom
došli dokonalostí, musíme stále o to pracovali, působiti
spolu s milostí Boží a následovatí Ježíše Krista, to však
vyžaduje, abychom pečovali o to, abychom konali dobře
své obyčejné skutky; tuto dbalost doporučují též velmi
všichni duchovní spisovatelé. Zachovávejme věrně pra
vidla a konejme i ta nejmenší cvičeni řeholní obce.
ll. Konati dobře své obyčejné skutky jest prostředkem
k dosažení milosti a k rozmnožení zásluh. Reholnik do
stává milost, aby každý svůj skutek dobře konal; jestliže
těží s hřivnami sobě svěřenými a rozsévá simě v zemi
úrodnou. Obětujme Bohu své skutky a konajice je obno
vujme svůj úmysl.
llI. Kterak konatí své skutky, aby napomáhaly k naše
mu posvěcováni. Musíme je konati: podle předpisů po—
slušnosti, v době, na místě a způsobem, jak jest ustano
veno; s pozorností i se zálibou; se zmužilostí i vytrvalo
stí; s úmyslem zalíbiti se Bohu. jaký to svatý obyčej, ko
nati každý skutek tak, jako by byl posledním skutkem
našeho života!

ROZJlMÁNl.

Dobře učinil všecky věci. (Mar. 7, 87.)

[. Konati dobře své obyčejné skutky jest pro
středkem k dosažení dokonalostí. Bůh si žádá,
abychom pracovali stále o své posvěcování; to
však ne skutky mimořádnými, jež jsou řídké. Chce
tedy, aby se to dělo skutky obyčejnými vykonaný
mi tak, jak nám nařizuje.
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Bůh chce, abychom působili spolu s tou nej
nepatrnější milosti, kterou nám uděluje, aby nám
pomohl posvěcovati i ty nejobyčejnější každo
denní skutky. Abychom plnili jeho svatou vůli,
musíme všechny své skutky co nejbedlivěji konati.
Abychom dosáhli dokonalosti, musíme následo
vati ježíše Krista; o božském Spasiteli pravil však
lid, že »dobře učinil všecky věci-<<,a tato slova

třeba vzíti v naprostém i v nejširším slova smyslu;
on konal tedy dobře skutky obyčejné, ano i ty, jež
se nám zdaji býti lhostejnými. Buďme o tom dobře
přesvědčeni, že právě v tom záleží dokonalost,
o niž se máme snažiti.
Proto vším právem opětují učitelé duchovního ži
vota, co praví Bourdalouc,'), že »naše dokonalost
musí záležetí v tom, co obvykle konáme, co usta
vičně konati můžeme a v tom, co vyplňuje dny
i léta našeho života<<.

Svatý Antonín říkával svým učedníkům: »K na
bytí ctnosti netřeba vám vycházeti z cely, »neboť
hle, království Boží jest ve vás<<;'—*)
vaše dokonalost
záleží ve věcech vám všedních i obvyklých.<< Náš

svatý zakladatel nám doporučuje nejen věrné za
chovávání pravidel, ale i nejnepatrnější zvyklosti
řeholní obce, poněvadž »jsou před Bohem věci
značnouař)
Ne, nehledejme daleko prostředků k svému po
svěcování; jsou zcela blizko, jsou v tom, co oby
čejně konáme. Bůh nám praví jako lidu izraelské
1) Bourdaloue, Exercicie.
2) Luk. 17, 21.

3) Sbírka.
2-3
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mu: »Toto přikázání, které já ti dnes dávám, není
ani vysoko nad tebou, ani daleko od tebe. Ale
velmi blízko je ti řeč ta, je v ústech tvých a v mysli
tvé, abys ji činil.<<-1)

ll. Konatí dobře své obyčejné skutky jest pro
středkem k dosažení milostí a k rozmnožení zá
sluh. Šťasten jest řeholník, jenž hledí státi se do—
konalým pečlivostí, aby dobře konal své obyčejné
dílo! jako »služebník věrný a opatrný<<'2)bdí ne
ustále, jako kdyby každé chvíle měl přijíti pán
jeho; jedná podle jeho záměrů dávaje přinášeti
užitek hřivnám sobě svěřeným. V každém okamži
ku dostává milost ke skutku, který koná a každé
chvíle dosahuje pro sebe věrné působení s milostí
milostí ještě značnějších.
Kdybychom dbali dobře svých duchovních zá
jmů, pečovali bychom o dosažení dokonalosti ve

svém obyčejném jednání. jest pro nás něco pro
spěšnějšího? Zrno padnuvši v zemi dobrou, při
neslo, praví ježíš Kristus, a přinášelo na třicet,
i na šedesát i na sto zrn;3) tak tomu jest i s na—

šimi obyčejnými povinnostmi, jestliže je konáme
náležitě; každá z nich jest zdrojem drahocenných
zásluh pro nebe. V tom právě záleží rozdíl mezi
členy řeholní obce; jedni, konajíce dobře své oby
čejné skutky, bohatnou víc a více; druzí pak, kteří
je konají nedbale, nechávají v sobě milost ježíše
Krista bez užitku a zůstávají ve své chudobě.
1) Deuter. 30, 11 a 14.
2) Mat. 24. 45.
3) Mar. 4, 8.
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Vší naší snahou budiž tedy, konati dobře oby—
čejné skutky; »nehledejme,<< praví náš svatý za
kladatel, »ani tak velice, čeho jest třeba, abychom
je dobře konali, konejme je napřed tak dokonale,
jak víme.<<1)

Obětujme je Bohu, nežli je začneme, a konajíce
je obnovujme svůj úmysl jednati jen pro něho.

Ill. Kterak konati své skutky, aby napomáhaly
k našemu posvěcování. Podle učitelů duchovního
života musí býti vykonány za těchto podmínek:
Musíme ]. jednati vždy podle rozkazu, to zna
mená, podle předpisů zákona Božího a našich
svatých pravidel, ničeho neopomínouti ani nevy
nechati z toho, co jest naší povinností; konati vše
v určitou hodinu,

na označeném

místě a přede—

psaným způsobem.
2. Konati své obyčejné skutky s pozorností i se
zálibou; musíme se jim věnovati cele, s tělem,
s duchem i srdcem, jednati, jako kdybychom ne
měli ničeho jiného na práci a připomínati si slova
Písma svatého: »Všecko má svůj čas.<<2)
Kdo miluje, činí mnoho a dobře, proto se mu—

síme oddati své práci se zálibou, vážiti si svého
úřadu a plniti s láskou i s věrností všechny povin
nosu.
3. Konati své obyčejné skutky se zmužilostí i s
vytrvalostí, plnití povinností svého stavu právě tak
v dobách suchopárností, temností a nechuti, jako
v dobách sladkostí, světla i útěch a netoliko bez
omrzeni ve službě Boží, nýbrž s obětovným zápa

_—

1) Sbírka.
2) Eccles. 3, l.
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lem vždy větším a větším až do dne, kdy nás po
volá Odměnitel nejvyšší, aby nám odplatil podle
našich skutků.
4. Konati své skutky se zbožnosti, v duchu ná
boženském a s čistým úmyslem; jediné to je odu
ševňuje a oživuje, ostatní jest jen tělem a nemůže
miti zásluh pro nebe, poněvadž Bůh pohlíží aspoň
lhostejným okem na to, co nečinime, abychom se
mu zalíbili.
Při každém svém skutku snažme se jednati
s touž dobrou vůli, s touž energii pro dobro, jako
kdyby onen skutek byl jediným, který máme na
tomto světě vykonati, anebo podle rady svatého
Bernarda, jako kdyby to byl poslední skutek, který
máme vykonati, nežli staneme před Bohem.
O ježíši, o němž lid pravil: »Dobře učinil všecky
věci<<,uděl mi milost, abych tě následoval: dejž,
abych velmi dobře konal své obyčejné skutky a
aby každý z nich, maie v tobě svůj počátek a od—
nášeje se k tobě jako k svému cili, napomáhal k mé

dokonalosti a k mému spasení.

Duchovní kytice. Konáte své obyčejné skutky
způsobem duchovním, jenž má na zřetelí jen
Boha a jeho zalíbení?
(Sbírka)
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87. O RUTINE (BEZMYŠLENKOVITOSTI).
Krátký
obsah.
|. Rutinauváženasama v sobě
i ve svých příčinách. Rutina záleží v tom, že jednáme bez
pohnutek, bez úmyslu, bez pozornosti a bez zpytováni:
modlíme se, abychom se modlili, jednáme, abychom jed
nali a nic více. Má dvě hlavní příčiny: nechut, kterou
máme k uvažování, & časté opakování týchž výkonů.
Buďme na stráži před chybou, jež jest našemu posvěco
vání tak na ujmu.
ll. Osudné účinky rutiny. jest člověka nehodna a mno
hem více ještě křesťana a řeholníka; ona zmenšuje nebo
ničí záslužnost našich činů; ruší spasitelnou působivost
prostředků posvěcujicich; modlitby, rozjímání, zpytováni,
zpovědi & svatého přijímáni. Bojujme proti rutině zmužile
i vytrvale.
Ill. Kterak předejití rutinu, nebo kterak se jí zbaviti.
Musíme často vejíti do sebe, zkoumati pohnutky, z nichž
jednáme, obětovati všechny své skutky Bohu, užívati pro
středků k udržování pozornosti, pozorovati po každém
skutku, jak jsme jej vykonali Pamatujme na počet, který
budeme Bohu klásti z posvěcujicích prostředků, kterých
nám posyktuje.
ROZJlMANl.

Proč tu stojíte, celý den zahálejice?

(Mat. 20, 6.)

]. Rutina vzata v úvahu sama v sobě i ve svých
příčinách. Rutina jest velkou překážkou vnitřního
života, jest nedostatkem úmyslu a přemýšlení při
všedních skutcích. Neuvažujeme o tom, co činíme;
jednáme ze zvyku, ale nevytkneme si povšechné
ho cíle a neuvědomíme si pohnutek, proč jednáme.
jdeme v obyčejném proudu řeholní obce; ubíráme
se k různým cvičením a konáme je věrně co do
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zevnějšku, ale vše to činíme mechanicky a bez
nadpřirozených úmyslů. Kráčíme slepě cestou, kte
rou jsme již šli, jsme poslušni neuváženě činnosti.
Pracujeme, abychom pracovali, modlíme se, aby
chom se modlili, jedním slovem, jednáme, aby
chom jednali.
Nevracíme se téměř nikdy k svým činům. jak
mile jsou vykonány, zapomínáme na ně, a jestliže
se večer při denním zpytování svědomí představí
našemu duchu, pohlížíme na ně neurčitě, takže ne
nabýváme nikterak jasnosti o jejich mravní hod
notě.
Rutina má dvě hlavní příčiny: přirozenou ne-
chut, kterou chováme k uvažování, a časté opako
vání týchž výkonů.
Náš duch tíhne od přirozenosti k tomu, že se za
býváme věcmi zevnějšimi. Necháme-li svou mysl
volnou, oddává se úplně věcem hmotným. jest tře
ba námahy í práce, abychom vešli do sebe, uva
žovali a byli pozorní na pohnutky svých činů a
nepřipustíli než těch, které se srovnávají s roz
umem i s věrou. To vše stojí námahu, a proto při-—
cházíme k tomu, že jednáme tak často bez roz—

vahy a bez úmyslu.
jednotvárnost našeho způsobu životního může,
nemáme-li se při tom na pozoru, napomáhati do
jisté míry k tomu; neboť co se konává každodenně
a za týchž okolností, konává se brzy nepozorně
nebo aspoň bez zvláštní bdělosti nad sebou
samým.
Mějme se na pozoru před těmito příčinami a
přede vším, co může podporovatí tak škodlivou
chybu našeho posvěcování.
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ll. Osudné účinky rutiny. Rutina jest nezřízeno
stí u člověka, jenž jest bytostí rozumnou, jehož
rozum má spravovati ostatní schopnosti a jehož
svobodná vůle má býti stále odhodlána varovati Se
zlého a konati dobré; to vše se však neděje, dá-li
se vésti rutinou. Místo aby jednal s rozvahou a za
účelem hodným jeho určení, jedná, aniž ví proč,
jakoby byl poslušen přirozeného pudu; podobá se
v jisté míře stroji, který pracuje bez všelikého
porozumění.
Rutina jest nezřízeností u křesťana, jenž si má
při všem vytknouti za cíl slávu Boží a říditi se
hnutím milosti a míti úmysl následovati Pána na
šeho ježíše Krista.
Rutina jest nezřízeností u řeholníka, který mno
hem více nežli obyčejný věřící má jednatí podle
popudů Ducha svatého. oslavovati svým chováním
ježíše Krista, pracovati o své zdokonalování a po
svěcovati se jmenovitě tím, že koná všechno pro
Boha.
O, jak politováníhodni jsou řeholníci, kteří jed
nají z rutiny! Čím jsou jejich skutky v očích Páně,
jenž nás soudí především podle našeho úmyslu?
Nelze je přirovnati tělu bez duše, plodu bez jádra
a klasu bez zrna? Nevztahují se na ně slova ježíše
Krista: »Proč tu stojíte, celý den zahálejíce?<< Ne—

boť co záslužného činí pro nebe?
Rutina ochromuje spasitelnou působivost nej
výtečnějších náboženských cvičeb. Odnímá naši
modlitbě, co jest při ní podstatného, totiž povzne—
sení duše k Bohu, k němuž ji vysíláme;
o' '. působí, že

na a že náš kult jest pouze zevnější; jest příčinou,
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že nemáme žádného užitku z rozjímání, jež začíná—
me bez přípravy a končíme bez předsevzetí; ruší

výsledky zpytování svědomí, jež jest jen povšech
ným přehledem naších chyb; jest jednou z největ
ších překážek působivosti našich zpovědí a sva
tých přijímání, poněvadž zeslabuje v nás cit í úctu
ke svatým věcem.
Ano, přípusťme, že rutina jest člověka nehodna,
pro nás pokořující a velmi škodlíva naší duši; pro
to ji musíme potíratí se vší srdnatostí i vytrvalostí
užívajíce prostředků, které nám udávají učitelé
duchovního života.

Ill. Kterak předejití rutinu anebo kterak se jí
zbaviti? Musíme si navyknouti vcházeti často do
sebe. Když se tedy dá znamení zvonem k nějakému
cvičení řeholní obce, uvažme o tom, co budeme
konatí, a v jakém duchu to musíme konati; obětu
jíce pak Bohu skutek, který začínáme, konejme jej
pokud možno nejlépe; odpud'me hned v počátcích
každou záležitost, zabývajíce svou mysl jen tím,
nač máme v tom okamžiku mysliti; na konec uza
vřeme cvičení zpytujíce, jak jsme se při něm cho
vali, a uvědoměme si jmenovitě pohnutky, z nichž
jsme jednali. Rozjímání jest svými úvahami a před—
sevzetími jedním z nejúčinnějších léků proti
rutině.
Přemáhejme také rutinu užíváním prostředků,
jež mohou pomáhati pozorností a jí udržovatí, na
příklad knihy při ústních modlitbách, zaznamená
vejme si věrně výsledek zpytování, příjímejme nej
světější svátost vždy se zřetelem na zvláštní účel,
zpovídejme se konajíce dobré předsevzetí varovati
se té neb oné chyby.
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Nezanedbávejme zkrátka ničeho, abychom pře
dešli rutinu, anebo abychom se jí zbavili, kdyby
chom jí na neštěstí podléhali. jak se budeme těšiti
ze svých námah v den, kdy musíme klástí počet
Bohu z toho, jak jsme užívali posvěcujících pro
středků, kterých nám tak hojnou měrou poskytuje.
Bez tvé milosti jsem, ó můj Bože, jako bytost
bez rozumu před tebou. Prosím tě, rač mi ji uděliti
&dejž, abych jednaje ve všem jen podle jejího po—
pudu, plnil ve všem tvou vůlí, zjednával tvou slávu
a stal se víc a více hodným dosíci účinků tvého
milosrdenství zde i na věčnosti.

Duchovní kytice. Jest třeba umrtvování, aby
chom čim'li vše jen se zřetelem na Boha.
(Dopisy.)
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88. MLČENÍ. ]EHO NUTNOST. _IEHO VÝHODY.
Krátk ý obsa h.

I. Výtečnost i nutnost mlčení.

Zachovávati mlčení znamená dosvědčovatí úctu přítom
nosti Boží, uctívati mlčení ježíše Krista a následovati ho.
Kdo chce býti nábožný, musi »držeti na uzdě svůj jazyka;
tak činili všichni svatí. Všichni zakladatelé řádů a s nimi
i náš svatý Otec uložili cvičbu v mlčení. Snažme se užívati
jen svatě své řeči.
||. Výhody mlčení pro řeholníka. Mlčení chrání před
množstvím hříchů i pokušení a pomáhá cvičiti se v mnohé
ctnosti, usnadňuje ducha modlitby i rozjímání a spojení
s Bohem; zjednává milosti í sladké útěchy. Zachovávejme
mlčení, chceme-li se státi muži duchovními.
Ill. Výhody mlčení pro řeholní obce. Mlčení jest odlišný
znak řeholních domů; odstraňuje z nich vše, co je vede
k nevázanosti a k záhubě; uchovává je ve svornosti, lásce
i pokoji. Nejzávažnější zájmy ukládají nám povinnost za
chovávatí přesně mlčení.
ROZJIMÁNI.

Jestli kdo neklesá ve slově, je to muž dokonalý.
(Jakub 3, 2.)

!. Výtečnost i nutnost mlčení. Važme si velmi
mlčení a zachovávejmc je přesně, neboť jest to
cvičba výtečná, velmi prospěšná a nám řeholní
kům kromě toho nevyhnutelně nutná.
Mlčení jest pro nás jakýsi způsob klanění Bohu,
když je svědomitě zachováváme, vzdáváme poctu
svrchované Moudrosti, jež jediná má sama od
sebe právo mluviti, neboť jen ona jest pravda
sama. Dime Bohu: »Ty máš slova života věčné—
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ho<<;1) člověk musí před tebou jen mlčeti a po

slouchati učení, které mu ráčíš uděliti.
Zachovávajíce svědomitě mlčení, uctíváme
mlčení ježiše Krista na zemi a jmenovitě ono, které
zachovával po dobu svého skrytého života a při
svém hořkém utrpení, jakož i ono, jež zachovává
ve svátostí své lásky.
Božský Spasitel nás zavazuje kromě toho, by
chom dobře užívali slova, řka: »Z každého slova
prázdného, které lidé promluví, vydají počet v den
soudu; neboť ze slov svých. budeš ospravedlněn a
ze slov svých budeš odsouzen.<<2) Připomeňme si
též výrok svatého jakuba o nutnosti mlčení: »Do—
mnivá—lise pak někdo, že jest nábožný, ale nedrží
na uzdě svého jazyka, nýbrž klame srdce své, toho
nábožnost jest bez užitku.<3)
To chápali dobře všichni svatí a zakladatelé
řádů a doporoučeli zachovávání mlčení.
jak velice sí váží na příklad náš svatý Otec
mlčení! Věnoval mu celou kapitolu všeobecných
pravidel a vrací se k němu kromě toho ještě
v mnohých jiných článcích; učinil je předmětem
jednoho z přikázání naší společnosti; ve Sbírce
nám předpisuje, abychom je věrně zachovávali a
zároveň nám připomíná hlavní výhody, které z ně
ho můžeme čerpati. To proto, poněvadž na ně
patřil ve světle víry a poněvadž poznával jeho veli
kost, užitečnost i nutnost.
Snažme se užívati slova jen svatě ; prosme Boha,
1) Jan 6, 69.
2) Mat. 12, 36 a 37.

3) Jakub I, 26.
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aby nám pomohl říditi dobře náš jazyk a nemluviti
nic nevhodného, a co by nepomáhalo ke vzdělání.

ll. Výhody mlčení pro řeholníka. Mlčení pomá
há tomu, kdo je zachovává, varovati se množství
chyb podle slov Ducha svatého: »Kdo ostřihá
úst svých a jazyka svého, ostříhá od úzkosti své
duše.<<1)

Mlčení zajisté předejde přímo hříchy, jichž se
dopouštime řeči, &odpornáhá zlobě našeho jazyka,
jenž, jak di svatý jakub, »jest ohněm a souhrnem
nepravosti, stává se mezi údy našimi, kterýž po
skvrňuje celé tělo a zapaluje běh života a jest
rozpalován od pekla<<.2) Proto vším právem jest
řečeno: »Mnoho mluvení nebývá bez hříchu<<,3)
podle toho však lze též tvrditi, že kde bývá málo
mluvení, bývá též málo hříchů.
Všichni učitelé duchovního života považuji
mlčení za uzdu náruživosti, za záštitu proti poku—
šením a za nejúčinnější prostředek k zachování
lásky, pokoje a svornosti. Ono je, tak pravi, zdro
jem všeho dobra; čini nás moudrými a rozvážný
mi; učí nás umění náležitě mluviti, jak se vyjadřuje
svatý Řehoř slovy: »Staneme se dovednými v umě
ní mluviti, snažíme-li se mlčeti.<<
Mlčení pomáhá cvičiti se v mnohé ctnosti; ne
bot' kdo je zachovává, cvičí se tím v pokoře, trpě
livosti, v obezřelosti, v sebranosti a v umrtvováni.
Mlčení jest otcem zbožnosti; usnadňuje duši
mluviti s Bohem a Bohu mluviti s duši; kdo je za
1) Přísl. 21, 23.

2) jakub 3, 6.
3) Přísl. 10, 19.
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chovává, udržuje se ve vnitřním klidu a nabývá
schopnosti k modlitbě a k rozjímání; Bůh mluví
v jeho srdci a zahrnuje ho sladkými útěchamí.
Připomeňme si, co praví náš svatý zakladatel:
»Člověk, jenž není zdrželivý v řeči, nemůže se
státi duchovním člověkem.-al)
Ill. Výhody mlčení pro řeholní obce. Mlčení do
dává klášterům vlastní ráz a jest jejich odlišným
znakem. Panuje-li v některém z nich, jsme jako
uchvácení vstupujíce do něho a hned máme pocit,
že tu lidé poslouchají Boha, klaní se jeho přítom—
nosti a rozmlouvají s ježíšem Kristem.
Odstraňte z kláštera mlčení a učiníte z něho

hned dům světský; smažete jeden z podstatných
rysů jeho tvářnosti; a ať mu ponecháte cokoli,
nemá již toho, co jej liší od každého jiného domu a
co kromě toho bylo jeho okrasou a nabádáním ke
ctnosti.
Mlčení, praví svatý Bernard, střeží, zachovává
i podporuje kláštery. Svatý František Saleský učí,
že k uspořádání kláštera stačí zavésti v něm cvič
bu v mlčení, jako zase k uvedení jej do nepořádku
stačí odstraniti mlčení. jen mlčením mohly býti
kláštery zřízeny neb obnoveny; jen mlčením mohou
se udržeti a plniti své poslání. Mlčení uzavírá
bránu zvláštním přátelstvím, pletichám, hádkám,
žaloba'm a různicím, které mohou přivoditi zkázu
kláštera; odvrací světského ducha, jenž vždy se
snaží do něho vniknouti a jemuž se to vždy po
dařilo hovory, jež pravidla zapovídají.
Mlčení udržuje v nich svornost, shodu a lásku,
1) Sbírka.
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neboť jest, jak učí svatý lsidor, duší i posvátným
sluhou pokoje.
Chápejme to dobře, zde jde o nejdůležitější zá
jmy jak naše, tak i bližního; kéž úvaha o výhodách
mlčení nás povzbudí »zachovávati je vždy přes
něqř)
»Postav, Hospodine, stráž k mým ústům a bránu
hradní před moje rty<,2) aby se otvíraly jen z roz
kazu tvého, a dejž, abych nikdy nejednal proti
tvým úmyslům užívaje řeči; ano, budu zachovávati
mlčení, abych tě lépe oslavoval na zemi a zaslou
žil si spojiti svůj hlas s hlasem svatých a velebil
tě v nebi věčně.

Duchovní kytice. Mlčení jest strážcem všech

ctností.

(Sbírka.)

1) Všeob. prav. 16, 9.
2) Zalm 140, 3.
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89. CVlČBA V MLČENÍ.
K rá t k ý o b s a h. ]. Doby, kdy musime zvlášť za
chovávati mlčení. Všeobecně je musíme zachovávati po
všechen čas mimo dobu zotavení; zachovávejme je s nej
větší pečlivostí v oratoří, v jídelně při stolování, při stří
dání cvičení a jmenovitě v době velkého mlčení. Snažme se
mluvíti mnoho s Bohem, ale málo s lidmi.
ll. Věci, o nichž se musíme zvlášť střici mluviti.
Mluvme jen to, co jest nám dovoleno; nehovořme o vč
cech, o nichž nám pravidla zapovídají mluvíti; jest nám též
známo, že nesmíme ničeho psáti bez dovolení. Mluvme jen
o tom, co může vzdělávati ty, kteří nás slyší.
Ill. Rady, jimiž se máme říditi, když musíme mluviti.
Zádejme, možno-li, o dovolení k tomu; mluvme pak tiše a
málo slovy; mluvme s Věrou i s rozumem, s pravdou
i s upřímnosti, s rozvahou, s opatrností, s tichosti a s lás
kou. Snažme se spojiti vnitřní mlčení s mlčením zevnějšim.
ROZJIMANI.

Jest čas mlčení a čas mluvení. (Eccles. 8, 7.)

]. Doby, kdy musíme zvlášť zachovávati mlčení.
Mlčení, jež jest předepsáno v našem stavu, nemá
rázu oné přísnosti jako v řeholních řádech rozjí
mavých. Včnujice se službě bližního, jsme často
nucení mluviti při zastávání svého úřadu; přece
však máme povinnost mlčení skutečně zachová
vati.
Bude tedy velmi prospěšno uvažovati o tom, co
praví naše svatá pravidla o mlčení a o pohnut
kách, které přiměly našeho svatého Otce, aby nám
je předepsal.
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Podle našich svatých pravidell) musíme zacho
vávati mlčení po celý čas vyjma dobu zotavení,
kdy jest nám dovoleno mluviti naznačeným způ—
sobem; toť povšechná zásada, které se nemůžeme
vyhnouti než z nutnosti a s dovolením.
Kromě toho jsou chvíle, kdy se nám mlčení ještě
zvlášť doporoučí; a to, jsme-li v oratoří; při jídle,
abychom neupadli do zlozvyků, které by přivodila
volnost mluvení v jídelně; při střídání cvičeni, po
něvadž v oné chvili musíme soustřediti svou mysl,
abychom zpytovali, jak jsme si počínali při cvičení,
které jsme ukončili, a abychom učinili úmysl vzhle
dem ke cvičení, jež se počíná; zvláště pak v noci,
od odebrání se k odpočinku večer až do ukončení
rozjímání ráno, tato doba bývá také vším právem
zvána dobou velkého mlčení.
Lze snadno pochopiti, že rušení nočního mlčení
by mohlo míti v zápětí velké nepříjemnosti. Proto
je také všichni zakladatelé řádů doporučovali.
Noc jest dobou odpočinku nejen pro tělo, ale
i pro duši. Právě za nočního klidu jsme více na
kloněni poznávati přítomnost Boží a klaněti se jí.
Doba velkého mlčení jest zajisté drahocennou
chvíli pro přípravu duše k rannímu rozjímání.
Náš svatý zakladatel znaje nebezpečí, jež nám
hrozí, když jsme mimo řeholní obec, chtěl, aby
chom spolu nemluvili jdouce do školy nebo vrace
jice se z ni, ani při jiných vycházkách do města;
z téhož důvodu nám nařizuje, abychom se ome
zili na málo slov s rodiči žáků.
0, jak moudrá jest rada, kterou tak často opa—
1) Kap. 22, l.
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koval svatý Efrem: »Mluvte mnoho s Bohem, málo
však s lidmi-<<,a jak pravdiva jsou slova svatého
Arsenia: »Často jsem litoval, že jsem mluvil, nikdy
však, že jsem mlčel.<<

ll. Věcí, o nichž se musíme zvlášť stříci mluviti.
jsa přesvědčen, že snadno upadáme do hříchu
řeči, a to i tehdy, když hovoříme o něčem dobrém,
chtěl náš svatý zakladatel, abychom, jsme-li nuceni
mluviti, žádali o dovolení a abychom při tom ne
překročili mezí.

Z důvodů opatrnosti a lásky učinil nám pravid
lem, bychom nemluvili o věcech týkajících se domu
nebo institutu, ani o tom, co se událo v jiných ře—
holních obcích, ani o tom, co se týká našich při
buzných nebo nás, ani o pití a jídle, vyjma 5 před
stavenými, a abychom nikdy nemluvili se svými
spolubratry než z nutnosti a bychom jim řekli něco
dobrého.
Pro ducha umrtvování nám radi ve SbírceB)
abychom se vyhnuli řečem i o věcech nutných,
lze-li to odložiti na jinou dobu.
Rozšiřuje povinnost mlčení i tak daleko, že chce,
abychom nedělali hluku zavírajíce dveře, tak byl
o tom přesvědčen, že klášter má býti příbytkem
pokoje, v němž vše nabádá k sebranosti a k mod—
litbě.

Poněvadž konečně není velkého rozdílu mezi
mluvením a psaním, chce náš svatý Otec, abychom
ničeho nepsali, aniž to předložíme svému řediteli.
aspoň tehdy ne, nejde-li o psani superioruř)
1) Sbírka.
2) Všeob. prav. 27, 4.
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jak moudrá i opatrná jsou naše pravidla vzta
hující se na mlčení a jak dokonale se shodují s na
pomenutím svatého Pavla: »Žádné slovo špatné
nevycházej z úst vašich, nýbrž je—likteré dobré ku
vzdělání podle potřeby, aby prokazovalo dobrodiní
těm, kteří je slyší.<<.1)

lll. Rady, jimiž se máme říditi, když musíme
mluviti. _lsme-li nuceni mluviti a máme-li k tomu
dovolení, zachovávejme věrně podle litery i podle
ducha naše pravidla směřující k mluvení; řid'me se,
pokud možno, následujícími zásadami: Bděme nad
svými slovy, abychom se nikdy neprohřešilí proti

pravdě, lásce, skromnosti, tichosti ani proti jiné
ctnosti. Mluvme s věrou, rozumně, upřímně, hlasem
tichým a tónem uctivým, Neukvapujme se k mluv
vení. Mluvme málo a řekněme jen, co jest přesně
nutné. »Nemluvte,<< dí svatý Řehoř Nazianský,
»leda tehdy, když jest mluviti lepší než mlčeti.<<
Uvažme, co máme říci a pak co jsme řekli, a od
važme to na váze soudu Božího. Zkrátka dávejme
svými řečmi najevo, že jsme opravdově řeholníky
a že lze o nás říci, jako o prvnich křesťanech, že
»naše obec jest v nebesích.-(<?)
Nebud'me mlčeliví z mrzutosti, z rozmaru a ze
zádumčivosti, nýbrž z ctnosti, z lásky k povinnosti
a z touhy zalíbiti se Bohu.
Spojujme podle rady našeho svatého zakladatele
vnitřní mlčení s mlčením zevnějším;3) uložme
mlčení sebelásce, jejíž hlas nám připravuje tolik
1) Efes. 4, 29.
2) Filip. 3, 20.

3) Sbírka.
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pobouření a tolik rozrušení; vyhýbejme se hovoru
s tvory jen proto, abychom mohli tím lépe roz
mlouvati s Bohem, Tvůrcem.
Pane, jenž máš »slova života věčného<<,1)nauč
mě opravdové moudrosti; nauč mě, co mám mlu
viti a jak mám mluviti, abych nezneužíval daru
řeči. 0, jak si přeji, aby můj jazyk oslavoval a
oslavovati učil tvé svaté jméno! Toho chci býti
dbalý se zmužilosti a snažiti se od nynějška, abych
nepromluvil žádného slova, jež by se ti nelíbilo a
nepřispělo k rozmnožení tvé lásky ve mně.

Duchovní kytice. Zachovávejte ustanovené
mlčení vždy přesně.
(Všeob. prav. 16, Q.)

1) _lan 6, 69.
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90. RUSENI MLČENI.
K rá t k ý o b s a h. [. Rušení mlčení zaviňuje ztrátu
řeholního ducha. Jest příčinou mnohých neobezřelosti a
neopatrností; jest překážkou zbožnosti, horlivosti a vnitř—
ního života . .. zhasíná znenáhla lásku k povolání. Chceme
býti duchovními muži? Držme na uzdě svůj jazyk.
ll. Rušení mlčení svádí k mnohým hříchům. Ke hři
chům proti pravdě, pokoře, lásce, poslušnosti, skromnosti;
pomluva, kritika, posmíváni a reptání, tot' jsou užitky pra
vidly zapověděných hovorů. O, můj Bože, uchovej nás od
velkých mluvků!
lll. Rušení mlčení jest velmi škodlivo řeholním obcím.
Ničí v nich pořádek, zachovávání pravidel a sebranost;
kazí v nich svornost i pokoj; zavádí do nich roztržitost,
ducha i žvast světský a zaviňuje brzy jejich zmar. Nežli
rušíme mlčení, poraďme se s Bohem i se svým svědomím.
ROZJÍMÁNI.

Kdo mnoho_7nluvi, škodí sám sobě. (Eccli. 20, 8.)

!. Rušení mlčení zaviňuje ztrátu řeholního ducha.
Časté rušení mlčení, jež u nás řeholníků bývá oby
čejně skutečným zneužitím řeči, má, jak nasvěd—

čuje zkušenost, v zápětí velmi politováníhodné
následky.
Rušení mlčení svádí nás k mnohým neobezře
lostem i neopatrnostem; neboť jak di spisovatel
Následováni Krista »snáze jest vůbec mlčeti, než
slovy v chybu nezabíhati<<.1) Žel však, snad mám-':
příčinu litovati, že jsme mluvili, nebo že jsme při
svých hovorech zašli příliš daleko, a to proto, že
1) Kn. 1. 20, 2.
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jsme řekli, co jsme neměli, ba ani nechtěli říci!
Snad jsme museli litovati, že jsme se neřídili radou

moudrého Siracha: »Neslyš jazyka zlého, a ústům
svým udělej dveře a zámky, abys neklesl jazy
kem.<<1)

Rušení mlčení jest překážkou zbožnosti a velkou
příčinou suchopárností a četných roztržitostí, ne
boť čím více mluvíme s lidmi, tím méně mluví
Bůh k srdci; ono odnímá zálibu na rozjímání a na
věcech duchovních.2)
Svatý Alfons Liguori učí, že vnitřní duch se
ztrácí nadbytkem slov.
Časté rušení mlčení jest znakem, že řeholník
nemá ducha svého stavu a že ztrácí znenáhla milost
svého povolání. Lze považovati za řeholníka toho.
jenž bez skrupulí mluví proti předpisům pravidel,
která vzal na sebe, toho, jenž vyhledává příležitost
k mluvení, toho, jenž udržuje styky, jež se protiví
pravidlům? Slyšme, co o tom praví svatý Bernard
řka, že řeholník, jenž často ruší mlčení, má často
jen jméno a šat řeholní, ale sotva řeholního ducha.
O. jak pravdivá jsou slova svatého apoštola
jakuba: »Domnívá-li se pak kdo, že jest nábožný,
ale nedrží na uzdě svého jazyka, nýbrž klame
srdce své, toho nábožnost jest bez užitku.<<3)

ll. Rušení mlčení jest zdrojem četných hříchů.
Rušení mlčení jest při nejmenším příležitostí k zby
tečným řečem, z nichž musíme klásti počet v den
1) Eccli. 28, 28 a 30.
2) 190. rozj. ].
3) jak. 1, 26.
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soudný, kromě toho uvádí nás v nebezpečí do
pustiti se množství hříchů.
Hříchů proti pravdě: lži, nadsázky, přetvářky,
falešných výkladů. Hříchů proti řeholní slušnosti,
neboť od hovorů neužitečných není zajisté daleko
k hovorům světským, profánním a světáckým.
Hříchů proti pokoře, marnivými slovy, slovy sebe
lásky a sebeúcty; a jsou zbytečné hovory, v nichž
se neobjevuje pýcha v některé své podobě?
Zvláště pak hříchů proti lásce: pohrdání bližním
slovy, posmíváním, pomluvami, na cti utrháním.
To vše přivádějí zbytečné hovory. Co bývá oby
čejně předmětem těchto pravidly zapověděných
hovorů? Kritisování se tu potkává s reptáním;
mluvívá se o domech, v nichž jsme byli, anebo
v němž jsme, o představených a spolubratrech
i osobách světských; ano lze si stěžovati na kaž
dého i na všecko.
Rušení mlčení může vésti k následování světáků,
u nichž bývá pomluva solí jejich hovorů, to je
obyčejně oživuje a činí veselými. Často bývá bližní
urážen zřejmě i bezohledně; jindy bývá napaden
se zlomyslnou zdrženlivosti; vrhne se mezi ostatní
nespravedlivé podezření; činí se způsobem pochy
bovačným satirické poznámky; zveličují se malé
chyby obmyslnýmí domněnkami. Jaká to neváza—
nost u řeholníka, jedná-lí takto! Ničí se dobra
pověst spolubratří a mnohdy se stává přebývání
v řeholní obci nemožným.
O můj Bože, zbav nás velkých mluvků, jaké zlo
oni působí! Nedivme se, praví-li moudrý Sirach,
abychom zlořečili člověku, jenž metá svár mezi
žijící v pokoji. Předsevzetí královského proroka
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budiž i našim předsevzetim: »Ostříhati budu slo—'
svých, abych se neprohřešil jazykem.<<1)

lll. Rušení mlčení jest velmí škodlívo řeholním
obcím. Buďme o tom dobře přesvědčení, že kdyby
politováníhodný zvyk častého rušení mlčení vnikl
do řeholní obce, jejímiž členy jsme, zeslabil by
v ni kázeň, pořádek i zachovávání pravidel; odňal
by jí onen ráz úcty i sebranosti, jenž jest její
ozdobou i krásou; zbořil by zeď, která ji chrání
před nepřáteli zvenčí, a zbořil by hradbu, která
jí ochraňuje před nepřítelem duši; učinil by z ní
peleš roztržitostí, zmatku i sváru; zavedl by do ni
světského ducha a světskou mluvu, rozdvojení
i nesvornost a přivodil by brzy jeji záhubu; neboť
_ležíšKristus dí: »jestli dům se rozdvojí proti sobě,
dům ten nebude moci obstáti.<<2)
Zda takový obraz neospravedlňuje slovo sva
tého jakuba: »jazyk jest ohněm, souhrnem ne—
pravosti, kterýž poskvrňuje celé tělo a zapaluje
běh života a jest rozpalován od pekla.<<3)Právem
tedy řekl náš svatý zakladatel, »mlčení jest jednou
z hlavních věci zachovávání pravidel, bez něhož
upadá dům v nepořádek.<<4)

Cítime-li se tedy ponoukáni k rušení mlčení,
zastavme se a rceme si v mysli: Co chci učiniti
zapřádaje se proti příkazu pravidel do nedovole
ných hovorů? Chci mrhati drahocenným časem,
jehož jediný okamžik mě může státi věčnost; chci
1) Zalm 38, l.
2) Mar. 3, 25.
3) Jak. 3, 6.

4) Dopisy.
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vytrhnouti kámen z budovy přesného zachovávání
pravidel; chci zarmoutiti své představené a dávati
pohoršení spolubratřím; chci pobouřiti své svě
domí a vydati se v nebezpečí prohřešiti se proti
pravdě, pokoře i lásce?
Zajisté, že při těchto myšlenkách učiníme před—
sevzetí, že budeme věrně zachovávati mlčení a za—

necháme všech marných hovorů zavrhovaných
pravidly. Kterak můžeme zbytečně mluviti zvláště
my, jichž všechny okamžiky jsou zabrány řehol
ními a učitelskými povinnostmi? Čas, který snad
bychom jim věnovali, dlužímc své duši a svým
žákům.
O ježíši, jenž jsi zachovával mlčení po tak
dlouhá léta a který jsi nemluvil k lidem, než abys
ie poučil a spasil, snažně tě prosím, deiž, abych
byl tvým následovníkem a zachovával mlčení
podle litery i podle ducha svých svatých pravidel
a žil v sebranosti, abych mohl dosáhnouti oné
dokonalosti, které ode mne žádáš.

Duchovní kytice. Mlčení jest jedním z nejlep
ších prostředků k varování hříchu a k udržení
v horlivostí.
(190. rozj. l.)
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91. ROZTRZITOST.
K r á t k ý o b s a h . I. Roztržitost vzata v úvahu ve
své podstatě. Roztržitost jest bud' zevnějši nebo vnitřní.
Ten jest roztržitý, kdo poskytuje svým smyslům velkou
volnost: očím, jazyku, chůzí; jenž nechává svého ducha
i svě srdce zabývati se věcmi malíchernými a často i ne
bezpečnými. Pozorujeme-li tyto chyby na sobě, pospěš
me si je napraviti.
ll. Následky roztržitosti pro řeholnika. Brání mu praco
vati o jeho zdokonalení, slyšeti hlas milosti a jednatí po
dle něho, konati dobře duchovní cvičení a míti z nich uži
tek; vydává ho v nebezpečí četných pokušení; dává bliž
nímu špatný příklad a ruší pořádek v řeholní obcí. Kéž
nikdy nevnikne tato chyba mezi nás!
Ill. Následky roztržitosti pro učitele. Roztržitý učitel za
nedbává svá studia i své vyučování, má jen slabou i ne—
stálou vůli; nezískává si ani úcty ani vážnosti svých žáků,
a nemůže míti vlastností, které zabezpečují autoritu.
Chceme-li dobře plnití svůj úřad, střezme se roztržitostí.
ROZJÍMANI.

Některá zrna padla vedle cesty, a byla pošlapána a
ptáci nebešti sezobali je. (Luk. 8, 5.)

l. Roztržitost vzata v úvahu ve své podstatě.
Uvažujme o podstatě roztržitostí a proč se ji
musíme obávatí a před ní se chrániti.
Roztržitost jest bud' zevnější nebo vnitřní.
V prvém případě jest jen nedostatkem zdrženlivosti
smyslů; v případě druhém záleží v příliš velké
shovívavosti poskytnuté duchu i srdcí zabývati se
věcmi malíchernými nebo takovými, které by jim
měly zůstati cizími.
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Ten jest tedy roztržitý, kdo nechává svým očím
úplnou volnost, jenž nechává své zraky procházeti
se nerozvážně po všech možných předmětech, jenž
si dovoluje na všechno hleděti, aniž uváží, že vy
dává svou duši ve velká nebezpečí.
Ten jest roztržitý, kdo neužívá svého jazyka
spořádaně, jenž mluvi bez rozvahy, jenž množí bez
významné rozprávky, jenž přerušuje ty, kteří mluví
o věcech rozumných, jenž chodívá příliš rychle,
jenž dělá hluk otvíraje nebo zavíraje dveře, jemuž
se nedostává vážnosti a zdrženlivosti; to vše svědčí
o politováníhodné lehkomyslnosti povahy.
Roztržitý jest ten, kdo nedržc svého ducha i svou
obraznost na uzdě, nechává je zabývati se volně
všemi možnými předměty, z nichž mnohé jsou s to,
aby zanechaly neblahé dojmy.
Ten jest roztržitý, kdo neostříhá svého srdci?,
jenž miluje tvory pro ně, a nikoli pro Boha jediné,
zapomínaje, že nestřežené srdce jest jako neohra
zené pole, které dříve nebo později bývá zpusto
šeno.
Podle těchto různých rysů můžeme snadno po
znáti, jak nebezpečná jest roztržitost. Nezanedbá
vejme ničeho, abychom se ji uchránili, neboť má
velmi politováníhodné následky.

ll. Následky roztržitostí pro řeholníka. Reholník,
jenž se oddá roztržitosti, neprospívá v dokonalosti,
neboť ona jej činí neschopným snažiti se bdíti
nad sebou, činiti si potřebné násilí k napravení
toho, co má na sobě chybného.
Roztržitost nám brání dávati pozor na osvícení
| na dobrá hnutí, která nám uštědřuje Duch svatý,
neboť tato osvícení a dobrá hnutí jsou úplně
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vnitřní a nemohou býti znamenána bez sebranosti
a bez pozornosti na sebe samého.
Roztržitost znesnadňuje bedlivost při duchov
ních cvičeních zvláště při modlitbě a při rozjímání.
Kterak na příklad duše roztržitá, jež přijde do
oratoře s duchem i se srdcem zaměstnaným mali
chernostmi, může se náhle zahloubatí do věcí vnitř
ních? jest jí skoro nemožno opanovati své myš
lenky a své city.
Kromě toho, jaký užitek čerpala by roztržitá du
še ze svých zpytování, zpovědí, exercicií, svatých
přijímání a ze všech ostatních svých posvěcujicích
prostředků? Velmi malý a přečasto vůbec žádný.
Bůh jí uděluje v hojnosti své milosti, tyto jsou však
zrnem padším na cestu ušlapanou, kde je sezobají

ptáci nebeštíš)
Roztržitost zbavujíc nás milostí nebo činíc je
marnými vydává nás zároveň všem možným po
kušenim.
Nechává nás vésti život smyslný a od té chvíle
rozněcuje ohnisko našich náruživostí; poskytuje
ďáblu přístup do naší duše a dává mu tisícero pří
ležitostí dráždití nás ke zlému. S ní máme tím
méně přispění, čím více nám hrozí nebezpečí; kte
rak by nás pak neměla vésti do záhuby?
Dodejme konečně, že roztržitostí stává se řehol
ník předmětem pohoršení svým spolubratřím a při—
činou nevázanosti v řeholní obci.

lll. Následky roztržitostí pro učitele. Důleži
tost úřadu, jenž jestnám svěřen, vyučovati dítky
a vésti je k životu křesťanskému, zavazuje nás
1) Mat. 13, 19.
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odstraniti vše, co by mohlo škoditi dobrému jeho
úspěchu, a užívati prostředků, jež by mohly za—
bezpečiti dobrý jeho výsledek.
Musíme míti vědomosti, abychom mohli dobře
vyučovati. Neukazuje nám však zkušenost, že roz
tržitost jest velkou překážkou ke vzdělávání
ducha? S ní se nezbavuje člověk toho, co jest věku
dětského, rozum se v něm jen málo rozvíjí, jeho
mysl jest naplněna myšlenkami malichernými nebo
nesprávnými a není náležitě rozvážná, aby se jich

zbavHa.
Abychom měli dobrý úspěch ve svém úřadě, mu—
sime míti pevnou, velkomyslnou i stálou vůli;
člověk roztržitý má však vůli jen nestálou i vrtka
vou; on chce jen chabě a přerušeně, a má-li dobré
záměry, uskuteční je jen zřídka kdy.
Učitel má si získávati úctu i vážnost svých

žáků; roztržitost však ho vydává v nebezpečí ne
dbati zdrželivosti i důstojnosti; často jej svádí
k lehkomyslnosti a k důvěrnostem, jež ho staví na
roveň s jeho žáky.
Ne, 5 roztržitosti nedosáhneme vlastností, kte
rých žádá náš svatý zakladatel od dobrého učitele,
bude se nám nedostávati jmenovitě vážnosti a
zdrželivosti, jež jsou nutny k dosažení a k udržo—

vání autority.
Zařid'me tedy své chování podle onoho článku
našich pravidel)) jenž má jmenovitě na zřeteli
roztržitost: »Bratři hdětež s největší pečlivostí
sami nad sebou, by nečinili ve škole ničeho, než
co jest dobré a slušně a jmenovitě, by nedali ni
1) Kap. 9, 10.
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čeho najevo, co by mělo ráz lehkomyslnosti nebo
náruživosti.<<

O ježíši, Spasiteli můj, uchovej mě od nebezpečí
& osudných následků roztržitosti; doposud jsem
nebyl ani dosti skromný, ani náležitě sebraný. Pro
sím tě, rač mi odpustiti, budoucně chci následovati
tvého mlčelivého i sebraného života, jehož jsi do
konalým vzorem.

Duchovní kytice. Musite býti tak sebrané, tak
skromná a zdrželžvž, že se zdá, jako by Bůh
opravdově přebýval ve vás.
(60. rozj. 2.)
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92.

CENA ČASU A DOBRÉ ]EHO UZÍVÁNÍ.

K r á t k ý o b s a h. l. Cena času. Jak drahocenný
jest čas se zřetelem na věci nebeské! _lest semenem věč
nosti; jest to doba naší zkoušky, v níž působí milosrden
ství Boží. Tažme se andělů, svatých i zavrženců v pekle,
jakou cenu má čas. Pomněme, že od užívání času závisí
naše štěstí nebo neštěstí věčné.

ll. Prchavost času. Cas jest krátký, ubíhá s rychlostí a
již se nevrací; jeho ztráta jest nenapravitelná; pomněme,
že od okamžiku k okamžiku se nám ho může nedostatí.
Jak bychom kvílelí při smrti, kdybychom čas byli pro
mrhalíl
lll. Dobré užívání času. Užívejme každého okamžiku
k smíření s Bohem, k zadostiučinění jeho spravedlností,
k svému posvěcování, ku práci na spáse duší, k rozmnožení
svých zásluh pro nebe. Pro každý okamžik bývá nám udi
lena milost, působme s ní věrně spolu.

ROZleANI.
Pokud máme čas, čiňme dobré. (Gal. 6, 10.)

l. Cena času. Čas, jenž sám o sobě není nic,
poněvadž se skládá z minulosti, které již není,
a z přítomností, jež jest něčím neznatelným, jest
přece dobro neocenitelné, uvážíme-li jej se zřete
lem k věčnosti i k svému spasení.
Čas jest semenem věčnosti, poněvadž své věčné
spasení můžeme působíti jen v čase a dobrým uží
váním času. Není žádného okamžiku našeho života,
jenž nemá účinků pro onen život a jímž bychom si
nemohli zasloužítí nebe nebo pekla podle toho,
jak ho užíváme.
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Čas jest odročením provedení ortelu smrti vy
neseného nad hříšným člověkem. Užíváme—li ho
dobře, vyhneme se rozsudku věčné smrti; zneuži
váme—liho, dojde ortel svého vyplnění a my zvět
šíme ieho přísnost.

Cas jest oborem působnosti milosrdenství Boží
ho, po něm nastává panství spravedlnosti.
Postavme se na stanovisko věčnosti a odtud od
hadněme cenu času. jediný okamžik stačil dobrým
andělům, aby si zajistili nekonečné štěstí, jehož
nyní požívají, a rovněž jediný okamžik stačil
andělům zlým k dovršení jejich neštěstí.
Svatí ziskali dobrým užíváním času nejvyšší bla
ženost; slyšme je, ani si blahopřeji za své cho
váni. Měli jsme jen okamžik, abychom se stali
spravedlivými a tento okamžik zjednal nám »v míře
přenesmírné slávu věčnouxl)
Zavrženci v pekle mluví podobně o ceně času.
Oni jej promrhali, a nyní oplakávají jeho zneužití
slzami zoufalství.

_

Co soudí 0 dnech svého smrtelného života? Co
soudí o každém z oněch okamžiků, kdy je Bůh ve
své dobrotivosti pobádal, aby se k němu navrátili
a kdy se mohli obrátitia změniti svůj los? Kdyby
měli s milostí Boží jen jediný z oněch okamžiků,
jichž nechtěli využitkovati, s jakou starostlivostí
by s nim naložili!
Snažili jsme se poznati hodnotu času? Uvážili
jsme dostatečně, že od času může záviseti náš
věčný pokoj a věčná blaženost, anebo nekonečné
neštěstí?
1) ll. Kor. 4, 17.
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ll. Prchavost času. Umějme si vážiti času a vy
užitkujme ho, neboť >>krátkýjest<<.*)jen málo dnů

jest nám zůstávati na tomto světě; sotva jsme za
čali žíti, již se nám pravi: »již nebude času<<2)pro

tebe. Co jest hodina, srovnáme-li jí se šedesáti,
osmdesáti, sto lety? ještě menší jest trvání života
i nejdelšího se zřetelem na věčnost.
Ano, čas prchá s úžasnou rychlostí a proto vším
právem přirovnává jej kniha Moudrosti k »prcha
vé pověsti, lodi plující zdulou vodou, ptáku a šípu
letícímu vzduchem.<<3)

Co byl den včerejší? Viděli jsme jej začínati,
brzy bylo poledne, pak večer spěchal uplynouti.
Zanedlouho stane se tak i s naším životem; začal,
bude uprostřed a skončí se. již v nejbližším oka—
mžiku může se nám času nedostávati; Bůh nám dal
minulost, popřává nám přítomnost, avšak budouc
nosti nám nepřislíbil.
Pomněme též, že čas mizí bez návratu. »Nemů
žeme zavolati zpět<<,praví svatý Bernard, »slova
proneseného, podobně nemůžeme zavolati zpět
chvil uplynulých.l<<Čas míjí a nevrací se již; jeho

ztráta jest nenahraditelná.
Pronikněme se tedy hluboce myšlenkou, že uhá
nime k smrti; jak budeme litovati v onom posled
ním okamžiku, jestliže jsme nevyužitkovali oněch
málo dní, které nás od něho dělí!

Ill. Dobré užívání času. Poněvadž máme tak
málo času, snažme se dobře ho užívati.
1) l. Kor. 7, 20.
2) Apok. 10, 6.

3) Moudr. 5, 9—11.
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Využitkujme času, abychom učinili zadost spra—
vedlnosti Boží a odpykali své bývalé chyby; snaž
me se dáti úplné zadostučinění Pánu nejvyššímu,
kterého jsme urazili.
jednejme podle návodu Ducha svatého, jenž dí:
»Neprodlévej obrátit se k Pánu.<<1)Nezapomínej
me, že ten, jenž slíbil odpuštění kajícímu hříšníku,
se nezavázal poskytnouti mu času k lítosti. Spě
chejme, ráj, jenž jest nám dnes otevřen, bude nám
snad zítra zavřen.
Využitkujme času, abychom dokonali dílo svého
posvěcení a snažme se konati své skutky se vší
možnou dokonalostí. »Chod'te, pokud máte světlo,<<
pravil ježíš Kristus, »aby vás nezachvátila tma.<<2)
Snažme se zjednávati slávu Boží a spásu duší.
»Pokud máme čas, čiňme dobré<<;3) věnujme se
pracím svého povolání s neomezenou horlivostí a
obětovností a nezabývejme se ničím, co jest mu
ClZl.

Připomeňme si často, že není jediné minuty
v našem životě, jež by nebyla příležitostí pro nás
obohatiti se pro nebo a roznmožiti slávu nám urče
nou. O, jakého pokladu zásluh bychom dosáhli,
kdybychom každé chvíle působili spolu s milostí
onoho okamžiku! jaké radosti bychom zakoušeli
v den poslední! Po celou dobu svého smrtelného
života bychom zasévali a zbývalo by nám jen sbí
rati užitky našich prací.
0, ježíši, jenž udílíš věčnou odplatu za dobré
l)Eccli. 5, 8.
2) jan 12, 35.
3) Gal. 6, 10.

466
užívání času, učiň svou milostí, abych využitkoval
každého okamžiku svého života ku prospívání
v dokonalosti a zasloužil si takto tvého milosrden—
ství v onen den, kdy mi anděl tvůj řekne: »již
nebude času.<

Duchovní kytice. Musim si velmi dáti pozor
na čas, který jsem ztratil, a na to, abych ho ne
ztrácel.
(Sv. Jan Kř. z La Salle. Jeho denní řád, 13.)
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93. PRÁCE.
K rá t k ý o b s a h.

|.

Práce jest člověku potřebná.

Bůh řekl Adamovi: »V potu tváře jísti budeš chléb.<< Bez
práce nemohl by člověk míti toho, čeho jest mu třeba.

Zahálka jest hanbou, krádeží, nebezpečím; jest počátkem
tisícerých pokušení, matkou všech neřestí. Nebuďme nikdy
nečinnými.
ll. Povinnost práce pro křesťana a pro řeholníka. Mu
síme pracovati, abychom následovali Ježíše Krista i sva
tých, abychom činili pokání, vzdělávali bližního, plnili lépe
sliby, nebyli institutu na obtíž a zastávali s užitkem svůj
úřad. Jsme dělníky Páně, snažme se, abychom si zasloužili

pochvaly svého Mistra.
lll. Kterak posvěcovati svou práci. Pracujme podle
nařízení a poslušnosti, s duchem víry, s láskou, s trpělivo
stí, se zmužilostí, s obětovností a s vytrvalostí. Ať není
práce nikdy záminkou k zanedbávání našeho duchovního
života.
ROZjIMANl.

Nechce-li kdo pracovati, ať nejí. (II. Thes. 8, 10.)

|. Práce jest člověku potřebná. Rozjímejme
dnes o povinnosti pracovati a o vlastnostech, které
musí práce míti, aby byla bohumilá a užitečná
nám i bližnímu.
Musíme pracovati, poněvadž jsme lidé a poně
vadž člověku v den prvního hříchu bylo řečeno:
»V potu tváře jisti budeš chléb.<<1)

Práce jest skutečně podmínkou naší existence.
Zahálka jest smrt. Nepracovati znamená zříci se
své lidské důstojnosti.
1) Genes. 3, 19.
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Práce jest nevyhnutelná za příčinou potřeb naší
přirozenosti.
jakým právem žádal by ten, jenž odmítá praco
vati, čeho mu k výživě třeba? Neodpovědělo by
se mu slovy velkého apoštola: »Nechce-li kdo pra—
covati,

ať nejí.<<1)

Lze říci, že zahálka jest krádeží a hanbou, ona
jest však také nebezpečenstvím. Bývá zvána mat
kou všech neřestí, poněvadž je všecky podporuje
a usnadňuje jim přístup do srdce. Dábel, jenž ne
může ničeho proti těm, kteří pracují tak, jak Bůh
od nich žádá, zmůže vše proti těm, kteří jsou ne—
čínni; neboť Duch svatý praví: »Mnohé zlobě na
učí zahálka.<<2)Podle svatého Kassiana na člověka
pracujícího útočí jediný ďábel, na líného však celý
pluk.
Musíme tedy pracovati, abychom byli poslušní
Boha a podrobili se rozsudku jeho spravedlnosti;
abychom krotilí své tělo tak velice nakloněné ke
zlému, a abychom užili proti ďáblu zbraně, která
nejlépe odráží šípy, které na nás vystřeluje.
Zachovávejme věrně zákon práce a proto dbej
me, abychom se stále zaměstnávali nějakou užiteč
nou prací, trvajíce pod příkazem poslušnosti.

ll. Povinnost práce pro křesťana i pro řeholní
ka. K důvodům, pro něž musíme pracovati a jež
jsou všem lidem společné, připojuji se důvody pří
slušicí nám jako křesťanům i řeholníkům.
Musíme následovati ježíše Krista a svatých; co
však jest život ježíše Krista, když ne život práce?
1) ll. Thes. 3, 10.
2) Eccli. 33, 29.
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Pracoval, jakmile mu to jeho přirozené síly dovou
lovaly, jak o něm psal David: »Chudák já, jenž od
mládí lopotím se<<;1)a pracoval neúnavně po celý
svůj život.
Máme také napodobiti život apoštolů a prvních
věřících; apoštolé však se věnovali práci s největší
zmužilostí a mohli říci se svatým Pavlem: »Nejedli
jsme chleba od nikoho darmo, lopotíme se, pracu
jíce rukama svýma<<;2) a o prvních věřících se
praví, že trávili dny své na modlitbě a v práci
rukou svých.
Musíme činiti pokání, abychom učinili zadost za
své hříchy; podrobme se předně rozsudku, jenž
odsuzuje člověka k práci, a čiňme takto zadost
spravedlnosti Boží.
Musíme vzdělávati spolubratry i veřejnost, to
však můžeme jen tehdy, jsme-li muži práce. jak
jsou obdivování ti řeholnicí, kteří jsou vždy ochot
ní k obětovnosti a kteří nechtějí odpočinku!
Slíbili jsme poslušnost; poslušnost nám však
předpisuje práci; slíbili jsme čistotu, bez práce
však nelze této ctnosti uchovati; přijali jsme na
sebe evangelickou chudobu, chudoba však příka
zuje práci; pracovati jest vlastním zaměstnáním a
první povinností chudého, jest tudíž i povinností
nasr.
Naše kongregace má právo na naši práci; ona
jest naší matkou, třeba však, abychom my byli
pracovitými jejími dítkami. Odmítatí pracovatí a
dobře pracovati znamenalo by býti na obtíž insti
tutu i své řeholní obcí.
1) Žalm 87, 16.

2) ll. Thes. 3, 8; l. Kor. 4, 12.
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Nabádejme se ku práci konečně i touhou zjed
návati slávu Boží a blaho dítek nám svěřených;
pracujíce nabudeme nevyhnutelných vědomostí pro
svůj úřad; kromě toho nemůžeme dosíci dobrého
výsledku při svých dílech leč neustálou namáhavou
prací a neúnavnou horlivostí.

lll. Kterak práci posvěcovati. Pracovati musí
me, čiňme to však tak, abychom jednali podle
úmyslů Božích a rozmnožovali své zásluhy.
Konejme každou práci v době i na místě přede—

psaném. Dělejme věci užitečné, v duchu poslušno
sti a podle toho, co nám naznačuje vůle předsta
vených.
Pracujme s duchem víry; obětujme své skutky
Bohu; udržujme se v jeho svaté přítomnosti; spo—
jujme svou práci s prací ježíše Krista a jako on
vytkněme si za cíl _ienslávu jeho Otce nebeského
a spásu duší. Pracujme v duchu pokání a snášejme
s trpělivostí i s odevzdaností vše, co může míti
náš úřad namáhavého i pokořujícího.
Pracujme se zálibou pro svůj úřad nepřejíce si
jiného. Buďme přesvědčeni, že úřad, který právě
zastáváme, jest úřad, v němž nás Bůh chce míti a
ve kterém vykonáme nejvíce dobra.
Pracujme se zmužilostí, s obětovností a s vy
trvalostí. Nedejme se nikdy zastrašiti obtížemi. Ty
se nacházejí všude a nemohou nikterak překážeti
řeholníku, jenž skládá svou důvěru v Boha.
Pracujme ustavičně, nedovolme si však pod zá
minkou práce opomíjeti nebo zanedbávati svá du
chovní cvičení, tím bychom jednali proti vůli Boží,
jenž by nám nežehnal.
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O, ježíši, uděl nám účast na svatém rozpoložení
myslí, se kterým jsi ty pracoval. Dejž, abychom
byli zcela oddáni tvé službě, a naší největší radostí
budiž obětovatí se pro tebe a pro duše, které jsou
nám svěřeny, abychom vykonavše zde na zemi
svůj úkol, jak toho na nás žádáš, dosáhli za mzdu
denár života věčného.

Duchovní kytice. Nesmime nikdy ztrácetž ani
okamžiku ze služby Boží.
(Duch í ctnosti, kap. 12.)
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94. PODSTATA [ ZNAKY HORLIVOSTI.
K r á t k ý o b s a h . I. Podstata horlivostí. Horlivost
jest živý & vroucí cit, jenž povznáší duši k Bohu a k vě
cem božským a odvrací ji ode všeho, co by tomu překá
želo; projevuje se jmenovitě pevnou, stálou i působivou
vůlí ve snaze o dokonalost. Varujme se velmi konatidílo
Boží nedbale.
ll. Horlivý řeholník bojuje bez přestání proti překáž
kám dokonalosti. Varuje se každé dobrovolné chyby,
umrtvuje své smysly, vyhýbá se světu, odpírá ďáblu, ne—
dává se ani zlými příklady svésti, ani neklesá na mysli při
obtížích. Jaké nebezpečí hrozí duši, která nebojuje proti
těmto překážkám!
Ill. Horlívý řeholník těží pečlivě z prostředků dokona
losti. Miluje své povolání, zachovává věrně pravidla, koná
bedlivě svá nábožná cvičeni, jest stálý v dobrém, věnuje se
slávě Boží. Prosme Pána našeho, aby roznítil v našich
srdcích oheň své lásky.

RoanANl.
Blahoslaveni, kteří lačnějí a žiznějí po spravedlnosti,
neboť oni nasycení budou.. (Mat. 5, 6.)

l. Podstata horlivostí. Horlivost, toť láska Boží
v činu; pohyb duše k Bohu, s nímž touží býti spo
jena, toť lačněti a žízniti po spravedlnosti, což
Ježíš Kristus v evangeliu blahoslavíf) toť účinná
vůle dosíci dokonalosti.
Horlivost jest stálá i rychlá oddanost Bohu a
věcem Božím, energická srdnatost pro dobré; tot'
zápal duše v bojích, které vede s nepřáteli spasení,
1) Mat. 5, 6.
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a velkomyslná snaha následovati ježíše Krista a
utvořiti se k podobenství jeho.
Horlivost se projevuje úkony vůle, nikoli však
citelnou libosti; můžeme býti horlivými, anoi vel—
mi horlivými, aniž pociťujeme oněch útěch a oné
sladkosti milosti, jež činí dílo náboženské tak snad
ným i příjemným. Každá duše jest horlivá, jakmile
se chce skutečně posvěcovati a užívá k tomu cili
všech prostředků, které ji Prozřetelnost poskytuje.
Nečiňme si tedy klamné představy o horlivosti
a nezaměňujme ji s afektními city zbožnosti, jež
jsou jen nahodilými účinky a jež mohou býti i ve
stavu vlažnosti.
Podle učitelů duchovního života a zvláště sva
tého Basilia, jest horlivým křesťanem ten, jenž plní
vůli Páně s velkou zálibou, s nenasytnou touhou
jemu se zalíbiti, s velkou bedlivosti a se stálou pílí.
Uvážili jsme, že Bůh jsa velikost sama zasluhu
je, abychom mu sloužili s horlivostí &s velkomysl
ností. Střezme se tedy konati dílo jeho nedbale.
ll. Horlivý řeholník bojuje bez přestání proti
překážkám dokonalosti. Abychom poznali, zdali
jsme horlivými řeholníky, zpytujme své chování se
zřetelem k překážkám, jež se staví dokonalosti
v cestu a na prostředky, které ji mohou usnadniti.
Horlivý řeholník nedovoli si žádné dobrovolné
chyby, ať jest sebe menší, a vyznamenává se vel
kým jemnocitem svědomí; má upřímnou lítost nad
spáchanými hříchy, činí za ně pokání a užívá bez
pečných prostředků, aby napravil, co by na něm
bylo trestuhodného.
Horlivý řeholník bojuje energicky proti zlým ná
klonnostem své přirozenosti; umrtvuje své smysly,

m
zříká se
drobuje
obětuje
a všech

svých choutek, překonává svůj odpor, po—
své tělo duchu prací i umrtvováním; rád

nároky své sebelásky, pýchy, marnivosti
náruživostí, které bouří v naší duši.

Horlivý řeholník vystříhá se, pokud možno, sty—
ku s lidmi světskými, věda, jak neblahé následky
má zanedbávání tohoto pravidla opatrnosti pro
ctnost a jak rychle zhasíná v našich duších svatý
plamen božské lásky.
Horlivý řeholník odpírá energicky všemu dráž
dění zlého ducha, maří jeho úskoky ustavičnou
bdělosti nad sebou samým a vážnou bedlívostí při
modlitbě.
Uvolněnost jiných, vyskytne-li se, nemá účinku
na horlivého řeholníka, jehož energie překonává
všechny obtíže, s nimiž se potkává při konání
dobra, a vytrvává i přes suchopárnosti, utrpení a
přes odpor přirozenosti.
Pomněme, nebude-li se nám dostávati zmužilosti
k odstranění těchto překážek a k potírání jich, že
utrpí naše duše velkou škodu, my se znelíbíme
Bohu a budeme bližnímu k pohoršení.

lll. Horlivý řeholník těží pečlivě z prostředků
dokonalosti. Horlivý řeholník miluje svůj stav a
děkuje denně Bohu, že ho k němu povolal. jsa
pamětliv, že se musí bez ustání snažiti o dokona—
lost, nezůstává státi u mezi příkazů svědomí, ale
chce se svatou Terezií konati všecko a vždy co
nejdokonaleji, a jak se Bohu nejvíce líbí. jsa oddán
svým povinnostem nežádá horlivý řeholník zpro
štění od zákona, který vzal na sebe, jest dbalý za
chovávání pravidel a zachovává je s úzkostlivou
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přesností i v těch nejnepatrnějších věcech. Váží si
duchovních cvičení, jest při nich bedlivý a snaží se
konati je dobře; modlití se, rozjímati, přijímatí
svaté přijímání, toť jeho blahem; dozírá velmi na
své chování zpytováním svědomí.
Horlivý řeholník jest stálý v dobru, které zapo
čal. Neumdlévá ve službě Boží, ať zakouší při tom
jakékoli útrapy. Čas jeho horlivosti nezmenšuje;
v každém věku si zachovává bujarost mladosti.
Plni svou povinnost bez zřetele na čas, místo
i osoby a koná své povinnosti právě tak dobře
v soukromí jako veřejně.
Horlivý řeholník horlí velmi pro spásu duší. Ne
zná ani prodlení, ani loudavostí, jde-li o slávu
ježíše Krista. Svým rozpoložením mysli mu bez
ustání pravi: »Pane, co chceš, abych činil?<<1)
Ubírá se, ne, on letí za tím, co se týká zájmů Bo
žích. Rád se chápe velkomyslného podnětu k dob—
rým skutkům shodujícím se s jeho stavem a věnuje
se jim horlivě, aniž zanedbává příkazů poslušnosti

a opatrnosti.
Buďme horliví, pak přinese simě milosti, které
Bůh zasévá do naší duše, stonásobný užitek; tak
budeme následovati onoho věčného i opatrného
služebníka,'—')jenž bdí, očekávaje pána svého, aby
mu otevřel, až zatluče.
O, ježíši, ty jsi pravil: »Oheň na zem pustit
jsem přišel, a co chci jiného, než aby se vznítil?<<3)
Dejž, aby se tato slova na mně vyplnila a rozněť
1) Skut. ap. 9, 6.
2) Mat. 24, 25.
3) Luk. 12, 49.
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srdce mé ohněm lásky své. Učiň, abych tě miloval
jako tě milovali svatí, & vlož do mé duše oprav
dovou energii pro dobro, abych tě mohl oslavovati
na zemi a dosáhl přijetí k tvé oslavě na nebi.

Duchovní kytice. Uvažte dobře, že musíte býti
vzorem horlivosti svým Bratřím.
(69. rozj. 2.)
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95. O HORLIVOSTI V ŘEHOLNI OBCI.
K r á t k ý o b s a h . l. Vzdělávající pohled na horli
vou řeholní obec. ježiš, Maria i Josef patří na ní s blaho—

vůli; působí velkou radost našemu svatému zakladateli
a Bratřím, kteří jsou s ním v nebi; ona jest skutečně »di
vadlem jak andělům, tak lidemax. Prosme Boha, aby dal
panovati horlivosti ve všech našich řeholních obcích.
ll. Horlivá řeholní obec slouží ke cti Církvi a institutu.
V ní panuje Ježíš Kristus nad srdcem, vůlí i rozumem
všech; v ní lze spatřiti zářiti nejkrásnější ctnosti; jaké
dobro vyplývá z toho pro Církev! Horlivé řeholní obce
jsou silou řeholní společnosti, zabezpečují jeji zdar i bu
doucnost. Varujme se všeho, co oslabuje horlivost v naší
řeholní obci.
lll. Horlivá řeholní obec přispívá ku posvěcováni
l k blahu svých členů. V ní se nacházíme v ovzduší zbož
nosti, snaživosti i zachovávání pravidel; v ní se navzájem
vzděláváme a povzbuzujeme k dobrému. V ní milujeme
Boha, milujeme se vespolek a jsme šťastni v tomto stře
disku svornosti a pokoje. Zvláště svou horlivostí získáváme
sobě i svým Bratřím požehnání nebeské.

ROZleÁNl.
Stali jsme se divadlem světu, jak andělům, tak lidem.
(I. Kor. 4, 9.)

]. Vzdělávající pohled na horlivou řeholní obec.
je-li něco krásného, podivuhodného a zasluhujíci
ho patření nebes i země, pak jest to zřejmě řeholní
obec, v níž panuje horlivost. ježiš Kristus pohlíží
na ni blahovolně, poněvadž se skládá z věrných
jeho učedníků í služebníků; María jí žehná, neboť
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v ní vidí sdruženi svých milovaných dítek; svatý
josef ji chrání, neboť mu připomíná svatou Rodinu,
jejíž byl hlavou. Všichni svatí pohlížejí na ni tak
též se zalíbením.
S jakým uspokojením patří náš svatý Otec na
ony z našich obcí, v nichž panuje horlivost! jakou
radost mu to působí, když vidí své syny udržovati
se ve zbožnosti i lásce, pokračovati na jeho díle
a zjednávati slávu ježíše Krista i spásu duší!
jakou radost působí týž pohled těm z našich
spolubratří, kteří nás předešli do nebe! Radují se,
když vidí, že se stále v jejich nástupcích udržují
ctnostné příklady, které oni sami snažili se dávati;
velebí Boha i prosí ho, aby jim dále udílel mi—
losti, aby se stali hodnými zúčastniti se jejich bla
ženosú.
Sud'me tedy o horlivých řeholních obcích tak,
jak o nich soudí Bůh i svatí, a buďme přesvědčeni,
že nic není vážnosti i obdivu hodnějšího; a není
také nic prospěšnějšího Církvi, institutu a členům
té řeholní obce.
Řeholní obec jest opravdově oasou na poušti
tohoto světa; v ní odpočíváme v Bohu; tam ha—
síme žízeň u studnice života a čerpáme vodu mi
losti a posilujeme se, abychom mohli pokračovati
ve svém zdejším putování, až dojdeme jeho cíle
svatou smrtí.

ll. Horlivá řeholní obec slouží Církvi a insti
tutu ke cti. Horlivé řeholní obce jsou společnosti,
které jsou Církvi k slávě; ježíš Kristus, její hlava,
vládne v nich nad duchem, srdcem i vůli a proto
se skví nejkrásnějšími ctnostmi. jsou obrazem
oněch shromáždění prvotní Církve, kde byli všichni
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jedné mysli?) Tu jsou zajisté všechna srdce spo—
jena, poněvadž jsou všichni naplnění týmiž city;
tu všechny vůle tvoří jen vůli jednu, poněvadž jsou
poslušny týchž popudů a vytkly si za cíl uskuteč
nění téhož dobra týmiž prostředky; tu všechen
duch jedincův ustupuje před duchem všeobecným;
tu mysli, miluje, chce i jedná jen ježíš Kristus,
poněvadž žije a působí sám v každém řeholniku.
jak užítečny jsou též Církvi horlivé řeholní
obce? Kdo vyjádří hojnost milosti, které získávají
světu? jak spasitelné účinky mají ve světě příklady
ctnosti, které se v nich pěstují! jaká planoucí sna
živost se tu rozvíjí pro spásu duši, pro odloučení
jejich od světa a k povznesení jich k nebesům!
Horlivé řeholní obce jsou silou řeholní společ—
nosti; jimi se udržuje ve zbožnosti, v zachovávání
pravidel, v poslušnosti i v lásce; ony ji zjednávaji
sympatie obětovných dobrodinců, kteří jsou šťast
ni, mohou—lípodporovatí její šíření a chrániti její
díla; pohled na jejich svatost zjednává řeholní
společnosti ona znamenitá povoláni, která zabez
pečují její trvání í zdar.
jakou vínu i zodpovědnost uvalili by na sebe
ti, kteří svou vlažnosti a nedbalosti by způsobili,
že zmizí zbožnost, zachovávání pravidel, soulad
v horlivé řeholní obci!

Ill. Horlívá řeholní obec přispívá ku posvěco
váníi ku blahu svých členů. Šťastni jsou, kdož
náleží k horlivé řeholní obci! jsou v ovzduší, kde
vdechují jen zbožnost í snažívost; mají bez ustání
před sebou vzdělávajíci příklady, které je nabádají
1) Skut. ap. 2, 46.

480
účinně k ctností. Tu se mluvívá mnoho s Bohem,
ale málo s lidmi; tu každý hovor podněcuje k dob
rému; tu jest lidská bázeň neznáma a vše jest spíše
pod vlivem řeholního ducha.
Kdož v ní přebývají, povzbuzují se vzájemně
k věrnosti Bohu a k plnění povinností.
jakou službu si prokazují svými modlitbami a
svými skutky horlivosti a lásky! Všichni jsou tu
jako vybraní vojínové oživujíce i udržujíce zmu
žílost ve svých společnících.
Mladí řeholníci jsouce posláni do takových ře
holních obcí uchovají si v nich ducha zbožnosti a
utvrzují se v dobrém rozpoložení mysli, kterého
nabyli při cvičeních v noviciátě; ti, kteří tam jsou
posláni již starší a jichž se zmocnila vlažnost, cítí
brzy, jak oživuje duch horlivosti v jejich duši! jak
drahocenná to výhoda přebývati v nich! Horlivá
obec jest chrámem lásky. Pohled'te na ony svaté
řeholníky sebrané na mysli v přítomnosti Boží;
pracují jen z lásky k němu; jejich slastí jest mílo
vati ježíše, milovati Marii; modliti se k andělům a
svatým.
Miluji se vespolek opravdovou láskou, jež nemá
ničeho pozemského na sobě a jež jest tím pevnější
i stálejší, čím jest čistší ve svých pohnutkách.
Milují svůj institut, jehož jsou podporou i slá
vou. Milují duše, které jim Prozřetelnost svěřuje,
avšak láskou svatou, jež má svůj počátek jen v lás
ce, kterou chovají k ježíši Kristu.
Ano, horlivé řeholní obce jsou obrazem nebe,
neboť v nich lze nalézti veškeren pokoj i všechny
svaté radosti, jichž lze požívati na této zemi bídy
a bojů. Proto volá spisovatel Následování Krista
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celý unesen: »O, jak líbezno jest a blaživo, viděti
bratry horlivé a nábožné, sdružené poutem šlechet
nosti a kázně.<<1)

O ježíší, jako učedníci jdoucí do Emaus, tak
pravíme i my tobě: »Zůstaň s námí.<<2)Ano, zů
staň s námi v našich řeholních obcích a vládní
v nich všemi srdci. Dejž, ať konáme mnoho dobra

v oné obci, do níž nás tvá prozřetelnost uvedla,
abychom dosáhli možnosti připojiti se v nebi
k oněm Bratřím, kteří si svou horlivostí zasloužili
radovati se v tobě po všechny věky věků.

Duchovní kytice. Ať každý z vás se povzbu
zuje přžkladem svých nejhorlžvějšich spolu

bratří.

(180. rozj. l.)

1) Násled. Krista l., 25, 5.
2) Luk. 24, 29.
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96. POHNUTKY K HORLIVOSTI.
K r á t k ý o b s a h . !. Buďme horliví, jsme tím po
vinní Pánu, jemuž Sloužíme. Velikost Pána, jenž nás
k své službě povolal, milosti a dary, jimiž nás zahrnul,
výtečnost odměny, kterou nám slibuje, zavazují nás slou—
žití mu s horlivostí. Pospěšme, abychom nelitovali v den
poslední.
ll. Buďme horliví, tím získáme drahocenné výhody.
Horlivý řeholník posvěcuje své skutky, působí s milostí
Boží, snáší snadno útrapy svého povolání, dosahuje vel
kých zásluh. S horlivostí shledáme, že >>jhoPáně jest slad
kc' a břímě jeho lehkěex.

lll. Buďme horliví, abychom mohli dobře plnítí povin
ností svého stavu. Horlivost nám pomáhá v boji proti ne
přátelům spasení; učí nás snažiti se o dokonalost a násle
dovati svatých; nabádá nás konati, čím jsme povinni ín
stítutu, spolubratřím ižákům.
Prosme Srdce ježíšovo
o milost, bychom vzrůstali víc a více v horlivosti.

ROZleÁNl.
Buďte vroucí sloužíce Pánu. (Rím. 12, 11.)

|. Buďme horliví, jsme to povinní Pánu, jemuž
Sloužíme. Svatý Pavel mluví ke všem věřícím, an
dí: »Bud'te vroucí sloužíce Pánua; jak mnohem vět
ším právem vztahuje se toto napomenutí na nás,
kteří máme tolik pohnutek k horlivé službě Boží.
Musíme to činiti pro velikost Pána, jenž nás ke
své službě povolal; jestiť Pánem nebe i země,
před nímž vše, co na světě jest mocného i slav
ného, jest jen slabost i bída; kterak bychom kdy
neměli býti nabádáni plniti s největším i s nej
trvanlivějším zápalem jeho svatou vůli.
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Uvažme dále, že jsme stále v jeho přítomnosti;
zdaž se necítí služebník v přítomnosti svého pána,
dítě v přítomnosti milovaného otce povzbuzeni a
nabádáni plniti dobře své povinnosti? Proč by
tomu nemělo býti tak i s námi, kteří pracujeme
v přítomnosti Boha, svého nejvyššího Pána a nej
milovanějšího Otce?
Buďme horliví, jsme tím povinni velkomyslností
Boží k nám. Spočítejme, můžeme-li, milosti a
dobrodiní, jež nám udělil. Je možno, aby naše
srdce nebylo naplněno největší vděčností a nebylo
pobádáno k naprosté oddanosti Pánu tak dobrému
i štědrému?
Pomněme také doher, která nám určil, zdaž ne—
jsou s to, aby vzbudila naši touhu? Co vše neměli
bychom činiti, abychom si je zabezpečili? Bez hor
livosti toho však činiti nemůžeme, neboť _ležíš
Kristus pravil: »Království nebeské násilí trpí..<<'1)
Buďme tedy horliví a začněme dnes, začněme
této chvíle.

Proč bychom měli čekati? Doba našeho života
ubíhá s úžasnou rychlostí,.brzy udeří hodina, kdy
Bůh požádá počet, jak jsme mu sloužili.

ll. Buďme horliví, tim získáme drahocenné vý
hody. O, kdybychom věděli, jaké výhody zjednává
horlivost, co bychom všechno nedělali, abychom
ji v sobě udržovali a rozmnožovali! Připomínejme
si často, že činí řeholnika schopným k velkým
věcem a že ho nabádá k plnění toho, co jest nej
dokonalejší, nejvznešenější a nejrekovnější ve služ
bě Boží; že jej pobádá i k tomu, co sahá přes
1) Mat. 11,12.
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hranice přísné povinnosti; že skrze ni vykonáme
v krátké době mnoho, že se s malým nákladem
velmi obohacujeme; nebot' ona zdokonaluje, po
vznáší, zasvěcuje, posvěcuje a takřka sezbožňuje
vše, čeho jest počátkem.
Připomeňme si, že horlivost pomáhá duši k nad—
vládě nad smysly, že oživuje naši zmužilost při
obětech, které ukládá cvičba v ctnosti a že působí
mnohdy blahodárně i na naše tělo; pomněme, že
udržuje i dává vzrůst lásce; že dává první milosti
přinášeti užitek a zjednává nám pak množství
jiných milostí; že nás činí mocnými nad Srdcem
ježišovým, neboť tento božský Mistr nemůže
ničeho odepříti těm, kdož jsou nadchnuti oprav
dovou horlivostí.
Pomněme, že nás připoutává k našemu stavu a
pomáhá nám v něm setrvati, neboť čím více se vě
nujeme službě Boží, tím více důvodů nalézáme
oddati se jí; připomeňme si, že horlivost nám po
máhá snášeti trpělivě nemilé příhody životní a že
zakoušíme pravdy slov ježíšových: »jho mé jest
sladké a břímě mé jest lehké.<<1)

Víme, že milosti se nám dostává v nadbytku,
že však jest zárodkem jen a počátkem nadpřiroze
ného života, jenž se více nebo méně rozvíjí podle
toho, zdali s větší nebo s menší horlivostí přispí
váme k jejímu působení. Bud'me tedy horlivými,
aby milost v nás působila všechny své účinky.

lll. Buďme horliví, abychom mohli dobře plniti
povinnosti svého stavu. Nežijeme-li v horlivosti,
můžeme uškoditi svému spasení. Písmo svaté nás
1) Mat. 11, 30.
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nenechává v pochybnosti o tom; zvitězivšímu sli
buje slávul) a zvěstuje, že hrozná bída bude údě
lem vlažných.
jsme zařazeni do vojska ježíše Krista, tu musíme
býti bez ustání plni srdnatosti proti jeho i svým
nepřátelům.
Musíme se stále snažiti o dokonalost zachová
vajíce netoliko přikázání, ale i rady; abychom
však došli tohoto cíle svého povolání, jest nám
třeba duševní síly i energické vůle, které dává
horlivost.
Honosíme se, že jsme dítkami a následovníky
svatých; jest však svatost něco jiného nežli živá,
stálá ipůsobící horlivost? Nepřipominá jméno
světců podstatně představu člověka hbitého, velko
myslného a vytrvavšího ve službě ježíše Krista?
Buďme horliví, jsme tím dlužni svému institutu,
jenž nás jen pod touto podmínkou přijal do svého
lůna; jsme tím zavázáni spolubratřím, kteří mají
právo žádati, abychom jim přispívali k jejich po
svěcení, jsme tím dlužní lidem, s nimiž obcujeme,
a zvláště svým žákům, neboť jen svou energií pro
dobro je vzděláváme a učíme je ctnostem.
Ano, služme Pánu zmužile i vytrvale, abychom
mohli říci v poslední svůj den se svatým Pavlem:
»Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru
jsem zachoval; pro budoucnost jest mi uložena
koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den
Pán, spravedlivý

soudce.v<<2)

1) Apok. 2, 7.
2) ll. Timot. 4, 7 a 8.
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O, ježíši, božský Mistře můj, dejž mi dobře po
znati, pro které pohnutky mám býti horlivým ve
tvé službě, abych s přispěním tvé milosti stal se
horlivějším a horlivějším. Za to tě prosím skrze
neposkvrněné srdce Panny Marie, jež bylo vždy
zaniceno největšími plameny tvé svaté lásky.

Duchovní kytice. Ve svém stavu musíte se
snažžti jen o zřízení království Božího ve své
duši jak pro tento život, tak i pro onen.
(67. rozj. l.)
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97. PROSTŘEDKY K ZACHOVÁNÍ | K ROZ
MNOZENÍ HORLIVOSTI V SOBĚ.
!( rá t ký o b s a h. ]. Musíme se varovatí toho, co
může horlivostí škodití. Jmenovitě se musíme vystříhati:
dobrovolných chyb, zaměstnání, jimiž se nemáme zabývati,
obcování se světem, neskromnosti očí, čtení profánnich
knih. rušení mlčení, neoprávněného styku s méně horlivý—
mi řeholníky. Pamatujme. že nelze snadno nalézti horlivo
sti, když jsme ji ztratili.
ll. Prostředky, jichž třeba užívati k rozmnožení honi
vostí. Jsou to hlavně: modlitba, pobožnost k eucharistii,
píle při rozjímání, zbožná čtení, svaté hovory, posvěcování
obyčejných prací, častá vnitřní obnova. Často si před
ložme otázku: »Proč jsem vstoupil do řehole?<
ROZJIMANI.

Opatrně panny vzaly spolu s lampami také olej ve
svých nádobách. (Mat. 25, (..)

]. Musíme se varovati toho, co může horlivostí
škoditi. Horlivost jest plamenem lásky, rozsvíce
nou lampou, s níž očekává naše duše příchod ne
beského ženicha; abychom však zachovali lampu
rozžatou, musime ji ukrývati před nárazem větru a
zásobiti ji olejem.
Poznejme podle toho, že jsou dvoje prostředky,
jichž třeba užívati vzhledem k horlivosti; pro
středky obezřelosti, odvracející, co by jí mohlo
škoditi, a prostředky vlastní, jež samy sebou na
pomáhají k jejímu rozvoji.
Mezi prostředky obezřelostními zasluhují zvláště
tyto naší pozornosti:
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Chceme-li si zachovati horlivost: ]. varujme se
břichu a příležitostí k němu, neboť nic nezarmu
cuje ducha lásky tak, jako nevěrnost; dobrovolné
chyby jsou horlivosti tím, čím jest vítr pouště rost
linám, které vysušuje a tak rychle přivádí k za

hynuň.
2. Nezabývejme se zaměstnáním nám nepřísluš
ným; máme dosti zaměstnání se svým úřadem: míti
ještě jiná, bylo by škodlivo naší duši a zabíralo by
pro věci pozemské náš čas i naši činnost, jež
máme zasvětiti věcem věčným.
3. Střezme se světa; dejme si na oči roušku,
abychom neviděli jeho marnosti; bez skutečného
prospěchu nezabývejme se novinkami, jež tam ko—
lují a jež nás od Boha jen odvraceji. Nedovolme
si frivolní četby; odvrzme nejen knihy nebezpeč
né, ale též takové, jež nejsouce sice zlé přece ne—
mohou živiti naši duši, ani pěstiti našeho ducha;
co nám pomůže literatura, při které srdce vysychá,
místo aby se pozvedalo k nestvořené Kráse, jež
jediná jest naším cílem a hodna našeho rozjímání.
4. Zachovávejme rádi mlčení; postavme stráž
k ústům svýmf) abychom se nerozplývali ve zby
tečných a nerozvážných řečech; mluvme při zota
veních jen o tom, co jest nám pravidly předepsáno.
5. Stýkejme se, pokud možno, zřídka 3 osoba
mi málo horlivými; střezme se duší vlažných, lho—
stejných, změkčilých ve službě Boží, neboť brzy
se stáváme takovými, jakými jsou ti, jichž společ
nost vyhledáváme.
1) Žalm 140, 3.
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Musíme se bedlivě snažití o odstranění těchto
překážek horlivosti; buďme přesvědčeni, že ne
snadno jí opět nalezneme, když jsme ji ztratili; čas—
těji vidíme zajisté horlivé řeholníky upadnouti ze
svého stavu, nežli řeholníky vlažné navrátiti se
k horlivosti. Bděme tedy, aby tento božský oheň
neochabl v naší duši.

ll. Prostředky, jichž třeba užívati k rozmnožení
horlivostí. Nestačí nám užívati jen prostředků
k zachování horlivosti, musíme též pilně užívati
prostředků posítívních, jež jsou více s to, aby jí
v nás rozmnožily.
Chceme-li býti horlivýmí: ]. Prosme Boha o tuto
milost; žádejme snažně toho, od něhož pochází
každý dar dokonalý, aby nám udělil tuto znameni
tou milost.
2. Přípravujme se pečlivě ku přijetí svatých svá
tostí; konejme všechna svá svatá přijímání zbož
ně, jsouce pamětlivi, že eucharistie jest potravou
horlivosti; nadchněme se opravdovou zbožnosti
k Srdci ježíšovu, jež jest výhní božské lásky, a
k nejsvětější Panně Marii, skrze níž se nám do
stává všech nebeských darů.
3. Abychom byli horliví, buďme muži rozjímání.
jest možno, aby naše srdce zůstávalo chladné ve
službě Boží, jestliže bedlivě rozjímáme 0 velkých
pravdách, které nám představuje náboženství?
Kterak by se neměl cítití naplněn horlivostí ten,
jenž uvažuje o tajemstvích lásky, která dokonal
ježíš Kristus; jenž patří na Bohočlověka, an se
modlí, trpí a prolívá svou krev, aby nám zasloužil
milostí u svého Otce? jak by mohl zůstati lhostej
ný a vlažný, kdo myslí na své poslední věci, jenž
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se cítí na okraji hrobu před svým nejvyšším soud
cem, jsa blízek, aby byl uveden do nebe, nebo
uvržen do pr0pasti pekelné? Ne, kdo koná dobře
svá rozjímání, toho láska se nezmenší; naopak,
plamen božské lásky bude v něm víc a více vzrů
statí a on bude moci říci s Davidem: »Vzplálo mi
srdce uvnitř a vznítíl se oheň, když jsem o věci
přemýšlel.<<1)

4. K rozmnožení své horlivosti žívme se slovem
Božím; čítávejme pozorně i zbožně Písmo svaté;
poslouchejme naučení, která se nám udělují, a
dbejme jich; konejme dobře duchovní čtení. Bůh
všechno stvořil slovem svým,2) praví kniha Moud
rosti; ještě nyní však svým slovem udržuje horli
vost v duších.
5. Posvěcujme své skutky čistým úmyslem.
Obnovujme se často ve své ochotě náležeti úplně
Bohu; zasvěťmc se odhodlaně Pánu našemu při
každé zpovědi a při každém svatém přijímáni.
V mnohých okamžicích zakoušíme větši horlivosti
než v jiných; využitkujme jich, abychom vzbudili
všechny city lásky i zbožnosti, jichž jsme schopni.
6. Čiňme pozorně týdenní přehled a měsíční
exercicie; přečtěme si opět předsevzetí ročních
exercicií a nabud'me opět onoho rozpoložení
mysli, v němž jsme se nacházeli za oněch požeh
naných dnů.
Bude nám též prospěšno říditi se radou Násle
dování Kristaa) a říci si často: »Nač jsi přišel a
1) Žalm 38, 4.
2) Moudr. 9, l.
3) Násl. Kr. l. 25, l.
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proč jsi se vzdal světa? Ne-li proto, abys Bohu
žil?<<Uvažme, jak budeme šťastni v hodině smrti,
jestliže jsme vždy horlivě sloužili Bohu!
Uděl, ó ježíši, světla mému duchu a síly mé
vůli a dejž, abych volil i užíval vhodných prostřed
ků k zachování i k rozmnožení v sobě horlivosti,
abych náležel nadále úplně tobě a jednal jen
z lásky k tobě; tím si zasloužím odměny, kterou jsi
připravil svým dobrým i věrným služebníkům.

Duchovní kytice. Snažte se, aby vaší hlavni
ctností byla pevnost i věrnost v konání dobra.
(Sbírka.)
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98. VNITŘNÍ OBNOVA.

Krátký

obsah.

]. Nutností výhodyvnitřníob

novy. Abychom přemohli svou náklonnost k uvolněnosti,
obnovujme často svá dobrá předsevzetí. Tato spasitelná
cvičba sílí vůli, zjednává nám mnohé milosti, pomáhá nám
vítěziti nad pohoršeními a dává prospívati ve ctnosti.
Svatí konali věrně vnitřní obnovu, následujme jich.
ll. Cvičba vnitřní obnovy. Obnova se může konatí při
duchovních cvičeních, jako jsou: ústní modlitby, rozjí
mání, denní zpytováni, skládání počtu ze svého chování,
zpověď, svaté přijímání a zvláště pak týdenní přehled,
měsíční & roční exercicie. Umiňme si před každou svou
prací jednati jen pro Boha.
Ill. Rozpoložení myslí, s nímž musíme konatí vnitřní
obnovu. Učiňme nebo obnovme svá předsevzetí s horli
vosti, s nedůvěrou v sebe, ale s důvěrou v Boha, s opatr
ností i s obezřelostí, upřímně a s pevnou vůlí věrně je
splniti.
ROZJIMANI.

Máte se obnoviti na duchu mysli své. (Efes. l„ 28.)

l. Nutnost i výhody vnitřní obnovy. jest nám
téměř bez ustání potřebí obnovovati se ve svých
dobrých záměrech, neboť sami od sebe jsme na—
kloněni k nedbalosti a k zapomenutí na své povin
nosti; jsme jako hodiny, které třeba často nata—
hovati. Zdokonalování vyžaduje námahy, z nedba
losti nebo 7.nestálosti však jsme nakloněni upustití
od ní. jest tedy nutno obnovovati často svá dobrá
předsevzetí, chceme-lí splníti, čeho Bůh od nás
žádá.
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»Cvičba vnitřní obnovy<<,praví náš svatý Otec.
»je tím nutnější, poněvadž nás přirozenost sama
stále táhne k uvolněnosti a protože snadno ocha
bujeme v těch nejlepších předsevzetich, která jsme
učinili při nastoupení služby Boží.<<')
Kromě toho jest nám tato obnova velmi pro
spěšná; sílí naši vůli, dodává naši duši popudu
k dobrému, činí ji ochotnou k působení s milosti
a dosvědčuje, že chceme upřímně náležeti Bohu.
Čím jest častější, tím jest spasitelnější, předpoklá
daje, že jest dobře konána; neboť Následování
Krista dí: »Podle našeho předsevzetí řídí se i po
stup našeho pokroku.<<2)

jest pravda, že klesáme často i přes dobrá
předsevzetí, to však není důvodem, abychom jich
neobnovovali. Následování Krista praví: »Pokle
sá—ličasto i ten, kdo vzbuzuje pevné předsevzetí;
což teprve ten, kdož tak činí jenom zřídka a leda—
byle!<<3)

Častá vnitřní obnova byla cvičbou všech sva
tých; podle jejich příkladu obnovujme často své
předsevzetí náležeti úplně Bohu a potvrd'me takto
své křestní sliby, své zasvěcení Bohu, své řeholní
sliby a všechna přislíbení, která jsme učinili svému
svrchovanému Pánu.
ll. Cvíčba vnitřní obnovy. jest velmi důležito
pro nás řeholníky činiti dobrá předsevzetí a obno—
vovati ona, která jsme již učinili. To jest ostatně
1) Sbírka.
2) Násl. Kr. l., 19, 2.
3) Násl. Kr. l., 19, 2.
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hlavním cílem každého z našich duchovních cvi
čení.
Nečiníme to skutečně při svých modlitbách? Ne

pravime každého dne Bohu: »jsem odhodlán se
svatou milostí tvou milovati z celého srdce jen
tebe a všecko jiné v tobě.<<1)»Činim pevné před
sevzetí s milosti tvou již nikdy nehřešiti, příležito
sti ke hříchu se varovati a život svůj polepšiti.<<P)
Těmito a podobnými slovy konáme opravdové
úkony obnovy, když se je modlíme s pozornosti a
s pravým úmyslem.
Rozjímání jest znamenitě schopno obnoviti nás
v horlivosti; a zpytování, která konáme každého
dne, směřují rovněž k tomu, aby nám dodala více
zmužilosti k napravení našich chyb a k pěstování
ctnosti. Zdaž nebyly ustanoveny duchovní před
nášky, duchovní čtení, podávání zprávy o svém
chováni, vyznávání z chyb a upozorňování na
chyby k tomu, aby nás povzbuzovaly k věrnějšímu
plnění povinností? A která doba jest vhodnější
k obnovení dobrých předsevzetí, nežli doba zpo
vědi a svatého přijímání?
Připomeňme si však, že zvláštním účelem tý
denního přehledu, měsíčních a jmenovitě ročních
exercicií jest, poskytnouti nám příležitosti k úplněj
ší a všeobecnější vnitřní obnově.
Konečně jest ještě snadný prostředek k častému
konání úkonu obnovy, totiž sebrati se na mysli
před každou hlavni prací a slíbiti Bohu jednati
jen pro něho.
1) Ranní modlitba.
2) Lítost.
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Využitkujme tedy každé příležitosti nám dané,
abychom obnovili svou horlivost ve službě nejvyš
šího Pána, a zabezpečíme si, že si takto zaslouží
me jeho milosti i jeho přízně.

lll. Rozpoložení mysli, s nímž musíme konati
vnitřní obnovu. Užijme prostředků, aby obnovo
vání našich předsevzetí dělo se, jak náleží.
Obnovme svá předsevzetí s horlivostí, jako kdy
bychom se právě Bohu věnovali. Svatý Antonín
doporoučel často tuto cvičbu svým řeholníkům:
»Čiňte,<<říkával, »jako kdybyste každého dne za
čínali znova, mějte vždy tutéž horlivost jako na
počátku svého řeholního života.<<

Anebo také vzbud'me předsevzetí náležeti zcela
Bohu, jako kdybychom si byli jisti, že den, jenž
mine, jest jediným, který jest nám poskytnut k při
pravě na příznivý rozsudek před soudnou stolicí
ježíše Krista, a pomněme také, že nic nám ne
zaručuje dne zítřejšího.
Obnovme svá předsevzetí s citem opravdové
nedůvěry v sebe a úplné důvěry v přispění milosti.
Rceme: Pane Bože můj, pomoz mi, abych ti hor
livě sloužil. Vůle má směřuje k tobě, avšak přiro
zenost mě táhne k vlažnosti i k hříchu. Bez tebe
nemohu ničeho dobrého ani konati, ani chtíti, ba
ani si přáti. Račiž mi přispěti svou milosti a pak
si řeknu jako apoštol: >>Sámze sebe nemohu ni
čeho, ale všecko mohu v tom, jenž mě-posilujexč')
Čiňme svá předsevzetí s opatrností i s obezře
losti. Čiňme jich jen málo; avšak ať jdou do jed
notlivosti našeho života, ať se navzájem posilují a
1) Filip. 4, 13.
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potírají jak možno nejvíce naši panující náruži

vost

Vzbud'me svá předsevzetí s upřímnou vůlí splnití
je; začněme hned s jejich plněním řkouce s Násle
dováním Krista: »Nyni jest čas k dílu, nyní jest
čas k boji, nyní jest vhodná doba k nápravě.<<1)
Určeme si dobu, kdy budeme zkoumati, jak jsme
je plnili, a uložme si pokání, když jsme je zaned
bávalí.
O, ježíši, Spasitelí můj, beru na sebe povinnost
náležeti zcela tobě; ujišťují tě, že s pomocí tvé
svaté milosti nebudu míti jiné vůle, nežli vůli tvou,
jiné tužby, než tobě se zalíbiti, jiného cíle nežli
ten, zasloužití si odměny slíbené těm, kteří si umí
ňují milovati jen tebe a jen tobě sloužiti.

Duchovní kytice. Užijte každý týden hodiny,
abyste přesně zpytovali, zdali jste se při všem
řidili přikazem Božim a tak, jak jste si uminili.
(Sbírka)

1) Násl. Kr. l., 22, 5.
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99. O DOBÁCH ÚTĚCHY A DOBÁCH
UTRPENÍ.
K r á t k ý o b s a h . |. Proč nám Bůh dopřává útěch.
Bůh nás utěšuje, aby nás nabádal mysliti na jeho dobro
tivost a dodal nám zmužilosti na cestě ctnosti, aby nás
odpoutal od radostí pozemských & dal nám toužiti jen po
statcích nebeských, by nás připravil na budoucí utrpení.
Kéž povzbuzují útěchy naši horlivost ve službě Boží.
ll. Proč chce nebo dopouští Bůh utrpení. Činí tak, aby
lépe posoudil naši věrnost i lásku, učinil nás pokornějšimi,
odpoutanějšími od sebe samých i ode tvorů, aby nám po
mohl získati si zásluhy a nás připravil k zvláštním mílo—

stem. Pomněme, že Bůh navštěvuje utrpením ty, které
miluje.
Ill. jak se máme chovati při útěchách i utrpeních. Ne
lpěti příliš na útěchách, ale použíti jich, abychom se stali
horlivějšími a velkomyslnějšími. Přijímatí utrpení s ode—
vzdanosti, s trpělivostí a s pokorou; ještě více se modlití
a prositi o radu. Netužme ani po útěchách, ani po utrpe
ních, ale přejme si jedině, aby se na nás splnila vůle Boží.
J

ROZJIMÁNI.

Dobrýť jest Hospodin a posilňuje v den soužení.
(Nahum 1, 7.)

1. Proč nám Bůh dopřává útěch. Duchovní život
má okamžiky útěch, ale též své dny utrpení. Mu
síme býti na tyto změny připraveni a dostaví-lí
se, snažíti se víc a více prospívati na cestě dobra.
Abychom dosáhli této výhody, uvažme, proč Bůh
chce, nebo dopouští tyto různé stavy, a co musí
me činiti, abychom jednali podle jeho záměrů.
32
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Bůh nás potěšuje, aby nás nabádal pamatovati
na jeho dobrotivost k nám; při vnitřní radosti cí
tíme se skutečně nabádáni mysliti na něho pro jeho
něžnost; tu vidí naše duše v Bohu jen otce, přítele
a dobrodince, k němuž má přirozeně větší lásku
i větší vděčnost.
Bůh nás potěšuje, aby nás posílil proti popudům
náruživostí, ďábla i světa; aby nás tím více po
vzbudil ke cvičbě v ctnosti; Bůh nám poskytuje
radosti, aby obživil naši naději na statky nebeské
a připomenul nám vzpomínku na onu vlast, kde
uspokojení nebudou jen jako zde prchavá i ome
zená, nýbrž úplná, trvalá i věčná, jako jest ten,
jenž je uděluje.
Bůh nás také potěšuje, aby nás připravil na
obětí, na soužení a suchopárnosti. Chvíle útěch
jsou dobou nadbytku, ve které musíme shromaž
d'ovati pro dobu neúrody, která následuje. ježíš
Kristus jedná s námi jako se třemi apoštoly, které
vedl na horu Tábor, které však také vzal s sebou
do zahrady Olivetské, aby se zúčastnili jeho vnitř—
ních bolestí.
Popřeje-li nám Bůh duchovní útěchy, dosvěd
čujme mu za to svou vděčnost; využitkujme této
milosti, abychom se věnovali s tím větší horlivostí
jeho službě a pracovali s obnovenou zmužilostí na
svém posvěcování.

ll. Proč chce nebo dopouští Bůh utrpení. Bůh
chce nebo dopouští duchovní suchopárnosti a vy
prahlosti i utrpení všeho druhu, aby nám dal pří
ležitosti dosvědčiti mu naši věrnost i upřímnost
naší lásky; v boji se poznává chrabrost, v neštěstí
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se ukazuje přátelství, v utrpeních se projevuje
duše opravdově ctnostná.
Bůh nás chce těmito utrpenimi vyléčiti z vážno
sti, kterou chováme k sobě a která snadno klíčí
i vzrůstá v našem srdci v době, kdy jde vše podle
našeho přání; chce nás očistiti od každé přilnulo
sti k smyslným útěchám; naučiti nás zříci se svých
zalíbení i svého ukojeni a nabádati nás milovati
jen jeho a to jediné pro něho.
Bůh chce nebo dopouští na nás utrpení, aby
nám pomohl získati zásluhy; posílil naši duši
cvičbou v ctnostech, zvláště trpělivosti a umrtvo—
vání; a snad i proto, aby nás trestal za nějakou
náklonnost ke tvorům.
Často nás také Bůh zkouší, bud' aby nás připra
vil na zvláštní milosti, anebo aby nás více uschop
nil prospívati těm, kteří od nás závisí; aby nám
dal příležitost nabýti z vlastní zkušenosti vědo
mostí duchovního života a učinil nás něžnými
i soucitnými k těm, kteří mají utrpení.
Bůh chce, nebo dopouští takto na nás utrpení
k našemu většímu dobru nebo k dobru těch, kteří
jsou nám svěření; važme si tedy křížů, které na
nás tento dobrotivý Pán sesílá, a pamatujme, že
»kárá a trestá ty, které míluje<<.1)

Ill. jak se máme chovati při útěchách i utrpe
ních. jsme ve stavu útěchy? využitkujme toho,
abychom plnili velkomyslně to, o čem víme, že
Bůh od nás žádá. Máme vnitřní utrpení? využitkuj
me jich, abychom se odpoutali od tvorů a od sebe
samých a prospívali v pokoře i v trpělivosti.
1) Apok. 3, 19.
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V útěše se modleme vroucně i vytrvale, jak nás
k tomu nabádá citelná milost, kterou nás Bůh
obdařil. Při utrpení se rovněž modleme vroucně
i vytrvale, poněvadž tehdy máme potřebí zvlášt—
ního přispění nebeského. Nebuďme útěchám přiliš
oddáni, neboť nemají dlouhého trvání; evangelista
nám praví, že na hoře Tábor rozmlouval ježiš
Kristus s Mojžíšem a Eliášem o tom, kterak skonči
své dny v jerusalemě.*) Snažme se, aby naše du—
chovní radosti byly přípravou k budoucím utrpe
ním. Neklesejme na mysli při vnitřních utrpeních;
doufejme, že nadejdou chvíle šťastnější.
Ať zakoušime útěchy nebo utrpení, pokořme se
hluboce před Bohem, prosme o radu těch, jichž
úřadem jest nás řiditi; nečiňme žádného rozhod—
nuti, neboť duše naplněná útěchou jest nabádána
činiti předsevzetí, jichž nemůže splniti, a duše skli
čená jest pobádána klesati na mysli.
Rozmnožme úkony lásky při útěše; v utrpeních
osvědčujme svou odevzdanost. Bůh nás nepotěšuje
a nezkouší leč proto, že nás miluje a chce naše
blaho.
Neprosme ani o útěchy, ani o utrpení, ale přej
me si jediné, aby se na nás plnila vůle Boží. Sklá
dejme v něho svou důvěru, on vi nejlépe, co nám
prospívá; v radostech mu děkujme a v utrpeních
se mějme za šťastny, že můžeme trpěti něco pro
něho; buďme alespoň odevzdání do vůle Boží.
Sesíláš mi, 6 můj Bože, střídavě útěchy í utrpe
ní; dejž, prosím tě, abych přijímal jedny i druhé
1) Luk. 9, 31.
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jako z tvé ruky, aby jsouce mi stejně prospěšny,
sloužily k mému posvěcování a ke spojení s tebou
&učinily mě hodným míti jednou podíl na odměně,
kterou jsi určil těm, kteří vytrvají ve tvé službě.

Duchovní kytice. Bůh užívá útěchy, aby duši
posilnil . . . když ji posilnil, navštěvuje ji souže—

m'm.

(18. rozj. l.)
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100. O SKRUPULÍCH.
K rá t k ý o b s a h. ]. Polítováníhodné účinky skru
pulí. Skrupule činí službu Boží trapnou a nabádají o
pustití ji; jsou přemrštěností; překážejí prospívati v do—
konalosti a zastávati náležitě nějaký úřad. Skrupule jsou
nebezpečny zvláště nám řeholnikům i učitelům.
ll. Příčiny skrupulí. Příčinou skrupulí bývá obyčejně:
ďábel, jenž velice dovede nás klamati; neznalost pravého
učení Církve; lpění na svém poznání a úsudku, to jest
pýcha i umíněnost. Máme-li tuto chybu, pokořme se a
prosme Boha, aby nás ji zbavil.
Ill. Prostředky proti skrupulím. Abychom se skrupulí
zbavili, musime: uvažovati spíše o dobrotivosti Boží, nežli
o jeho spravedlnosti ; dosáhnouti přesných vědomostí ná—
boženských; pohrdati bludnými našeptáváními vnuknutý
mi skrupulemi. Člověk úzkostlivého svědomí musí býti
zvláště poslušen svého duchovního vůdce. Spatřujme
v Bohu otce a služme mu s láskou.
ROZJÍMÁNÍ.

Nermutíž se srdce vaše. (Jan 14, 1.)

]. Polítováníhodné účinky skrupulí. Skrupule
jsou klamem svědomí, skrze který považujeme
něco za hřích, co vůbec hříchem není, anebo za
hřích smrtelný to, co jest jen hříchem všedním.
Nesmíme je zaměniti s výčitkami svědomí, jejichž
příčinou jest skutečné zanedbání a které nám mo
hou býtí jen prospěšny.
Učitelé duchovního života souhlasí v tom, že
skrupule jsou duším velmi škodlivy. Odnímají du—
ším, které se věnovaly

Bohu, vše, co jim můžu-:
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býti v řeholí útěchyplným i sladkým; brání jim
zakusiti pravdu slov ježíše Krista: »jho mé jest
sladké a břímě mé jest lehkó<<;*) dávají jím spa
třovati jen obtíže na cestě ctnosti a tím je více
nebo méně svádějí k tomu, aby ji opustily.

Skrupule mají zcela protivné vlastnosti ctnosti;
ctnost se shoduje s pravdou a v ničem se nenad
sazuje, základem jejim jest láska a průvodcem
vnitřní pokoj; skrupulc však jsou naopak klamem
nebo přemrštěností, spočívají na strachu a nikoli
na lásce a vedou s sebou jen zmatek a nepokoj.
Skrupule brzdí pokrok duše v dokonalosti; pře
kážejí jí věnovati se modlitbě i rozjímání; vzdalují
ji od svatých svátostí a odnímají jí všechnu ener
gii pro dobro.
Skrupule jsou zdrojem mnohých přeludů. Vše
obecně navádějí přikládatí velkou důležitost vě
cem, které jí jen málo zasluhují, a naopak jiným
věcem málo, které jí zasluhují mnoho. Lidé posti
žení skrupulemi na příklad si představují, že se
dopustili smrtelného hříchu, když jim náhodou
prošla myslí zlá myšlenka, zatím se však bez vý
čitek svědomí dopouštějí pomluvy, reptání, ne
poslušnosti.
jsou-li skrupule stále', prozrazují ducha chybné
ho i umíněného, jehož stav den ze dne zhoršují,
takže ho mohou přivésti k náruživostí, ano až
k šHenosň.
Stále zaměstnáni rozumováním o svém stavu
nemohou lidé postižení skrupulemi činiti nic dobré
ho pro bližního; v úřadě, který mají zastávati,
1) Mat. II, 30.
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všechno hyne; a jsouce sami navštívení utrpením
jsou zároveň i značně na obtíž ostatním.
Skrupule jsou tedy velkým zlem, a jsou nebez
pečny zvláště nám, řeholníkům i učitelům; kdyby
chom měli na sobě tuto chybu, musili bychom se
jí zbaviti stůj co stůj.
ll. Hlavní příčiny skrupulí. Uvažme, které jsou
hlavní příčiny skrupulí, abychom mohli lépe po
znati prostředky proti nim.
Skrupule mohou pocházeti od ďábla, jenž pozo
ruje na nás útlocitné i úzkostlivé svědomí, snaží se
přivésti je k přemrštěné jemnocitnosti. Dábel rád
šíří v našem nitru temnosti, aby zvětšoval naši
vinu a skrýval, co jest v nás dobrého.
Ostatně tento otec lži ví, jak mu skrupulc pro
spívají zhoubnými účinky, které působí v duších.
Příčinou skrupulí může býti neznalost učení
Církve o hříchu i o zpovědi.
Skrupulemi zatížený má obyčejně pyšné domně
ní o svém vlastním poznání, umíněné lpění na
svých úsudcích a na svých vlastních názorech,
o nichž myslí neprávem, že se dokonale shodují
s rozumem i s Věrou; jinými slovy, skutečnou pří
činou skrupulí jest pýcha, onen to zdroj, z něhož
všeobecně vyvěrá tolik bludů a tolik neřestí.
Nerozhodujme sami, zdali jsme nakloněni ke
skrupulím nebo ne, dovolávejmese o tom svého
zpovědníka, otevřme mu své srdce s nejúplnější
upřímnosti a řid'me se pak věrně jeho pokyny.
Ill. Prostředky proti skrupulím. Smutné účin
ky skrupulí nás musí přimětí k tomu, abychom
užívali prostředků, jimiž lze uniknouti této chybě
anebo, je-li třeba. napraviti se z ní.
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Navykněme si patřiti na Boha jako na otce
plného dobrotivosti, jenž si ničeho více nepřeje,
než naše spasení a jenž nás vždy přijímá s láskou,
když k němu přicházíme; buďme pevně přesvěd
čeni, že chce býti milován a že se mu nelíbí
otrocká bázeň zvláště na nás, řeholnícich, kteří
jsme jeho zamilovanými dítkami.
Hled'me nabýti přesné vědomosti o pravé křes—
ťanské nauce. Mějme se na pozoru před jistým
přemrštěným, jansenistickým duchem, jenž se
v minulých dobách šířil ve Francii a který by se
ještě mohl nacházeti v některých duchovních
knihách.

Pohrdejme skrupulemi; jednejme opačně, opí
rajíce se o zásady víry a rozumu. Přistupujme ke
svatému stolu podle rady zpovědníkovy i přes
bázeň, kterou nám vnukaji skrupule.
Konečně, a tento prostředek zahrnuje všechny
ostatní, zachovávejme největší a nejstálejší po
slušnost svého zpovědnika, jenž jest theologem a
zodpovědný za vedení, které uděluje. Zapud'me
každou myšlenku odpírající jeho myšlence. Když
nám dal pokyn, jednejme přesně podle něho, a to
nejen ve věcí, kterou jsme mu předložili, nýbrž
i v jiných věcech podobných, které se mohou při
hoditi.
Svatý Alfons z Liguori neobává se říci, že »je—

diným prostředkem proti skrupulím jest slepá po
slušnost toho, jenž zastupuje u nás misto Boží<<,a
svatý Filip Nerejský tvrdí, že »duše postižená
skrupulemi jest ztracena, není-li velmi poslušna
svého vůdce<<,
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Buďme tedy naprosto poslušni; toť neomylný
prostředek nakloniti si Boha, uzdraviti se 2 ne
mocí své duše a nalézti opět vnitřní pokoj.
Prosím tě, ó můj Bože, dejž, abych poznal, po
kud v tomto životě poznati lze, tvou dobrotu i tvé
milosrdenství. Učiň, abych v tobě spatřoval vždy
svého otce, přítele i dobrodince a abych ti stále
sloužil se srdcem volným i milujícím, dávaje všem
najevo, že jsem šťasten v onom svatém povolání,
k němuž jsi mě určil.

Duchovní kytice. Všechny nepokoje a všechny

strasti jsou velkými prostředky učiniti Bohu
zadost.
(Dopisy.)
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101. POVOLÁNÍ K ZlVOTU KNEZSKÉMU
I ŘEHOLNÍMU.
K rá t ký o b s a h. l. Musíme učíti své žáky pozná
vati povolání ke kněžství i k životu řeholnímu. jsme tím
povinni, abychom jednali podle vyzvání biskupů, byli po
slušní svých představených a zabezpečili trvání řádů i ře
holních společností, a pro spásu mnohých duší. Nedostává
se dělníků apoštolských. Často pochází toto zlo z nevědo
mosti našich žáků týkající se povolání; povinností naší jest
dobře je poučiti o této důležité věci.
ll. _lest svatou věcí navrhovatí svým žákům věnovati
se vznešenějšímu povolání. Poněvadž účelem kněžství a
života řeholního jest osobní posvěcování a působení apoš
tolské, proto jest chvalitebno i záslužno buditi k nim po
volání. Povzbuzujme nejzbožnější žáky. aby prosili Boha,
by se jim dostalo ctí kněžství, anebo života řeholního.
lll. Prostředky podněcující vznešenější povolání. Bůh
sám dává účinnost našim povzbuzením, proto musíme o to
snažně prosíti a vybízeti k prosbám. Musíme své žáky
učiti náboženství a zásadám evangelickým, učiti je cvičíti
se v křesťanských ctnostech a ukázati jim vznešený ideál
jako životní cíl. Ano, musíme těm nejlepším žákům opatrně
i obezřele vštěpovati touhu po těchto vznešených povolá
ních.

ROZJÍMÁNI.

Proste Pána žní, aby poslal dělníky na žeň svou.
(Luk. 10, 2.)

[. Musíme učítí své žáky poznávatí povolání ke
kněžství i k životu řeholnímu. Musíme tak činiti,
abychom jednali podle vyzvání biskupů, byli po
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slušní svých představených, zabezpečili trvání na
šeho institutu, a pro spásu četných duší.
Ve všech díecésích slyšetí volání o pomoc; ne
dostává se nám kněží, farnosti jsou jich zbaveny a
jejich obyvatelé upadají do jakéhosi pohanství.
Proto zapřisahají biskupové pastýře i věřící, aby
budili kněžská povolání.
Naší představení projevují nám taktéž svou bo
lest, vídouce křesťanské školy se zavíratí a ne
mohouce vyhověti žádostem o otevření nových
škol. Mnohé domy nemají dostatku Bratří & svět—

ští spolupracovníci zastávají místa, na nichž máme
býti my.
Zlo pochází z několika příčin; jednou z nich jest

nevědomost našich žáků týkající se povolání k ži
votu kněžskému a řeholnímu. Učiti své žáky prav
dám viry, aby byli přesvědčeni o nutnosti zůstati
vždy věrnými svým křesťanským povinnostem, toť
dílo svaté a přislušící velmi našemu apoštolátu,
avšak toto dílo zůstává neúplné, jestliže se nezmí
níme také svým žákům o důležitosti a přednostech
stavu duchovního a stavu řeholního. Zajisté, mno
hé z našich dítek, žíjíce uprostřed světa, neubrání
se jeho bezbožným zásadám a jeho zlým příkla
dům. Dají se svéstí ke zlému zlými, bezbožnýmí a
zkaženými společníky.
jak mnoho jinochů upadlo takto do záhuby,
kteří by se b_vlispasílí, kdyby se byli vzdálili ne
bezpečí světa a vedli život modlitby a svatých
prací!
Mezi našimi žáky a jinochy našich sdružení jsou
duše šlechetné í velkomyslně, jež jsou ochotny
věnovati se pracím apoštolským a lásky k blíž—
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nímu. Ukažme jim vznešenost povolání apoštol
ského, zjevme jim radosti z obětování a věnování
Bohu.
Velmi často však vychovatel mlčí jednak z lho—
stejnosti, jednak z nešťastných předsudků. Vprav
dě úskokem satanovým jest tato němost těch, kteří
mají úkol poučovati a vychovávati duše a kteří se
obávají představiti jim ideál příliš vznešený. Tyto
duše určené pro nebe s mnoha jinými ještě, které
měly spasití, upadnou snad na věky v záhubu.
Nebud'me nevědomky zločinnými účastníky
d'áblovými. Poučujme své dítky o kráse vyšších
povolání, o jistotě spasení, které poskytují těm,
kteří se jim věnují, a o velkém dobru, které usku
tečňují v Církvi a ve společnosti lidské.

ll. jest svatou věcí povzbuzovati své žáky, by
se věnovali vyššímu povolání. ježíš Kristus velebí
ve svatém evangeliu velikost panenství: »Blaho
slavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti bu
dou.<<1) »jsou, kteří sami oddali se panictví pro
království nebeské, Kdo může chápati, chápej.<<2š)
Svatý Pavel ujišťuje, že jest lépe muži i ženě zů—

stati v panenstvíř) Proto také svatí učitelé cir
kevní poznamenávajice, že není přikázání, jež by
naprosto přikazovalo manželství, praví, že nemá
me k němu raditi, leč s opatrností. Příčina tohoto
jednání jest odůvodněna tim, že v onom stavu jsou
utrpení mnohem větší, starosti mnohem četnější a
služba Boží nesnadnější.
1) Mat. 5, 8.
2) Mat. 19, 12.
3) [. Kor. 7, 25 a 26.
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Tomu není tak v životě řeholním, jest dovoleno
povzbuzovati jiné věnovati se mu. Státi se řehol
níkem, toť výtečný čin a vyzývatí i povzbuzovati
řeholníkem se státi jest chvályhodno. Svatý Tomáš
učí: >>Ti, kdož nabádají jiné, aby se věnovali
životu řeholnímu, nejen že nehřeší, nýbrž zaslu
hují ještě velké odměny.<<To činil i ježíš Kristus
a svatí nejednali jinak. Svatý Bernard odvedl s se
bou do Clairvaux třicet šlechticů z nejlepších rodin
Bourgogneských. Kolik kněží i řeholníků všech
řádů, kolik Bratří škol křesťanských věnovalo se
svému vznešenému povolání jen proto, poněvadž
se setkali s učitelem nebo milým i oddaným příte
lem, jenž je nabádal věnovati se Pánu.
je-li záslužno radití k životu řeholnímu, jest na—
opak velmi trestuhodno odvraceti někoho, i když
jest to jen dítko, od tak svatého stavu. Svatý
Alfons z Liguori tvrdí, že se proviňují těžkým hří
chem, kteří brání někomu, nebo jej zrážejí státi se
řeholníkem. »Vyznávají otravné učeníx, dí svatý
Tomáš.
Nám, Bratřím škol křesťanských, náleží povzbu
zovati své žáky a raditi jim k vyšším povoláním
při katechismu i při reflexích ve třídě a v soukro
mí, je-li třeba, s opatrností i s obezřelostí.
jsou ti, kdož přijali naše povzbuzení, povolání
od Boha k životu řeholnímu? Bud'me klidni po této
stránce, neudělí-Ii Bůh našim slovům účinnosti,
zůstanou bez výsledku; a naopak touha jino
chova státi se řeholníkem, ujišťuje svatý Tomáš,
pochází vždy od Boha, ať ji vnuká kdokoli. Bůh
spojuje skutečně milost povolání s radou nebo
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s povzbuzením; při tomto díle jsme pomocníky
Božími.
Nebojme se tedy nabádati své žáky zabezpečíti
svou spásu zvolením řeholního života. Nepřátelé
Boží neustávají v horlivosti k záhubě duší; buďme
tedy neméně snaživí rozmnožovati počet apoštolů
i vojínů Kristových.
lll. Prostředky podněcující vyšší povolání. Bez
milosti Boží nebudou míti naše povzbuzování k ži
votu kněžskému nebo řeholnímu úspěchu. Zajisté,
jediné Bůh může vnuknouti duši účinnou touhu vě
novati se těmto vzácným stavům. Této nevyhnutel
né milosti třeba dosíci netoliko odměřeně, nýbrž
v hojnosti.
Dosáhneme jí snažnou vlastní modlitbou dopro
vázenou každodenním umrtvováním; uspořádanou
modlitbou v řeholní obci anebo i v okolí. Tyto
rozhojněné prosby mnoho zmohou u božského
Srdce.
Plodnost našich pensionátů i našich škol na
vyšší povolání náleží také k hodnotě křesťanské
výchovy, které v nich poskytujeme. Podle našeho
svatého zakladatele musíme: !. podrobně vyklá
dati i vysvětlovati zásady evangelické; 2. říditi
kroky svých žáků na cestu, která je vede ke cvíčbě
těchto zásad.1)
Tento druhý bod jest důležitý; náš svatý Otec
také naléhá na něj na mnohých místech: »Ne
stačí, abyste poskytli dětem křesťanské vědy, mu
síte je zvláště učiti, aby konaly křesťanské ctno
sti.<<2) Když naši žáci pochopili a zalíbili si slova
1) 197. rozj. 2.

2) 197. rozj. 2 a 200. rozj. 3.
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ježíšova: »Blahoslavení chudí...; běda bohatým . .;
kdo opustí pro království Boží rodinu svou i stat
ky své, stokrát více obdrží na tomto světě, na
onom pak život věčný<<; pak se povznese jejich
velkomyslnost až k oběti, pak vzklíči v jejich duši

povolání vyšší.
Modlitba žáků se musí pojiti s modlitbami jejich
učitelů; organisace ve formě ustavičné prosby
může býti zřízena v každém školském ústavě.
A dále ještě, žákům, kteří jsou členy kongregace,
žákům horlivým a nadaným upřímnou zbožnosti '
třeba vštěpovati, aby prosili Pána našeho, nejen
aby poznali své povoláni, ale o milost, aby se stali
spasiteli duší v kněžství nebo v životě řeholním.
jest chvályhodno ucházeti se o dary nejdokonalejší.
Budou-li jinoši pensionátu nebo školy takto
křesťansky připraveni, když nad cíl výchovy jedi
né pozemský i prospěchářský ukáže se jim per
spektiva ušlechtilejšího čistšího života, plnění a
poštolátu, zdaž nebudou mnozí z těchto jinochů
puzení k těmto velkomyslným povoláním?
Přihodi se, že pozorný a všímavý vychovatel vy—
pozoruje mezi svými žáky ty, kteří se mu zdají nej
více ochotni věnovati se Bohu. Pak jednej opatrně
i obezřele, avšak nestrachuj se vštípiti přímo tou
hu po povolání, řekniž takovému ze svých žáků:
»Drahý můj příteli, nebyl byste šťastnější sloužiti
Bohu v kněžství nebo ve stavu řeholnim?<< Tato
slova způsobí, že onen jinoch počne uvažovati,
vyzveme ho, aby se mnoho modlil. Musíme se však
střici, abychom nečinili nátlaku na svobodné jeho
jednání, a každé jeho rozhodnutí musí býti dobro
volně a zpovědníkem schválené.
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O, Ježíši, ty jsi pravil, abychom prosili nebes
kého Otce, aby poslal dělníky na žeň tvou.1)
Abych tebe byl poslušen, chci vzdělávati duše,
které jsi mi svěřil. Račiž, Spasiteli můj, hojný po
čet těchto duší povolati k životu řeholnímu nebo
kněžskému.

Duchovní kytice. Záleží vaše hlavní péče v tom,
abyste poučovali své žáky o zásadách svatého
evangelia a o cvičbě v křesťanských ctnostech?
(194. rozj. 3.)

1) Luk. 10, 2.
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102. POVOLÁNÍ DO NAŠEHO lNSTlTUTU.
Kr á t k ý

o b s a h . !.

Musíme

pomáhatí

přivádět

nové členy do našeho institutu. Tato povinnost zakládá se
na lásce k naší řeholní společnosti, na vděčnosti k svatému
_lanu Křtiteli z La Salle, na horlivosti pro spásu duší a na
zdaru křesťanského vyučování. Plňme horlivě i s láskou

všechny povinnosti svého povolání a snažme se přiváděti
k nám duše velkomyslně i obětovné.
ll. Musíme učítí znáti i milovatí našeho svatého za
kladatele. Abychom plnili tuto povinnost, učme znáti
jeho institut, mluvme s nadšením o jeho rekovných ctno
stech, o jeho příkladech, uvádějme jeho slova, připomínej
me rozšíření jeho díla. Nabádejme modliti se k němu a
vštěpujme svým žákům touhu následovati ho.
Ill. Musíme učítí vážití sí výtečnosti úřadu řeholního
vychovatele. Úřad křesťanského učitele jest oslavován
Písmem svatým a blahoslaven _ležišem Kristem. Byl"chvá
len i konán apoštoly biskupy, církevními učiteli a podpo
rován papeži. Zjevme svým žákům velikost i předností
tohoto apoštolátu, abychom je vyzvali zasvětiti se mu.
. .. ..„-,...1

ROZJÍMÁNI.

Blaze tomu, kdo se boji Hospodina. Mocné v zemi bude
potomstvo jeho, rodu poctivých bude požehnáno.
(Žalm 111, 1 a 2.)

!. Musíme pomáhatí přivádět nové členy do na
šeho institutu. Tato povinnost týká se všech
Bratří; zakládá se na lásce k naší řeholní společ
nosti, na vděčnosti k našemu svatému zakladateli.
na horlivostí pro spásu duší a na zdaru křesťan
ského vyučováni.
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Naše láska k institutu nás nutí usilovati o jeho
řeholní zdokonalení stejně jako o jeho rozšíření.
Tyto přednosti nemohou býti jinak zabezpečeny
než přiváděnim dobrých i četných povoláni, jinak
to znamená úpadek i postupné slábnutí kongre
gace.
Svatý jan Křtitel z La Salle jest našim Otcem;
po Bohu jsme mu dlužní vším, co jsme a dobro,
které konáme; on jest naším vůdcem i vzorem;
naše vděčnost se musí zračiti rozmnožováním
učedníků určených zvěčniti jeho dílo.
Náš svatý zakladatel pracoval i trpěl pro křes
ťanské školy; jako dědicové jeho myšlenky i jeho
díla napomáhejme všemi prostředky na rozmno
žení jeho řeholní rodiny.
Vyučující kongregace i katolické školy trpí čas
to pronásledováni a vidí svá apoštolská díla spou
tána. Kterak budeme proti tomu čeliti? První křes
ťané odpovídali svým pronasledovatelům získává
ním nových křesťanů. Tak musíme i my činiti.
Ničitelům řeholních společnosti a kongregačních
škol odpovíme získáváním nových Bratří škol
křesťanských.
Plňme tuto povinnost 8 horlivostí i s láskou;
buďme skutečně řeholnimi vychovateli; pak po
žehná Bůh našemu apoštolátu a my se dožijeme té
radosti, že spatříme množiti se naše řady velko—
myslnými i důkladnými povoláními.
ll. Musíme učiti znáti i milovati našeho svatého
zakladatele. Mluvíme-li k svým žákům o vyšších
povoláních, vnukne Bůh mnohým vůli vstoupiti do
řehole. Kterou kongregaci si zvolí? Neslyšeli-li
mluviti o našem institutu, ani o jeho zakladateli,
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nenapadne jim snad myšlenka státi se Bratry škol
křesťanských; nevolíme si než to, co známe. Proto
musíme učiti znáti svatého jana Křtitele z La Salle
a vznešené posláni jeho institutu.
Abychom učili znáti našeho svatého zakladatele
i ()tce, vezměme si někdy za předmět reflexí ve
třídě rekovné ctnosti, kterými vynikal; při vyučo
vání katechismu mluvme o příkladech, které nám
dal; nasbírejme si k své potřebě kytici jeho zásad
a rysů jeho ctnosti, jimiž jest život jeho naplněn;
z této kytice utrhněme příležitostně nějaké kvítko
lásky, pokory, obětovnosti a ukažme je na obdiv
svým žákům. Slova naše ať jsou však vždy plna
sdílného nadšení; naši mladí posluchači musi cititi,
že to k nim mluví syn vroucně o svém otci.
Učme též znáti, jakým geniálním mužem byl
svatý jan Křtitel z La Salle. Se šlechtickou vzne
šenosti spojoval intelektuelni hodnotu prvého řádu;
jeho dobré názory, jeho ostrovtip, klidná tichost,
dokonalá duševní rovnováha měly mocný vliv na
duše. Byl znamenitým duchovním vůdcem a vy—
chovatelem nade všecko přirovnání. jeho díla, kte—
rá věkové schválili, řadí ho do sboru velkých
mužů.
jest zákonodárcem vyučováni elementárního,
tvůrcem reálného školství středního, založil školy
průmyslové a školy pokračovací. jemu jsme za
vázáni dikem za jeho semináře pro světské učitele
a za zřízeni učitelských ústavů. Sepsal školní knihy
mající velikou cenu a dal svým učedníkům peda
gogické metody, jež jsou dnes všeobecně užívány.
Od nás závisí, aby naši žáci obdivovali tohoto
velkého muže a vznítili v sobě lásku k jeho ne
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obyčejné svatosti. Nezanedbávejme tohoto úkolu.
Umistěme jeho obraz ve svých třídách; vštěpujme
našim jinochům upřímnou lásku k němu; povzbu
zujme je. aby ho často vzývali; prosme jej sami se
zřetelem k získávání nových členů; Bůh vzbudí
dělníky, kteří přijdou nám pomáhat sbírati žeň
duší.
Ill. Musíme učítí vážití si výtečnosti úřadu ře
holního vychovatele. Nemůžeme ani dosti velebiti
úřad křesťanského učitele. Písmo svaté jej oslavuje
těmito slovy: »Kteříž spravedlnosti vyučují mnohé,
skvítí se budou jako hvězdy na věčné věky.<<1)
jest něco krásnějšího, něco vyššího a něco potřeb—
nějšího než vyučovati dítky pravdě, vštěpovati jim
lásku k Bohu, vychovávati je ke cvičbě ve ctno
stech a zabezpečiti takto jejich věčnou spásu?
To byl úřad samého ježíše Krista. Apoštolové,
biskupové, církevní učitelé si ho vážili a jej zastá
vali. Svatý jeronym pravil, že jest mu větši ctí
vyučovati katechismu malé dítko, nežli býti vy—
chovatelem velkého mocnáře. Všichni jej také po
važovali za kněžství a mravní otcovství, jehož čas
nemůže zrušiti; označovali jej jako úřad apoštol
ský, královský, andělský a božský, a to není mno
ho řečeno.
Zjevme tuto velikost svým žákům a nechme je
z ní odvoditi důležitost úřadu řeholního vycho

vatele.
Tento úřad jest také velmi potřebný. Křesťan
ská výchova mládeže jest nejjistějším prostředkem
k zachránění katolické víry v lidské společnosti.
1) Dan. 12, 3.
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Církevním právem nařizuje Církev svatá, aby se
všude založily katolické školy, kde jich ještě není,
a papež Benedikt XV. psal, že »toto dílo jest ta
kové, že se zdá, že žádné jiné nezajímá více spo
lečnosti lidské.<<Potřeby Církve, vlasti a duší po
tvrzují nutnost křesťanské výchovy.
Št'astni ti, kteří hnuti milostí “Boží a křesťan
skou velkomyslností, věnují se tomuto užitečnému
úřadu; zdají se býti již předem prohlášení za svaté
od Ducha svatého.
Neváhejme hlásati velikost i nutnost úřadu
Bratra škol křesťanských. Mluvme s apoštolským
přesvědčením a naši žáci budou přesvědčeni
i získání. Vytrvalá modlitba a osvícená horlivost
nám dá rozpoznati ty, které můžeme obezřele vy
zvati, aby se u nás věnovali křesťanské výchově
mládeže.

Duchovní kytice. Proste snažně Boha, aby ráčil
vašemu institutu udělitž vzrůst, a dal mu přiná
šeti denně větší a větší užitek.
(207. rozj. 3.)

Konec prvního dílu.
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