
ROZJÍMÁNÍ
O

ŘEHOLNÍM ŽIVOTĚ.

Sepsal F R. F 1 L I P,

generální superior Bratří škol křesťanských.

DÍL DRUHÝ.

1936.

Nákladem Bratří ikol křesťanskýchv Praze-Bubenči.

Tlakem tiskárny „Veleslavín“, Praha V., Josefovská 4.



IMPRIMI POTEST.

Lembecq-lez-Hal, die 25. Aprilis 1934„
Fr. Anaclctus.

Assist. Fr. S. Chr.

NIHIL OBSTAT.

Canonicus Ota'carus Vošahlík,

censor.

IMPRIMATUR.

Pragae, dic 16. Februaríi 1928.

_ Antonius Podlaha,

Episcopus Paphicnsis Vicarius ďcncralis.
Nr. 4879.



PŘEHLED:

I. Božské ctnosti.

II. Řeholní sliby.
III. Ctnosti, vztahující se na sliby.

IV._Mravní ctnosti a chyby proti nim.



103. Znaky pravé ctnosti.
Krátký obsah. [. Pravá ctnost jest vnitřnía

nadpřirozené. jest vdechována věrou a jedná jen hnu
tím Ducha svatého. Baží jen po dobrech milosti a řídí
„se duchem víry. Buďme svatí, neboť ten, jenž nás
povolal, svatý jest.

ll. Pravá ctnost jest pokorná i skromná. Připisuje
všechnu zásluhu svých skutků Bohu, jenž jí davá k
jejich konání milost. Jest k bližnímu něžná, laskavái
přívětivá; vzdělávái získává si lásku jiných. Hleďme
uspokojiti jen Boha.

lll. Pravá ctnost jest velkomyslná i stálá. Snaží se
konati dobré, které jest jí ukázáno a věnuje se mu
velkomyslněi obětovně, nedá se zastrašiti námahou
ani obtížemi. Jen pravá ctnost může zjednati pokoj,
získati našim pracím požehnání Boží a rozmnožiti naše
zásluhy pro nebe. Snažme se, aby naše ctnost byla vždy
dokonalejší.

Rozjímání.
Nebude-li hojnější spravedlnost vaše než zákoníků. a
fariseů, nevejdete do království nebeské/zo. (Mat. 5, 20.)

]. Pravá ctnost musí býti vnitřní a nadpři
rozená. Abychom byli učedníky Kristovými a
zasloužili si jeho věčné odplaty, musí býti
naše spravedlnost dokonalejší nežli spravedlnost
zákoníkůi fariseů, neboť tato byla jen zevnější
a zdánlivá; Pána musíme milovati netoliko slovy,
nýbrž předevšim skutky a s poctivým srdcem
kráčeti před ním.

Pravá ctnost, jsouc čistá a nezištná, hledá je
dině zalíbiti se Bohu a nikoli uspokojovati samu
.sebe. jen hnutím Ducha svatého a nikoli přiro
zeným popudem jedná.

„Pokrok v dokonalosti,“ praví Následování
Krista, „záleží v tom, že se celým srdcem svým



odevzdáš vůli Boží a nebudeš hledati svého osob
ního prospěchu ani u věcech malých ani u vel
kých... jak ve štěstí tak v protivenství, za vše
stejně vzdávaje díky Bohu. Dospěješ-li tak da
leko, že budeš pohrdati sebou samým, pak věz,
že budeš oplývati pokojem přehojným.1) Řehol
ník skutečně nadpřirozeného ducha baží jen po
statcích milosti a po nekonečných radostech,
které mu připravuje Bůh ve slávě nebeské, jeho
vytrvalá píle se ustavičně snaží, aby se jich stal
hoden.

Své ctnosti dáme tento nadpřirozený znak,
když proniknutí duchem našeho institutu chceme
„patřiti na všechno očima víry a činiti vše jen
vzhledem na Bohaapřipisovati všechno Bohu“.3)

ll. Pravá ctnost jest pokorné i skromná.
Člověk pokornýi skromný soudí podle pravdy
a nečiní svých skutků okázale. Nechce upoutati
na sebe zraky, ale chce míti jen Boha za svědka,
jsa pamětliv slov Ježíše Krista: „Varujte se, aby—
ste nečinili spravedlnosti své před lidmi, byste
byli od nich vidění; sic nebudete. míti odplaty u
Otce svého, jenž jest v nebesích. Když tedy dá
váš almužnu, ať nezví tvá levice, co činí pravi
cel3) Když učiníte všecko, co se vám přikázalo,
rcete: Služebníci neužiteční jsme.“)

Pokora, svérázný to znak pravé ctnosti, činí
ji laskavoui přívětivou, nedovoluje si ničeho,
co by mohlo uraziti bližního, v němž spatřuje
samého Ježíše Krista... jest jí potěšením pro—
kazovati mu službu, pomáhati mu v potřebách,
plniti jeho přání a projevovati mu dobrotivost i

1) Násl. Kr., 111., 25, 3.—5. 2) Sbírka. 3) Mat. ó,
1.—-3. 4) Luk. 17, 10.



blahosklonnost. Pravá ctnost není nikdy spoko
jena sama se sebou a zvláště pak není nespo
kojena s jinými, nýbrž činí pro Boha vše, co
může, aby jim učinila zadost.

Ve své pokoře plní řeholník, jenž má pravou
ctnost, věrně předpisy svých pravideli rozka—
zy svých představených. Jeho láska k spolubra
třím vzdaluje ho ode všeho podivínství a ode
všeho, co by mohlo rušiti pořádek a kazití mír.

lll. Pravá láska jest velkomyslná i stálá.
Chápe se!s radostí každé příležitosti konati dobré.
Ve své touze zalíbiti se Bohu rozmnožuje den
ze dne své dobré skutky a koná je s ;větší a větší
dokonalostí.

Spoléhajíc na přispění milosti, nestrachuje se
žádných obtíží. Jakmile jest jí známa vůle Boží,
snaží se všemi prostředky, aby ji splnila za kaž
dou cenu. V dobách svých útrap nedává najevo
ani zděšení, ani netrpělivosti, ani rozhořčení,
nýbrž chce se víc a více státi podobnou Ježíši
Kristu, jehož celý život plynul v práci a v utr—
pení.

Jsouc vytrvalá ve svém úsilí, neustává kráčeti
ke svému cíli, kterého má dosíci, a ačkoliv často
postrádá vší citelné útěchy, nepřestává plniti
věrně svá předsevzetí a kráčeti zmužile na vy—
prahlé i temné cestě.

Jak velice se liší od oné nedokonalé ctnosti,
která se leká každé překážky, která se nechá
zmásti protivenstvími odporem a ustupuje při
pohledu na oběti, která v dobách křížů klesá na
mysli a pomýšlí opustiti dobro, k němuž se od—
hodlala!



Snažme se všemožně, aby naše ctnost byla tak
dokonalá, jak má býti.

Jak se budeme z toho radovati! Budeme za—
koušeti vnitřního klidu, dostane se nám v hoj—
nosti nebeského požehnání, přineseme velký uži—
tek spasení, a jak jsme rozsévali se slzami na
této zemi, tak budeme s radostí žíti ve věčné
blaženosti.

Duchovní kytice. „Ctnost nemůže zůstati
skryta; jakmile zazáří, poutá k sobě; příklad,
který dává, působí tak mocně na ty, kteří fi
vidí nebo! o ní mluvítz' slyší, že většina jest na
bádána následovati jí.“ (158. rozj., 3.)



104. Víra.

Krátký obsah. I. Nutnost viry. „Kdo uvěří,“
praví ježís Kristus, „bude spasen; kdo však neuvěří,
bude za\ržen.“ Církevní učitelé praví, že víra jest

poačátkem nadpřirozeného života, pokrmem duší a zádlem naší naděje. Jest v nás víra planoucím světlem,
které nás \šude prmázi?

ll. Přednosti viry. Víra jest S\ětlem našeho ducha
.a základem věčné spásy. Víra jest naší obranou proti
nepřátelům spasení. „Všechno jest možným \er1c1mu “
pra\í Kristus. Vezměme štít \iry, kterým uhasíme ohni
vé šípy nešlechctníkmy.

lll. Vlastnosti viry. Víra musí býti osvícená, pokor
ná, živá a nadchnutá láskou k bližnímu. Musí býti
pevnái stálá. Rceme s apoštoly: „Pane, rozmnož v
nás vírul“

Rozjímání.
Bez víry však nelze líbili se BO/lll. (Žid., II, 6.)

l. Nutnost víry. Bůh jsa pravda sama, žádá
od člověkaúplněho podrobení ducha učení, kte
ré mu udělil a jež jest zdrojem nejvzácnějších
výhod Svat) apoštol proto napsal: „Bez víry
nelze líbiti se Bohu,“ a Ježíš Kristus dí v evan
geliu: „Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude;
kdo neuvěří však, bude zavržen.“1)

Všichni učitelé církevní hlásají nutnost i půso
bivost víry k našemu posvěcování.

„Bez víry," praví, „nebylo by naše chování
ani ušlechtilé, ani upřímně, ani dobré, neboť tato
ctnost jest nejen počátkem nadpřirozeného živo
ta, nýbrži pokrmem naší duše, jejíž síly buď
rostou nebo se zmenšují podle toho, zdali duše
tuto ctnost si zamiluje nebo od ní upustí.““-')

1) Mar. 10, i(). 2) Sv. Augustin.
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„Vím,“ praví náš svatý zakladatel, „jest zá
kladem naši naděje, a proto jest poznání, které
v ní každý má míti, nanejvýš v řeholi důležito.“l)

A na jiném místě dí: „Víra musí býti ve vás
světlem, které vás všude provází, světlem pla—
noucím těm, které vyučujete, abyste je vedli na
cestě k nebi.“'-')

". Přednosti viry. „Víra jest světlem ducha,
branou života a základem věčného spasení, ona
povznáší člověka nad věci pozemské, aby ho
uvedla do styku s Bohem;“3) ona nás poučuje
() všem, čeho nám věděti třeba, abychom se po—
svěcovali a zajistili si své štěstí; dává nám po
znávati Boha i jeho díla, naši dušii její určení,
Ježíše Kristai jeho Církev, vykoupení a pro
středky, jimiž si můžeme přivlastniti jeho užitky.
Věrou se vyplňují na nás slova božského Spa
sitele: „Kdo mne následuje, nebude choditi ve
tmách, nýbrž bude míti světlo života!)

„Vím,“ praví svatý Jan Křtitel z La Salle,
„jest cesta, kterou vás Bůh chce přivésti k sobě
a na níž se mu nejvíce zalíbíte.' Snad se bude
přirozenost toho strachovati, leč co vám na tom
záleží? Nestačí vám poznávati Boha samého? Za
jisté, toto poznání vyváží všechny vědomosti slav
ných učenců.“5)

Víra jest naší obranou proti nepřátelům spasení,
proto jest nám řečeno: „Vezměte štít víry, kte
rým byste mohli uhasiti všecky ohnivé šípy ne
šlechctníkovyý) „Dábel obchází jako lev řvoucí,
hledaje, koho by pohltil. Jemu odpír-ejte silni ve

'St—1.99.rozj. 1. 2) 178. rozj. ]. 3) Sv. Chrysostom..
*) Jan, 8, 12. r») Dopisy. 6) Efes. 6, 16.
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víře.“l) „To jest vítězství, které přem-áhá svět,
víra naše.“2) „Všecko jest možno věřícímu,“3) on
může takřka použíti i samé všemohoucnosti Boží.

Věrou konali patriarchovéi proroci svá díla
spravedlnosti, kterými se stali Bohu milými, a
povznesli se k vysokému stupni svatosti.") Věrou
obrátili apoštolové národy a obnovili tvář země.

Věrou dávali mučed'níci i vyznavači najevo to
lik zmužilosti, síly a vytrvalosti, jak to vyjadřuje.
svatý Lev slovy: „Okovy, žaláře, vyhnanství,
hlad, oheň, divoká zvěř, nejukrutnější muky, nic
nemohlo nikdy přemoci lidi víry.“

Šťasten ten, kdo věří! Směřuje přímo k Bohu,
jenž jest jeho cílem i blaženosti, on koná dobré.
z čistých pohnutek, jež jediné činí naše skutky
záslužnými. Na něm se vyplňují slova Spasitelo-
va: „Blahoslavení, kteří uvěřilil5) Kd'o věří ve
mne, proudové vody živé poplynou z útroby
jeho.“B) _

"l. Vlastnosti viry. Víra vaše budiž osví—
cená iprosta všelikého bludu; budiž pokornái
poslušná. „Přidržujte se všeobecně toho, čemu
učí víra, střezte se novot, držte se podání Církve,
nepřijímejte, než co ona přijímá, zavrhujte, co
ona zavrhuje; uznávejte, co ona uznává jednak
církevními sněmy, jednak papeži; prokazujte ji
ve všem ochotnou i dokonalou poslušnost.“

„Vaše víra ať „působí skrze lásku a jest jí
nadchnuta“, ať vás 'odloučí ode všech věcí, to
znamená, že se máte s největší pečlivostí snažiti
býti vždy ochotni raději všechno ztratiti nežli

1) 1. Petr., 5, s a 9. 2) 1. Jan, 5. 4. 3) Mar. 9, 22.
4) Zid. 11, 2. 6) Jan, 20, 29. 6) Jan, 7, 38.
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Boha, raději vše opustiti než jeho poznanou sva
t-ou vůli a obětovati vše: čest, zdravíi život
pro slávu a zájmy Boží, následujíce Ježíše Krista
podle slov: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři
sebe Sámia vezmi kříž svůj a následuj mne.“l)

Víra naše budiž tedy pevná i stálá; nedejme jí
ochabnouti, ale ať nadchne i řídí vždy naše my
šlenky, slovai skutky; at' se projevuje v celém
našem chování tak, aby nebylo nikdy žádné pro
tivy mezi našimi činy a naší Věrou. Nezapomí
nejme, že „víra, nemá-l—iskutků, jest mrtvá sama
v sobě“") a nemůže vésti ke spáse.

Duchovní kytice. „Máte takovou víru, že jest
schopna doiízmlaůísrdce vašich žáků a všiěpovati
jimi ducha křesťanského? Cot' největší zázrak,
který byste mohli působiti, a které/90 Bůh od
vás žádá, azebot' tot' cílem, vašeho úřadu.“

(139. rozj., 3.)

—i) SbírŘZí') Jak. 2, 17.



13

105. Slovo Boží.

Krátk' obsah. 1. Dobra, která nám přináší
slovo Boi. „Hospodine,“ praví královský prorok,
„slovo tvé jest pochodní, jež osvěcu'e mé kroky,
světlem, jež září na cestách, jimiž kráčím.“ Jest chle
bem duchovně sytícím, drahocenn'm semenem, ulože
ným do našich duší. Vnuká oškivost před hříchem,
lásku k modlitbě a obrací veškeru naši naději k nebi.
Blaze nám bude, slyšíme-li slovo Boží & jednáme-li.
podle něho.

ll. Prostředky, jimiž Bůh k nám mluvi. Bůhknám
mluví tvory, kteří všichni hlásají jeho dokonalostif;
událostmi, které dávají najevo jeho prozřetelnost; vnuk
nutímii hnutími jeho milosti; svou Církví, jejíž po
sláním jest učiti národy; svatými knihami; předsta
venými. Ctčme duchovní knihy tak, jak bychom četli
dopis, zaslaný od Ježíše Krista, jímž nám chce dáti
poznati svou svatou vůli!

lll. Naše chováni vzhledem ke slovu Božímu. Slyš
me slovo Boží, uchovávejmc je ve svém srdci a snažme
se, aby přinášelo užitek v trpělivosti! Konejme, co
nám přikazuje! a zaslužme si požehnání, které přislíbil
ježíš Kristus řka: „Miluje-li kdo mne, slovo me zacho
vávati bude, a Otec můj bude ho milovati, i přijdeme
k němu a příbytek u něho si učinime.“ Posilnčni a
vedení slovem Božím, kráčejme cestou spravedlnosti..

Rozjímání.
Nc samým chlebem živ jest člověk, nýbrž každým sla

vem, které vychází z úst Božích. (Mat. 4, 4.)

]. Dobra, která nám přináší slovo Boží.
Slovo Boží jest nám na pozemské poušti obla
kovým sloupem, který nás vede, a nebeskou ma—
nou, která sytí náš rozum. Jest naší bezpečnou
zbraní proti nepříteli spasení a naší útěchoui
silou.
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„Živě jest slovo Boží,“ praví svatý Pavel, „a
účinné a říznější nad' každý meč dvojbřitký.“1)
Podle učení Ježíše Krista2) jest chlebem duchovně
nás sytícím a nahrazujícím naše sily, jest také
semenem, zasetým do našich duší, které podpo—
rujeme—li jeho vzrůst, přináší užitek svatosti sto—
násobný.

Blaze těm, kdož je slyší a zachovávají! Ono
okouzluje jejich srdce a řídí všechny jeho ná
klonnosti k Bohu; vštěpuje jim ošklivost před
hříchem, lásku k modlitbě a touhu po dokona
losti; učí je pohrdati světskými radovánkami,
statky a marnostmi a obraceti všechny jejich
naděje k nebi, podporuje je v jejich utrpeních
a činí je ochotnými snášeti je s trpělivostí ano
i s radostí.

ll. Prostředky, jimiž Bůh !( nim mluvi.
Bůh k nám mluví tvory, neboť všichni tvorové
hlásají jeho dokonalosti, všichni jsou projevem
jeho všemohoucnosti, jeho moudrosti, jeho do
brotivosti a „nebesa vypravují slávu Boží a díla
rukou jeho hlásá obloha.“3) Všechno ve vesmíru
má pro pozorlivou duši hlas, který jí připomíná
Tvůrce i lásku jeho.

Bůh k nám mluví událostmi; at' šťastné nebo ne
šťastně, všechny jsou projevem buď jeho dobro
tivosti nebo jeho spravedlnosti, dávají nám po
znávati soudy, jimiž soudí národy, společnosti.
rodiny, jakoži jednotlivce na tomto světě.

Bůh k nám mluví rozumem i svědomím; toto
vnitřní světlo dává nám rozeznávati pravé od
nepravého, spravedlivé od nespravedlivého, ctnost

1) Žid. 4, 12. 2) Mat. 4, 4. 3) Zalm, 18. 2.
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od neřesti, úzkou cestu, vedoucí k životu od ši—
roké cesty, směřující k záhubě.

Bůh k nám mluví vnuknutími a hnutími své mi—
losti. Tento vnitřní hlas nás poučuje o tom, čeho
Bůh od nás žádá; jím brzy nabádá naši náklon—
nost slovy: „Dej mi, synu'můj, své srdce.“l)
brzy nám opět vytýká, že máme málo lásky k
němu a málo horlivosti pro jeho slávui pro
jeho službu, tu nám zase dí: „Vynasnažte se,
abyste dobrými skutky upevnili své povolání a
vyv-olení.“'—')

Bůh k nám mluví skrze anděle strážného, ten
bdí pečlivě nad námi; skrze svou Církev, jíž napo
máhá vždy svým Duchem a pověřil ji posláním
učiti národy.

Mluví k nám svatými knihami tlumočenými a
vysvětlenými Církvi, zvláště pak knihami Nového
Zákona, který podle předpisu našich pravidel
máme stále nosi-„tiu sebe„ a v němž máme každého
dne něco číst-i s láskou', s uctivostí a s upřímnou
vůlí ktonati, co jest nám předepsáno.

Bůh k nám mluví skrze představené, kteří jsou
u nás jeho zástupci, skrze něž nás jeho prozře—
telnost řídí na cestě, na které chce, abychom krá
čeli. Mluví k nám také duchovními knihami, a
náš svatý Otec nám tudíž doporučuje, abychom
je četli tak, jako kdyby byly dopisy, zaslanými
Ježíšem Kristem, aby nám oznámil svou svatou
vůli.3)

111.Naše chováni vzhledem ke slovu Bo
žímu. Buďme z počtu oněch opatrnýchi věr—
ných duší, o nichž mluví Ježíš Kristus V podo

_T) Přísl. 23, 26. 2) 11. Petr., 1, 10. 8) Sbírka.
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benství o semeni: „Tím-, jež jest v zemi dobré,
rozumějí se ti, kteří uslyševše slovo, uchovávají
je v srdci dobrém a výborném a přinášejí uži
tek v trpěliv-osti.“1)

Dbejme toho, aby toto božské símě nebylo od-.
neseno z našeho srdce větrem roztržitosti a lehko-<
myslnosti, ani udušeno trním časných zaměst
nání, ani vysušeno slunečním úpalem náklonností
ke tvorům anebo nezřízené sebelásky.

Kéž není slovo Boží spoutáno naší zlou vůlí;
nespokojujme se jen je slyšeti, tím bychom okla—
mávali sami sebe,--') ale plňme věrně, co nám př
kazuje. Ježíš Kristus řekl: „Blahoslavení, kteří
slyší slovo Boží a ostříhají ho. “3) „Miluje-—likdo
mne, slovo mé zachovávati bude a Otec můj bude
ho milovati,i přijdeme k němu a příbytek u
něho si učiníme.“*)

Velebíme tě, () božský Mistře, a děkujeme ti,
že nám ud'íJíš s takovou starostlivostí a v tako
vé hojnosti své božské slovo, jež jest pokrmem
i světlem naší duše. Učiň, abych—omjím posilnění
a vedení kráčeli cestami spravedlnosti, až bu
deme požívati jasného zření na neztratitelnou i
věčnou pravdu.

Duchovní kytice. „Rozjímejte často o slo
vícb Písma svaté/90, abyste se povzbudilz' konat:“
dobré a říďíli se duchem své/90 stavu.“

(192. rozj., 2.)

1) Luk. 8, 15. 2) Jak. ], 22. 3) Luk. 11, 28. 4) Jan
14, 23.
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106. Duch víry. Jeho podstata i jeho
nutnost.

Krátký obsah. !. Podstata ducha viry. „Duch
víry,“ praví svatý jan Křtitel z La Salle, „jest úča
stenství na Duchu Božím, přebývajícím v nás, jenž
působí, že se řídíme a spravujeme ve všem smýšlením

i zásadami, jimž nás učí víra.“ Reholník, naplněnýtímto duchem, pohlíží na tvory jen v jejich vztahu
Bohu a k dílu spasení. Neztrácejmc nikdy se zřetele,
že jsme na zemi jen proto, abychom dosáhli nebe.

ll. Nutnost ducha viry. Náš svatý zakladatel dí:„C0'

jest nejdůležitějším a nač třeba míti největší zřetelv řehoní společnosti jest, aby všichni, z nichž se
skládá, měli jí vlastního ducha,“ totiž ducha víry.
„Tento duch musí všechny jejich skutky oduševniti a
veškerému jejich chování dávati popud“ Duch viry
jest naším sjednocením 'i naší silou.

lll. Prostředky k dosažení & !( rozmnožení ducha
viry. Musíme míti velkou úctu k Písmu svatému, odu
ševniti všechnv své skutky duchem víry, býti velmi
zdrželiví v užívání smyslů, nesmíme konati své skutky
7. přirozených pohnutek a z rutiny; musíme věnovati
pozornost přítomnosti Boží a občas obnovovati vzpo
mínku na ni, vypuditi ze své mysli marnivé myšlenky,
jež by nám mohly překážeti v těchto cvičbách. Čím
více budeme míti ducha víry, tím více si budeme vá
žiti svého povolání a tím více dobra způsobíme také
u svých žáků.

Rozjímání.
Spravedlivý živ jest z víry. (Řím. ], 17.)

[. Podstata ducha víry. „Duch Viry,“ praví
svatý jan Křtitel z La Salle, „jest účastenství
na Duchu Božím, přebývajícím v nás, jenž pů
sobí, že se řídíme i spravujeme ve všem smýšle
ními zásadami, jimž nás učí víra.“l) A ducha

1) Duch“- i ctnosti 2., 5.
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víry definuje svatý zakladatel takto: Jest to
duch, „který musí zavazovati patřit na vše jen
zraky víry, ničeho nečiniti než vzhledem k Bohu
a všechno Bohu připisovatifl)

Řeholník, naplněný tímto duchem, pohlíží na
tvory v jejich vztahu k Bohu a k dílu spasení.
Nikdy neztrácí se zřetele, že jsme na zemi jen
proto, abychom dosáhli nebe a že jediné to za
sluhuje vážnosti, co jest nám prostředkem k to
muto jediné hlavnímu dílu. Podle příkladu sva
tého Aloise z Gonzauy táže se při všem: „Co
jest to pro věčnostř“

ll. Nutnost ducha viry. ]souce zavázáni
svým povoláním následovati svého božského Mi
stra a jsouce oděni jeho šatem, máme přísnou
povinnost kráčeti ve světle jeho božského ucení
a tím dosvědčovati, že jsme skutečně jeho učed—
níky; že podle jeho vlastních' slov jest on skutečně
naší „cestou, pravdou i životem.“2)

Duch víry jest tmelemi silou členů řeholní
společnosti; skrze něj máme tytéž úmysly, ty—
též zásady, týž cíl; skrze něj jsme jednoho du
cha, jednoho srdce a jedné vůle. Běda řeholním
společnostem, v nichž by nepanoval, staly by
se kořistí různici nesvánů! „Každé království
proti sobě rozdělené zpustne a dům na dům
padne ““)

Náš svatý zakladatel uvádí ducha víry jako
d'ucha našeho institutu. „Co jest nejdůležitějšíhof
d'í v pravidlech, „a nač třeba míti nejvetší zřetel
v řeholní společnosti jest, aby všichni, z nichž
se skládá, měli jejího vlastního ducha; aby no

1) Všeoíprnv. 2., 2. 2) Jan, 14., 6. 3) Luk., 11., 17.
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vic-ové dbali ho nabýti a aby ti, kteří jsou do ní

přijati, věnovali svou první péči, by jecj v soběuchovali a rozmnožovali. Neboť tento uch jest
to, který musí všechny jejich skutky oduševniti
a veškerému jejich chování dávati popud; ti pak,
kteří ho nemají a kteří ho ztratili, musí býti po
važováni a sami se považovati za mrtvé členy,
poněvadž jsou zbaveni života i milosti svého sta—
vu, a musí býti přesvědčeni, že jim bude velmi
obtížno zachovati se v milosti Boží.“l)

Pomněme též, že duch víry jest nám naprosto
nutný, abychom mohli své žáky vychovati k
životu křesťanskému, zabezpečiti je předem před
klamným smýšlením světským a vštípiti jim pevné
přesvědčení, jež utvrzuje člověka na cestě dobra
a pomáhá mu kráčeti na ní až na konec se stálou
pevností a zmužilostí.

Ill. Prostředky k dosažení & k rozmnožení
ducha viry. „Aby se do tohoto ducha vpravili
a v něm žili,“ praví naše pravidla?) „l. mějtež
Bratří této společnosti velmi hlubokou úctu k
Písmu svatému, a aby ji díávali najevo, nostež
vždy u sebe Nový Zákon a nedejte uplynouti
žádnému dni, aniž v něm něco nečetli se smýšle—
ním víry, úcty a vážnosti k božským slovům, jež
jsou v něm obsažena, považujíce jej za své první
a hlavní pravidlo.“

„2. Bratří, oživujtež všechny své čin smýšle
ním víry, a vykonávajíce je, mějtež vždy na zře
teli nařízení a vůli Boží, kterýmž se ve všem
klaňtcž a k nim mějte zření, by se podle nich
chovali a jimi se říd'ili.“

() 1)_Vš8cob. prav., 2., l. 2) Všeob. prav., 2., 3., 4., 5.,., l., .
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„Proto se snažtež nabýti velké zdrželivosti smy
slů a užívati jich jen z nutnosti, nechtíce jich
užívati než podle nařízení Božího a podle vůle
jeho.“

„Vynasnažtež se bdíti ustavičně nad sebou sa
mými, abyste nečmih, je-l-i možno, ni jediného
skutku z přirozených pohnutek, ze zvyku nebo
z důvodů lidských; ale čiňte je tak, že je všechny
konáte vedením Božím, z popudu jeho ducha a
s úmyslem jemu se zalíbiti. “

„Mějtež, pokud nejvíce mohou, pozoxnost na
svatou přítomnost Boží a dbejtež obnovovati občas
vzpomínku na ni, jsouce úplně přesvědčeni, že
nemají mysliti než na něho a na to, co jim při—
kazuje, to jest na to, co jest jejich povinností a
jejich úřadem.“

„Odstraňtež ze svého ducha všechny marnivé
představy a myšlenky, které by mohly jejich po—
zornost od'vraceti od těchto cvičení, jež jsou pro
ně velmi důležita a bez nichž by nemohli ani
nabýti ani uchovati ducha svého institutu.

Pane, dejž, abychom byli opravdově naplnění

d'ttllchemvíry a sloužili takto svému povolání ke1,působili velké dobro, a kongregace naše udr
žujíc se v jednotě a žijíc životem jí vlastním, ne
přestávala oslavovati tvou Církev a býti jí k
útěše a pracovati účinně na spáse duší.

Duchovní kytice. „Pivní vaší péčí budiž jed
natž podle ducha víry a nikoli z iozmaru, z chow
tek a vnáladlyf'

(Dopisy.)
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107. První účinek ducha víry.
Krátký obsah. [. Podstata prvého účinkudu

cha viry. Účinek ten záleží v tom, Že patříme na
všechnv věci jen zraky víry, odle toho, čím jsou
před ohem a jak víra chce, ychom na ně patřili.
Skrze tohoto ducha máme moudrost shůry a posuzuje—
me věci tak, jak je posuzuje Bůh sám. Kéž není pro
nás ničeho velkého, leč Bůh a co jest Božího.

!|. Hlavní předností tohoto prvého účinku ducha
viry. Učí nás spatřovati ježíše Krista v představených,
ve spolubratřích, v našich žácích a vůbec v bližním. Učí
nás ceniti nade vše to, co má cenu v řádu milosti.
Dává již předem okoušcti duši slasti nebeských. Važ
me si zraky víry křížůi soužení tohoto života.

Ill. jak možno státi se účastným těchto přednosti.
Míti se na pozoru před svými náruživostmi, svými li
bůstkami, svým rozmarem & před svými předsudky,
zdroji to tolikerých klamů i přeludů, a před vším, co
se neshoduje se zásadami Ježíše Krista a s “duchem
našich pravidel. Hledejme, co shůry jest a nikoli co
jest pozemského.

Rozjímání
Spravedlivý soud čiňte. (Jan 7, 2-1.)

I. Podstata prvého účinku ducha viry. První
účinek ducha víry jest patřiti na všechny věci
jen očima víry, to znamená zříti na tvory tak,
jak a čím jsou před Bohem a jak Víra chce, by
chom na ně patřilil) Tak patříme na chudobu
jako na něco prospěšného, poněvadž Pán náš dí
v evangeliu: „Blahoslaveni chudí duchem.“Ž)

Řeholník, naplněný opravdově tímto duchem,
má moudrost shůry a soudí 'o věcech tak, jak
soudí o nich Bůh sám. On chápe dokonale ony
podivuhodné výroky Následování Krista a řídí

1) Shírka. 2) Mat., 5., 3.
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se jimi ve všem: „Nechť se ti nic nezdá velikým,
nic vznešeným, nic vzácným, nic milým, leč Bůh
sám nebo co z Boha jest,“l) „Nechť se ti nic
nezdá znamenitým, nic vzácným a neobyčejným,
nic pozoruhodným, nic vznešeným, nic opravdu
chvalitebným a žádoucím, leč to, co jest věčné.“i')

„Kdo za cosi velikého považuje něco kromě
samo jediného, nezměrného. věčného dobra, dlou
ho zůstane malým a dlouho lpěti bude na pou—
hém prachu. Vžd'yť cokoli není Bůh, není nic, a
třeba to považovati za pouhou nicotu.“3)

„Co se tu tak ohlížíš, když tu není místa tvého
poklidného odpočinutí? Na nebesích má býti byd—
liště tvé a na vše, což pozemského, máš pohlí
žeti, jako mimochodem. Všecko přejdeaty též.“4)

ll. Hlavní předností tohoto prvého účinku
ducha viry. Řeholník, naplněný tímto duchem,
spatřuje Ježíše Krista ve služebnících Církve, ve
svých spolubratřích, ve svých žácích a zvláště
pak ve svých představených; spatřuje ho též ve
všech věřících, jmenovitě však v chudých i v ne—
šťastnících, a proto se snaží plniti dokonale velké
povinnosti úcty k bližnímu, poslušnosti a lásky.

Řeholník, naplněný duchem víry, váží si nade
všechno dobra v řádu milosti: svátostí, modlitby,
rozjímání, zpytování svědomí, jedním slovem vše—
ho, co jest mu posvěcujícím prostředkem.

Své povolání považuje za nevýslovnou nebeskou
milost, věnuje se mu celým srdcem a jedinou
jeho starostí jest plniti věrně povinnosti, které
mu ukládá; v pravidlech svého institutu spatřuje
výraz vůle Boží a snaží se zachovávati je s nej

1) Kn. H., 5., 3. ?) Kn. 111., 4., 4. 3) Kn. III., 31.,
2. 4) Kn. 11., 1., 4.
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větší přesností; znaje svatost slibů, zachovává
stále složené sliby. Viditelný svět jest mu obra
zem světa neviditelného; všichni tvorové posky
tují mu příležitost uznávati a oslavovati všemo
houcnost, moudrosti dobrotivost jejich Tvůrce
a klaněti se mu.

Jako opravdový učedník Kristův váží si ře
holník, naplněný duchem víry, kříže i strasti to
hoto života jako pokladu, vnikaje takto v ducha
těchto evangelických zásad: „Blahoslavení lka
jící, neboť oni potěšeni budou.“l) „Běda vám bo
hatým, neboť již máte potěšení svoje.“2) „Chce—li
kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi
kříž svůj každodenně a následuj mne.“3)

Duše proniknuta smýšlením víry jest tak po
vznesena k Bohu, že zná již jen Boha, váží si již
jen Boha, okouší již jen Boha. Může se jen Bo—
hem zabývati, neboť osvícena nadpřirozeným
světlem, nemá již žádné záliby pro věci pozem
ské a jen s pohrdáním může již jen na ně pohlí
žeti.

lll. Jak možno státi se účastným těchto
předností. Musíme si zvyknouti pohlížeti na věci
jen tak, jak nás tomu učí víra. Musíme se míti
na pozoru před svými náruživostmi, svými lí
bůstkami, svým rozmarem a před' svými předsud
ky, zdroji to tolikerých klam—ůi přeludů. Po
dobně musíme jednati vzhledem na mínění i před—
sudky světa, které odporují duchu evangelia. Za
vřeme své uši všemu, co se nesrovnává se zásada
mi Kristovými, s učením Církve, se smýšlením
svatých a s literoui s duchem našich pravidel.

1)—Mat., 3., 5. 2) Link„ 6., 24. 8) Luk., 9., 23.
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Lačnčme po slovu Božím, jimž se nám sděluje
tolikeré „poznání, týkající se dobra. Dejme se
proniknouti hluboce zásadami Písma svatého,
čtouce je s uctivostíi s pozorností, rozjímajíce
o nich, připomínajíce si je při každé příležitosti
a prosíce snažně Ducha svatého o jejich pocho
pení; rovněž tak čiňm'ei s předpisy našich sva
tých pravidu'el, jež jsou Vlastně jen jejich užitím,
Vhodným pro náš stav.

Hledfejme, co shůry jest a nikoli co jest pozem
ského. Pomněme, že d'uše naše jest veškerým na—
ším poklad'em; že jsme byli stvořeni, abychom
Boha poznávali, ho milovali a jej oslavovali, a
že se musíme všemožně snažiti o ďosažení tohoto
cíle. Proto se věnujme jen lásce a následování
Ježíše Krista a spojení s ním.

Duchovní kytice. „Čím více vní/aneta do pro
sté/90 názoru víry, tím více vniknete do stavu
prostoďušností v jednáníz' v chování, v němž
vás chce Bzí/9 m'ítz'f'

(Dopisy.)
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108. Druhýi třetí účinek ducha víry.
Krátký obsah. 1. Ničeho nečiniti leč vzhledem

k Bohu. Jednati při všem“ s pozorností na Boha, hnu
tím jeho duchai s úmyslem jemu se zalíbiti. Rceme
ona slova svatého krále Davida: „Dokud budu v zemi
živých, chci se zabývati jen tím, abych se zalíbil Pánu.“
Svc schopnosti a “své smysly máme jen k tomu, abychom
je zasvětili tomu, jenž nám je dal.

II. Přípisovau všechno Bohu. To znamená pozved
nouti se k Bohu při všem, co se přihodí, klaněti se
jeho prozřetelnostl a velebiti ji. Působí-li řeholník
dobré ve svém úřadě, nepociťuje z toho osobní vážno
sti, nýbrž připisuje to jediné Bohu. Dávejme při kaž
dé príležitosti najevo, že závisíme na Bohu, podrobu
jíce se ve všem tomu, čeho žádá. S duchem víry pro
měňujeme bláto ve zlato a hromadíme zásluhy na zá
sluhy.

lll. Prostředky k dosažení těchto dvou účinků du—
cha viry. K dosažení těchto podivuhodn'ch účinků
musíme ustavičně bdíti sami nad sebou, abychom ne
činili, možno-li, ani jediného skutku z přirozeného po
pudu, ze zvyku nebo 7. nějaké lidské pohnutky. Pohlé
dejme v duchu na Pána našeho Ježíše Krista, abychom

h_o cg možná nejdokonalcji následovali ve všech svýchcmcc .

Rozjímání.
l'ŠfL'ÍCOke slávě Boží čiňte. (I. Kor., 10, Bl.)

!. Ničeho nečiniti leč vzhledem k Bohu.
Ncčíniti ničeho leč vzhledem na Boha znamená
jnednati při všem s pozorností na Boha, z hnutí
jeho ducha: a s úmyslem zalíbiti se mu.

Řeholník, naplněný opravdově duchem víry,
jest pozor-en na Boha, bdí sám nad sebou, abyr ne
jednal z přirozeného popudu, z náklonnosti, z
rozmaru, z vrtochu, ani ze zvyku nebo z rutiny,
ani z přisvěd'čování mínění a předsudkům lid
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ským, rovněž ne z rozumu, nýbrž jediné z hnutí
Ducha svatého Má—livoliti mezi dvěma skutky,
které se mu zdají býti stejně dobrými, dává ra
ději přednost tomu, který se méně shoduje s
jeho zálibou, aby měl větší jistotu, že poslouchá
popudu milosti a nikoli p0pudu přirozenosti.

Při "všech svých činech si předkládá nadpřiro
zený cíl: zalíbení Bohu, dokonalé plnění jeho
svaté vůle; dbá velmi zájmů svého svrchovaného
Pána, jemuž zasvěcuje vše bez váhání a litování.
Neznepokojuje se nikterak pro čest světskou, řka
s apoštolem: „Kdybych se zaliboval lidem, ne
byl bych služebníkem Kristovým.“')

Jeho chování jest věrným šetřením následují
cích zásad a rad apoštolových: „Mluvíme ne
jako takoví, kteří se zalibují lidem, nýbrž Bohu,
který zkoumá srdce naše... ani jsme nehledali
slávy lidské—.W)„Buďže jíte, nebo pijete, nebo
cokoliv jiného činíte, všecko k slávě Boží čiňte.“3)
Spojuje se s ježíšem Kristem, dí: „Nehledám
vůle sve', nýbrž vůli toho, jenž mě poslal.“4)

Při všech svých skutcích má zajisté na zřeteli
nařízeníi vůli Boží, „maje péči jimi se říditi
a spravovati.“5) Modli-li se, pracuje-li odpočívá
li... činí tak z poslušnosti k Bohu a poněvadž
má za to, že Bůh toho od něho žádá. Svým očím
dovoluje spatřiti a svým uším dovoluje slyšeti
jediné to, co Bůh chce, aby viděl nebo slyšel, jsa
přesvědčen, jak učí svatý Chrysostom, že máme
své smysly: a své schopnosti jen k tomu, abychom
je zasvětili služběi slávě toho, od něhož jsme
je obdrželi.

1) Gal., 1., 10. 2) |. Thes., 2., 4, a 6. 3) 1. Kor..,
10., 31. 4) Jan, 5., 30. 5) Sbírka.
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II. Přípisovati všechno Bohu; Připisovativše
chno Bohu znamená přijímati dobréi zlé jako
přicházející z jeho ruky.1)

Řeholník, naplněný duchem víry, pozvedá se
při všem, co se mu přihodí, k Bohu. Klaní se
jeho prozřetelnosti a velebí ji; neboť nic se ne
stane, než co Prozřetelnost chce nebo dopustí,
a ona chce nebo dopouští jen to, co jest nejpro
s ěšnější k našemu spasení. Ztrátai toho nej
dgažšího, co má, vnuká mu smýšlení patriarchy
Joba, jenž ve své sklíčenosti d'ěl: „Hospodin dal
a Hospodin vzal, jak se mu líbilo, tak se stalo,
buď jméno Hospodinovo žehnáno.“2)

Řeholník, proniknutý věrou, pociťuje ovšem ú
trapyi úzkost ve svých protivenstvích, nedá se
však jimi opanovati a ať jsou jeho utrpení ne—
před'vídanái hrozná, jsou mu pohnutkou vd'ěč
nosti k nebeskému lékaři našich duší, jenž s ná
mi nakládá přísnč, aby nás vyléčil z duchovních
nem-oc1.

Působí-li dobré ve svém úřadě, nepociťuje o
sobní cti, nýbrž připisuje 'e věrně Bohu, neboť
on jest svou milostí půvocgcem jeho a působí v
těch, kteří přijali víru. S královským prorokem
dí: „Povždy chváliti budu Hospodina. Chvála jeho
vždycky v ústech mých. „Ne nám, Hospodine,
ne nám, ale jménu svému čest zjednejf'3)

Šťastný řeholník, jenž jest opravdově naplněn
duchem víry! On jedná vždy z nejčistších pohnu
tek; jeho myšlenky, jeho slova, jeho chování a
celý jeho život jest chvalozpěvem oTvůrci; jeho.
i nejobyčejnější skutky stávají se svatými úmy—

—1) Sbírka, 2) job, 1., 21. 3) Zalm 113., 9.
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slem, s nímž je koná, a jsou mu záslužny pro
nebe.

Ill. Prostředky k dosažení těchto dvou ú
činků ducha víry. Abychom dosáhli těchto po—
divuhodných účinků, musíme ustavičně bdíti sami
nad' sebou, abychom nečinili, možno-li, ani je
diného skutku z přirozeného popudu, ze zvyku
nebo z nějaké lidské pohnutky.

Kéž nás úplně proniknou zásady Písma svatého,
podle nichž musíme zaříditi svůj život, zvláště
pak těmi, které se nejvíce vztahují na povinnosti
našeho stavu. Navykněme si vejíti čast-o do sebe
samých, abychom si uvědomili svůj úmysl a, tře
ba-li, jej napravili.

Nežli se rozhodneme k nějakému skutku, taž—
me se: 1. ncod'pírá-li přikázáním Božím a zda-li
ho v ničem neuráží; 2. zda-li nás neodvrací' od
plnění stavovských povinností; 3. nzeodpírá-li na
šim pravidlům a předsevzetím; 4. neprotiví-li se
většímu dobru bud' našemu nebo bližního.

Popatřme pak v duchu na Pána našeho, kona
jícíh-o onen skutek, j'ecl'nejme ve spojení s ním a
s úmyslem následovati ho pokud možno nejdoko
naleji.

Činy naše, prosíme, Panic, milostí svou předchá
zej a pomocí svou provázej, aby všechny naše
myšlenky i slova a skutky v tobě vždy počínaly,
podle tvé spravedlnosti byly řízeny a v tobě se
dokonávaly.

VOV.
Duchovní kytice. „Kdo se neprzcnžuje konan“

své skutky vzhleďeml k Bohu, nepobrdá člově—
kem, nýbrž samým Bohem.“

(75. rozj., 3.)



109. Závady' ducha víry.
Krátký obsah. 1. Dobrovolné nevěrností i své

tácký duch, toť závady ducha viry. Duch víry jest
pochodní, která nás řídí, Chraňme ji před větrem,
který by ji mohl zhasiti. Nedovolme si žádné dobro
volné nevěrnosti. Koncjme bedlivě řeholní cvičení. Po
stavme mezi světemi sebou bezpečnostní přehradu,
spočívající v našich pravidlech.

ll. Smysluý život &sebeláska, toť závady ducha
viry. Zivot podle víry nelze sloučiti s životem smysl
ným. Kdokoli jest otrokem tohoto. nemůže chápati ono
ho. Potírejme svou sebelásku, neboť nic se tak nepro
tiví duchu víry jako ona.

Ill. K odstranění těcnto závad musime jednati je::
vzhledem na Boha a kráčeti v jeho přítomnosti. Na
vykněme si jednati jen pro Boha, připomínejme si
jeho svatou přítomnost a obnovujme svůj úmysl za
líbiti se mu ve všem, co konáme. Uděl nám, o Bože,

abbychom překonali vše, co překáží našemu spojení ste ou.

Rozjímání.
Kirra/c můžete (Llr'ěřl'ťív_v, kteří... ctí, která jest od

jali/lého Balm, vyhledáte. (Jan., 5, 44.)

[. Dobrovolné nevěrnosti asvětský duch, toť
závady ducha viry. Musíme činiti vše, praví
svatý Jan Křtitel z La Salle, co činiti máme, aby—
chom před'ešli vše, potírali a překonávali vše,
co brání, abychom nabyli ducha víry v takové_
dokonalosti, jaké Bůh od nás žádá.

Duch víry jest pochodní, která nás řídí, Chraňme
ji tedy před větrem, který ji může zhasiti. Chce
me býti vždy naplnění duchem víry? Nedovolme
si žádné dobrovolné nevěrnosti, neboť každá do
brovolná chyba šíří nad; naším rozumem polito
váníhodné temno, vznáší se jako mrak mezi námi
a Sluncem pravdy. „Kdo činí zlé, nenávidí
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světla,“ praví Ježíš Kristus. Jakmile se duše pro
vinila, cítí se nabádána uzavírati oči jasnosti
víry, která jí ukazuje velikosti následky jejich
hříchů. Nedovolme si tedy ničeho, co může za—
rmoutiti Ducha svatého a od'pírati jeho působcmí
v nás. '

Chceme býti vžd'y nadchnuti duchem víry? Ko—
nejme bedlivě svá řeholní cvičení, konajíce je
věrně, nabudeme čím dále tím více onoho pev
ného přesvědčení, jež byl-o údělem svatých a
hybnou pákou všeho jejich jednání. Zanedbáva
jíce je však, bud'eme míti stále méně a méně osví
cení, týkajícího se dobra a méně a méně síly
proti nepřátelům spasení, bud'eme se odvraceti
od" vlivu Ducha svatého a poddáme se vlivu při
rozenosti, náruživosti a ďáblu.

Žijme v odloučen-osti od světa podle literyi
podle našich pravidel, neboť duch světský pro—
tiví se duchu křesťanskému a jeho zásady odpí
rají zásadám evangelickým. Nemůžeme totiž míti
s ním styků, protivících se pravidlům, aniž ne—
přijmemuez jeho ducha a myslíme, jak on myslí i
_jedináme, jak on jedná. Postavme mezi světem
i sebou bezpečnostní přehradu, spočívající v na—
šich pravidlech.

ll. Smyslný život i sebeláska, toť závady
ducha víry. Život víry nemůže kráčeti s živo—
tem smyslným: „Člověk tělesný (smyslný) ne
přijímá těch věcí, které jsou Ducha Božího.“')
Náš svatý zakladatel praví: „Musíme se zdržo
vati smyslných rozkoší, nebot' bez toho nelze
chápati, ani dobře okoušeti věcí Božích; musíme
.se zdržovati toho, čeho vyhledává přirozenost,

1) [. Kor., 2., 14.
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neboť ničí milost, a jestliže neumrtvujeme v so
bě její náklonnost, nemůžeme podle svatého
Pavla býti živi duchem.1)

Kromě toho učí zkušenost, že víra ochabuje
a zhasíná v těch, kdož žijí životem smyslným, je
jich city se kazí, nadpřirozená osvícení slábnou
v jejich duši, a žel, příliš brzy přicházejí tak
daleko, že se zabývají jen věcmi nízkýmii po
zemskými.

Odporujme tedy lásce k pohodlnosti; potírej
me srdnatě onu náchylnost své přirozenosti, kte
rá vyhledává, co jest jí vhod, a vyhýbá se všemu,
co jest jí na obtíž: a co jí překáží; jinak pozbude
me umění zabývati se Bohem a dáme se vésti jen
přirozeným pudem, náklonností a nikoli hnutím
Ducha svatého.

Bojujme proti sebelásce, neboť nic tak neod—
pírá duchu víry, jenž nás nabádá patříti na všecko
jen zraky víry, ničeho nečiniti leč vzhledem na
Boha a všechno připisovati Bohu; sebeláska nás
totiž oproti tomu nabádá posuz-ovati vše jen po
dle našeho osobního poznání, jednati při všem
jen vzhledem na vlastní zájmy a připisovati si
dobré, jež konáme s přispěním milosti. Mezi
těmito dvěma prvky nemůže býti tudíž shody,
jelikož jeden z nich nás pobádá sebe zanechati
a ovznésti se k Bohu, kdežto druhý nás vzdaluje
od) Boha, aby nás uzavřel do naší osobnosti.

Potírejme též city, jejichž zdrojem jest sebe
láska a zvláště bažení po lidské cti.

Ill. K odstranění těchto závad musime jed
nati jen vzhledem na Boha a kráčeti v je

1) Sbírka.
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ho přitomnosti. Navykněme si jednati vzhle
d'em na Boha,. s pozorností na Boha, hnutím jeho
ducha i„s úmyslem jemu se zalíbiti.

Snažme se odstraniti z mysli své všechny mar
nivé i neužitečné myšlenky, ony nám překážejí
v obcování! s Bohem a v pozornosti jed'nati jen z.
nadpřirozených pohnutek. Vvystřihejme se i při—
lišného zabývání věcmi, jež se týkají našeho
úřadu Nevěnujme se tolik zaměstnáním Marii
ným, že bychom neměli zároveň účasti na píli
Mariině, která naslvouchala slovům božského
Mistra.

Vizme před Bohem, co by nám mohlo překážeti
v uchování si ducha víry, a pracujmc na odstra
nění toho. Oživujme všechny své čin myšlenka
mi i city \íry, připomínejme si pokudymozno nej
Castěji přítomnost Boží a obnovujme svůj úmysl
ve všem se mu zalíbiti.

O Bože, Otče světla, jediný původce každého
dokonalého daru, jen v tobě mohu nalézti své
štěstí. „2 lásky k tobě si umiňuji přičiniti se vše—
možně, abych sobě odumiel a žil jen tobě. Odří—
kám se vlastních náhledův a všech smyslných
rozkošL“1)

Duchovní kytice. „Buďte přesvědčeni, že při
spějete ve svém! zímdlě jen potud Lu blabu
Cíikve, poLuď budete míti plnost viry a budete
se :ídíti duc/Jem víry, jenž jest duc/Jem“ vaše/90
stavu (: 'jámž máte býti naďcbnuti.“

(139. rozj., 2.)

1) Modlitba ranní.
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110. Naděje. Její podstata i přednosti.
Krátký obsah. [. Podstata naděje. Naděje jest

ctnost, kterou: s úplnou důvěrou očekáváme od dobro
tivosti Boží, dobra, která nám Bůh slíbil: jeho miloslz
na tomto světě a zachováváme-li jeho přikázání, jeho
slávu na onom světě. Zůstávejme spojem s Bohem po
slušnosti k jeho zákonu a pak se nemusíme ničeho
obávati od nepřítele našich duší.

ll. Přednosti naděje. Naděje nás činí horlivy'mi,
zmužilými a vytrvalými v konání dobra. Odlučuje nás
ode tvorů a působí, že můžeme říci se svatým Igná
cem: „O, jak mrzký připadá mi svět, patřím-li na
nebe!“ Mysleme na nebe! Mějme vždy na mysli onu
vlast, kde nás očekává nezměrná blaženost!

Rozjímání.
K tobě, Hospodine, utíká/n se, nedej mi na věky za

hanbenu býti. (Žalm 30, 2.1

[. Podstata naděje. Naděje jest nadpřirozená
ctnost, kterou, spoléhajíce na dobrotivost, vše
mohoucnosti štědrost Boží, očekáváme s úpl—
nou důvěrou 'dobra, která nám Bůh slíbil a jež
jsou: jeho milost na tomto světě a, zachovává
me-li jeho přikázání, jeho sláva na světě onom'.

Naděje jest v jistém smyslu požívání již pře
dem dober, jež jsou nám slíbena. Nadějí okouší
křesťanská duše něco z věčné odplaty, nikoli že
by ji již skutečně měla, neboť jsouc v pozemském
zajetí, “nevešlapodle slov apoštolovýchl) do vnitřku
opony; ale jest na cestě a takřka v předsíni
chrámové. Královský prorok proto volá: „Šťasten,
Pane, kd'o nalézá u tebe pomoci, kdo si umínil
putovat plačtivým údolím na místo zvolené;
žehnáť mu zákonodárce. Ubírá se od hradby k

1) Žid., 6., 19.
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hradbě, až uzří na Sionu Boha bohů, Hos
podina.')

Přes velký početi moc nepřátel naší spásy,
přes urputnnost jejich útoků můžeme nad nimi
zvítěziti danými nám' prostředky. Apoštol praví:
„Bůh však jest věrný, jenž nedopustí vás pokou
šeti nad to, co můžeme snésl,ti;“2) a „je-li Bůh
pro nás, kdo proti nám.“3) Vzývejm—eho, řkouce
se žalmistou: „Pane, můj Bože, k tobě se utíkám,
zbav mne všech, kteří mne stíhají, zachraň mne,
aby jak lvi mne neroztrhali.“4) Zůstávejme pak
s ním spojeni poslušnosti k jeho přikázáním a
důvěřujme.

". Přednosti naděje. Doufejme mnoho, dou
fejme pevně, doufejme vždy. Jak velké výhody
nám z toho plynou! Či není psáno: „Doufej v
Hospodina a čiň dobré, přebývej' v zemi.“ů) „Slož
svou starost na Hospodina, ont' bude o tebe 'pe—
čovat.“6) „Kdo v Pána doufají, jsou jako hora
Sion; nehne se, na věky stojí.“T) „Ti, jenž dou
fají v Hospodina, síly nabudou, dostanou peruti
jako orlice, poběhnou a nebudou umdlévati, pů
jdou a neustanou.“5)

Naděje činí horlivým, srdnatým i stálým v ko
nání dobra. Co všechno již nedala podniknouti
a uskutečniti! Připomeňme si apoštoly, mučed—
níky, vyznavače, panny, kteří vedli život sebe
zapření i utrpení, a kteří na zemi obětovali vše
cko, aby získali věnce nevadnoucí.

Naděje jest také nám, jako byla kdysi jim,
přátelským hlasem, řkoucím: „Jen zmužilost, du

—í zálm'ss., 6—8. 2) 1. Kor., 10., 13. 3) Rím., 8.,
31. 4) Žalm 7., 2. a 3. 6) Žalm 36., 3. 6) Žalm 54.,
23. 7) Zalm 124., 1. 8) lsaiáš 40., 31.
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še \ěrná; v nebi nalezneš odpočinku; utrpení tvá
skončí, blaženost, kterou zasluhují, jim neujdel“

Naděje nás odlučuje od tvorů, poněvadž dobra,
která nám ukazuje, jsou taková, že stačí na ně
pohled'ěti, abychom si statků časných vážili jen
nahodile; ona nás nabádá říci s týmž přesvědče
ním jako svatý Ignác: „,O jak mrzký připadá mi
svět, patřím-li na nebě.“

Tat-o ctnost 'jest mocným přispěním v našich
křížích. „Pomáhá nám i těší nás v pracíchi bí
dách tohoto života; hojí nemoci naší duše.“l)
„Šťasten tedy ten, kdo ji má! Nic ho nemůže
znepokojovati ani zviklati.“?)

jako svatí oslavujmie i my Boha tím pevnější
nad-,ějí čím více bude podrobena zkoušce. Dů—
věřujme právě tehdy nejvíce, když se strany lidí
všechno se zdá býti beznadějným; neboť svatý
Chrysostom dí, že Bůh není nikdy tak blízek
nám pomoci jako v oněch okamžicích, kdy opu
štěni od tvorů, hledáme útočiště jen u něho. Pak
jmenovitě má zalíbení na naší “naději a vyplní na
nás ono zaslíbení: „Vysvobodím ho, poněvadž
doufal ve mne.“

Očekávejme, že budeme přepadnuti bouří po
kušeníi protivenství, vrzme však kotvu své na—
děje na Boha a nestrachujme se ničeho. Násle
dujme Abrahama, jenž, jak dí svatý Pavel, „proti
očekávání v naději uvěřil a neochaboval podle
toh-,o co mu Bůh rekl “*) Rceme s Jobem: „Byť
mne také Bůh zabil, nebojím se,“4) anebo s krá
lem Davidem: „Byt i tábor vojska proti mně
povstal, neleká se mě srdce. Kdyby se zdvihla
proti mně i válka, já přece jen doufám. “5) I ikdy

1) Sv. Augustin. -) Sv. Jeroným. 3) Rím., 4_,18__20_
4) job 13.,15.5) Žalm 26., 3.
3!
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bych kráčel stínem smrti, nebudu se ničeho stra
chovati, ončvad'ž ty se mnou jsi, H-os odine, jenž
víš, že (troufám v tebe. Důvěřují, že obrotivost i
milosrdenství tvé provázeti mě budou po všechny
dny života mého a že přebývati budu věčně v
domě tvém.1)

Pamatujme čast-o na nebe. Kterak bychom ne.
mčli míti stále na mysli onu vlast, ke které smě—
řujeme a kde nás očekává nezměrná blaženost!
Neztrácejme se zřetele tohoto cíle našeho úsilí;
patřme zraky své duše na světelné trůny a na
nevýslovný lesk a roeme si: Tam budu věčně pře
bývati s andělyi svatými, jestliže vykonám zde
na zemi věrně vůli Boží.

O Ježíši, snažně tě prosím, dejž abych posilo
ván nadějí, že dojdu nebe, pěstoval věrně všech
ny ctnosti, 'které mi zaslouží tuto nekonečnou
blaženost.

Duchovní kytice. „Plňte povinnosti své/Jo ú
řaďu tak) dobře, byste mohli požil/ati slávy, která
bud'e jejich “odpněnou po celou věčnost.“

(208. rozj., l.)

1) Žalm 22, 4.
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111. Předmět i vlastnosti naděje.
Krátký obsah. 1. Co musime doufatí. Přede

vším 'loufejme všechna dobra řádu nadpřirozeného.
Doufejme v milost, onen neocenitelný to poklad, jenž
nás učiní lioclnými zraků Božíchi andělských. Dou
fejme ve svou konečnou vytrvalost a nebe, město věč
ného blaha. Neustávejme prositi nekonečnou dobroti
vost Boží za statky nebeské.

Il. Vlastnosti naděje. Naše naděje budiž pevnáli
stálá, založena na přislíbení Božím a na nekonečných
zásluhách Kristových. Doufejme jedině v Boha; jen
on jest sám od sebe mocnýi bohatý. Prosme Boha,
aby nás vedl cestou k nebi, kterou nám sám naznačil.

Rozjímání.
Pán spasí je, poněvadž doufali v něho. (Žalm 36, 40.)

1. C0 musíme doufatí. Především doufejme
všechna dobra řádu nadpřirozeného. „Nadějeme—
li se toho,“ praví apoštol, „čeho nevidíme, oče
káváme to s trpělivostí.“1) Dobra řádu nadpři
rozeného jsou; mil-ost v životě tomto a věčná slá
va v životě onom; t-ot' jest také předmětem kře—
sťanské naděje. Tat-o dobra jsou nejvzácnější a
nejvíce hodna našich tužeb.

„Jsme křesťany,“ dřísvatý Augustin, „abychom
jen toužili po statcích budoucího věku; a zaslu
hujeme toho jména jen potud', pokud přek—onáme
lásku k věcem přítomným nadějí ve věci bu—
dbucí.“

Doufejme v milost, tento neocenitelný poklad,
jenž stál pot, slzy i krev Ježíše Krista; jenž jest
krásou, sil—oui slávou duše a činí nás hodný
mi zraků Božích i and'ělských. Doufejme v nebe,
příbytek to věčné oďplaty, ono město blaha, kde

1) ním,—'s., 25.
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bud'eme viděti Boha, praví svatý Jan;) tak, jak
jest, budeme jemu podobni a účastni jeho svrcho
vané blaženosti.

Kdybychom dobře pochopili, co jest milost,
nehledali bychom na tomto světě ničeho jiného
než rozmnožení jí v sobě věrným působením s
ní. Kdybychom si učinili představu „oslávě, která
jest dovršením milosti, netoužili bychom po žád—
ných statcích ani před'nostech pozemských, srdce
naše vzdychalo by jen po nebi, toužilo by jen po
tom, zasloužiti si nebe a nemělo by jiné náklon—
nosti než k nebi.

Doufejme v dobrý úspěch při díle našeho po—
svěcování, dlíle to nadlidském, neboť sami ze
sebe můžeme se jen uvrci v záhubu, avšak při
díle, kterého žádá. Ježíš Kristus před každým
jiným dílem a které vykoná skrze svého Ducha
působením naší vůle.

Doufejme prospívání v dokonalosti přes naši
přirozenou náklonnost k vlažnosti a uvolněnosti;
milost jest mocnější nežli přirozenost; a jsme--li
opravdu poslušni jejich hnutí a užívát'ne--li dobře
d'aných nám posvěcujících prostředků, kráčíme
cestou dokonalosti. Nestrachujme se překážek;
slyšme jako od' Ježíše Krista pocházející slova
Následiování Krista: „Neztrácej důvěry, že pokročíš v duchovním životě. Vstaň a tu chvíli
počni a rci: „Nyní jest čas k dílu, nyní jest čas
k boji, nyní jest vhodná doba k nápr.avě “J)

Doufejme dobrý úspěch ve svém úřadě. Bůh

zná naši touhu poCEřinášení užitku v d'uších, onji uskuteční; on v1 nase snahy a požehná jim._
1)l jan, 2. 2) Kn. l., 22., 5.
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Nepochybujme, že naše obětovnost nedosáhne nej
spasitelnějších výsledků.

Doufejme vytrvalost až do konce, milost to,
které se musíme snažiti sobě zasloužiti a která
jest korunováním i dovršením všech ostatních mi
lostí.

Kéž jest naše naděje tak živá, jak toho vyža
duje znamenitost statků, jež jsou jejím před
mětem. Spolěhejme na Bohai na jeho milost,
nikoli však na sebe. Či nečteme v Písmě svatém,
že „Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává
milost?“') Pomýšlejme tedy jen na to, kterak
bychom se před ním víc a více pokořovali; oče
kávejme jen od jeho dobrotivosti a milosrdenství
dobra, jež doufáme, a budou nám dána plnou
i přeh-ojnou měrou.

11.Vlastnosti naděje. Podle příkladu svatých
musí býti naše naděje opatrná i osvícená, shodu
jící se s věroui s rozumem, musí směřovati k
cíli užíváním prostředků, které zamezí, aby se
nezvrhla v domýšlivosti v klamnou domnělou
bezpečnost.

Kéž jest naše naděje pevnější a pevnější a
vždy více nepohnutější. Svatý Vincenc z Pauly
dí: „Právě tak. jako nelze přespříliš věřiti pravdy
víry, právě tak nelze přespříliš doufati v Boha.“
Podle toho, jak jsou pevné základy, tak jesti
stavba důkladná: jak pevná musí býti tudíž naše
naděje, jež jest jedinečně založena na všemo—
houcnosti, dobrotivosti a na zaslíbeních Božích,
na nekonečných zásluhách Ježíše Krista, jakož
ina ochraně přesvaté Panny Marie, andělů i
svatých.

_*) 1. Petr., 5, 5.
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Doufejme v Boha a doufejme jen v něho,
neboť on jediný má dokonalosti, jež jsou zá
kladem naší naděje. Jediné on jest sám od sebe
mocnýi bohatý. Jen on jest dobrotivost sama i
milosrdenství sam-o, jak nás tomu učí Ježíš Kri
stus: „Jediný jest dobrý Bůh.“l) Tvorové jsou
sami od sebe jen slabost, nestálosti nicotnost,
spoléhati v ně znamená podle slov Písma svaté
ho, „spoléhati na zlámanou hůl třtinovou.“?)
„Marno jest doufati v lidi,“ praví Následování
Krista, „ale spása spravedlivých jest v tobě,
Bože.“3) „Duše má, nade vše a ve všem dojdeš
ukojení vždy v Bohu, neboť on jest věčným u
kojením svatých.“4)

O ]ežíši, božský Vykupiteli, jenž jsi se obě
toval, abys nás vyrval smrti, dejž milostí svou,
abychom těžili z užitků tvého vykoupení. „Pro
síme tě tedy, raě služebníkům svým spomáhati,
jež drahou krví jsi vykoupil. Budiž milosrden
ství tvé nad námi, Pane, jakož jsme doufali v
tebe. Učiň, abychom k tvým svatým ve slávě
věčné byli připočteni.“5)

Duchovní kytice. „Buďte v budaucnosti :)
takovém: stavu svou přesností 1) plnění povin
ností, abyste hned po své smrti došli věčné bla
ženostz'.“

(208. rozj., 2.)

1) Mat., 19., 17. ?) Isaiáš 36., 6. 3) Kn. III., 45., 1.
4=) Kn. III., 21., 1. 5) Chvalozpěv Te Deum.
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112. Základy naděje.
Krátký obsah. ] Všehomoucností dobrotlvost

Boží základem naší naděje. Bůh jest \šemohoucí.
vložme do jeho otcovskvch rukou svou dušii její
osudy. „Doufati budu v Hospodina, neboť on tvrz
má je, a me' útočiště; on je také vyssvoboditel muj “
Ty jsi, o můi Bože, nekonečně dobrothý. Proto hledati
budou lidé útočiště \ mocné náruči tvé. Opojeni bu
deme statky domu tvého a napojeni v potoku tvých
slasti.

ll. Božská zaslíbení, druhý základ naší naděje.
„Spole'hejme na Boha,“ praví apoštol, „on jest věr
ný“ a vše, co oznámil, se splní. Evangelium dí: „Není
nikoho, jenž by Opustil dům neb bratry neb sestry neb
otce neb matku pro mne, aby neobdržel stokrát tolik
nyní a v budoucím věku život \ěčný.“ Dobrodiní
Boží v minulosti musi síliti naši naději do budoucnosti.

m. Život i smrt Pána našeho Ježíše Krista dalším
základem naší naděje. Ježíš Kristus zasloužil nám
svým životemi svou smrtí dobra, kterých doufáme
dosíci, a v jehož jménu také za ně prosíme. Kterak
ten, jenž vlastního Syna nešetřil, nýbrž za nás vydal,
nedal by nám všecko s ním? Ježíš Kristus vysvobodí
nás od hněvu nyní, kdy jsme ospravedlnění jeho krví.

Rozjímání.
Byť se zapomněla žena nad nem/nvňátkmn svý/n, já

nezapomenu se nad tebou. (Izaiáš 49, lí)

[. Všemohoucnost í dobrotivost Boží zá
kladem naší naděje. Bůh jest všemohoucí a
nic, leč naše vlastní vůle může překážeti jeho
záměru, aby nás přivedl ke spasení. Proto mu
síme složiti do jeho otcovských rukou svou duši
i její osudy, řkouce sami sobě: „Vím, komu jsem
uvěřil a jsem přesvědčen, že jest mocen zacho—
vati vklad můj až do onoho dne.“l) „Hospodin

1) ll.—Tim., l., 12.



42

tvrz má je a mé útočiště; on je také vysvobo—
ditel můj.“l)

Bůh jest nekonečně dobrotivý. Rádi si ho
předsaavujeme v jeho dobrotivosti a také jej
obyčejně nazýváme „dobrotivý Bůh“.

„i\lilostivý,' praví královský prorok, „slitov—
ný jest Pán, shovívá, je nejvýš milosrdný. Pod
píiá všecky, kdož padají, a zdvihá každého sra—
ženého.“2) „Jak vysoko nad zemí jest nebe, mi
lost jeho se klene nad jeho ctiteli.“3)

Neznám: v řádu přirozeném větší něžnosti nad
něžnost matky k svému dítěti; tato něžnosti v
míře největší jest však pouhým stínem něžno
t1, kterou chová Bůh k nám; sám- nás o tom po—

učuje slovy Isaiášovými: „Zdaliž se může za
pomenouti žena nad nemluvňátkem svýmř... a
byť ona se zapomenula, já však nezapomenu se
nad tebou.“'*)

Poznejme lépe jeho srdce, vězme, že má k nám
nejvelkomyslnější lásku; chce nás obohatiti svý
mi poklady; dávati jest jeho radostí a neučiníme
mu větší radosti, než když se utíkáme k jeho
štědrotě.

Čím jsme bídnější, tím větší příležitosti mu po
skytujeme udíleti milosrdenství. Jest soucitným
lékařem a jest mu nejsladší radostí léčiti naše
nemvoc1.

ll. Božská zaslíbení druhý základ naši na
děje. ,Dobrotiv jest Hospodin,“ pěje žalmista,
„a rod od todu věrnost jeho.“5) A svatý kněz
Zachaziáš pok1ačuje:„Búh mluvil ústy svých
svatých proroků odvěkých, spásu od nepřátel

1) ZaIÍu—n., 3. 2) Zalm 144., s. a 14. =*) Zalm
102., 11. 4) lsaiáš 49., 15. 5) Zalm 99., 5.
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našich, aby učinil milosrdenství... a byl pa
mětliv svaté úmluvy své.“l) Spoléhejme tedy na
Boha, „on věrný jest,“Ž) praví apoštol, a vše,
co zvěstoval, se plní.

Pán náš přišel opětovati nám spásonosná zaslí—
bení, a na každé straně evangelia nalézáme na—
pomenutí k důvěře: „Neboj se, malé stádce, ne
bot' zalíbilo se Otci vašemu dáti vám králov
ství.“3) „Začkoli budete prositi v modlitbě, věřte,
že to obdržíte a stane se vám to.“) Pečuje-li
o ptactvo nebeské a o trávu polní, čím spíše
bude pečovati o vás.“ó)

A na jiném místě: „Amen pravím vám: Není
nikoho, jenž by opustil dům neb bratry neb
sestry neb otce neb matku neb dítky neb pole
pro mne a pro evangelium, aby neobdržel stokrát
tolik: nyní v tomto věku domy a bratry i sestry
a matky i dcery a pole, a to i přes pronásledo
vání, a v budoucím věku život věčný.“6) „Hle
dejte nejprve království Božího a spravedlnosti
jeho a toto všecko bude vám- přidáno.“7)

lll. Život a smrt Pána našeho Ježíše Kri
sta dalším základem naší naděje. Zajisté, sa
mi ze sebe nemůžeme si zasloužiti dober, která
doufáme; Ježíš Kristus je však zasloužil za nás
a v jeho jménu prosíme o ně Otce nebeského.
Svatý Pavel praví k Římanům: „Ježíš Kristus ze—
mřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky; mno
hem spíše tedy nyní, byvše ospravedlnění krví
jeho, budeme uchování skrze něho od hněvu.“s)

Za nás i za naše spasení vydal Bůh Otec svého
jediného Syna na smrt. „Ten, jenž ani vlastního

1) Luk., l., 70.—7-2. 2) [. Kor., 1., 9. 3) Luk'., 12.,
32. 4) Mar., 11., 24. 5) Mat., o., ze,—34. 6) Mar., 10.,
29., 30. 7) Mat., (J., 33. 3) Rím., 5., 8., 9.
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Syna neušetřil, nýbrž za nás všecky jej vydal,
kterak s mím nedá nám všeho!“1)

Dobrodiní Boží v minulosti musí posilovati naši
důvěru v budoucnosti. Jestliže se náš nebeský
Otec tak o nás staral, neustane nám udíleti svých
dobrodiní, nebudeme-li ovšem klásti překážek.
Zárukou toho jest nám zkušenost všech věků po
dle slov Písma svatého: „Popatřte, synové, na
dávná pokolení a vizte: Kdo doufal v Pána a
byl zklamán?“2)

Máme ochránce: nejsvětější Pannu Marii, kte
rá jest všemohoucí u svého Syna a nejdokonalej—
ším obrazem jeho dobrotivosti, svatého Josefa,

_jenž sdílí s ní tyto přednosti; svaté anděly a
své svaté patrony, jejichž blaženosti jest při
mlouvati se za nás.

Největší má útěcha spočívá V tobě, Pane Je—
žíši, jehož milosrdenství jest nekonečné. Tys má
naděje i má důvěra. V tebe skládám veškeru na—
ději svloui věškero své útočiště a spoléhám na
tebe ve všech svých strastech i utrpeních.

Duchovní kytice. „Zmužilosti důvěru! Ne
.můžeme—lí sažmiize sebe ničeho, můžeme všecko
v tom, jenž nás posiluje.“

(Filip, 4. 13.)
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113. Odevzdanost do prozřetelnosti
Boží.

Krátký obs a h. 1.Základy svaté odevzdanostl.
Konejme dílo Boží a spoléhejme na jeho prozřetelnost.
Bůh jest naším Otcem“ a to ze všech otců nejněžnějším'-;
milu'e nás a chce naše štěstí více nežli my sami. Nad
chneme se smýšlením svatého krále Davida: „Hospo
din jest můj pastýř, ničeho se mi nebude nedostávaťi.“
Hledejme nejprve království Božího a spravedlnosti.
jeho a všecko ostatní bude nám přidáno.

ll. Učení a příklady našeho svatého zakladatele.
„Dovedete-li doufati v Boha,“ říkával Bratřím, „ne
bude se vám ničeho nedostávati, zázraky Prozřetelno—
sti jsou každodenní a přestávají jen u těch, kdož ne
maji v ni dosti důvěry.“ Náš svatý Otec odevzdal se
tak dalece do božské prozřetelnosti, že rozdal vše, co
měl, jako almužnu. A byl zklamán ve svém očekávání?
Chovejme tutéž víru i tutéž naději.

lll. Vlastnosti svaté odevzdanostl. Odevzdanost ta
musí býti úplná s vyloučením veškeré obavy; stálá,
dětinná, rozumnái činná, řídící se slovy svatého Au

ustina: „Spoléhejme na Boha, jako by vše záviselo
jen od něho, _a čiňme zároveň, jako b vše záviselo
jen od nás.“ Odevzdáme-li se uplně ohu, dá nám
pociťovati mimořádné účinky své dobrotivostii své
ochrany.

Rozjímání.
Veškerou svou pe'čz'Složte na Boha, neboť on má péčí

o vás. (1. Petr., 5, 7.)

1. Základy svaté odevzdanosti. Bůh jest na—
šílm Otcem a jediným, jemuž toto jméno pod—
statné přísluší podle slov Ježíše Krista: „Jeden.
jest Otec váš, jenž jest v nebesích.“l) On chová
k nám něžnost, o níž nám nic nemůže dáti před
stavy. Miluje nás láskou nekonečnou a tato láska

1) Mat„ 23., 9.
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způsobila, že obětoval za naše spasení vlastního
svého Syna. Jest dobrotivý a milosrdný, či spíše
milosrdenství a dobrotivost sama, a proto jest
mu radostí odpouštěti litujícím, pomáhati nám
v útrapách a starati se o naše potřeby.

Připomeňme si, jak ho představuje Písmo sva—
té: „Hospodin jest útočištěm chudému.“1) „Oči
jeho na chudlasa hledí.“9) „Neopouští hledají

cích ho.“3) „Střeží je jako zřítelnici oka, ve
stínu svých křídel usch-ovává je.“4)

Nic se neděje, čeho nechce nebo nedopustí.
Podle napomenutí knížete apoštolů „složme na
Boha veškeru svou péči, neboť on má péči o nás.“

ježíš Kristus nám praví v evangeliuzň) „Ne
pečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli,
ani -o tělo své, čím byste se odívali. Zda-li není
život více nežli pokrm a tělo více než odčvř“

„Pohled'te na ptactvo nebeské, že neseje, ani
nežn-e, ani neshromažd'uje do stodol, a Otec váš
nebeský živí je. Zdali vy nejste dražší nežli
ono?“

„Poz—orujte kvítí polní, kterak roste, nepracu—
je, aniž přede; pravím pak vám, že ani Šalo
moun ve vší slávě své nebyl tak oděn, jako jedno
z nich. ]estli tedy trávu polní, která dnes jest
a zítra dnopece vržena bývá, Bůh tak odívá, čím
spíše vás, malověrníř“

„Nepečujt-e tedy úzkostlivé, říkajíce: Co bude
me jísti, aneb co budeme píti aneb čím se budeme
odívati? Nebot' toho všeho pohané hledají: vít'
zajisté Otec váš, že toho všeho potřebujete. Hle

1) Žalm 9., 10. ?) Žalm 10., 5. 3) Zalm 9., 11.
4) Zalm 16., 8. 5) Mat., ó., 25.—33.
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dejte tedy nejprve království Božího a spra
vedlnosti jeho a toto bude vám přidáno“

11. Učení a příklady našeho svatého za
kladatele. Opírajíce se o tato božská slova, do
poručovali všichni učitelé duchovního života na
léhavě odevzdanost do prozřetelnosti Boží. Náš
svatý Otec zcela zvláštním způsobem na to na
léhá. K několika ze svých učedníků, kteří se
strachovali o budoucnost, pravilzl) „Lidé m'a
lověrní, předpisujete svou malou důvěrou meze
oné dobrotivosti, která jich nemá. Chcete míti,
jak se zdá, záruku, což pak jí nemáte v evange
liu? Slovo Kristovo jest smlouvou vašeho pojiště
ní, nad ni není ničeho pevnějšího, neboť ji po
depsal svou krví a opatřil pečetí neomylně
pravdy.“

„Oživte tedy opět svou důvěru v jeho neko—
nečnou dobrotivvost beze strachu o přítomnost
a bez znep—okojování -o budoucnost; nerozPínejtve
svých starostí než na okamžik, který jest vám
žíti a neobtěžujte dne, jenž právě trvá, nazírá—
ním do dne budoucího. Dovedete-li doufati v
Boha, nebud-e se vám ničeho nedostávati. Divy
Prozřetelnosti dějí se každodenně a přestávají
.se díti jen u těch, kteří v ni nemají dosti dů
včryf“

Tato slova našeho svatého zakladatele byla
ostatně jen výrazem jeho smýšlení, podle něhož
řídil celý svůj život. Přestál skutečně nejtvrdší
inejnvepředvídanější zkoušky, nic však nemohlo
zviklati jeho důvěry v Boha. Odevzdal se do
prozřetelnosti Boží, rozdav jak-o almužnu vše, co
měl; chtěl se jediné zabývati konáním díla Bo

1) Životopis od Blaina, kn. 1. kap. 11., g 5.
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žího, jsa přesvědčen, že Bůh se nejlépe postará
o nčhoi o jeho kongregaci.

Byl snad ve svém očekávání zklamán? Proč by
tomu nemělo býti také tak u nás, máme-li tutéž
víru i tutéž naději?

Ill. Vlastnosti svaté odevzdanosti. Oslavuj—
m'e prozřetelnost Boží odevzdaností s vylouče
ním všelikého znepokojení; rceme dětinně se sva
tým Vincencem z Pauly: „Bůh jest mým Otcem,
jemu se svěřují bez výhrady.“

Oslavujme ji rozumnou i činnou odevzdaností,
která se nezvrhne v domýšlivost. „Spoléhejme
na Boha, jako by vše záviselo jen od něho a číň
me zároveň, jako by Vše záviselo jen od nás.“l)

Obyčejně se stává, když jsme se odevzdali do
vůle Boží, že zakoušíme zcela mimořádných ú
činků jeho dobrotiv-osti i ochranyfi)

O můj Bože, v ruce tvé poroučím svůj život,
své zdraví, svůj úspěch, svou budoucnosti svou
věčnost a spoléhám s naprostou důvěrou ve tvou
dobrotivosti ve tvé milosrdenství.

Duchovní kytice. „Vy, kteří koua'te ve svém:
stavu dílo Boží., buďte ubezpečeni, že bude pe
čovali 0 vás, předpokládaje, že mu budete věrně
sloužiti a ničeho neopominete, (še/Jood vás žádá“

(59. rozj., 3.)

1) Sv. Augustin. 2) 20. rozi., 3.
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114.. Opovážlivé spoléhání.
Krátký obsah. 1. Kdo opovažlívě spoléhá, za

mýšlí spasitl se bez zachovávání zákona Božího. Opo
vážlive' spoléhání jest naděje na dosažení cíle bez:
užívání vhodných prostředků k jeho skutečnému do—
sažení. ()pouíz'livč spoléhá ten, kdo očekává, že mu
Buh udělí milostí, aniž. 7:1 ně prosí. ()povážlivč spoléhá—,
kdo doul'á uvzu'ovalí se hříchu, aniž se střeží příleži
tostí k němu. anomíná na slova Písmu svateho: „Kdo
miluje nebezpečí, zahyne v něm.“ Pomnčme, že jest
tež psáno: „Kdo se domnívá, že stojí, hled', aby
nepadl.“

11.Kdo opovážlívě spoléhá, spoléhá jen na sebe i
na tvory. Opovážlivč spoléhá ten, kdo skládá svou
naději v sebe sumeho, ve své vlohy a ve své vlastní
poznání. Nevidí, že se stal obětí sebelásky. Opovážlivě
spolehá, kdo skládá svou důvěru ve tvory, opírá se
o zlámánou ti'linu. NeopouStčjme náruči lšoží, aby
chom hledali křehké opory náruči tělesné.

lll. Pokora, modlitba, nedůvěra v sebe ostříhají
před opovážlívým spoléháním.Nedůvěřujme sobě sa
mým, bud'me skromní i opatrní. Nikdo nemůže právem
spolčhati na svou ctnost. Všem jest řečeno: „Pracujte
s bázní a třesením o své spásc.“ Pane, veškeru svou
nadeji Skládáme ve tvé nekonečné milosrdenství.

Rozjímání.
Nebudeš pokoušet? Pána Bo/m své/10. (MM., 4, 7./

1. Kdo opovážlívě spoléhá, zamýšlí Spasití
se bez zachovávání zákona Božího. Opovážli
vé spoléhání jest výstřednost důvěry a důvěra
neodůvodnčná; jest to vlastně naděje na dosa
žení cíle bez užívání vhodných prostředků k sku
tečnému jeho dosažení. Kdo opovážlivč spolé—
há, míní dojíti nebe, avšak nezachovává přece
věrně přikázání Božích a církevních. Ježíš Kri
stus pravil výslovně v evangeliu: „Chceš-li vejíti
4
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do života, zachovávej přikázání.“l) „Vcházejte
těsnou branou, neboť široká jest brána a pro
stranná cesta, která vede k zahynutí.““3)

Opovážlivé spoléhající si lichotí, že dosáhne
odpuštění svých hříchů, aniž se oddá cvičbě v
pokání. Bůh nám chce zajisté dáti milost, avšak
nepřinášeti mu zadostiučinění, kterého vyžaduje
jeho spravedlnost, znamená klásti překážky jeho
milosrdenství. ježíš Kristus sám nás ujišťuje:
„Nebudete-li pokání činiti, všickni zahynete."“)

Kdo opovážlivč spoléhá, očekává, že mu Bůh
udělí milosti, aniž jej za ně prosí vroucími
modlitbami, aniž přijímá svátosti s náležitou při
pravou a aniž věrně působí s dosaženými již mi
lostmi.

Opovážlivě spoléhající myslí, že vykoná s užit-_
kem rozjímání a ostatní nábožná cvičení, aniž
se k nim připravuje prostředky, které předpisu
jí pravidla; jest v odporu s oním napomenutím
Ducha svatého: „Před modlitbou připrav duši
svou, a nebuď jako člověk, jenž pokouší Boha.“)

Opovážlivě spoléhající, oddav se životu řehol
nímu, se domnívá, že v' něm vytrvá, aniž odhodla
ně záchovává pravidla a aniž koná věrně svá ná—
božná cvičení. „Zneuznává slov knížete apoštol-'
ského: „Bratři, vynasnažte se tím více, abyste
dobrými skutky upevnili své povolání a vyvo
1ení;“5) nechápe zásady učitelů d chovního ži
vota, jež 'jest vyjádřena v našich pravidlech:
„Řeholník, nemající ducha své řeholní společno4

1) Mat. 19, 17. 2) Mat. 7, 13. 3) Luk. 13, 5. 4) Eccli.
18, 23. 6) 11. Petr. 1, 10.



51

sti, musí se v ní považovati a v ní považován
býti za mrtvého člena.“l)

Opovážlivě spoléhající doufá uchrániti se před
hříchem, aniž se varuje příležitosti k němu, ane
bo přemoci pokušení, aniž je předejdei aniz
pioti nim bojuje. Zapominá, že jest psáno: „Kdo
miluje nebezpečí, zahyne v něm.““'-') „Kdo se
domnívá, že stojí, hleď, abys nepadl. 3) „Bděte
a modlete se, abyste nexešli v pokušení; duch za
jisté hotov jest, ale tělo nemocno.“4)

ll. Kdo opovážlivě spoléhá, spoléhá jen na
sebe i na tvory. Opovážlivě spoléhající sklá
dá svou důvěru v sebe, ve vlohy, které se míti
domníváa, v ClOblé skutky, ktCIČ myslí, že vyko
nal; jedná, jako by byl jist svých poznání, roz
hoduje se bez porady 1 bez úvahy, vměšuje se
do věcí, jež nepatří do jeho oboru. ]est však
psán-o: „Nebuďte opatrní sami u sebe.“) „Bůh
se pyšným pvotiví, ale pokorným dává milost.“G)

Opovážlivě spoléhající skládá svou důvěru ve
tvora, tím zneuznává VýlOk Písma svatého: „Ne
stav111 Ilospodin domu, marně se lopotí, kteří
jej stavějí. Neostříhá—li Hospodin města nadar
mo bdí, kdo je hlídá.“7)

Křesťanský vychovatel by spoléhal opovážlvi
vě, kdyby doufal, že dosáhne dObléhO úspě
chu, aniž přesně bdí nad svými žáky, aniž je
stále vzdělává svým chováním, aniž je horlivě
vyučuje náboženství. Dílo výchovy však nedo
sáhne svého účelu, leč vytrvalými obětavým u

1) pm,“ m 2 ] 2) Eccli., 3, 27. 8) 1. Kor., 10, 12.
4) Mat., 26, 41. 5) Rím., 12, 16. 6) 1- Petr-, 5, 5- 7)
Zalm 126, ].
4Ú
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žíváním těchto prostředků, které náš svatý za
kladatel tak velmi doporučuje.

lll. Pokora, modlitba, nedůvěra v sebe 0
stříhají před opovážlivým spoléhánim. Spo
léhejme na přispění milosti, avšak plňme též pod
mínky, kterých žádá. Nedůvěřujme sobě samým;
buďme skromní i opatrní a prosme Boha, aby
nám přišel na pomoc, neboť bez něho nemůže
me učiniti ničeho v řádu spasení.

Nespoléhejme na svou ctnost, ani na svou zku
šenost; jak mnozí, daleko pokročilejší nežli my,
upadli v blud, klam i v nei—est!

Nikdo nemůže právem spoléhati na. svou ctnost.
Všem jest řečeno: „Pracujte s bázníi ti'esením
o své spáse.“1) Náš život musí býti pokorným i
ustavičným vyznáním naší bídy a neustálým u
tíkáním k Bohu. v

Kráčejme ve světle víry a zákona poslušnosti
pravou cestou, varujíce se opovážlivěho spolé
hání právě tak, jako přemrštěného strachu, vý
střední důvěry, jako klesání na mysli.

O nekonečně dobrotivý i spravedlivý Bože, učiň
svou milostí, abych uctíval tvou dobrotivost ne
omezenou dětinnou důvěrou a zároveň oslavo
val tvou spravedlnost onou spasitelnou bázní,
která jest „počátkem moudrosti.“L')

Duchovní kytice. „Nebuďte moudrými sami
před sebou. Bůh se pyšným prolz'vž, ale pokor
uým dává milost.“

(1. Petr., 5, s.)

1) Filip., 2, 12. 2) Eccli., 1, 16.
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115. Obava.

Krátky obsah. !. Cheva 0 přítomné postaveni.
Znepokojená duše jest utrmácena přítomností a stra
chuje se o budoucnost. Nemá ani klidu, ani radosti.
Umčjme libovati si, kde jsme. Poslyšme slova božské
ho Mistra: „_lho mé jest sladké a břímě mé jest lehké.“
Naše poslušnost zjedná nám sladký pokoj duševní.

ll. Obava o budoucnost. Budoucnost jest nám ne
známa. Minulost nás opravňuje doufati do budoucno
sti. Ceho se nám nedostávalo dodnes? „Nemůžete se
obávati, aniž zarmucujete Srdce Boží,“ říkával svatý
Vincenc z Pauly svým kněžím. Vložme své obavy do
lůna Božího“ a Bůh sám bude o nás pečovati.

lll. Obava jest odsouzena Písmem svatým. Čteme
tam: „Zádný, kdo v tebe doufá, nedojde hanby“ Ne
pečujte úzkostlivě o zítřek . Dosti má den na své
lopotě.“ Dá\ejme svatou radostí naje\o, že si ceníme

jelikoťnevýslovnou milost býti povoláni Bohem k jeho5 uz e.

Rozjímání.
SÍIJI'USÍÍÍVOSŽpřivádí před časem stáří. ( lice/i., 30, 26.)

[. Obava o přítomné postavení. Obava jest
stav duše utrmácené přítomnosti a strachující
se o budoucnost. Kořistí prvního druhu obavy
jsou ti, kteří si nelibují v přítomném postavení
a touží po jinéml, s kterým by však také ostatně
nebyli spokojeni. Pro ně není odpočinku, ani
skutečné radosti, poněvadž skládají své štěstí
v to, čeho nemají, a poněvadž bez ustání se
zabývají tím, kterak by změnili své postavení
své dny tráví 'v' ustavičném vzrušení.

Takoví řeholníci, pod vlivem svého rozmaru
a svých předsudků, nemohou si libovati v po
stavení, v němž se nacházejí. Zdají se vážiti
si jen toho, čeho v něm není, a míti jen odpor
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před tím, co se v něm nachází. V takovém stavu
nemohou konati ve svém úřadě nic dobrého,
ani ěerpati užitku z posvěcujících prostředků,
které jsou jim dány. Místo aby byli užiteční své
řeholní obci, šíří v ní ducha nespokojenosti a
smutku; nakloňují v ní duše k malomyslnosti a
protiví se veškerým svým chováním slovům bož
ského Mistra: „jho mé jest sladké a břímě m—é
jest lehké.“

Umějme si libovati, kde jsme. Zajisté nemáme
tu všeho, čeho si přejeme, leč nebude tomu jinde
také tak? Kde tedy zde na zemi můžem-e býti
úplně uspokojení? Nenosíme vždy sami sebe a
s sebou svou bídu, svou sebelásku a své chyby,
jež jsou první příčinou naší nespokojenosti?

ll. Obava o budoucnost. Jiný druh obavy
záleží ve strachu o budoucnost, poněvadž si ji
mnozí představují v pochmurném i strašném vze
zření. Takové smýšlení jest nerozumné.

Zdaž nám nepřispěla v každé okolnosti pro
zřetelnost Boží svou pomocí?

Proč by tomu nemělo býti taki dále;= Zdaž
není dobrotivost Boží nevyčerpatelné? Rceme tedy
jako svatá Gertruda: „Poněvadž mi tvá prozře
telnost, o můj Bože, vždy přišla na pomoc a ni
kdy mi nescházela, proto doufám, že tomu tak
bude vždy.“ Jak správně říkával svatý Vincenc
z Pauly svým kněžím: „Zbavte mysl svou všeho
co vám působí starost. Nemůžete se znepokojo
vati, aniž“zarmucujete Srdce Boží, když vidí, že
ho neuctíváte svatou důvěrou.“

lll. Obava jest odsouzena Písmem svatým.
Starostlivá obava jest v odporu takřka s celým
Písmem svatým, v němž skutečně čteme: „Žádný,



55

kdo v tebe doufá, Hospodine, nedojde hanby.“1)
„Hle, oko Páně jest nad jeho ctiteli, nad každým,
kdo v jeho milost doufá.“2) „Bojte se Pána
všichni jeho svatí, nemáť nedostatku, kdo se ho
bojí. Boháči strádají a hynou hlady, těm však,
již hledají Pána, neschází nic.“3) „Složte veškeru
svou péči na Pána, neboť on má péči o vás.“4)

„0 nic nepečujte úzkostlivě, nýbrž ve všem
žádosti vaše přicházejtež Bohu v znám-ost modL
litbou a prosbou s díkůčiněním.“ „Těm, kteří
milují Boha, všecky věci napomáhají k dobré
mu.“5)

„Neboj se, malé stádce, neboť zalíbilo se Otci
vašemu dáti vám království.“ů) „Ncrmutiž se
srdce vaše... pokoj svůj dávám vám.“T „Ne
pečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli,
ani o tělo své, čím byste se odívali. Otec váš ne
beský, pečuje o každého vrabce a káždou trávu
polní: čím spíše o vás?“s') „Hledejte tedy nej
prve království Božího a spravedlnosti jeho a
toto všecko bud-e vám přidáno.“9) „Nepečujte
proto úzkostlivě o zítřek; neboť zítřek bude pe
čovati sám| o sebe, dosti má den na své lopotě.“10)

Nadchněme se těmito tak těchyplnými výroky
božského Spasitele a zvláště výrokem, jenž se
vztahuje jmenovitě na nás: „Není nikoho, jenž
by opustil dům neb bratry neb sestry neb otce
neb matku... pro mne a pro evangelium, aby
neobdržel stokrát tolik, nyní v tomto věku...
a v budoucím věku život věčný.“1)

1) Žalm—24, 4. 2) Zalm 32, 18. 3) Zalm 33, 10—11.
Jan. H, 1 a 27. 5) Mat., (), 25—30. 9) Mat., 6, 33.
10) Mat., 6, 3-1. 1) Mar., 10, 29 a 30.
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Pati-me jen na přítomný okamžik a rceme si:
S milostí Boží přežil jsem den včerejší, přežiji
také den dnešní.

Mírněme své tužby; podle svatého Františka
Saleského přejme si jen málo čeho ai toho s.
přejme jen málo. Omezme se na práce svého ú
řadu a přejme si konati jen dobré, jehož Bůh od
nás žádá.

O Ježíši, dejž, abych, zbaven vší úzkostlivé
péče, sloužil ti s radostí a zasloužil si požívati
ve slávě nebeské tebe, jenž jsi mou naději a věč
nou spasou.

Duchovní kvtice. „Bzí/7nahradí již v tomto
život-ě stonásobně, co jsme pro něho učinili. ó,
jak velice vrás to musí nabáďzzii trpětí rádi z
lásky k Bohu.“

(118. rozj., 3.)



116. Malomyslnost.

Krátký obsah. ! Malomyslnost příčí se pro
stému rozumu. Malom_\slnost jest zanechání dobra
pro obtíže, jež jsou s jeho plněním spojeny. Máte při
tom utrpení; nuže, žádné dobro se nekoná bez utrpení.
Máte při tom obtíže; což neuděluje Bůh k tomu přimě
řených milostí? Tažte se před Bohem, zdali mohou
býti vaše utrpení příčinou k malomyslnosti.

ll. Dobrovolná malomyslnostiest hříchem Jeli ma—
lomyslnost \čdomái dobrmolná, uráží Boha, neboť
prozrazuje nedostatek dfnčry v prozřetelnost Boží. Krá
lO\st\í nebeské trpí násilí. Pomněme, že tato země
stala se následkem hříchu slza\ým údolím. Spoléha
jíce na milost, přijmeme odhodlaně všechny kříže,
ktere \'ložiti na nás se Bohu zalíbí. Buďte ujištění, že
čím více utrpení budete míti, tím lépe budete moci
dokázati Bohu svou lásku svatou odevzdaností.

lll. Malomyslnost třeba předejití. Neklesejmc tedy
na mysli. Zapuďme hned v počátcích každou myšlen
ku malomysluosti. Čerpejme sílu k dobrému z \'ěrnčho
konání duchmních cvičení. Uvažme, co bude odmě—
nou za naše práce; brzy řekneme s apoštolem: „Dobrý
boj jsem boj0\al. .. pro budoucnost uložena jest
mi koruna spravedlnosti.“ Zastrašuje-li nás práce, kéž
nás povzbudí naděje na odplatu.

Rozjímání.
Běda c/mhe'mu srdcí. Běda těm, kteří ztratí/i trpělivost.

(hrdí., 2, 15 a 16.)

!. Malomyslnost přlčise prostému rozumu.
Malomvslnost jest zanechání dobr,a upuštění od
dobrého díla pio těžkosti, které jsou s jeho ko
náním soojew, j st to mdloba duše při pohledu
na nepšled'vídané překážky nebo na obtíže větší
nežli s: domnívala.

„Cože,“ lze říci tomu, jenž klesá na mysli,
„chcete upustiti od tohoto dobrého díla, poně
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vadž se potkáváte s nesnázemi, kdo však nemá.
nesnází? Jak mnozí mají jich více nežli vy a
přece bojují proti malomyslnostif“

Tyto nesnáze vás nesmí zmásti, ba ani pouze
překvapovati, poněvadž „člověk sycen jest mno
hými bědamif'l) Nechtíti trpěti znamená vlastně
nechtíti býti člověk-em.

Nezveličujete snad oněch nesnází? Zapuďte ze
své mysli každou myšlenku na budoucí útrapy
a každou vzpomínku na minulá utrpení; patřte
jen na ta, která nyní snášíte, a tažte se před
Bohem, zda-li mohou býti spravedlivou příčin-ou,
abyste klesali na mysli.

Bůh udílí vždy své milosti podle velikosti hoře
a není jeho milost všemohoucí? Nezapomínejte,
že apoštol pravil: „Bůh jest věrný, jenž nedo
pustí vás polqoušeti nad to, co můžete snésti.“2)

ll. Dobrovolná malomyslnost jest hříchem.
]e-li mal-omyslnost vědomái dobrovolná, uráží
Boha, neboť prozrazuje nedostatek důvěry v pro
zřetelnost Boží, jest zřeknutím dobra, k němuž
nám poskytuje příležitosti, jest odmítnutím pů
sobení s milostmi sílyi trpělivosti, kterých nám
poskytuje. Odpírá Ježíši Kristu, jenž praví v
evangeliu: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři
sebe sám: a vezmi kříž svůj každodenně a násle
duj mne.“3) „Kdo vytrvá až do konce, ten spa
sen bude.“4) „Nikdo, jenž položil ruku svou ke
pluhu a ohlíží se nazpět, není Způsobilý ke krá
lovství Božímu.“5) „Království nebeské násilí
trpí.“G) „Na světě budete míti soužení, avšak dů
věřujte, já jsem přemohl svět.“T)

1) _lob, H., 1. 2) I. Kor., 10., 13. 3) Luk., 9., 23.
4) Mat., 10., 22. 5) Luk., 9., 02. 6) Mat. 11., 12.
7) jan, 16., 33.
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Také svým celým jednáním odsu2uje božský
Spasitel malomyslnost. Jak četné příčiny měl za
nechati tak bolestné dílo vykoupení nedokončené!
Nechtěl však toho učiniti. Pokřikovali na něho:
„Sestup s kříže,“l) on však zůstal na kříži a ze—
mřel na něm-, až když řekl: „Dok-onáno jest.“2)

Běda řeholníku, jenž se poddá malomyslnosti!
Zříká se duchovních zisků, jichž nabyl. Lze jej
přirovnati k onomu z mučedníků ze Sebaste, jenž
přemožen bolestmi, ztratil věnec, kterého měl
právě obdržeti.

„Synu,“ praví Následování Krista, „nechť tě
nezkrušují obtíže, které jsi vzal na sebe pro
mne, a útrapy nechť tě nikterak nezdrcují; nýbrž
přislíbení mé sil a těš tě, ať se stane cokoli. ]át'
dovedu vše nahraditi měrou osutou a vrchova—
mu.“3

Ukažme se hodnými učedníky Kristovými; vše
chno jest možné dobré vůli, které Bůh vždy dává.
svou milost v hojnosti.

lll. Malomyslnost třeba předejití. Předejdě
me malomyslnost, zapuďme hned s počátku kaž—
dou myšlenku na ni; prosm-e vroucně o potřeb
n-ou sílu k plnění dobra, kterého Bůh od nás
žádá. Čerpejme tuto sílu jmenovitě z věrného
konání duchovních cvičení a z častýchi horli—
vých svatých přijímání.

Pomněme, že následkem hříchu stala se tato
země slzavým údolím, nehledejmge na ní ani od—
počinku, ani blaženosti, ale spoléhajíce na mi
lost. přijměme odhodlaně všechny kříže, které
vložiti na nás se Bohu zalíbí.

1)1Mat-, 27., 40. 2) jan, 19., 30. 3) Kn. m.,.
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„Nebudež tu dlouho strádati,“ praví Následo
vání Krista, „počkej jen chvilxečku a dočkáš se
brzy konce zla. Nepatrno & kratičko jest vše, co
přejde s časem. Co činíš, čiň dobře; věrně pra
cuj na mé vinici, jáť budu tvojí mzdou. 1)

Zmužilost tedy! Kráčejme vždy na ceste dobra
a brzy s pocitem nevýslovného štěstí řekneme
s apoštolem: „Dobrý boj jsem bojoval... pro
budoucnost uložena jest mi koruna spravedlno
sti.“'“—“)

Duchovní kytice. „Buďte ujištění, že čím
více budete trpěti jak vnitřně, takž zevnitřně,
tím více prostřední budete míti. náležcti Boba.“

(35. rozj., B.)
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117. Podstata i znamenitost lásky.
Krátký obsah. |. Podstata lásky Láska jest

milování Boha pro něho samého a milování bližního
pro Boha | v Bohu. Ona jest pravou príčmou zásluhy

a počátkem svatosti. Onajest ohněm, který přišel lprlnest Ježíš Kristus na zemi a drahou perlou, o niž m uví
evangelium. Prosme Pána našeho, aby roznítil v na
šich clus'ích oheň svaté lásky.

ll. Užitky lásky Láska nás naplňuje ošklivostí před
hríchem, činí nás pevnými i stálými v dobrem a dává
nám křídla, bychom směřovali k dokonalosti. „Kdo
miluje,“ praví Následování Krista, „letí. běží, raduje
se a ničím se nedá zdrzett. Necítí břemene, přeje Sl
cunh ještě \'lCC, než. může.“ Dává naše chování najevo
toto smýšlení v nás? _

lll. Laska nás Spojuje úplně s Bohem. „Bůh jest
láska,“ praví svatý Jan; kdokoli zůstává v lásce, zů
stáva v lšohu a Bůh v něm, Bůh skrze něh01 v něm
jedná; ity nejmenší jeho čmy mají velkou zásluhu.
O bozský bpasltell, dejž, abych vzrůstal v božské lásce
po všechny (Iny života sveho. Nečmíme překážek vzrů
stu lásky Boží v nás?

., , ,
Rozpmam.

Nyní však trvají víra, naděje, láska, tyto tři; ale
větší z nich jest láska. (l. Kor., 13., 13.)

]. Podstata lásky. Láska, ctnost nadřirozena,
jest král-ovnoui matkou všech ctností a vzata
v úvahu sama v sobě a ve svých účincích, nemů
že býti ani dostatečně váženai velebena. Učite
lé duchovního života nemohou se ani dosti na
bažiti mluviti o ní a hlásati její znamemtost.

„Láskaf praví, „jest milování Boha pro něho
samého a milování bližního pro Boha 1 v Bohu“l)
„Láska jest pohyb duše k Bohu, aby se s ním
spojila, v něm odpočívala a v něho se pohří

VÍV
žila.“3) „jest oním ohněm, který Jens Kristus.

1) Sva—Bonaventura. 2) Sv. Terezie.
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přišel přinést na zemi, božský to oheň, rozní
»cený dechem Vykupitelovým,“1) „oheň, jenž oči
šťuje srdce a stravuje rez hříchu.“í')

„LLáska jest ona drahocenná peila, o níž mluví
evanďelium, kterou si musíme zjednati stůj co

.stůj a nepovažovati za nic to, co jsme za ni
dali. “*) „Ona vlastně dodává našim skútkům pra
vé ceny.“')

„Veliké dobro jest láska,“ praví Následování
Krista. „Nad lásku nic není sladšího, nic silněj
šího, nic vznešenějšího, nic rozsáhlejšího, nic pří
jemnějšího, nic dokonalejšího, nic lepšího ani na
nebi, ani na zemi, nebot láska zrodila se z Boha
.a nemůže rovněž jinde spočinouti leč v Bohu,
_jsouc povznesena nade vše tvorstva-"))

". Užitky lásky. Jak velké užitky milosti
zjednává láska! Naplňuje nás ošklivostí před hří
chem; nabádá nás varovati se i nejmenších hří
chů; kdo miluje Boha, usiluje o to, aby ho nejen
ničím nezarmucoval, ale chce se mu státi mil-ej—
ším. Láska vštěpuje nám největší bolest nad. spá—
chanými hříchy, je-li dokonalá, dosahuje jejich
odpuštění, jak tomu bylo u Máří Magdaleny:
„Odpouštějí se jí hříchové mnozí, nebot' milovala
mnoho.“B)

Kdo miluje Boha, odpírá vítězně všem onou—
káním ďáblovým a lne k svrchovanému dDbru 1
přes všechno jeho úsilí odloučiti ho od něho.
Kdo miluje Boha, jest vítězem nad světem. Bo
hatství i pozemské rozkoše nemají žádného pří
stupu do jeho srdce. Kdo miluje Boha, obětuje

1) Sv. Ambrož. 2) Sv. Augustin. 3) Sv. Augustin.
4) Sv. Tomáš Akvinský. 5) Kn. III., 5., 3. 6) Luk.,
'7, 47.
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rád, aby se mu zalíbil, své choutky, své osobní
náhledy, anoi svůj život.

Láska nás nabádá netoliko k zachovávání při
kázání, jichž jest shrnutímý) ale také k následo
vání evangelických rad. Kdo jest jí naplněn, chce
ve všem konati to, o čem ví, že jest Bohu nejmi—
lejší. Přání jeho milovaného jsou mu rozkazy,
podle nichž se přesně řídí.

„Svým nebeským pomazáním,“' dí svatý Augu
stin, „činí nám láskai největší obtíže lehkými;
svou živostí poskytuje nám křídel, bychom smě
řovali k dokonalosti; svou nevýslovnou slasti pů
sobí, že přikázání Páně, ať jsou jakákoli, jsou
nám jen sladkái příjemná.“

„Ten, kdo miluje,“ dí Následování Krista, ..letí.
běží, raduje se, jest svoboden a ničím se nedá
zdržeti, necítí břemene, nedbá námah, přeje si
činiti ještě více, než může. Láska neustále bdí,
když jest unavena, neumdlévá. Jako živoucí pla
men a hořící pochodeň plápolá vzhůru a razí
si jistou cestu až k Bohu, z něhož se zrodila, ne—
mohouc jinde spočinouti, leč v Bohu.“Ž)

lll. Láska nás spojuje úplně s Bohem.
„Bůh jest láska,“ praví miláček Páně, „a kdo
zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“3)
Láska přetvořuje duši. „Každý člověk jest tako
vý,“ praví svatý Augustin, „jaká jest jeho láska.
Milujete-li tedy zemi, jste zemí, a milujete—li
Boha, jste, mám to říci? Bohem;“' láska pře
tvořuje vás v Boha.

Sťasten tedy a tisíckráte šťasten jest ten, kdo
jest naplněn opravdovou láskou! Jest úplně spo

1) Mat., 22., 40. ?) Kn. III., 5., 3., 4. a 5. 3) 1.
Jan, 4., 10.
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jen s Bohem; Bůh jedná v nčmi skrze něho; i
nejmenší jeho činy mají velkou cenu, neboť jsou
v jistém smyslu činy Božími. Požívá nejžádouc—
nějšího pokoje. Zakouší nevýslovné útěchy, že
může říqi s dobrým vědomím pravdy slova: „Pa—
ne, ty víš, že tě miluji.“1) Neobává se smrtí,
neboť jak učí miláček Páně: „Láska dokonalá
ven vyhání bázeň. V tom jest dokonalá naše
láska k Bohu, abychom měli důvěru v den soud
ný.“f) Zkrátka on požívá Boha již v tomto ži—
votě, očekávaje, že ho bude požívati na věč—
nosti.

„Bože můj, jsem odhodlán se svatou milostí
tvou milovati z celého srdce jen tebe a všecko
jiné v tobě.“3)

Božský Spasiteli, ty jsi přišel roznítit na zemi
oheň lásky, dejž, aby jim bylo zachváccno mé
srdce. Učiň, aby mě srdce, jsouc prosto vší ná
klonnosti pozemské, tíhlo jen k tobě, svrchova
nému mému dobru, jehož požívání bude mou
nejvjšší blaženosti.

Duchovní kytice. „]sme jen proto na tomto
své./„ě, abychom) milovaii Boha a jen'zu se líbili.
'Cot' jest, co musíme činiti po celý svůj život.“

(90. rozj., l.)
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118. Vlastnosti lásky.

Krátký obsah. [. Boha musíme milovatl ve
spojení s_ležišem Kristem. Milujme Boha; učiňme své
srdce podle vzoru Srdce Ježíšova, abychom plnili při
kázání lásky: „Kdo zachovává slovo ježíše Krista,
v tom jest opravdu láska k Bohu dokonalá.“ Není to
opravdový poklad? Máme jej?

ll. Boha musime milovali láskou čistou i nezištnou.
Bůh chce naše srdce a to celé naše srdce; nemůže
trpěti soupeře. Tíhnčme k Bohu vší silou své duše,
abychom mohli říci s královským prorokem: „Co bych
jiného chtěl na nebi a co na zemi kromě tebe? Byť
i zhynulo tělo a srdce mé, Bůh bude skalou mou, údě
lem m'm na věky.“ Kdo zasluhuje více naší lásky
nežli ůh?

lll. Boha musíme milovatl láskou silnou i stálou.
Milujme Boha vší silou své lásky. „Pravý způsob, kte
rak milovati Boha,“ dí svatý Bernard, „jest milovati
ho bez míry.“ Dejme přednost zalíbení Božímu před
každou jinou pohnutkou k _jednání. Občtavě se přiči
ňujme, aby ti, kteří jsou nám svěření, ho znali, ho
milovalii velebili. Nacházíme se v tomto rozpoložení
mysli? 

Rozjímání.
Milan/ati budeš Pána Boha své/zo z celého srdce svého
a z celé duše své' a ze vší sily své, i ze vší mysli své.

(Luk., 10, 27.)

[. Boha musíme milovatl ve spojení s le
žlšem Kristem. Bůh chce býti milován božsky;
jediné Ježíš Kristus, Bůh a spolu člověk, mohl
mu vzdávati kult Lásky, příslušící jeho nieko
nečné líbeznosti. Pročež ve spojení s Ježíšem
Kristem a berouce jeho Srdce za vzor pro srdce
své, můžeme plniti, jak se sluší, přikázání lásky,
5
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první to a největší přikázání, v němž jest obsa
žen celý zákonJ)

Láska Ježíšova k Bohu, jeho Otci, jest láskou
dokonalou, upřímnou, opravdovou, silnou i trpě—
livou, vroucii účinnou, mající všechny vlastno
sti v míře nejvyšší. Ukažme se hodnými učední
ky tohoto božského Mistra.

Nenáviďme zla, neboť čteme v Písmč svatém:
„Pán má rád ty, kteří nevraží na zlo,“2) „zacho
vávejme přikázání jeho;“3) „kdo zachovává slo
vo Ježíše Krista, v tom jest opravdu láska k
Bohu dokonalá.“l)

ll. Boha musime milovati láskou čistou i
nezištnou. Milujme Boha láskou čistoui nezi
štn—ou.Milujme ho pro něho .a všechno ostatní
milujme jen vzhledem k němu.

„Tvůj miláček jest takový,“ praví Následová
ní Krista, „že nesnese vedle sebe jiného, nýbrž
chce míti srdce tvé sám a jako král na vlastním
trůně sídliti v něm.“ó) Milujme jej tak, že mů
žem-e opravdově říci: „Miluji tě více, nežli sebe,
a sebe jediné pro tebe a v tobě všecky, kdož
opravdově milují tebe, jak káže zákon lásky z
tebe vyzařující.“5)

Kéž jest s pomocí milosti Boží naše srdce
prosto vší lásky osobní, přirozeného zkoumání,
přilnulosti k věcem pozemským a kéž není v
něm jiných plamenů 'než plamenů božské lásky.
Podle příkladu svatých važme si darů Božích a
milujme je ne tak pro to, čím jsou samy v sobě,

1) Mat,—22., se.—40. 2) Žalm 96., 10. 3) 1. an,
2., 3. 4) 1. Jan, 2., 5. 5) Kn. u., 7., 2. 6) ásl.
Kr., kn. 111., 5., 6
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jako spíše proto, že přicházejí od Boha a jsou
důkazem jeho lásky, dobrotivosti a štědroty.

Spatřujme v něm'svůj počátek i svůj cíl,
svrchovanou krásu, jež jediná může ukojiti naše
srdce. Tíhněme k němu všemi silami své duše,
bychom mohli říci každé chvíle slova svatého
Petra: „Pan-e, ty víš všecko, ty víš, že tě míluji;“1)
anebo slova královského proroka: „Co bych ji
ného chtěl na nebi a co na zemi kromě tebe?
Byť i zhynul'o tělo a. srdce mé, Bůh bude skalou
mou, údělem mým na věky.“2)

Ill. Boha musime milovati láskou silnou
i stálou. Milujme Boha láskou sianui stálou,
jež se udržuje i v pokuš'eních, v křížích a v su—
chopárnostech, ano i touží po nich, aby se mohla
lépe přesvědčiti o pravosti svých náklonností.
Lneme—lik Bohu ve štěstí, tu nevíme, zdali jest
to Bůh, jehož milujeme, nebo ono štěstí; zalíbí—li
se mu však seslati na nás trápení a srdce naše
přece nepřestává směřovati k němu, pak jej mi—
lujeme pro něho a tato jistota vyváží tisíckrát
všechny statky pozemské.

Milujme Boha v něm samém, v jeho dílech, v
lidech, kteří jsou stvořeni podle obrazu jeho,
v jeho andělech, kteří jsou v tak znamenité míře
účastni jeho laskavosti. Milujme ho ze vší síly
svého milování, po všechen čas, všude a ve všech
okolnostech.

„Pravý způsob milovati Boha,“ praví svatý
Bernard, „jest, mil—ovatiho bez míry.“ Rceme
s následováním Kristaz3) „Rozšiř mou hruď a
naplň ji láskou, abych niternými ústy srdce oku—

1) Jan, 21., 17. 2) Zalm 72., 25. a 26. 3) Kn.
111., 5., 6.

l')*
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sil, jak sladko jest milovati a v lásce tonouti a
plouti. A když náramnou vroucností a úžasem
sám nad sebe budu uchvácen, kéž láska mne
drží. At' zapěji píseň lásky, ať se povznesu za
tebou, svým miláčkem, at' ve chvále Tvé roz
plývá se duše má, jásajíc láskou.“

Láska naše nabádejž nás varovati se naprosto
všeho, co by mohlo Boha zarmoutiti a ch-opiti se
s radostí plnění všeho, čeho od nás žádá. Žijme
skrze něhoi pro něho. Dávejme přednost jeho
zalíbení před každou jinou pohnutkou. Buďme
zarmouceni nad tím, co ho uráží, a radujme se
z toho, co jej oslavuje. Rozmlouvejme s ním
modlitbou, íozjímáními pozdvižením srdce. O—
chotně učme jej poznávati a milovatii velebiti
ony duše, na které máme nějaký vliv.

Snažně tě prosím, o můj Bože, udčl mi milosti,
abych odvrátil své srdce ode tvorů a přilnul
jediné k tobě. „Dej, abych ti skutečně všecek
náležel a jen po lásce tvé toužil; abych se va—
roval nejen toho, co by mě na věky od tebe od
loučilo, nýbrž všeho, co by mě jen _na okamžik
lásky tvé zbavilo.“1)

Duchovní kytice. „]a—kšťastní byste byli, krby
by všechny vaše myšlenky směřovaly jen le Balm
(: náležely jenz iemu- Pale byste nalezli svůj ráj
na zemi.“

(70. rozj., B.)

1) Modlitba večerní.
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119. Prostředky k dosažení lásky a
k rozmnožení jí v nás.

Krátký obsah. 1. "Použití po lásce & prosili
Boha o ni. Láska jest dokonalý dar, přicházející shů
ry a od Otce světel. „Láska Boží vylita jest v srdcích
našich skrze Ducha svatého, kterýž nám byl dán.“
Rceme tedy- s velkou vroucností: „Přijď, Duše svatý,
osvět' mysl naši svým božským světlem' a zapal v srdcích
našich oheň své lásky.“ Prosme, aby byla všechna
srdce roznícena ohněm lásky.

ll. Přemýšletl o dokonalostech Božích a zachovávatl
jeho přikázání i rady. Není-li Bůh milován, pochá
zí to odtud, že není poznáván. Snažme se jej poznati.
Ve světle víry patřme na onu svrchovanou Krásu, kte
rouž viděti jest v nebi andělůmi svatým blaženosti.
Zachováveimc zákon Boží, nebot' cílem přikázání jest
láska. Rcemc se svatým Františkem z Assisi: „Bůh
můj a mé všecka“

lll. Varovati se zlého a mllovatl Srdce Ježíšovo.
Pečujme, aby v nás nebylo ničeho, co se protiví vůli
Boží. _ldčme čerpati lásku zc samého jejího zdroje ve
spojení našeho srdce se Srdcem Ježíšovým. Uskuteč—
neme přání milosti, jež jest pozdravem naší řeholní
společnosti: Zij ježíš v našich srdcích! Na věky!

Rozjímání.
Kdo zachovává slovo Kristova, v tom jest opravdu láska

k. Bohu dokonalá. (1. Jan, 2, 5.)

!. Toužitl po lásce & prositi Boha o ni.
Prosme Boha o milost opravdové lásky, neboť
tento „dar dokonalý jest shůry, sestupuje od
Otce světel.“l) „Láska Boží,“ dí svatý Pavel,
vylita jest v srdcích našich skrze Ducha svaté
ho, kterýž nám byl dán.“2) Rcem'e tedy s velkou
vroucností: „Přijď, Duše svatý, osvěť mysl naši

1) Jak., 1., 17. 2) Rím., 5., 5.
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svým božským světlem a zapal v srdcích našich
oheň své lásky. Snažně tě prosím, račiž vlíti
do mé duše všechnu lásku, které si přeješ v ní
nalézti, a učiň, aby se v ní uchovávalai vzrů—
stala až do posledního okamžiku mého života.“

Přejme si vroucně milovati Boha touž láskou,
kterou chovali k němu svatí, a opětujme se sva
tým Ignácem: „Kéž tě miluji, -o Pane, a dosti bu
du bohatl“ Přejm-e si také, aby byl milován od
lidí. Prosm-ei ěiňme, aby oheň lásky roznítil
všechna srdce a strávil v nich všechnu lhostej—
nost, lásku světskou i veškero sobectví.

Poněvadž nemíti lásky jest největším neštěstím,
želmle minulosti, kdy jsme Boha nemilovali, a
snažme se napraviti ji vroucnostíi čistotou své
lásky.

ll. Přemýšleti o dokonalostech Božích a
zachovávati jeho přikázání i rady. Chceme
býti nadchnuti opravdovou láskou? Mysleme ča
sto na Boha, připomínajíce si jeho svatou pří
tomnost a pozvedajíce k němu své srdce. Snaž
me se ho poznati, neboť svatý Alf—onsz Liguori
dí: „Není-li Bůh milován, pochází to odtud, že
není poznávám“ Nejmilejší-m zaměstnáním, zvlá—
ště nás řeholníků, budiž přemýšleti o jeho d-o
konalostechi díl-ech. Konejme věrně svaté cvi—
čení v rozjímání, jež jest znamenitým prostřed
kem k uchování i k rozšíření ohně božské lásky,

Chceme—libýti nadchnuti opravdovou láskou,
jednej-me podle přikázání i rad Kristových; ne
bot' svatý Jan praví: „Kdo zachovává slovo Kri
stovo, v tom jest opravdu láska k Bohu doko
nalá.“l) Vai—ujmese i stínu hříchu. Víme zajisté,
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že hřích přímo odpírá lásce, že těžký hřích ji na
prosto zhasíná: a hřích všední, že zarmucuje Du
cha svatého a seslabuje jeho působení v naší
duši. Zařid'me se podle slov svatého Pavla: „Cí
lem kázání jest láska z čistého srdce a dobrého
svědomí a víry nelíč-ené.“1)

Hled'me vzbuzovati při každé příležitosti úkony
lásky, abychom vzbudili v sob-ě smýšlení, jehož
jest počátkem, a konali skutky, k nimž nás na
bádá.

Řid'me všechny své náklonnosti k Bohu, jenž
chce míti celé naše srdce, a rceme mu s týmž
rozpoložením mysli jako serafinský František z
Assisi: „Bůh m'ůj a mé všecko !“

lll. Varovati se zlého &milovati Srdce Je
žlš0v0.Abychom mohli požívati pravé lásky, pe
čujme, aby nebylo v nás ničeho, co odpírá vůli
Boží. S pomocí milosti Boží bojujme proti kaž—
dému citu nezřízené přirozenosti, jenž by se
chtěl zmocniti našeho srdce, aby se řídilo jen
duchem Božím. Plňme věrně, co každodenně sli—
bujeme: „Z lásky k tobě si umiňuji, Bože můj,
přičiniti se všemožně, abych sobě odumřel a žil
jen tobě.“i')

Láska Boží a sebeláska jsou dvě protivy; první
vzrůstá jen, když druhé ubývá; čím více tedy
budeme umrtvovati sebelásku, tím více rozmno
ží v nás Duch svatý lásku Boží. Nepozorujeme,
že svatí prospívali tím více v božské lásce, čím
více se oddali sebezapírání a duchu obětovnostiř
Snažme se jako oni odumříti sobě samým a bu
deme jako oni žíti životem lásky.

1) [. Tim., 1., 5. 2) Modlitba ranní.
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Čerpejme pravou lásku z jejího vlastního zdro
je, to jest, ze spojení našeho srdce se Srdcem
Ježíš-ovým. Klaňme se tomuto božskému Srdci,
milujme i vzývejme je, neboť jest ohniskem bož
ské lásky; přijímejíme je vroucným i častým sva
tým přijímáním; snažme se míti. s ním“tytéž city,
tytéž náklonnosti a uskutečňujme takto ono přá
ní milosti, jež jest pozdravem naší řeholní spo
lečnosti: Žij Ježíš v našich srdcích! Na věky!

Pak budeme hodně milovati Otce, neboť to
bude Ježíš, jenž bude milovati v nás, a skrze
žíše dosáhneme připuštění do příbytku blaženosti,
v němž panuje jen láska.

O můj Bože, jenž jsi mě předešel toljkerými
milostmi, račiž mi na dále udíleti své dary a
dejž, abych tě opravdově miloval z celého srdce
svého a miloval tě vždycky. Nedej, abych trval
jen v prostřední lásce, ale učiň, abych náležel
do počtu těch duší,které strávivše se láskou k
tobe, na zemi jsou pak zařazeny mezi serafiny
v nebi.

Duchovní kytice. „]ednžm z nejlepších pro—
středků k dosažení i k uchování božské lásky .
jest mno/90 trpáti a S radosti trpěiz'.“

(95. rozj., 3.)



120. Láska Boží k lidem.

Krátký obs a h. I. Bůh nás miluje láskou věčnou
inezištnou. Každému z nás praví Bůh: „Láskou věč
nou miloval jsem tě.“ Bůh nás miluje láskou nezištnou.
Co máme, jež by bylo hodno nekonečné lásky? O lásko
mého Boha, pochopuji. že tebe velebiti jest veškerým
zaměstnáním 1 blaženosti svatých. Rceme se svatou Mag
dalenou z Pazzis: „O lásko, nejsi poznávána, nejsi
milovánal“

ll. Bůh nás miluje láskou dobročinnou. Tak Bůh
miloval svět, že vydal svého jediného Syna, aby Žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kdo
změří délku, šířku i výšku a hlubokost jeho lásky?

lll. Bůh miluje všechny lidi. Bůh miluje dílo ru
kou svých. Jeho láska jest ke každému tak velká, jako
kdyby onen člověk byl jediný na světě. Vše, k čemu
jej láska k lidem nabádala, působil pro mé spasení,
'ak tomu učí svatý Pavel, řka: „S n Boží mě zamí
oval a sebe sama vydal za mne.“ přelaskavý Bože,

učiň svou milostí, ab 'chom ti spláceli láskou za lásku.
aby celý náš život pynnl \' lásce.

Rozjímání.
Láskou věčnou miloval jsem tě, Izraeli. (Jere/n., 31., 3.)

[. Bůh nás miluje láskou věčnou i nezišt
nou. „Bůh jest láska,“l) praví svatý Jan. Bůh
miluje nás skutečně láskou nevýslovnou, kterou
si nemůžeme ani s dostatek připomínati a o je
jíchž znacích nemůžeme ani dosti rozjímati.

Bůh nás miluje láskou věčnou. Každému z nás
praví jako lidu izraelskému: „Láskou věčnou
miloval jsem tě.“ Kterak bych-om se mohli zasta—
viti při této myšlence a nevzplan—outivší láskou
k němu! Jsme cituplnými k lásce každého, kdo—
koli jest nám nakloněn, a neměli býchom býti

1) !. jan, 4., 8.
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cituplnými k lásce Boží k nám, lásce to, jež se
ztrácí v hlubinách věčnosti?

Bůh nás miluje láskou nezištnou. Co jsme sami
ze sebe než nuzota, bídainicotnost? Trvejme tedy
v největším úžasu a zvolejme: „Co jest člověk,.
že si ho všímáš, nebo smrtelník, že o něj peču
ješřl) „O lásko,“ říkávala svatá Maria Magdale
na z Pazzis, „nejsi poznávána, nejsi milovánal“

ll. Bůh nás miluje láskou dobročinnou.
„Virzte,“ praví miláček Páně, „jakou lásku Otec
nám prokázal, abychom dítkami Božími sluli; a
my jsme jimi.“*—')„Tak Bůh miloval svět, že
Syna svého jednorozeněho dal, aby nikdo, jenž
v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.“3)

Kterak zmtěřiti délku, šířku, výšku i hlubo
kost jeho lásky? Kterak vypočítati skutky její?

Stvořil nás k obrazu svému, svěřil nás ochra—
ně svých andělů, okrášlil nás svou milostí, určil
nás za své dědice. Aby nás vytrhl z moci pekel—
ně, neváhal obětovati na Kalvarii svého jediného
Syna, v němž má všechno svě zalíbení.

Pomnčme též zvláštní pozornosti jeho dobro
tivosti k nám, řeholníkům, které zahrnuje svými
milostmi a jimž se sděluje tolikerým způsobem
v tak důvěrných stycích.

O neodolatelná pouta, která snižujete k nám
Všemohoucího! K jakým skutkům ho nabádáte!
Kterak lze si je připomenouti a nebýti uchvácen
obdivem a necítiti se proniknut vděčností?

Ill. Bůh miluje všechny lidi. Královský
prorok dí: „Jako se slitovává nad dětmi otec„

1)_Zalm 8., 5. 2) [. Jan, 3., 1. 3) Jan, 3., 16.
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tak Pán nad těmi, kteří se ho bojí. Nebot' ví on,.
jaké stvoření jsme, na paměti má, že prach
jsme.“l) Bůh miluje všechny lidi, nikdo není vy
loučen z jeho srdce.

Miluje spravedlivé, ozdobené jeho milostí, v
nichž sídlí jeho Duch svatý jako ve svém chrámě
a kteří jsou hodni jeho království; miluje také
hříšníky, neboť, jsa svrchované svatý a spravedli—
vý, nenávidí hříchu, poněvadž jsou však jeho
tvory a mohou se s jeho milostí opět k němu
navrátiti a nastoupiti opět cestu, od níž upustili,
miluje je přece. „Bůh ukazujd svou lásku k nám,“
praví apoštol, „tím, že Kristus zemřel za nás,
když jsme byli ještě hříšníky.“'-')

Připomeňme si, co nám zjevil Ježíš Kristus.
o lásce Boží k hříšníkům. Kterak na příklad
čísti podobenství o marn-otratném' synu a nebýti
přesvědčen, že Otec náš nebeský m-ái pro ty
největší hříšníky lásku, jejíž rozsah nemůže zm-ě
řiti žádný stvořený rozum?

Láska Boží jest všeobecná, ale vztahuje se ne
méně také na jednotlivou osobu. Vztahuje se na
všechny, aniž se tříští a zeslabuje; jest právě
tak velká ke každému člověku, jako kdyby člo
věk ten byl jediný na světě.

Srdce Boží vylévá na nás svou lásku, každý z.
nás ji má cele a může se vší jistotou říci: jsem
osobně od Boha milován. Vše, k čemu jej nabá—
dala jeho láska k lidem, učinil pro mé posvěcení
i pro mé spasení, jak učí apoštol svatý Pavel,
řka: „Syn Boží mě zamiloval a sebe sama vydal
za mne.“3)

1) Zalm 102., 13.—14. 2) Rím., 5., 8. a 9. 3) Galat.,
2., 20
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O Bože přelaskavý, oceáne vší dokonalosti,
svrchovaná, kráso, dobroto nekonečná, snažně tě
prosím, dejž, abych pochopil lásku, kterou ke
mně chováš a plnil povinnosti, které mi ukládá.
Učiň svou milostí, abych ti splácel láskou za
lásku, aby celý můj život plynul v lásce, abych
umřel tebe miluje a byl připuštěn opěvovati tvou
lásku s anděly a svatými u vytržení svrchované
blaženosti.

Duchovní kytice. „Musíme rádi nabídnoíuti
Bohu svůj život a přinésti mu jej ?) oběť & za

.cbování a k rozmnožení jeho suaté lásky v nas.“

(70. rozj., 2.)
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121. Pohnutky k milování Boha.
Krátký obsah. |. Bůh jest nekonečně lásky

hoden.Všechno nám přikazuje, abychom milovali Boha
a to láskou největší. Jestit' nekonečně laskavý. Všech
ny dokonalosti má v míře největší a jest oceánem
všeho dobra; patřiti na něho, jest věčnou blaženosti
andělů i svatých. Jsme na tomto světě jen proto,
abychom Boha milovali a jemu se líbili.

ll. Bůh nás miluje a chce, abychom i my ho ml
lovali. Musíme Boha milovati, poněvadž nás miluje..
Láska budí lásku. „Milujme Boha, nebot' on první mi
loval nás,“ praví svatý Jan. Miloval nás láskou, která
ho pohnula obětovati za nás i samého svého Syna. Jak
bychom neměli b'ti rozníceni láskou k němu a ne
vyhověti vybídnuti jeho něžnosti: „Synu můj, dej mi
srdce svél“ Naše štěstí na zemi záleží v přilnutí
k Bohu.

m. Řeholnicl jsou zavázáni Bohu dokonalejší lás
kou. Miloval nás zvláštní láskou. Které srdce více
nežli naše musí planouti a stravovati se božským
ohněm, který přinesl Ježíš Kristus na zemi? Milovati
Boha, tot' naše povinnost na zemi, aby byla naším
určením na věčnosti. Naše horlivost v úřadě má býti
důkazem lásky Boží sídlící v nás.

Rozjímání.
Miluj/ne Boha, neboť on první miloval nás.

(1. Jan, 4., IQ.)

l. Bůh jest nekonečně lásky hoden. Musíme
Boha milovati, poněvadž má Všechny dokonalosti
a jest nanejvýš lásky hoden. Milujeme od při
rozenosti to, co se nám jeví krásným, srovná
vajícírn .se;s pořádkem, dobrým, moudrým i vzne
šeným. Kterak bychom nemilovalí toho, jenž jest
krása, dobrotai moudrost sam-a, počátek všeho
pořádku, všeho '.souladu i vší vznešenosti. Toho,
jenž má plnost všech vlastností, které jsou s to,.
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aby uchvátily naše srdce, toho, jenž jest oceá
nem všeho dobra a na něhož patřiti jest věčnou
"_blažeností andělůi svatých?

On jest dobro nejvyšší, zdroj všeho dobra. V
„něm nacházíme všechna dobra v řádu přiroze
ném iv řádu milosti. Poslyšme, an nám praví
ústy svatého Jana Zlatoústého: „Člověče, proč
mě nemiluješ, mne, jenž jsem vším? Představ si
vše, co se ti jen může líbiti, vše, co může uspo
kojiti tvou náklonnost, vše, co může tě učiniti
šťastným: To vše jsem já, a jsem to v tak do
konalé míře, že to přesahuje nekonečně tvé my
šlenky i tvé tužby. Proč mč tedy nemiluješř“

ll. Bůh nás miluje a chce, abychom i my
"ho milovali. Boha musíme mil-ovati, poněvadž
nás miluje. Láska budí lásku; kterak by tedy
láska Boží k lidem nebudila lásku lidskou k Bo
hu? „Milujme Boha,“ praví svatý apoštol Jan,
„neboť on první miloval nás.“

Bůh nás miloval láskou, která ho přiměla, že
obětoval za nás svého jednorozeného Syna. „Tak
Bůh mil-oval svět,“ pravil Ježíš Kristus, „že Syna
svého jednorozeného dal, aby nikdo, jenž v něho
věří nezahynul, nýbrž měl život věčný.“1)

A tento tak velikýi dobrý Bůh sklání se k
nám, ucházeje se 'o vzájemnou lásku oním slad—
kým vyzváním: „Dej mi, synu, své srdce?)

Jsme mu dlužní lásku dětinnou. Či není naším
nejlepším Otcem? Od něho jsme obdrželi své
bytí; skrze něho jsme a jsme jen skrze něho.
On nás stvořil podle obrazu svého; přijal nás
za své dítky a chce, když k němu mluvíme, aby

1) Jan, 3., 16. 2) Přísl., 23., 26.



79

chom jej nazývali jménem Otče, jež jest duši tak
sladké a tak vhodné vzbuditi něžnost.

Boha musíme milovati, poněvadž nám to ulo
žil za povinnost. Uvážíme-li s jedné strany jeho
velebnost a se strany druhé sv—ounízkosti svou
bídu, neosmělili bychom se pozved-nouti své srdce
k tomuto svrchovanému králi, od něhož nás dělí
nekonečná vzdálenost; avšak jednaje jako záko—
nodárce, přikazuje nám, abychom jej milovali,
a staví takto právě v naší obavě před jeho neli
bostí pohnutku, abychom mu přinesli v oběť své
srdce, jinak bychom se mu znelíbili.

„Kdo jsi tedy, o Pane,“ volá svatý Augustin,
„a co jsem já, že mi řikazuješ tebe m'ilovati?
Hrozíš mi velkými mukami, nebudu-li tě milo
vati; není to však, o můj Bože, největší ze
všech muk tebe nemilovatiř“

Ill. Řeholnici jsou zavázáni Bohu dokona
lejší láskou. Jsou-li všichni lidé, jsou-li všichni
křesťané povinni milovati Boha, čím více pak
my, řeholníci, které miloval obzvláštní láskou,
jimž uděluje tolikerých zvláštních milostí, které
připouští k tak úzkému spojení s sebou a jimž
projevuje tak přívětivoui tak velkomyslnou do—
brotivost! Všechno v našem povolání nám připo
míná velké přikázání lásky a nám jmenovitě jest
řečeno: „Milujte Pána všichni svatí jeho.“l)

Nebylo by to vrcholem nevděku, kdybychom
ho nemil—ovalívší nám možnou láskou? Kromě
toho má naše srdce potřebu milovati, co jest
nekonečné, a proto jediné Bůh je může uspo
kojiti. „Srdce mé,“ pravil svatý Augustin, „stvo—

1) Zalm 30., 24.
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řeno jest pro tebe, o můj Bože, a neklidno
bude, dokud nespočine v tobě.“

Milovati Boha jest naším údělem zde na zemi,
aby byl-o našim údělem na věčnosti; proto jsme
i trváme, toť podmínkou naší blaženosti; to jest
ono nejdůležitějšíi nejnutnější, jak se vyslovu
je svatý apoštol, píše Korintským-: „Kdybych
mluvil jazyky lidskými i and-ělskými, lásky však
neměl, byl bych jako měď, zvučící a jako zvo
nec znějící. A kdybych měl proroctví a znal
všecka tajemství a veškerou vědu, a kdybych
měl všecku víru, takže bych hory přenášel, lásky
však kdybych neměl, ničím bych nebyl. A kdy
bych rozdal na pokrmy chudých veškeren statek
svůj a vydal své tělo k spálení, lásky však kdy
bych neměl, nic by mi to neprospělo.“l)

Přispěj mi svou milostí, Pane; učiň, aby planul
oheň božské lásky v mém srd'ci stále větším' a
větším žárem, až strávíi život můj a spojí mě
s tebou věčným spojením.

Duchovní kytice. „Naše láska la Bohu musí
býti tak! velká, že nemilujeme nic jiného, než
Boha, anebo jen pro Boba.“

(90. rozj., l.)
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122. Pohnutky k milování JežíšeKrista.
Krátký obsah. [. Ježíš Kristus jest náš Vy

kupitel i Prostřednik; miluje nás a chce b_ýti od
nás milován. _ležíš Kristus jest náš Pán, nás Král
i náš Mistr, v němž nalézáme sílu, bohatství i život.
Miloval nás láskou nejupřímnější i nejvelkomyslnější.
Miloval nás a obmyl nás od našich hříchů svou
krví. Proto mohl svat' Pavel vším právem zvolati:
„Nemiluje-li někdo Pana našeho ježíše Krista, bud'
proklet.“

ll.Ježíš Kristus jest svrchovaně láskyhodný přivšech
okolnostech svéhoživota. Nemůžeme ho pozorovati a
nebýti nabádáni jej milovati. V Betlemě, v Nazarctě,
na březích jordánských, ve večeřadle, na .Kalvarii,
všude napsal svými slzami, skutky i svou krví vyzvá
ní: „Milujte mne, darujte mi své srdce, zůstaňte v mé
lásce.“ Zůstaneme necitelni k tomuto božskému vyzvá—
ní?

Ill. M , řeholníci, musime Ježíše vice milovati než
obyčejnl křesťané. Nám pravil Ježíš Kristus jako apo
štolům: „Již více nenazývám vás služebníky... ale na
zval jsem vás přáteli.“ Kdo jiný má milovati Ježíše
Krista něžnou láskou, když ne my, řeholníci, které
zahrnul svými' dary a které \'ývolil, aby ho "učili
znáti dítky, jež jsou jeho milačky? O Ježíši, roz
žehni v našich srdcích oheň své lásky.

Rozjímání.
Nemiluje-li někdo Pána naše/10 Ježíše Krisia, buď

proklet! (l. Kor., 16., 22.)

!. ležiš Kristus jest náš Vykupitel i Pro
střednik; miluje nás a chce býti od nás mi
lován. Ježíš Kristus jest Bůh, nekonečně dok-o
nalý, mající krásu, dobrotu, moudrost i slávu V
její podstatěi plnosti. ]est naším Pánem, Krá
lem i Mistrem, v němž nalézáme sílu, bohatství,
vědu i život. Jest naším Vykupitelem, jenž nás
6
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vysvobodil z otroctví dáblova. Jest lékařem, jenž
léčí naše nemoci, přítelem, j-enž stírá naše slzy,
pastýřem, jenz nás chrání, a- vůdcem, jenz nás
p!'-.0\'áZÍ Jest naším bratrem, ženichem našich
duší, naším ochráncemi pomocníkem. V jeho
b07ské osobě jsou sloučena všechna pra va na
naši lásku.
' Ježíš Kristus nás miloval nejupřímnější, nej
něžnčjší. nejvroucnější, nejvelkomyslnější a nej
vytrvalejší láskou. Miloval nási tehdy, když
jsme byli jeho nepřáteli. Miloval nás napřed, aniž
mohlo něco s naší strany nakloniti jeho srdce
k nám. Miloval nás nejen slovy, nýbrž i skutky,
jejichž vznešenost nám nic nemůže učiniti po
chopitelnou. Miloval nás nekonečně více, nežli
můžei ta nejněžnější matka milovati své dítě.
Miloval nás tak velkou láskou, že rozum náš
zůstává státi, pokouší-li se změřiti její rozsah.

Zdaž nemiluje otrok toho, jenž ho vysvobodil?
Milujme tedy Ježíše, jenž se stal naším osvobo
ditelem; Ježíše, o němž praví apoštol: „Zami
loval mě. a sebe sama vydal za mne,“l) Ježíše, o
němž jest psáno: „Kníže králů pozemských, jenž
nás miluje a nás obmyl od hříchů našich krví
svou.“i') „Z toho jsme poznali lásku Boží, že
on položil svůj život “za nás.“3) „Když jsme
byli ještě hříšníky, zemřel Kristus za nás“—*)

Abychom pochopili jeho lásku k nám, musili
bychom pochopiti věčnou lásku, kterou chová
'Otec nebeský k němu; neboť pravil k svým apo
'štolůrm „Jako mne rriiloval Otec, ijá jsem mi
loval vas “5)

1) Gal., 2, 20. 2) Apokal., 1, 5. 3) !. jan, 3, 16.
*) Rím., 5, 8. 5) Jan, 15, 9.
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Jak mohl právem říci tedy! svatý Pavel: „Nemi
luje-li někdo Pána našeho Ježíše Krista, buď
prokletl“

Ježíš Kristus jest božský Emanuel, přišedši na
tento svět, aby si získal naši lásku. On jest nej
krásnější ze všech synů lidských; jeho roztomi
lost byla vždy blaženosti velkých duší na zemi
a jest nekonečnou blaženosti v nebi nejsvětější
Panny, andělůi svatých; ano, jesti blaženosti
samého jeho Otce, jenž pravil: „Tento jest Syn
můj milý, v němž se mi zalibilo.“1)

ll. Ježíš Kristus iest svrchované lásky
hodný při všech okolnostech svého života.
Při které okolnosti jeho života mohli bychom
jej pozorovati a n-ebýti nabádáni ho milovati?
Chlév betlemský, dílna nazaretská, břehy jor
danské, ulice jerusalemské, večeřadlo, Kalvarie,
zdaž nenapsal všude, kde se zdržoval, svými
slzami, skutky i svou krví vyzvání: Milujte mě,
darujte mi své srdce, „zůstaňte v lásce mě.“-')
Kterak lze patřiti na něho jako na nemluvňátko
v chudých jeslích, jež byly první jeho kolébkou,
a nevěnovati mu k poctě svého srdce! Kterak
bychom neměli vniknouti do ducha slov Církve
svaté: „Obejměme zbožně tohoto Boha, jenž se
stal pro nás chud'ým a leží na slámě! Když on
nás takto miluje, mohli bychom ho nem-ilovati?“3)
Jeho láska k nám jeví se ještě větší ve večeřadle,
kde nám dává vlastníma rukama své těl-o i svou
krev za pokrm našich duší a za obětní dar naši
oběti, a na Kalvarii, kde snáší za nás všechnu
potupu i všechny bolesti.

3)'Mat., 3, 7. 9) jan, 15, 9. 3) Církevní hodinky vá
.nocm.

60
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Který křesťan by neproléval slz, když patří na
tohoto Krále králů, jenž místo nás trpí trest,
kterého jsme my zasloužili, rozpiatého na obět
ním dřevě, trpícího na svém tělei na své duši
všechny muky, ab přetrhl naše okovy a přivedl
nás ke svobodě itek Božích!

Ježíš Kristus nám zabezpečuje všechna dobra
milosti a slávy podle slov, která pravil svým
učedníkům: „Můj Otec sám miluje vás, proto
že vy jste milovali mne a uvěřili jste, že jsem
já vyšel od Boha;“1) a podle slov k Bohu Otci:
„Otče, chci, aby kde jsem já, byli se mnou i ti,
které jsi mi dal.“?)

Oslavujme jeho lásku, volajíce s Církvi svatou:
„Pějme hymny Spasiteli, králi svému. Láska jeho
stávajíc se služebníci jeho oběti, obětuje za nás,
kteří jsm-e údy jeho životodárného těla.“ff) „Stvo
řiteli nebes, věčné světlo věřících, Spasiteli vše
h-o lidu, abys neviděl zahynouti pokolení lid'ské
v osidlech ďáblových, poslouchal jsi jen své
lásky a stal jsi se lékem, který nás má uzdra
viti.“4)

Láska Ježíšova „žár jest ohně, plamenů, spou
sty vod té síly nemají, by ji uhasily,“5) nic jí
nemohlo zadržeti, ona všechno překonala; jest
to mnoho býti vděčen za ni vší láskou, které jest
naše ubohé srdce schopno?

Ill. My, řeholnicí, musime Ježíše Krista
více milovati než obyčejní křesťané. Na nás
řeholníky vztahují se jmenovitě slova, která pra
vil božský Spasitel apoštolům: „Již Vás nenazý

1) Jan, 16, 27. ?) jan, 17, 24. 3) Hymna nešporní
na Bílou neděli. 4) Hymna adventní. 5) Velepíseň, 8, 7-.



85

vám služebníky . .. ale nazval jsem vás přáteli.“l)
Také máme m-oci říci: „Láska Kristova nás pu
dí.“2) Kdo jej tedy bude mialovati zvláštní lá
skou, když ne my, neboť nás zahrnul svými
dary? „Přilněte jen k Ježíši Kristu, k jeho učení
a k jeho zásadám,“ praví svatý Jan Křtitel z La
Salle, „poněvadž vám prokázal čest, vyvoliv vás
z tak mnohých jiných, abyste jej zvěstovali dě
tem, které jsou jeho miláčky.“3)

„Buďte ujištění, že se nestanete opravdově u
čedníky Kristovými, než když ho budete milo
vati a když se budete snažiti všechno trpěti pro
jeho svatou lásku.“4)

„Svou velkou lásku, kterou chováte k Ježíši
Kristu, musíte projevovati tím, že se bedlivě
snažíte rozmlouvati s ním při rozjímání a tou
žíce přijímati jej v eucharistii.“5)

O Ježíši, rozněť v mém srdci oheň své lásky
a učiň, aby se v něm uchovával a vzrůstal, až
po svém 'dokonání stane se mi nárokem k při
puštění do města věčné lásky.

Duchovní kytice. „Milujete-li náležitě ]ežíše,
budete se všžl m'ožnou pečlivostí d'báti, abyste
vštípili jeho svatou láska do srzíce dítek, které
vza'ěláuáte, aby. se staly učedmíkay jeho.“

(102. rozj., 2.)

1) jan, _15, 15. 2) ll. Kor., 5, 14. 3) 167. rozj., 2.
4) 102. rozj., 3. 5) 144. rozj., 3.
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123. Cvičba v lásce k Ježíši Kristu.
Krátký obsah. !. Abychommilovali Pána na

šeho Ježíše Krista, musíme často na něho myslitl
a často o něm mluviti. Láska k Pánu našemu není
planým citem, ona se jeví činy. Ti, kdo milují Ježíše
Krista, myslívají na něho, sytí svc'ho duch-'a i své srdce
jeho tak sladkou-, i spasitelnou vzpomínkou; rádi o něm
mluví; jméno jeho přichází jako samo sebou na jejich
rty. Mějme ve všem na zřeteli jen ježíše.

ll. Abychom milovali Pána našeho Ježíše Krista,
musíme trpětl ve 'spojeni s ním. Vědouce, že oheň“
lásky se udržuje dřevem obětí, proto ti, kdož milují
Ježíše Krista, neváhají zříci se všeho i sebe samých
pro toho, jemuž se chtějí zalíbiti. Následujme Ježíše
cestou kříže a radujme se, staneme-li se účastnými
utrpení božského Spasitele.

lll. Abychom milovali Pána našeho. musíme se va
rovati všeho, co se mu nelibi Ti, kdož milují ]ežíše
Krista, obávají se nade všechno znelíbiti se mu; za
chovávají jeho slovo a řídí své chování podle zásad
jeho svatého evangelia: „Budete-li zachovávati přiká
zání má, zůstanete v lásce má.“ jejich láska činí
jim snadným, co jest obtížné, a příjemným, co jest
odporné. Hledejme jediné uznání a zalíbení Pána na
šeho.

Rozjímání.
A/lílujete-Iímě, přikázání má uchovávejte. (Jan, 14., 15.)

]. Abychom ježíše Krista, Pana našeho,
milovali musíme často na něho mvsliti a
často o něm mluviti. Ti, kteří milují Ježíše
Krista, myslívají na něho téměř zcela přirozeně;
při každé příležitosti si na něho s radostí vzpo
mínají; sytí svého duchai své srdce sladkoui
spasitelnou vzpomínkou na něho; jejich nejmi
lejším zaměstnáním jest zkoumati jeho velikost,
jeho ctnosti a jeho dílai rozjímati o nich. Aby
ho následovali, pozorují jej v jeho tajemstvích
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v Betlemě, v Nazaretě, ve večeřadle, na Kalvarii
a mnohem více ještě ve svatostáncích, kde ho
zdržuje jeho láska.

Kdož milují ježíše, pátiají po něm ve všem,
mají jej na zřeteli při všem, co podnikají, co
si uminují, především pak jeho slávui zřízení
jeho království. Radují se z toho, co mu pů
sobí radosti, a kormoutí se nad tím, co zarmucuje
jeho božské Srdce. Zasvěcují mu všechny své
náklonnosti a usilují o to, aby žili s ním v nej
užším spojení. Praví mu jako svatá Gertrud'a:
,O Králi králů, nejmilejší Ježíši, jelikož jsi ži
votcm mé duše, kéž srdce mé jest tedy v souladu
se Srdcem tvým, m lující jak ono a planoucí VI'OUr
cností tvé lásky; kéž odumře i stane se necitel—
ným ke každé náklonnosti, na které bys neměl po
dílu. Ty jsi, o ježíši, mým zalíbením. To však
jest málo dávati tobě přednost před'e všemi tvo
ry. Pro tebe se zříkám každé rozkoše, pro tebe
půjdu vstříc. všem nebezpečenstvím. Chci míti
ve všem jen tebe na zřeteli, neboť hledám jen
tvého uznání a tvého zalíbení.“

Ti, kteří milují Ježíše, mluví rádi o něm. jmé
no Ježíš přichází jak-o sam-o sebou na jejich rty;
každá rozmluva, každé dílo, v němž není tohoto
svatého jména, jest jim lhostvejno. Neradi hovoří
o záležitost-ech světských, za to jediné o těch,
které jim připomínají božského Mistra, a které
je mohou nabádati milovati ho ještě větší láskou
a sloužiti mu; s větší věrností.

li. Abychom milovali Pána našeho Ježíše
Krista, musime trpěti ve spojení s nim.
Kráčeti v lásce k Ježíši Kristu znamená kráčeti
v utrpení a trpěti pro Ježíše znamená vzrůstati
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v jeho lásce. Přátelé Ježíšovi zůstáva'í mu věrni
v době duchovní vyprahlosti jako v cřoběútěchy.
A poněvadž oheň lásky bývá udržován dřívím
obětí, neváhají zříci se všeho i sebe samých pro
toho, jemuž jediné se chtějí zalíbiti. Se vší'upřím
ností své duše vysílají k němu modlitbu řeholní
společnosti: „Ty si žádáš, drahý Ježíši, abych
tě miloval, ale jelikož je třeba, abych, mám-li
se ti zalíbiti, vedl život podobný životu, jejž
ty jsi vedl na zemi, uděl mi milost, abych žil sku
tečně podle vzoru tvého svatého života a abych
tě následoval v utrpení tvém, abych věčně a
nerozlučně s tebou byl spojen.“l)

Přátelé Ježíšovi pochopují výrok Následování
Krista: „Lásce bez bolesti nelze kvésti. Kdo není
odhodlán vše trpěti a od-evzdati se ve vůli osobě
milované, ten nezaslouží názvu milovníka."'—')

„Budete-li míti nějaký zármutek“ praví náš
svatý zakladatel, „spojte se s trpícím Spasite
lem, jako byste byli údy jeho a zamilujte si
jeho kříž; toto spojení a tato láska osladí vám
vaše utrpení a učiní vám je snesitelnějšími.“3)

„Jste právě tak ochotni následovati Ježíše Kri
sta na Kalvarii jako na horu Tábor? 1 většina
těch, kteří se domněle věnovali Bohu, chtěli by
rádi míti účast na útěchách Kristových, ale málo
jest jich, kteří jsou ochotni zúčastniti se jeho
utrpení; k tomu nás však právě nabádá svatý
Petr slovy: „Radujte se, máte-li podíl na utrpe
ní Ježíše Krista, a kéž jest to hlavní příčinou
vaší radosti.“

1) vet—_emímodlitba. 2\ Kn. |||., 5, 7 a s. „) 105.
rozj., 2.
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„Kterak bychom se osmčlili hledati jine' cesty,
abychom se mohli zalíbiti Bohu, jej ctili a při
nesli mu občt' jemu milou, než tuto blaženou
cestu kříže, když k uctění svého Otce náš Spasi
tel sám nebyl ani hodiny bez utrpení a když není
ani jediného světce, jenž by nebyl míval hoře
a kříž na tomto světě.“')

lll. Abychommilovali Pána našeho, musíme
se varovati všeho co se mu nelíbí. Přátelé
Ježíšovi obávají se přede vším jiným znelíbiti
se mu. Zvláště si umiňují státi se víc a více
milými jeho očím. Váží si jen toho, co je může
spojiti s jejich miláčkem, a nenávidí všeho, co
se snaží odloučiti je od něho. Potlačují hned
v počátcích každou příliš lidskou náklonnost a
ať jsou pokušení d'áblova jakákoli, vzbuzují v
nich jen nejrychlejšíi nejráznčjší odpírání jim.

Kdož chtějí Ježíše milovati, zachovávají jc'no
slovoi jeho přikázání a podle stavu, jemuž se
věnovali, kráčejíi cestou rad jeho. Řídí sc vý
rokem, který pronesla jeho svatá ústa: „Kdo má
přikázání moje a je zachovává, ten mě miluje.
Kdo však m;luje mne, bude milován od Otce
mého,i já budu jej milovati.“"-') „Budete—li za
chovávati přikázání má, zůstanete v lásce mé,
jakoži já jsem zachovával přikázání Otce své
ho a zůstávám v lásce jeho.“3)

Neom-ezujíce se jen na to, co jest povinností,
nezanedbávají ničeho, o čem vědí, že jest Kristu
milým. Láska jejich činí jim snadným, co jest
obtížné, sladkým, co jest hořké, příjemným, co
jest odporné. Podnikají velké věci a považují je

1) 165. rozj., 3. ?) jan, 14, 21. 3) Jan, 15, 10.
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za nepatrné; konají mnoho a přece se domnívají,
že konají málo. Překonávají rádi veškeren od
por přirozenosti, všechno odpírání sebelásky a
ostatních náruživostí.

Bože Spasiteli, jenž jsi přinesl na zemi oheň
lásky, snažně tě prosím, račiž jej roznítiti v mém
srdci. Učiň milostí svou, abych tě zde na zemi
miloval _vší možnou láskou. Abych tě miloval,
jako tě milovali svatí, kteří přinášeli pro tebe
největší oběti. „Slav tě hlas můj v každé době,
mrav můj podobej se tobě, duch můj zamiluj si
v tobě nyní, i když budu v hrobě.“')

Duchovní kytice. „Buďte přesvědčeni, že se
nestanete opravdový-mi učeďniky ]ežíšovýmž, než
[mdele—li bo .milozrati a snažití se všecko trpěti
pro jeho lásku.“

(102. rozj., 3.)

1) Chvalozpčv jcsu, rex admirabllis.
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124. Výtečnost lásky k bližnímu.
Krátký obsah. !. Lásku k bližnímu.ctnost oůVodu božs ého. Láska k bližnímu pochází od Boha

jako ze svého zřídla, jak tomu učí svatý apoštol jan
slovy: „Miláčkové, milujme se vespolek, nebot' láska
jest z Boha.“ Křesťanská láska k bližnímu jest pa
prskem Srdce Božího pronikající a oživující naše srdce.
Jest nebeským darem zemi. Milujíce bližního, milujeme
ježíše Krista.

ll. Láska k bližnímu jest. jakoby základem křesťan
ství Láska jest význačná ctnost Kristova a musi také
vyznačovati ty, kdož jeho jsou; neboť pravil: „Po
tom poznají všichni, že jste učedníci moji, budete—li
míti lásku jedni k druhým.“ Láska, vyprýštivši ze Srd
ce ježíšova jako řeka života, rozlila se po veškerém
světě působíc tu velké věci. Konejme s radostí skutky
lásky k bližnímu.

lll. Co musime činiti, abychom ]! dosáhli, jl ucho
vali a v sobě rozmnožovali. Kéž jest láska k bližní
mu naší zamilovanou ctností. Važme si jí a hled'me se
jí skvíti v celém svém chování. Konejme s radostí:
skutky lásky. Láska jest pokladem pokladů; neváhejme
obětovati vše k je'ímu udržen'í i zdokonalení. Svatí se—
cvičili s rekovnostl v lásce k bližnímu.

Rozjímání.
Toto jest má přikázání, abyste se milovali vespolek.

(Jan, 15, 12.)
]. Láska !( bližnímu jest ctnost božského

původu. Přikázání lásky k bližnímu bylo dáno
Bohem od počátku světa a bylo obnoveno ježí—
šem Kristem v témž okamžiku, kdy ustanovil
tento božský Spasitel svátost své lásky a chystal
se. zemříti. Svým učedníkům pravil s nevýslovnou
něžností: „Synáčkové, ještě maličko jsem s 'vámi.
Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali
vespolek, jako jsem já miloval vás.“l)

1) jan, 13, '33 a 34.
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Křesťanská láska k bližnímu pochází od Boha
jako ze svého zřídla. Svatý Jan píše: „Miláčkové,
milujme se vespolek, neboť láska jest z Boha,
a každý, kdo miluje, z Boha se zrodil a zná
Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh
jest láska.“l)

Člověk jest tak sobecký, že jest třeba půso
bení milosti a Ducha lásky, aby obrátil srdce své
k bližnímu s úmysly nezištnými. Křesťanská
láska k bližnímu jest vlastně Bůh, milující člo
věka člověkem, toť Ježíš Kristus, neustávající
prokazovati po všechny věky lidem svými učed
níky svou něžnosti svá dobrodiní; toť Duch
svatý, spojující srdcem dítky Církve a nahra
žující v nás sebelásku čistýmii šlechetnými ná
kllonnostmi lásky k našim bratřím.

Křesťanská láska k bližnímu jest paprsek ze
Srdce Božího, pronikajícíi oživující naše srdce.
Jest to nebeský dar zemi; jest to rajská květina,
přesazená Synem Božím na místo našeho vyhnan
ství, aby nám tu dal okoušeti něco ze slastí ne
beské vlasti.

Přicházejíc od Boha jako ze svého zřídla, po
vznáší se křesťanská láska k bližnímu opět k
Bohu jako ke svému předmětu a cíli. Učíc nás
milovati člověka vzhledem na Boha nebo na Je
žíše Krista, učí nás milovati v člověku Boha a
Ježíše Krista podle slov božského Mistra: „Co
jste učinili jednomu z nejmenších bratří mých,
mně jste učinili.“2) „Milujeme-li věřící, kteří jsou
údy Kristvovými, milujem-e Ježíše Krista,“ dí sva
tý Augustin.

Křesťanská láska k bližnímu jest též božskou

1) !. Jan, 4, 7 a 8. ?) Mat., 25, 40.
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ve svém vzoru. Podle samého evangelia máme
se vzájemně milovati jako se milují tři osoby
nejsvětější Trojice, jak nás miloval ježíš Kristus
a jak nás dále miluje nebeský Otec. Zdaž ne
pravil božský Spasitel ve své modlitbě: „Otče
svatý, zach-ovej je ve svém jménu, které jsi
mi dal, aby byli jedno, jakož i my.“l) Nepravil
svým apoštolům: „Toto jest přikázání mé, aby
ste se milovali vespolek, jako jsem já miloval
vás?“3) Svatý apoštol Jan, nabádaje věřící k
lásce, psal: „Vizte, jakou lásku Otec nám pro
kázal.““) A tak se stále staví Srdce Boží za vzor
našemu srdci k následování.

ll. Tato ctnost jest jakoby základ kře-
sťanstvi. Ježíš Kristus, mluvě o přikázání lásky
praví: „Toto jest mé přikázání," aby nám dal
na srozumčnou, že láska jest jmenovitě jeho
ctností, ctností to, kterou chce především za
l-ožiti království v duších; která jej samého vy
značuje a která “má vyznačovati všechny, kdož
jsou jeho: „Po tom poznají všickni, že jste u
čedníci moji, budete-li míti lásku jedni k dru
hým.“'*)

Ano, staví ji i na týž stupeň jako lásku k Bo
hu. Když byl připomenul přikázání lásky k Bo
hu a pravil: „To jest největší a první přikázání,“
dodává: „Druhé pak jest podobné jemu: Milovati
budeš bližního svého jako sebe samého.“5) Z evan
gelia poznáváme, že rozsudek v den soudný klade
dfu'az jen na skutky lásky k bližnímu. Dobrým
řekne: „Pojďte požehnaní Otce mého, neboť jsem
lačněl a dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste

1) Jan, 17, 11. 2) Jan, 15, 12. 3) 1. Jan, 3, 1. 4) Jan,
13, 35. 5) Mat., 22, 38 a 39.
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mi píti...“1) zlé pak zavrhne, poněvadž nepl—
nili těchto povinností.

Křesťanská láska k bližnímu jest zamilovaná
ctnost všech pravých služ—ebníků Kristových. S
jakou to rekovností ji cvičili svatí! Ode dne, kdy
vytryskla ze Srdce Ježíšova jako řeka života,
kdo by mohl vypočítati zmužilé činy, které vnuk
la, oběti, k nimž sílila, ústavy, které založila,
útulky, které otevřela opuštěným dětem, choro
bě, chudíoběi utrpení? Kdo vysloví mdlobyi
z-oufání, jež předešla, rozdvojení, která usmí
řila, slzy, které osušila, bídy všeho druhu, jimž
pomohla?

Láska k bližnímu jest opravdově základem kře
.st'anství a jistým znakem, že jsme proniknutí du
chem Kristovým, jest vznešeným obsahem evan
gelické mravouky. Svatý Jan dí: „Kdo miluje
bratra svého, zůstává ve světle.“Ž) „My víme,
že jsme přešli ze smrti do života, neboť milu
jeme bratry.““) Svatý apoštol Pavel psal v témž
smyslu: „Všechen zákon se naplňuje jedním při
kázáním, tím totiž: „Milovati budeš bližního své
ho jako sebe samého.“4)

lll. Co musime činiti, abychom ji dosáhli,
ji v sobě uchovali a rozmnožili. Abychom
mohli ud'ržeti svornost v řeholní společnosti, mu
.síme, jak nám praví náš svatý zakladatel, sná
.šeti s laskavostí chyby jednoho každého, to jest,
býti ochotni k shovívavosti k jiným, jako chceme,

..aby jiní byli shovívaví s námi.“ Tichostí bývá
zachována svornost bratrská. Kéž jest tedy kře

.sťanská láska k bližnímu naší zamilovanou ctno

1) Mat., 25, 34—36. 2) [. jan, 2, 10. 3) ]. jan, 3,
14. ") Galat., 5, 14.
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stí. Važme si jí a dávejme ji najevo celým svým
chováním.

Konejme s radostí skutky křestanské lásky k
bližnímu, jsouce pozorni k potřebám bližního,
snažíce se přispěti mu s ochotou, ukazujíce při
každé příležitosti, že rádi prokazujeme služby.

Varujme se pečlivě všeho, co by mohlo za
rmoutiti naše spolubratry, a všeho, co by mohlo
zeslabiti svornost, která má mezi námi panovati.
]ednejme jako úplně přesvědčeni, že láska k
bližnímu jest pokladem pokladů jak pro nás o
sobnč, tak i pio náš institut í pro řeholní obec a
neváhejme obětovati vše, aby mohla býti udržo
vána i zdokonalována.

Viv
O božské Srdce Ježisovo, učiň milostí svou,

abychom opravdově milovali bližního jako sebe
samy z pohnutek nadpřirozených a abychom,

jiednajíce vždy na popud této lásky, zasloužili,aby bylo s námi naloženo s milosrdenstvím
v den spravedlnosti, kdy budeš jednati s námi
tak, jako jsme my jednali se svými spolubratry.

Duchovní kytice. „Snažte se, aby bylo mezi
vámi" hajma" lásky a pokory; to vám získá mvi—
lostí :: požehnání Boží.“

(Sv. ]. Kř. z La Salle. Dopisy.)
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125. Pohnutky lásky k bližnímu.
Krátký obsah. !. Všichni lidé jsou ditkami Bo

žími, & Bůh nám přikazuje. abychom je milovali..
Všichni lidé jsou jako my dítkami Božími, určeni míti
podíl na dědictví Božím. Musíme je tedy milovati, ne
bot' ježíš Kristus pravil: „Toto jest přikázání mé, aby
ste se milovali vespolek“ „Buďte následovníky Bo
žími,“ dí svatý Pavel, „jako dítky milé a žijte v lásce,
jakož i Kristus miloval nás a vydal sebe sama za nás.“

ll. Naši bližní jsou našimi bratry. Jako my,- praví
ioni ve své modlitbě: „Otče náš. jenž jsi na nebe
sích;“ jako my, přicházejíi oni zasednouti k eucha
ristickčmu stolu. „Zádný, kdo nemiluje bratra svého,“
praví svatý Jan, „není z Boha.“ „Řekne-li někdo „Mi
luji Boha“ a nenávidí-li bratra svého, jest lhářf'

lll. Největší zájmy naši duše jsou spojeny se skut
ky lásky k bližnímu. Chceme, aby nás Bůh miloval,
pomáhal nám svou milostí, odpustil nám naše proviny
a připustil nás k účastenství na své blaženosti. .K tomu
jest účinná láska k bližnímu nevyhnutelnou podmínkou,
neboť jest psáno: „jakou měrou měříte, takovou bude
vám oclměřeno.“ Připomeňme si, že „láska přikrývá
množství hříchů“.

Rozjímání
ll'liláčkové, jestliže takto Bůh nás miloval, i my máme

milavati se vespolek. (1. Jan, 4, II.)

[. Náš bližní jest ditkem Božim a Bůh
nám přikazuje, abychom jej milovali. Máme
milovati svého bližního, jenž jest dítkem Božím
jako my; a určen míti podíl na jeho dědictví. On
jest se strany, Boží předmětem oné lásky, která
se projevila i_obětí kalvarskou; „neboť,“ praví
]ežíš Kristus, „tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby nikdo, jenž v ně
ho věří, nezahynul, nýbrž měl život vččný.“1)

1) jan, 3, 16.
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Kdo však miluje otce, milujei jeho dítky. Pro—
to musíme milovati svého bližního, jinak by
chom dávali najevo, že není lásky Boží v nás.

Boha musíme poslouchati, nuže, Bůh nám při
kazuje, bychom milovali bližního jako sebe sa
mého. Boha musím-e následovati; Bůh ale miluje
všechny lidi takovou láskou, že ji ani serafové
chápati nemohou.

ježíš Kristus, zákonodárce náš, staví lásku k
bližnímu na roveň lásce k Bohu: „Toto jest mé
přikázání, abyste se milovali, jako jsem já milo
val vás;“1) a při rozsudku v den soudný klade
důraz takřka jen na lásku k bližnímu.

Musíme následovati Ježíše Krista; jakým le
skem září na něm láska k lid-em a jmenovitě k
těm nejnešťastnějším! Kráčejme v jeho stopách,
jak nás k tomu vybízí miláček Páně: „Z toho
jsme poznali lásku Boží, že On položil svůj ži—
vot za nás; také my máme za bratry život po
ložiti. Dítky, nemilujme slovem, ani jazykem,
nýbrž skutkem: a v pravdě.“2) „Miláčkové, jestli
že takto Bůh nás miloval, i my máme milovati se
vespolek;“3) a jak nás nabádá k tomu svatý Pa
vel: „Buďte následOvníky Božími jako dítky milé
a žijte v lásce, jakož i Kristus miloval nás a vy
dal sebe sama za nás“)

11.Bližni jest našim bratrem. Bližní, podle
přirozenosti náš bratr, jest jako my synem Ada
movým. Proto máme míti k němu týž šlechetný
cit, jenž víže srdce všech lidí, číně z nich tutéž
rodinu.

1) Jan, 15, 12. 2) !. jan, 3, 16 a 18. 3) ]. Jan, 4,
11. 4) Efes., 5, l a 3.

7
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]e-li křesťanem, jest kromě toho naším bratrem
i v řádu milosti a jako my, přijatým synem Bo
žím; jako my, praví i on ve své modlitbě: „Otče
náš, jenž jsi na nebesích;“ zasedá s námi k eucha
ristickému stolu, hostině to jednoty a lásky vel
ké rodiny křesťanské; Bůh lásky, jenž přišel na
zemi, aby spojil, co bylo rozďvojeno, tiskne jej
jako nás na své Srdce, planoucí ohněm jeho
lásky.

„Kdo nemiluje bratra svého,“ praví svatý apo
štol Jan, „není z Boha.“ „Kdo má statek toho
světa a vidí bratra svého, an trpí nouzi, a zavře
před ním srdce své, kterak láska Boží zůstává
v něm?“ „Řekne-li někdo: „Miluji Boha“ a nená
vidí-li bratra svého, jest lhář; neboť kdo nemi—
luje bratra svého, kterého vidí, kterak může
milovati Boha, jehož nevidí? A toto přikázání
máme od Boha, aby ten, kdo miluje Boha, milo
val též bratra svého.“l)

Tato láska nejen že nás uchovává před chlad
ností, lhostejnosti a antipatií, ona nás také spo
juje tak úzce s bližním, jako jsou spojeny ve
spolek údy našeho těla. „Vy, kteří jste někdy
byli daleko,“ praví apoštol, „v Kristu Ježíši jste
se sblížili, a to v krvi Kristově. Neboť on jest
pokojem naším, který ze dvou učinil jedno, a to
tím, že zbořil stěnu ohrady, která byla mezi nimi,
zdroj to nepřátelství, usmrtiv nepřátelství na so
bě samém.“'-')

lll. Největší zájmy naši duše jsou spo
jeny se skutky lásky k bližnímu. Blaho naší
duše a povinnost milovati bližního jsou vespolek

___—__.

l) ]. jan, 3, 10—17; 4, 20 a 21. 2) Efes., 2, 13,
14 a 16.
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sloučeny, nebot' Bůh bude s námi jednati tak,
jako my jednáme s bližnim.1) Chceme-li, aby
nás Bůh miloval, nám pomáhal svou milostí, od
pustil nám naše proviny a dovolil nám státi se
účastnými jeho blaženosti, cvičme se v lásce k
bližnímu, jež jest k tomu nevyhnutelnou pod
mínkou. „Odpouštějt-e a bude vám odpuštěno.“3)
„Předem mějte vytrvalou lásku k sobě vespolek,
nebot' láska přikrývá množství hříchů.“3)

Láska k bližnímu jest nám počátkem nebeských
zásluh, s ní stává se i ta nejnepatrnější i nejo
byčejnější věc velmi prospěšnou. Kromě toho
jest láska k bližnímu hojným zdrojem mírui
uspokojení.

Nedostatek lásky přivádí naopak smutek i vý
čitky svědomí ; působí, že ztrácíme duševní klid,
přerušuje důvěrnost našich styků s Ježíšem Kri
stem, škodí našim duchovním cvičením a činí
naše svatá přijímání méně vrvoucími.

Božský Ježíši, ty jsi nazval „svým přikázáním“
přikázání lásky k bližnímu, dejž, abych je za
chovával s naprostou věrností, abych slouže ti
ve svých bratřích, uslyšel z úst tvých milosrdný
rozsudek: „Pojd', požehnaný Otce mého, a vládní
královstvím, připraveným tobě.“

Duchovní kytice. „Dravbocennouvěci jest svor
nost v řeholní obci- Ztratí-li se, ztrácí se vše
chno- Proto ji pečlivě uchovávejte, chcete-li, aby
se vaše řeholní. obec udržela.“

(91. rozj. 2.)

1) Mat., 7, 2. 2) Luk., 6, 37. 3) 1. Petr., 4, 8.

7ů
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126. Pohnutky k lásce bratrské.
Krátký obsah. 1. Spolubratři jsou dltkami Bo

žími a bratry Kristovými. Musíme milovati bližního
jako sebe samého; kdo však jest více naším bližním
než naši spolubratří? jsou obrazem Božím, nacháze
jícím se před námi, živými jeho chrámy, ozdobení krá
sou jeho milosti. Jsou bratry Kristov mi. Tvoříce ře

hocliníobec, musíme míti jako svatá odina jen jednosr ce.
II. Naše pravidla ukládají nám naléhavou povinnost

milovati naše bratry. Bratří, tak jest tam naznačeno,
chovejtež srdečnou náklonnost vespolek. Dávejtež ve
všem přednost svým Bratřím před sebou. „Láska bra
trská zůstávejž ve vás“ dí svatý Pavel, a náš svatý
zakladatel nám před svou smrtí opakuje: „Doporučuji
všem Bratřím, by měli vespolek největší svornost“
Ridme se věrně tímto napomenutím.

Ill. Velké užitky bratrské lásky. Přináší s sebou
nejsladší radosti, zabezpečuje dobrý úspěch našeho dí
la. Zdaž nepraví Duch svatý v Písmč svatém: „Bratr
podporován bratrem, jest jako město pevné.“ Bratrské
svornosti uděluje Bůh požehnání a život věčný. Bez
lásky nesloužilo by nám vše, co dobrého činíme, k ní
cemu.

Rozjímání.
To je ta zvěst abychom se milovali. (Í. Jazz, 3, II.)

!. Spolubratřl jsou ditkami Božími a bratry
Kristovými, Jako členové téže kongregace mu
síme se vespolek milovati nejoddanější láskou.
Máme bližního milovati jako sebe samého, kdo
však jest více naším bližním nežli naši spolu
bratří? jako milované dítky Boží jsou jeho obra
zem, nacházejícím se před námi, jsou jeho ži
vými chrámy, v nichž má zcela zvláštní zalíbe
ní, jsou jeho služebníky, vyvolenými z mnohých
a určení učiti jej znáti, milovatií oslavovati na
zemi.
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Naši Bratří jsou zvláště bratry Kristovými,
neboť řekl: „Kdokoli činí vůli Otce mého v ne
besích, ten jest mi bratrem i sestrou i matkou,“l)
a jménem „bratří“ nazývá všechny své učední
ky.3) Svým řeholním povoláním jsou údy jeho
mystického těla, které jsou Srdci jeho nejblíže.
Jako milovaným dítkázn Církve, uděluje jim Cír
kev velkou část svých duchovních pokladů, při
družuje je k svému spasitelnému poslání a své
řuje jim, co má nejdražšího, dítky a mládež.

_TežíšKristus pravil: „Po tom poznají všickni,
že jste učedníci moji, budete-li míti lásku jedni
k druhým.“3) Řeholní obec má býti svatyní lásky,
obrazem svatého domu nazaretského, kde Ježíš,
Maria i Josef činili jen jedno srdce, anebo dále
obrazem nebeského Jerusalema, kde andělé i vy
vyv'olení se vespolek milují, neochabující láskou.

ll. Naše pravidla ukládají nám naléhavou
povinnost milovati naše Bratry. „Bratři, měj
tež srdečnou náklonnost jedni k druhým, nedá
vejtcž však ni jedinému žádného znamení nebo
ďůkazu zvláštní náklonnosti z úcty před Pánem
naším, kterého mají stejné uctívati, jak-o jim odu
ševněné a žijící jeho duchem.“4)

„Nemluvtež nikdy o svých Bratřích než z nut
nosti; neříkejte o nich než dobré a neh—ovořte
o nich než s vážností a s velkou uctivostí. Při
každé příležitosti a jmenovitě jsou-li nuceni mlu—
viti s osobami mimo dům řeholní, dosvědčujtež
všemi způsoby zevnějších znaků úctu, vážnost
a upřímnou, opravdovou i srdečnou svornost, kte
rou mají se svými Bratry; a nedávejtež nikdy

1) Mat., 12, 50. 2) Jan, 20, 17. 3) Jan, 13, 35.
4) Pravidla, 13, 1.
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znáti ani svými posunky, ani svými slovy, že mají
mrzutost s některým z nich.“l) Řeholní obec
musí napodobiti život prvních křesťanů, který se
takto v Církvi zvěčňuje. Tito první věřící však
byli jen jedno srdce a jedna duše,'—')a pohané na
plnění obdivem, zvolali: „Vizte, kterak se miluji!“

Žíti bez lásky ke svým Bratřím znamená státi
se lhářem svých řeholních zásad, jež nám dá
vají poznávati v nich Ježíše Krista samého; zna
mená prohřešovati se proti našim pravidlům, ne
boť tato nám ukládají milovati je s nejoddaněj—
ší náklonností. Náš svatý zakladatel připomíná
nám tak přečasto výrok svatého apoštola: „Láska
bratrská zůstávej mezi vámi.““) Druhé přikázání
naší společnosti nám poroučí, bychom milovali
všecky své Bratry povžd'y a srdečně.

lll. Velké užitky bratrské lásky. Bratrská
láska, čestnái prospěšná, dosvědčuje, že milost
Boží působí v nás a že jsme pod vlivem Ducha
svatého, jehož plodem jest; tu podle přání ob
vyklého v naší společnosti, žije Ježíš v našich
srdcích a činí ze všech jen srdce jedno, konečně.

dosáhneme účinků oné cprosby: „Udčl nám ]ežíši, Spasiteli můj, sj'e 'nocenosti, .o kterou jsi
pro nás před svou smrtí prosil věčného Otce
svéhofš

Láska bratrská přináší s sebou nejsladší ra—
dosti a jest největším naším přispěním, abychom
mohli se udržeti ve svém povolání, zvít-ěziti nad
nepřáteli spasení a zabezpečiti dobrý úspěch na
šeho díla. Svornost působí sílu a Duch svatý dí:

') Pravidla, 13, 12 a 13- 2') SkUt' aP', 4, 32- a) Žid->
13, 1.
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„Bratr, kterému bratr pomáhá, jest jako pev
nost.“l)

Řeholní život má ovšem svá utrpení, jak je
však ulehčuje láska i dobrá shoda! Chovejme te
dy ke svým Bratřím a zvláště k trpícím největší
něžnost. „Svornost v řeholní obci toť drahokam,“
praví náš svatý zakladatel, „ztratí 11 e, ztrácí
me všechno; proto ji uchovávejte pečlivě, chce

.)te-li, aby se vaše řeholní obec udržela.“—)
Božský Spasiteli, milostí našeho povolání, uči

nil jsi nás členy téže řeholní společnosti; uděl
nám, abychom byli vždy sjednocení myslí i
srdcem, aby panovala mezi námi nejdokonalejší
láska a uskutečnila se na nás slova královského
proroka: „Hle, jak je to dobré a utěšené, přebý
vají-li bratří svorně. Je to jako vonný olej...
jako hermonská rosa... tam udílí Pán požehná
ní a život na věčné časy.“")

Duchovní kytice. „Láska jest jednou z věcí,
na které musí vám nejvice :áležeti, neboť, jak
di svatý Pavel, „nebudete li míti lásky, vše, co
dobrého vykomáte, nebude vám sloužili k ní—
čemuf'

(65. rozíj. l..)

1) Přísl., 18, 19. ?) 91. rozj., 2. 3) Zalm, 132., 1—3.
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127. Vlastnosti bratrské lásky.
Krátký obsah. I. Láska bratrská musí násle

dovatl lásky božské. Vzájemná láska božských osob
nejsvětější Trojice jest věčným vzorem každé společ
nosti; neboť jest psáno: „Buďte následovníky Božími
jako dítky milé a žijte v lásce.“ Láska vám zjedná
milosti a požehnání Boží.

ll. Různé vlastnosti lásky bratrské. Svatý Pavel
raví, že opravdová láska bratrská jest shovívavá, do
rotivá, nehledá svého prospěchu, všecko snáší. ,Dítky,

nemilujme slovem am jazykem, nýbrž skut em &
vpravdě“ dí miláček Páně. A dále praví: „Kdo zů—
stává v lásce zůstává v Bohu a Bůh v něm.“
_ m. Život v bratrské lásce. Dosvčdčujme, že máme
ke svým Bratřím opravdovou lásku. Buďme vlídníi
laskaví. Dejme oživnouti smýšlení prvních křesťanů
kteří byli jedno srdcei jedna duše. Bratří, mějtež
srdečnou lásku jedni k druhým a budiž jim zvláštním
potěšením prokazovati si službu.

Rozjímání.
Oblecte se jako vyvolencí Boží, svatí a milí v srdečnou.
milosrdnost, dobrotu, pokoru, mírnost, shovívavost.

(Kolas., 3 12.)

[. Láska bratrská musí následovati lásky
božské. Abychom pochopili, jaká má býti naše
láska k spolubratřím, postačí pohlédnouti na vzo
ry které nám představuje Ježíš Kristus a jeho
Církev.

Prvním vzorem jest vzájemná láska božských
osob nejsvětější Trojice, věčný to typ každé
společnosti lidskéi andělské. Jest nám řečeno:
„Buďte následovníky Božími jako dítky milé a
žijt—ev 1ásoe;“1) anebo též láska věčného Otce
k Ježíši Kristu, Synu jeho, jejíž obraz si přeje
božský tento Mistr viděti v našem srdci, a o níž

1) Efes., 5, l a 2.
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pravil: „Otče svatý, učiň, aby všickni jedno byli,
jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“l)

Druhým vzorem jest láska Boží k nám. „Mi
l.áčk-ové,“ pravý svatý ]an, „jestliže takto Bůh
nás mil—oval,i my máme m'ilovati se vespolek.“2)
Pak také nevýslovná láska Kristova k nám, jak
nás sám! -o tom poučuje slovy, o nichž nemůžeme
ani dosti uvažovati: „Tot-o jest přikázání mé,
abyste se milovali vespolek, jako jsem já milo
val vás. Větší lásky nemá nikdo nad tu, aby kdo
položil život svůj za své přátelé.“3)

Třetím vzorem jest vzájemná láska členů sva
té Rodiny, láska to, jejíž tahy se mají nacházeti
v každé křesťanské rodině a v každé kongregaci
či řeholní rodině.

Čtvrtým vzorem jest jednota i shoda mezi údy
našeho těla, která se má podle učení svatého
Pavla jeviti v našich vzájemných vztazích, po
něvadž jsme všichni údy mystického těla Kri
stova, totiž_Církve. „Vy však jste tělem Kristo
vým,“ dí velký apoštol Páně, „a údy jeho podle
údělu.“l) At' lze tedy pozor-ovati tutéž jednotu,
láskui tutéž-.ochotu pomáhati si navzájem, kte
rou shledáváme u údů téhož těla. Svatý Jan
praví: „Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a
Bůh v něm.“

ll. Jiné vlastnosti, které udává svatý
Pavelopravé lásce. „V příčinělásky bratrské
vespolek se milujtc,“5) praví apoštol. Kéž upřím
ná láska, kterou chováte ke svým Bratřím, učiní
vás ustavičně dbalými dosvědčovati jim vzájem
n-ou něžnost, která vyvěrá z hloubí srdce. „Láska

1) Jan, 17, 21. 2) !. jan, 4, 11. 3) Jan, 15, 12 a
13. O !. Kor„ 12, 27.5) Růn„ 12, 10.
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jest shovívavá, dobrotivá; láska nezávidí, nechlu—
bí se, nenadýmá se, není ctižádostivá, nehledá
svého prospěchu, neroztrpčuje se, nemyslí o
zlém.“l) Kéž vám dá Bůh mil-ost, abyste byli
vždy myslí i láskou svorni mezi sebou, podle ]e—
žíše Krista, abyste všichni společně jedním srdcem
i jedněmi ústy vzdávali slávu Bohu, Otci Pána
našeho.

„Ano, svatý Pavel chce, by trpělivost, kterou
láska plodí, sahala tak daleko, že všechno snáší.
Kdo však praví „všechno,“ nevyjímá ničeho; má
me-li tedy lásku a žijeme-li ve svornosti se svý
mi Bratry, tu nám již není dovoleno říci: Tohle
nemohu od onoho trpěti, takovou chybu nemohu
o-d onoho druhého snésti; on se musí přizpůso—
biti mé povaze a mé slabosti; takto mluviti ne
znamená totiž snášeti všechno ode všech . .. Buď
te pamětlivi této zásady a provádějte ji.“g)

Svatý Pavel žádá, aby opravdová láska byla
nestranná. Mnohdy se však přece stávái v ře
holní obci, že členové prokazují dobré svým Bra—
třím, poněvadž od nich také obdrželi dobré, anebo
že odpírají prokazovati jim služb'u, anebo ne
činí to aspoň tak rádi, jelikož se na nich nachází
něco nelibého, anebo že nám způsobili nějakou
obtíž a mrzutost. Jak lidská jest taková láska,
jak málo křesťanská a jak málo zasluhuje býti
nazvána dobročinná!

„Láska jest 'dobrotivá. Láskui svornost do
svědčujeme mluvíce spolu vlídně i laskavě a po
kořujíce sei před' svými Bratry. Blahoslaveni
ti, jichž údělem jest tichost, neboť oni zemí vlád
nouti budou, to znamená všemi srdci lid'skými.“

1) |. Kor., 13, 4 a 5. 2) 65. rozj., 1,
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Láska musí býti činná, obětovná i velkomyslně,
toť jest hlavní znak, který bývá v Písmě svatém
nejvíce připomínán. „Dítky,“ praví miláček Páně,
„nemilujme slovem, ani jazykem, nýbrž skutkem
a vpravdě.“l) „Všecko, cokoli chcete, aby vám
činili lidé,i vy čiňte jim,“ učí Ježíš KristusF)
„Nikdo nehledej toho, co jeho jest, nýbrž co
jest druhého.“3) „Bůh pak, dárce trpělivosti a
útěchy, dej vám je—dn—ostejněsmýšleti vespolek
podle ]ežíše Krista, abyste jednomyslně jedněmi
ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho ježíše
Krista. Proto přijímejte se vespolek, jakož i Kri
stus přijal vás ke slávě Boží.“4) „Radujte se s
radujícími, plačte s plačícími.“5)

lll. Život v bratrské lásce. „Účinkem lá
sky,“ praví svatý Vincenc, „jest dáti vniknouti
srdcím jedněch do srdcí jiných a dáti každému
pociťovati to, čeho zakoušejí ti, s nimiž jsme spo
jeni. Ud těla nemůže býti necitelný k bolestem
údu jiného; nuže, my jsme údy mystického těla
Kristova. Býti křesťanem a viděti bez pohnutí
svého zarmouceněho Bratra, znamená býti jen
zdánlivě křesťanem.“ Dosvědčujme tedy, že má
me ke svým Bratřím opravdovou lásku, majíce
účast na všem, co se jim přihodí d'obrého nebo
zlého.

Buďme k nim přívětiví a ve styku s nimi vše
na nás, slova, pohledy, posunky a jednání, at'
jest výrazem dobroty a úcty nejsrdečnější. Ne
posuzujme jich nikdy nepříznivě; omlouvejme
alespoň úmysl, nemůžeme-li omluviti skutku. Za
pomeňme z lásky k Ježíši Kristu bezPráví, která.

1) |. Jan, 3, 18. 2) Mat., 7, 12. 3) l. Kor., 10, 24.
4) Rím., 15, 5—7. 5) Ř,m., 12, 15.
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nám způsobili a spatřujme v jejich provinčních
k nám jen malé plevy, které musí stráviti oheň
naší lásky; snášejme jejich chyby s trpělivostíi
shovívavostí, zřeknčme se rádi osobních svých
náhledů pro dobro míru & neodpírejme těm,
kteří myslí jinak než my.

Nedovolme si nikdy ničeho, co by jim působilo
mrzutost, & kdyby se nám to přece přihodilo,
neopomíjejme prositi je co nejdříve za odpuštění.
Nemluvme o nich, leč mluvíce o nich jen dobré.
Předcházejme je uctivostí. Buďme pozorní na to,
co se jim líbí & neváhejme se obtěžov'ati, aby
chom jim to mohli opatřiti. Prokazujme jim ra
d-ostnči ochotně všechny služby, jichž jest jim
potřebí a které jim prokázati můžeme, ano, řed
cházejme i jejich přání. ]ednajíce takto, fojd—e
me Božího požehnání.

Duchovní kytice. „Všiipte si do srdce onu
pravdu, že zvláště v řeholních obcích se má opět
jeviti smýšlení prvních křesťanů, kteří byli jen
jed-no srdl'ce a jed'na duše.“

(.113. rozj., 2.)
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128. Prostředky k uchování a k roz
množení bratrské lásky.

Krátký obsah. [. Modlitba, úcta a spojení
sPánem našim.„Bůh jest láska.“ dí svatý jan; od!
něho jako ze zdroje všeho dobra vyvěrá laska, kterou
chováme ke svým Bratřím. Odevzdejme se cele Duchu
svatému, jenž přinese v nás své užitky: lásku, radost,
mír, trpělivost, přívětivost dobrotivost shovívavost atd.
„Přikázání nove dávám vám.“ praví Ježíš Kristus,
„abyste se milovali vespolek“

ll. Patřitl na své spolubratry zraky víry a cvičiti
se v osobním sebezapiráni. Kdo si může ríci: Moji
bratří jsou dítkami Božími, bratry Kristovými, dědici
nebeskými a nemíti k nim největší něžnosti? „Smý
šlejte jednostejně, žijte v pokoji a Bůh pokoje a lásky
bude s vámi,“ praví svatý Pavel.

Ill. Varovati se chyb proti bratrské lásce. Zařiďme
svůl život podle napomenutí svatého Pavla: „Nesmý
šlejte podle sobectví, ani podle ctižádosti, nýbrž v po
koře. pokládajíce jeden druhého za lepšího než sebe,
ne tak, abyste hleděli každ' věcí svých, nýbrž tak.
abyste hleděli každý také toho, co jest jiných.“ Pane
Jezíši dejž, abychom se vespolek tak milovali, jako
jsi ty miloval nás.

Rozjímání.
Člověk, nalezna poklad skrytý v „poli, zakryje jej a
rad/lstí nad ním jde a prodá všecko, co má a koupí

pole to. (Mai. 13, 44.)

I. Modlitba, úcta a spojení s Pánem na
šim. Chceme vynikati v lásce? Prosme o milost
k tomu vroucími modlitbami a trvejme ve spo
jení s Bohem; neboť „Bůh 'est láska,“l) a od
něho jako ze zdroje všeho (iobra vyvěrá láska,
kterou chováme ke svým-Bratřím'. Odevzd'ejmc
se cele Duchu svatému, on přinese v nás své 11

1) ]. jan, 4, 8.



110

žitky, jež jsou: „láska, radost, pokoj, trpělivogt,
přívětivost, dobrotivost, shovívavost, tichost, ďů
věra, mírnost, zdrželivost, čistota.“1) Modleme
se často i vroucně za své Bratry, zvláště za ty,
kteří musí nejvíce trpěti a za ty, k nimž cítíme
menší náklonnost. Prokazujme pozorněi přesně
všem při každé příležitosti službu a čiňme to
jak nejlépe můžeme s radostí a ochotou. Buďme
k nim uctivíi zdvořilí, avšak bez strojenosti.
Mluvme s nimi jen laskavěi přívětivě. ]cdncj
me s nimi jen důstojněi uctivě, ctíce v nich sa
mého Ježíše Krista.

Zůstávej'me spojeni s Ježíšem Kristem myslíi
srdcem, živou věrou v jeho naučení, z nichž
velký počet týká se lásky k bližnímu; vroucí
zbožnosti k jeho nejsvětějšímu Srdci, jež jest
ohniskem lásky; opravdovou pobožnosti k eucha
ristii, jež vším právem bývá zvána svátostí lásky.
Přistupujme velmi často is horlivostí k božské
hostině, připomínajíce si, že nic v nás nerozvíjí
šlechetný pocit lásky k spolubratřím tak, jako
přijímání Boha lásky, jenž se stal naším pokrmem
a jenž nám v hloubí srdce opětuje: „Přikázání
nové dávám vám, abyste se milovali vespolek,
jako jsem já miloval vás.“Ž)

ll. Patřiti na své spolubratry zraky viry
a cvičiti se v osobním sebezapirání. Ch'ceme
vynikati v lásce? Pohlížejme na své spolubratry
jen zraky víry. Kdo se může postaviti na toto
hledisko a nemilovati jich? Kdo si může říci:
Moji spolubratří jsou dítkami Božími, bratry a
„spolupracovníky Kristovými a zástupci jeho u
mne, chrámy Ducha svatého, milované dítky

1) Galat., 5, 22. 2) Jan, 13, 34.
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Panny Marie i Církve, dědici království nebes
kého... a nepociťovati k nim největší lásky?

Kterak by mohl zavříti své srdce jednomu
z nich, kdo si řekne: Tento Bratr, kterého ne
hodlám milovati, jest nicméně miláčkem Kristo
vým, jenž se za něho vydal na smrt a jenž ho
sytí svým božským tělem a napájí svou bož
skou krví; tot-o srdce, s nímž mé srdoe váhá
nebo od'pírá oboovati, jest spojeno se Srdcem
]ežíšovým! Bůh, Nejvyšší nalézá hlo hodným své
lásky, a já bych jej měl považovati nehodným
lásky své!

Abychom vynikali v lásce, zřekněme se svých
názorů, svého mínění a osobních choutek. Snaž
me se míti se svými Bratry tytéž zásady, ná
zory a totéž smýšlení; činiti s nimi jen jedno
myslí, srdcem, vůli a zvyky, vystříhajíoe se
každého rozdílu, vší zvláštnosti, žijíce přesně
společným pravidly předepsaným životem. Řiď
me se napomenutím svatého apoštola: „Bratři,
radujte se,-zdokonalujte se, povzbuzujte se, smý
šlejte jedn-ostejně, žijte v pokoji a Bůh pokoje
a lásky bude s vámi.“l)

„Přičiňte se, aby bylo mezi vámi hojně lásky
i pokory,'“ praví svatý Jan Křtitel z La Salle,
„to vám zjedlná milosti a požehnání Boží.“2)

Ill. Varovati se chyb proti bratrské lásce.
Usilujme předejíti a přemoci vše, co se pro
tiví této ctnosti, svou pokorou, mírností a opa
trností. Buďme skromní a bez d'omýšlivosti. Měj:
me se na pozoru před sebelásškou, nesmiřitel—
nou to nepřítelkyní lásky k bližnímu, a před
pýchou, matkou to „různic i nesvornosti podle

1) ll. Kor., 13, 11. 2) Z dopisů.
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slov Písma svatého: „Mezi pyšnými ustavičně
jsou sváry.“l) Zařid'me svůj život podle jiného
napomenutí svatého Pavla: „Nejed'nejte podle 30
bectví, .ani podlle ctižádosti, nýbrž v pokoře po
kládajíce jeden druhého za lepšího než sebe.“2)
„Varuj se hádlek o slova, ze kterých povstávají
závist, sváry, utrhání, špatná podezření, třeni
ce.“3) „Dbejme toho, co jest k pokoji, a ostří—
hejme toho, co jest k vzájemnému vzdělání.“4)
„Toho však, kdlo jest slabý ve víře, přijímejte,
nikoli abyste posuzovali mínění.“ň) „Každý z vás
zalibuj se bližnímu k dobrému, ku vzdělání.“G)

I—Iled'mesv-ou horlivost projevovati dříve proti
svým vlastním chybám nežli pomýšlíme na chy—
by jiných. Neposuzujme nepříznivě svých Bra
tří, ale obracejme svou pozornost na sebe a kri
tisu'me sebe, řídíce se takto podle rady Ná
sle ování Krista: „K sobě samému obracej zrak
a skutky jiných posuzovati varuj se.“T)

Zachovávejme o svých Bratřích mlčení a mluv—
me o nich jen tehdy, bychom o nich řekli něco
dobrého. Nedávejme podnětů k zlomyslným sdě
lením a přerušme zkrátka každý rozhovor, který
se zvrhá v kritisování a v pomluvu. Nemějme
žádného zvláštního přátelství, neboť tato chyba
směřuje přímo ke zničení lásky a staví na její
místo s jedné strany jen lásku sobeckou i úplně
lidskou, se strany pak druhé pohrdání, žárlivost
1 reptání.

Neočekávejme, že nalezneme dokonalosti na
svých Bratřích, jsout' lidé jako my, a jako my,

1) Přísl., 13, 10. 2) Filip, 2, 3 a 4. 3) 1. Tím., 6,
4 a 5. 4) Rím., 1—1,19. 5) Rím., 14, 1. 6) Rím., 15, 2.
7) Kn. l., 14, 1.
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mají i »oni své chyby. Jest to již naším smut
ným úďělem na této zemi, že jsme jeden dru
hému více nebo méně těžkým křížem. Těžme
z toho pro sebe připomínajíce si slova apošto—
Lova: „Láska všecko snáší... všecko přetrpí

, „„va.

Duchovní kytice. „Cia/mstí dospějeme la u
chovávání bratrské svornosti- Mluvte vždy se
svými Bratry jen s přívětivasví a m:!čte, obá
váte-li se mluviti jina/e.“

(65. rozj., 2.)
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129. Snášení chyb.
Krátký obsah. !. Chyby svých Bratři musime

snášeti, abychom následovali Boha a ho poslouchali.
„Hospodin od tebe vyhledává. abys miloval milosrden—
ství,“ dí prorok Micheáš. Svatý apoštol Pavel praví:
„Oblecte se jako vyvolenci Boží. svatí a milí v srdeč
nou milosrdnost, dobrotu, pokoru, mírnost, shovíva
vost, snáše'íce jeden druhého a odpouštějíce si ve
spolek, má-i kdo žalobu proti jinému; jako i Pán od
pustil vám, tak i vy.“ Nesme jeden druhého břímě a
tak naplníme zákon Kristův.

ll. Chyby svých Bratří musíme snášeti. abychom do
sáhli odpuštění svých chyb. Zdaž nepravíme při mod
litbě: „Otče náš... odpust nám, jakoži my odpou
štíme.“ Jestliže tedy neprominete jiným .jejich provi
nční proti vám, neodpustí vám nebeský Otec vašich
hříchů. Podle slov Pána našeho bude nám odměřcno
tou měrou, jakou my měříme jiným.

lll. Chyby svých Bratři musime snášeti, neboť oni
snášejí chyby naše. „Konejme soud sami nad sebou,“
dí svatý Vincenc 7. Pauly, „zpytujme svou bídu, své ná—
ruživosti, své hříchy a řekneme směle: já jsem nejne
snesitelnčjší člověk ze všech. Nezapomínejme, že nej

nesnesitelnčjší ze všech chyb ljest nechtlti snášeti aomlouvati chyb bližního.“ Zas užme si_ svou láskou
býti připuštěni do města nebeského, kde panuje jenlaska.

Rozjímání.
Nesta břemena jeden druhého a. tak Hapl/zile zákona

Kristův. (Gal. 6, 2.)

[. Chyby svých Bratří musime snášeti,
abychom Boha následovali a ho poslouchali.
Chceme Boha následlovati a ho poslouchati; nuže,
není on k nám jakloržli k našim spolubratřím na
nejvýše dobrotivý a milosrdný? A nepraví nám
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prorok \llicheáš: „Hospodin od tebe vyhledává,
abys miloval milosrdenství?“1)

Naší povinností jest následovati Ježíše Kris—
ta; zdaž nám ale není známo, že, když jsme
byli ještě jeho nepřáteli sestoupil s nebe, aby
nás spasil; že, místo aby od'mítal hříšníky, při
jímal je: s takovou laskavostí, že se farizeové až
nad tím horšili; že na Kalvarii se modlil i za
ty, kteří ho ukřižovali? Řiďme se tedy napome
nutím apoštolovým': „Oblecte se jako vyvolenci
Boží, svatí a milí v srd'ečnnou milnosřrdnost, do
brotu, p-okOiu, mírnost, shovívavost, snášejíce
jeden druhého a odpouštčjíce si vespolek, má—li
kdo žalobu proti jinému; jako i Pán odpustil
vám, tak! 1 vy. “““-')„Přijímejte se vespolek, jakož
i Kristus přijal vás ke slávě Boží.“3)

Božský Spasitel dal nám přikázání neomezené
lásky a svatý Pavel di: „Neste břemena jeden
druhého a tak naplníte zákon Kristův.“ Tento
zákon jest sama láska. „Buďte mil-osrd'ní, jakož
i Otec váš milosrdný jest, “*) praví nám božský
Spasitel. „Přinášíš-li dar svůj k oltáři, a tam
se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti
tobe, zanechej tam daru svého před oltářem a

jdi cprve, smiř se s bratrem svým a potompřij a obětuj dar svůj.“5) „Milujte nepřátele
své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a mod'
lete se za ty, kteří pronásledují a pomlouvají
vás,abyste byli syny Otce svého, jenž jest v ne
besích, jenž slunci svému velí vycházeti na do—
bré i [na zlé “6)

1) Mich., 6, 8. 2) Kol., 3, 12 a 13. 3) Řím., 15, 7.
4) Luk., (J, 36. 5) Mat., 5, 23 a 24. 6) Mat., 5, 44a45.
St
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II. Chyby svých Bratři musíme snášeti,
abychom dosáhli odpuštění svých chyb. Zdaž
nepravíme při své m'od'litbč: „Otče náš,... od
pust' nám... jakož i my odpouštíme.“1) Prosi
me, aby nám Bůh odpustil dluh tisíce hřiven,
kterak bychom se mohli zdráhati odpustiti svým
spolubratřím těch několik penízků, které jsou
nám snad dlužní?

Nezapomínejm-e, že jest nám řečeno: „Jestli
odpustíte lidem hříchy jejich, odpustí i vám
Otec nebeský hříchy vaše; pakli neodpustíte li
dem, ani Otec váš neodpustí vám hříchů va
šich.“'—')„Soud jest bez milosrdenství tomu, kdo
neučinil milosrdenstvífm)

Kdokoli odpírá. snášeti chyby bližního, dává
najevo, že nemá ani pokory, ani lásky k bližnímu.
Na čem bude zakládati svou naději na dosažení
milosti před Bohem a k dojití života věčného?
On dosvědčuje, že nemá ani citu spravedln-OSti
a že nepoch-opuje zásady evangelické: „Všecko
cokoli chcete, aby vám činili lid'é,i vy čiňte
jim.“t)

Nechcete-li nič-eho sti—pětiod svých Bratří, ne
strpí Bůh ničeho od vás a strašně vás potrestá
za to, co jste učinili proti němu; budete—li ale
všechno snášeti od svých Bratří, odpustí vám
Bůh vše, co jste učinili proti němu. „Jakou mě
rcu měříte, takovou bude vám odmčřeno.“5)

Ill. Chyby svých Bratří musíme snášeti,
neboť oni snášejí chyby naše. „Sám své skut—
ky pěkně dovedleš omlouvati a přikrašlovati,“

,) Mat., o, 12. =*) Mat., (>, 14 a 15. =*) Jak., 2, 13.
a) Mat., 7, 12. 5) Mat., 7, 2.
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praví Následování Krista, „omluv jiných nechceš
však připustiti. Správnější by bylo, kdybys sebe
obviňoval a bratra svého omlouval. Mají-li druzí
míti strpení s tebou, měj i ty strpení s jinými.“l)

Jest nám mnoho snášeti od Bratří; což nemusí
spolubratří ničeho snášeti od nás? Jak by se
nám dařilo, kdyby nám nechtěli ničeho promi
nouti? Proč bychom neměli míti tolik shovíva
vosti k nim, kolik sami pro sebe vyžadujeme?
Kéž nám tedy naše vzájemná slabost vnukne též
vzájemnou lásku, a jsme-li nakloněni kárati a
odsuz-ovati je, připomeňme si slova, která pravil
Ježíš Kristus k farizeům: „Kdo z vás jest bez
hříchu, vrz první kamenem.“f)

„Hned cítíme a vážíme, co jest nám snášeti
od jiných; co však druhým od nás, toho nepo
zorujeme; 3) podle vyroku svatého evanoelia:
„Vidíme třísku v oku bratra svého, a trámu ve
svém oku nepozorujeme. *) Začasté chyby spo
lubratří zveličujleme za považujeme za zlé, co
jest lhostejné, anoi to, co jest chvalitebné; naše
malé náruživosti nás klamou a nabádají nás ká
rati na někom něco, co na jiném schvalujeme, a
činí nás tím nespravedlivými.

Čiňme pravy opak toho, k čemu nás nabádají.
Budme přísní k sobě, ale shoxívaví k jiným.
„Ved'me spor sami se sebou,“ dí svatý Vincenc z
Pauly, „zpytujme svou bídu, své náruživosti, své
hříchy a řekneme směle: „Já jsem nejnesnesi—
telnější člověk ze všech. Nezapomínejme, že nej
nesnesitelnější ze všech chyb jest nechtíti sná
šeti a omlouvati chyb bližního“

[) Kn. ,3, 2. 3) Jan, 8, 7. 3) Násl. Kr. 1.1, 5, 1.
") Mat., ?", 3.
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Božský ].ežíši, jenž jsi nás naučil modliti se:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích... odpusť nám
naše viny, jakoži my odpouštíme našim vinni
kůrn,“ račiž v_vlítina nás ducha lásky, aby nikdy
nebylo v našich srdcích zášti .a chladu, ani ni
čeho, co by se protivil-o lásce k bližnímu. Dejž,
abychom, žijíce v bratrské svornosti, zasloužili
si v den, kdy skončí náš život, býti připuštěni
do města nebeského, v němž panuje jen láska.

Duchovní kytice. „Nebuďte tak bla/Jari, tak
málo rozzmmí a tak. “málo křesťanští, abyste si
myslili. že nam'usíte ničeho snášeti od svých spo
lubratři, nebot-' bys-te žádali zázraku úplně ne
slýchané/70 a Lavellamimořádné/Jo.“

(78. rozj., '2.)
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130. O chybách proti lásce k bližnímu.
Krátky obsah. ]. Proti lásce chybuje se my

šlenkami. Čhybujeme proti lásce k bližnímu, zabý\ajíce
se m_\šlcnkami a city neuižnosti kc sv m Bratřím, po
hrdáním jimi a zínistí při jejich zás uháchi dobrém
úspěchu. Prminil- li se farizeus, jenz pohrdal celníkem,

čím \íce by se pr0\inil řeholník, kdyby tak jednal sesvými spolubratry? Nemilovati svýc Bratří není to
do jisté míry nenáviděti jich?

ll. Proti lásce chybuje se slovy. Nejsou řeholníci,
kteří chybují slmy, jež se proti\í úctě bližnímu po
vinně? Nejsou též tak0\í, kteří podle \ýroku Písma
svatého činí se rozsěwči donášení, \zbuzujíce anti
patii? Kteří kazí dobré jméno svých Bratří? Kteří kri
tisují i předsta\ ené? Vzděnejme čest \šem a milujme své
bratn, napomíná nás smtý Petr.

"I. Proti lásce chybuje se skutky. Neurvalým jed
náním, nrážlhými slmy, pohrdmým vzezřením. Nad
chněme se dobrothostí i laskmostí božského Spasitele
a e\ičme se \' lásce, jak toho od nás žádá, činíce si
štěstí ze štěstí svých Bratří, obětujíce \'še, bychom jim
vyhměli a prokazmali službu. Ukažme, že měřítkem
naší lásky k Bratřím jest nemíti měřítka žádného.

Rozjímání.
Jak (hran.) aby [i(/é činili vám, i vy čitite podobně jím.

(Luk., 6, Bl.)

[. Proti lásce chybuje se myšlenkami. Proti
lásce k bližnímu chybujieme, zabývajícc se my
šlenkami a city nevážn-osti ke svým Bratřím a
pohrdání jimi, dovolujíce si zlomyslného sledo
vání jejich chování, dávájíoe jim najevo chlad
nost nebo antipatii, chovajíce pomstychtivost za
urážky, které nám snad učinili, pociťujíce závist
„nad jejich zásluhámi a dobrým úspěchem.
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Pr—ovinil-lise farizeusJ) jenž pohrdal celníkem,
čím více by se provinil řeholník, kdyby tak jednal
se svými spolubratry! Není zvláště jemu ře
čeno: „Pr-oč myslíte zlé věci v srdcích svých“2)
a „proč pohrdáš bratrem svým?“3) „Ty pak,
kdo jí, že soudíš bližního?“4) Nemilovati svého
bratra, zdaž to není do jisté míry nenáviděti hoř
Či nevíte, že „kdo nenávidí bratra svého, jest ve
tmě?'“5) Pomn-čte též, že budete státi před soud
nou stolicí Kristovou, a „jakým soudem soudíte,
takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte,
takovou bude vám odměřeno.“6)

„Zanechte vší hořkosti proti svému bližnímu.,
at' jest kdokoli a buďte přesvědčeni, že jest ve
všem lepší než vy, což vám nebude nesnadným,
budete—li jen trochu bdělými nad sebou, a snad—
no i pak přemůžete svůj odpor.“T')

ll. Proti lásce chybuje se slovy. Proti
lásce chybujeme slovy urážlivými a projevy, pro
tivícími se úctě bližnímu povinné. Nestává se
mnohdy, že si dovolujeme posměchy a žerty
více nebo méně urážející naše spolubratry, že
strojíme úklady tomu, co nazýváme jejich při
hlou lostí, neuvažujíce, že jednáme proti výro
ku nížete apoštolů: „Všecky ctěte, bratrstvo
milujtefh')

Nepotkáváme se se členy řeholní obce, kteří
rádi odmlouvají a se hádají, kteří chtějí, aby
jejich mínění vždy převládalo, kteří nad míru
lpí na svém smýšlení, kteří nevědí, co to jest
zříci se svého osobního názoru ve prospěch poko

1) Luk., 18, 9—14. 2) Mat., 9, J.. =*) Rím., 14, 10.
') Jak., 4, 12. i*) |. Jan, 2, 11. 6) Mat., 7, 2. 7) Sv.
]. K-ř. z La Salle, Dopisy. =*) 1. Petr., 2, 17.
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je? Ti neuvažují, že jejich jednání protiví se
duchu evangelia a že apoštol praví: „Vidí-li se
však někomu příti se, včz, že my takového oby
čeje nemáme, ani církevní obce Boží.“l)

Nenalezneme též takové, kteří podle výroku
Písma svatého-') rozsívají sváry, chodíce od jed
noho ke druhému a budí v srdcích neopatrným
udáváním nevraživost, antipatii, anoi zášti? Po
mlouvají své bratry, kazí jejich dobré jméno a
činí jim přebývání v řeholní obci téměř nemož
ným; dovolují si urážlivá slova proti představe
ným a neuváží, že se proviňují proti poslušnosti
a zároveň proti lásce a urážejí takto dvojná—
sobně Pána v těch, kteří jsou z dvojího důvodu
jeho zástupci u nich.

Jakou zodpovědnost berou jak tito tak i onino
na sebe! Poznejme to ze slov Písma svatého:
„Ostří jazyky jsou jako hadi, zmijí jed pod
jejich rtoma.“=*) „Celý den jen nespravedlnost
osnuje tvůj _jaZyk; jako břitva nabroušená úskoč
ně si vede.' -), estliže vespolek se koušete a že
rete, hledte, abyste navzájem se nestrávili. 5)

Ill. Proti lásce chybuje se skutky. Proti
lásce chybujeme neurvalým' jednáním, pohrda—
vým chováním, takovým počínáním si, které za
rmucuje bližního a budí v něm domněnku, že si
ho nevážíme nebo že jej jen málo milujeme.

Chybujeme proti lásce, neplníme-li povinností,
které ukládá; na příklad, když se za bližního
nemodlíme, nehájíme-li jeho dobrého jména, ne
prokazujeme-li mu služeb, jichž má potřebí.

TWD
') 'U'“

l) ]. Kor., 11, 10. 2) Přísl., (J, H. 3) Zalm, 130., -l.
1) Žalm, 51., 4. 5) (ialat., 5, 15.
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'l'ot' podstatnou věcí, o níž si činí mnozí pře
ludy. Někdo se oddá se zápalem nejtužšímu po
kání a trpí na sobě neotesanou povahu mysli,
která nezná ani zdvořilosti, ani zřetele. Jiný
se zdá pokročilý ve zbožnosti a nemůže přece
odpustiti ani omlouvati slova, jímž byl uražen.
Bláhoví! jak mohou doufati, že Pán přijme jejich
oběti, když nepřinášejí oběť toho, co jest jeho
Srdci nejdražším! Nejsou to oni, jimž praví Je
žíš Kristus: „Běda vám... kteří opustili jste to,
co jest důležitější v zákoně: soud a milosrdenství
& věrnost.“l)

Svatý Pavel řadí ke skutkům těla „nepřátel
ství, sváry, řevnivosti, zlosti, osobivosti, různice.
roztržky, závist,“ a dodává, „o těch vám před
povídám, jakož jsem byl již předpověděl, že
kdo takové věci dělají, království Božího nedoj
-doufw)

Cvičme se v pokoře i v scbezapírání, tot' pravý
prostředek ku předejití chyby proti lásce hned
v počátcích, jak nás poučuje o tom Duch svatý:
„Nebuďme marně chvály žádostivi, vespolek se
popouzejíce a jedni druhým závidíce.“3)

Nadchněme se dobrotivostí a něžností božské
ho Spasitele a dokazuj-me lásku, jak toho od nás
žádá, spatřujíoe své štěstí ve štěstí svých spolu
bratří, občtujioe vš—e,bychom ji'm vyhověli a
prokázali službu a dávajíce najevo, že měrou
naší lásky k nim jest nemíti míry žádné.

„Ducha lásky své .r'aě v nás, o Pane, vlíti, a
ježto jsi svátostmi nasytil, svou milostí učiň svor
né.“4) Dejž, aby naše řeholní obce, upevníce a u

]) Mat., 23, 23. 2) Gal., 5, 20 a 21. 3) Gal., 5, 26.
1) Církevní modlitba.
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V

--chovávajícc se v největší svornosti, sloužily vež—í
cím ke vzdělání, byly tvému božskému Srdci ú
těchou & obrazem nebeského ]erusalcma.

Duchovní kytice. „Řekne-li se vám: nějaké
slovo. jež litím působí hoře, nedáváte najevo žád
ného :: 2315?Právě při takových příležitoStec/o mu
síte ciosvěďčz'ti, že n:?stleríujete ]ežz'še Krista (:
patříte I:. jeho učedníkůmf'

(144. rozj., 2.)



131. Závist a žárlivost.
Krátký obsah. !. Závist i žárlivost jsou v od

poru s evangeliem. jsou reptáním proti prozřetelnosti
Boží, která jest dobrotivostíi spravedlnosti a která"
pořádá „všecky věci podle míry. počtu a váhy.“ Kéž
nás pronikne duch evangelia.

ll. Smutné účinky žárlivosti. Ona jest náruživosti
nespravedlivou, zarmucuje se nad dobrem, jež jediné
muže uspokojiti naše srdce; štěstí jiných činí svým ne
štěstím; duše žárlivá jest kořistí neklidní sklíčenosti..
Tužme jen po slávě Boží.

Ill. Rozněťme se jen milosti. Tužme po slávě Boží
pro Boha a nikoli pro sebe, radujme se jen z toho, co
ji zjednává. Nepohlížejme na nikoho okem závistivým &
žárlivým. Kéž nás pronikne duch evangelia, jenž jest
sama láskai pokora.

Rozjímání.
Kde řmwívost a sobectví, tam rozbro/ a všeliký skutek

zlý. (lak., 3, 16.)

]. Závist a žárlivost jsou v odporu s evan
geliem. Závist a zvláště palk žárlivost uráží
Boha'; jest vlastně reptáním proti prozřetelnosti
Boží, jež jest jen dobrotivostí a spravedlnosti a
která pořádá „všecky věci podle míry, počtu a
váhy.“') Bůh podle ducha svatého evangelia vy
týká také velmi důrazně tyto chyby těm, kteří
se jimi proviňují. Cože, praví jim, nedal jsem
vám více, nežli jste zasloužili? Jaké bezpráví
působí vám dobro, které prokazují vašemu spolu
bratru? Nejsem svoboden a nemohu býti štědrý
a velkomyslný komu se mi zalíbí? Musí býti
oko vaše zlé, „že já dobrý jsem?“'-')

Zárlivost odpírá naprosto učení Kristovu a zra
ňuje hluboce jeho Srdce, které si žádá, aby pa

') Moudr., ll, 21. '—')Mat., 20, 15.
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novala na zemi jen láska. P'íoto ji odsuzuje na
dělnících, kteří byli najati o prvé hodině a kte
ří se horšili nad tím, že obdiželi tutéž mzdu,
jako dělníci, najati o hodině jedenácté, a na.
starším bratru marnotratnéh—o syna, který ne
schvaluje přijetí, jehož se dostalo jeho bratru od
otce a jemuž pak otec pravil: „Synu můj, ty jsi
vždycky se mnou, a všecky věci mé jsou tvoje-,
veselit se však a radovati se náleželo, neboť
tento bxatn tvůj byl mrtex a zase ožil; byl ztra
cen a jest nalezen. ,)

Božský Spasitel nařizuje cvičbu v ctnosti, kte
rá jest protivou závisti a chce, „aby se radoval
iten, kdo sejei ten, kdo žne,“3) aby ten, kdo
pracuje zdánlivě bez úspěchu, se těšil z užitku,
který působí druzí.

Zárlivost pochází ze zkažené přirozenosti, jak
tomu učí svatý apoštol, řka Korintským: „Po
něvadž totiž jest mezi vámi řevniv—osta svár,
nejste-liž tělesní a nejednáte-liž podle člověka
tělesného?““) Ona v nás odpírá působení Ducha
Božího, jenž nás nabádá, abychom pohlíželi na
dobro jako na takové a radovali se z něho, ne
hledíce na okolnosti, za nichž bylo vykonáno.
Kdo jedná podle hnutí Ducha svatého, jedná
jako Mojžíš, jenž, když mu bylo řečeno, že ně—
kteří ze synů izraelských prorokují právě tak
jako on, odpověděl: „Kéž by byl všechen lid
duchem prorockým zachvácen;“4) anebo jako sva
tý Pavel, jenž dav naučení, že „láska nezávidí,“5)
podává sám toho příklad, řka: „R.adujeme se

1) Luk., 15, 31 a 32. 2) Jan, 4, 36. 3) |. Kor., 3, 3.
4) Num., II, 29. 5) !. Kor., 13, 4.
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zajisté, když my jsme slabí, vy pak jste mocní;
za to také se modlíme, za vaše zdokonalení.“l)

ll. Smutné účinky žárlivosti. Žárlivost jest
sama v sobě strašnou trýzní. Podle výroku Pís
m1 svatého jest „náruživost kOstižer,“'-') a „ší
lence ubíjí roztrpčení, nerozumného usmrtí roz—
mrzelost.“3) „Kdo sobě nepřeje, nad toho není
nic horšího,. a to jest odplata zloby jeho.“4) Žárli
vec jest pobouřen až do hloubi své duše a jest
stále kořistí neklidu, obavyi sklíčenosti. Řeklo
by se, že nosí ve svém srdci červa, jenž je hryze.
Všechno jej hnětei zarmucuje. Bližnímru přeje
zlé, a toto přání od ďábla pocházející, dává mu
částečně zakoušeti muk tohoto zlořečeného ducha.

Závist jest ze všech náruživ-ostí nejnesmysl—
nější a nejnespravedlivější; rmoutí se nad do
brem, které jediné může uspokojiti naše srdce, a
raduje se ze zla, jež jest pro duši vždy útrapou;
ze štěsuí jiných činí své neštěstí a nalézá v je
jich neštěstí své ukojení; rm'outí se, jsou-li veselí,
churaví, jsou—li zdrávi, jest v neklidu, jestli—že
odpočívají. Jaká to nezřízenost i zloba! Toť
šilenost, jak nás tomu též učí Duch svatý slovy:
„Aniž půjdu cestou s chřadnoucí závistí, neboť
ona neobcujie s moudrosti.“ó)

Tato náruživost kazi v nás přirozenou spravedl—
nost a působí, že soudíme o těch, na něž se vztá
huje, zcela jinak nežli dříve. Plod jejím vlivem.
zdá se nám jejich zbožnost pokrytectvím', je
jich počestnost přetvářkou, jejich opatrnost lstí
a jejich zdvořilost strojeností. Nejsou to však

]) ll. Kor., 13, 9. 2) Přísl., 14, 30. 3) job., 5, 2.
4) Eccli., 1—1,6. 5) Moudr., 6, 25.
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, kteří se změnili, ale my bohužel nepohlíží—
me již na ně týmž zrak-em.

Žárlivo—stjest nízkái ukrutná náruživost, kte
rá nás činí schopnýmii těch nejčernějších činů:
lži, pomluvy, lichocení, podvodui zrady. Všeho
užívá, aby dosáhla svého cíle. „Ona jest,“ praví
svatý Augustin, „tvrdošijnou chtivostí, která u
siluje vyniknou:i nad jiné všelikými prostředky,
aniž uváží, jsoru-li dovoleny nebo ne, a aniž
zkoumá, zdali jest schopna zastávati úřad, 0
který se uchází“

K jakým zločinům již přivedla! Nebyla to ona,
která nabádala padlého anděla, aby pokoušel
naše prarodiče, jsouc takto příčinou veškerého
našeho neštěstí? Nebyla to ona, která ozbrojila
ruku prvního bratrovraha? která pobádala bratry
nevinného ]osefa, že ho chtěli usmrtiti a jej pak
prodali do otroctví? která učinila ze Saula nej
ukrutnějšího pronásledovatele Davidova? O, kdo
může patiiti na ni, a neříci o těch, které opano
vala: „Běda jim, že se dali cestou Kainovou! 1)

Ill. Kéž nás rozněcuje jen milost. Dejme
se opanovati jen milostí, nikoli však přirozeností
a ďáblem. Přejme si slávy Boží pro Boha sa—
mého a nikoli pro sebe a radujme se tudíž ze
všeho, co ji zjednává. Kéž jsme plni ducha evan
gelia, jenž jest sama láskai pokora.

Co se nás osobně týká, buďme přesvědčeni, že
nic nám nepřísluší; ať jsme v jakémkoli postave
ní, že jsme přece-více poctěni, nežli máme býti;
že prozřetelnost Boží byla k nám velmi velko—
myslná; že máme velkou příčinu děkovati ji z
hloubí srdce za podíl, který nám připadl.

1) _lllda,l , 11.
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O Bože, jenž jsi původcem všeho dobra a jenž
chceš, abychom tě velebili za všechna tvá díla,
uděl nám, bychom se z dobra svých Bratří právě
tak radovali jako z vlastního a z jejich úspěchů
tak, jako kdybychom se jich sami diodčlali.

P'ozvedni nás svou milostí nad všechny ony
hanebné náruživosti, které překážejí panství lá
sky a učiň, abychom milujíc-e se vespolek nej—obě
t-ovnějšíi nejvelkomyslnější láskou, dosáhli od—
měny, přislíbené této věrnosti.

Duchovní kytice. „Snažte se, aby byla baf
nosi láskyi pakory mezi vámi.; to vám získá

:milostii paže/mání Boží.“
(Sv. jan Kř. z La Salle. DoPisy.)
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132. Společenský duch.
K r á tk ý o b s a h. l. Včem záleží společenský duch.

Záleží v tom, že máme se svými Bratry tytéž záměry,
totéž smýšlení a tutéž vůli. Ze jsme rádi v jejich spo
lečnosti; že si upřímně vážíme své řeholní společnosti
a zmužile se věnujeme dílu, které jest ji svěřeno.
„Buďte jedno tělo.“ praví svatý Pavel. „a jeden duch,
jakož také jste byli povolání v jedné naději povolání
svéhof'

ll. Přednosti společenského ducha. Pomáhá nám smě
řovati jen k témuž cíli a týmiž prostředky. Jím jsme
jen jedním tělem, jehož údy si vzájemně pomáha'í a
které v důsledku toho zmohou velmi mnoho pro s ávu
Boží a vzdělání Církve. jsme v bezpečnosti pred zraky
Spasitelovými, jenž nás ostříhá a nás chrání před ve
škerým nebezpečenstvím.

lll. Nebezpečí osamotňovůnl. Dábel potuluje se ko—
lem nás jako lev řvoucí. Nejlitější útoky činí na ře
holníky, kteří se vzdalují od společnosti svých Bratří.
Šíří v jejich duši omrzelost, smutek a nechuť k vě
cem duchovním. Tu nebuďme na omylu: Bůh, povolav
nás k našemu svatému stavu, chtěl, abychom vedli
společný živqta mohli míti užitek ze všech jeho výhod.

Rozjímání.
Otče svatý, učí/“i, aby, které jsi mi dal, jedno byli,
jako ty, Otče ve mniě.a já v tobě. (Jan, 17, II a 21.)

I. V čem záleží společenský duch. Svatý
zakladatel dí: „V tomto institutu vynikej a bud'
vždy zachováván pravý duch společenský. Všech
na cvičení se v něm kon-ejte od rána až do ve.
čera společně.“l)

Řeh-olník, naplněný společenským duch-em, sna
ží sc míti se svými Bratry tytéž záměry, totéž
smýšlení a tutéž vůli. Dlí rád v jejich společno
sti a dává to při každé příležitosti najevo; dbá

1) Pravidla, 3, l a 2.
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toho, aby nap1avil 1.odstranil vše, co na jeho
povaze, na jeho řečech i v jeho způsobech mo
hlo by jim působiti nepříjemnosti. Chovaje k
své reholní společnosti nejupřímnějšíi nejsrdeč
nější vážnost, venuje největší zájem tomu, co se
jí týká; zmužile oddává se dílu, jímž jest pově
řena a jest vždy ochoten obětovati vše k jejímu
Zachováníi pokroku. Řídí se slovy apoštolový
mi: „O lásce bratrské sami jste se naučili od Bo
ha milovat se vespolek. Vždyť také to činíte ke
všem bratrům. Prosíme vás však, bratři, prospí
vejt-e v-t—omvždy více.“l) „Napomínám vás tedy
já, vězeň v'Pánu, abyste žili hodně toho povolání,
kterým jste povoláni. Jedno tělo a jeden Duch,
jakož také jste povoláni v jedné naději povolání
svého.“3) „Touž lásku 'majíce, stejnomyslně jedno
smýšlejíce. *) „Bůh pak, dárce trpělivošti a ú
těchy, dej vám jednostejně smýšleti vespolek po
dle Ježíše Krista, abyste jednomyslně jedněmi
ústy_oslav—ovaliBoha a Otce Pána našeho Ježíše
Krista “*)

ll. Předností společenského ducha. Společen
ský duch jest naší ctí i silou; svědčí o naší
lásce k spolubratřím, k našemu povolání, o věr
ném plnění našich závazků, z nichž jedním jest
pracovati „společně ]. sdruženě“ na díle křesťan
ské výchovy mládeže, pomáhá nám smvěřovati
k témuž cíli a týmiž prostředky. Bez něho byli
bychom jen osamocenými jedinci při díle a ne
zmnohlibychom mnoho; jím jsme jedno tělo, jehož
údové, pomáhajíce si vzájemně, mohou mnoho
působiti ke slávě Boží a. ke vzdělání Církve.

1) I. Thess., 4', 9 a 10. 2) Efes., 4, 1 a 4. 3) Filip.,
2, 2. ") Rím., 15, 5 a 6.
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\ Jsme-li jedno 's řeholní obcí, máme účast na
hojných milostech, které Bůh jí uděluje; zůstá
váme ve společnosti Kristově, jenž sám pravil:
„Kde jsou dva neb tři shromáždění ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.“l) Jestliže
však přestupujíce pravidla se osamocuj-eme od
svých Bratří, tu zbavujeme se milostí nám urče
ných, nemáme již sladké jistoty, že jsmes Ježí
.šem Kristem, pokušením jsme více vydáni a ne
máme tolik prostředků přemoci je.

Ill. Nebezpečí osamotňování. Dábel obchází
kolem nás jako lev řvoucí a jak-o vlk vyhlado
'vělý; běda ovci odloučené od stáda, a ještě více
běda řeholníkům, kteří se vzdalují od společnosti
svých Bratří; ďábel často šíří v jejich duši omr
zel-ost, nechuť k věcem duchovním a pak se jim
znelíbíi jejich povolání.

„Běda samotnému,“'—')dí Duch svatý. Toto slo
-vo uskutečňuje se na řeholnících, nemajících spo
1ečen'ského ducha. Takoví navrátili se do světa,
ačkoli by byli vytrvali ve svém povolání, kdy—
by bývali přilnuli ke společnosti svých Bratří a
varovali se osamocení a podivínství.

Bůh, povolav nás k našemu svatému stavu,
chtěl, abychom zde. vedli život pospolitý, jenž
jest zvláštním jeho znakem; obětujíce své zvláštní
choutky a osobní názory, má býti naším heslem:
„Se všemi a pro všechny!“ Chtěl, abychom oprav
dovým společenským duchem uskutečňovali slo
va apoštolova: „My, počtem mnozí, jsme jedním
tělem v Kristu, každý jednotlivec však údem je
den druhého.“3) „Onoho času jste byli bez Kri

1) Mat., 18, 20. 2) Kazat., 4, 10. 3) Rím., 12, 5.

9.
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sta, nyní však v Kristu jste se sblížili a to v krvi
Kristovvě.“1)

Mluvme vždy jen dobře 0 své kongregaci a o
své řeholní obci. Važme si duchovních, ano i
časných výhod, jichž požíváme. Modlem—ese za
náš institut, aby se udržoval v horlivosti, v ře
holní kázni,i v snaživosti. Věnujme se ochotně
ibez výhrady jeho blahu, neustupujíce za tím
účelem před žádnou prací, ani obětí, následujíoe
velkého apoštola, řkoucího: „Vždyť bych si přál,
abych sám byl zavržen od Krista pro své
bratry.“2)

Božský Spasiteli, jenž jsi přišel na zemi sjedno
titi srdce: a učiniti ze všech národů národ jediný.
ud—ělvšem synům svatého Jana. Křtitele z La Salle
mil-ost, .aby naplnění jeho duchem, byli spojeni
spolu stejným míněním, stejnými záměry a stej
ným smýšlením.

Duchovní kytice. „Každý z vás porvzbuzujse
k: dobrému příkladem svých nejborlivějšicb a
nejvíce duchem institutu naplněných spolubratří.“

(180. rozj., l.)

___—_ —
1) Efes., 2, 12 a 13. 2) Rím., 9, 3.



133

133. O řeholních slibech vůbec.
Krátký obs ah. ]. Podstata í předmětslibů. est

to ,svobodnéi úplné zasvěcení člověka Bohu. Siby
připojují k zachovávání přikázání ještě zachovávání evan
gelických rad. Uvádějí nás na cestu dokonalosti a dá
vají nám zvláštní místo mezi dítkami Církve. Řeholní
profese bývá také považována za druhý křest. Naše sliby
jsou slavnostním prohlášením, že chceme sloužiti jen
Bohu.

ll. Obětování řeholníkovo a obět Kristova. Slo
ženími zachováváním řeholních slibů přinášíme Bohu
občt, která se podivuhodné podobá oběti Ježíšově, jenž
se svobodně obětoval, jak sam praví : ,já sám od sebe
dávám život svůj.“ Sliby, které řehofník skládá, jsou
hřeby, jimiž jest přibit na dřevo obětní. Svými sliby
řekli jsme Bohu Otci s Ježíšem Kristem: „Nuže, o můj
Bože, přicházím konati vůli tvou.“

lll. Výtečnost' slibů. Sliby jsou znakem velikosti a
důstojnosti pro toho, jenž je skládái zachovává. jsou
počátkem četnýchi vzácných zásluh. Nezapomínejme,
že Bůh jest věrný. Nejméně může nám dáti stonásobné
toho, co mu obětujeme. Obnovujme s věrou, zbožněi
velkomyslně- zaslíbení, která jsme Bohu učinili.

Rozjímání.
Veliká čest jest následovatí Pána. (Eccli., 23, 38.)

[. Podstata i předmět slibů. Řeholní sliby
jsou svobodnéi úplné zasvěcení člověka Bohu,
přislíbení zřeknoutií se všeho i sebe samého pro
Boha. jejich vzorec obsahuje zrale uváženou, svo
bodnou přípověd', provázenou přísahou, kterou
se zavazujeme v souhlase se svými pravidly k
zachovávání evangelických rad. Jsou čestným slo
vem a slovem svědOmí, daným Bohu, Církvi a
kongregaci v jedné z nejrozhodnějších okolností
životních. ]s—ouslavnostním prohlášením, že chce
me jen Boha podle příkladu královského pro
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roka, volajícího: „Pán je můj dědičný podíl.
Bůh bude skalou mou, dílem mým na věky.“1)
' Řeholní sliby tvoří dokonalou obět nás sa—
mých Bohu, obět to, praví svatý Tomáš, sahající
až k oběti zápalné, při níž bylo z obětního daru
všechno stráveno a kterou docházejí svého vy
plnění slova svatého Pavla: „Napomínám vás,
bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali
tělo své v obět živou, svatou, Bohu libou, by
to bylo „duchovní bohoslužbou vaší.“2)

Řeholní sliby jsou zdokonalením slibu křest
ního, nebot' připojují k zachovávání přikázání
zachovávání rad. Zavazují nás, abychom kráčeli
cestou dokonalosti, a určují nám zcela zvláštní
místo mezi dítkami Církve svaté. Proto byla ře
holní profese považována za druhý křest, ježto
může učiniti zad-ost spravedlnosti Boží za časné
tresty, kterých jsme svými hříchy zasloužili a
činí nás podle výroku svatého Pavla „nádobou ke
cti a milými Božími.“3)

Předmět řeholních slibů jest mnohem obsaž
nější nežli u slibů soukromých, které může kře
sťan pro sebe sl-ožiti. Při těchto dává se člověk
Bohu jen částečně, kdežto u oněch dává se bez
výhrady a podle výroku učitelů duchovního ži
vota, obětuje Bohu netoliko plody stromu, nýbrž
i sám strom s jeho plody. Vzpomínejme s radostí
na onu hodinu sladkého nadšení, kdy jsme se
řeholní profesí zasvětili službě Boží, skládajíce.
svou svobodu do rukou božského Misu'a. .-eicb—
me toho, jenž nás povolal? a jenž dodav nám zmu
žil-osti k postavení zdi našich svatých závazků

1) Zalm, 15, 5 a 72, 26. 2) Rím., 12, l. 3) 11. Tím.,
2, 21 a Kolos., 3, 12.
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mezi světemi námi, poskytuje nám takto bez
pečného prostředku, abych-om došli svého spasení.

ll. Obětování řeholnikovo a obět Kristova.
Složeními zachováváním řeholních slibů přiná
šíme Bohu oběť, která se podivuhodné podobá
oběti Kristově, jediné to záslužnéi Bohu milé
oběti. Ježíš Kristus se totiž sám obětoval svému
OtCl, řka mu: „Žertev a obětí ne řeješ si, sic
bych byl řekl: Hle, tu jsem. V zavi 11211knihy jest
mi to předepsáno. Vůli tvou, Boze můj, činit jest
milo mi.“1) Obětoval se svobodně podle slov: „Dá
vám život svůj sám od sebe.“2) Na Kalvarii byl
a na oltáři jest dále knězem iobětí, občtujícím
i obětovaným. Obětuje se stále a bude se oběto
vati až do skonání světa, takt-o jest jeho oběť
trvalái ustavičná a věčná. Nuže, nepraví řehol
ník svými sliby: „Hle, tu jsem, abych plnil vůli
tvou, Božeř“ Neobětujne se sám a to svobodně.?
Není obětujícím a zároveň obětním darem, který
přináší Pánu? A není jeho oběť trvalá, ustavičná
i věčná-?

jest tedy živým obrazem ]ežíše Krista, jenž
se obětoval, aby učinil zadost spravedlnosti Boha,
svého Otce. S ním i skrz-e něho přibíjí se na dře
vo kříže a připoutává se k němu posvátnou pří
sahou. Sliby, jež složil, jsou hřeby, jimiž jest
přibit na dřevo obětní. Řeknou mu zajisté jako
Beránku obětnímu: „Sestup s kříže“3) milostí
Boží vsak posilován bude odpírati tomuto pekel
němu dláždění a odvětí: S Kristem jsem přibit
na kříž a jako on, skrze něho 1 pro něho zůsta

1) Zalm, 39, 1—9. 2) Jan, 10, 17—18. 3) Mar.,
15, 30.
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nu na něm až do smrti. Svým životem, svým“utr
pením i svou smrtí nesledoval Kristus jiného cíle,
nežli zjednávati slávu Boha, svého Otce. Nebylo
to však také naším úmyslem, když jsme se svými
sliby věnovali Bohu? Neřekli jsme mu z celého
srdce svého: „Zasvěcuji se ti cele, abych zjed
nával tvou slávu pokud mi bude možno a ty ode
mne budeš žádati.“

Kéž celý náš život ospravedlňuje tuto krásnou
přípověd'!

Ill. Výtečnost slibů. Naše svaté závazky či
ní radost Srdci Ježíšovu a slouží nám ke cti,
spojujíce nás s ním. Nestojí-li psáno: „Kdo se
přidržuje Pána, jest s ním jedním duchem.“l)

Není nic velkomyslnčjšího nežli toto zřeknutí
se všeho, abychom vstoupili do řad nejvěrněj
ších vojínů Kristových. Není nic záslužnčjšího
pro toho, jenž složili zachovává své sliby. Ne
bot' sliby mu zjednávají neocenitelné výhody; za
bezpečují mu zcela zvláštní přispění Boha, jenž
nem-oba se dáti předčiti velkomyslností, uděluje
v hojnosti milosti své tomu, jenž se s ním bez vý
hrady spojuje; jsouce bezpečnými prostředky po
svěcovacími, uvádí ho do stavu dokonalosti a
činí jej pevným v následování evangelických rad;
poskytují mu působivou pomoc proti nepřátelům
spásy; jsou mu počátkem četných i vzácných zá
sluh, poněvadž jest dvojím Způsobem zasvěcen
Bohu, a tím jsou jeho skutky dvojitě záslužný;
Pán vyvoliv jej učinil s ním smlouvu, zahrnuje
jej za života svými dary, aby jej na věčnosti uči
nil účastným své blaženosti.

1) !. Kor., &, 17.
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Važme si tedy řeholních slibů, jak toho zaslu
Lhují a hleďme pochopiti vždy jasněji, co mají
v sobě velkého, šlechetnéhoi vznešeného. Neza
pomínejm—e: „Věrný jest Bůh.“l) Vybídnuv nás
vnuknutí'm svého Ducha připoutati se k němu,
připoutal se i on k nám. Tu jest vzájemný záva
zek. Proto důvěřujme! Nejmenší, co nám může
dáti, jest stonásobné toho, co my mu obětujeme.

Obnlovujme přislíbení, která jsme mu dali s
Věrou, se zbožniostíi s velkomyslností a rceme
mu, že mu navždy zůstaneme věrnými.

Duchovní kytice. „Čím více dáte Bohu, tím
v ((

více dobra vám proháze.
(104. rozj., B.)
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134. Užitečnost slibů.
Krátký obsah. ]. Sliby zjednávají milost Boží

a posilují vůli. Řeholníkům vázaným sliby lze říci
slova žalmistova: „O jak hojná je tvá milost, Bože,
že lidé ve stínu křídel tvých mohou se skrývati! Roz
jařují se nadbytkem domu tvého a proudem rozkoše
své napájíš je.“ Sliby jsou nám záštitou spasení.

II. Sliby pomáhají nám k vítězství nad třemi hlav-_
nimi překážkami. jež se stavi proti dokonalosti.]sou.
to: bažení po bohatství, láska k smyslným rozkošem
a vlastní vůle. Naše sliby jsou mocným přispěním
k potření ďábla, světa a našich zlých náklonností.
Jedněm jako druhým díme: „Přicházíš pozdě, jsem
již ježíšův a náležím mu navždy.“ Musnme po celý
život bojovati, abychom došli nebe.

lIl. Sliby rozmnožují zásluhu našich ctnostných
činů. Ctnostnč úkony, které se na ně vztahují, jsou
úkony bohopocty, této první a ne"j7.áslužnější z mrav
ních ctností; ten má větší zásluhu, kdo obětuje Bohu
více, kdo jedná s dokonalejší vůlí a s užším spoje
ním s Kristem Pánem. Rceme se žalmistou: „Mým
však štěstím je Bohu býti blízko.“

Rozjímání.
Mým však štěstím je Balm. býti blízko. (Žalm 72, 28._)

]. Sliby zjednávajl milost Božl a posilují
Vůlí. Zasvětíme-li se Bohu sliby řeholními, za—
jišťujeme si přispění jeho milosti a zároveň se
činíme ejschopnějšímí, abychom ji učinili v sobě
plodnou. Bůh jest věrný a nekonečně štědrý, naše
důvěra v něho nebude marna. Když nás zve,
abychom prohlásili svaté závazky, jež tvoří stav
řeholní, tu chce nám poskytnouti v hojnosti při
spění, nutná k jejich zachovávání. Mezi ním a
námi jest vzájemná smlouva zcela v náš prospěch;
nebot" Bůh nám dá nekonečně více, nežli mu obě
tujeme. Proto lze říci: „ó, jak hojná je tvá mi
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lost, Bože, že lidé ve stínu křídel tvých mohou.
se skrývati! Rozjařují se nadbytkem d'omu tvého
a proudem rozkoše své napájíš jel)

Svou podstatou jsou nám řeholní sliby mocným—
prostředkem k našemu posvěcování a pomáhají
ku posvěoování bližního. Utvrzují naši vůli v
dobrém, předcházejí rozpaky, rozptylují naši ne
jistotu, upevňují naše kroky na přímé stezce, po
silují nás ve ctnosti a činí nás takto Bohu podob—
nejsi-ml.

Jsou to pouta lásky, která nás pojí s původcem
všeho dobra a stávají se okovy, jen aby zame
zily, bych-om nespěchali do své záhuby. Šťastné
to řetězy, jež spíše chrání, než poutají. Ne, to
nejsou okovy otrocké, ale čestné okrasy, znaky
vznešenosti a opravdové neodvislosti.

Naše sliby jsou nám též záštitou spásyř) a mů
žeme vzhled-em k nim říci slova Davidova: „Po
stavil na skálu mé nohy Hospodin, síly dodal
mým krokům.“íř) Nejen že jsou naší obranou
proti nepříteli dobra, ony nám zjednávají také
velký mír a pomáhají nám získati nejvzácnější
zásluhy pro nebe.

Jak mnoho jest řeholníků, kteří setrvali ve
svém povolání a kteří, kdyby nebyli vázáni sli
by, vrátili by se do světa! Jak mnozí, jimž pouhá
vzpomínka na jejich zasvěcení pomohla k vítěz
ství nad nejpruděími pokušeními! Kterak také
lze svoliti ke hříchu, řekneme-li si: Jsem zasvě
cen Bohu; byl a jsem ještě obětujícím knězem i
obětním darem při oběti sebe samého. A ted'
bych měl jíti dát ďáblu to, co jsem obětoval Pá
nu! Měl bych předhoditi psům oběť zápalnou! Ná

1) Zalm 35., 8 a 9. 2) Luk., ], 69. “) Zalm 39., 3.
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ležím Kristu více nežli kalich, v něm-ž obětuje
_svou krev; jak bych mohl znesvětiti posvátnou
nádobu? Jak zavésti na “místo svaté ohavnost
spuštění ?

ll. Sliby nám pomáhají k vítězství nad
třemi hlavními překážkami. jež se staví pro
ti dokonalosti. Sliby nám pomáhají, jak _po
znamenává svatý Tomáš, k vítězství nad třemi
největšími překážkami království lásky v nás, a
jež jsou bažení po bohatství, touha po smyslných
rozkoších a vlastní vůle. Sliby vyhovujem-e po
zvání božského Mistra: „Chceš-li dokonalým býti,
jdi, prodej co máš, a dej chudým, a pojď a ná
sleduj mne;“1) činí nás takto schopnými přiná
šeti užitek v .duších, a to užitek, který zůstává.2)

Jak užitečny jsou nám proti náklonnosti ke
zlému, jíž jsmic podrobeni? Hřích představuje
se nám tisíclerým způsobem; ďábel nám klade
ustavičně své léčky; v sobě pociťujeme bouření
náruživ-ostí; na této zemi boje nemůžeme se po
zvednouti k nebi, leč bojujíce po celý život proti
světu a proti svým nezřízeným náklonnostem.

V tomto stavu jsou nám sliby mocným přispě
ním. ]e-li k jejich složení potřebí duševní síly a
zmužil-osti, jak zase ony pak pomáhají učiniti
nás silnějšími a zmnužilejšími!

Ať se v nás ozývá pobuřující hlas trojí zlé žá
dostivosti, který nazývá svatý Pavel „zákonem
hříchu“,3) my odvětíme: Přicházíš pozdě, složil
jsem sliby. Náležím Kristu a jsem jeho na věky.

lll. Sliby rozmnožují zásluhu našich ctnost
ných činů. Sliby zvyšují oenu ctnostných činů,

1) Mat., 19, .21. 2) Jan, 15, 16. 3) Rím., 7, 23.
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vztahujících se na ně; neboť skrze ně nejsou jen
pouhými úkony chudoby, čistoty a poslušnosti,
nýbrž kromě toho úkony bohopocty, to jest, úko
ny první a nejzáslužnější ze všech mravních
ctností. Jsou nám též pro vnitřní rOZpoložení
mysli, do něhož nás přivádějí, zdrojem duchov
ních pokladů.

Ten zasluhuje více, kdo Bohu více obětuje;
nuže, sliby obětujeme mu, co nejvíce jest nám
možno: své lstatky, své tělo, své srdce,_ svou sv-o
bodu, vše, co jsme a co máme. Ten zasluhuje
více, kdo jedná s nejdokonalejší vůlí; nepřísluší
však právě slibům posilovati naši vůli a utvrditi
ji v' dobrém? Ten zasluhuje více, kdo jedná s
větším spojením 's Kristem Pánem; nejsou však
sliby smlouvou našeho spojení s nebeskýml ženi
chem našich duší a zřeknutím všeho, co by mohlo
překážeti nejužšímu spojení s ním?

Proto můžeme vším právem zvolati: O, řeholní
profese, tys naší slávou, naší silou i našim bohat
stvím; tys naším druhým kířtem, neboť skrze
tebe stáváme se milenými dítkami Božími a vý
sadním'i bratry Kristovými. Blaze těm, které po
volá Bůh zasvětiti se mu! Toť jsou jeho vybraní
přátelé a výsadní ovečky božského Pastýře, pod
jeho vedením a jeho péčí „ubírají se od ctnosti
ke ctnosti, až uzří na novém Sionu Boha bohů,
Hospodina.“1)

Zachovávejme věrně, co jsme slíbili. Ukažme
celým svým životem, že jsme se odloučili od svě
ta a zasvětili Bohu; a Bůh nepřestávaje udíleti
nám svých milostí, povede nás na cestě doko—

1) Zalm 83., s.
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palosti až do příbytku blaženosti, jež jest jejím
cílem,
' Budiž veleben božský Pastýři duší, jenž jsi mě
povolal k životu řeholnímu. Prosím tě, rač mi
uděliti milosti, bych přesně plnil svaté závazky,
„které jsem vzal na sebe a stal se hodným svatým
chováním nevýslovné odměny, kterou jsi určil
těm, kteří opravdově všechno opustili, aby tebe
následovali.

Duchovní kytice. „Mým však štěstím fest
Babu býti blízko."

(Žalm 72, 28.)
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135. Povinnost zachovávati sliby.
Krátký obsah. [. Sliby jsou smlouvou mezi

námi, Bohem & institutem. Nic není spravedlivě-jšího
než přesné lach0\.1\ am řeholních slibů, jako zase není
nic nehoclnějšího a nepocti\čjšího nad jejich rušení.
Svatý Augustin to \\jadřuje pamětihodnými slovy: „Za
chou'nejte sw „sliby, a jestliže vás k tomu napomíuám,
činím tak ne ani proto, abych \ás nabádal \ykonati
spra\'_"'edli\_\skutek, nýbrž abych \ás odvrátil od velké
nepra\osti.“ Střezme se \zíti zpět, co _jsme dali.

ll. Sliby jsou smlouvou učiněnou s plnou svobodou
apo zralé úvaze. Čím jsou naše sliby, ne-li čestným
810\em a slovem svčdomí, které jsme dali za nejsla\
nějších okolností 5\ého ži\ota? Slíbili jsme Bohu něco
velkého; on nám \šak zase přislíbil daleko větší odmě
nu & víme, že „on věrný jest.“ Zachovávejme své sliby
z povinnosti, kterou nám ukládá spravedlnost.

Ill. Porušiti své sliby jest velkým neštěstím. Každá
ne\ěrnost \ přislíbení nelíbí se Bohu, dí Písmo S\até.
Lépe jest slibů nečiniti, nežli slibů učiněných nezacho
vávati. Běda podvodníku, jenz nekoná, co b\l slíbil!
Setnáme-li až do konce, dosáhneme korun).

Rozjímání.
Učiní-li muž Hospodina slib nebo zaváže-li Se přísahou,
ať nezruší slova své/w, ale splní všecka, co slíbil.

(Num., 30, 3.)

[. Sliby jsou smlouvou mezi námi, Bohem
.a institutem. ]e-li nějaká odůvodněnáí nespor
ná povinnost, pak jest to zajisté povinnost za
chovávati své řeholní sliby; neboť nic není spra
vedlivčjšího než přesné jejich zachovávání, jako
zase není nic hanebnějšího a nepoctivějšího nežli
jejich rušení. To Vyjadřuje svatý Augustin pa
mětihodnými slovy: „Zachovávejte své sliby, a
jestliže vás k tomu napomínárn, činím tak ne
ani prot-o, abych vás nabádal vykonati spravedli
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vý skutek, nýbrž abych vás odvrátil od' velké
nepravosti“

Pomnčme, jak nás k tomu vyzývá svatý Am
brož, co jsme slíbili, komu, a za jakých okolno
stí jsme to slíbili. Jde o smlouvu, učiněnou mezi
Bohem a námi a mezi námi a institutem-; jest to
smlouva, kterou Bůh sám potvrdil a která nám
zajišťuje vzácné výhody, jestliže ji zachováváme.

Bůh, jenž se honosí, že jest věrný ve svých za
slíbeníchJ) splnil svůj závazek více, nežli splniti
měl, proto může vším právem žádati, bychomi
my svůj závazek plnili; on nám to ostatně i
poroučí: „Učiní-li muž Hospodinu slib nebo za
váže-li se přísahou, at' nezruší slova svého, ale
splní všecko, co slíbil.“

Naše sliby jsou zasvěcením nás samých jeho.
božské velebnosti; tu však stojí psáno v Písmě
svatém: „Vše, co se H-ospodinu dOkonale zasvětí,
bude svatosvato H—ospodinu.“1)Střezme se tedy
vzíti někdy Zpět, co jsme dali. Dosvědčujme na
opak veškerým svým jednáním, že jsme pronik
nutí smýšlením, které vyjadřuje královský pro—
rok slovy: „Přinášej v obět Bohu díky a tak plň
sliby své Nejvyššímu. 2) „Přisáhl jsem — a to
také plním — že budu šetřiti spravedlivých
tvých řádů.“3) „Sliby své Pánu dané, plním před
zrakem všeho jeho lidu v síních Hospodinova
'domu, prostřed tebe, ]erusaleme!“4)

ll. Sliby jsou smlouvou učiněnou s plnou
svobodou a po zralé úvaze. Sliby jsme slo
žili s naprostou svobodoui z vlastní své vůle.
Nuže, zdaž není uznanou zásadou v každé spo

1)Lev., 27, 28. 2) Žalm 49., 14. 3) Zalm 118.,186.
4) Zalm i15, 18 a 19.
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lečnosti, že člověk musí dostáti svému slovu,
které po právu i svobodně byl dal, a že každý,
kdo jedná jinak, jest mrzký a nehoden důvěry?
Čím jsou naše sliby, když ne slovem čestným a
slovem svědomí, které jsme dali za nejslavněj
ších okolností svého života? Může býti jiné slo
vo, které by se mu podobalo a které tak velice
zavazuje?

Již v noviciátě jsme byli poučení o tom, k če
mu nás sliby zavazují. Bylo nám uloženo za po
vinnost studovati pravidlai slibní katechismus,
jež mluví velmi jasně o slibech, bylo též naší
povinností uvažovati o nich; jest též podmínkou
ke skládání slibů, abychom znali, k čemu se
zavazujeme. Naše zasvěcení nemůže býti tedy u
činěno jinak než s rozumem a s úplným pozná
nim.

Tato přislíbení jsme učinili my sami; učinili
jsme je po zralé úvaze, podepsali jsme je, složili
jsme je před nejsvětější svátostí a před svými
spolubratry; spis jejich jsme zanechali v rukou
svých představených; nepoznáváme z toho všeho,
že nám ukládají větší povinnost než každý jiný
závazek?

Zach-ovávejme je tedy přesně z povinnosti,
spravedlnosti a z citu cti. Plňme je také z důvo
du svých opravdových zájmů. Ten, jemuž jsme
se zasvětili, jest velkomyslný. Slíbili jsme mu
něco velkého, za to však on chová pro nás něco
mnohem většího a víme, že „věrný jest“.1)

lll. Porušitl své sliby jest velkým neště
stím. Uvažme, jak trestuhodně, nespravedlivé
i osudné jest rušení řeholních slibů. Duch svatý__ ___—___

l) 1. Thes., 5, 24.

10
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nás o tom poučuje slovy Písma svatého: „Hleď,
ať nikdy nezapomeneš úmluvy Hospodina, Bo—
ha svého. Neboť Hospodin, Bůh tvůj, jest oheň
zžírající, Bůh řevnivý.“1) „Když učiníš Hospodi
nu, Bohu svému, slib, nebudeš otáleti, bys jej
splnil, a budeš-li odkládati, bude ti to počteno
za hřích.“2) „Slíbil-lis oo Bohu, neprodlévej to
splniti; nelíbiť se mu nevěrné a bláznivé slibo
vání. Cokoli jsi tedy slíbil, splň; neboť mnohem
lépe jest neslibovati, než po slibu, co připově—
děno, nesplniti.“3) „Zlořečený jest člověk lstivý,
kterýž slib číně, obětuje co jest mdlého Pánu,
nebo král veliký jsem já, praví Hospodin zástu
pů, a jméno mé jest hrozné mezi národy.“4)

]e'-li ten nenáviděn a právem opovržení hodim,
kdo ruší slovo lidem dané, anebo který sběhne
od praporu, k němuž byl zařazen, čím nenávidě
nější i hanebnější jest pak nevěrný řeholník! Ten
ruší posvátné přislíbení učiněné Bohui lidem;
byv zařazen k praporu Kristovu, opustí zbaběle
řady vojska svatého! Jaké. to hanba, jaké. to ne
pravost!

Rušiti řeholní sliby znamená lháti Duchu sva
tému; znanmená dopustiti se křivé přísahy a sva
tokrádeže; znamená loupiti z obětí zápalné; zna
mená pohoršovati nejzáhubnějším- Způsobem bliž
ního, zarmucovati Církev, podkopávati základy
řeholního života; znamená usilovati o snížení in
stitutu, jenž nás přijal do svého lůna a jenž nám
dovolil naše zasvěcení, vyhovuje našim prosbám.

Takový zločin jest očividně neomluvitelný. Bě
da tomu, kdo by toho nechápal! Ne, nemylme

1) Deut., 4, 23 a 24. 2) Deut., 23, 21. 3) Eccles., 5
4. 4) Malach., 1, 14.

)
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se, Bůh nenechá se posmívati.“1) Nezapomínejme,
že nám naše sliby budou předloženy v den, kdy
staneme před soudnou stolicí Boží, a podle toho,
zdali jsme je věrně zachovávali nebo ne, budou
příčinou buď našeho oslaVení nebo zavržení.

Budiž veleben, Otče milosrdenství, za všechny
milosti, které jsi mi udělil, a jmenovitě za mí
lost že jsem se mohl zasvětiti životu řeholnítnu.
Děkuji ti z (celého srdce. svého, že jsi mě připustil
složiti své svaté sliby a že jsi mi pomohl dopo
sud je zachovavati. Snažně tě prosím, račiž i
nadále prokazovati mi svou dobrotivost a dejž,
abych ti sloužil se stále větší a větší věrností a
zasloužil si takto pak oné věčné odčměny, kterou
jsi přislíbil svým věrným služebníkům.

Duchovní kytice. UčimÍ-limuž Hospodina slib
nebo zaváže-li se přísahou, ať nezruší slova své—
ho, ale splní všecko, co slíbil.“

(Num., 30, 3.)

1) Galat., 6, 7.

10'
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136. Obnovování slibů.

Krátký obsah. [. Význam tohoto obnovování.
Úplným souhlasem své vůle potvrzuje řeholník smlou
vu, kterou podepsal. Reholníku jest milým podati Bohu
tento nový i slavnostní důkaz své oddanosti a své

Ěbožnosti. Kéž přilne naše vůle neodolatelně ke službě021.

ll. Milostí, které přináší obnovování slibů. Přivádí
nám na pamět naše povinnosti, potírá nestálost naší
tak promenlivé vůle. Milostí tvou jsme tvými, Pane,
nyní i na věčnosti.

Ill. Obnovovatl své allb jest zdro em zásluhy
iodpnštění. Jest zásadou, e každé zali ení na do
brém skutku jest tím záslužnější, čím znamenitější jest
skutek ten. Nuže, obnovováním slibů dosvědčujeme své
zalíbení na skutku svého zasvěcení Bohu. Smrt nás
jen tím úžeji spojí s Bohem.

Rozjímání.
Obnovte se na duc/zu myslí své. (Eim., 4., 23.)

[. Význam tohoto obnovování. Řeholník.
obnovující své sliby, potvrzuje úplným souhla
sem své vůle smlouvu, kterou byl podepsal; dává
najevo, že jest rád, že se zasvětil službě Boží;
že jej velebí za to, že jej povolal do řehole; kdy
by jeho zasvěcení se ještě nestalo, že by je s nej—
větší radostí učinil.

Naše zasvěcení bylo ve skutečnosti posvěcením
chrámu našeho těla i naši d'uše; posvěcení to, je
hož výročí oslavujeme na velký svátek nejsvětější
Trojice. V ten den, jenž jest institutu tak drahý,
přicházíme kleknouti před' třikrát svatým Bohem,
jenž přijal naši přísahu, .a v témž rozpoložení
mysli, s jiakým jsme ji složili, Skládáme ji znova.

Tímto výkonem jakož i city, které se budí
v našem srdci, díme mu: Viz mě, o Pane, hodlám
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obnoviti sliby, které jsem učinil. Co jsem chtěl a
„co jsem učinil, to chci vždycky a učiním to dines
jako dříve. Čas pokročil a změnil mnoho na
tvářnosti tohoto světa)) avšak má vůle náležeti
tobě se s (milostí tvou nezměnila. Pnokročil jsem
v běhu svého života a: nevím, kolik mi zbývá ještě
uběhnouti; ať jest to málo nebo mnoho, obětují
ti jej se vší upřímnosti svého srd'oe. Ano, chci
náležeti tobě a to jediné tobě, a jest mi sladko
podati ti znovai slavnostně dosv-ědčení své pří
lnulosti a oddanosti.

ll. Milosti, které přináší obnovování slibů.
Připomíná nám naše povinnosti, tím že jest nám
vzpomínkou na to, co jsme slíbili, a uvádí nás do
onoho rozpoložení mysli, v němž jsme se nachá
zeli, když jsme to slibovali. Tehdy byla naše
duše milá Bohu, jenž zřel v ní obraz toho, v
němž se mu jediné zalíbilo ;2) poněvadž však rysy
i barvy onoho obrazu pobledly, jest třeba je ob
noviti a to právě činíme, obnovujíce svá přislí
bení. Tento výkon jest znamenitě způsobilý, aby
oživil v nás onu víru, onu velkomyslnosti onu
lásku, kterými jsme byli proniknutí v onen den
horlivosti, kdy jsme se zasvětili nejsvětější Tro—
jici.

Obnovování ochraňuje před uvolněností, zadr
žuje nás na svahu, na němž námi d'ávají sklon-Z
nouti náklonnosti naší přirozenosti; potírá přímo
nestálost naší vůle, jež jest tak proměnlivá. Ob
novujíce sliby, utahujeme pevněji šťastná pou
tai čestné okovy, které nás poutají k Pánu a
udržují nás na cestě ctnosti.

1) 1. Kor., 7, 31. 2) Mat., 17, 5.
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Obnovování, at' se děje kdykoli, může nám
sloužiti za všemocn-ouzbraň proti ďáblu. Když
tento zloduch nás napad-á svými nášepty a po
kouší nás k mal-omyslnosti, odpovězme mu obno
vujíce přislíbení, která nás ponouká porušiti. Kéž.
jsou nám jeho pokušení příležitostí zasvětiti se
Bohu znova a s tím větší důvěrnosti duše; to za
jisté zmaří jeho záměry a obrátí je k jeho za
hanbení.

Ill. Obnovovati své sliby přináší zásluhu
i odpuštění. Obnovování slibů jest samo v sobě
záslužné. Vždyť platí zásada, že. každé zalíbení
na dobrém skutku jest samo v sobě dobrým skut
kem a to tím záslužnějším, čim jest skutek ten
světější i znamenitější, právě tak jako jest každé
zalíbení na hříchu samo v sobě novým hříchem,.
a to tím těžším, čím jest onen skutek trestuho
nější. Nedáváme však obnovováním svých slibů.
svědectví, že máme zalíbení na výkonu svého za
svěcení Bohu, výkonu to nanejvýš dobrém i sva
tém? Činíme tedy něco vzácného, což nám bude
připočteno pro nebe.

N-eotvírá nám však již pokladů milostí, jichž
jest zdrojem? Bůh nemlůže jinak, než s láskou i
s dobrotivostí pohlížeti na řeholníka, jenž při
chází ke stupňům oltářním vyznati mu, že jest
šťasten v jeho službě a že touží zůstati stále jeho
nedílněi navždy; a tu jej zahrnuje svými dary
isvou nevýslovnou štědrotou.

V Písmě svatém čteme, že Ruth vybidnutai
naléhavě pobízena Noemi, aby se navrátila do
země Moabské, odvětila: „Necnut' mě, abych tě
opustila, abych odešla; nebot' kamkoli půjdeš.
ty, půjdu já., a kde dlíti bud'eš ty, dlíti budu také
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já. Lid tvůj lid' můj, a Bůh tvůj Bůh můj. Ať mě
Hospodin trestá a zase trestá, odloučí-lí mě od
tebe něco jiného než toliko smrt.“l) Není však
řeč řeholníkova, jenž obnovuje své zasvěcení mno
hem vznešenější a podivuhodžnější? Nepraví Pá
nu našemu: At' mě nikdo nechce mluviti o tom',
bych tě opustil. Ne, nic mě od tebe neodl—oučí.
Zůstanu ti věren až do smrti, i sama smrt mě jen
tím úžeji. s tebou spojí!

Takové smýšlení musí se zajisté nanejvýše lí
biti Srdci Ježíš-ovn a činiti je ochotným udíleti
nám bezměrné duchovní bohatství jehož jest zdro
jem i plnosti.

Duchovní kytice. ,;Nejsuětější Grafice-, zasvě
cufi se ti cele, abych zjednává! tvou slávu poklad
mi bude možno a ty ode mne budeš žádal-“

(Vzorec slibní.)

1) Ruth, ], 16 a 17.
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137. Ježíš Kristus a ctnost chudoby.
Krátký obsah. I. Kristovy příklady. Ježíš, Král

králů, chtel se v chudobě naroditi i žíti. Po dobu
svého veřejného života neměl, kam by hlavu složil.
Zemřel všeho zbaven nezanechav ničeho ani k svému
pohřbení. Kterak bychom si mohli stěžovati, že se
nám něčeho nedostává, vidouce chudobu Ježíšovu?

ll. Kristovo učení. Zlořečil-li Ježíš bažení po bohat
ství, velebil chudobu, milova'l i vyhledával chudé. Pra
vil: „Blahoslavení chudí.“ Od těch, kteří ho chtěli
následovati žádal zřeknutí se statků pozemských. jak
daleko přilneme srdcem k chudobě, tak prineseme
užitek v duších.

|||. Řeholnik má nisledovati ježiše Krista. Patřme
na chudobu zraky víry; važme si této ctnosti, miluj
me ji i c'vičme se v ní jako náš Spasitel. Cím věr
něji plníme povinnosti, které ukládá, tím větší bo
hatství milosti a slávy si zasloužíme. Prosme Pána
našeho o vážení si této ctnosti, o lásku k ní i o její
uskutečnění.

Rozjímání.
Ježíš Kristus jsa bohat, stal se pro vás chudým.

(Il. Kor., 8., 9.)

[. Kristovy příklady. Ježíš Kristus jest Bůh.
]est Král králů, Pán pádů: a pán nebes i země, je
muž náleží celý svět viditelný i neviditelný. Ne
zdálo se, že při svém příchodu k lidem- objeví se
se skvoucí nádherou, s větším bohatstvím i s
okázalosti nežli David a Šalomoun?

Takovou představu si zajisté činili o jeho pří
chodu smyslní židé, která však byla pravdy d'a
leka a oni byli v lichém očekávání! Nikoli, bož
ský Mesiáš neměl vystoupiti s nádhernou chlou
bou pozemských statků. Z příčin hodných jeho
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moudrosti chtěl naopak se naroditii žíti jako
chudý, ano nejchudší všech lidí.

Pozorujme ho při jeho narození; s jakým vze
zřením se nám zjevuje? Pozorujeme jen známky
největší nouze. Jeho matka jest chudá, jeho. pě—
stoun jest chudý, místo, na němž přišel na svět,
jest jen chudý chlév; chudí pastýři byli první,
kteří byli povoláni vzdáti mu svou poctu a mají
přednost před králi; znamení, podle něhož jej
měli p-oznati, jest chudoba sama.

Ježíš Kristus, jenž dává již při svém vkročení
do života najevo lásku k chudobě, chtěl, aby by
la jeho ustavičnou průvodkyní, po celý jeho
smrtelný život.

Skrze svého proroka pravil: „Chudák já, jenž
od mládí lopotím se;“l) a skutečně, chudý jest
v Betlémě, chudý v Egyptě, chudý v Nazaretě, a
když nabyl dosti síly, podrobil se těžké práci,
stav se, on, Bůh nejvyšší, chudým dělníkem, do
bývajícím si svým potem svého chleba.

Sledujme ho za dnů jeho veřejného života. Ja
ká to nouze! Nemá ničeho na poušti, kde postiv se
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, stal se kořistí nej
krutějšího hladu. Často nemá ničeho, co by před
ložil svým učedníkům, kteří, aby se nasytih', byli
nuceni droliti klasy ve svých rukou. Nemá ni
čeho, čím by zaplatil daň, které od něho žádali
v Kafarnaum a činí k tomu cíli zázrak. Mluvě o
sobě samém, řekl: „Lišky mají doupata a ptactvo
nebeské hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by
hlavu položil.“2)

Zvláště pak se jeví chudý v den své krvavé
oběti. Na kříži nemá ničeho; o jeho šat se rozdě

1) Žalm 87., 10. 2) Mat., 8, 20.
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lili katanél a o roucho jeho metali los. A ani po
smrti ho chudoba neopustila. Vše, co slouží ku
pohřbu: plátna, rubáš, hrob, dodali cizí lidé, on
nemá ničeho.

„Nedivtne se tedy,“ praví nám náš svatý zakla
datel, „jestliže se nám něčeho a to i nutného ne
dostává, když se Ježíši Kristu nedostávalo vše
ho.“l)

ll. Kristovo učení. Netoliko za svého smrtel
ného života byl Ježíš Kristus chud a jeví se i ny
ní. chudým ve své svátosti lásky, nýbrž on chu
dobu též velebil a radil, kdežto bohatstvíi zá
možnost proklínal. Pravil: „Blahoslavení chudí
duchem—,neboť jejich jest království nebeské;“2)
a na jiném místě: „Blahoslavení jste vy chudí,
neboť vaše jest království Boží.“3) Řekl také: „Bě
da vám bohatým, neboť již máte potěšení svo
je.“4) „Bohatec vejde těžko do království nebes-
kého. Snáze jest velbloudu projití uchem jehly,
než boháči vejíti do království nebeského.“5)

Ježíš Kristus obzvláště miloval chudé; chudým
např-cd hlásal své evangelium; z chudých vyvolil
si své první učedníky, které chtěl učiniti sloupy
své svaté Církve. Těm, které volá k životu do
konalému, pravil: „Jdi, prodej co máš a dej chu
dým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď a ná
sleduj mě.“6

Tak chtěl Spasitel světa potírati to, co jest
záhubou světa: hrabivost, bažení po bohatství,
onu touhu po majetku, jež jest pramenem toli
kcrých zločinů; chtěl nám zasloužiti milosti za
vázati se následovati ho na cestě zřeknutí se

1) 86. rozj., ]. 2) Mat., 5, 3. 3) Luk., 6, 20. 4) Luk.,
6, 24. 5) Mat., 19, 23 a 24. 6) Mat., 19, 21.
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všeho pomíjejícího bohatství a vážiti si jen bohat
ství věčného.

Naším hlavním posláním jest vyučovati chudé,:
svatý Jan Křtitel z La Salle nám tu praví: „Při
lnete-li ze srdce k chudobě, budete přinášeti u
žitek v duších,“1) nebude-li tomu tak, „nebudete
od chudých milování ani u nich oblíbeni.

m. Řeholnik má následovati Ježíše Krista.
Zvláště my, řeholníci, musíme chápatí naučení
Krist-ovo, i uposlechnouti ho. Patřme na svatou
chudobu zraky víry a spatřujme v ní zamilova
nou božského Spasitele a stálou jeho průvod
kyní, která ji má býti také všem, kteří nastu
pují cestu evangelických rad. Spatřujme v ní
též osvobodit—elku,která., roztrhavši pouta hra
bivosti, jimiž jest duše připoutána k zemi, po
skytuje nám nejlepší možnosti zjednávati slávu
Boží a spásu bližního.

Važm—esi řeholní chudoby a milujme ji a do
svědčujm—eto přesným zachováváním pravidel,
která se na ni vztahují. Přihodí-li se, že nám dá
vá zakoušeti svých krutostí, nestěžujme si, ale
naopak radujme se, že jest nám poskytnuta pří
ležitost státi se podobnějšími svému božskérnu
vzoru a rozm'nožiti své zásluhy.

Prosme snažně Pána našeho o vážení si evan
gelické chudoby i o lásku k ní a o život podle
ní, jsouce pamětlivi, že jest též podstatou na
šeho stavu, že čím včrněji ji budeme zachovávati,
tím více budeme prospívati ve svatosti a tím vět
ších nároků nabudeme k dosažení bohatství slá
vy, kterou určil Bůh těm, kteří se z celého srdce
zřekli pozemských statků.

1) 86. rozj., 3.
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Rceme často se svatým Františkem z Assisi:
„O Ježíši, jenž jsi byl přivítán chudobou při
svém narození, věrnuě chudobou provázen až k
hodině své smrti a chudobou doprovázen až do
nebe, ukaž mi cesty této ctnosti tak milé tvému
Srdci,“ a uděl mi, abych jimi kráčel s nejzmu—
žilejší i s nejstálejší velkomyslností.

Duchovní kytice. „Zamilujte si chudobu, jak
fi tin-510ml]ežžš Kristus a jako nejiistějši pro
středeki, fám'tž Můžete dosíci dokonalosti—“

(Sbírka.)
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138. Důvody pro ctnost chudoby.
Krátký obsah. !. Pán náš žil v chudobě i ra

dil !: ui. jsa bohat stal se chudým, dí svatý Pavel.
Chudobu učinil svou nerozlučnou družkou. „Syn člo
věka nemá, kde by hlavu položil.“ Blahoslavil chudo
bu: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jestkrálovství nebeská“ Nemůžete sloužiti Bohu a ďablu
bohatství.

II. Svatí pěstovali i doporučovali chudobu. Vzpo
meňme si na svatého Antonína, jenž opustil svět slyše
slova Spasitelova: „Prodej. co máš, a dej chudým,
a pojď a následuj mě.“ Připomeňme si svatého Bene
dikta, svatého Bernarda, svatého Františka z Assisi a
našeho svatého zakladatele, jenž pravil, že chudoba
jest podivuhodným bohatstvím. Cerpejme z evangelia
bohatství života věčného.

lil. Ctnost chudoby jest nutná k životu řeholnimu.
„Přesné zachovávání slibu chudoby jest jednou z nej
větších výhod. které lze poskytnouti klášterům,“ praví
svatý an Křtitel z La Salle; „naši Bratři udrzí se
jen te dy, budou-li chudí. Čím je kdo chudší, atím
více prostředků má cvičiti se v ctnosti a prospívati

v dokonalosti.“ Kéž jest jediné Bůh dílem našehodědictví nyní, aby pak by naším podílem na věč
nosti.

Rozjímání.
Každý z vás, jenž neodr'íká se všeho, co má, nemůže

býti mým učedníkem. (Luk., 14., 33.)

]. Pán náš žil v chudobě i radil !( nl.
Pán náš opustil nebe pro zemi. „Jsa bohat, stal
se pm vás chudým.“l) praví svatý Pavel. Tak
miloval chudobu, že ji učinil svou nerozlučnou
družkou. V jeslích betlemských, v nazaretské díl
ně, na Kalvarii, všude jej vidímíd s ní a slyšíme,.
an dí: „Lišky mají doupata, a ptactvo nebeské

1) ll. Kor., 8, 9.
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hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu po
ložil.“1)

Slyšme božského Mistra, kterak blahoslaví pře
devším evangelickou chudobu a doporučuje ji
svým učedníkům: „Blahoslavení chudí duchem,
neboť jejich jest království nebeské.“2) „Nesklá
dejte sobě pokladů na zemi, kde rez a mol kazí
a kde zloději vykopávají a kradou, ale sklád'ejte
sobě poklady v nebi.“s) „Prod'ej co máš, a pojď,
následuj mě.“-*) „Nemůžete Bohu sloužiti a ma
moně.“5) „Každý z vás, jenž neod'říká se všeho,
co má, nemůže býti mým učedníkem.“s)

Ježíš Kristus chtěl, aby tato ctnost byla pě
stována po 'v'šechny doby v jeho Církvi. A nevi
díme skutečně prvních věřících prodávati své
statky a přin-ášeti výtěžek z nich k nohám apo
štolů? Nepočítá se na tisíce zmužilých duší po
všechny věky, které, aby se lépe řídily evangeli
ckými zásadami, zbavily se všeho majetku? Re
kové chudoby mohli v pravdě říci slova apošto
lova: „Co mi bylo ziskem, to jsem položil pro
Krista za škodné. Ano, já pokládám za škodné
všecko pro vznešenost poznání Ježíše Krista, Pá
na mého, pro nějž to všecko jsem obětoval.“7)

ll. Svatí pěstovali chudobu a doporučovali
ji. Svatý Antonín „opouští svět, slyšev slova Spa
sitelova kázati: „Chceš-li dokonalým býti, jdi,
prodej co máš, a dej chudým, a budeš míti po
klad v nebi; a pojď a následuj mě.“a) Svatý Bes
sarion, nesa evangelijní knihu, domníval se sly
šeti: „Prodej, co máš, a dej chudým,“ a nemaje

1) Mat., 8, 20. 2) Mat., 5, 3. 3) Mat., 6, 19 a 20.
4) Mar., 10, 21. 5) Mat., 6, 24. 6) Luk., 14, 33.
7) Filip., 3, 7 a 8. 8) Mat., 19, 21.
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již ničeho, daroval světeci onu knihu. Svatý
Arsen zaměnil lesk císařského dvora za chudobu
nuzné cely klášterní. Pouště bylo lze viděti za
lidňovati se jako města, a co tam přišli lidé hle
dati, byla vedle samoty přísnost chudoby. Při
pomeňme si svatého Benedikta, svatého Bernarda,
svatého Dominika a jmenovitě svatého Františka
z Assisi, tohoto Deka odříkání, jehož duše se
zračí v následující prosbě: „Pane ]ežíši, ukaž
mi cesty chudoby, ctnosti to, jež jest tak milá
tvému Srdci. Smiluj se naďe mnou, neboť ji tak
náruživé miluji, že nemohu bez ní žíti, ty jsi to,
Pane, který jsi mi dal tuto vroucí lásku.“

Mohli bychom zapomenouti našeho svatého
Otce, jenž se zbavil svého majetku, rozdav jej
chudým, a jenž založil náš institut na základech
chudoby; jenž vedl v Remeši, ve Vaugirard a v
v Saint-You život úplného strádání a jenž pravil:
„jak podivuhodným bohatstvím jest chudoba! Jak
pevné jsou její zdi! Či není to velkým bohatstvím
míti svaté evangelium a čerpati z něho kdykoli
se nám zachce bohatství života věčného?“

lll. Ctnost chudoby jest nutná k životu ře
holnlmu. Bez ctnosti chudoby není možno zřek
nouti se všeho způsobem úplným a příslušícím
našemu svatému stavu; ani dostáti slibu, který
jsme učinili Bohu a institutu; ani zachovávati sva
tá pravidla, ani působivě přispívati k blahu naší
řeholní společnosti.

Tot' jest, co praví svatý Jan Křtitel z La Salle:
„Přesné zachovávání slibu chudoby jest jednou
z největších výhod, které lze poskytnouti klá
šterům. Naši Bratři udrží se jen tehdy, budou-li
chudí; naopak ztratí ducha svého stavu, jakmile
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budou usilovati zjednati si věci k životu nepo
třebnýchf“

Ctnost chudoby jest dokonce podstatou na
šeho stavu; všechno nám to praví: náš šat, naše
pravidlai naše zvyky. Ona jest nám mocným
přispěním proti nepřátelům spasení; ona pře
dejde mnohá pokušení a otupuje útočné šípy nebo
je odráží zpět na ty, kteří je na nás metali; po
máhá nám kráčeti na cestě svatosti, „nebot',“
jak dí též náš svatý Otec, „čím jsme chudší, tím
více prostředků máme cvičiti se v ctnosti a pro
spívati v do.konalosti “

Zachovávání řeholní chudoby zůstavuje nám
úplnou svobodu oddati se službě Boží a dílu,
které nám prozřetelnost Boží svěřila; jest hoj
ným zdnojem útěchy a milosti; jest naší ctí u
lidí a obohacuje nás zásluhamí pro nebe, kde
nám zabezpečuje tím vyšší postavení, s čím více
ducha víry1 a s čím větší věrností jsme ji zacho
vávali na zemi.

Duchovní kytice. „Proste velmi Boha za od
loučení ode všeho, abyste l_nuli jen k němu sa
mé.;mc, v čemž spočívá; Veškeré štěstí tohoto. i ona—
ho života.“

(35. rozj., l.).—
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139. Výhody řeholní chudoby.
Krátký o'bsa h. ]. Výhody chudoby pro kon

gregaci. Chudoba nás zůstavuje úplně dílu horlivosti,
jež jest cílem našeho povolání. Netoužíme po ničem,
než věnovati se bezvýhradně křesťanské výchově dítek,
zvláště pak dítek chudých. Chudoba jest strážkyní
zachovávání pravidel a odpomáhá každému zneužití,
které se týká potravy, šatstvai ubytování. Zamilujme
si chudobu, která udržuje lásku k práci a vzdaluje
zahálku.

ll. Chudoba jest pro řeholuika záštitou proti no
přůtelům lpasonl. Ona potírá hrabivost, žádostivost to,
kterou nazývá svatý Pavel „kořenem všeho zla“. St'astni
jsou opravdově chudí. S královským prorokem mohou
říci: „Základ naděje mě v tobě jest, Panel“ „Každý,
kdo opustí vše pro jméno mé,“ dí ježiš Kristus, „sto
krát více vezme a život věčný v dědictví dostane.“

lll. Chudoba účinným prostředkem postupu vel
kými kroky na cestě dokonalosti. Podle svatého
Bernarda jest dobrovolná chudoba kořenem dokonalosti,
živitelkou pokory a silou všech ctností. Napomáhá
učiniti nás čistými, poslušnými umrtven'rmi, tichými
1 milosrdnými. Ona jest skrytým pokla em, o němž
se zmiňuje evangelium, k jehož zakoupení nesmíme
váhati prodati vše „co máme. Nelze ani věřiti, jak
velice iest člověk ode všeho odloučený schopen půso
biti dobro v Církvi.

. ,
Rozjímaní.

Na Ira/m I'Zť'ZřÍIN,praví Hospodin, leč na chudičké/10.
(Isaiáš, 66., 2.)

[. Výhody chudoby pro kongregaci. Jak
prospěšna jest náím chudoba při díle horlivosti,
jež jest cílem našeho povolání! Nechává nás vč
novati se cele povinnostem řeholníkai křesťan
ského učitele. Místo abychom byli zabrání spra
vováním statků i zájmrů časných, můžeme se za
bývati jen povinnostmi svého svatého stavu; po—
1:
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dle doporučení Kristova „necháváme mrtvé po
chovávati mrtvé ,“1) toužíme jen věnovati se bez
výlnadně křesťanské výchově dítek a jmenovitě
dítek chudých.

Řeholní chudoba zavádí v kongregaci stejnost
i rovnost, které v 'ní mají vládnouti; přetíná
každou osobiv-osti každou snahu po zvláštno
stech; nepřipouštíi do řeholních obcí ničeho, co
by mohlo připomínati, že jsme měli ve světě to
neb ono šťastné postavení, a tím předejde žárli
vosti nesjednocenost. Jest strážkyní zachovává—
ní pravidel a odpom'áhá každému zneužití, které
se vztahuje na stravu, šacení a ubytování. Udr
žuje zvyk na práci ilásku k ní a zamezuje
všechny nepořádky, které má v zápětí zahálka.

Řeholní chudoba zjednává kongregaci vážnost
dobrých lidí, nakloňuje myslí v její prospěch a
poskytuje ji ve veřejném mínění čestného místa
čehož jest jí potřebí k svatému dílu, jež má ko
nati.

ll. Chudoba jest pro řeholnika záštitou
proti nepřátelům spásy. Potírá přímo hrabi—
vost, lásku to k bohatství, o níž děl Ježíš Kristus:
„Bohatec vejde těžko do království nebeského,“2)
onu chtivost, kterou nazývá svatý Pavel „koře
nem všeho zla“,3) a o níž praví, že nechává „u—
padnouti v pokušení a v losídlloďáblovo a v mno
ho žádostí nerozumných i škodlivých, které vrha
jí lidi) ve zkázu a záhubu.“-*')

Blaze opravdově chudým-! Plují beZpečně oce
ánem tohot-o života, neboť uvrhli do vln vše, co

1) Mat., 8, 22. ?) Mat., 19, 23. 3) 11. Tim., ()
4) l. Tim., 6, 9.

, 10.
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přetěžovalo loď a mohlo přivoditi její zkázu.
Jejich srdce jest chráněn-o před sváděním ďábel
ským i světa a mohou říci s královským proro—
kem: „A nyní od koho čekat co? Od tebe, Pane!
Vždyť je základ naděje mé v tobě.“l) „Bůh bude
skalou mou, dílem mým na věky.“2)

Kde lze nalézti sladší, vroucnější a trvanlivější
pokoj než v srdci těch, kteří se stali chudými z
lásky k Ježíši? jsou zbaveni starostí a nesčetných
obav, kterými jsou zabrání a jimiž jsou trápení
synové tohoto světa; duše jejich jest klidnější
než jest pobouřenái znepokojovaná duše ctižá
dostivých i lakomých.

Odevzdávají se s úplnou i s odůvodněnou dů
věrou v péči božské prozřetelnosti se zřetelem ke
všemu, čeho je k životu potřebí. Zakxoušejí
pravdu slov božského Mistra: „Neboj se malé
stádce, nebot' zalíbilo se Otci vaš-emu dáti vám
království. Prodejte, co máte, a dejte almuž
nou,“=*)_„Každý, kdo vše opustí pro jméno mé,
stokrát více vezme a život věčný v dědictví do—
stane?)

lll. Chudoba jest účinným prostředkem
k postupu na cestě dokonalosti. Podle svatého
Bernarda jest dobrovolná chudoba kořenem d'o
konalosti, živitelkou pokory a silou veškerých
ctností. Napomáhá, abychom se stali čistými, po
slušnými, umrtvenými, tichými a milosrdnými, u
vádí řeholníky do nejlepšího rozpoložení mysli,
jak kráčeti v šlépějích Kristových a nedati se ani
zastaviti, ani zdržovati nějakou překážkou.

1) Zalm 38., 8. 2) Žalm 72., 26. 3) Luk., 12, 32 a
33. 4) Mat., 19, 29.

11'“



164

jako jest zápasník schopnější k zápasu, odloží-li
všechno zbytečné, a jako kráčí rychleji a s větší
bczstarostností cestující, není-li ničím obtížen, tak
ti, kteří zachovávají evangelickou chudobu, mo
hou snadněji překonati překážky svého posvě
cování a oddati se odhodlaně následování bož
ského Mistra na cestě spásy a v konání dobrého,
které mají působiti.

„O, svatá chud-obo, jakým jsi pokladem!'“ Sva—
tý jan Křtitel z La Salle dí: „Nelze ani věřiti,
jak ten, který tě věrně zachovává, jest schopen
vykonati mnoho dobra v Církvi“ O něm platí
slova Písma svatého: „Šťasten boháč, který shle
dán byl bez vady, který za zlatým kovem se ne
honil, po penězích, po pokladech nedychtil. Kdo
je takový? Abychom ho chválili! Neboť činil
divy v životě svém.“l) Zdaž nepravil Hospodin
ústy svého proroka, že opravdově chudí mají
veškeren přístup k němu, že splní jejich tužby a
dbá na smýšlení jejich srdce, že řídí své zraky
k jejich potřebám, že nepohrdá jejich pokornou
modlitbou že jest k nim štědrý a že se činí dílem
jejich dědictví ??)

Kterak pochybovati, že udílí Bůh jejich pracím
svého nejhojnějšího požehnání a že působí proto
hojný užitek v duších? „Řeholní chudoba,“ praví
svatý František z Assisi, „jest onen skrytý po—
klad, o němž činí zmínku evangelium, k jehož
zakoupení nesmíme váhati prodati vše, co má
mc.“==)

Ona jest znamenitě záslužným sebezapřením
a činí nás hod-nými štědroty toho, jenž pravil:

1) Eccli., 31, 8 a 9. 2) Žalm 9., 10. 3) Mat., 13, 44.
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„Am-en pravím, že vy, kteří jste mě následovali . . .
seděti budetei vy na dvanácti stolicích, sou
díce dvanácter-o pokolení izraelských.“1)

]e-li pravda, že zbohatneme tolik na statcích
nebeských, kolik se odloučíme od statků pozem
ských, tu opravdově chudý řeholník hromadí po—
klad na poklad, zásluhy na zásluhy a připravuje
si místo z těch nejvznešenějších míst ve slávě
nebeské. Ano, jemu náleží dary božské štědro
tl, jemu bohatství nového Šalomouna, jemu hoj

nost statků nebeského ]erusal-ema a svrchované
štěstí, o něm praví Ježíš Kristus, řka: „Blaho
slavení jste vy chudí, nebot' vaše jest království
Boží.“á)

Duchovní kytice. „Nelze am“ věřiti, jak jest
schopen působiti dobro v Církvi ten, jenž jest ode
vše/Jo odloučen-“ _

(134. rozj., l.)

1) Mat., 10, 28. 3) Luk., 6, 20.
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140. Život v řeholní chudobě.

Krátký obsah. !. Zapověděti si přísně každý
vlastnický výkon. Reholník mající ducha chudoby řídí
se záměry Církve, která zapovídá každému řeholní
ku jednati jako vlastník. Nechce míti z žádného du
vodu peněz u sebe bez splnomocnění svých představe
ných. Stává se chudším nežli poslední z chudých a ne
nakládá volně s ničím bez dovolení. Vyvolte si chu
dobu za nejlepší prostředek prospívati \' dokonalosti.

Il. Odlučovati se víc a vice od utvořených statků.
„Snažte se vždy o zbavení i zřeknutí se všeho,“ dí
svatý Jan Křtitel z La Salle, „abyste se stali podob
nými ježíši Kristu, jenž z lásky k vám trpěl nedo
statek všeho po celý svůj život.“ Opravdové chudý
duchem má právě takovou lásku k chudobě, jakou mají
svčtáci k bohatství. Proste vroucně Boha o úplně od
loučení 'od časných statků.

llI. Chovati se při každé příležitosti jako oprav
dově chudý. Řeholník mající ducha chudoby omezuje
se na to nejnutnější a odmítá zmužile vše, čeho mu
není nevyhnutelně potřebí. Setři, pokud mu to v jeho
postavení jest možno; volí pro sebe, co jest nepatrněj—
šího a nejnepohodlnějšího. Konečně jest tomu rád, že
se mu něčeho nedostává, aniž k tomu přispěl. Cho
vejte právě tolik lásky k chudobě jako světáci k bo
hatství.

Rozjímání.
C/mdý bývá c/nr'álan. (Ecel/'. 10., 33.1

[. Zapověděti si přísně každý vlastnický
Výkon. Řeholník, mající ducha chudoby, řídí
se záměry Církve a jmenovitě nařízením papeže
Innocence lII.: „Zapovídáme každému řeholníku
pod trestem soudu Božího, míti nějaké vlastni—
ctví, a-t'jest to pod jakoukoli záminkou? Obává
se prOpadnouti církevní klatbč, kterou pronesli
církevní sněmy nad řeholníky, kteří se prohře
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šují, jednajíce jako vlastníci; nechce míti u sebe
z žádného důvodu peněz bez nařízení svých před
stavených, věda velmi dobře, že, jak poznamená
vají naše svatá pravidla)) jest to poklesek, jenž
jest způsobilý, aby uvalil na svého původce, ano
i na jeho řeholní obec zlořečení Boží.

Neočekává ničeho za svou práci a za jiné vý
hody, které poskytl snad své kongregaci, jsa pa
mčtliv zasady církevního prava: „Vše, čeho na
bude řeholník, nabývá pro svou řeholní společ
nost.“

Přechovátvá u sebe jen to, co jest pravidly ur
čeno k jeho osobnímu užívání, a i to nepovažuje,
jak) by jemu to náleželo, nvbs'v,: řeholní obci.
Nezná výrazů můj a tvůj, které skutečně nemají
v ústech lidí, kteří slíbili chudobu, žádného smy
slu, nahrazuje je slovem náš, dávaje takto najevo,
že vSe, co snad má, patří všem.

Nemá ničeho ukrytého, ničeho uzamčeného, ni
čeho, co by nemohli jeho představení viděti a
vzíti. N—edovolujesi ničeho, s ničím nenakládá
volně bez dovolení a oznámí vždy představeným
svým, co si dovolil, předpokládaje jejich souhlas.
Jedním slovem: stal se chudším posledního z
chudých; tito mohou vyžebraný kousek chleba
prodati, darovati nebo zahoditi, kdežto on by
toho učiniti nemohl, poněvadž se naprosto zřekl
každého vlastnického výkonu.

Zamilujm-e si chudobu, jako ji miloval Ježíš
Kristus a jako nejjistější prostředek k pokroku
v dokonalosti.

1) Kap., 19, 10.
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II. Odlučovati se víc a více od stvoře
ných statků. „Nemějte ničeho,“ praví nám náš
svatý zakladatel, „a s ničím nenakládejte volně,
ani se svou vůlí; mějte konečně touhu vždy po
nedostatku a po zřeknutí se všech věcí, abyste
se stali podobnějšími Ježíši Kristu, jenž trpěl
nedostatek všeho za svého života z lásky k
vám "')

Ř-eholník, mající ducha chudoby, nejen že s
ničím volně nenakládá, leč ve shodě s poslrušino
stí, ale odlučuje též víd a více srdce své od statků
stvořených. Pohlíží na ně zraky víry, poznává
jejich marnost, křehkosti nícotnost. Netouží po
tom, čeho nemá, nelpí nikterak na tom, co má,
jsa vždy ochoten zříci se toho a zříká se toho
skutečně bez obtíží, je-li mu to nařízeno. Nemluví
nikdy o tom-, co zanechal, vstoupiv do řehole.
Touží po nedostatku a po zřeknutí se všech věcí.

Střeží se sběratelské vášně, nehromadí ani knih,
ani obrázků, ani zbožných předmětů; jeho cela
není nacpána ničím, co není nevyhnutelně po—
třebné. Dává přednost nejchudším domům.

K chudobě chová právě tolik lásky jako své—
táci k bohatství. Miluj-e chudé a rád se jim vě
nuje, považuje je za miláčkyi zástupce Kri—
stovy.

lll. Chovati se při každé příležitosti jako
opravdově chudý. Řeholník, mající ducha chu
doby, omezuje se na to nejnutnější a odstraňuje
všecko zmužile, čeho mu není nevyhnutelně po—
třebí. Proto si nedovoluje žádného nadbytku v
šatstvu a v ostatních věcech k jeho potřebě.

1) Sbírka.
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Jsa milovníkem chudoby, nepřechovává ničeho
krásného, vzácného i drahocenného a řídí se roz
hodnutím svatého církevního sněmu tridentské
ho: „Vše, co slouží ku potřebě řeholníkově, má
se shodovaitfi s jeho slibem chudoby.“l) Cestuje-li,
neodbočuje od cesty, kterou mu naznačili jeho
představení, a skládá počet ze svých útrat.

Pečuje, aby ničím nemrhal, ničeho nezkazil &
neztratil z toho, co náleží řeholní obci, domní
vaje se, že jest zavázán udržovati to, jako kdy
by to byl jeho vlastní majetek. Setři, pokud mu
možno, toho, co jest k jeho potřebě nebo co má
ve své správě.

]e-li prokurátorem, jedná jen v rozsahu moci
mu udělené, nečiní výdajů a nedává podnětu k
nim, leč podle dobře mu známých záměrů před
stavených nebo na výslovný jejich rozkaz; ne
kupuje ničeho zbytečného a nepřestupuje mezí
jakosti ani množství a béře v úvahu skutečnou
potřebu a nikoli choutky, libůstky a fantasií.

Řeholník, mající ducha chudoby, volí pro sebe
co jest nepatrnějšího i nejnepohodlnějšího.

Svou chudobu projevuje v jednotlivostech své
ho života. Ví, že býti chudým znamená míti ve
všem nedostatek a nalézti sotva z čeho živu býti.
_]sa přesvědčen, že takovým jest stav, kterému se
oddal, chce žíti jako chudý, býti chudě ubyto
ván, chudě st1avován,chudč šacen a míti k své
potřebě jen takové věci, které přísluší stavu chu
dého. Pracuje, aby získal své živobytí a přijímá
nicméně vše, co se mu nabízí v řeholní obci,
jako almužnu. Nejen, že si nikdy nestěžuje na
stravu nebo na šacení, nýbrž shledává, že se

1) Scss., 25.
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příliš -o něho p-ečuj-e, a jest za vše, co se mu po
skytuje nebo udělí, svým představeným i své ře
holi vděčen.

Nedostává-li se mu někdy toho, čeho potře
buje, tu “siespíše z toho radujte, než aby se nad
tím rm'outil a nachází v tom pohnutku, velebiti
Pána. J-e-li nem-ocen, nežádá drahých léků, jsa
pamětliv, že nemoc nemění ničeho na podstatě
chudého stavu, jemuž se oddal.

Taková pozornost i věrnost ve cvičbě chudoby
způsobí, že jeho svědomí nebude znepokojováno,
jak se tak snadno stává vzhledem na chudobu.
Takto se zalíbí Ježíši Kristu, získá pro sebeí
pro svůj institut jeho požehnání a zaslouží si
oněch nebeských statků, které jsou přislíbeny
chudým duchem.

Duchovní kytice. „Buďte rádi,“ když se vám
něčeho nedostává, ava-"žjste to zavinili.“

(Sbírka.)
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141. Pohnutky svaté řeholní čistoty.
|<rátký obsah. [. Pán náš velebí čistotu. Chtěl,

“aby ti. kteří s ním měli býti v nejužším styku, byli
čistí tělem, myslí i srdcem. Za matku vyvolil si pan
nu, na níž není poskvrný, za pěstouna josefa, nej
čistšího to ze synů izraelských za milovaného učed
níka svatého Jana, panického to apoštola. Pobožnost
k nejsvětější Panně Marii bude záštitou naší čistoty.

ll. Církev svatá isvati oslavují čistotu. Apošto—
lové Církve oddali se panenství, její řeholníci mají
býti čistí jako andělé. Chce, aby u každého křesťana
ovládala duše tělo. Svatí oslavují jako o Závod tuto
ctnost. „(), čistota“ volá svatý Atanáš, „ty jsi slá
vou apoštolu životem andělů a korunou svatých.“
Cistoton se musíme podobati andělům a věnovati se
jen tomu, co se vztahuje na službu Boží a na spásu
(lítck.

Ill. Čistota jest naléhavou povinnosti řeholníků.
„Bůh nás povolal státi se svatými,“ praví apoštol.
Jako obloha nemá poskvrny nad oblastí mračen, tak
at' jest i naše duše prosta každé smyslné náklonnosti
ve svatém stavu, do něhož nás Bůh povznesl. Uží
vejme prostředků nám daných, abychom se uchovali
v neporušitelné čistotě.

Rozjímání.
Můj mi./j" kur/ui se, kde plno lilií. (Cant. 2., 16.)

l. Pán náš velebí čistotu. Ježíš Kristus dá
vá tisíc:—rýmzpůsobem najevo, že miluje zvláště
čistotu, ctncst to jemnocitných duší, květinu to
zahrady Církve svaté, jednu z nejkrásnějších o—
zdob života řeholního. Chtěl, aby všichni, kdož
měli s nim býti v užším styku, byli čistí tělem,
myslí i srdcem. Slovo Boží stalo se tělem, zdo—
bíc takto ve své božské osobě lidskou přiroze
nost čistotou nade všecko přirovnání; za matku
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si zvolilo nejčistší z panen, královnu andělů,
tu o níž je psáno: „Poskvrny na tobě není.““l)

Za svého pěstouna i ochránce své Matky muže
panického, josefa, nejčistšího ze synů izraelských.
Chtěl, aby jeho předchůdce byl panicem a před
svým narozením očištěn od hříchu dědičného.
Všem svým apoštolům předepsal věrné zacho
vávání svaté ctnosti a povyšuje z nich svatého
Jana, pani-ckého apoštola na milovaného učední
ka a udělil mu za odměnu jeho čistoty dvě ne
výslovné milosti, předně že směl položiti svou
hlavu na božskou jeho hruď při velikonoční ve
čeři a pak že jej učinil na Kalvarii svým vlastním
zástupcem, aby pečoval o jeho nejsvětější Matku,
které praví, naznačuje ho:, „Ženo hle syn tvůj.“2)

Již skrze královského proroka velebil 1 chválil
svatou ctnost. „Pane, kdo smí býti hostem ve
tvém stánku, aneb kdo přebývati na tvé svaté
hoře? Kdo žije bezvadně.“=*) „Blahoslavení bez
úhonných mravů, kteří chodí v zákoně Hospo
dinovč.[) Pak ji sám velebí při kázání na hoře
a zaradil ji mezi osmero blahoslavenství řka:
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vi
děti budou.“

již zde na zemi naplňuje tato slova,_sděluje se
cela zvláštním způsobem čistým duším—,osvěcuje

je svým světlem, dávaje jim okoušeti své útěchy,
vcházeje s nimi v nejdůvěrnější spojení, číně z
jejich srdce svůj trůní svou zahradu rozkoší;
a to všejest pouhým stínem toho, co jim určuje
v nebeském ]erusalemě, v onom městě, jehož jest

') Cant., 4, 7. 2) jan 19, 26. 3) Zalm 1—1., 2.
"? Žalm 118., l. 5) Mat., 5, 8.
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sluncem,') do něhož nevchází nic nečistého, kde
podle výroku svatého apoštola jana: „Panici Zpí
vají jako píseň novou před trůnem, a nikdo ne
mohl se naučiti té písní, a kteří následují Berán
ka, kamkoli jde.“-')

Tu pochopujeme, proč nás náš svatý Otec
důrazně napomíná, bychom tuto ctnost milovali:
„Zamilujte si zvláště čistotu, oblíbenou to ctnost
Kristovu aby vás tento božský Spasitel něžně
miloval a bylo mu rozkoší zůstávati s vámi; ne
boť jeho rozkoší jest býti s lidmi čistými.“")

ll. Církev svatá i svatí oslavuit čistotu.
Církev dědička Ducha Kristova, dává najevo
tutéž úctu před čisto.tou Z jejich dítek jsou pa
nicové i panny nejvíce ctěni. její apoštolové jsou
oddáni panenství; její řeholníci m'ají býti čistí
jako andělé. jejím hlavním cílem jest dáti vlád
n-outi čistotě a postaviti v každém křesťanů duši
vládkyní nad tělem.

Všichni svatí oslavovali jako o závod tuto
ctnost. „O, čistoto,“ volá svatý Atanáš, „jak jsi
velikái slavná! jak tě miluje Bůh a jak tě ve
lebí nebeští duchové! Tys radostí proroků, slá—
vou apoštolů, životem andělů a korunou svatých.“
„O, svatá ctnosti,“ volá zase svatý Efrem', „ty
podmaňuješ tělo a vzlétáš nenadále až k nebi!
Duše nachází v tobě perutě, aby se povznesla
k Bohu; ty naplňuješ naše srdce blahem, osvětlu

ješ svaté; poutáš satana v jeho tem-ných propa
stech; tys duchovním vozem, jenž veze člověka
do nebeského příbytku.“

S jakou bedlivostí a věrností ji zachovávali!
Připomeňme si svatého Benedikta, svatého Ber

[) Apoc., 21, 23. '-') Apoc., 141, 3 a 4. 3) SS. rozj., ].
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nat—da,svatého Tomáše Akvinského a tak mnoho
jiných, v jejichž duši se Bůh zhlížel jako v
zrcadle, a spatřujme v nich vzory, kterých máme
následovati.

„Musíte se podobati andělům vnitřní i zevněj
ší čistotou, neboť musíte jako andělé býti úplně
vyproštění od tělai od smyslných rozkoší, tak
že se zdá, že jest ve vás jen duše, že jen o ni
pečujete a že jest cílem vašeho zaměstnání; ne—
bot' jste od Boha určeni, abyste se jako andělé
věnovali jeho služběi péči o duše.“l)

Ill. Čistota jest naléhavou povinnosti ře
holníků. Když jsme byli křtěni, vzali jsme na
sebe povinnost žíti v čistotěi v spravedlnosti a
říditi se slovy apoštolským'i: „Nevíte-liž, že jste
chrámem Božím..., že těla vaše jsou údy Kri
stovými a chrámem Ducha svatého? Mám-li tedy
znesvčtiti údy Kristovy a chrám Ducha svaté
ho? Rozhodně ne. Nuže, oslavujte a noste Boha
v těle svém, vždyť nejste svoji, nýbrž toho,
jenž vás vykoupil za cenu velikou, toho, jenž
zemřel, abyste byli před ním svatí, neposkvr
nční a bezvadní.“'—')

Tuto povinnost jsme vzali znova na sebe, od
loučivše se od světa; svatý apoštol praví dále:
„Neboť nepovolal nás Bůh k nečistotě, nýbrž k
posvěcení. *))My, řeholníci, přibližujeme se více
k ]ežíši Kristu nežli ostatní lidé, zdaž tu není
potíebí, abychom byli oděni čistotou Ježíše Kri
sta? jeho milost jest v nás hojnější, buďme jí
velkomyslně věrni, aby nám pomohla vítěziti nad
každým pokušením a aby duše naše byla takto

1) 2. rozj., l. i') !. Kor., 3, 16; 6, 15—20. 3) l..
Thcs., 4, 7.
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prosta každé tělesné náklonnosti v onom svatém
stavu, do něhož nás Bůh povýšil. Pamatujm-e též
na dobrý příklad, který musíme dávati. Každ'é
srdce, jež tluče pod řeholním šatem, má býti
čisté, neboť by se jinak stalo předmětem osudného
pohoršení.

P-om-něme,že jsme pověřeni výchovou křesťan
ské mládeže; že hlavním účelem našeho úřadu
jest podle našich pravidel vštěpovati dítkám lá
sku k čistotě i její zachovávání; že jest naprosto
nutno, aby tato ctnost zářila v nás v celém svém
lesku.

„Poněvadž jest tato ctnost jednou z nejpo
třebnějších, a která má největší následky ve va
šem stavu, proto ať není žádného prostředku,
kterého.byste neužívali k jejímu zachování.“1)

Duchovní kytice. „Proste Boba o srdce čisté,
které se strání hříchu a má ošklivost netoliko
před hříchy nejtěžším, nýbrži přede vším, co
může pos/e_vrniti svědomí a učiniti vás Bohu ne
mflývnif'

(36. rozj., l.)

1) Sv. ]. Kř. 7. La Salle, 129. rozj., 1.
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142. Našepovinnosti vzhledem kčistotě.
Krátk ý obsa h. !. Musíme pěstovatí čístotu tě

lesnou. Reholník, jenž pochopuje své povinnosti, za
»chovává přesně pravidla slušnosti. Všechno jeho cho
vání projevuje čistotu jeho duše. Jeho hlavní zálibou
vzhledem k zevnějšku jest dáti na sobě zářiti čistotě
přede všemi ostatními ctnostmi. „Jako ve dne počest
ně choďme; oblecte se v Pána Ježíše Krista a ne
mějte péče o tělo své tak, aby povstaly chtíče,“ praví
svatý Pavel.

ll. Musíme pěstovati čistotu myslí í srdce. Rehol
ník, jsa poslušen milosti, která ho nabádá netrpěti
na sobě ničeho, co se nelíbí božskému Mistru, od
vrací rychle i srdnatě svou pozornost od každé ne—
bezpečně myšlenky a vaomínky. „Blahoslavení čistě
ho srdce, neboť oni Boha viděti budou,“ dí náš Pán.
Kéž nás naplní toto blahoslavenství radosti!

Ill. Musíme býti čistí při svém styku s blížnímí.
„Váš úřad vyžaduje,“ praví nám svatý _Jan Křtitel
z La Salle, že se musíte poněkud st'kati s venkem;
bděte, abyste tam byli vždy ke vzdělaní a tak skrom
ni i zdrženlivi, že šíříte všude libovůni Kristovu.“
Kéž se nenalezne na nás ničeho, co by mohlo zarmou
titi zraky Ježíšovy, jenž jest přítelem čistých duši.“

Rozjímání.
Oslavujte (! noste Balm v těle svém. (l. Kor., 6., 20.)

[. Musíme pěstovati čistotu tělesnou. Mu
síme býti pevně přesvědčeni, že naše pohledy
a naše chování musí býti bezúhonné před Bo
hem i před lidmi a shodovati se s následujícími
příkazy apoštolovými: „Nedávejte údů svých hří
chu za nástroj nepravosti, nýbrž oddejte se Bo
hu, jakožto takoví, kteří vstavše z mrtvých, jsou
živi, a své údy 'oddejte Bohu za nástroj spra



177

vedlnosti.“1) „Nevíte-li, že těla vaše jsou údy
Kristovými. Aneb nevíte-li, že tělo vaše jest chrá
mem Ducha svatého, který jest ve vás?“2)

Řeholník bdí nade všemi svými smysly; za—
chovává přesně pravidla slušnosti, zvláště ve
svých pohledech. Jako svatý patriarcha Job „ulo—
žil závazek svým očím,“3) že ani nepomyslí na
nic zlého. Ostatně ví, že oči jsou dveřmi, jimiž
zlo nejsnadněji vniká do duše, a že není daleko
od pohledu k myšlence, od myšlenky k žádosti
a od žádosti k činu; proto odvrací své zraky
ode všeho, co by mohlo vzrušiti i znepokojovatí
jeho svědomí.

Podobně jednái se sluchem. Podle příkladu
svatého Bernardina ze Sienny nemůže snésti ani
nejnepatrnějšího slova proti stydlivosti, a při
hodí-li se, že i jen volnější slovo dolehne na jeho
sluch, zanechá v jeho srdci vždy bolestnou ozvě
nu. Varuje se každé příležitosti naslouchati ne
mravným řečem a nedovolí si též žádné četby,
která není bez úhony.

Při svých řečechi rozmluvách řídí se řehol
ník svědomit—ěnapomenutím apoštolovým': „Smil
ství však a všeliká nečistota neb lakota nebudiž
ani jmenována mezi vámi, jakož sluší na svaté;
taktéž ani mrzkost a prázdné tlachání neb vtip—
kování, která se nesluší.“4)

Veškeré chování řeholníkovo jeví čistotu jeho
duše. Jeho hlavní péčí vzhledem k zevnějšku jest
dáti zářiti na sobě čistotě nad všemi ostatními
ctnostmič) Takto se řídí napomenutím svatého
Pavla k Římanům: „Jako ve dne počestně choď

1) Rím., 6, 13. 2) [. Kor., 6, 15 a .19. 3) Job, 31, 1.
4) Efes., 5, 3 a 4. 5) Pravidla, 20, 2.

13
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me..., oblecte se v Pána Ježíše Krista, a ne
mějte péče .o tělo tak, aby povstaly chtíče.“l)

ll. Musíme pěstovati čistotu mysli isrdce.
SVatý Ambrož a svatý Augustin učí, že pouhá
čistota smyslů nečiní svaté ctnosti, není-li spo
jenaqs čistotou srdce, a že by málo prospělo udr
žovati tělo prosto od hříchu, kdyby byla duše
poskvměna hříšnými myšlenkami a žádostmi.

Řeholník dbá o čistotu svého ducha právě tak
jako o čistotu svých smyslů. Utíkaje se k původci
vší svatosti, vysílá k němu následující církevní
modlitbu: „Bože, který znáš mdlobu naši, že
jsme zbaveni vší síly k vykonávání dobrého, o
chraňuj nás vnitř i zevně, abychom i na těle ode
všech protivenství ostříhánii na duši od zlých
myšlení očištěni byli.“2) Jsa poslušen milosti, kte
rá ho nabádá netrpěti na sobě ničeho, co by se
nelíbilo božskému Ženichu, odvrací řeholník
rychle i srdnatě svou pozornost od každé zlé my
šlenky, od každé nebezPečné před'stavyi vzpo
mínky.

Utlumuje ve svém srdci hned v počátcích kaž
dou nezřízenou žádost, neboť žije-li v něm člo
věk tělesný, stojící pod zákonem hříchu, jest v
něm živ též člověk duchovní, který odporuje
hříšné žádosti, jakmile vznikne, potlačuje ji a
nahrazuje ji něčím lhostejným nebo svatým.

Jelikož máme žíti podle ducha, jak praví apo
štol, musíme se říditi jen duchem a nikoli smysly.

lll. Musíme býti čísti při svém styku
. bližním. Buďme pevně přesvědčeni o tom,

1) Řím., 13, 13 a 14. 2) Kolekta na druhou neděli
postní.
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že naše povolání jako křesťanů i řeholníků klade
nám naléhavou povinnost varovati se i zdání hří
chu; musírne se zdržovati všeho, co může po
skytnouti nějakého nebezpečí, anebo protiviti se
vzdělání, které máme dávati; musíme ostříhati
svých smyslů .a bdíti nad náklonnostmi svého
srdce při styjklujs bližním; musíme se 00 nejvíce
varovati všeho, co by přímo nebo nepřímo moh
lo roznítiti naše náruživosti a dáti vládnouni
tělu nad duchem.

Řeholník, pamatující na vznešenost svého po
volání, dává najevo ve všem velkou stydlivost a
chce býti čist před Bohemi před lidmi. Netrpí
na sobě ničeho, co jeví ráz zrněkčilosti, ničeho, oo
dává najevo snahu zalíbiti se tvoru, ničeho, co
může dáti podnět k opovážlivému posuzování a
k pomluvě.

Ve svém chování jest tak důstojný, že předejde
každé na cti utrhaní ivzdoruje mu, odnímaje
mu každé zdání pravděpodobnosti.

Jeho rozmiluvy nejen že se neprotiví svaté ctno
sti, ale napomáhají vždy více nebo méně k její
mu váženíi milování; kdokoli je slyší, cítí se
povznesen v myšlenkáchi v náklonnostech nad
věci tělesné do úplně nebesklého ovzduší.

Při svých povinných stycích s osobami druhé
ho pohlaví a s dětmi zachovává přesně vše, co
předpisuje opatrnost, úcta k bližnímui slušnost.
jeho chování jest velmi zdrželivé i obezřelé, ni
kdy si nedovolí ničeho, co má ráz nedbalosti a
důvěrnosti, jsa pam'ětliv, že Bůhi jeho andělé
jsou vždy jeho svědky.

Svatý Jan Křtitel z La Salle nás k tomu velmi
nabádá: „Váš úřad vyžaduje, že se musíte po
12.
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někud stýkami s venkem; bděte, abyste tam slou
žili vždy ke vzdělání a byli tak skromní i zdrže
liví, že šíříte všude libovůní Krístovu.“1)

Kéž jest naše chování „čistéi nepohoršlivé ke
dni Krístorvu.“2) Kéž není ničeho na našem těle,
na naší mysli a na našem srdci, co může zarmou
titi zraky tohoto Přítelc čistých duší!

Duchovní kytice. „„První i hlavní péčí Bratří
vzhledem! kť “zieunéjšlau budiž dětí se skuítž na.
sobě č.z'stodíěnad „ŠM ostatními:“ ctnostmif'

(Pravidla, 20., 2,).

1) 98. rozj., 2. 2) Filip., 1, 10.



181

143. Přednosti čistoty pozorované na
panickém apoštolu, svatém Janu.
Krátký obsah. 1. Svatý Jan byl učedníkem,

ktorého Ježiš miloval. Církev pravi v církevních ho
dinkách“ svatého Jana, že „Ježíš Kristus ho miloval.
poněvadž zvláštní přední právo čistoty učinilo jej hod
ným největší lásky.“ Sám se nazývá učedníkem, kte
rého Ježíš miloval. Ježíš Kristus uskutečňuje stále
slova. Následování Krista: „Já _jsem milovníkem čisto
ty. _lá hledám srdce čisté, tamte jest místo odpočinutí
mého.“ Zamilujme si čistotu, oblíbenou to ctnost bož
ského Spasitele.

ll. Výhody, které obdržel svatýZian od Pána našeho. Na hoře Tábor nechává ho u ítl paprsek svého
božského lesku. Při poslední večeři klade panický učed
ník svou hlavu na hruď božského Spasitele. Jediný
ze všech apoštolů má odvahu vystoupiti na Kalvarii
až ke kříži, a tu Ježíš Kristus mluve k své božské
Matce a označuje jí jej pravi: „Zeno, hle syn tvůj;“
a pak dí k svatému Janu označuje mu Marii Pannu:
„Hle, matka tvá.“ Rozkoší _Ježíšovou ,jest b_ýti s du
šemi čistými. Buďme. i my z počtu těchto duší.

III. Svatý Jan obdržel velká osvícení. Duše čisté
jsou osvícený světlem nejčistším. Vždyť svatý Jan jeví
se nám jako apoštol, a zároveň jako evangelistaipro
rok. _leho spisy jsou nejhlubšího obsahu; jeho rozum
patří na věčnosti tajemstvi Slova Božího, vycházejí—
cího od Otce a skrze něž vše učiněno bylo; odhaluje
nebeský jerusalem, který nám popisuje. Blahoslavená
srdce čistá, neboť ona Boha uzří.

Rozjímání.
Byl to učedník, kterýž byl při večeří i "na prsou

Ježíšových SpOČíllul. (Jan, 21., 20.)

[. Svatý Jan byl učedníkem, kterého Ježíš
miloval. Svatý apoštol Jan, osvícen jsa světlem
shůry, chápal výtečnost andělské ctnosti a od
dal se dokonalé její cvičbě. To jest podle svatého
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Jeronýma pohnutkou, že jej božský Spasitel zvlá
ště miloval. Církev dí ve svých hodinkách o sva
tém Janu: „Ježíš Kristus ho miloval, poněvadž
zvláštní přednostní právo čistoty učinilo jej hod
ným největší lásky a poněvadž byl od něho po
volán, jsa panicem, zůstane panicem stále.“l) Sva
tý _Jan sám se nazývá „učedníkem, kterého Ježíš
miloval“.2)

Vizte, duše čisté, jak'é jest vaše přednostní prá
vo, jste miláčky Kristovými. Božský Ženich, jenž
si libuje “mezililiemi, libuje si s vámi. Jeho Srdce
činí jen jedno se srdcem vašimi“a jest s ním mno
hem více spojeno, nežli bylo srdce Davidovo
spojeno se srdcem Jonatasovým.

Láska budí lásku. Ježíš, jenž miloval svatého
Jana, vzbudil v něm vzájemnou lásku, která
byla den ze dne čistší, vroucnější a obětovnější.

Láska se věnuje. Ježíš se věnoval svatému Janu
zcela zvláštním sdílením svých milostí; svatý Jan
se pak věnoval Ježíši, zasvětiv se bez výhrady
jeho slávě. Jaký to vznešený poměr těchto dvou
srdcí!

Co se však stalo u svatého Jana, to se stávái
u těch, kteří zachovávají věrně svatou ctnost,
a na Ježíši Kristu se stále uskutečňují slova Ná
sledování Krista: „Já jsem milovníkem čistoty.
Já hledám srdce čisté, tamtě jest místo odpoči
nutí mého.“3)

ll. Výsady, které obdržel svatý Jan od
Pán. našeho. Jak velikými to milostmí obda
řil Ježíš milovaného učedníka! Vyznamenává jej
mezi těmi, které povolal k apoštolátu. Se svatým

1) Resp. ll. nokt. 2) Jan, 21, 20. 3) Kn. IV., 12, 1.
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Petrem, knížetem své Církve, a se svatým Jaku
bem, prvním to z a oštolů, jenž měl pro něho
umříti, učinil h-osvěd m vzkříšení dcery ]airovy;
na hoře Tábor spatřuje svatý Jan paprsek bož
ského lesku; tento panický apoštol jest stále s
Ježíšem, jako by se mělo již na zemi splniti slovo,
jež mělo býti řečeno o městě nebeském: „Panicí
následují Beránka, kamkoli jde.“l)

Jmenovitě se však dostal—osvatému Janu před—
nosti mezi apoštoly při poslední večeři a na
Kalvarii. Při eucharistickém stole spočinul na
hrudi božského Spasitele, naslouchá tlukotu nej
světějšího Srdce, lásce to v její poďstatěi plno
sti, a duše jeho vzplane při tomto nevýslovném
spojení nejmocnějšími plameny lásky.

U paty kříže jest jediný ze všech apoštolů;
jediný měl odvahu přiblížiti se jako nejsvětější
Panna Maria k oltáři velké oběti. Ježíš pohlédá
na něho svými umírajícími zraky a označuje ho
Panně Marii, dí: „Ž-eno, hle syn tvůj'“ a obrátiv
se k svatému Janu, dodává, označuje mu Pannu
Marii: „Hle, matka tvá.“'-') Jaké to nevýslovné
přednostní právo! ].an zastupuje ]ežíše u Marie;
Panna panen jest svěřena péči pamického apo
štola, učedníka milovaného, a v něm dostává se
veškerému lidstvu slavného názvu dítek Marii
ných!

lll. Svatý Jan obdržel velká osvícení. Či
sté duše jsou osviceny nejčistším světlem řádu
milosti, bai řádu přirozeného, pravda jeví se
jim v celé své jasnosti. O tom máme příklad na
svatém Janu.

1) Apok., 14, 4. 2) Jan, 19, 27.
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Jak podivuhodnvo! Chudý rybář galilejský jest
zároveň apoštolem, evangelistou i pnorokem. Jeho
slovo má neodolatelnou výmluvnost; jeho spisy
obsahují, co jest nejhlubšíi nejvznešenější, jeho
rozum zabírá nekonečné obzory, spatřuje ve věč
nosti tajemství od Otce vycházejícího Slova Bo
žího, skrze něž všechno učiněno bylo. Vidí v bu
doucnosti všechny události, jež budou za sebou
následovati v Církvi, a objevuje za tímto světem
nebeský Jerusalem, který nám popisuje jako nád
herné město, jehož obyvatelé u vytržení neko
nečného štěstí opěvují slávu vítězného Beránka.

„Blahoslavení čistého srdce,“ pravil Ježíš Kri
stus, „neboť oni Boha viděti budou.“ Jak velice
zakusil miláček Páně pravdu těchto slov! Viděl
Boha poznáním—,které mu nejvyšší Pán udělil o
sobě samémi o svých tajemstvích; viděl Boha
v Ježíši Kristu, jenž h-o připustil k největší dů
věrnosti .a zjevil“ mu poklady svého božského
Srdce; viděl Boha ve tv—orecha obraz jeho v kře
sťan-ech, živých to jeho chrámech, viděl Boha
v jeho slávě již v tomto životě, a když se skončili
dnové jeho putování, odešel zaujati místo v první
řadě mezi panici, kteří podle jeho vlastního vý
roku „následují Beránka, kamkoli jde, zpívajíce
píseň nov-ou, které se nemohl nikdo jiný na
učiti.“')

Duchovní kytice. „Odloučimie-lžse úplně od
smyslů, povedeme na zemi život nebeský“

(156. rozj., B.)

1) Apok., 14, 3 a 4.
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144. Pokušení proti čistotě.
Krátký obsah. £.Taková pokušení jsou spo

lečným pokořenim všech lidí. Nikdo jich není prost,
alespoň bez zázraku milosti Boží ne. Svatý Jeronym
ve své samotě nemohl se řed nimi uchrániti. Sám
svatý Pavel, jenž byl vytrzen do třetího nebe, byl
jimi přece napaden. Praví, že třikráte prosil Pána,
aby odpudil od něho pokušení, ale třikráte se mu
dostalo odpovědi: „Postačí ti moje milost.“ Bdělost
i modlitba jsou mocnými ochrannými prostředky proti
pokušením. _

II. Příčiny těchto pokušení. Dábel, jenž s dopuště
ním Božím může působiti na naše sensitivní schop
nosti duševní; svět, jenž nás vábí okouzlujícími šal
bami, jimiž zaslepuje naše zraky; my sami, neboť Písmo
svaté di že city i myšlenky lidského srdce _„jsou od
mladosti nakloněny ke zlému. Následování Krista do
dává, že „počátkem všech zlých pokušení jest nestá
lost mysli a malá důvěra v Boha.“ Složme lilii své
čistoty pod ochranu neposkvrněné Panny Marie.

Ill. Učinky, které mají míti pokušení. Musí nás
udržovati v pokoře. Věřící, jenž jest podroben těmto

zkouškám, pociťuje v zármutku svého srdce Potřebuobrátiti se k Bohu. „Hrdinnými výkony,“ d svatý
Jan Křtitel z La Salle, „velkomySln'ým odpíráním a
svatým násilím dosáhli svatí ctnosti čistoty.“ Učiňme
ze svých pokušení příležitost k rozmnožení svých zá
sluh pro nebe.

Rozjímání.
Každý bývá pokoušet: jsa lákán (: vnaděn od své

vlastní. žádosti. (lak., l., 14.)

]. Pokušení takovi jsou pokořením společ
ným Všem lidem. Pokušení proti svaté ctnosti
nemají sama o sobě ničeho, nad čím bychom“ se
měli p—ozastavovati, ona jsou smutným údělem
padlé přirozenosti a nikdo jich není, aspoň bez
mimořádné milosti, nebo spíše bez zázraku mi
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losti prost. Jméno, šat, řeholní sliby nás před
nimi nezabeZpečují; nebezpečné představy dotí
rají na mysl coenobit-ů i anachoretů i v daleké
poušti Svatý Jeroným nemohl se jich uchrániti
ani svými modlítbamí, svymi posty, svým trýzně
ním těla a svými pracemi; i sám svatý Pavel,
tato vyvolená nádoba, jenž byl u vytržení až v
třetím nebi, byl jím přece podroben. „Abych pro
n-esmírnost zjevení se nevyv'yšovalf“ praví, „byl
mí dán osten pro tělo, anděl to satanův, aby mě
políčkoval. Pro něj jsem prosil tříkráte Pána,
aby odstoupil ode mne. Ale on mí řekl: Postačí
ti moje milost.“l)

Sláva sluhů Božích nespočívá také v tom, býti
v tom odlišní od“ostatních lídlí, nýbrž v tom, míti
z těchto zkoušek užitek. Ať jest náš stav sebe
světčjší, nemůžeme býti v něm prostí pokušení;
neboť chováme v sobě nejplodnější zárodek k
ním. Opustivše svět, neodložili jsme žádostivosti;
a jako unikla tato vodě našeho křtu, tak nebyla
také zasažena mečem naší oběti. Ačkoliv jsme
úplně Bohu zasvěcení, nosíme se stále sami s ne
zřízen-ostí svých smyslů a se svými tělesnými
náklonn-ostmi.

Abychom byli naprosto zbavení pokušení proti
svaté ctnosti, musili: bychom přestati býti lidmi
a opustiti tento svět. Pokušení ta jsou nevyhnu
telná, ale můžeme je často předejití bdělosti,
prací, umrtvováním smyslů í střežením' srdce.

Tato pokušení jsou odůvodněnou příčinou na
šeho hoře í pokoření, nikdy však důvod'em, aby
chom 'klesalí na mysli; nabádají nás vzdýchati
nad svým postavením a obrátití na sebe slova___—___.—

1) 11. Kor., 12, 7—9.
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velkého apoštola: „Libuji si v zákoně 'Božím
podle člověka vnitřního, ale vidím jiný zákon v
úd'ech svých, který odporuje zákonu mysli mě a
jímá mě zákonem hříchu, jenž jest v údech mých.
já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí z těla
smrti této?“1)

ll. O příčinách těchto pokušení. Dábel, jsa
žárlivý na řeholníkovu ctnost, podniká proti nám
nejstrašnější své útoky. Pozoruje nás vytrvale,
aby _se chopil každé příležitosti nám škoditil;
číhá téměř na lhůtu, které dáme uplynouti od
jedné myšlenky ke druhé, aby potají do ní vsu
nul zlou myšlenku nebo zlom představu. Za spo
jence má svět, který, ačkoli jsme se od něho od
loučili, může přece představovati našim smyslům
svou svůdn-ost .a stavěti našim—zrak'ům na odiv
své zhoubné marnosti.

Jaké to lsti užívá ďábel! Jaké léčky klade ne—
vinnosti! Snaží se zaslepiti našeho ducha o ve
likosti hříchu, k němuž nás ponouká; nabádá
nás zanechati modlitby a přijímání svatých svá
tostí a odhoditi naše duchovní zbraně jednu po
druhé. Mnohdy nás vedle ke zlému pod záminkou
dobra, lákaje nás k dílům horlivosti, jež se ne
srovnávají s duchem našeho stavu a které jsou
čast-o počátkem zhoubných styků.

Běda bedlytomu, kdo se nemá na pozoru! Staví
se na kluzký svah, který jej zavede do hlubo
kosti propasti.

Konečně jest nestálost mysli a malá důvěra v
Boha pramenem nejnebezpečnějších pokušení. Ja
ko jest loď bez kormidla hříčkou větrůi vln,

1) Rím., 7, 22—24.
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tak j-esti člověk lehkomyslný a nestálý podro
ben všelikým pokušením.

„Pád Adamův,“ praví svatý Alřons z Liguori,
„vzbudil vzpouru smyslů proti rozumu, proto se
musela státi čistota pro člověka ctností, jejíž
cvičba jest nejtěžší.“ Nemůže jí zachovávati leč
ustavičnou bdělosti, nesčetný'mi ochrannými opa
třeními a neustávajícím úsilím; jestiť něžnou kvě
tinou, kterou pouhé nic může připraviti o svěžest
a proti níž soptí peklo celým svým vztekem.

lll. Účinky. které mají míti taková po
kušenl. Pokušení udržují nás v pokoře a ukazují,
jak daleko jsme pokročilí na dráze ctnosti.1) Vě
řící, j-enž jest podroben těmto zkouškám, pociťuje
“v zármutku svého srdce potřebu obrátiti se k
Bohu a předměstí se slzami modlitbu Následfo
vání Krista: „Smiluj se nade mnou, Pane, a vy
trhni mělz bláta, abych neuvízl a neponořoval se
v ně hloub a hlouběji. To jest, co mě tak často
trápí a před tebou zahanbuje, že jsem. tak vratký
a tak sláb odporovati vášním svým. Ači se jim
vždy nepod-d'ávám, nicméně už jejich stálý útok
juest mi obtížný a stydno mí velmi, že s nimi
mám- den ze dne žíti v takovém zápase. Přesilný
Bože izraelský, horliteli »o spásu věrných duší,
kéž vzhlédneš na obtíže a bolesti služebníka své
ho a jsi s ním ve všem, cOkoli podniká! Sil mě
nebeskou statečností, aby nade mnou nenabyl
vrchu starý .člověk, bídné tělo, duchu ještě ne
úplně podrobené, proti němuž bude mi třeba bo
jovati do posledního dechu v tomto přebídném

v u.,živote. -l

1) Násl. Kr., kn. l., 13, 8. 2) Kn. Ill., 20, 2 a 3.
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Snažně tě prosím, o můj Bože, uděl mí milosti,
abych pokušením nejen nepodlehl, nýbrž aby mi
byla vždy příležitostí dosvěďčiti ti mou lásku i
věrnost, rozmnožiti mé zásluhy pro nebe, abych
došel jednou vlasti čistých dhlší, jež jest před“
mětem veškeré mé naděje.

Duchovní kytice. „Hrdinnýmn' výkony, velko
myslným odpírání/n' a svatým násilím při příleži—
tostech dosáhli svatí ctnosti čistoty.“

(158. rozj., l.)
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145. Prostředky k zachování svaté
ctnosti čistoty.

Krátký obsah. 1. Bditl nad svými smysly.
„Chcete-li míti čistotu takovou, jaké od vás žádá vaš
stav,“ praví svatý Jan Křtitel z La Salle, „bděte tak
nad svými smysly, že je nenecháte přenáhliti se, mož
no-li. při žádné příležitosti.“

„Od všeliké způsoby zlého se zdržujte_“ dí svatý
Pavel, „jako ve dne počestně choďme, oslavujte a
noste Boha v těle svém.“ Uchovejte se velikou sebra
ností mysli v čistotě.

II. Bdlti nad svým srdcem insd svým duchem.
Umrtvování ducha i srdce jest soli a myrhou, které
zamezují porušení duše; jest trním, u rostřed něhož
roste a se zachovává lilie čistoty. Abyc om se udrželi
čistými, musíme býti muži modlitby a rozjímání a
setrvávati v myšlence na přítomnost Boží. Zijme v po
koře a budeme žíti v čistotě.

Ill. Varovati se příležitosti l zahálky : pamato
vatl na smrt. Nezapomínejme, že jest psáno: „Kdo
nebezpečenství miluje, zahyne v nem,“ v důsledku
toho odlučme se co nejvíce možno od světa, „kde,“
jak dí svatý Jan, „jest všecko žádost těla a zádost
očí a pýcha zivota.“ Chovejme živou vzpomínku na
své poslední věci. Čistota jest darem nebeským, pros

111318o ni Boha řkouce: „Srdce čisté stvoř ve mně,ane.“

Rozjímání.
Bděte a modlete se... Takový/zle rod nemůže ničím
vyjití leč modlitbou a postem. (Mar., 14., 83. a 9. 28.)

]. Bdltí nad svými smysly. Chceme-li se
zachovati čistými, musíme míti velkou úctu před
sebou samými, bdítí nad celým svým zevnějškem,
dávati najevo, jak naše pravidla p-řed'pisu'jí,1)
velikou StYdliVlOSt,jednati, ať jsme sami nebo

1) Hl., 20, 3.
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ve společnosti, jako v přítomnosti Boží a říditi se
takto napomenutílrn' apoštolovým': „Jako ve dne
počestně chod'me,1) od všeliké způsoby zlého se
zdržujte,2) oslavujte a noste Boha v těle svém.“3)

Musíme bdíti nad svýma očima; neboť, praví
svatý ]eronym, „vočinaše jsou osidlemf' Kdo
by nevěděl, že zlá myšlenka následuje v zápětí
neobezřelého pohledu; že dovoliti si pohled' zna
mená chtíti onu myšlenku a vydati se v nebez
pečenství musiti doznati pravdu oněch slov Jere
miášových: „Smrt vstoupila skrze okna naše.“4)
„Oko mé 'obloupilo duši mou.“5) Job pravil:
„Uložil jsem závazek svým očím, na pannu, že
ani nepomyslím.“6)

Musíme bdíti nad svýma rukama se vší obe
zřelostí, kterou doporučují učitelé duchovního ži
vota. Skromnost, opatrnost a pouhá slušnost za
povídají nám zajedno s našimi pravidly všechnu
důvěrnost s Bratřímii se žáky, v nichž máme
ctíti Ježíše Krista.

Svatý ]eronym nás ujišťuje, že žerty, při nichž
se užívá rukou, jsou znaky umírajícího mebo
v posledních tazích ležícího panenství; svatý
František Saleský a :ostatní učitelé církevní při
pomínají, že čistota jest něžná i choulostivá ctnost,
kterou již pouhé nic může připraviti o svěžest,
že se všeho strachuje, chvěje se při nejmenším
šumotu .a uopatřujc se všemi ochrannými pro
středky.

Buďme střídmí zvláště pokud se týká vína,
nepřítele to čistoty, vědouoe, jak se vyjadřuje
svatý Chrystostomi svatý ]eronym, že v poží

1) Řím., 13, 13. 2) ]. Thes., 5, 22. 3) I. Kor., 6, 20.
4) ]erem., 9, 21. 5) Lament., 3, 51. 6) job, 31, 1.
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vání pokrmů „vše, 00 přesahuje míru nutnosti,
jest zdrojem nestoudných náruživostí.“

„Chcete-li míti takovou čistotu, jaké vyžaduje
váš stav, bděbe tak nad svými smysly, že je ne
necháte přenáhliti se, možno-li, při žádné příle
žitosti.“1)

ll. Bditi nad svým srdcem inad svým du
chem. Chceme-li se zachovati čistými, musíme
s umrtvová—nímsmyslů spojiti umrtvování ducha
i srdce, ono jest solíi myrhou, zamezující po
rušení duše; jest trním, uprostřed něhož roste i
se zachovává lilie čistoty. Svatý Řehoř dí: „Aby
chom se mohli zdržeti toho, co jest nedovoleného,
musíme usekn-outi i část toho, co jest neškodného;
kdokoli činí vše, co jest mu dovoleno, nebude
prodlévati činiti i to, co jest zapověděno.“

U'mrtvujme svého ducha, potlačujíce svou vše
t-ečnost a udržujíoe svou obrazotvornost ve sva
tých mezích. Umrtvujme své srdce, zušlechťujíce
víc a více své city, přerušíoe zkrátka každou
tělesnou náklonnost, nebot od příliš něžného po
měru jest k hříšné přilnulosti jen jediný a to
velmi kluzký krok.

Umrtvujme v sobě ješitnost, nedůvěřujme sami
sobě, nespoléhejme ani na zásluhy, jichž jsme
nabyli, ani na své vědomosti, ani na svatost své
h-o stavu. Jestliže David a Šalomoun padli, kte
rak se můžeme domnívati, že se nemusime niče
ho obávati? Buďme přesvědčeni, že jak učí svatý
Augustin, naše opravdová síla spočívá v pokoře
a že Vše, co jest pyšné, jest křehké.

1) 101. rozj., ].
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Umrtvujme svou vůli dokonalou poslušností.
Podrobujíce svou vůli svým představeným, za
.sloužíme si milosti podnobiti v sobě tělo duchu.

Konečně buďme muži modlitby, horlivýmí ře
holníky, kteří jsou věrni v konání svých svatých
cvičení, a udržujme se ve vzpomínce na přítom
nost Boží a jeho svatých andělů a připomeňme
si často, zvláště pak v okamžicích pokušení ono
oko, jež vše vidí, ono ucho, jež vše slyší, onu
ruku, která vše zapisuje, onoho anděla strážné
ho, jenž jest ustavičně s námi, aby nás chránil
a byl též svědkem našich činů.

lll. Varovati se příležitostí a zahálky &
pamatovati na smrt. Jmenovitě se zřetelem
k čistotě innsím'e se varovati nebezpečí, jako se
vyhýbáme místům, kde řádí nakažlivá nemoc,
neboť psáno jest: „Kdo miluje nebezpečí, zahy
ne v něm;“') v důsledku toho odlučme se po
kud možno od světa, kde, jak praví svatý Jan,
„jest všecko žádost těla a žádost očí a pýcha ži
vota,“2) a řid'me se zásadou svatého Bernarda:
„K jistému varování se toho, čeho jest se obá
vati, strachujm—ese i tam, kde jest vše v jistotě.“

Jestliže pro svůj úřad nemůžeme se výhnouti
rozmluvě s osobami druhého pohlaví, tedy za
chovávejme svědomitě, co jest nám předepsáno
našimi svatými pravidly, hled'm'e, aby rozmlu
vy ty byly krátké, řídké i vážné, jsouce přesvěd
čeni, že, jak opětují všichni učitelé duchovního
života „obcování s osobami druhého pohlaví jest
smrtelnou nákazouř) „cestou nepravosti—*)a mo—
rem duše.“

1) Eccli., 3, 27. 2) 1. Jan, 2, 16. s) Sv. Bonaventura,
4) Sv. Ambrož.

13
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Oddejme se vážně práci, neboť tvrdý a prav
covitý život jest oporou čistoty, kdežto život
změkčilý a zahálčivy jest její smrti ; střezme se
zahálky, která podle výnoku svatého Bernarda
jest pařeništěm zlých myšlenek; konejme svá cvi
čení i svůj úřad tak pilně, že pokušitel nenalezne
žádného přístupu do naší dluše.

Myšlenka na poslední věci člověka kéž proni
ká hluboko duši naši; kdo by se oďrvážil hřešiti,
když vážně přemýšlí o tom, co se s ním stane
při smrti, 0 soudu, který následuje po smrti,
0 strašných mukách, které jsou v pekle údělem
necudných, a 'o věčné odměně, která jest přislí
bena čistým duším?

Čistota jest darem nebeským, vyprosme si jí
tedy od Boha, řkouoe mu se žalmístou: Srdce
čisté stvoř ve mně, o Boze 1) Chovejme velkou
zbožnost k Dětství i umučení ]ežíšovu, k Eucha—
ristii a k mejsvětějšímu Srdci Páně; svým spo
jením s Bohem svatosti uchováme se před ním
proti poskvrnění. Zvláště pak se odevzdejme pod'
ochranu nejsvětější Panny Marie, svatého Jose
fa a svatého Jana Křtitele z La Salle.

Duchovní kytice. „Poněvadž nejsvětější Panna
Maria měla ctnost čistoty ve vší její dokonalosti,
proto vám' lmůže velmi přispětž k jejímu za
chováni“

(156. rozj., 2.)-.

1) Žalm 50., 12.
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146. Poslušnost Ježíšova.
Krátk ' obsah. !. Ježiš Kristus se stal osluš—

ným ro s ava svého Otce a pro naši spásu. ehledá
své s aw; nýbrž slávu svého Otce, „já musím býti

v tom. co jest Otce mého,“ praví. „Můj Fokrm jest.abych činil vůli toho) jenž mě poslal.“ Sta se posluš
ným, aby napravil hrích, jenž jest neposlušnosti. „Jako
neposlušnosti jednoho člověka stalo se jich hříšnými
mnoho,“ učí svatý apoštol Pavel, „tak i poslušnosti!
jednoho stane se jich spravedlivými mnoho.“ Posluš—
ností oslavujeme Boha a zabezpecujeme svou spásu.

II. Vlastnosti goslušnosiiježišovy.Ježíš Kristus poslouchal ustavičn až do okamžiku, kdy umíraje zvo
lal: „Dokonáno jest.“ Poslouchal Marie a Josefa po
dobu třiceti let. Poslouchal pokorně se sebezapřením;
chtěje býti mezi lidmi jen jako ten, jenž slouží. Po
slouchal s láskou, a to až do smrti kříže. Kéž by
měla naše poslušnost vlastnosti poslušnosti Ježíšovy.

lll. ežiš Kristus zůstává v Eucharistii vzorem do
konal poslušnosti. Ježíš Kristus jest také ve svém
eucharistickém životě vzorem poslušnosti, kde poslou
chá svého Otce a všech kněží: „Poslouchejte s nejhlub
ším vnitřnim kořením Ducha Pána našeho, jenž sídlí
v těch, kteří ho zastupuji, abyste plnili vůli Boží,“
praví nám svatý Jan Křtitel z La Salle.

Rozjímání.
Stal se poslušným až k smrti, a to k smrti kříže.

(Filip., 2., 8.)

!. Ježiš Kristus se stal poslušným pro
slávu svého Otce a pro naši spásu. „Ježíš
Kristus se stal poslušným,“ aby vzdával svému
nebeskému Otci nejvyšší poctu klanění, aby jej
oslavoval nekonečnou poddaností a doplnil ne
dostatečnost obětí, které přinášejí lidé jeho
svrchované velebnosti. Proto pravil při svém vstu
pu na svět: „Žertev a obětí nepřeješ si. Hle, tu
13'
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jsem. V závitku knihy jest mi to předepsáno.
Vůli tvou, Bože můj, činit.“l) Nemyslí na sebe,
nýbrž na svého Otce; nehledá slávy své, nýbrž
slávu svého Otoe;2) všechny jeho skutky jsou
jen potvrzením jeho slov: „]á musím býti v
tom, co jest Otce mého.“3) „Můj pokrm jest,
abych činil vůli toho, jenž mě poslal.“4)

„j-ežíš Kristus se stal poslušným,“ aby napra
vil hřích, jenž jest ve své podstatě neposlušnosti,
a aby přemohl ďábla. Svou poddaností chtěl
vyvážiti urážku 'odbojného anděla, jenž pravil:
„Nebudu sloužiti.“5) Chtěl .napravíti hřích Ada
můvi Evin, jakož i hříchy jejich potomstva.
„Jako neposlušnosti jednoho člověka stalo se
jich hříšnými mnoho,“ praví apoštol, „taki po
slušnosti jednoho stane se jich spravedlivými
mnoho.“f')

„Ježíš Kristus se stal poslušným,“ aby nás na
učil poslouchati. Chápejme dobře toto učení a
oslavujme svou poslušností Boha 1 zabe2pečme
svou věčnou spásu.

ll. Vlastnosti poslušnostiježišovy Ježíš Kri
stus poslouchal ustavičně od okamžiku svého vtě
lení, kdy se nabídl svému Otci plniti jeho svatou
vůli až do okamžiku, kdy umírá se slovy: „Do
k—onánojest “) jako dítko, jako jinoch, jako
dospělý muž, vždy se nám jeví poslušen roz
kazů svého nebeského Otce a těch, kteří jej u
něho zastupovali.

Ježíš Kristus byl poslušen zákona moj žížské—
ho a pravil: „Nedomnívejte se, že jsem přišel

1) Zalm 39., 7—9. 2) Jan, 8, 50. 3) Luk., 2, 49.
4) Jan, 4, 34. 5) Jerem., 2, 20. 6) Rím., 5, 19. 7) Jan,
19, 30.
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zrušit zákona neb proroků; nepřišel jesm zru
šit, nýbrž naplnit.“l) Poslouchal nejsvětější Pan
ny Marie i svatého ]osefa a chtěl, aby dějiny
jeho prvních třiceti Let byly zahrnuty ve slo
vích: „Byl jim poddián. “2) Poslouchal ustanove—
ných vrchností a neodpíral platiti daň. Poslou
chal velekněze, jenž ho zapřisahal, aby řekl, je-li
Synem Božím. Poslouchali svých katanů, podá
vaje bez odporu své líce k políčkování, svou hla
vu trnové koruně, své rameno kříži, který na
něho vložili, a své ruce hřebům, jimiž je přibili.

]ežíš Kristus byl poslušen přesně všech před
pisů zák-,ona nebot' jej zachovával do jediného
písmene,*) jakož 1 všech rozkazů těch, kdož byli
ustanoveni za představené. Všechny své činy vy
konal v tom okamžiku, na tom místě a za těch
okolnosti, které naznačil jeho Otec.

Ježíš Kristus poslouchal pokorně, se sebeza
př-ením-a jevil se jako služebník všech; on Pán
i Mistr, chtěl býti mezi lidmi „jako ten, který při
sluhuje.“4) Láska sama učinila jej poslzušným.
V tom, co mu bylo nařízeno, spatřoval rozkazy
svého Otec, a proto plnil vše s nejčistší láskou.

ježíš Kristus se zřekl své lidské vůle, ačkoli
byla tato svatá, a pravil mluvě o kalichu svého
utrpení: „Otče, ne jak já chci, nýbrž jak ty.“ó)
Poslušnosti obětoval svůj odpočinek, svou česti
svůj život. Proto psal apoštol svatý Pavel: „On
obětoval za času těla svéhoi s křikem silným a se
slzami prosby a modlitby tomru, jenž mohl jej
vysvoboditi ze smrti, a byl vyslyšen, a přes to,
že byl Synem Božím-, konal poslušnost tím, co

]) Mat., 5, 17. 2) Luk., 2, 51. 3) Mat., 5, 18. 4) Luk.,
22, 27. 5) Mat., 26, 39.
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vytrpěl.“1) „P-onížil sebe sama stav se posluš
ným až k smrti, a to k smrti kříže.“2)

lll. Ježiš Kristus zůstává v Eucharistii vzo
rem dokonalé poslušnosti. Poslušnostbyla své
rázným znakem života Ježíšova. Velice ji cenil
a chtěl ji ustavičně dokazovati. Zdaž nelze říci,
že ustanovil Eucharistii, aby zůstával poslušen?
Jak poznamenává svatý Alfons z Liguori, po
slouchá netoliko svého Otce, nýbrž všech kněží,
a netoliko po dobu třiceti tří let, nýbrž na věky
věkův.

„Vezměte si poslušnost ]ežíšovu za vzor po
slušnosti své a snažte se jí přizpůsobiti ji. S tím
to úmyslem podrobte Vic všem svou vůli a svůj
úsudek, at' máte jakoukoli těžkost i obtíž při
poslušnosti.“3) „Abyste plnili vůli Boží, poslou
chejte Ducha Pána našeho, jenž sídlí v těch, kteří
jej zastupují, a to s největším vnitřním koře
ním.“4)

Duchovní kytice. „Buďte učedníky poslušné
lao ]ežíše, abyste neměli jiné vůle než vůli Boží.“

(24. rozj., 3.)

1) Zid., 5, 7 a 8. 2) Filip., 2, 8. 3) Sbírka. *) Sv.
]. Kř. z la Salle, Dopisy.
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147 . Výtečnost poslušnosti.
Krátký obsah. l. Bůh dává p(řednost poslušnosti před obětmi. Bůh chce, aby ažd' tvor vzdá

val jeho božské velebnosti poctu nejh ubší a nej
uctivější. Poslušnost jest prvnim prostředkem uzná
vati jeho svrchovanost, klaněti se jí a zasloužiti si
jeho milosti. Ona jest obětí, kterou ne'přivětivěji při
jímá. Poslušnost s úmyslem uctivati íšoha ve svých

ředstavených jest nejznamenitější výkon bohopocty,
terý můžeme na tomto světě učiniti.

ll. Poslušnost jest strážkyni všech ctností. Podle
výpovědi svatých jest poslušnost zdrojem i ochranitel
kou ostatních ctnosti; ona jim dává tvářnost i záslu
hu, jest krátkou i snadnou cestou k dosažení _nej'
vyšší dokonalosti. Jest zbožnosti v její nejdokonalej
ší cvičbě. Zakladatelé řeholních řádů učinili z poslus
nosti úhelní kámen stavby, kterou vybudovali.

Ill. Poslušnost jest počátkem věčné slávy. „Není
žádné velikosti, která se rovná velikostí, jakou zjed
nává poslušnost, poněvadž není nic většího, než d
robiti se Bohu a plniti jeho vůli.“ Poslušnost yla
počátkem slávy svatých, dobrých andělů, nejsvětější
Panny Marie a svatého člověčenství Spasitelova. „Je
žíš Kristus se stal poslušným... Proto také Bůh
povýšil ho a dal mu jméno, kteréž jest nade všecko
jméno.“ Pane, rozmnož v nás úctu i lásku k posluš
nosti!

Rozjímání.

Lepšír' jest zafisté poslušnosqt) nežli oběti. (l. Král.,
[. Bůh dává přednost poslušnosti před

obětmi. Bůh chce, aby každý tvor vzďával jeho
svrchované velebnosti poctu největší poddanosti.
Žádal ji od a_nďělův d'en jejich zkoušky a uvrhl
do věčné propasti ty, kteří se podle příkladu
Luciferova osmělili. říci: „Nebudu sl-oužiti.“1) Žá
dal ji na Adamovi a Evě a potrestal je a všechny

1) jer., 2, 20.
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jejich potomky, poněvadž neposlechli jeho roz-
kazů. Žádá ji ode všech lidí, neboť chce, aby ho
oslavovali úplným podrobením jeho zákonu jako
svrchovaného pána všech věcí.

Poslušnost jest prvním prostředkem uznávati je—
ho svrchovanost a klan—čtise jí. „Zda chce Ho—
spodin celopalůml a obětem, a ne spíše, by bylo.
dbáno hlasu Hospodinova? Lepšíť je zajisté po
slušnost nežli oběti,“1) pravil Samuel. Oběť po—
slušnosti jest mu nejpříjemčjší, neboť jí mu
obětujeme to, co máme nejdražšího; nejsou to
statky pozemské, jež obětujeme chudobou, ani
rozkoše smyslné, jež obětujeme čistotou; jest to
naše svoboda, naše vlastní vůle, naše duše s tím,
co má nejvfnitřnějšího.

Poslušnost jest také nejlepším prostředkem k
získání milostí Božích pro nás i pro naši řeholní
obec. „Poddanost,“ praví svatý Jan Křtitel z La
Salle, „přísluší tvoru co nejlépe, ona jej činí
Bohu milý-mi.a získává mu milosti.“2) „V té míře,.
v jaké bude v řeholní obci. duch poddanosti,
v té. míře bude jí Bůh žehnati.“3)

ll. Poslušnost jest strážkyni všech ctnosti.
Svatý Řehoř považuje poslušnost za semenoi
strážkyni mravních ctností. Svatý Vavřinec Justi
niani nazývá ji branou nebeskou; svatá Terezie
krátkou a snadnou cestou—k dojití vysoké doko
nalosti; svatá Františka zkrácenou cestou do rá
j—e.Podle výpovědi svatých jest tedy zdrojem,
matkou i ochranitelkou ostatních ctností. Ona je
zachovává, oživuje, zahrnujei nahrazuje; dává.
jim tvářnosti zásluhu.

Základem poslušnosti jest víra, naděje a láska..

1) !. Král., 15, 22. 2) 109. rozj., 1. 3) Dopisy.
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jest nejdokonalejším úkonem pobožnosti, neboť
náš svatý Otec praví: „Posl-ouchati s úmyslem ctíti
Boha v našich představených jest nejznameni
tějším výkonem bohopocty, který na světě uči

niti můžeme. 1) Ona nám poskytujve prostředkůcvičiti se nejjistčji a nejzásluznějiv pokoře, v
umrtvování, v kajícnosti, v horlivosti.. . Nejen
že jest ctností nejdůkladinější, ale také ctnosti,
které nejsou s ní spojeny, bývají velmi často jen
zdánlivými. „I satan se přepodobuj'e v anděla
světla“9) mnohdy, leč v anděla poslušnosti se
přepodobniti nemůže.

Proto také všichni zakladatelé řeholních řádů
postavili poslušnost na prvé místo a učinili ji ka
menem úhelním' stavby, kterou vybudovali. Při-
pomeňme si, jak si jí vážil náš svatý zakladatel
a jak naléhavě nám doporoučí její cvičbu! Vzpo
meňme si na jeho příklady poslušnosti, jež dával
po celý svůj život a jmenovitě za posledních
let svého žití. Jeho předpisy o poslušnosti v na
šich pravidlech, ve sbírce, v jeho dopisech, jakož
i jeho příklady dosvědčují, že považoval vždy tu
to ctnost za podstatu řeholního života.

Ill. Poslušnost jest počátkem věčné slávy.
Podrobujíc naši vůli vůli Boží, jež jest svrchovaně
svatá i spravedlivál, z úlrnyslu nadpřirozeného, jest
poslušnost naší opravdovou velikostí, Nešetřiti
rozkazů Božích znamena upadnouti a snížiti se
na úroveň dÍáblovu; Boha poslouchati znamená
zušlechtiti se a pozvednouti se na stupeň věr
ných andělů, kteří jsou vždy hotovi plniti vůli
Nejvyššího. Svatý Chrysostom praví, že žádné
velikosti nelze přirovnati s velikostí, kterou zjed

1) 9. rozj., 1. 2) ll. Kor., 11, 14.
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nává poslušnost, poněvadž nic není tak velkého
_jako podrobiti se Bohu a konati jeho vůli.

Poslušnost nás pozvedá k duchovnímu spřízně
ní s Ježíšem Kristem, pravíť: „Kdokoli činí vůli
Otce mého v nebesích, ten jest mi bratrem-,i
sestrou, i matkou.“l)

Svatí byli vyvolenými Božími, poněvadž byli
poddání jeho rozkazům; dobří andělé zasloužili
si svého štěstí svou věrností; „nejsvětější Panna
Maria,“ dí (svatý, Augustin, „byla poctěna ne
ani tak proto, že porodila Slovo tělem učiněné,

jako spíše proto, že plnila nejdokonaleji vůli
nebeského Otce.“

Poslušnost byla počátkem slávy svatého člově
čenství Spasitelova; apoštol praví: „Kristus po
nížil sebe sama stav se poslušným až k smrti, a
to smrti kříže. Proto také Bůh povýšil ho a dal

.mu jméno, aby ve jménu Ježíšově pokleklo ve
škeré koleno nebešťan-ů, pozemšťanů i těch, kteří
jsou v podsvětí, a aby každý jazyk vyznal, že
Pánem jest Ježíš Kristus ke slávě Boha Otce.“2)

O Ježíši, ty jsi pravil: „Můj pokrm jest, abych
činil vůli toho, jenž mě poslal, a dokonal dílo

_jeh—o,“3)rozmnož ve mně úctui lásku k posluš
nosti, abych ji pěstoval s velkou láskou a zjed
nával takto tvou slávu i posvěoování duší a stal
se hodným zasloužiti si milosti před' očima
tvýma.

Duchovní kytice. „Dobrovolná z' zamilovaná
_poddanost činí nás opramdouě svobodnými, vzne
šenouz' slavnou svobodou ďžteh Božích“

(83. rozj., l.)

1) Mat., 12, 50. 2) Filip., 2, 8—11. 3) Jan, 4, 34.
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148. Přednosti poslušnosti.
"Kra tk ' obsa h. 1. Poslušnost jest základem ře

holního žvota. Podle učeni všech církevních učitelů
-jest řeholní stav předevšim stavem poslušnosti. „První
cíl, kterí jsme museli míti, řišedše do tohoto domu,
jest pos ouehati těch, kteří v ou jeho správu, poněvadž
poslušnost jest základem řeholních obcí, které bez ní
se Zřítl. Šťastné jsou řeholní společnosti, v nichž jest
poslušnost věrně zachovávána; cistá radost zračí se tu
na všech tvářích, tam vdechujeme nebeskou libovůni.

ll. Poslušnost jest základem řeholní dokonalosti. Po
slušnost jest zdrojem pokoje, vnitřního klidu a dů
kladného uspokojení. Poslušnost povznášl duši, zušlech
t'uje ji, zdokonaluje všechny její schopnosti, neboť
jest psáno: „Pán zjevuje poslušným srdcím cesty, ve
doucí k němu.“ Milost Boží jest v poslušném řeholníku
všemohoucí & vede ho k znamenité svatosti.

Ill. Poslušnost jest zdrojem hojných zásluh. Jsouc
skutečným kamenem mudrců, proměňuje poslušnost pí
sek ve zlato a zlato v démant. Svatá Terezie dí: „Zved
nouti slámu z poslušnosti jest více nežli mučednictví,
snášené z vlastního p0pudu. Poslušnost jest zárukou
předurčení; skrze poslusnost jsme věrnými ovcemi, o
nichž božský Pastyř pravil: „Hlas můj slyšeti budou,
znám je a následují mne; a já jim dávám život věčný.“
Nic nás nemůže upevniti Více v našem povoláni než
\ctnost poslušnosti.

Rozjímání.
Muž poslušný mluvili bude vítězství. (Přísl., 21, 28.)

. Poslušnost jest základem řeholního ži
vota. Podle učení církevních učitelů jest řeholní
stav především stavem poslušnosti. Podle nich
_jest řeholník „člověk, jenž unirtvuje své náklon
nosti a snaží se jen plníti rozléazyi rady svých
představených,1 jenž vstupuje do řehole, ne aby

1) Sv. Fulgenc.
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konal vůli svou, nýbrž vůli jiného?) jenž se za
snoubí s poslušností a nikdy od ní neupustí. ?)
Poslušnost jest tou měrou ctností našeho stavu,
že podle toho, jak dokonale nebo nedokonale ji
osvědčujeme, jsme dokonalými nebo nedOkona
lými řeholníky, a že přestaneme——liji vůbec pě
stovati, přestáváme býti řeholníky.

„Co vás musí přiměti k přesné poslušnosti, jest,
že prvním cílem-, který jsme museli míti, vstupu
jíce do tohoto domu, bylo posl-ouchati těch, kteří
jej spravují, poněvadž, jak velmi dobře praví
svatý Bonaventura, poslušnost jest základem ře
holních obcí, které bez ní se zřítí.“3)

O, jak šťastné jsou řeholní obce, v nichž jest
poslušnost věrně zachovávána! Nesvornost jest
v nich neznáma; členové její mají všichni tutéž.
vůli a kráčejí k témuž cíli; Bůh jest v nich uctí
ván, náboženství ošlavováno, bližnímu se slouží
a on bývá vzděláván, čistá radost zračí se v
obličeji všech.

ll. Poslušnost jest základem řeholní do
konalosti. Jak velké výhody zjednává poslušnost
věrným řeholníkům! Jest zdrojem pokoje, vnitř
ního klidu a důkladného uspokojení. Kdo jedná
z poslušnosti, jest naprosto zbaven své vlastní
zodpovědnosti; nemusí se znepokojovati nad
dobrým nebo špatným úspěchem toho, co vy
konal; nemusí ani ničeho zkoumati, jeho svědomí
mu vydává svědectví, že poslouchal, jak byl po
vmen.

jak četné příčiny má tudiž náš svatý Otec při
pomínati nám že „jen tehdy budeme požívati

1) Sv. Bernard. 2) Sv. Vavřinec Justiniani. 3) 7. roz
jímání, 2.
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pokoj-e, odevzdáme-li se naprosto vedení svých
představených.“ To také vyjadřuje zbožný spi
sovatel Následování Krista slovy: „Hled', synu,
konati vždy raději vůli jiného, nežli vůli vlastní
a tak nastoupíš oestu pokoje a pravé svobody 1)
Běž tam neb onam, nenalezneš pokoje, až když
se pokorně poddáš pod správu představ.eného“?)

Poslušnost povznáší duši, zušlechťuje ji a zdo
konaluje všechny její schopnosti. Osvěcuje roz
um, řídí a posvěcuje vůli, přizpůsobujíc ji vůli
Boží nebo spíše ona nahrazuje naší vlastní vůli,
která jest tak slepá a tak vrtkavá, svatou i ne
proměnlivou vůlí Nejvyššího.

Poslušnost nám zajišťuje vítězství nade všemi
nepřáteli naší spásy; nad světem vzd'alujíc od'
nás jeho osidla; nad ďáblem, zvavírajíc mu dveře
naší vlastní vůle, jediný to přístup, jímž mrůže
vniknouti do naší duše, nad nezřízenými náruži
vostmi, obětujíc pýchu a lásku k neodvislosti a
činíc nás poslušnými pokynů našeho duchovního
vůdce. Jak mnohé chyby předejde a jak četné
pieludy rozptýlí!

lll. Poslušnost jest zdrojem hojných zá
sluh. Jak velké duchovní bohatství chová v 50
bě řeholní poslušnost! Poslušný řeholník má ve
všem zásluhu, poněvadž koná ve všem vůli Boží;
čtení, učení, stolování, zotavení, odpočinek, vše
jest mu započteno pro nebe. Každý jeho čin má
zásluhu modlitby, jak se vyjadřuje o tom svatá
Magdalena z Pazzís, řkouc: „Vše, co se koná z
poslušnosti, jest vnitřní modlitbou.“ „Zvedznou
ti z poslušnosti slámu,“ dí zase svatá Terezie,

1) Kn. III., 23, 1.2) Kn. l., 9, 1.
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„jest více nežli mučednictví, snášené z vlastního—
popudu.

„]ísti, sbírati drobty chleba se stolu, zamésti
nějakou místnost, čistiti stolní náčiní, zatlouci
hřebík, všechny tyto výkony zdají se býti samy
o sobě malichernostmi, jsou-li však vykonány z
poslušnosti, stávají se činy velmi vznešenými, je
likož se vztahují na Boha a poněvadž, konajíce
je z poslušnosti, posloucháme Boha samého.“

Poslušnost jest zárukou předurčení. Poslušností
náležíme k věrným ovcím', o nichž božský Pastýř
pravil: „Ovce mé slyší hlas můj, a já je znám
a následují mne; a já jim d'ávlám'život věčný.“1)
„Vpravdě poslušný,“ dí svatý Jan Klimak, „hledí
beze strachu smrti vstříc, jsa ujištěn, že ne on,
nýbrž jeho představ-ený jest zod'pověden před
svrchovaným Soudcem.“ Opouštěje tento svět, mů
že říci slo-va Kristova: „Dokonáno jest,“2) a do
dati: jako ty, Pane, byl jsem i já přibit na kříži,
a to hřeby poslušnosti. Následoval jsem tebe ve
tvé oběti, a proto tě prosím, račiž mi uděliti
účastenství na své slávě.

Duchovní kytice. „Nic neučiní řeholní/ea tak
důkladným; az,tak pevným 1) jeho povolání. jako
ctnost poslušnosti.“

(12. rozj., B.).

1) Jan 10, 27 a 28. 2) jan 19, 30.
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149. Nutnost poslušnosti.
Krátký obsah. !. Nutnost poslušnosti pro kře

sťana. Příkaz poslušnosti týká se všech lidi poněvadž“
poslušnost jest bezvýminecnou podmínkou každé spo-
lečnosti. Všude jest třeba rozkazů a poddanosti, 'inak
se vše rozpadne. „Poddáni buďte“ praví svaty etr,
„všelikému zřízeni pro Boha.“ l,)oslušností zv'ítězíme
nad ješitností, ktera jest největším nepřítelem naší
dokonalosti a naší spasy.

ll. Nutnost poslušnosti pro řeholníka. „Bez po
slušností,“ dí svatý Jeronym, „není kláštera,“ ,Po
slušnost jest ctnost, které jest vám nejvíce potřebl,“
praví svatý Jan Křtitel z La Salle, „ona “est podstatou.
vašeho stavu, poněvadž v řeholní spolecnosti dodává
poslušnost ostatním ctnostem jim vlastni tvářnosti.“
„Budte přesvědčeni, že Bůh vám bude jen potud žeh
nati, pokud bude poddanost pravidlem vašeho chování.“
Jem. Nutnost poslušnosti k vedení nadpřirozeného
žlvota.Chtíti prospivati v dokonalosti a nestáti se na
před velmi poslušným, znamená chtíti vystavěti zdi
domu dříve, než byly položeny základy. Bez poslušnosti.
nemůžeme rozmnožiti svých zásluh a pracovali bychom
marně, naše skutky byly by padělaným penízem, kte
rý nemůže v nebi platiti. Co naše skutky v řeholi po
světí jest poslušnost.

Rozjímání.
Poslouchejte svých představených a buďte jim poddání.

(Žid., 13, 17.)

[. Nutnost poslušnosti pro křesťana. Pří
kaz poslušnosti týká se všech lidí, poněvadž po
slušnost jest nutnou podmínkou každé společno
sti. Všude jest třeba rozkazů a podřízenosti, ji
nak nastane bezmocnost, zPustošení a zřícení.
„Každé království proti sobě rozdělené zpustne
a dům na dům padne.“l)

1) Luk., ll, 17.
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Svatí spisovatelé naléhají ustavičně na nutnost
poslušnosti. Samu-el pravil: „Zda chce Hospodin
cel-o.palům a obětem, a ne spíše, by bylo dbáno
hlasu Hospodinovař“1) „Jednejbe,“ praví kníže
apoštolské, „jakožto dítky poslušnosti.“Ž) „Pod
dáni buďte všelikému zřízení lidskému pro Bo
ha.“3) A svatý Pavel dodává: „Každ'ý mocnostem
vyšším poddán bud', neboť není mocnosti, leč od
Boha. Proto kdo se p-notiví mocnosti, zřízení Bo
žímu se protiví, ti pak, kteří se protiví, odsouzení
sobě zjednávají.“4) „Poslouchejte svých předsta
vených a buďte jim poddání, neboť oni bdí nad
vámi jakožto ti, kteří vydají účet za duše vaše,
aby to činili s radostí a ne se vzdechý.“5)

Poslušnost odkazuje až k samému základu kře
sťanství. Poslušností zvláště následujeme božské
ho Mistra, o němž jest řečeno: „Učiněn jest po
slušným až 'k smrti a to k smrti 'íže,“ posluš
ností zvítězíme nad ješitnosti a nad vlastní vůlí,
největšími to překážkami života křesťanského a
nepřáteli věčného spasení.

ll. Nutnost poslušnosti pro řeholníka. Jestli
že každý člověk a každý křesťan musí po
slouchati, čím více pak řeholník, jsa členem“ sva
té společnosti, přiznávající se veřejně k životu
poddanství, shod'ujícímu se s evangelickými ra
dami, a jenž bez této věrnosti nemůže plniti po
vinností svého stavu, ani přinášeti užitku v dlu
ších!

Prvním pravidlem každého řeholníka jest býti
poslušen svých představených. Již rozum dává
nám poznávati lnutnost tohoto pravidla, neboť

1) 1. Král., 15, 22. 2) 1. Petr., 1, 14. 3) 1. Petr., 2,
13. 4) Rím., 13, 1 a 2. 6) Zid., 13, 17.
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poslušnost zavádí pořádek i svornost, mír a klid
v řeholní společnosti. Bez poslušnosti by jednal
každý podle svého popudu a pak by musil na
stati v ní nepořádek a rozvrat. „Bez poslušnosti,“
dí svatý ]eronym, „není kláštera.“ „Nezacho
vávati poslušnosti,“ dodává svatá Terezie, „zna
mená nebýti řeholníkem; zachovávati ji nedoko
nale znamená býti nedokonalým řeholníkemf“

Proto také doporoučí nám náš svatý Otec na
léhavě tuto ctnostl) „Není žádné ctnosti, která
by vám byla tak nutnou jako poslušnost, poně
vadž jest podstatnou ctností vašeho stavu, jeli
kož jen vonavás může v něm udržeti a protože,
kdybyste měli ivšechny ostatní ctnosti, bez po
slušnosti byly by zdáním ctnosti, neboť posluš
nost dodává ctnostem řeholníkovým pravý ráz.
Zachovávajíce ji, získáme si více milostí, než
jakkoli jinak.“

„Buďte přesvědčeni, že Bůh vám jen potud po—
žehná, pokud bude pod'danost pravidlem vašeho
chování. Poslušnost jest životu řeholnímu a blahu
každého tak podstatnou, že zanedbávajíoe ji, znač
ně zůstáváme jako sami sobě ponecháni bez síly,
bez bujarosti a tudíž neschopni činiti dobré.“2)

Ill. Nutnost poslušnosti k vedení nadpřiro
zeného života. Slíbili jsme, že se budeme sna—
žiti o dokonalost. Podle všech učitelů církev
ních jest však poslušnost nevyhnutelným pro
středkem k tomu. At' jest v nás, řeholnících,
zbožnost, horlivost, umrtvenost jakákoli, nejsou-li
tyto ctnosti posvěceny poslušnosti, pak činíme
podle výroku svatých Otců velké kroky vedle
dobré oesty.

1) Sbírka. 2) 72. rozj., 2.

1-1
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Bez poslušnosti pracujeme marně; činy naše
byly by v zracích víry slamou, po níž, zhoří—li,
ničeho nezůstane, anebo padělaným penízem, kte
rý nemůže v nebi platiti; byly by ovocem zka
ženým červem naší vlastní vůle, které není hodno
býti předloženo Králi nejvyššímu.

Bez poslušnosti nebudou míti naše skutky hor
livosti žádné působivosti nebo budou míti účin
nost jen nepatrnou. Jednáme-li sami ze sebe,
ponechá nás Bůh nám samým a naší bezmocno
sti a pak můžeme říci se svatým Petrem: „Mistře,
po celou noc pracovavše, nic jsme nechytili.“1)

Bez poslušnosti byli bychom neužitečnými slu
žebníky, kteří poznavše vůli svého pána, ne
plnili by jí; upadli bychom v nemilost Boží a
stali bychom se nehodnými věčné odplaty po
dle slov Kristových: „Ne každý, kdo mi říká
„Pane, Pane,“ vejde do království nebeského,
nýbrž kdo činí vůli Otoe mého, jenž jest v ne
besích."“-*)

„Každý stav,“ dí svatý Tomáš, „má zvláštní
milost; tato jest mu vlastníi nutná a proto ji
musí míti všichni, kteří v onom stavu žijí, aby
se mohli posvěcovati a se spasiti.“ Tato milost
pro každého z nás jest poslušnost, neboť posluš
nost musí býti odlišným znalcem osob, žijících
v řeholní společnosti.

Duchovní kytice. „Co posvěcuje řeholníkovy
číny, jest poslušnost.“

(Sv. Jan Kř. z La Salle. Dopisy.)

1) Luk., 5, 5. 2) Mat.. 7, 21.
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150. Neposlnšnoat.
Krátký obsah. Neposlouchatliznamenůvzbou

řltl se proti Bohu. Neposlouchati znamená protiviti
se rozkazu, jehož původcem jest Bůh, a zneuznávati
jeho autority v těch, 'imž ji propůjčil a jimž pravil:
„Kdo vás slyší mne slyší, a kdo vámi pohrdá, pohrdá
mnou.“ „Reholník. jenž přestal býti ditkem posluš
nosti“ praví svat' Benedikt, „stavá se ohavným v
zracích Božích.“ Ěobrovolnái zamilovaná poddanost
činí nás Opravdové svobodnými vznešenou ! slavnou
svobodou ditek Božích.

ll. Neposlouchatl znamená porušovati své nejpo
"itnčjši povlnuoati. „Kdo činí svou vlastní vůli.“
praví svatý Bernard, „nemá z řeholníka nic, leč jméno
a šat; nemá žádného účastenství na tom, co jest pod
statou života, jemuž se zasvětil. Ne louchati zna—
mená svolávati na sebe zlořečen'l od ha, jenž zavr
huje s pohrdánim neposlušné. Praví o nich: „Sytil jsem
je čistou pšenicr a napájel je medem, prýštícím ze
skály a prece se prohlásrli proti mně a stali se mi
nevěrnými.“ Strachujme se před zlořečenim, které u
chovává Bůh neposlušným řeholníkům!

lll. Neposlouchatl znamená dávati pohoršení svým
Spoluhratřim. Obvykle neposlouchati znamená u ře
holnika dávati osudné pohoršení. S duší, vymykající
se vedení svých představených jest tomu jako s vla
kem, jenž se vyšindl s kolejí, po nichž jel; co se zdá
býti jeho překážkou, jest ve skutečnosti rávě 'eho silou
i bezpečností. V nebi opěvují vprav ě posušní svá
vitězství. Kéž jsme imy k nim jednou připočteni.

Rozjímání.
Nebudu sloužiti. (Jen., 2, 20.)

[. Neposlouchati znamená vzbouřiti se proti
Bohu. Neposlouchati znamená. protiviti se roz
kazu, jehož původoem jest Bůh)) a zneuznávati
jeho autority v těch, jimž ji propůjčil a o nichž

') Rím., 13 2.

14'
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řekl: „Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi po
hrdá, mnou pohrdá.“') Neposlouchati znamená
nechtíti nésti jha Páně, zasahovati do práv jeho
svrchovanosti a vzbouřiti se proti něníu jako Lu
cifer, i osměliti se říci: „Nebudu sloužiti.“

Neposlouchati znamená jednati jako otrok pý—
chy, ješitnosti a ďábla. Neposlušný jest sobcem
a domýšlivcem; chce záviseti jen sám na sobě
a již tím plazí se pod nejtěžšími nejvíce poko
řujícím jhem, totiž pod jhem svých vlastních
náruživostí.

„Řeholník, jenž již není dítkem poslušnosti.“
dí svatý Benedikt, „stává se ohavným v zracích
Božích, béře zpět obět, kterou mu přinesl celou
svou osobou v den svého zasvěcení, a zmocňuje
se opět toho, co dal.“ Složiv oběť na oltář, béře
ji zpět, aby obětoval aspoň část ďáblu neodvislo
sti. Zneuznává svých nejsvětějších závazků; zra
ňuje srdce svých spolubratří, a to tím více, čím
více tito milují svou kongregaci.

ll. Neposlouchati znamená porušovat! své
nejposvátnější povinnosti. Neposlouchati zna
mená pro nás porušiti nejpřednější povinnost,
jednati proti našim nejslavnějším zaslíbením, zne
uznávati naprosto povinnosti našeho svatého sta—
vu a jej v jistém smyslu opustiti; neboť svatý
Bernard praví: „Kdo činí svou vlastní vůli, má
jen jméno a šat řeholníka, nemá žádného podílu
na tom, co jest vlastně podstatou svatého života,
jemuž se zasvětil.“ Svatý Anselm říkával svým
spolubratřím: „Duch můj třese se strachem, po
zoruje-li, že jsme jako zahrabání a zamotáni

1) Luk., 10, 16.
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:do své vlastní vůle a že se dáme strhnouti k
činům, které nám vnuká, aniž pomyslíme, že
jsme se jí zř-ekli, opustivše svět.“

„Bez poslušnosti,“ praví svatý Jeroným, „ne
zasluhuje řeholní společnost toho jména, jest jen
příbytkem přestupování pravidel, shromážděním
jednotlivců, které jen šat odlišuje od světských
lidí, místem zmatku i nepořádku.“

Pomáhati k ochabnutí ducha poslušnosti a pod
danosti v institutu znamená podkopávati jeho zá
klady a ukaz—ovatise býti jeho neurputnějším
nepřítelem.

Neposlouchati znamená svolávati na sebe ne
milost Boha, jenž může jen s rozhořčenim pa
třiti na tuto urážku své svrchovanosti. Podle slov
Písma svatého navštěvuje metlou a ranami trestá
ty, kteří se jí stali vinnými;1) duši jejich nechává
v temnotách a ve stínu smrti spoutanou bídou a
železem,—*)a pohrdá jimi.3) Není to právě nepo
slušnost, která zalidňuje peklo?

lll. Neposlouchati znamená dávati pohor
lenl tvým spolubratřlm. Obvykle neposlou
chati znamená u řeholníka dávati osudné po
horšení. Cože! věnovati se dobrovolně stavu
poddanosti a po věnování se mu nechtíti býti
pak p-oslušen; zasvětiti se životu sebezapíravé
mu a zůstávati přece podle výroku svatého Anto
nína, opojen vínem své vlastní vůle; slíbiti na
stupních oltáře před Bohem, před anděly a před
svými Bratry poslušnost a pak se o své sliby ne
starati; toť zřejmě posmívati se Bohui lidem,

1) Zalm 88., 33. 2) Zalm 106., 10. 3) Zalm 118., 118.
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podváděti nejhanebnějším způsobem, dávati na—
jevo, že jsme se zahalili rouškou pokrytectví a
že jsme upadli v nejžalostnčjší stav uvolnlěnosti.

Jaké hoře působí též neposlušný svým předsta
veným! jak tvrdé i hořké jest jim nalézati mezi

svými podřízenými povahu nepodajnou, duši, zníž mohou jen se 1 áním skládati Bohu čet!
A dále, jak zhoubný vliv má na své spolu ratryr
a obzvláště na ty nejmladší! Nabádlá je svými
příklady k neposlušnosti a vhání je do záhuby;
vykonává u nich úlohu, kterou měl Lucifer u
zlých andělů, které učinil spoluvinníky své vzpou
ry a společníky svého neštěstí. Útočí 00 nej
zhoubnčji na základy svého řeholního řádu a
pracuje na jeho zřícení. S duší vymykající se
vedení svých představených jest tomu jako s
vlakem, vyšinuvším se s kolejí, po nichž jel; co
se zdá býti jeho překážkou, jest právě ve sku
tečnosti jeho siloui bezpečností. „Ne“, praví
apoštol, „my nepatříme k těm, kteří se straní
ke své záhubě.“l) Sice bychom pracovali ve
prospěch ďáblův a svých náruživostí, vzali by
chom na sebe nejtěžší i nejhanebn-ější okovy, se
sadili bychom Ježíše Krista s trůnu svého srdce
a nechali v něm panovati místo něho nepřátele
své spásy.“3)

Duchovní kytice. „Opravdové poslušní opě
vují své vítězství nad peklem a radují se ze své
poslušnosti, jež jim zjednává pravý pokoj srdce.“

1) Zid.. 10, 39. =“)Sv. Anselm.
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151. Pohnutky naší poslušnosti.
Krátký obsah. !. Pravomoc nochózl od Bolu,

Pravomoc našich představených jest pro nás pravomocí
Boží. Prosíme-li jako svatý Pavel: „Pane, co chceš,
abvch učinil?“ pošle nás Pán k tomu, jenž jako Ana—
niáš obdržel od něho posláni poučiti nas o _jeho vůli.
Ve svých představených musime spatřovati Boha.

ll. Svatí spatřovali vždy Boha ve svých představe—
ných. „Boha samého máte poslouchati ve svém řediteli.“
pravi nám svatý _lan Křtitel z La Salle. Musíme 
slouchati z ctnosti a s mysli nábožnou, jako BOEŽ',
kterého ctíme i uctíváme v tom, jenž jest nadán jeho
pravomoci. Poslouchejme, činíce rádi vůli Boží.

Ill. Nutný poklad viry. Vpravdě poslušn' odstraní
ze své mysli i ze svého srdce každou čistě tdskou po
hnutku každé vyhledávání osobních zá'mů, každé přání
zalíbiti se lidem. Jedná jen podle sv tla víry a maje
na zřeteli jen Boha, kterého mu dává víra spatřovati
v těch, jimž jest podřízen. Dosvědčujme Bohu často,
že chceme jen plnění jeho svaté vůle.

Rozjímání.
Kdo vás slyší, mne slyší. (Luk., 10 N).)

[. Pravomoc pochází od Boha. Každá pra—
vomoc pochází od Boha, pravomoc našich před
stavených jest tudíž pro nás pravomocí Boha
samého. Tato pravda jest principemi vzneše
ností křesťanské iřcholní poslušnosti. Všechny
naše povinnosti, týkající se této ctnosti, vy lý
vají z ní jako spravedlivé i nezvratné důsle ky.

Vzhledem k poslušnosti jest jistá hlavní Zár
sada, která nám bývá často připomínána a kte
rou si nemůžeme ani dost vštípiti, totiž, že pra
vomoc našich představených jest pro nás pravo
mocí Boha samého.

Této pravdě učí velký apoštol výslovně ve
svých epištolách; dává totiž najevo, že spatřuje
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Boží pravomoc v pravomoci všech zřízených moc
ností, a známo jest, že tehdejší mocnosti byly
daleky jednati podle spravedlnosti. Pozvedá se
nade všechny lidské názory a dí: „Není mocnosti,
leč od Boha. Proto kdo se pnotiví mocnosti,
zřízení Božímu se protiví.“1) „Služebníci, poslou
chejte pánů jako Krista, sloužíce s dobrou myslí
jako Pánu a ne lidem.“ř)

Pán náš, mluvě k apoštolům a v nich i k jejich
nástupcům, pravil: „Kdo vás slyší, mne slyší.“
Podle učení učitelů duchovního života a jme
novitě svatého Benedikta i svatého Bernarda, vzta
hují se tato slovai na naše představené, kteří
jsou pro nás ústrojím Církve, která jest nositelkou
pravomoci Kristovy, proto musíme v nich spa
třovati božského Mistra.

ll. Svatí spatřovali vždy Boha ve svých
představenýchfl'ak' jednali svatí řeholníci všech
dob; mniši i poustevníci, ti, kteří se věnovali ži
votu kontemplativnímu, jakoži ti, kteří se vě
novali pracím života činného, všichni vyznávali
učení, že Bůh jest to, že jest to Ježíš Kristus, jenž
k nám mluví ústy představených, že jich po
slouchati znamená poslouchati jeho samého. Ne
myslili na to spatřovati ve svých představených
jen člověka, nýbrž Boha a Ježíše Krista, kterého
zastupují.

Náš svatý zakladatel, jenž byl tak osvícen
ve věcech duchovních a tak roniknut zásadami
evangelickýmii učením svatych, myslil a jed
nal právě tak. „Kdo poslouchá svých předsta
vených,“ praví, „poslouchá samého Ježíše Kri

1) Rím., 13, 1 a 2. 2) Efes., 6, 5 a 7.
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sta.“l) „Poslušnost vztahuje se přímo na Boha,
jenž jest zahalen v podobě člověka slabéhoi
smrtelného. Naší představení jsou nadání pra
vomocí božskaouf“2) „Když se na ně obracíme,
máme v nich spatřovati Boha samého, jenž nám
jejich prostřednictvím rozkazuje.“3) A dále pravi:
„Ve svém řediteli musíte jen Boha samého po
slouchati. Musíme poslouchati ze ctnosti a s myslí
nábožnou jako Boha, kterého ctímei uctíváme
v tom, jenž jest nadán jeho pravomoci.“ V pra
vidlech nám předpisuje, bychom spatřovali vždy
Boha ve svých představených a obraceli se na
svého ředitele jako nadaného pravomocí Boží
a jeho nástroj vzhledem k nám. Pětkráte vrací
se v téže kapitole k této myšlence, tak byl pro
niknut důležitostí tohoto předmětu.

Ill. Nutný poklad viry. ]en v tomto smy
slu pojata jest poslušnost čestnái slavná. Po
drobiti se člověku z úmyslů lidských a našich
pozemských zájmů to jest podlézavost a do jisté
míry podlost ihanba. Podrobiti se však se zře
telem na Boha, toť naopak povýšení, velikosti
šlechetnost; toť vzdávání Bohu pocty, kterou mu
prokazují andělé v nebi, a znamená klaněti se mu
způsobem nejdokonalejším. Taková poddanost
jest daleko óestnější nežli poddanost synova k
otci a poddaného k jeho vládci. Kromě toho
jest nám nanejvýše prospěšna; poslouchajíce
vzhledem na Boha, činíme pokaždé úkon boho
pocty, který nám zjednává štědrotu. Pána svrcho
vaného a který nám bude započten pro nebe.

jak šťasten jest tedy vpravdě poslušný! Maje
svého představeného za zástupce Božího, praví

,) ?. rozj., ]. 2) 9. rozj„ ]. 3) 73. rozj., ].
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sám u sebe slova miláčka Páně: „Pán jest to,“)
a tu se jeho v-ůle uchopí s radostíi s láskou
všeho, co se mu nařizuje, ano i jen prostě radí.
Odstraňuje ze své mysli a ze svého srdce kaž
dou čistě lidskou pohnutku, každé vyhledávání
osobních zájmů a všeliké přání zalíbiti se lidem.
Jedná jen podle světla víry a se zřetelem na
Boha samého, kterého mu víra ukazuje v těch,
jímž jest podřízen.

jemu náleží především výhody poslušnosti! Je
mu ono duchovní bohatství, jehož jest posluš
nost zdrojem! Jemu nevýslovné útěchy, které ona
zjednává! Jemu sláva, jež jediná zasluhuje to
hoto názvu! Dospěje k cíli svého pozemského
putování obohacen zásluhami a naplněn důvěrou,
neboť Ježíš Kristus, jehož spatřoval a jemuž
se klaněl ve svých představených', odmění ho
za jeho vírui podd-anost tím, že se mu zjeví
tak, jak jest, a učiní jej účastným své věčné
blaženosti.

Duchovní kytice. „Vaši poslušnost musí víra
vždy provázen a býti jejím počátkemi jedí
ným cílem.“

(Sbírka,)
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152. levnější vlastnosti poslušnosti..
Krátký obsah. !. Poslušnost musi býti rychlá.

Pacholík Samuel jest podivuhodným příkladem posluš
nosti. Jakmile slyší, že jest volán, rychle vstává a běží
k veleknězi řka: „Zde jsem.“ Svatý Bernard di: „Ať
neuplvne ani okamžiku mezi slovem toho, jenž porouči
a výkonem toho, jenž poslouchá; tyto dvě věci musi
tak splývati, že činí jen jednu.“ Buďme vždy ochotni
plniti vůli svých představených.

Il. Poslušnost musí býti všeobecná. Musíme býti
poslušni všech, kteří jsou ustanoveni nad námi, jakož
i těch jimž udělí svou pravomoc. Musíme _ slouchati
ve všem, co jest nařízeno, at' jest to snadn nebo ne

snadné, příjemné nebo protivné. Stačí věděti, že Lestněco nařízeno, a snažiti se to ihned vykonati. „Pra ne
duše moje dychtivosti po tvých ustanoveních, Hospo
dine, každou dobu.“

III. Poslušnost musi býti přesná s úplná. Posluš
nost se musi vztahovati na všechno, co jest nařízeno,
ničeho nevylučovati ani měniti, at' se to vztahuje na čas,
místo a jiné okolnosti nebo na způsob provedení. Po
slušnost zjednává nám dokonalost našeho stavu, u
Devňuje nás v něm a pomáhá nám v něm setrvati.
Učiň, o _Iežíši, abych touto věmostí zasloužil si tvého
požehnáni v životě tomto a tvou slávu v životě onom.

Rozjímání.
Tu jsem, nebo! jsi volal na mne. (I. Král., 3 5.)

!. Poslušnost musí býti rychlá. Písmo sva
té představuje nám v jinochu Samuelovi podi—
vuhodný příklad poslušnosti. Jakmile slyší, že
jest volán, hned vstávái běží k veleknčzi, řka:
„Tu jsem.“ U něho není váhání, ani prodlévání,
ani zdržování; myslí jen na to, co jest mu na
řízeno. Kéž jest tomu taki s námi, a kéž jest
naše poslušnost spočívající na víře rychlá, vše
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obecná, přesnái úplná, majíc takto všechny ze
vnější vlastnosti, které jí přísluší.

Poslušnost musí býti rychlá; co jest nařízeno,
musíme hned vykonati. Všechny naše skutky musí
býti vykonány v patřičné době, praví náš svatý
Otec. toť podmínkou jejich dokonalosti.1)

Dobou však k vyplnění toho, co bylo naříze
no, bývá obyčejně týž okamžik, kdy se to na
řizuje. „Miláčkové moji,“ dí apoštol, „všecko
čiňte bez reptání a bez rozpakování se, abyste
byli bez úhony a čisti.“2) Svatý Bernard dodává:
„Mezi slovem toho, jenž nařizuje, a skutkem
toho, jenž poslouchá, nechat neuplyne žádné pře
stávky, tyto dvě věci musí býti tak sloučeny, že
činí jen jednu jedinou.“

Vpravdě poslušný jest vždy ochoten plníti vůli
svých představených. Aby byl přiveden k roz
hodnutí, není třeba naléhati na něho, pouhé zna
mení mu stačí. Nejen že poslouchá bez prodlení,
ale pokud závisí od něho, přediejdei rozkazu
jícího. Proto si též může dáti totéž svědectví,
jako královský prorok, řkoucí: „Prahne duše
moje dychtivostí po tvých ustanoveních každou
dobu.“3')

O, jak správně jedná. takto! Opozditii sebe
méně provedení rozkazu, zdaž to neznamená býti
po celou tu dobu ve stavu neposlušnosti? Na kaž
dý způsob to svědčí o tom, že nemáme velké
touhy vyplniti, co bylo nařízeno; zároveň pak
zarmucuj-eme tím své představené, a možno také,
že dáváme pohoršení svým spolubratřím a vy
dáváme se v nebezpečí nabýti ducha lhostejnosti,
což může vésti k opominutí rozkazu.

1) Sbírka. 9) Filip. 2, 14 a 15. 3) Zalm 118., 20.



221

ll. Poslušnost musí býti všeobecná. Musí
me poslouchati všech, kteří jsou nám nadřízení,
jakoži těch, jimž udělí svou pravomoc.

Vyšší představení, představení místní, všichni
musí nalézti v nás naprostou poddanost a nej
hlubší úctu, paněvadž všichni zastupují u nás
Boha a jsou orgánem Kristovým. Toť ona .
slušnost, kterou jsme slíbili při připuštění do in
stitutu, každá jiná poslušnost nebyla by bývala
přijata; brány domu Božího zůstaly by nám
zavřeny, kdybychom bývali učinili výhradu a
kladli meze své poslušnosti.

Neposlouchati všech těch, kdož jsou nám nad
řízení, znamená chtíti si sami voliti své před
stavené a v jistém smyslu říci Bohu: „Ať mi
rozkazujoe ten a nikoli onen ve jménu tvém.“
To znamená očividně zasahovati do práv Bo
žích a dávati najevo, že posloucháme z osobních
pohnutek a nikoli s úmysly víry a náboženství.

Musíme poslouchati každého oznámení vůle
svých představených, ať jest nám učiněno ja
kýmkoli způsobem. Ať se nám rozkazuje posi
tivně a přímo nebo pouhým označením toho, co
máme konati; ať jest to představený sám, jenž
nám rozkazuje, anebo někdo jiný jeho jménem;
ať jest to ústně nebo písemně a jen znamnírm,
musíme se vždy stejně podrobiti a vykonati, co
nám bylo naznačeno.

Musíme poslouchati ve všem, co jest nařízeno,
ať jest to snadné nebo obtížné, příjemné nebo
trapné. Naše osobní choutky nesmí přijíti při
tom nikdy v úvahu. Dostačiž věděti, že jest
něco nařízeno, abychom to ihned vykonali.
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Ill. Poslušnost musí b ti přesná i úplná.
Musí se vztahovati na všec o, co jest nám na
řízeno představenými a pravidly, aniž něco opo
míjíme nebo měníme, pokud se týká času, místa
a jiných okolností a musí se vztahovati netoliko
na věc nařízenou a raděnou, nýbrž též na způ

.sob, kterak se má konati.
„Rozkáže-li vám něco představený, musíte ne

jen nozkaz vyplniti, ale činiti jej též tak, jak vám
bylo nařízeno. Bůh chce vykonání toho, co vám
bylo rozkázáno, v určitý čas a nikoli v čase, který
si sami určíte.“1)

Dejž, o božský Ježíši, abych uznávajei uctí—
vaje tvou pravomoc v pravomoci svých před
stavených plnil přesněi z nejčistších pohnutek
vše, co mi bude nařízeno a zasloužil si touto věr
ností požehnání tvého srdce v životě tomto a
slávu tvou v životě onom.

Duchovní kytice. „Co jest význam prvního
úderu zvonu, který slyšíte, že se vám oznamuje
vůle Boží.“2)

1) 8. rozj., 3. 2) Sv. ]. Kř. z La Salle. Dopisy.
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153. Poslušnost ducha i úsudku.
Krátký obs a h. [. Poslušnost musí býti ve všem

stojnú.V ravdě poslušný zříká se rád svých choutek
.a svých vastnich názorů; nedává najevo ani náklon
nosti, ani odporu, leč jediné projevuje svou ochotu
s milostí Boží vykonati stejně vše, co 'est mu nařízeno;
vše jest mu drahé, jakmile vi, že to ůh chce. Naším
nejslavnějším vítězstvím jest úplné obětování své vůle
stejností při poslušnosti.

ll. Poslušnost musi býti prostodušna. Vůle Boží,

vyjádřená představenými, gest vpravdě poslušnému voditkem i pravidlem. Zádá-i o dovolení, předloží jasně,
zač žádá. Nepřikládá dovolen! většího rozsahu, ne
jaký má, jak vzhledem k času a místu, tak i po stránce
ostatních okolností. Vodítkem naším budiž vždy vůle
Boží projevena vůlí představených.

lll. Poslušnost musi býti slo &. Vpravdě poslušný
spojuje poslušnost ducha s poslu ností vůle. Poslouchá
rozkazu svých představených a plni je, aniž něco zkou—
má, maje na mysli jen poslouchati, jak si přejí. Odmítá
hned s počátku kazdou myšlenku posuzováni i hanění.
Rceme svou ustavičně ochotnou myslí: „Pane, co chceš,
abych činil?“

Rozjímání.
Všecko čiňte bez reptámi a bez rozpakavám' se, abyste
byli bez úhony a čistí, neposkvrněnýmí ditkami Božími.

(Filip, 2, 14 a 15.)

]. Poslušnost musi býti ve všem stejná.
Vpravdě poslušný, jenž spatřuje jen Boha ve
.svých představených, souhlasí s ním úplně i zoe
la, ať rozkazují- nebo radí cokoli; rád obětuje
své choutky i své vlastní názory; nedává najevo
žádné náklonnosti, ani odporu a projevuje jen
ochotu, v níž se s milostí Boží nachází, vyko
nati stejně vše, co jest mu nařízeno.
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Podle přirovnání svatých Otců jest jako socha,
kterou můžeme postaviti kamkoli chceme, a tam
zůstane státi; nebo jako nástroj, s nímž může
dělník činiti, cokoli chce. Ať jde o úřad čestný
nebo pokořující, o zaměstnání příjemné nebo od
porné, o práci prospěšnou nebo zbytečnou, o
jmenování k vyššímu úřadu nebo o sesazení,
všechno jest mu stejné, nebo spíše všechno jest
mu stejně milé, jakmile pozná., že Bůh toho od
něho žádá.

Nikdy si nedOvolí slova nebo pokusu, aby při
měl své představené k tomu, čeho si jeho přiro
zenost přeje. Jsa dalek rozmrzelosti nad zam-ít—
nutým dovolením, jest spíše spokojen věda, že
jest jistější, že plní vůli Boží, než kdyby mu bylo
dovoleno, zač žádal. Svou stále ochotnou myslí
dí: „Pane, co chceš, abych činil ?“1) „Hle, přichá
zím, abych vykonal vůli tvou, Bože.“2) Toť mým
jediným přáním, mou jedinou touhou. Chci jen
to, co ty chceš, a poněvadž ty to chceš. Mimo
plnění tvé vůle jest mi všechno lhostejné, ano
protiví se mi.

Směr jeho chování jest přesně vytčen poře
kadlem tak obvyklým u nás: „Ničeho nežádati,
a ničeho neodmítati.“3)

Svým představeným dává najevo, nejen že jest
ke všemu ochoten, nýbrž že si přeje, aby byl
cvičen vždy ve stejné poslušnosti, která jest ú
plným obětováním ješitnosti a naším nejslavněj
ším vítězstvím.

ll. Poslušnost musí býti prostodušnú. Vprav—
dě poslušný koná prostě, co jest mu nařízeno a

1) Skut. ap. 9, 6. 2) Zid., 10, 7. 3) 8. rozj., 1.



225

jak jest mu nařízeno. Jak vojínové setníkovil) jde
nebo přichází, jak mu bylo řečeno: „Jdi“ nebo
„Pojd'“. Vůle Boží vyjádřena jeho představe
nými jest jeho vodítkemi pravidlem. Neví co
jest to odmlouvati nebo činiti námitky. Dovolí-li
si někdy něco namítati, činí to jen s dobrým ú
myslem, s'mctivostí a skromnosti a jsa vždy ocho
ten říditi se tím, co bylo rozhodnuto.

Svěří-li mu představení důležitý úřad: činí své
poznámky a přijme jej pak s úmyslem, aby se
zalíbil Bohu a s léhaje na přispění jeho milosti;
ví zajisté, že o tíže, které při podobných příle
žitostech některé duše činí, pocházejí ze špatně
pochopené pokory, připravují slávu jejich po
slušnosti o svěžest a uchvacují nejlepší část je
jich zásluh.

Žádá-li o nějaké dovolení, přednese to zřetelně;
je-li mu dovolení odepřeno, nenaléhá dále věda,
že naléháním vymožené dovolení jest spíše vy
děračstvím než udělením. Byl-li k tomu, zač žá
dal, splnomocněn, jest věrný, aby nepřekročil
záměrů představených a nedává dovolení většího
rozsahu, než jaký má jak do času a místa, tak
i do všech ostatních okolností.

Ill. Poslušnost musí býti slepá. vpravdě
poslušný spojuje podrobenost úsudku s podrobe
ností vůle. jsa přesvědčen, že to, co mu jeho
představení rozkazují, jest pro něho nejpříhod
nější & nejvýhodnější, poslouchá jich sle , ni
čeho nezkoumaje a zabývaje se jen tím, a y po
slouchal tak, jak žádají. Prostě vykonává je
jich rozkazy, aniž si dovoluje je _posuzovati,

1) Mat., 8, 9.

15
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anebo buď zevně nebo vnitřně jich neschvalovati.
Zapovídá si každou úvahu o pohnutkách, proč
mu nařídili právě tu věc a ne něco 'iného, ne
dovoluje si otázek pnoč a jak a o 'tá hned
v počátcích každou kritisujíoí a hanící myšlen
ku. Jemu záleží málo na osobním chování před
stavěných a na jejich vlastnostech, věnuje po
zornost jen jejich rozkazům a jejich radám. Po
dle napomenutí svatého Jeronýma přijímá je
jich rozkazy s lmlčenlivou duší a stará se jen o
jejich vyplnění.

Nejde-li zřejmě o věc proti přikázáním Bo
žím a církevním, koná rozkaz beze všeho zkou
mání jsa přesvědčen, jak vysvětlují svatí Otcové,
že zkoumati jest věcí představeného a nikoli pod
danéh;o že ddaný jest zavázán poslouchati a
že zodpověcšxost za nařízený skutek spadá na
představeného. Nevyšetřuje také vhodnosti roz—
kazu, nehledí na to, jaké by mohl míti následky,
jsa pamětliv, že poslušnost, která úsudku ne
potlačí, jest poslušnosti nedokonalou, že zkoumati
a bráti na přetřes, když jest třeba jeďnati, není
již věcí řeholníkovou, ale člověka světského a
filosofa. „Plností poznání,“ praví svatý Jan Kli
mak, „zříká se všeho poznam'“ Opatrností jeho
jest nemíti lidské opatrnosti, která není ničím
jiným, nežli naším- vlastním úsudkem, jenž se
činí naším vůdcem s vyloučením víry, která je
diná nás vedle bezpečně k Bohu.

Ostatně jest slepá poslušnost v pořádku, poně—
vadž představený má milost 1 osvícení svého ú
řadu, jelikož chá celek a zabírá místo, odkud

může správněji Viděti nežli Ědřízený. Slepá poslušnost se požaduje od! dít v rodině, od vo
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jína v táboře, od poďdaných ve státě; neboť v
jak mnohých případech nemohou nositelé pravo
moci dovolíti, aby se rozbíralo jejich jeďnání?

„Nepředstínejtc svou nelibostcproti svým představcným, abyste se sprostili o poslušnosti, nc
bot' to by se odnášelo k Bohu samému.“l)

Svatý Jan Křtitel z La Salle byl tak o tom
přesvědčen, že Bůh mluví ústy jeho před'stave
ných, že nic nedovodlo odvrátiti ho od provedení
toho, co podnikl z jejich návodu. „chměním
ničeho,“ říkával, „na tom, co podnikám na je
jich radu, poněvadž spatřují v tom, co mi radí,
rozkaz Boží.“2)

Duchovní kytice. „Za vzor své poslušnosti
vezměte! si poslušnost ]ežíšonm a snažte se fi
se přizpůsobiti.“

(Sbírka.)

1) 10. rozj., 2. 2) Duch & ctnosti, 23, 5.

5—
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154. Poslušnost srdce.

Krátký obsah. !. Poslušnost musi býti pokor
né. Opravdové _poslušn' řeholník snaží se zapříti s_ebe
samého a obětovati pri každé příležitosti své osobní
názory a lpění na svém vlastním mínění. V něm jest
jen poslušnost, kterou vnuká křesťanská pokora. Snášl
rád, od irá-li se jeho názorům a maří-li se jeho zá
měry. htějme jen to, co chtějí od nás naši předsta
venl.

ll. Poslušnost musi býti srdečné. Reholník poslou
chá s láskou i s radosti. Ve svých zracích jeví vždy
s kojenost, na jeho rtech jest slast a v jeho srdci
k id. Takovýmto stavem čini své představené šťastn'
mi. Zakouši sladkosti jha Páně. V oběti své vlastní vů e
nalezneme odměnu své velkomyslnosti.

Ill. Poslušnost must býti vroucí. To znamená, že
musime rozkaz plniti s duchem nenuceným a nečiniti si
z ničeho trampot. Opravdové poslušny vzdává svým

ředstaveným všechnu čest, která _jim přísluší. Svatý
avel dí: „Zádáme však vás, bratři, abyste uznávali ty,

kteří pracují mezi vámi a jsou vašimi představenými v
Pánu a vás napominají a abyste si jich vysoce vážili
v lásce.“ Vše, co činíme, čiňme s radostí. jako bychom
neposlouchali lidi, nýbrž Boha.

Rozjímání.
Z cesty zjevení tvých se radují. (Žalm 118, H.)

[. Poslušnost musl býti pokorné. Opravdo—
vě poslušný řeholník jedná s nejhlubším pře
svědčením, že naše vůle zůstavena sama sobě
vede nás na zoestí a do záhuby; neboť, co se
týká dobra, máme jen málo osvícení a toto jest
ještě mimo to více nebo méně zatenmčno před—
sudky, náruživostmí a vnukáním ďáblovým; vésti
si tedy nezávisle od' představených znamená svě
řiti se slepému vůdci a kráčeti do pro ti. Pro
to se snaží dobrý řeholník zapírati se samého
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.a přinésti ve všem v obět své osobní náhledy
a lpění na svém mínění. U něho není svéhlavosti
ani umíněnosti, ale jen ona poslušnost, kterou
vnuká křesťanská pokora.

Snáší rád, když se odpírá jeho názorům a
maří se jeho záměry. Nikdy neřekne: „Já chci“
nebo „já nechci“, leč by vyjádřil, že jeho vůle
se úplně shodudie s vůlí jeho řed'stavených. Ne
chce ničeho, než čeho od ně o žádají. Přijímá
klidně jejich upozornění i jejich kárání, aniž dá
vá najevo nedůtlikost.

Zcela odlišen od oněch řeholníků, kteří jsou
otroky své vlastní vůle a jichž jest třeba se tá
zati: „Co chcete? Co se vám líbí?“ zůstává v do
konalé odvislosti od svých představených, takže
mu mohou v každém okamžiku. a za jakýchkoli o
kolností naříditi, co uznávají za vhodné jsouce
jisti, že to svědomitě vykoná. Ve věcech naříze
ných a doporučených dává přednost tomu, co
se více shoduje s pokorným smýšlením-, které má
sám o sobě, a co potírá více přímo a energičtěji
marnivost, ctižádost a ješitnost.

ll. Poslušnost musí býti srdečné. Poslušný
řeholník nejen že si nedovolí ničeho proti svým
představeným, on podporuje naopak při každé
příležitosti jejich autoritu. Mluviti mu o nich
zle znamená uraziti ho, neboť on považuje každé
hanění jich za pohanu spadající na Boha. Nikdy
se nedohaduj-ei s reptaly, s pleticháři a s oněmi
rušiteli a nespokojenci, kteří opojení svou cti
žádostivosti osmělují se zlehčovati a suzovati
jednání Prozřetelností jim ustanovenýcgopředsta
vených.
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Pokud se jeho týká, řídí se napomenutírn a
poštolovým: „Všecko čiňte bez reptámí a bez.
rozpakování se, abyste byli bez úhony a čistí, ne
poskvrněnými dítkami Božími “1) On jde ještě
dále a poslouchá s láskou i s radbstí. Pociťuje-li
odpor proti tomu, co jest mu nařízeno, přemá
há se, povzbuzuje se sám a s milostí Boží do
spěje k tomu, že to činí tím ochotněji, čím menší
náklonnost k tomu má. Při konání itěch nej
trapnějších věcí září jeho oči vždy radostí, na
jeho rtech jest slast a klid v jeho srdci. Lze po—
zorovati, že poslouchá se zálibou a že jest rád,
když se mu porouvčí, poněvadž se to shoduje s.
jeho nejdražším přáním.

Tím činí své představené šťastnými; nebot' sva
tý VavřinecJustiniani dí: „Radost poslouchajícího
jest radostím mkazujícíhof“ On sám pak jest
též šťasten, poněvadž béře na sebe jho Páně s
láskoui s radostí, zakouší jeho lehkosti i slad
kosti; v oběti své vlastní vůle nachází nevýslov
nou útěchu, jež jest mu předzvěstí útěch, které
ho očekávají v onom životě.

lll. Poslušnost musí býti vroucí. „To zna
mená, že musíme přijímati a vykonati s radostí,
co bylo nařízeno, aniž se znepokojujeme náma
hou a obtížemi s rozkazem spojenými.“'—')„Služ
te s dobrou myslí jako Pánu a ne lidem.“3)

Vpravdě poslušný prokazuje svým představe
ným všechnu čest, která jim přísluší, řídě se
takto napomenutím apoštolovým Thessalonických:
„Žádáme však vás, bratři, abyste uznávali ty,
kteří pracují mezi vámi a jsou vašimi předsta—

1) Filip., 2, 14 a 15. 2) Sbírka. 3) Efes„ 6. 6
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venými v Pánu a vás napomínají, a abyste si
jich vysoce vážili v lásce pro jejich dílo.“l) Vniká
v ducha a zachovává všechny předlpisy pravi
del, jež se týkají úcty k Bratru řediteli, vstane,
když vstoupí, pozdraví jej uklončním, mluví
s ním vždy s uctivostí, tiše a výrazy, jež proje
vují uctivost, příslušící tomu, jenž zastupuje u
něho Boha.

Má se na pozoru před duchem kritiky, neboť
zvláště podřízeným bylo řečeno: „Nesud'te a ne
budete souzeni; odpouštčjte a bude vám oď
puštěno.“2) „V nositelích pravomoci rozeznává
osobu lidskou s jejími chybami a nedokona
lostmi a osobu Kristovu, jež nemá vady,“3)
a této vzdává poctu uctíwání a poslušnosti. K
svým představeným se chová jako dobře vycho
vané dítě k svému otci, a proto omlouvá jejich
chyby, aby nesvolal na sebe kletbu vyřčenou nad
Chamem, ale aby si naopak zasloužil požehnání,
kterého se dostalo Semovi a Jafetovi.

Duchovní kytice. „Ponměte, že co posvěcuje
řeholní/sovy skutky, jest poslušnost.“

(Sv. jan Kř. z La Salle. Dopisy.)

1) [. Thes., 5, 12 a 13. ?) Luk., 6, 37, 3) 73. rozj., 2.
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155. Prostředky k pokroku
v poslušnosti.

Krátký _obsah. ]. Chceme—llprospívat! v po
slušnosti. musíme přemáhati pýchu. Musnme úsilovně
potírati ješitnost, pýchu a domýšlivost, jež překáží

slušnosti. Musíme se ve vlastních očích učiniti ma
ými, nezdržovati se při žádném domýšlivém mínění, bo

jovati proti vlastni vůli a snažiti se odstraniti ze své
vahy všechnu osobivosti nezávislost. Proč jsme v

reholi? Zdaž ne proto, abychom poslouchali.
ll. Zvylmouti si nečlnitl ničeho bez dovolení. Musí

me věrně žádati o dovolení k nejmenším výjimkám a
nedbati odmlouváni své mysli. Přirozenost ničeho tak
ráda nežádá jako uniknouti jhu poddanosti. Dbe'me
s velkou pečlivostí, abychom ke všemu, co činime.
měli zplnomocnění představených.

Ill. Některé jiné prostředky ]: pokroku v oslni
uoztl. Vpravdě poslušný prosí vroucími mo litbami
Boha o ducha poslušnosti. On slidí téměř po pří
ležitostech poslouchati. Rozjimá často o poslušnosti
andělů & svatých, zvláště pak o poslušnosti Kristov
jenž byl poslušen těch, kteří ho ukřižovali. a 'enz
ve svém cucharistickém životě trvale nám dává ří lad
dokonalé poslušnosti. V řeholi jsme jen potud ťastni,
pokud jsme poslušni.

Rozjímání.
Ta zajisté smýšlení mějte v sobě, které byla i v Kristu
Ježíši... jenž ponížil sebe sama, stav se poslušným
až k smrti, a to k s'mrti kříže. (Filip 2 5 a 8.)

]. Chceme-li prospívati v poslušnosti musl
me přemáhati pýchu. Řeholník, jenž chce pro
spívati v poslušnosti, snaží se přemáhati stálei
usilovně vše, co jí překáží, a především ješitnost,
pýchu a domýšlivost.

]sa pokorný srdcem a jsa si vědom, jaké tem
n-osti zahalují naši mysl, pohrdá sám sebou; činí
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se malým ve svých očích, považuje se za dítě,
jemuž jest vše nebezpečným a jemuž jest na
prosto potřebí pomoci a vedení. Nezdržuje se
při žádném dlomýšlivém mínění, které by ho
nabádalo k tomu, aby stavěl svůj úsud'ek nad
úsudek svých představených. Bojuje proti své
vlastní vůli, která tíhne od přirozenosti k nepo
dajnosti; snaží se odstraniti a napraviti ze své
povahy, co jest domýšlivé, odpíravé a nezávislé
a vše, co může zeslabiti úzké spojení, jež má
býti mezi ním a jeho představenymi.

„Poslouchejte s vnitřním pokořením ve spo
jení s duchem Kristovým, jenž přebývá v těch,
kteří jej zastupují, abyste plnili vůli Boží. Klaň
te se často tomuto duchu, podle jehož hnutí
máte jednati a dáti se vésti.“1)

ll. Zvyknouti si nečiniti ničeho bez dovo
lení. „Žádejte věrně o dovolení k nej-nepatr
nějším výjimkám a nedbejte odtnlouvání své my
sli. Přirozenost ničeho tak ráda nežádá. jako u
niknouti jhu poddlanosti, snažnč vás prosím, zů
staňte v tom věrni. Nerozhodujte v ničem sami
ze sebe, neboť to se protiví poslušnosti a odvi
slosti, kterou máme míti v řeholní společnosti;
dbejte, abyste ke všemu, co vám bude činiti,
obdrželi rozkaz svých před'stavenýchf')

V našich pravidlech jest předepsáno: „Bratři,
nečiňtež ničeho bez dovolení, ať se to zdá sebe
menší a sebe nepatmějších následků, aby byli
jisti, že konají ve všem vůli Boží.“3)

[) Sv. ]. Kř. z La Salle. DOpisy. 2) Sv. jan Kř. z
La Salle. Dopisy. 3) Pravidla, 21, 9.
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"I. Některé jiné prostředky k pokroku
v poslušnosti. Poslušný řeholník váží si svých
představených, ctí je a poslouchá jich, jak to
předpisují jeho svatá pravidla. Jejich činy, je
jejich slova a jejich počínání vykládá vždy v

dobrém smyslu. Jest pamětliv jejich námah, j)jich zodpovědnosti a chápe, že jejich břímě y
bylo zdrcující, kdyby je podřízení neulehčili svou
poslušnosti a oddaností.

Při modlitbě prosí Boha o ducha poddanosti
i o milost dokonalé poslušnosti a projevuje touhu
býti cvičen v umění této ctnosti jsa si vědom, že
jest to nutnou podmínkou k jejímu dosažení, a
že poddaní, kteří v ní nejsou cvičeni, mohou, jak
poznamenává náš svatý zakladatel,1) býti při
rovnání k oněm dělníkům v evangeliu, které ni
kdo nenajal a jimž hospodář pravil: „Proč tu
stojíte, celý den zahálejíoe.“8)

On podněcuje jaksi ipříležitosti poslouchati;
neboť způsob, jakým vykonává rozkaz, jest pros
bou o udělení rozkazu nového. Chce, aby jeho
představení nikdy nepochybovali o úplném po
drobení jeho vůle a aby bylii přesvědčeni, že
nejlepším prostředkem uspokojiti jej jest, naří
diti mu něco nepředvídaného, obtížného a při
rozenosti se protivícího.

Aby se udržoval v tomto svatém rozpoložení
mysli a je v sobě víc a více zdokonaloval, roz
jímá často o poslušnosti andělůi svatých, zvlá
ště pak o poslušnosti Kristově; jak by se zajisté
neměl cítiti pobádán k této ctnosti, když si ři
pomíná, že poslušnost odloučila v nebi db ré
anděly od zlých a že učinila anděly dobré na

1) 13. rozj., ]. 2) Mat., 20, 6.
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nejvýš blaženými, kdežto u andlělů zlých přivo
dila neposlušnost jejich zavržení? Nebo když
uváží, jak poslouchala nejsvětější Panna Maria,
svatý Josef a s nimi nesčetné množství svatých!
Jak by se neměl cítiti puzen k ní, zvláště uváží-li,
čím byla v Ježíši Kristu, božském našem Mistru?
Vždyť přišel na svět, aby jen plnil vůli toho,
jenž ho poslal; zde vedl život úplné poddano
sti; konal každý skutek a vydal se svým nepřá
telům v hodinu, kterou určil jeho Otec; podro
bil sei těm, kteří ho ukřižovali; vydechl svou
duši na potupném ďřevě, zvolav: „Dokonáno
jest;“ konečně ve svém svátostném žití neustá
vá nám dávati příklad naprosté poslušnosti.

Duchovní kytice. „Pokud bude. v řeholní spo
lečnosti trvatz' duch poďdanosti, požehná jí Bůh.“
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156. Slib bezplatně vyučovati chudé.
Krátký obsah. *. K plnění tohoto slibu jest

třeba obětovnosti. Každý Bratr škol křesťanských jest
povinen, pokud se ho týká, věnovati veškeru péči
vyučování žáků a činiti to bezplatně; toť jsou dvě pod
statné povinnosti jeho stavu, jichž věrné plněnl jest jeho
slávou i zásluhou. Věnovati se křesťanské výchově mlá
deže jest pro nás nanejvýše čestné a způsobí, že bu
deme věčně zářiti jako hvězdy na obloze vyvolených.

ll. Příklady! naučení světců o této věci. Svat' jan
Křtitel z La Salle jest nám dokonalým vzorem o ětov
né. velkom slné horlivosti. Chtěl jen jedno: konati
dobré a za ožiti království Kristovo v srdcích. Musíte
považovati svůi úřad za nejčestnějši úkol v Církvi, kde
jej zastáváte místo pastýřů, otců i matek.

Ill. Pravidla předpisuji bezplatné vyučováni chu
dýcb. ježíš Kristus chce skrze nás vy lniti slova, která
pravil: ,.Chudým se zvěstuje evan eium.“ Naše pra
vidla nám totiz pravi, že Bratři bu ou všude vyučovati
bezplatně. Bezplatné vyučováni jest zvláštním předmě
tem slibu, kterým se zavazujeme dítky dobře vyučo—
vati a nepožadovati ani ne řijimati za odměnu ničeho,
af jest to cokoli, ani od žáků. ani od jejich rodičů. Na
konci svého vezdejšiho života obdržíme peníz, který
přislíbil nebeský Hospodář,

Rozjímání.
Dar/no [s'te obdrželi, darmo idejte. (Mat.. 10, 8,1

I. K plněn! tohoto slibu jest třeba obě
tovnosti. Když Ježíš Kristus posílal své apo
štoly hlásat evangelium v Judsku, pravil jim:
„Chodíce, kažte, říkajíc-e: „Přiblížilo se králov
ství nebeské.“ Darmo jste obdrželi, darmo dej
te,“ těmito slovy přikázal jim obětovnosti ne
zištnost při díle horlivosti, které měli konati.
I nám praví Ježíš Kristus táž slova; milostí na
šeho povolání volá nás k nanejvýše důležitému
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apoštolátu k posvěoování duší a chce, abychom
jej konali s nejvíelejší horlivostí a s úplným se
bezapřením.

Každý Bratr škol křesťanských jest povinen
věnovati svou péči vyučování žáků a činiti to
bezplatně; toť jsou dvě podstatné povinnosti jeho
stavu, jejichž věrné plnění jest jeho slávoui
zásluhou, a kterých nemůže zneuznávati, aniž
jedná zřejmě proti duchu svého institutu a aniž
porušuje své sliby.

Věnovati se křesťanské výchově mládeže a vě
novati se jí velkomyslně toť nanejvýše krásné,
čestné i slavné. Tu si můžeme zajisté vydati
svědectví svatého Pavla, řkoucího: „Moje od
plata spočivá na tom, abych káže evangelium,
bezplatně je zvěstoval. . Všechněm ve všem vy
hovuji, nehledaje prospěchu sveho “l) „Stříbra
a zlata neb roucha nežádal jsem od nikoho. 2)
„Nebudu vám na obtíž, neboť nehledám vašich
věcí, nýbrž vas “3)

Lze si říci, že jsme věrni napomenutí téhož
apoštola: „Cokoli činíte, konejte ze srdce jako
Pánu a ne lidem, vědouce, že od Pána obdržíte
v odplatu dědictví.“*)

ll. Příklady ! naučení světců o této věci.
Připomeňme si jmenovitě našeho svatého zakla
datele. Kde nalezneme dokonalejší vzor obětovné
i velkomyslně horlivosti? Jakou námahu si dal
a jaké oběti si ukládal pro křesťanskou výchovu
dítek a mládeže! A čeho žádal za to? Chtěl
jen jedno: činiti dobré a založiti králost Kri
stovo v srdcích.

1) I. Kor., 9, 18 a 10, 33. 2) Skut. ap., 20, 33.
3) ll. Kor., 12, 14. 4) Kolos., 3, 23 a 24.
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Tato nezištná horlivost má býti jedním z na—
šich odlišných znaků, jak nám to přikazuje v
předpisu naší společnosti: „Vyučujte dítky co
nejlépe a bezplatně,“ a jak toho vyžaduje také
dílo, jemuž jsme se zasvětili. „Víte, že jste se
zavázali bezplatně vyučovati a bude-li nutno, žíti
jen samým chlebem, nežli něčeho přij-mouti. Měj
te se tedy na pozoru ncpřijímati nikdly ničeho,
at' jest to cokoli ani od žáků, ani od jejich ro
dičů.“1)

Kdo by nechápal, že v tom spočívá opravdo
vá šlechetnost smýšlení? Toto smýšlení chovalo
však velké množství sluhů Božích, kteří puzení
milostí, toužili jen pracovati na díle spásy duší
s úplnou nezištností. Připomeňme si mezi jinými
kancléře Gersona, jenž zastával úřad učitelský,
vyučoval dítky katechismu, jež shromažďoval
denně v chrámu svatého Pavla v Lyonu, a nežá—
dal za to ničeho, než aby se pomodlily: „Pane,
smiluj se nad svým ubohým služebníkem Ger
sonem. “

Ill. Pravidla předpisujl bezplatné ulvyučovůní chudých. Naš institut si vytknul zcela
zvlaště za svůj cíl křesťanskou výchovu řemesl
níků a chudých. Ježíš Kristus chce skrze nas
vyplniti slova královského proroka, jimiž ozna
muje své poslání: „Přispěje na pomoc utiště
ným. Ujme se slabého a nuzného, životu nuz
ných ochranu zjedná. Vymani je z útisku,“a) a
slova, která sám pravil: „Chudým zvěstuje se e
vangelium.“3) Skutečnými vychovateli chudých ne
můžeme však býti, než že se jim velkomyslně

1) 153. rozj., 3. 2) Zalm 71., 4, 13 a 14. 3) Mat.,
n, 5.
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věnujeme a nežádáme od nich ničeho za od
platu, mzdu a odměnu.

Povinnost vyučovati a vyučovati bezplatně chu—
dé jest předlepsána v“ našich stanovách, kde jest
totiž řečeno, že Bratři mají býti nadchnuti pla
mennou horlivostí pro vyučování dítekf) a že
musí všude vyučovati bezplatně, nepřijímajíoe ani
od žáků ani od jejich rodičů peněz a darů, byť
byly sebe menší a při kterékoli příležitosti. 0 této
povinnosti se činí také zmínka ve schvalovací
bule našeho institutu, kde se praví, že horlivost
pro vzdělání mládeže jest jakoby duchem naší
společnosti a že naše vyučování bude bezplatné;
kromě toho jest také předmětem zvláštního slibu.

Nezanedbávajíce bohatých, věnujme nejpozorli
vější, nejstálejší i nejlaskavčjští péči chudým,
spatřujíoe v nich Pána našeho, jenž „jsa bohat,
stal se pro nás chudým“ a jenž v jejich osobě
učinil se předmětem naší lásky k bližnímu a nám
praví: „Co jste učinili jednomu z nejmenších
těchto bratří mých, mně jste učinili.“Ž)

Pomněme, že přijm-outii sebe menší dar zna
mená proviniti se proti jedné z prvních po
vinností našeho stavu, dávati pohoršení spolu
bratřím a ostatním lidem, kteří znají naše zá
vazky, překážeti si při svém díle a porušiti je
den z našich slibů.

Nedopusťme se tedy nikdy přestupku ve věci
tak důležité a zaslužme si touto věrností, aby
se na nás splnila slova knížete apoštolů: „Paste
stádce Boží, které jest u vás, přihlížejíoe k ně
mu nikoli z přinucení, nýbrž dobrovolně podle

1) Prav., 2, 9. 2) Mat., 25, 40.
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vůle Boží, ani s mrzkou ziskuchtivostí, nýbrž
ochotně... a když se ukáže arcipastýř, obdr
žíte nevadnoucí korunu slávy.“l)

O božský Mistře, jenž jsi chodil číně dobře
a nechtěl od lidí ničeho, než aby těžili ze spa
sení, které jim získáš, dejž, abychom tebe ná
sledovali ve tvé obětovnosti a ve tvém sebeza
pírání.

Duchovní kytice. „Chovejte ve svém úřadě
zcela čisté úmysly, jako byly úmysly Krista
samé/zo, a tim získáte sobě i svým pracím jeho
požehnání i febo milosti.“

(196. rozj., 3.)

l) |. Petr., 5, 2 a 4.
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157. Slib vytrvalosti.
Krátký obsah. 1.O vytrvalosti vůbec. Ujišťuj

me Boha o své věrnosti, řkouce s Davidem: „Sliby své
plnit budu. Zde jest má sídlo na věčné časy; zde chci
bydlit, neb jei jsem si zvolil.“ Kam půjdeme. Pane,
ty máš slova života věčného.

ll. Slib vytrvalosti nás sili. V okamžicích obtížných,
ve chvílích omrzelosti, kdy jsme nakloněni klesati na
mysli, jak užitečný jest nam slib vytrvalosti! Připomí
najíce si jej, stáváme se silnými proti pokušenim spa—
sitelnou myšlenkou, že jsme neodvolatelně ustálení ve
svém svatém stavu. Pane, jeden den v domě tvém v_vvá
ží tisíce dnů všude jinde.

- III. Slib vytrvalosti upevňuje náš institut. Slib vy
trvalosti působi upevnění našeho institutu tím, že u
pevňuje jeho členy v jejich stavu. Rceme s královským
prorokem: „Podíl mi pripadl v rozkošném kraji; moje
dědictví též mi se líbí.“

Rozjímání.
Protož, bratři moji rozmili a přežádaucí radostí a
koruna má, tak stůjte pevně v Pánu. (Filip, 4, l.)

l. 0 vytrvalosti vůbec. Slib vytrvalosti jest
domyslítelně zahrnut ve slibu poslušnosti, kte
rého ovšem nemůžeme zachovávati tak, jak jsme
slíbili, jestliže opustíme společnost. Náš svatý
zakladatel však přece chtěl, abychom jej vý
slovně skládali, abychom měli další pohnutku
přesně jej zachovávati.

Slíbili jsme vytrvalost v kongredaci a slib ten
musíme dodržeti. Každé jiné jecřnání bylo by
zločinem, pohoršením a nepoctivostí. Uprchnutí
řeholníka, jenž jest vázán sliby, jest nešťastnou
nevěrností a označuje duši nesvěd'omitoui be
zectnou.

16
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Nehledejme zmenšiti ošklivost takové nevěr
nosti. Zkušenost učí, že jsou to jen plané zámin
ky a ďábelské přeludy. Na jak mnohé lze obrá
titi slova svatého Pavla: „Demas mě opustil, za—
milovav tento svět.“') Jak mnozí poznali, leč
až příliš pozdě, že pouze pro lásku ke tvoru a
a pro náklonnost ke své pohodlnosti opustili ře
holní stav! jak mnozí jsou, kteří žádali opět o
přijetí do domu svatého, z něhož se věrolomně
vzdálili, jimž však musely zůstati dve'ře za
vřeny!

Kéž nám jejich příklad prospěje! Slibme Bohu
svou věrnost, řkouoe s Davidem: „Sliby své plni
ti budu.“"—')„Zdie jest mé sídlo na věčné časy,
zde chci bydleti, neb místo to jsem si zvolil.“3)
„Buďme přesvědčeni, že naše dokonalost nezáleží
v tom, býti ve stavu nejvyšším, nejvzácnějším
a nejvznešenějším, nýbrž v tom, plniti povinnosti
onoho stavu, v němž se nacházíme; že touha po
změně jest jen pokušením, jež znepokojuje klid
srdce, odnímá svobodu ducha a zbavuje nás mi
lostí našeho stavu, že jest to jen léčka, do níž—li
se dáme chytiti, stane se nám zdrojem přehoř
hořkého litování.“')

ll. Slib vytrvalosti nás slll. Slib vytrvalo—
sti nás může výtečně posilovati a chrániti nás
přede vším, co by nás mohlo přiměti opustiti náš
svatý stav, zvláště pak před přirozenou naší
nestálostí, před ďáblem isvětem.

Nestálost jest jednou z největších lidských sla—
bostí; člověk poslouchá jako třtina větru ne

1) ||. Tim., 4, 9. ?) Zalm 21., 26. 3) Zalm 131., 1-1.
4) Myšlenky P. Le ]eunea.
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stálosti; všechno zkouší a brzy jej to vše omrzí;
dnes se oddá úplně Bohu a zítra úplně sobě sa
mému; sotva začal nějaké dílo, již pomýšlí na
to zanechati je pro dílo jiné.

Dábeli svět působí společně, aby nás při
vedli k nestálosti. Máme mnohdy těžké chvíle
a doby omrzelosti, kdy jsme nakloněni, jako
Eliáš, prchající před hněvem Jezabeliným, klesati
na mysli. Jak prospěšným jest nám tu náš slib
vytrvalosti! Vzpomínka na něj činí nás silnými
proti pokušení. Odpudíme je spasitelnou my
šlenkou, že jsme neodvolatelně vázáni k svému
svatému stavu, že nám již nejde o to, zkoumati
zdali v něm setrvámc, nýbrž jediné o to, užívati
prostředků, abychom v něm setrvali a se v něm
posvěcovali.

Nahodí-li se obtíže, patřme na ně s klidem ve
světle víry a rozumu a rceme si: Což není
obtíží v každém stavu? Zdaž se nemusí všichni
lidé posvěcovat křížem? Proč bych jej měl tedy
zaměniti za jiný, jenž jest snad ještě těžší?
Nikoli, povolání svého neopustím, nebudu pod
lým zběhem vojska Kristova. Začal jsem a také
dokončím život, k němuž jsem se zavázal a na
jehož sklonku mě očekává koruna jediné nevad
noucn

„Pane, jediný den v domě tvém vyváží tisíc
dnů všude jinde.“

Ill. Slib vytrvalosti upevňuje náš institut.
Účinkem slibu vytrvalosti jest upevnění naší spo
lečnosti, nebot' upevňuje její členy v jejich sta
vu a napomáhá tudíž k jejímu posilnění a k
prospěšnému plnění jejího spasitelného poslání.
Zvláště pak každému z nás jest mocným přispě
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ním státi se dobrým řeholníkem a dobrým uči
telem.

Važme si svého stavu víc a více, radujme se,
že jsme se v něm upevnili svatými závazky slib
ními. Říkejme rádi s královským prorokem: „Pán
je můj dědičný podíl; moje dědictví též se mi
líbí. “1)

Upevněme se však netoliko v institutu, nýbrž
také ve své řeholní obci a ve svém úřadě, neu
cházejíce se o změnu, zdržujíce se každé vy—
cházky a každé oesty, jež není nevyhnutelně
potřebna. Zdaž nemáme příčiny pochybovati, že
ten zachovává svůj slib vytrvalosti, jenž není
nikterak stálý, jemuž se žádný úřad a žádná
řeholní obec nelíbí?

Učiň, božský Spasiteli, svou milostí, abych zví—
tězil nad svou přirozenou nestálostí, jakož i nad
vnuknutim d'áblovým a nad svůdností světa a
zůstal ti věren až do onoho dne, kdy mi tato
věrnost otevře brány města věčného.

Duchovní kytice. „Kdo vytrvá až do konce,
ten spasen bude.“

(Mat„ 10. 22)

1) Zalm 15., 5 a 6.
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158. Všeobecné pohnutky k vytrvíní.
Krátký obsah. I. Povolání „lest význačná ml

lost Buh jest jejim původcem, svým vnuknutim nám
ravil: „Synu, o ust' lid svůj a dům otce svého.“ Stav

reholni jest mno tem vyšší stavu světského. V něm mu
sime setrvati až do smrti, řkouce se žalmistou Páně:
„Jednu věc jen žádám na Hospodinu, o tu usilují,
abych směl přeb'vati v domě Hospodinově všecky dny
života svého.“ ud'me horlivi, jestit' to Pán, jemuž
sloužime.

ll. Nevěrnost v povoláni lest velkým zlem. Rcholník,
nevěrný svému povolání. Opustil ovčincc a vydal se
bez obrany žravosti pekelného ducha. Vypověděl válku
svému svědomi, jež jest na dále znepokojováno vý
čitkami. Lépe by mu bylo, kdyby neb l býval poznal
cesty spravedlnosti, nežli zanechati svatého zákona. který
obdržel od Boha. Zůstaňme věrni svému povoláni a
budeme šťastni na zemi i na věčnosti.

Ill. Napomenutl svatých k vytrvalosti. Prosme usta
vičně Boha o vytrvalost a rceme se žalmistou Páně:
„Pane, nauč mě jednati podle přikázáni tvých, abvch
je zachovával až do konce života svého.“ Hleďte,
abyste neztratili užitku svých praci, ale obdrželi za.
ně odplatu. Kdož setrvají až do konce, korunováni
budou.

Rozjímání.
But/' věrný až do smrti a dám tí koru/m života.

(Apc/c., 2 10.)

]. Povolinl jest význačná milost. „Všecko
dání dobré,“ dí svatý Jakub „a každý dar do—
konalý jest shůry, sestupuje od Otce světel.“l)
Tak jest tom-ui s naším povoláním; Bůh jest
jeho původcem, on jest to, jenž nám svým vnuk
nutím pravil: „Synu můj, zapomeň na svůj ná
rod a domov.“"fj „U něho však není proměny

]) jak., |, 17.2) Zalm 44., ll.
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ani z obratu zastínění ;“1) co chtěl, to ještě choq
a jeho vůle musí býti jediným naším vodítkem

Podíl, který nám připadl, jest nade všechno
porovnání nejlepší, neboť stav řeholní převy
šuje stav světský tak, jako převyšuje nebe zemi.
Proto v něm musíme zmužile zůstati přes všechny
obtíže až do smrti a říci se žalmistou Páně:
„jednu věc jen žádám na Hospodinu, o tu usi
lují, abych směl přebývati v domě Hospodinovč
všecky dny života svého.“2)

Naše povolání jest milost vyvolení; pomýšleti
na to opustiti je, znamenalo by pohrdati da—
rem Božím. Kdokoli zneužívá darů jeho do
brotivosti, propadá tím jeho spravedlnosti. Ne—
zapomínejme nikdy, jak poznamenává svatý Al—
fons z Liguori, že milost setrvání v našem stavu
jest úzce spojena s konečným setrváním a že
nepůsobiti spolu s milostí prvou znamená vy
dávati se v nebezpečí nedosíci druhé; neboť je
žíš Kristus pravil: „Nikdo, jenž položil ruku svou
ke pluhu a ohlíží se nazpět, není způsobilý ke
království Božímu.“3)

ll. Nevěmost v povoláni jest velkým zlem.
Buďme pevně o tom přesvědčeni, že nevěrnost v
povolání jest neštěstím. jaký to osud řeholníka,
jenž se vrátil opět do světa! Byl dítkem domu a
žil v bezpečnosti pod ochranou těch, kteří byli
pověřeni jeho vedením, a ejhle, povoliv svým
náruživostem, světui ďáblu, opustil otcovský
dům, aby se odebral do ciziny, kde ho očeká
vala děsná mravní bída a kde snad jeho ubo
hou duši zastihne osud marnotratného syna, kte.—

') Jak., ], 17. ?) Zalm 26., 4. 3) Luk., 9, 68.
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rý záviděl vepřům jejich potravu! Nešťastník
opustil ovčinec, aby bloudil po polích a vydal
se takto bez obrany žravosti pekelného vlka. Vy
pověděl válku svému svědomí, jež jest nadále
zmítáno výčitkami. jest pro všechny, kteří ho
znají, pohoršením, zvláště byl-li vázán sliby a
většina jej považuje podle výroku evangelia za
„sůl, která se zkazila a k ničemu se nehodí, leč
aby byla vyvržena ven a pošlapána.“1)

Na něho lze též obrátiti ona slova svatého
Petra: „Jestli ti, kdož unikli poskvrnám toho
světa v poznání Pána našeho Ježíše Krista, dá
vají se těmito opět zaplésti a přemoci, staly
se jim poslední věci horšími, nežli byly první.
Lépe zajisté bylo by jim, aby nebyli poznali
cesty splavedlnosti nežli aby poznavše ji, od—
vrátili se od svatého příkazu, který jim byl
podán. 3)

Přijde mu okamžik stanouti před Bohem. Ja
kým strachem bude naplněn! Jakou ozvěnu vy
volá v jeho duši slovo Kristovo: „Výdej počet
2 vladařství svého.“3)

lll. Napomenutí svatých !(vytrvalosti. Jak
správně činil svatý Pavel, oplakávaje zběhnutí
jednoho ze svých učedníků, který jej opustil,
„zamilovav tento svět.“') a jak jsou též odůvod
něna jeho napomenutí, která dával věřícím a.
která platí tak obzvláště nám řeholníkům: „Bratři
moji rozmilí a přežádoucí, radosti a koruno
má, tak stůjte pevně v Pánu.“5) „Stůjte pevně tc
dy a nepoddávejte se opět pode jho služeb
nosti. Ten návod neníztoho, jenž vás povolal.“6)

1) Mat., 5, 13. '-') II. Petr., 2, 20 a 21. 3) Luk., 16, 2
*) ll. Tim., 4, 0. 5) Filip., 4, l. 5) Gal., 5, l a 8.
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„Bud'tež následovníky mými, jakož i já jsem Kri—
stovým,“') „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.“i')

„Máte štěstí přebývati v domě Božím, k jehož
službě jste se zavázali. Musíte se tedy v něm
naplniti milostmi svatým cvičením v rozjímání
a snažiti se v něm pěstovati ctnosti, říslušící
nejvíce vašemu stavu. Tím se stanete schopnými
plniti v něm dobře svou povinnost.“S)

„Obdrželi jste velké mílosti Boží, když jste se
odloučili od světa a když vás Bůh povolal k
úřadu, který si hledí jen spásy duší; zasvětili
jste se Bohu tak, že jste se všeho zřekli, abyste
myslili jen na něho a na povinnosti svého úřa
du? Učiňte tak aspoň nyní, abyste byli schopni
vykonávati dobře tak svatý úřad.“—F)

Nesme zmužilei až do konce posvátné jho,
které jsme vzali na sebe, a kéž se nám nikdy
nemůže říci: „Běželi jste dobře. Kdo vám pře
kazil, abyste pravdy neposlouchali?“5)

Prosme snažně o milost vytrvalosti a rceme
s Davidem: „Vštip mi, Pane, cestu svých usta
novení, abych jí vyhledával každou dobu.“G)

Odpírejme pokušením proti svému svatému po—
volání, připomínajíce si slova apoštolova: „Ne
odmítejte své důvěry, která má velikou od
platu.“T)

Svatý Augustin praví: „Ne dobře začíti jest
vlastně důležito, nýbrž dobře skončiti.“ Co po—

1) l. Kor., 4, ló. 2) ll. Tim., 4, 7 a 8. 3) 191. rozj.,
2. l) 140. rozj., 3. F') Gal., 5, 7. 6) Zalm 118., 33.
7) Zid., 10, 35.
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může staviteli, že položil základy k stavbě, jí
však nedokončil? Co pomůže plavci vydati se
na moře a _plaviti se více nebo méně daleko,
když se pak obrátí, anebo ztroskotá? Jidáš za
čal dobře, ale skončil bídně. „Mějte se na po
zoru, abyste neztratili toho, čeho jste se do—
pracovali, nýbrž abyste dostali odplatu plnou.“*)

„Nejsvětější Panno a milovaná Matko Maria,
která jsi mi vyžádala od Boha tak vzácných
milostí, jichž se mi dostalo, a zvláště povolání
k životu řeholnímu a odhodlanosti věnovati se
mu, snažně t-ě prosím, račiž nyní doplniti své
dílo tím, že mi vymůžeš, abych vytrval až do

)smrti ve svém svatém stavu.“'-)

Duchovní kytice. „Abyste dosáhli úspěchu ve
svém úřadě, užívejte neipříslušnějších prostřed
ků, a jichž Bůh sám od vás žádá, abyste d'o
spěli cíle svého stavu.“

(131. rozj., Q.)

') ll. Jan. I, 8. 2) Sv. Alfons z Liguori.
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159. Pohnutky k vytrvalosti vzhledem
k Ježíši Kristu.

Krá tk ý obs a h. 1. ježlš vzorem vytrvalosti před
svým vtělením. jest Syn Boží a není u něho, podobně
jako jeho Otce, proměny ani z obratu zastínění. Co
chtěl na počátku věků, to chtěli uprostřed časů &
chce to vždy. Uminil si napraviti hřích, posvčcovati
duše a oslavovati svého Otce, k tomuto cíli však ne
přestával směřovati za svého smrtelného života, v do
hách, jež mu předcházely. jakož i v dobách, které majl
následovati. Položivše ruku k pluhu, ncohlížejme se
zpět.

ll. Ježíš Kristus vzorem vytrvalosti za svého smrtel
ného života. Prvních třicet let svého života žije v ú
straní a setrvává v očekávání hodiny, naznačené jeho
Otcem, ve vzděláváni svých apoštolů a ve svém poslá
ni u zbloudilých ovcí domu lsraelova. Po tři léta hlásá
své učení, davá příklad všech ctností až do své smrti
na kříži. Abychom o čtovali lásku Ježíšovu, setrvejme
bez ochablosti v hor ivosti v jeho službě.

Ill. jožiš Kristus vzorem vytrvalosti od svého vzkřl
šení. Po čtyřicet dlnů zjevoval se svým apoštolům,
aby je upevnil ve víře a dokončil svá naučení. Ve
svém eucharistickém životě obnovuje všude a v každé
chvíli svou ohět' na našich oltářích a zůstává s námi:,
aby byl našim pokrmem. Kdo vytrvá až do konce, ten
spasen bude.

Rozjímání.
Kdo v_vtrwí až do konce, ten spasen bude.

(Mat„ I() 22.)

I. Ježiš vzorem vytrvalosti před svým vtě
lenlm. Jest Synem Božím a není u něho, po
dobně jako u jeho Otce, „proměny ani z obratu.
zastínění.“1) „Ježíš Kristus jest týž včerai dnes
i na věky,“i') praví apoštol. Co chtěl na po

') Jak., !, 17. 2) zm., 13, s.
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čátku věků, to chtěli uprostřed nich a chce to
vždy. Umínil si napraviti hřích, svěcovat duše,
oslavovati Otce podrobuje mu hdská srdce, za
ložiti Církev, archu to spásy a dovršiti město
nebeské, jehož živými kameny jsou andělé i sva—
tí, kteří v něm požívají plnost blaženosti.

Tento cíl nepřestával sledovati nejen za své
ho smrtelného života, nýbrž 1 po všechny časy,
které předcházely a které následovati budou
Cíl ten měl na zřeteli při různých zjeveních,
která sám učinil našim prarodičům, patriarchům,
prorokům a lidu izraelskému; také při všech
událostech, které předcházely jeho vtělení, ne
bot' všechny měly prozíravý účel připraviti lidi
ku přijetí jeho slova, a aby si přivlastnili užitky
tajemství, která chtěl dokonati.

Takto jest nám ježíš Kristus vzorem vytrva
losti již před svým vtělením. On jest jim však i
po svém vtělení. Přišed na tento svět, aby jej
spasil, nepřestává sledovati tento účel všemi my
šlenkami svého ducha, všemi city svého srdce,
všemi činy své vůle, jak se sám vyjadřuje slovy:
„Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, jenž mě
poslal, a dokonal dílo jeho.“l') Nic nemůže jej
od toho odvrátiti, ani lhostejnost jedněch, ani
odpor druhých, podle slov Velepísně: „Spousty
vod té síly nemají, by uhasily jeho lásku.““-')
Překážky, s nimiž se potkává, jsou mu jen tím
větší pohnutkou k uskutečnění jeho díla.

ll. Ježíš Kristus jest vzorem vytrvalosti
za svého smrtelného života. Pozorujme jeho
vytrvalost za jeho skrytého života. Jsa Slovo

') Jan 4, 34. '-') Cant., 8, 7.
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Boží a Král králů, setrvává přece třicet roků ve
skrytosti, v mlčení, v práci, v ústraní, očekávaje
trpělivě své hodiny, jeho slova: „Zdaliž jste
nevěděli, že já musím býti v tom. co jest mého
Otceř'T) dávají zřejmě najevo věčný stav vy—
trvalosti jeho duše.

Pozor—ujme,jak setrvává ve své kajícnosti před
započetím svého veřejného života, trvaje čtyřicet
dní a čtyřicet nocí v postu a modlitbě. Vizme,
jak trvá ve vzdělávání svých apoštolůi učed
níků, vzdělávání to obtížném, dlouhotrvajícím a
namáhavém, on však v něm nepřestává a skončí
je sesláním Ducha svatého v den letnic.

Pozorujme jeho vytrvalost v jeho poslání u
ztracených ovcí domu izraelského.2) Po tři léta
prochází městy i vesnicemi galilejskými, judský
mii samařskými, vyučuje své nauce, vymítaje
ďábly, čině nesčetné zázraky, dávaje příklad
všech ctností, nedávaje se zdržeti ani tvrdo
šijností tohoto národa, ani ustavičným odporem
farizeůi saduceů. jeho vytrvalost trvá až do
smrti a to smrti kříže.

lll. Ježíš Kristus vzorem vytrvalosti od
38Véh0 vzkříšení. Pozorujme jeho vytrvalost v
jeho oslavene'm životě, kdy po čtyřicet dní se

.zjevuje svým apoštolům, aby jej upevnil ve víře
v jeho zmrtvýchvstání a dovršil svá naučení.

Rovněž ve svém mystickém životě jest ežíš
Kristus vzorem vytrvalosti; všude i každé c vile
obnovuje svou obět na našich oltářích; zůstává
s námi, aby byl naším pokrmem, silou i útěchou.
Podle svého přislíbení zůstává se svou Církví

1) Luk., 2, 49. '-') Mat., 10, ().
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„po všecky dni až do skonání světa, 1) neustávaje
jí pomáhati, ji říditi hájiti a jí žehnati, aby
učil skrze ni všechny národy a učil je zachová
vati svá přikázání a dal zvítěziti pravd-ě nad
bludem a dobru nad zlem.

K svým příkladům připojuje Ježíš Kristus i.
svá slova a nařizuje nám, bychom setrvali v jeho
službě přes všechny obtíže. „Království nebes
ké násilí trpí.“í') „Vezmi kříž svůj a následuj
mne.“3) „Kdo miluje otce neb matku více než
mne, není mne hoden.“*) „Nikdo, jenž položil
ruku svou ke pluhu a ohlíží se nazpět, není Způ
sobilý ke království Božímu.5) „Kdo vytrvá až
do konce, ten spasen bude “G)

Duchovní kytice. „Přilnuli jste tale k ]ežís'i
Kristu, že již nemyslíte sami na sebe?“

(59. rozj., 2.)..

1) Mat., 28, 20. 2) Mat., n, 12, 3) Mat., 16, 24.
4) Mat., 10, 37. 5) Luk., 9, 02. 6) Mat., 10, 22.



160. Pokušení proti povolání.
Krátký obsah. |_.Časté opakování těchto po

kušenl. Reholní ži\ot, jsa sta\em 5\atosti má za ne
přátele nepřátele našeho pos\čco\áni: dábla, naše ná
ruži\osti a S\ět. Proto musime očeká\ati, že nás na
padnou pokušenl proti našemu svatému povolání. Duch
svatý nás upozorňuje: „Synu, chceš-li vstoupiti do
služby Boží, bud' připraven, že budeš zkoušeli.“ Prosme
Boha o pomoc, bychom zůstali věrni svému povolání.
Naše síla spočívá v duvěrne modlitbě.

ll. Taktika nepřátel našeho povolání. Tato pokušení
bý\ají nejčastěji postupná. Předně jest to pohled na
statky, které jsme zanechali. přednosti, jichž jsme
mohli dosíci; pak omrzelost, truchlivost, osamocení,
nechuť k duchovním cvičením, zanechání eucharistie;
obrazotvornost se snaží odúvodniti své myšlenky a své
záměry. Nemáme již smyslu evangelických zásad. Ne
(lejme se zaslepiti a rceme se svatým Pavlem: „Poženu
se k cíli, který mi naznačil Pán Ježíš“

lll. Řeholnlk, jenž se chce vyhnoutí většině poku
šení proti svému povolání. musí se _varovatl světa.
S\čt se snaží sdčliti nám S\čho ducha, jenž jest duchu
řeholnímu nebezpečen, aby nám odnal ze srdce \eškeru
lásku k chudobě, k pokoře, k čistotě. Jeho přívrženci
slibují svobodu, jsouce sami otroky zkaženosti. Proto
se musíme míti stále na pozoru. (')devzdejme své po
volání pod záštitu Panny Marie.

Rozjímání.
Sestup s kříže. (Mat. 27, 40.)

|. Časté opakování těchto pokušení. „Není
maličkost,“ dí Následování Krista, „bydleti v
klášteře nebo v jiném Společenstvu a dlíti tam
beze stížnosti a vytrvati tam věrně až do smrti.
Tu se tedy zkoušejí lidé jako zlato v zaru “1)
Stav řeholní jsa stavem svatosti, má tytéž ne

1)Kn.l., l7[,la3.
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přátelé, jež jsou také nepřáteli našeho posvěco
vání: ďábel, naše náruživosti a svět.

„Bylo lze spatřiti,“' dí svatý Alf-ons z Liguori,
„řeholníky velmi svaté a velmi oddané svému
stavu a stali se kořistí takových rozpačitých
úzkostí, že se jim“zdálo, že se zmýlili a že nejsou
na cestě, kde je Bůh míti chtěl. To se přihodilo
mezi jinými svaté Terezii, svatému Janu z Kříže
a svaté Janě Františce ze Chantal“

„Obyčejně bývají tato pokušení tím silnější,
čím více prospíváme ve ctnosti; neboť ďábel, vě
da jaké dobro působí dobří řeholníci svými pří—
klady a svými modlitbami, slídí po každé příle
žitosti, aby je mohl uvésti do svých osidelf'l)

Proto musíme býti připraveni, žei na nás
dolehnou; Duch svatý nás na to upozorňuje slo—
vy: „Synu, chceš-li vstoupiti do služby Boží, buď

za,připraven, že budeš zkoušen. '-)

ll. Taktika nepřátel našeho povolání. Tato
pokušení bývají obyčejně postupná. U toho, jenž
jimi jest napaden a neodpírá jim odhodlaně,
jest to předně pohled na to, co zanechal ve světě
a na výhody, kterých by mohl v něm dosíci,
kdyby se opět vrátil do světa. Obrazotvornost mu
tyto výhody zvětšuje, nadsazuje je a snaží se
zatajiti mu nepříjemnosti, jež jsou s nimi neroz
lučně spojeny. Pak se dostaví truchlivost, stra—
nění Bratří, seslabení zbožnosti a jmenovitě po
božnosti k eucharistii, nechuť ke zbožným cvi
čením. Castokráte se promění anděl temností v
anděla světla; pokouší duši, aby si zvolila vyšší
povolání; tu jest důležito odpuditi toto poku—

1) 72. rozj., 3. 2) Eccli., 2, l.
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šení, i kdyby se zdálo sebe důvtipnější. Čeliti
proti tomu jest nutno, místo však aby se uchopil
vhodných prostředků k posilnění své zmužilosti,
snaží se vlažný řeholník odůvodníti své nápady
a své záměry; hledá někoho, komu by se s vy
loučením svých představených mohl svěřiti, jimž
konečně oznámí svůj rozhodný úmysl vrátiti se
do světa. Uvádí různé záminky jako: že se
nudí, že nechce míti tolik námahy, že musí pod
porovati své příbuzné a jiné a jiné důvody více
nebo méně pravděpodobné. Stížen 'akousi zasle
peností, „ubohý ten řeholník odhocfí „sladké jho
Páně“'1) a vezme na sebe ve světě obtížné břímě.

Mnohdy svádí pokušení řeholníka, aby se vě—
noval povolání méně pokořujícímu. „Zvláště se
musíme míti na pozaru," dí svatý Alfonsz Liguori,

„když se pokušení skrývá Cpředstíráním skrupulínebo většího duchovního obra a svádí nás k
opuštění našeho svatého stavu.“

Do jak velkých přeludů mohou tu mnohé duše
upadnouti! Nemají zmužilosti plniti povinnosti
svého stavu a ďábel je pobádá, by se věnovaly
stavu, kde budou míti četnější a těžší povinno
sti; nabádá je konati mnoho, kdežto ony nejsou
schopny konati málo. Přemlouvá je, že jsou
schopny k úřadům, k nímž je Bůh nevolá. Uka
zuje jim ve stavu, jemuž se oddaly, nesnáze i
obtíže, kdežto ve svůdném přeludu ukazuje jim
ve stavu, k němuž je svádí, jen uspokojení a do—
brý úspěch.

Ill. Řeholnik, ienž se chce vyhnouti vět
šině pokušení proti svému povolání, musí

1) Mat., 11, 30.
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se varovati světa. Svět jest pro nás zkázonos
nou příčinou pokušení proti povólání vším, co
nám představuje vábícího a svůdného. Všemi
možnými prostředky chce nám sděliti svého du—
cha, jenž jest smřtonosný pro ducha řeholního;
nabádá nás milovati, co on miluje, to znamená
bohatství, rozkoše a neodvislost; hledí odstraniti
z našeho srdce lásku k evangelické chudobě, k
umrtvování, k pokoře, k poslušnosti, k čistotě...
„Jeho přívrženci,“ dí svatý Petr, „vedouce na—
duté řeči marnosti, svádějí v žádostech těla
chlípnostmi ty, kteří sotva unikají lidem, žijícím
v poblouznění; slibují jim svobodu, ač sami jsou
otroky zkázy.“l)

Proto se musíme míti stále na pozoru, říkajíce
se svatým Pavlem: „Zaporm'naje na to, co jest
vzadu, a natahuje se po tom, co jest přede mnOu,
ženu se po cíli k odměně hořeního povolání Bo—
žího v Kristu Ježíši.“'—')

Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi mě povolal, bych
ti sloužil v životě řeholním; přiviň mě k sobě
nerozlučným poutem své lásky, abych mohl pře—
konati všechno úsilí pokušení, které mě svádí,
bych se ti Zpronevěřil. Tvým jsem a s milostí
tvou zůstanu tvým na vždycky.

Duchovní kytice. „Abyste žili podle ducha
své/ao povolání, pohrdejte světem, považuju—ejej
za nepřítele Kristova, odpírefte vždy všem! jeho
zásadám.“

(182. rozj., l.)

l) n. Petr., 2, 18 a 19. 2) Filip, 3, 13 a 14.

17



161. Prostředky ]: setrvání.
Krátký obs a h. !. Nedůvěřovstl nepřátelům své

ho povoleni. Nedůvčřujme sami sobě, svým náklonno
stem, svým náruživostem, své zkažené přirozenosti. Ne
důvčřujme ďáblu, mařme jeho úskoky, zapuďme hned
v počátcích každou myšlenku, protivící se našemu po
volání. Nedůvěřujmc světu, jeho marnostem, jeho zá
sadám. Duch Boží a duch světa nemohou dlíti spolu.
Chcete-li setrvati a zemříti ve svém stavu, varujte se
obcování s lidmi světskými.

ll. Musíme bditl nad svými smysly. Bděme nad
svýma očima, jimiž může uprchnouti nase duše. Bděme
nad svým srdcem i nad svými styky. Nenaslouchejme
řečem a nečtěme ničeho, co by nás nabádalo vážiti si
toho a vyhledávati to, čeho si váží a co milují světáci.
Patřme na vše tak, jak se to jeví před Bohem.

Ill. Nesmíme důvěřovstl svým dolmům a musíme se
modliti. V životě řeholním naskytují se zkoušky; jest
moudré býti na ně připraveni, nebudiž nám to však
pohnutkou k ochablosti. Svět jest podvodník. „Běda
světu pro pohoršení,“ Zůstávejme v horlivosti; neboť
naše řeholní povolání jest rostlinou, která se udrží
jen tehdy, jc-li svlažována opravdovou zbožnosti. „Bdě
te & modlete se,“ praví ježíš Kristus. Blízek jest Pán
těm, kteří ho vzývají.

Rozjímání.
Na sn'zn' sprmwllnnsti jest život. (Přísl., 12, 28.)

].Nesmíme důvěřovat! nepřátelům svého po
voláni. Naše povolání jest úzce spojeno s na
ším posvčcováními s naší spásou; „ztratiti je,
anebo vydávati se v nebezpečí je ztratiti, zname
nalo by mnohdy vydávati se v nebezpečenství
ztratiti milost Boží a upadnouti nevyhnutelným
následkem toho do zpustlosti.“1) Proto musíme

1) (;S. rozj., 3.
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vše činiti, co závisí na nás, abychom si zachovali
tento neocenitelný poklad, podle napomenutí kní
žete apoštolů: „Bratři, vynasnažte se tím více,

abyste dobrými skutky upevnili své CŠovolání avyvolení, neboť činíce to, nikdy nepa ete Tak
to zajisté dá se vám bohatě vchod do věčného
království Pána našeho a Spasitele Ježíše Kri
sta.“lli

Mějme se tedy na pozoru přede vším, co pře
káží naší vytrvalosti. Nedůvěřujme sami sobě,
jsouce pamětlivi že, jak se vyjadřuje Následo
vání Krista,2, „naše přirozenost jest chytrá, ne
podajná, hrabivá, sobecká, nepřítelkyně podří
zenosti, prácei nátlaku a odpírá stálei přímo
milosti. Umějvme ji opanovati umrtvováním. a ne—
trpme nikdy, aby zákon těla zvítězil nad záko
nem ducha.

Nedůvěřujme ďáblu a mařme jeho úskoky tím,
že hned v počátcích zapudíme každou myšlenku
protivící se našemu povolání úplným otevřením
srdce řediteli našeho svědomí a nejdokonalejší po
slušnosti jeho pokynů.

Zbavme se skrupulí, neboť vedou k malomysl
nosti. Nepovolujme vnuknutím, která nám před
stavují dokonalejší stav, než jest ten, k němuž
nás Bůh povolal, neboť jest psáno: „Leckdy zdá
se člověku cesta býti správná, ale konec konců
ke smrti vede.“3)

Nedůvěřuj'me světu. „Co přivádí řeholníky oby—
čejnč k záhubě, jest časté obcování se světem,
poněvadž je vzdaluje od spojení, které mají
miíti s Bohem. Bůh a svět, Duch Boží a duch světa

1) ll. Petr., 1, 10 a 11. 2) Kn. III., 54. 3) Přísl.,
14, 12.

17.
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nemohou spolu dlíti; nabyli-li jsme jednoho, pře
stáváme míti druhého.“l)

ll. Musíme bdlti nad svými smysly. Bdě
me nad svýma očima; nedovolujme si nikdy pa
třiti na to, co by nám mohlo býti příčinou
pokušení. Bděme nad svým srdcem, bychom je
vyprostili z každého vlivu, jenž se protiví mi—
losti. Přerušme bez váhání každý styk, k ně—
muž bychom se nesměli přiznati. Jak mnozí ře—
holníci ztratili své povolání, poněvadž se uchý
lili od této směrnice!

Bděme nad svým duchem, abychom zamezili
zásadám světským, jež se tak protiví zásadám
evangelia, přístup do něho. Neposlouchejme žád
ných řečí a nečtěme ničeho, co by nás mohlo
tak neb onak nabádati vážiti si toho, čeho si
světáci váží a vyhledávati to, co oni vyhledávají.

Nedůvěřujme i tomu, co snad i v řeholi smě—
řuje k tomu, odloučiti nás od našeho svatého
stavu. Zabezpečme se předem před pohoršením
některých odpadů a připomeňme si, že odpadli
ctví ]idášovo nezviklalo nikterak věrnosti ostat
ních apoštolů; zbabělci jsou všude, avšak je
jich příklad nezviklá odhodlanosti mužů srdna
tých.

Nedůvěřujme vlastnímu úsudku, jenž se tak
snadno zmýlí. Patřme na vše tak, jak se to jeví
před Bohemi zdravým rozumem a nikoli, jak
se to jeví našemu duchu, jenž jest více nebo
méně pod vlivem ďábla, náruživosti a světa.

lll. Nesmíme důvěřovati svým dojmům .
musíme se modliti. Nečiňme si o řeholním

1) 174. rozj., '3.
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životě přemrštěného ideálu; ani dokonalost, ani
štěstí nejsou; z tohoto světa. Všude jest člověk člo
věkem, to jest, podroben mravním slabostem prá
vě tak jako slabostem fysickým.

Nečiňme si též klamných představ o světě; jsouť
tam nejsmutnější skutečnosti a jen zaslepený
duch může o tom pochybovati. Dnes jako vždy
cky lze říci: „Běda světu pro pohoršení.“1) Život
v něm jest mnohem obtížnější než život v řeholi;
povinnosti jsou v něm sotva méně přísnější; ne
bezpečenství spasení jsou v něm mnohem větší,
avšak prostředky jsou méně hojné a mravní bí—
da jest v něm spíše rozmnožena.

Upevněme se a udržujme se ve vroucnosti váž
ným rozjímáním o posledních věcech člověka,
velkou zbožnOstí k eucharistii, k umučení Páně,
k božskému Srdci Ježišovu, k nejsvětější Panně
Marii a k svatému Josefu. _Bud'memuži modlitby,
neboť řeholní povolání jest rostlinou, která se
udrží jen tehdy, je-li zavlažována opravdovou
zbožností.

Zamilujme si víc a více své svaté povolání,
za něž musíme vroucně děkovati podle slov apo
štolových: „Děkujeme Otci, který nás učinil hod
nu, abychom měli účast v podíle svatých.“3)

Skládejme svou důvěru v přispění milosti, skrze
niž stává se vytrvalost možnou, bai snadnou.
Božský Spasiteli, jenž jsi mi uštědřil milost ře
holního povolání, snažně tě prosím, neustávej
v darech svých, abych ti přes všechno úsilí ne—
přátel dobra zůstal až do smrti věren.

1) Mat., IS, 7. 2) Kolos., 1, 12._
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Duchovní kytice. „Snažte se zasloužiti si vy—
trvalosti v tak svatém životě svého povolání; k
tomu cíli konejte věrněí nejmenší cvičení spo
lečnosti a zachovávejte věrně i nejmenší před—
pisy pravidel.“

(89. rozj., l.).
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162. Zbožnost.
Krátký obsah. l.- Nutnost zbožnosti pro ře

holník.. Zhožností vzdává řeholník Bohu poctu své
dětinnč lásky, vítězí nad nepřáteli spasení, plní věr
nč povinnosti svého povolání, jež miluje a ctí, požívá
opravdového míru, posvěcuje se a obohacuje se zá
sluhami pro nebe. Zbožnost jest nám štítemi mečem
proti ďáblu, světu i tělu.

ll. Zbožnost est nutno učiteli. Upřímně zbožný u
čitel plní hodn své poslání, vidí svou horlivost Bo
hem žehnanou, působí velký užitek v dušich a zjed
nává svým žákům zbožnost, která je učiní šťastnymi.
Naše púsobcní musí býti zúrodňováno milosti, a mi
losti dosahujeme modlitbou.

lll. Vlastnosti zbožnosti. Zbožnost musí býti upřím
ná, vnitřní, důkladná, prostá vší přetvářky, řízená po
slušnosti, něžná, laskavá i úslužná. Zjednejme své zbož
nosti tyto vlastnosti. Ukazujme se tím, čím máme býti
a buďme tím, čím se jevíme býti.

Rozjímání.
(Íw'f se' ve zbožnosti... jest užitečna ke všemu, majíc

zaslíbení života nynější/wi budoucího.
(1. Tím., 4, 7 a IS.)

[. Nutnost zbožnosti pro řeholnlka. Zbož
nost jest poctou naší dětinné lásky k Bohu. Zbož
ností mu vzdáváme poctu, které od nás žádá,
jsa naším ()tcem,') jemuž se musíme klančti „v
duchu i v pravdč“.2) Ze zbožnosti podrobujeme
sc napomenutí Ducha svatého, jež se v Písmě sva—
tém tak často nachází: „Vzdejte chválu a čest
Bohu všickni služebníci jeho. Pokloňte se tomu,
jenž stvořil nebei zemi.“3) „Oslavujte Hospodi
na všichni služebníci Pánč, kteří stáváte v Hospo
dinovč domě—„“U

*) Mat., ], 0. 3) jan, l, 23. 5) Apok., 19, 5; H, 7.
*) Zalm 1'3'3., ].
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Zbožnost jest nutna řeholniku, aby mohl pře
konati pokušení a udržeti.se ve svém povolání,
aby mohl požívati pokoje a posvěcovati se v
životě, k němuž ho Bůh povolal. Ona jest naší
obranou proti nepřátelům spasení, a proto nám
praví Ježíš Kristus: „Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení.“1) Jest naším štitemi me
čem proti ďáblu, světu i tělu, neboť, dí žalmista
Páně: „Blízko jest Pán všem, kdož vzývaji ho,
všem, kteří vzývají ho v pravdě. Slyší, když vo—
laji, pomáhá jim.“ť)

Horlivosti láska sytí se zbožnosti; ona jest
naší silou, abychom se udrželi ve svém stavu a
plnili jeho povinnosti. Šťastný řeholník, jenž jest
upřímně zbožný! Zamiluje si víc a více své sva—
té povoláni; jest v řeholi „strom štípený u té
koucích potoků,“3) silný proti bouřím náruži
vostí, bohatý na ovoce svatosti, radostí i ozdobou
institutu, jemuž náleží. Běda tomu, kdo nemaje
zbožnosti, nesnaží se jí dosíci! Znenáhla ztratí
ducha svého stavu, upadne do vlažnosti a za
nedlouho bude se obraoeti zpět a navrátí se k
tomu, co opustil ve světě. Zdaž neučí zkušenost,
že když mizí chut na věcech svatých, ustupuje
zálibě na 'écech svčtskýchi hrubých?

Zbožnost jest neméně naší radosti než naší
bezpečností. Skrze ni požívá naše srdce opravdo
vého klidu; jsouc stvořeno pro Boha, nemůže na—
lézti odpočinku leč v Bohuš) Zbožnost jest bo
hatým zdrojem nejčistšíchi nejsladších ukojení.
Nechává nás nálézti sladké ukojení v našich sva
tých cvičeních, oživujíc je zároveň a rozmnožu—

1) Mar., 14, 38. 2) Zalm 144., 18 a 10. 3) Zalm l.,
3. *) Sv. Augustin.
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jíc jejich zásluhu a zajišt'ujic nám jejich užitek.
Dále jest nám prostředkem k získání milostíi
požehnání Božích pro nás, pro naše příbuzné, pro
instituti naše žáky.

ll. Zbožnost jest nutna učiteli. Zbožnost
jest nevyhnutelná k dílu horlivosti, jež jest nám
svěřeno. jsouce pověřeni učiti dítky křesťanské
nauce, učiti je znáti povinnosti k Bohu, ukázati
jim, kterak se mu mají klaněti, k němu se modlíti
a jej ctíti; dáti jim zálibu na cvičeních křesťan
ských; zkrátka vzdělávati je k zbožnosti, neměli
bychom dobrého úspěchu, kdyby naše příklady
nepotvrzovaly našich slov, zvláště pak, kdyby
jim odpíraly.

Náš svatý zakladatel, jenž zařadil zbožnost
mezi ctnosti potřebné dobrému učiteli, vrací se
často k tomuto předmětu. „Lze říci, že vše na
vás hlásá zbožnost, na vás, kteří ji máte sdileti
dětem. které máte vésti? Dostačí, by vás videly
a byly hodnými, a nabádá je váš zevnějšek ke
ctnosti? Budí vše, co jim pravíte, v nich ducha
zbožnosti i náboženství? Toť hlavní dobro, které
jim máte prokazovati a co jim nejlepšího můžete
zanechati, až vás opustí.“l) „Budete museti klásti

Bohu (počet 2 péče, kterou jste měli, abyste jimji zje nali."'—'l

Bylo by klamem. kdybychom spoléhali jediné
na svou horlivost, působíce na duše a prokazu
jíce jim dobro; naše působnost musí býti zúrod
nčna milosti a milost bývá udílena modlitbě.
Učitel může „sázeti a zalévati, ale vzrůst dává
jen Bůh.“ ) „Buďte ujištčni,“ praví dále náš sva—

1) OS., rozj., '3. '-') ól. rozj., 3. 3) l. Kor., 3, 6.
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tý Otec, „že čím více se oddáte modlitbě, tím lé—
pe budete zastávati svůj úřad, neboť sami ze
sebe nejste schopni konati něco dobrého v du
ších."'_)

Dílo křesťanského učitele, to víme, jest obtíž
né. nevděčné a často mu vadí náruživosti lidské
i ďábel; ze zbožnosti načerpá potřebné síly i útě
chy. aby je přivedl k dobrému konci.

"l. Vlastnosti zbožnosti Jsouce přesvědčeni
o nutnosti zbožnosti, pěstujme ji s horlivosti,
s láskou i s věrností. Zjednejme jí všechny vlast—
nosti, které má míti, aby byla prosta všeho kla—
mu a měla všechnu svou působivost.

Naše zbožnost budiž upřímná, založená na hlu
bokém přesvědčení, na živé a pevné víře ve velké
pravdy víry, na svrchovanosti Boží, na nutnosti
milosti, na účinnosti modlitby a na životě Kri
stově v nás.

Naše zbožnost budiž vnitřníi prosta vší pře
tvářky; ctěme Boha ústy, ale mnohem více ještě
srdcem, jsouce pamětlivi, že Ježíš Kristus pravil:
„Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane,“ vejde do
království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce
mého, jenž jest v nebesích, ten vejde do králov
ství nebeského.“'—') Ukazujme se tím, čím býti
máme, a buďme tím, čím se jevíme býti. Zbož
nost naše budiž neumělkovanái prostá, tedy bez
zvláštnostii podivínství. Kráčejme obvyklou cc
stou, ale způsobem neobvyklým. Na prvém místě
stůjtež cvičení řeholní obce a podle návodu nám
daného pi—ipojmek nim cvičení svá vlastní, nc

1) 95. rozj., !. '-') Mat., 7, 21.



267"

dám-jme však těmto nikdy přednost před po
vinnostmi svého stavu.

Naše zbožnost budiž nenucenai prosta skru
pulí. Nebud'me z oněch duší, které si činí ze
zbožných cvičení železné jho, které si vytyčí tak
úzkou cestu, že se jí nemohou držeti a nacházejí
se v nesnesitelné tísni. To není pocta, kterou
vzdává dítě svému Otci, něčeho takového od
nás Bůh nežádá.

Zbožnost naše budiž něžná, laskavái úslužná.
Toho jest třeba, aby bylo náboženství ctěnoi
milováno, a abychom vzdělávali ty, kteří žijí s
námi; jednali bychom proti tomuto účelu, kdy—
bychom náleželi k oněm nevrlým, zádumčivým
a nespolečenským řeholníkům, kteří ukazují zbož
nost jen se vzezřením přísným a odporným-.

O můj Bože, snažně tě prosíme, račiž nás oži
viti opravdovým duchem zbožnosti a jej v nás.
uchovati.

Dejž, at' den ze dne prospíváme ve cvičbě v
této ctnosti, která jest tak drahá před očima
tvýma, a zasloužime si jí hojnost tvých milostí
nyní a tvou slávu na věčnosti.

Duchovní kytice. ,.]ak opravdová i jistá jest
ctnost, je-lz' provázena zbožnosti.“

(133. rozj., l.)



163. Pokora Kristova.
Krátký obsah. ]. Vtělení Pana našeho tajem

stvím pokory.)ežíš Kristus, jediný Syn Boží, Bůh sám
jako Otec i Duch svatý, ponížil se až k přirozenosti lid
ské, vtěiil se a přebýval mezi námi. Zázrak to poní—
žení! První naučení, jež udělil apoštolům, bvla slova,
která zahrnují celý jeho životi jeho mravou u: „Učte
se ode mne, nebot jsem tichý a pokorný srdcem.“ Plní
me toto naučení svého božského Mistra?

Il. Pozemaký život Pana našeho poučením 0 po
koře. _Iežíš nás učí pokoře v Betiemě, kde se narodil ve
chic'vě; v Egy tě, kamž se utekl jako uprchlík; v Naza—
retě, kde vel život skrytý, chudýi pracovitý; za
svého veřejného života vyvoiiv si za apoštoly muže
prosté a málo vážené; ve večeřadie, kde umývá svým
a štolům nohy; v zahradě Getsemanské a v soudní
smi. Miiujme život skrytý, jestit' rozkoší duší pokor
ných.

Ill. Eucharistický život Pána našeho novým naa
čenim opokoře. Ponižii se tu, zahaluje našim zrakům
netoliko své božství, nýbrži své člověčenství. Kterak
bychom neměli při vzpomínce na to zvoiati se svatým
Augustinem: „O pokoro, t_vshlavně ctností Kristovoui“
Stanme se podobnými ježíši pokornému srdcem a bude
me s ním osiaveni v slávě nebeské.

Rozjímání.
SPÍH' sama zmařil, pří/'av Způsoby služebníka.

(Filip, 2, 7.)

[. Vtělení Pana našeho tajemstvím pokory.
Ježíš Kristus jest jediný Syn Boží a Bůh jako
Oteci Duch svatý. Jest veškera moc, svatost i
krása. Skrze něho všecko učiněno jest na nebi
i na zemi. Ani jas ni počet a pohyb hvězd, ani
nesmírnost oceánu, ni něco stvořeného nemůže
„nám dáti přibližnou představu jeho dokonalosti.
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Podle výroku Isaiášova: „země jest podnož nohou
jeho.“l) „Tisícové tisíců slouží jemu, a desetti
síckrát sto tisíců stojí před ním,“ř) oslavujíce
jeho nekonečnou moc.

A přece se ponížil až k přirozenosti lidské.
Král králů přijal Způsobu služebníka: „Slovo
tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi.“3)
Stvořitel všech věcí chtěl se ukázati jako nejslabší
tvor.

O dive ponížení! Který pozemský mocnář za
měnil by svůj nachový šat s žebráckými cáry,
anebo opustil by svůj palác a šel do galejní káz
nice nebo do vězení s odsouzenci? Co však jest
to proti ponížení Syna Božího, jenž vzal na sebe
naši přirozenost, oděv se vzezřením hříšníka, be
ra na sebe břímě i hanbu našich nepravosti, pro
dlévaje na zemi jako cizinec, jako neznámý a
slední z lidí? Ať se nám jeví v jakékoli způsobě,
ať jej pozorujeme v kterékoli okolnosti jeho ži
vota, vždy jej můžeme slyšeti řkoucího nám
slova, která zahrnují celý jeho život i veškerou
jeho mravouku: „Učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný, srdcem.“*)

ll. Pozemský život Pána našeho naučenlm
o pokoře, V Betlémě narodil se ve chlévě, ko—
lébkou jeho jsou jesle, jeho ložem trochu slá
my, jeho oděvem chudé plenky, jeví se tu na—
šim zrakům jako slabé dítko, jež trpí a plače a
které jako každé jiné dítě jest ve stavu naprosté
odvislosti.

Do Egypta přichází jako uprchlík a zůstává.
tam jako cizinec.

1) Isaiáš, 66, 1. ?) Daniel, 7, 10. 3) jan, ], 14.
4) Mat., 11, 29.
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V Nazaretě vede život skrytý, chudýi praco—
vitý. Nic na něm neprojevuje jeho nadlidskou
důstojnost. jeho spoluobčané spatřují v něm jen
syna obyčejného dělníka, s nímž pracuje, aby
si vydělal svůj vezdejší chléb. jeho pod'danost
jest taková, že evangelium1) nepraví o něm ni
čeho jiného, než že byl poddán své nejsvětější
Matce a svému pěstounu.

Svůj veřejný život začíná tím, že se staví mezi
hříšníky a přijímá křest pokání. Na poušti, kam
odešel, dovoluje ďáblu, nejpodlejší to ze všech
bytostí, by se k němu přiblížil, s ním mluvil,
ba jej i s jednoho místa na druhé přenášel. Za
apoštoly volí muže prostě a u lidu málo vážené.
Při každé příležitosti se ukazuje jako přítel hříš—
níků. — Napomíná nerozhlašovati před jeho
zmrtvýchvstáním zázraky, které činí. Uniká, když
ho lid chce učiniti králem. Dovoluje, že mu spí
lají jeho nepřátelé jmény nejpotupnějšími. Usta
vičně byl „chudý a zapuzený, zneuznaný a opo
vrhovaný, nenáviděný, pomlouvaný a pronásle—
dovanýf'ť)]estliže na hoře Tábor září leskem
slávy, rozmlouvá tam o tom, co bude trpěti v

Jerusalemě. Když vjíždí slavně do tohoto města
zastavuje se a pláče nad ním. Přijímá jen čest
potřebnou k jeho poslání a přijímá ji jen se zře
telem na svého Otce a na naše spasení, neboť
pravil: „Já nehledám slávy své ““)

Zvláště pak se jeví jeho pokora při jeho utr
pení. Jest pře em prodán za mrzkou cenu jako
bídný otrok. Ve večeřadle ponižujc se a umývá
nohy svým apoštolům, nevyjímaje ani ohavníka,

1) Luk.,—2, 51. ?) Modlitba řeh. komunity. 3) jan,
8, 50.
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jenž ho zradil. V zahradě Getsemanské nabízí
své líce k políbení jidášovu, nazývá jej ještě
přítelem a podává své božské ruce k spoutání
žoldnéřům, kteří byli posláni, aby ho zajali. Smý
kají jim provazem, nadávajíce mu & bijíce ho.
Jest poličkován, nazýván rouhačem, zůstaven na
milosti nemilost hrubým pacholkům, odsouzen
národní radou, vydán římskému vladaři, veden
k Herodovi, jenž s ním nakládá jako s bláznem.
Při návratu do soudní síně jest postaven na ro
veň s buí'ičem a vrahem, kterému dává lid před—
nost před ním; pak jest bičován, trním koruno
ván, ponechán ukrutností vojáků, ukazován lidu
oděný posměšným rouchem nachovým, drže v
ruce žezlo třtinové a odsouzen k ukřižování.
Ejhle, jak převelike' pokoře se ]ežíš podrobil!

lll. Ježiš nepřestává nás poučovati 0 po
koře ve svém eucharistickém životě. Konečně
uvažme, že se ponížilí ve svém eucharistickém
životě, kde skrývá naším zrakům netoliko své
božství, nýbrž i své člověčenství; kde se nachází
jako ve stavu smrti; kde se mu dostává tolik
urážek od bludařů a lidí bezbožných, kde mu
tak málo lidí vzdává poctu jemu povinnou.

Právě tím, že rozjímáme o ponížení Kristově,
nabudeme teprve pravého pochopení zásad, jimž
nás učil: „Chce 11 kdo býti prvním, bude ze
všech posledním a služebníkem všech. ') „Posaď
se na posledním místě.“2) „Kdo se povyšuje,
bude ponižen a kdo se ponižuje, bude povýšen.“3)
„Nebudete-li jako maličcí, nevejdete do králov
ství nebeského.“*) „Příklad zajiSté dal jsem vám,
abyste i vy činili tak, jako jsem já učinil vám.“5)

1) Mar., 9, 34. 2) Luk., 14, 10. 3) Luk., 18, 14.
4) Mat., IS, 3. 5) jan, 13, 15.
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O ježíši, jak hluboce jsi se ponížil! Ať jsme
sebe hlouběji v hlubokosti ponížení my, kteří
jsme podrobeni tolikerým bědám, vidíme pod
sebou přece ještě hlubinu, které nelze změřiti.
Kterak můžeme na to mysliti a nezvolati se sva
tým Augustinem: „O pokoro, tys hlavně ctností
Kristovou !“

]souce učedníky božského Spasitele, zavažme
se odhodlaně k jeho následování, nesouce jeho
potupu.') Setrvejme na této cestě až do smrti;
nebot' “jestliže po dobu našich vezdejších zkou
šek staneme se podobnými Ježíši Kristu pokor
nému, chudému & opovrženému, budeme s ním
oslaveni ve slávě nebeské.

Duchovní kytice. „Milujme, co jest v našem
stavě nejvice pokořujícíbo, abychom se aspoň
v něčem stali účastni hlubokého ponížení Kri
stavu.“

(86. rozj., 2.)
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164. Nutnost pokory.
Krátký obsah. !. Pokora jest v našem stavu

nutna. Nic jí nemůže nahraditi, nikdo nemůže býti
prost věnovati se její cvičbě. „Zijte s veškerou poko
tou,“ dí svatý Pavel. Musíme tak činiti, nebot“ stav náš
jest stavem odříkáníi skromnosti. Myslíte-li na sebe
před Bohem, čiňte to jen, abvste se pokořili jako celník
v evangeliu. Přijímejte pokoření jako poslana od Boha.

ll. Učení svatých o nutnosti okory. „Pokora,“ dí
svatý Basil, „jest základemi ko enem všech ctnosti.“
„Pýcha,“ praví svatý Rehoř, „kazí, zžírá a ničí všecka"
„Nikdo nemůže setrvati ve stavu řeholním,“ dí Násle
dováni Krista, „není-li odhodlán se pokořovati z ce
lého srdce svého z lásky k ježíši Kristu.“ „Zbožnost
bez pokory,“ praví svatý Jan Křtitel z La Salle, „jest
'en pokrytectvími klamem.“ Chceme dosíci milosti
oží? Buďme pokorní.
Ill. Pokora jest nutne !: dosažení zásluh. jest psá—

no: „Bůh se pyšným protivi, pokorným pak dává mi
lost.“ Cim jsou lidé pokornější, tím větší věci v nich
Pán působí. Pýcha nemá v nebi místa. „Brána jest
nízká, kdo se nechce pokořiti, tomu nedá vejíti.“

l((Šhcemeobraceti duše a získati je Bohu? Buďme poorm.

Rozjímání.
Nebudete-li jako maličrí, newidete do království ne

beského. (MM., 18, 3.)

]. Pokora jest v našem stavu nutna.í Nic
jí nemůže nahraditi. Apoštol pravil prvním kře—
sťanům: „Skrze milost mi danou pravím každé—
mu, který jest mezi vámi, aby nemyslil o sobě
více, než sluší mysliti, nýbrž aby myslil skrom
ně.“') „Žijte hodně toho povolání, kterým jste
povoláni, s veškerou pokorou.“2) „To zajisté smý

1) Rím., 12, 3. “-') Efes., 4, 2.

18
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šlení mějte v sobě, které bylo v Kristu Ježíši,
jenž jsa ve způsobě Boží sebe sama zmařil,
přijav způsobu služebníka.“1)

Uvažme o pohnutkách, které nás nabádají ří
diti se v životě podle toho.

Předně jsme to povinni svému stavu, jenž jest
podstatně stavem odříkání a skromnosti. jsme
prostými Bratry, konajícími v našich řeholních
obcích dílo svého posvěoování a věnující'mi se
v našich školách dílu křesťanské výchovy našich
žáků, nežádajíoe od lidí ničeho leč jejich zapo—
menutí a volnost býti jim prospěšni.

ježíš Kristus vida, že většina lidí jest plna
sebe samých, že často, když mluví jen o sobě a
o svých přednostech, předložil ve svém evangeliu
podobenství o farizeu a oelníku. Onen dělaje
jako by se modlil, měl mysl naplněnou jen svý—
mi dobrými vlastnostmi; tento maje se za bíd
ného, byl ospravedlněn, poněvadž se modlil pro
stě i pokorně, kdežto farizej nelíbil se Bohu pro
svou pýchu.

Tento příklad, který vám Ježíš Kristus podává
musíte míti často před očima, abyste byli nabá
dáni nemluviti nikdy () sobě a nezpyšnčli, a když
myslíte na sebe před Bohem, činili to jen, abyste
se pekel-Hifi)

Naskytne-li se vám “příležitost k pokoření, při
jměte ji jako poslanOu od Boha a jako jednu 'z
nejx'rětšíchpoct a z nejhl'avnějších předností, kte
rých můžete nabýti na tomto světě, a pak bu
dete vždy spokojení.

') Filip., 2, 5—7. 2) 63. rozj., 2.
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11. Učení svatých o nutnosti pokory. „Po—
kOra,“ praví svatý Basil, „jest základem i koře—
nem všech ctnosti.“ „Odejmčte pokoru,“ dodává
svatý Řehoř, „a všechny ctnosti zahynou: pýcha
všechno kazí, všechno zžírá, všechno ničí.“ Svatý
Augustin píše Dioskorovi, dí: „Přeji si, abys vě—
noval všechnu pozornost tomu, bys dobře po
znal, že není pro tebe jiné cesty ke spasení než
cesta, kterou nám razil ]ežíš Kristus. Touto ce
stou jest předně pokora, za druhé pokora a za
třetí pokora. .. a kolikrátkoli se mě otážeš, odl
povím ti, pokora, nikoli pnoto, že není jiných
předpisů, ale proto, že jejich zachovávání jest
marné, jestliže naše skutky nepředchází, nepro
vází a jich nenásleduje pokoraf“

Svatý František Saleský učí rovněž, že tato
ctnost jest nerozlučnou průvodkyní všech ostat
ních ctností a jmenovitě čistoty, „která“, jak
praví, „nemůže dlouho trvati v duši, která jest
naplněna samolibostí:

Svatý jan Křtitel z La Salle nám dí: „Pova
žujte pokoru za základ všech ostatních mrav
ních ctností, bez niž nelze míti pravé zbožnosti,
poněvadž zbožnost bez pokory bývá obyčejně
pokrytectvím a klamem.“1)

Chceme—li zachovávati svůj slib chudoby, či
stoty, poslušnosti a vytrvalostí, buďme pokorni;
neboť podle Následování Krista „nikdo neobstojí
v řeholním stavu jinak, leč když se z plna srdce
dobrovolně pro Boha pokoří.“2)

lil..Mm int m. k donutit mmm
. & "by" Mb. (Ritchie-libýti bohatína
milosti, cvičme se v pokoře. Jest zajisté psáno:,...—.—

]) Sbírka. 2) Kn. |., 17, 3.
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„Pokořte se před Pánem a povýší vás.“') „Po
kořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás
povýšil v čas navštívení“ 2) „Bůh se pyšným pro
tiví, ale pokorným dává mil-ost.“3) „Kdo se po—
vyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen. "*)

Čím jsou lidé pokornější, tím větší věci působí
v nich a skrze ně Pán. Čím menšími budeme ve
svých zracích, tím více milostí budeme též míti
k jímání srdci a ku přesvědčování svých žá—
ků, by žili opravdově křesťansky.) Bůh dá vzrůst
i úrodu semenu, které zasíváme, jestliže jemu
vzdáme opět slávu, řekneme-li, když jsme vy
konali vše, co můžeme, se vší upřímnosti srdce:
„Služebníci neužiteční jsme.“6)

jaká to pošetilost, zvláště u řeh—olníkaztrá—
ceti zásluhu svých prací pro bídné důvody je
šitnosti a pro touhu po nějaké jalové pochvale!
„I když vykonáme všechny zevnější předpisy,“
praví sxatý Augustin, „co budeme míti z dobra,
jež jsme vykonali, dostaví-li se pýcha a uchvátí
nám je, vloudíc do něho svou samolibostř“ Pro
to vším právem říkával svatý Alois z Gonzagy:
„Konáte—li dobré skutky, nemějte úmyslu zalíbiti
se tvorům, nýbrž jediné Bohu; oči lidské jsou
právě tak jako zloději, kteří hledí uloupiti nám
poklady našich zásluh.“

Uvažme konečně, že pokora jest nám nutna
k dosažení věčné blaženosti. Pýcha v nebi místa
nemá a když se tam přece na okamžik objevila
na odbojných andělech, byla ihned odtamtud vy
puzena a uvržena do pekla. Brána nebeská jest

1) jak., 4, 10. 2) |. Petr., 5, 6. 3) jak., 4, 6.
4) Luk., H, Il. 15)79. rozj., 2. 6) Luk., 17, 10.
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nízká, kdo se nechce pokořiti, tomu nedá vejíti.1)
Pán náš nás sám o tom poučuje slovy, jichž ne—
můžeme ani dosti uvážiti: „Nebudete-li jako ma
ličcí, nevejdete do království nebeského.“2)

() ježíši, učiteli a vzore můj, snažně tě pro—
sím, račiž mi uděliti milost, bych kráčel ve
tvých šlépějích na cestě okory. Dejž, abych
naučiv se od tebe býti po orný srdcem, nalezl
na tomto světě pokoj duše své a stal se hodným
míti účast na tvé slávě na věčnosti.

Duchovní kytice. „Pokora jest ctnost, které
fest vám“ve vašem stavu nanejvýš potřebí. Buď
te přesvěďčená, že čím budete pokornějši, tim
více budete zahrnuti milostmif'

(142. rozj., 2.)

1) Násl. Kr. kn. |||., 58, 10. 2) Mat., 18, 3.
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165. Výtečnost a přednosti pokory.
Krátký obs ah. !. Pokora jest výhradní ctnosti

Kristovou. ježíš Kristus velebil i vyvyšoval pokoru
setníkovu, ženy kananejskě. Maří Magdalenyi celní
kovu, jenž „odcházel ospravedlněn“. Pokora jest jed
ním. z odlišných znaků prátel Božích a znamením před—
určení, nebot'. praví svatý Rehoř, „vlastností vyvole
ných jest, míti sebe za meně, než co jsou.“ Pamatujme
často, že jsme jen neužitečnými služebníky.

ll. Pokora jest zamilovaná ctnost všech svat ch .
jimi pěstovina. Nejsvětější Panna Maria nazvaa se
dívkou Páně, svatý josef vedl život skrytý, svatý jan
Křtitel se uznával nehodn'm rozvázati řemenky u obuvi
Messiášovy. svatý jan Krtitel z La Salle nakládal se
sebou jen pohrdavě a jeho život zdá se býti životem člo
věka dokonalé pokory. Cím budeme pokornější, tím větší
věci učiní v nás Buh.

Ill. Velka dobra, až zjednává dnši pokora. Psáno
jest: „Kde jest po ora, tam jest pravá moudrost.“
A dále: „Pán ostříhá a v_vsvobozuje pokorné.“ „Bůh
pokorne'ho chrání; zjevuje mu své taje, snižuje se k
němu, uštědřuje mu své dary a pozvedá jej konečně k
slávě. Svatý Pavel dí: „Co slabe jest ve světě, to vy
volil si Bůh, aby zahanbil silné.“ Milujme iosvědčuj
me pokoru, ona jest zdrojem pokoje i štěstí v životě
tomto a slávy v životě onom.

Rozjímání.
Pán povýšil nízké. (Luk. !, 52.)

[. Pokora jest výsadní ctnosti Kristovou.
Pokora jest zamilovaná ctnost Kristova. Jsa Sy
nem Božím a roven Bohu, ponížil se tak hlu—
boce, že vzal na sebe zodpovědnost za naše hří—
chy, přijal naši přirozenost a trpěl veškeré po
tupy. Připojuje k svým příkladům slova, naři—
zuje nám, bychom necenili sami sebe, ale pova—
žovali se vždy za neužitečné služebníky, volili
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poslední místo a stali se jako maličcí. Velebili
vyvyšoval pokoru svých a štolů, setníkovu, že
ny kananejské, Maří Mag- aleny a jmenovitě cel
níkovu, o němž pravil: „Tento odešel do svého
domu ospravedlněn.“1)

„Můj božský Mistře,“ píše náš svatý zakla—
datel, „přikazuješ mi, abych se učil od tebe
býti pokorný srdcem, pokořovati a ponižovati se
dobrovolně před Bohem'i před lidmi. Nerozka
zuješ mi učiti se od tebe konati zázraky a kří
siti mrtvé, poněvadž to není nutné, abych se
ti líbil; naprosto nutné jest mi však býti pokor
ným, tomu se mám od tebe naučiti, jenž jsi byl
nekonečně pokorný, ačkoli jsi Pán pánů a Král
králů.“f)

Pokora jest ctnost, které ďábel především ne—
návidí. Nevíme-li, že čím větší odpor má k ně
čemu tento zvrhlý duch, tím jest to lepší, svě
tější a čestnčjší? Pýcha jest jedním ze znaků
jeho otroků; kdežto pokora jest jedním z odliš
ných znaků přátel Božích a znamením předur
čení. Svatý Řehoř dí: „Vlastností vyvolených jest
míti sebe za méně, než co jsou.“

. ll. Pokora jest zamilovaná ctnost svatých
a jimi postovne. Nadchnuti duchem Kristo
vým všichni svatí milovali, pěstovali pokoru a
vážili si jí. Připomeňme si nejsvětější Pannu
Marii, která se nazvala dívkou Páně v okamžiku,
kdy ji anděl pozdravil jako milosti plnou; sva
tého Josefa, potomka Davidova, jenž se věnoval
obyčejnému řemeslu a vedl život nejskrytější;
svatého Jana Křtitele, největšího to ze synů lid

1) Luk., 18, 14. 2) Výklad rozj. meth.
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ských, který se uznal nehodným rozvázati ře—
ménky u obuvi toho, jehož byl předchůdcem.
Nejvyvýšenější svatí se právě nejméně cenilí.
Při vzpomínce na svou nicotnost a poklesky,
jichž se z křehkosti své dopustili, chovali k sobě
jen hluboké opovržení a to je právě povyšovalo
ve zracích Božíchi lidských.

Naplněn nízkým smýšlením, které vnuká po
kora, nakládal s sebou svatý Jan Křtitel z La
Salle jen pohrdavě a jen v pohrdání měl záli—
bu. Dějiny jeho života zdaji se býti dějinami člo
věka dokonale pokorného a vzoru této ctnosti.
Nikdy nemluvil o sobě ani o tom, co se ho tý
kalo. Tak velice zapoměl, čím býval, že nedá—
val ni nejmenšího znaku potuchy o tom!)

Svatí věděli dobře, že co dodává pravé velikosti
jest křesťanská pokora, a že co nejvíce hanobí,
jest pýcha s neřestmi, jež jsou jejím smutným
průvodem, Nepravil ježíš Kristus: „Kdo jest men—
ší mezi vámi všemi, ten jest větší!“2') Zdaž neučí
učitelé duchovního života, že ten jest právě vel
kým před Pánem, kdo jest malým sám před
sebou,“) jenž neváží pocty za nic; jenž sám o
sobě ničeho se nedomýšlí, o druhých však smýšlí
dobře a s pochvalouř*)

Ill. Velká dobra. která zjednává duši po
koru. Pokora nás uchovává před klamy, jejichž
počátkem jest ješitnost, a uvádí nás do nejlepšího
rozpoložení mysli souditi dobře o věcech, proto
jest psáno: „Kde pokora, tam moudrost.“č)

Pokora nám pomáhá dojíti odpuštění hříchů a
vrací nám čest před Bohem, anoi před lidmi.

l) Duch i ctnosti, 20. =*)Luk., 9, 48. 3) Sv. Augustin.
4) Násl. Kr. l., 2, 4. 5) Přísl., 11, 2.
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Nabádá nás zvolati sDavidem: „Zhřešil jsem,“ a
získává nám slyšeti z úst sluhy Božího od věd':
„Hospodin také promíjí hřích tvůj,“') Hojl nedu—
hy naší duše, jest štítem proti šípům d'áblovým,
záštitou proti svůdnostem světa, kotvou před zá
chvaty náruživosti, neboť jak pěje žalmista Páně:
„Hospodin opatruje bezradné.“2)

Pokora nám získává milosti Boží a zároveň nás
činí schopnými míti z nich užitek. Pán pravil
skrze svého proroka: „Na koho vzezřím, leč na
chudičkého a zkroušeného duchem?“=*) A skrze
knížete apoštolů dí: „Pokořte se tedy pod moc
nou ,ruku Boží, aby vás povýšil v čas navštívení.“*)
Ano, jak dí Následování Krista: „Pokorného be
re Bůh v ochranu a vysvobOZuje, pokorného milu
je a těší. Pokornému odhaluje svá tajemství a
sladce jej k sobě připoutává, k pokornému se
nakloňuje, pokornému udílí milost velikou, a když
byl ponížen, opět jej zvedá ke slávě.“ó) Poko—
říme-li se tedy ze srdce, udělí nám Bůh v hoj
nosti svou milosti osvícení. Právě tak jako se
voda nezdržuje na horách, nýbrž v údolích, která
zúrodňuje, tak také milost Boží zdržuje se a pů
sobí jen v duších pokorných. Svatý Pavel dí:
„Co slabé jest ve světě, to vyvolil si Bůh, aby
zahanbil silné.“č) Za knížata zemská ustanovil
své apoštoly, kteří se radovali, že mohou trpěti
pohanční pro jméno jeho. K svým podivuhod
ným dílům užívá těch ze svých služebníků, kte
ří jsou nejvíce odloučení sami od sebe a nejnižšími
před sebou samými.

1) n. Král., 12, 13. 2) Zalm 114., o. 3) lsaiáš, 66, 2.
*) |. Petr., 5, o. 5) Kn. n., 2, 2. 6) |. Kor., 1, 27.
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Naše největší mravní utrpení pocházejí vlastně
z našich nezřízených žádostí. Člověk opravdově
pokorný může však vždy říci se svatým Fran—
tiškem Saleským: „Jen málo si přeji a toto
málo si ještě málo přeji.“ Činí-li záměry, činí
tak vždy s klidem, poněvadž hledá jen slávy
Boží. Neobávaje se s výstředností nezdaru při
svých podnicích, uchová si nutnou volnost mysli,
aby je přivedl k dobrému konci. Nezná úzkostí
ctižádostivců, kteří předvídají špatný úspěch. Na
bývá zkušenosti o pravdě slov božského Mistra:
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem: a naleznete pokoj duším svým.“l)

Milostný Ježíši, jenž svým jednáními svými
slovy nás učíš cvičiti se v pokoře, uděl mi milosti,
abych chápal tvá božská naučení a byl opravdově
pokorný myslí, srdcem i vůlí.

Duchovní kytice. „Modlite-li se k Bohu, děj
se to s takovou pokorou, aby vám Bůh nemohl
ničeho odmítnouti, zač jej prosím.“

(38. rozj., 3.)

1) Mat., n, 29.
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166. Pohnutky ku pokoře.
Krátký obsah. !. Slabost naší ofirozsnostl.

.„C|0\čk podobá se páře, dny jeho pomíjejí jako stín.“
„Z jitra v k\étá a \_\\íjí se, k \ečeru klesá, vadne a \y
sychá.“ lověk jest podroben \'šem potřebám a sla
bostem i smrti, kterou nad ním provádí rozsudek bož
ské spravedlnosti: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“
Jaké to pohnutky k našemu pokoření!

ll. Naso nevědomost & načo bezmocnost kooatí do
bré bez přispění milosti. K bědám tělesným přistupují
bíd_\ dušemi, člměk podroben jest ne\ědomosti fa
klamu, jeli schopen poznávati a chápati něco v řádu
přirozeném, tedy to pochází od Boha. Ještě větší jest
jeho slabost \ rádu \ěcí nadpřirozen ch. _ležíš Kristus
pra\il: „Beze mne nemůžete činiti nic.“ „Milostí Boží
však jsem to, co jsem,“ praví apoštol. Čím více světla
jsme obdrželi ke konání dobra, tím přísněji budeme
souzeni, nežijeme-li svatěji.

lll. Noto námžívostl . naše hříchv. Clovčk cítí ve
svém srdci nejprudšíi hluboce ponižující náklonnosti.
Působením milosti touží nejvznešenějších ctnostech
a pod vlivem tělai ďábrá) kloní se k tomu, co jest
nej\íce ponižující. Každý člměk jest hříšný a \ždy
v dán nebezpecí státi se nepřítelem Božím a otrokem

áblmým. „Pmažujte se za schopny n\rhnouti se v
záhubu,“ dí svatý jan Křtitel z La Salle.

Rozjímání.
Jsem prach (: popel. (Ge/zes., 18, 27.)

[. Slabost naší přirozeností. „Pane, co jest
člověk, že si ho všímášř“ táže se královský pro
rok.') Na tuto otázku odpovídá Duch svatý sám:
„Člověk podobá se páře, dny jeho pomíjcjí ja
ko stín.“'-') „Krátce žije a syoen je mnohými
bědami.“3) „Z jitra vykvétá a vyvíjí se, k ve—

1) Zalm 8., 5. ?) Zalm IU., 4. “) job., 14, l.
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čeru klesá, vadne a vysychá."l) „jako tráxa jsou
dnmé jeho, jako polní květ, tak odkvétá. Ovane
jej vítr a již ho není, není znáti po něm ani
stop) r.“J)

První člověk byl učiněn z hlíny země a na
zván Adam, což znamená muž ze země. „Tímto
názvem," praví svatý Chrysostom, „vryl Bůh ja—
ko do kovu p-oníženost naší přirozenosti,“ a na—
učil nás nemíti o sobě velkého mínění. Není
nikoho, kdo by nemusel vpravdě říci: „Sám ze
sebe nejsem nic a nemám ničeho.“

Nic nejsa ve svém původu, jest člověk nicot
nostíi ve své bytnosti. Rodí se v slzách a ne
vyčerpatelným zůstává jejich zdroj; dny jeho
mijcjí v obtíží, práci a v bolesti; jest podroben
všem potřebám, slabostemi nemocem, konečně
pak smrti, jíž se splní onen rozsudek božské spra
vedlnosti: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“3)

11.Naše nevědomost a naše—bezmoclw—ú
konati dobré bez přispění milosti. K bídám
tělesným připojují se bíd duševní; člověk jest
podroben nevědomostii klamu; nejistota, pře
ludy a pochybnosti znepokojují ho každé chvíle;
jeho obrazotvornost zabíhá k nejpošetilejšírn vý
střednostem; má jen nějaké vědomosti, které mi
zejí jakmile prestane studovati. Jeho věda má
jen tak omezený obor, že ti, kteří v ní učinili
největší pokroky, prohlásili, že ve skutečnosti
nevědí ničeho, potvrzujíce takto slova Písma sva
tého: „Co mi platno, že jsem moudrosti více byl
pilenř Rozjímaje v duchu, postřehl jsem, žei
to jest marnost. “*) „Domnívá—li se však někdo,

'lq) Zalm 89., (). 3) Zalm 102., 15 a ). J) Cams.,3, . ') Eccles., 2, 1:3.
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že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak poznati
jest dlužno.“1)

A kdyby měl ostatně nejrozmanitější a nej—
větší vědomosti, nemohl by si na tom zakládati,
jak učí svatý Pavel slovy ke Korintským: „Kdo
tč vyznam-enává? A co máš, abys toho nebyl
dostal? jestli však jsi také dostal, proč se chlu
bíš, jako bys nebyl dostal?“2) K tomu ví, že pou—
he' nic může mu uloupiti užívání jeho schopno—
stí. Ostatně čím více poznání má o dobrém, tím
přísnčji bude souzen, nežije-li svatěji.

Slabost a bída lidská jest mnohem větší ještě
v řádu věcí nadpřirozených. Sám ze sebe nemuže
člověk vykonati nic záslužného pro nebe. Jest
mu potřebí milosti k započetí, k pokračování
a k dokončení každého dobrého skutku a vždy
jest účast božská nekonečně větší při tom, nežli
účast jeho vůle. ježíš Kristus pravil: „Beze mne
nemůžete činiti nic,“) a apoštol psal: „Milostí
Boží však jsem to, co jsem... pracoval jsem...
ale ne já, nýbrž milost Boží se mnou.“')

„Nestaví-li Hospodin domu,“ volá žalmista Pá—
ně, „marně se lopotí, kteří jej stavlčjífň) Staví
jen budovu slamčnou, z níž nezůstane ničeho,
až se zjeví v ohni soudním.5) Bez Boha jest
všechno zaměstnání života lidského jen jako pa—
vučina.-) Ať jsou jeho dobré skutky jakékoli,
má podle naučení Spasitelova příčinu říci, když
si na ně vzpomíná: „Služebník neužitečný jsem,“S)
ano, musí sei zastydčti při m šlence, že by
byly četn—ějšíi dokonalejší, kdyby býval věr
nčji působil s milostí.

1) l. Kor., 8, 2. 2) [. Kor., 4, 7. 3) jan, 15, 5.
4) [. Kor., 15, 10. 5) Zalm 126., 1. 6) [. Kor., 3,
13—15. ?) Zalm 80., 0. =') Luk., 17, 10.
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lll. Naše náruživosti a hříchy. Nalézá-li
však člověk v dobrém, jež vykonal, pohnutky
k pokoření, což teprve, pozoruje-li to, co jest
v něm nezřízeného 1 zlého? Ve svém srdci cítí
nejprudčíi nejvíce ponižující náklonnosti. Duše
jeho jest jako loďka na moři bouří zmítaném ne—
bo jako v proudu, který ji unáší od pravého
směru. Od přirozenosti vyhýbá se dobrému, kte
rého si váží, a jest naklončma konati zlé, které
zavrhuje. S jedné strany, působením milosti, tou
ží po nejvznešenějších ctnostech, se strany pak
druhé, vlivem tělai ďábla, kloní se k tomu,
co jest nejnižšíhoi nejvíce ponižujícího. Jaká
to nezřízenost! S apoštolem může říci: „Vidím
jiný zákon v údech svých, který odporuje zá
konu mysli mě a jímá mč zákonem hříchu, jenž
jest v údech mých. ]á nešťastný člověk! Kdo
mě vysvobodí z těla smrti této?“1) Jaké boje musí
též postoupiti s nepřítelem dobra? A kolik pádů
musi oplakávati?

Každý člověk jest hříšný. Již proto, jak vel—
kou příčinu má hanbiti se! Snad byl a jest ještěr
nepřítelem Božím a otrokem ďáblovým. V kaž
dém případě může vpravdě říci: „Mohl jsem
zasloužiti peklo, a kdyby se mnou byl Bůh jed
nal podle své spravedlnosti, b 1 bych této chvíle
v onom příbytku veškeré han y a všech bolestí.

Zajisté, kterak mysliti na zpyšnční, když se
sami sebe tážeme řkouoe: „Bůh mi udělil mno
hých dobrodiní-, využitkoval jsem jich však? Kdy
by m—čnyní povolal, abych vydal počet 2 vla—
dařství svého, byl bych nalezen věrným ?“) Jsem
ve stavu milosti? Nemohu míti o tom dokonalé

') Rím., 7, 23 a 24. 2) Luk., 16, 2.



287

jistoty, neboť, praví Písmo svaté: „Člověk neví,.
je-li lásky nebo nenávisti hodenf'l)

„Uvažujtef“ praví náš svatý zakladatel, „bez
ustání, co sami ze sebe zmůžete a co jste pro
vedli, když vás Bůh pozůstavil sobě samým;
považujte se jen za Způsobilé upadnouti v za
vržení a strachujte se následkůi těch skutků,
které máte za nejlepší.“ž)

Pronikni mě pocitem mé bídy, o můj Bože;
dejž, abych dobře poznal, že sám ze sebe ne
mohu nic činiti a že ničeho nemam.

Duchovní kytiCC. „Čím budete pokornější, tím'
více budete zahrnuti milostml'. Pokora jest ctnost,.
které fest mím ve vašem stavu nanejvýše třeba.“

(142. rozj., z.)

1) Eccles., o, 1. 2) Sbirka.
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167. Život v pokoře.
Krátký obsah. |. Buďme pokorni v myšlen

kách. Pokora musí říditi myšlenky i city řeholníkovy.
Reholník musí býti malým sám před sebou, považo
vati se za neschOpného ke všelike'mu dobru a za ne
hodna veškeré cti. Dí se svatým králem Davidem:
„Budu se ponižovati více a budu opovržený v očích
mýchf' Nemůžeme sebou ani dosti opovrhovati.

Il. Buďme pokorní v řečech. Reholník pokorný si
nikdy nestěžuje, vít' zajisté, že jest to příznakem umi
rajicí pokory. „Nemluvte nikdy ničeho o sobě sa
mých, co by vám mohlo zjednati vážnost řed svě
tem,“ praví nám svatý Jan Křtitel z La Sale. Rid'te
se slovy apoštolovými: „Ode mne však daleko budiž,
abych se honosil lec v kříži Pána našeho ežíše Krista.“
Nemluvte ničeho, co může sloužiti k vasi chvále.

Ill. Buďme pokorni ve skutcích. Reholník opravdově
Rokorný velcbl Boha, vidí-li, že jsou jiní více ctěni.etouží po vezdejší slávě. Chtěje se především zalí
biti Bohu, působí dobré 5 horlivostí a obětovností bez
okázalosti. Pokořuje se před Bohem jsa si vědom, že
jest jen nicotnost a hřích. Přispěj nám ku pomoci,
o ježíši, pokorný srdcem; dejž, abychom si pokory
vážili a po její zálibě toužili.

Rozjímání.
Posad' se na posledním místě. (Luk., 1—1.,10.)

]. Buďme pokornl v myšlenkách. Pokora
musí říditi předně naše myšlenky a naše city.
Pokorný řeholník odmítá hned v počátcích do
mýšlivou myšlenku o sobě; jest malý ve vlastních
očích a považuje se za nepatrný nástroj v rukou
Božích a za nezpůsobilého ke všelikému dobru
i za nehodna vší cti.

„Kdežto pyšný,“ praví svatý Řehoř, „myslí
stále na své přednosti a je sobě připisuje, zapo
míná pokorný na dobré, jež vykonal, a myslí-li
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na to, činí tak jen proto, aby vzdal všechnu
slávu Bohu.“ Di se svatým králem Davidem:
„Budu se ponižovati více a budu opovržený v
očích mých.“1)

Nedůvěřuje svým osvícením projevuje těm, kte
ří jej řídí, naprostou poslušnost. Nejen že nikoho
nesnižuje, ale naopak snaží se vážiti si ctností
svých spolubratří. Nemrzí se nad tím, myslí-li
nebo mluví-li jiní o něm zle. Jednaje podle na—
učení Krist-ova: „Učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pok-orný srdcem“'—')a věda, že nemůžeme
sebou ani dosti opovrhovati,3) má o sobě jen
nízké smýšlení a s největším přesvědčením se
modlí: „Bože můj, uznávám se nehodným vstou
piti před tvou tvář a vzdáti tobě povinnou úctu,
protože jsem tolikrát zneužíval tvé dobroty a
tvých milosti.“

ll. Buďme pokorní v řečech. Pokorný ře
holník si nikdy nestěžuje, vít' zajisté, že jest to
příznakem umírající pokory. Nedovoluje si po—
smívání ani kritisování. Nezná sporů, hádek a
různic. jest mu potěšením ustoupiti smýšlení a
vůli jiných, pokud to může učiniti bez zatížení
svého svědomí.

Musí-li mluviti, činí to bez kvapu, bez stro
jenosti a bez umělkování, ale s prostotoui se
skromnosti. Ncmluví ničeho, co může sloužiti k
jeho chvále, a řídí se slovy apoštolovými: „Ode
mne však daleko budiž, abych se honosil, leč v
kříži Pána našeho Ježíše Krista.“) Varuje se
mluviti o tom, co jest, čím byl a co činí, chtěje
býti znám jen Bohu a svým představeným.5)

1) Il. Král., 6, 22. 2) Mat., 11, 29. 3) 63. rozj., 3.
*) Galat., (), H. 5) Pravidla, 22, 5.

19
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„Nemluvte nikdy ničeho o sobě samých, co
by vám mohlo zjednati vážnost před světem,“
praví nám náš svatý zakladatel, „a budete-li
káráni za své chyby, nebo na ně upozorňováni,
neospravedlňujte se, leč by vám představený na
řídil, abyste řekli pravdu.“l)

Ill. Buďme pokornl ve skutcích. Řeholnik,
milující pokoru, přeje si býti upozorňován na své
chyby a dává za to pokaždé najevo upřímnou
vděčnost. Jsa dalek míti závist, velebí Boha, vi
dí-li, že jsou jiní více vážení a schopnější nežli
on a děkuje mu, že jich chce užívati k zjedná—
vání své slávy a spásy duší. Má-li nějakou pře
vahu v něčem nad jinými, nezakládá si na tom,
ale strachuje se spíše jsa pamětliv, že „od kaž
dého, jemuž mnoho bylo dáno, bude se pohledá—
vati mnoho.“2)

Jako pravý učedník Boha trním korunovaného
baží jen po koruně pokoření a nežádá pro sebe
proslulosti, ani váženosti a pochvaly. Podle pří
kladu svatého Pavla netouží po slávě pozemské,
řka jako on: „Zd—aližse snažím zíslmti lidi, čili
Boha? Aneb-li hledám líbiti se lidem? Kdybych
se zaliboval lidem, nebyl bych služebníkem Kri—
stovým.“3)

Chtěje se především zalíbiti Bohu a nestaraje
se o čest tvorů, působí dobré 5 horlivostíi s
obětovností, avšak bez okázalosti, jednaje takto
podle napomenutí božského Mistra: „Varujte se,
abyste nečinili spravedlnosti své před lidmi, byste
byli od nich vidění; neboť nebudete míti odpla
ty u Otce svého, jenž jest v nebesích. Když tedy

1) Sbírka. 2) Luk., 12, 48. a) Galat., ], 10.



291

dáváš almužnu, netrub před sebou, ale ať ne
zví tvá levice, co činí “pravicetvá, a Otec tvůj, kte
rý vidí ve skrytě, odplati tobě.“l)

„Prchejte před chválou a uznáním lidským,
a jestliže někdo řekne něco k vašemu prospěchu,
pomněte, že čest přísluší jediné Bohu, vám pak
zahanbení. Setrvávejte v mlčení a pokořujte se
před Bohem při vzpomínce na to, že jste jen
nicotnost a hřích.“Ž)

„Pokoru sice všickni cti a chválí, ale málo
jich ji konáf“ Běda! není tomu taki s námi?
Pracujeme vážně o dosažení této ctnosti? Jaké
pokroky jsme již v tom učinili?

Duchovní kytice. „Snášejte pokorně opovr
žení a odmítnutí, jehož se vám dostane, jako věc
úplně spravedlivou“

(Sbírka.)

1) Mat., 6, 1—4. 2) Sbírka.

19—
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168. Prostředky !: dosažení pokory.
Krátký obsah. 1. Musíme proeíti Boha o tuto

ctnost a rozjímatí o učení Pena našeho Ježíše Krista.
Chceme—li se státi pokornými, musíme o tuto mi

lost prositi Boha, od něhož pochází každý dar do
konalý. Musíme býti proniknutí učením Kristo 'm,
jenž nám dí: „Kdo se povyšuje, bude ponížen, avkdo
se ponižujc bude povýšen.“ Milujme božské Srdce
Ježíšovo, jeho láska nabádá člověka k pohrdání sebou
samým.

II. Musíme rozjímati o ponížení Pána našeho Je
žíše Krista . svatých. Kdo se osmělí míti pyšně
smýšlení, když pozoruje věčné Slovo oděné naší při
rozcností, potupené, vydané na smrt a skrývající ve
svém eucharistickém životě jak své božství tak i své
člověčenství? Připomeňme si svatého Františka z Assi
si, svatého jana ž Kříže, svatého _Iana Křtitele z La
Salle a jejich žízeň po pokoření. Milujme jako oni
pohrdání i pokoření.

III. Musíme se vnitřně ízevnitřně pokořovati. Taž
mc se před Bohem: Cím jsem byl v minulosti? Cím
jsem nyní? Cím bych byl, kdyby mi Buh odňal svou
milost? 0, pak se objevíme svým zrakům malými a
a uhohými! Při vzpomínce na své nevěrnosti zvolámc:
„Pane, prach jsem jen & popel!“ Strachujtc se, aby
pýcha ne;/menšila vašich zásluh za skutky, jcž pova
žujete na nejlepší.

Rozjímání.
Bar/u tedy velmi rád se (h./ubíti svými slabost/ni.

(ll. Kor., 12., Q.)

[. Musíme prositi Boha o tuto ctnost &
rozjímatí o učení Pána našeho Ježíše Krista.
Abychom se stali pokornými, musíme () tuto mi—
lost prositi Boha, od něhož pochází každý dar
dokonalým a říci mu se svatým Augustinem:

1) Jak., 1, 17.
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„L'čiň, o Bože, bych poznal tebe a poznal sebe.“
Ano abych poznal tebe a vzdával ti poctu klaně—
ní tobě povinnou, abych poznal sebe, bych se
víc a více ponížil před tebou i před lidmi, neboť
sám ze sebe jsem jen nicotnost a hřích.

Ježíš nám praví: „Učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem a naleznete pokoj duším
svýn1.“') „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a
kdo se ponižuje, bude povýšen.“ť) „Nebudete-li
jako maličcí, nevejdete do království Božího.“3)
„Kdybys byl jen jednou jak se patří vnikl do
nejsvětějšího Srdce ]ežíšova," praví Následova
ní Krista, „pak bys se radoval, stala-li se ti po—
hana, ježto láska k Pánu Ježíši učí člověka po—
hrdati sebou samým.““*)

ll. Musíme rozjímati o ponížení Pána na
šeho Ježíše Krista ; svatých. Abychom se
stali pokornými, rozjím—ejme o ponížení Kristo—
vě za jeho života smrtelnéhoi v jeho životě eu—
charistickém. Který věřící by se osmělil oddati
se citu pýchy, upře-li zraky svého ducha na Slo—
vo věčné, oděné naší přirozeností, jevící se ve
způsobě otroka a jež se stalo jedním z nás; po—
zoruje-li je zde jako malé dítko, plénkami ovi
nuté, položené v jeslích na hrstce slámy; tam jako
chudého dělníka, zapomenutého, neznámého, do—
bývajícího pracně svůj chléb v potu tváře; jinde
jako předmět, jemuž farizeovéi saduceové od
pírají; potom zajaté, odsouzené, zařazené mezi
zločince, vydané na milosti nemilost pacholků
a nemilosrdných vojáků, zbióované, trním ko
runované, přioděné posměšným rouchem kmen

1) Mat., 11, 20. '-') Luk., 18, H. 3) Mat., 18, 3.
*) Kn. ll., ], ó.
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tovým, přibité na potupnou šibenici kříže, vy
dané zrakům všeho lidu, snášející veškeré po
tupy a s nímž se nakládá s větší potupou, než
se kdy nakládalo s nějakým zločincem?

Kdo by se při tomto pohledu neměl cítiti
puzen kráčeti v jeho šlépějích cestou pokoření?
Podobně jest však tomu, pozorujeme-li je v jeho
svátosti lásky, kde opětuje ponížení svého smrtel
ného života, kde skrývá nejen své božství, ale
i své člověčenství, kde jest terčem veškerého po
hanění, zvláště pak od bezbožníkůi kacířů.

Musíme také zároveň rozjímati o příkladech
a řeěech svatých, kteří tak velice konali pohrdá
ní sami sebou. Připomeňme si nejsvětější Pannu
Marii, která byvši pozdravena jako milosti plná,
odvětila: „Aj, já dívka Páně;“1) svatého Josefa,
jenž tráví své dny v pracích obyčejného ře
mesla a jenž si vzpomíná, že jest potomkem Da
vidovým, jen aby se tím více mohl ponížiti před
Bohem; svatého jana Křtitele, největšího to
ze synů lidských, jenž dí, že jest jen hlasem vo
lajícího na poušti, a jenž se má za nehodna roz
vázati řeménky u obuvi toho, jehož byl před—
chůdcem. Připomeňme si svatého Bernarda, sva
tého Františka z Assisi, svatého Františka Xaver—
ského, svatého Jana z Kříže a tak mnoho jiných,
kteří se zdáli bažiti jen po tom, kterak by se
ponížili až do nejhlubšího pokoření.

Slyšme našeho svatého zakladatele, řkoucího:
„Nevíte, že jsme určeni k pohrdání a k proná
sledování? Toť věc, ke které musí býti každý
odhodlán, vstupuje-li do služby Boží. Jaké to
však štěstí smášeti něco pro toho, jenž snášel

1) Luk., 1, 38.



295

ro nás všecko; a nevíte, že jest to Bohu milé,
když s úmyslem jemu se zalíbiti snášíme zlo i
utrpení, kterých se nám nespravedlivě dostává?
K tomu jsme byli právě povolání.“l)

lll. Musíme se vnitřně i zevnitřně poko
řovati. Abychom se stali pokornými, musíme
se sami zkoumati nikoli v klamném—světle svých
náruživostí, předsudků a mínění světa, nýbrž v
jediné záři rozumu i víry.

Pak se objevíme ve svých zracích malými i
opovržení hodnými podle slov Následování Kri—
sta: „Budu mluviti k Pánu svému, jakkoli jsem
prach a popel. Kdybych se považoval za něco
většího, hle ty bys se postavil proti mně a ne
pravosti moje vydaly by svědectví pravé, jemuž
nemohu odmlouvati. Budu-li se však považovati
za úplně nepatrného, ba přímo za nic, a vzdám-li
se vší samolibosti a ——jako prach jsem — v
prach se i ponížím: slituje se nade mnou milost
tvá a vzejde v srdci mém světlo tvé ai sebe
menší zbytek mé samolibosti ponoří se v hlubinu
mé nicoty a zajde na věky. A tam ukážeš mi
mne samého, co jsem; co jsem byl a kam: jsem
zašel.“*—')

Při vzpomínce na naši bídu, nevěrnost a bez—
mocnost pozvednouti se sami z hříchu, nejen že
se podvolíme býti považováni za nic, nýbrž bu
deme sei diviti, že námi všickni nepohrďají.

Božský Spasiteli, ty jsi mě povolal k životu
úplného sebezapření a zřeknutí, snažně tě pro
sim, dejž, abych jednal podle tvých záměrů a

1) Duch a ctnosti, 20. 2) Kn. III., 8, 1.
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odhodlaně tě následoval na cestě pokory, abych
maje účast na tvém ponížení, byl připuštěn míti
účast na tvém povýšení.

Duchovní kytice. „Milujte pokořeníi pohr
dání a tužte po nich; vyušítkujte všech přyeži
losti, které Bůh na vás sešle, abyste se stali pa
kornýmif'

(Výklad rozj. met.)
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169. Pohnutky k přemáhání pýchy.
Krátký obsah. 1. Půchn pobuřuje Boží hněv.

„Pane,“ volá žalmista Páně, „ty lid ponížený zachra—
ňuješ, avšak oči pyšných ponižuješ. Tys jak zraně
ného pokořil zpupného, rozmetáš kosti jeho, Bůh po—
hrdne jim.“ „Pýcha v domě mém se ubytovat nesmí."
Využitkujme naučení svatého Petra, jenž nám praví,
že Bůh se pyšným protiví, pokorným pak dává svou
milost.

II. Pýcha jest zdrojem všech neřesti. „Pýcha,“ dí
svatý Chrysostom, „ciní otrokem toho, kdo jest jí
oddán, podrobuje ho houfu tyranů; budí domýšlivost,
vypínavost, prchlivost a tisíc 'iných náruživostíÍ Pýcha
odpuzuje Ducha svatého a klade největší překážky
účinkům milosti. Prosme o pokoru Ježíše pokorného
srdcem.

Ill. Kterak jest trestáni: pýcha v Plané yatém.
„Pyšnému jde v patac'h' nížení,“ praví'Kni a pří—
sloví. Pyšní místo aby os avili Boha, dí svatý Pavel,.
„zmarněli ve svých myšlenkách a zatemnilo se nemou—
dré srdce jejich.“ Varujme se pýchy, která uvrhla do
pekla Lucifera s jeho anděly.

Rozjímání.
Bůh se pyšným protiw'. (1. Petr., 5., 5.)

]. Pýcha ooouzuje Boží hněv. ]akými výra—
zy dává Bůh najevo, že má pýchu v ošklivosti, &
s jakou přísnosti ji trestá? „Pane,“ volá žalmi—
sta Páně, „ty lid ponížený zachraňuješ, avšak
oči pyšných ponižuješ.“1) „Tys jak zraněného
pokořil zpupného.“2). „Bůh rozmetá údy poše—
tilých, zklamou se, neboť Bůh pohrdne jimi.“3).
„Vpravdě, na kluzká místa je stavíš, srážíš je,
když byli se zdvihli.“*) „S člověkem pyšných

1) Zalm 17., 28. 2) Zalm 88., 11. 3) Zalm 52., 6.
4) Žalm 72., 18.
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očí a hrdého srdce —-.s takovým obcovat nechci.
V domě mém se ubytovat nesmí žádný, kďo jed—
ná lstivč.“1)

„Pyšnému jde v patách ponížení,“ praví Kni
ha přísloví, „ale pokorná duše dojde slávy.“2)
„Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává mi
lost,“=*) praví kníže apoštolů. Panna Maria vyjad—
řuje ve svém chvalozpčvu tutéž pravdu, vola

_jíc: „Rozptýlil pyšné smýšlením srdce jejich, se
.sadil mocné s trůnu a povýšil nízké.“*)

]ežíš Kristus odsuzuje při každé příležitosti
pyšné; na ně vztahují se výtky, jimiž zahrnuje
pokrytecké farizejeý) K nim mluví, řka městu
Kafarnaum: „Zda budeš povýšen až do nebe?
Až do propasti sejdeš.“6)

ll. Pýcha jest zdrojem všech neřesti. Svatý
Augustin praví: „Pýcha jest pramenemi Počát—
kem všech neřestí a potravou všech náruživostí;
.kdo jest ji o anován, jest jakoby unášcn bujným
ořem, běží db propasti záhuby.“ Svatý Chryso
stom dí v témž smyslu: „Pýcha činí otrokem to
.ho, kdo jest jí oddán, podrobuje ho netoliko jed—
nomu pánu, ale houfu tyranů, kteří se nemohou
dohodnouti mezi sebou; pro duši, jest zdrojem ne
zřízeností, neboť budí domýšlivost, vypínavost,
nadutost, prchlivost a tisíc jiných náruživostí, jež

.se stávají brzy nevyhojitelnými, poněvadž v nich
nalézáme radost svou a své štěstí.“

Tato neřest zvrhá vůli, nabádá nás k ukojení
_ješitnosti na úkor povinnosti a k zabývání jen
.sebou samými a nikoli zájmy Božími. Odpuzuje

!) Zalm 100., 5 a 7. 2) Přísl., 29, 23. 3) 1. Petr.,
5, s. 4) Luk., |, 51 a 52. 6) Luk., 11, 37—54. 6) Mat.,
11, 23.
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od nás Ducha svatého a klade největší překážku
účinkům milosti. „Nacházela se ve mně pýcha,“
pravil svatý Bernard, „proto se vzdálil Pán v
hněvu svém od služebníka svého.“ Pyšná duše
podobá se holému vrcholu hory, dešť milostí na
ni neprší a prší-li, nevydává ničeho, poněvadž
nemůže vsáknouti do ní.

Pýcha nás hanobí, poněvadž nám vtiskuje nej
svéráznější rysy podobnosti s ďáblem, jenž skutečně
bývá zván knížetem pýchy. jest příčinou našeho
neštěstí již v tomto životě, neboť nás činí otro
ky lidského mínění a lidské bázně; má v zápětí
veškeré znepokojováníi rozpačité úzkosti; pů
sobí, že ztrávíme svůj život honěním se po tom,
co jest nejmarnivějšího a nejnejistějšího, totiž
po lidské slávě.

lll. Kterak jest trestán: pýcha v Pismě
svatém. „Pokolení mužů, proč máte zálibu ve
věcech marných a proč honíte se za lžíř“l) „Vy
se chlubíte v pýše své. Každá chlouba taková
jest zlá.“'-') „Aj, jakož hlína v ruce hrnčíře, tak
vy v ruce mé.“3) O, té pošetilosti „milovati více
chválu od lidí nežli chválu od Boha!“4) „Není
pošetilejšího člověka nad toho, jenž si zakládá
na své domnělé zásluze a staví se jaksi na roveň
Nejvyššimuf'5)

Na pyšné vztahují se slova apoštolova: „Ač po—
znali Boha, neoslavili ho jako Boha, nýbrž zmar
něli ve svých myšlenkách a zatemnilo se ne
moudré srdce jejich; říkajíoe, že jsou moudří,
stali se blázny.“G)

1) Zalm 4., 3. “-') jak., 4, 16. 3) jerem., 18, 6.
4) 1311, 12, 43. 5) Sv. Chrysostom. 6) Rím., ], 21 a 22.
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Naši prarodičové, chtějíce býti jako bohové,.
byli vypuzeni z pozemského ráje, odsouzeni ke
všelikým bolestem i k smrti. Připomeňme si po
tomky Noemovy, jejichž jazyky Bůh zmátl,
aby je přinutil přerušiti stavbu jejich pýchy;
zpupného Holoferna, jenž rukou ženskou byl u
smrcen; ctižádostivého Nabuchodonosora, jenž
ztratil rozum, poněvadž nevzdal slávy Bohu; bez
božného Antiocha, jenž spadl se svého vozu a za
živa byl sežrán červy. Připomeňme si Lucifera &.
jeho anděly, kteří vzpurně chtěli vyvýšiti svůj
trůn podle trůnu Božího a byli rázem svržení do
propasti pekelné.

O Panno a. Matko Boží Maria, která jsi nechtěla,
jiného jména než „dívka Páně,“ snažně tě pro—
sím, vyžádcj mi, abych se stal účastným tvého
pokorného smýšlení, ponižoval se a hluboce se
pokořoval před Bohem ipřed lidmi.

Duchovní kytice. „Dostane se vám hojnosti
milosti a potlačila svou přirozenost, překonáte-li
odpor. kJerý máte před pokořenimf'

(Sv. jan Kř. z La Salle. Dopisy)
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170. Znaky pýchy.
Krátký obsah. [.anky pýchy. Pyšný myslí

obyčejně jen na sebe. Por'ovnáva'e sebe i bližního
praví jako farizej \' evangeliu: „ ůj Bože, děkuji ti,
že nejsem jako ostatní lidé.“ Mějme se na pozoru
před nášepty pýchy.

ll. Pyšný jest sam svým cílem. Přeje si, aby se
druzí jím zabývali; miluje první místa; jest osobivý
na svou čest; jeho řeči prozrazují ctižádost; řídí se
sám sebou. Zpytujme vážně své chování po této
stránce.

ll. Lék proti pýše. Pamatujme, čím jsme byli dříve
a čím bychom byli nyní & v budoucnosti, kd by se
Bůh od nás vzdálil. Při pokušeních k pýše po ledne
me na Spasitele poníženého & nemajlcího cti před
lidmi.

Rozjímání.
Jest paka/ení, jež na vše 5 patra hledí. (Přísl., 30., 13.)

[. Znaky pýchy. Poněvadž jest pýcha nejne
bezpečnějším nepřítelem naší duše, proto jest dů
ležito připomenouti si její hlavní znaky, aby
chom poznali, zdali jich nemáme na sobě a v'
tomto případě v jakém stupni se tu nacházi.

Kdo jest podroben pýše, myslívá obyčejně na
sebe, leč s hlediska svých vlastností, svých vč
domnstí, své zkušenosti, své dovednosti, svého
úspěchu a své pověsti.

Casto koná přirovnání sebe 5 bližním a při—
chází k závěru ve svůj prospěch. V hloubí své
duše praví jako farizej v evangeliu: „Bože, dě
kuji ti, že nejsem jako jiní lidé,“l) & jmenovitě
jako ten a onen. Na jiných hledá spíše to, co za—

1) Luk., 18, H.
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sluhuje odsouzení nežli to, co zasluhruje chvály;
snadno jiné posuzujei odsuzuje. Jest nakloněn
zlehčovati své předchůdce a neschvalovati i kárati
to, co zavedli nebo udržovali.

Místo aby se vzdělával na ctnostech bližního,
podezřívá je ze zištn'ch úmyslů. Oddává se zá
visti a má tajnou radost z pokoření a z neúspě—
chu jiných. Považuje se jaksi za neomylného ve
svých odhadech, lpí na svém způsobu nazírání
a jednání a zdá se, že si váží jen toho, co jest
jeho osobním dílem.

ll. Pyšný jest sim svým cílem. Jako fa—
rizeové konái on své dobré skutky, aby byl.
viděn od lidí. Přeje si, aby se jiní jím zabývali,
jej pozorovali a oceňovali to, co on činí. Bojí se,
aby neupadl v zapomenutí a aby se s ním nena
kládalo bez zřetele, o němž myslí, že mu patří.
Strachuje se každého zaměstnání a úřadu, který
ho nevyznamenává před jeho spolubratry. Podle
okolností má rád první místo, chce seděti v první
řadě, býti pozdravován, a aby mu bylo licho—
ceno.

Jest chtivýi osobivý, co se týká cti; každý
odpor jej popuzuje, každé pokoření jej uráží,
anoi zaráží. ]eho nedůtklivost vzplane pro nic
a za nic v oheň.

Jeho řeči vyznačují se povýšeným míněním,
jež má sám o sobě. Slyšte jeho hovory; mluví
o sobě, o tom, čím byl, čím jest, oo vykonal, o
své domovině, o svých příbuzných, co měl a co
ještě má! a o tom, co viděl. Mluví tonem' úsečným
i rozhodným. Činí se sudím—všech nadhozených
otázek a jen těžce snese odpori námitky. Trvá
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neústupně na svém mínění a přijde mnohdy tak
daleko, že hají klam, který tvrdší, a to jen proto,
že to on tvrdil. Lze na něm pozorovati snahu
vnucovati své mínění a odmítati přijetí mínění
jiných z toho důvodu, poněvadž je nevyslovil
první. Rád špičkuje, často dělá úštipky, šprýmy
a posměchy. Někdy mluví ustavičně a zdá se,
jako by sám chtěl vésti hovor, jindy zase jest
zamlčen a odpovídá jen kysele a skoupě.

Celý jeho zevnějšek prozrazuje vysoké mínění,.
které má o svých zásluhách; jeho chování, chů—
ze, pohledy, bai vlasy, všechno projevuje do
mýšlivost.

Upozornění a výtky přijímá s nevolí a jest
nakloněn podezřívati své představené ze stra
nickosti k jeho soupeřům. Dává najevo jen ne
patrnou úctu k autoritě, .a když tak činí, děje
se to s vyhlídkou na výhody, které může z toho)
míti. Poslušnost, zvláště poslušnost úsudku, jest
mu na obtíž a nezřídka neschvaluje, co nm uklá
dá. Řídí se sám sebou a nikoli návody svého
ředitele. „Žádné napomenutí,“ praví svatý Ře
hoř, „nemůže jej nakloniti k tomu, co se mu ne
líbí a zchytralostí ješitnosti hledá. dokonce býti

V! 66
přinucen k tomu, po čem touzi.

Obyčejně jest na pospas truchlivosti, soužení
a nevoli. Nic anebo téměř nic se mu nezamlouvá.
Pozorujeme-li jej jen poněkud, uzříme, že se.
na něm plní slova Následování Krista: „Stálý
pokoj s pokorným, v srdci pak pyšného žárli
vost a nevole častá.“l) Jest nakloněn dělati po—-
divina a osamooovati se, obyčejný život líbí se.

.) kil i., 7, 3.
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mu jen nevalně. !( utrpením a radostem bližního
jest lhostejný a lze pozorovati, že žije jen pro
sebe a nikoli pro ostatní.

Jednaje jakoby měl všechno sám ze sebe a
jakoby měl právo na služby jemu prokazované,
nedbá vděčnosti ke svým dobrodincům a neváží
si toho, zač jest jim díkem zavázán. Nemá
chopení zásad evangelia pokud se týká chudoby.
Věnuje se raději bohatým nežli chudým nena
hle'daje, že tito jsou zvláštním způsobem zástup
ci Kristovými. Mnohdy se zabývá vědami, které
nespadají do jeho úřadu s úmyslem zříditi si
takto jakoby podstavec, na kterém by se mohl
postaviti na obdiv.

Ničeho se tak neobává jako nezdaru. ]e-li vy
střídán v úřadě a dosazen na místo podřízenější,
cítí se uražen, oddá se malomyslnosti a nevoli.

To jsou hlavní znaky, že duše jest otrokyní
pýchy.

Ill. Lék _proti pýše. K přemožení pýchy
„jest třeba usilovně se snažiti, abychom poznali:
]. co jsme byli v minulosti jak na těle, tak i na
duši; 2. co jsme nyní; 3. co budeme v budoucno
sti; 4. nicotu, z níž jsme byli pozvednutí; hříchy,
kterých jsme s: dopustili, hněv Boží, který jsme
popudili a konečně peklo, jehož jsme zasloužili.“

„Mějte nízké smýšlení o sobě samých, a nedo
mnívejte se býti k něčemu užitečnými, uvažujíce,
že Bůh vás užívá jako mrzkého nástroje a že
jste schopni vyvolati jen jeho zlořeěení. Nemluvte
nikdy mčeho o sobě samých, co by vám mohlo
zjednati vážnost před světem.“

„Prchejte před chválou a uznáním lidským, a
jestliže někdo řekne něco k vašemu prospěchu,



305

pomněte, že čest přísluší jediné Bohu, vám pak
zahanbení.“1)

Připomeňme si hluboké 'žení Kristovo, a
jsouce podporováni jeho m' ostí, od'dejme se od—
hodlanč cvičbč v pokoře, ctnosti to tak drahé
jeho božskému Srdci.

Duchovní kytice. „Vypovézte pýše ustavíčný
boj jak v jejich příčinách, taki v jejich účin
cích, nepopřávajíce jí. žádné lhůty až k úplnému
vítězství.“

1) Sbírka.

20
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171. Ješitnost.
Krátký obsah. |. Povaha ješitnosti. ješitnost

jest přemrštěné náklonnost, kterou máme k sobě sa—
mým, která nás nabádá míti zalíbení v našich vlast
nostech a zabývati se jen našimi osobními zá'my.
Jest to domácí nepřítel, který stále bdí, aby nás a il
do svých osidel. Nesmíme sebe samých milovati eč
v Bohu, jinak zasahujeme do práv Božích.

ll. ješitnost počátkem všeho hříchu. Ona jest to,
jež svedla Lucifera a jeho anděly. Jest jednatelkou
všech zločinů. Jest neprítelkyní lásky k Bohu i lásk
k bližnímu. Brzdí všechen velkomysln' vzlet našic
srdcí. Nemůžeme zříditi království BOŽlo v sobě leč
zničením ješitnosti.

III. ešitnoet jest velkou překážkou naši dokona
losti. dož jsou jí postiženi, vedou život zcela při
rozený. Ona odpírá sebezapírání, jež jest Opravdovým
pokrokem člověka. Zasaďme sekyru na kořen stromu,
abychom zničili nezřízenou lásku k sobě samým.

Rozjímání.
Vyplníš-li duši své žádosti její, učiní tě radosti nepřá

telům tvým. (Etch., 18., 31.)

|. Povaha ješitnosti. ]ešitnost jest přemrště
ná náklonnost, kterou chováme k sobě samým
a která nás nabádá míti zalíbení v našich vlast
nostech a zabývati se jen našimi osobními zájmy.

Kdo se dá opanovati ješitnosti, jedná, jako
by byl sám svým počátkem i koncem. Dobrý ú—
spěch působí mu velkou radost, nezdar pak hlu
boký zármutek, avšak jen pro něho samého a
nikoli pro zájmy Boží. Zakouší-li útěchy, lpí na
ní; je-li v suchopárnostech, jest sklíčen a klesá
na mysli. Představuje si svatost prostou křížůi
pokoření. Dbá cti před lidmi a jmenovitě před tě
mi, kteří mu mohou sloužiti v jeho záměrech.
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Ješitnost má své zřídlo v naší zkažené řiroze
nosti, která se snaží sama sebou zje nati si
pohodlí a přivlastňovati si to, co obdržela od
Boha. Jest to domácí nepřítel zchytralý, lstivý
i důvtipný, jehož nemůžeme býti zde na zemi
úplně zbaveni a jemuž jest všechno vhodnou
příležitostí posíliti se a nám škoditi. Jde dokonce
tak daleko, že obrací k svému prospěchui ví
tězství., kterých jsme nad ním dobyli, ponau
kaje nás k pýše. U jak mnohých proti hrubé je
šitnosti podniknuté boje sloužily k vzrůstu ješit—
nosti jemné!

Jen Bůh má právo míti zalíbení v sobě a pro
sebe. Rozumní tvorové smí se milovati jen, při
pisujíce mu dobré, jež mají, jinak zasahují do
jeho práv a jsou v jistém smyslu modloslužeb
níky sebe samých.

ll. Ješitnost. počátek všeho hříchu. Ješit
nost jest počátkem všeho hříchu. Svedla Luci—
ferai jeho anděly. Způsobila, že Adam i Eva.
uposlechli vnuknutí ďáblových a zavinila pádí
neštěstí člověčenstva. Ozbrojila Kaina proti Abe—
lovi, Esaua proti Jakobovi a Absolona proti Da
vidovi. Jest hlavní jednatelkou všech zločinů, kaž
dého dobrovolného hříchu, takže se právem dí,
že „škodí více, nežli cokoli jiného na světč“1) a
že zalidňuje peklo.

Jest velkou a nesmiřitelnou nepřítelkyní božské
lásky. Jsou to zajisté dvč proti sobě stojící moci
z nichž jedna nás povznáší k Bohu a vštěpuje
nám touhu jemu se zalíbiti, druhá pak uzavírá.
nás do nás samých a dává nám hledati jen naše

1) Násl. Kr., kn. III., 27, 1.

20
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pozemské zájmy. Proto nemůžeme zříditi ve svém
srdci panství jedné, dokud nezničíme druhé.

Ill. Ješitnost jest velkou překážkou doko
nalosti. 'Kdož jsou jejími otroky, vedou úplně
přirozený život. jednají bez čistého úmyslu, sna—
ží se skrýti a omlouvati své chyby, strachují se
pokoření a vyhýbají se mu, podobně též umrtvo
vání, spoléhají na svou vlastní spravedlnost,
zkrátka jsou poslušni hnutí, které se naprosto
protiví hnutí, jež uděluje Duch svatý dhši. Proto
není nic správnějšího nad tyto zásady učitelů du
chovního života: „To jest dokonalé vítězství: ví
těziti nad sebou samým. Přeješ-li si dostoupiti
tohoto vrcholu, musíš mužnč počíti a sekyru při
ložiti ke kořenu, abys mohl vytrhnouti a zničiti
tajnou nezřízenou náklonnost k sobě samému.“l)

ješitnost jest červ, jenž rozhlodává naše ctnost—
né činy; hubí jejich zásluhu nechávajíc je nás
konati k našemu vlastnímu prospěchu, nikoli však
pro slávu Boží. Nahrazuje křesťanskou i řeholní
poslušnost poslušnosti úplně lidskou, poddano
stí \'ypocítavoui zchytralou. Kdo jest otrokem
této chyby, má sotva zdání pokory, zbožnosti,
vděčnosti a trpělivosti, a tím zbavuje nás ješit
nost užitku našich dobrých skutků a zmenšuje
jej.

ješitnost jest zdrojem veškerých klamů, pře
ludů i utrpení. Klame nás o tom, čím jsme, nad—
sazujíc naše dobré vlastnosti a zatajujíc naše
.chyby. Klame nás io jiných, nabádajíc nás souditi
o nich buď lichotivč nebo nepříznivě podle to—
ho, zdali se nám líbí nebo protiví.

1) Násl. Kr., kn. III., 53, 2 a 3.
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Budí a popuzuje v našem srdci závist, nedů
tklivost, ctižádost a všechny ostatní city, jež
ruší klid 'd'uševní. Bez ní neměli bychom tolik
starostí, naše obavy nebyly by tak velké a náš
zármutek méně hluboký. Což nevíme, jak di
Následování Krista, že „nemůžeme míti dokonalé
svobody, leč zapřeme—li sebe sami. Otrocká pou—
ta váží všecky, kteří jsou plni ješitnosti, kteří
stále toho vyhledávají, co lichotí smyslnosti; kte
ří nemyslí na to, což jest Krista Ježíše;“1) neboť
od nezřízené náklonnosti, kterou chová člověk
sám k sobě, pochází téměř vše, proti čemuž musí
bojovati a překoná-li tuto náklonnost, pak poží
vá velkého míru a velkého klidu.

_lest též zřejmo, že ješitnost hledí zeslabiti,
vyhubiti a zničiti každou společnost, každou obec
a každou rodinu, odnímajíc ze srdcí ducha po
spolitosti a občtovnosti pro všeobecné blaho a
nahrazujíc jej sobectvím a vyhledáváním sou
kromých zájmů. Konečně vzpírá se ješitnost vel
kým duším. Bojujme neúnavně proti tomuto vnitř
nímu nepříteli tak nenáviditelnémui tak nebez
pečnému. Snažme se mu ve všem odpírati a od
říci mu vše, čeho si žádá, odstraniti vše, co jej
živí a milovati to, čeho se obává. Jsme—li ha
něni, mysleme si, že by nás lidé mnohem více
haněli, kdyby nás lépe znali. Vzdlávají—linám
naopak chválu, odstraňme z této pochvaly nej
větší díl, když ne všechno, jsouce přesvědčeni, že
nám ji přisuzují bez příčiny. Přijímejme všechna
trápení nejen s odevzdaností, nýbrž s radostí,
zvláště ta, která nás nejvíce pokořují.

1) Kn. |||., 32, 1.
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Vyžádejme si na Pánu našem zmužilosti i síly,
abychom se mohli přemoci a jednati jen z hnutí
jeho božské lásky, neboť učitelé duchovního ži
vota praví, že zavítá-li do srdce milost a pravá
láska, tu mizí z něho ješitnost; ty přivádějí člo
věka k pohrdání sebou samým a činí jej Způsobi
lým, že může říci vpravdě slova serafinského
Františka z Assisi: „Bůh můj a mé všeckol“

Duchovní kytice. „]en v Bohu nalezneme své
pravé štěstí, a to již v tomto živote.

(169. rozj., l.)
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172. Chyby pocházející s pýchy.
Krátký obs a h. !. Pýcha plodí domýšlivoat ! o

povážllvoat. Pýcha jest strom, jehož větvemi jsou
všechny nezřízené náruživosti, zřídlo, jehož jsou od—
toky. Namlouvá nám, že můžeme počítati na svou;
ctnost i na sve' vědomosti, že to, co jest pro jiné

říležitostí k pokušení a k hříchu, pro nás tím není.
ravá moudrost nabádá nedůvěřovatl sobě samému.
II. Pýcha plodí ctižádost i mamivoat. Ciní nás baži—

vlými po chvále a působí, že zapomínáme, že lidskác vála jest nejmarnější. Učiní nás chvála lepšími, uče
nějšími a světějšími? Pýcha plodí nedůtklivost a oso
bivost. Nabádá nás zastavovati se nad každým nedo
statkem zřetele na nás a býti uraženi pouhým nic.
Usilujme jen o to, státi se milými Pánu nejvyššímu.

Ill. Pýcha jest matkou pokrytectvi.„Pokrytci,“ praví
svatý Augustin, „jsou nestvůrami křesťanství. Pokor—
ní a zbožní na venek jsou v hloubi srdce pyšní a ne
pobožní.“ ježíš Kristus pronáší nad nimi svou kletbu
v osobě farizeů, jimž tolikráte pravil: „Běda vám
farizeové, pokrytci.“ Prosme Boha vroucně o milost
pokory a působmc s ní věrně.

Rozjímání.
Pyšná vydal Bůh vv smysl nevážný... Jsou naplnění

všelikou nepravosti. (Řím., I., 28.-—32.)

!. Pýcha plodí domýšlivoat ! opovůžlivoat.
Pýcha, jež stojí na prvém místě mezi hlavními
hříchy, jest doprovázena všemi neřestmi a s tě
mitoi veškerým neštěstím. Z ní pocházejí jako
ze svého přirozeného zří-dla všechny nezřízené
náruživosti; jest stromem, jehož jsou větvemi,
zřídlem, jehož jsou odtoky.

Z pýchy pochází domýšlivosti opovážlivost.
Přemršťuje nám naše osobní dobré vlastnosti, na—
še schopnostii naše vlohy; namlouvá nám, že
zmůžeme mnoho sami ze sebe; že můžeme spolé—
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hatí na svou ctnost, na své vědomosti a na svou
zkušenost; že to, co jest příležitostí k pokušení a
k hříchu pro jiné, pro nás nikoli; že máme do
statek bezPečných prostředků ku překonání všech
překážek.

Jaká to smělost spoléhati na svou ctnost, kte
rou pouhé nic může zviklati, na svou dovednost,
která bez ustání ch buje, na své vědomostí, je
jichž obzor jest ta omezený a jejichž světlo
jest tak mihotavé! Ne, chceme-li býti moudrý—
mi, musíme sami sobě nedůvěřovati, přiznatí po
korně svou bídu i neschopnost a vyznati, že všech
na naše síla spočívá v přispění Božím.

ll. Pýcha plodí ctižádost! mamivost. Pýcha
nás pobádá toužiti :. vyhledávati pro sebe vy
znamenání, pozemské statky a vše, co nám může

zjednati nějakou vážnost v očích světa, a 323waže zneuznáváme nařízení apoštolova: „N' o se
nechlub lidmi.“l) Činí nás baživýmí po chválei
potlesku. Nechává nás zapomenouti, že sláva lid
ská jest to nejmarnější, neboť zvadne jako pol—
ní květina; nemůžeme si jí vážiti a za ní se ho—
niti, aniž se tím uchýlíme od cesty dokonalosti;
aniž se vzdálíme od svého cíle a ušlaodix'ne své—
mu spasení. Ctižádosti marnivost, hle, to jsou
užitky pýchy.

S ní vidíme rozvíjeti se nedůtklivost, domýšli
vost a popudlivost. Panuje-li i dost málo v nás,
nabádá nás pýcha pozastavovati se nad každým
opomenutím zřetele, vykládati ve zlé slovo, po—
sunek, pohled, které samy o sobě jsou ihostejny,
a urážeti se nad pouhým nic.

1) ]. Kor., 3, 21.
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Namlouvá nám při jakékoli příležitosti, že jiní
nám chtěli odpírati, nás zarrnoutiti a mařiti naše-.
záměry. Nechává nás předpokládati u těch, s ni—
miž se stýkáme, závist a nepřátelské záměry.

jaká to zaslepenost skládati své štěstí v to,.
00 lichotí naší ješitnosti! Učiní nás chvála lidská
světějšími a jejich pohana méně ctěnými? Ne—
jsme ve skutečnosti jen tím, čím jsme před Bo
hem a máme tudíž po něčem jiném toužiti, leě
státi se příjemnými zrakům tohoto Pána nejvyš
šího?

Ill. Pýcha jest matkou pokrytectví. Pýcha
plodí licoměrnost, která navádí stavěti se jakými
nejsme, zakrývati své neřesti zevnějškem ctnosti,
abychom si zjednali vážnost u lidí. Jak jest po
této stránce protivná a jal—nouošklivost v nás má
buditi!

„Pokrytci,“ dí svatý Augustin, „jsou nestvůra—
mi křesťanství: jsouce hříšníky, libují si býti po
važováni za spravedlivé; ohavni před Bohem„
touží býti ctčni od těch., s nimiž se stýkají, chtě
jí požívati vážnosti ctnosti, aniž přestávají okou
šeti plodů neřesti; pokorní a zbožní na venek,'66
jsou v hloubí srdce pyšníi nepobožni.

Kterak takové ošklivéi lživé chování nemá.
popouzeti k spravedlivému hněvu toho, jenž jest.
pravda sama? Vždyť žádný panovník netrpí ve.
své říši padělaných peněz. Co však jest licoměr
nost jiného, nežli padělání svatosti? Ne, Ježíš
Kristus jí nemůže trpěti, proto svolává svou klet—
bu na ni v osobě farizeů, jimž tak častokráte.
pravil: „Běda vám farizeové, pokrytci!“1) Zavr—

1) Mat., 23, 23.
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hoval sice každý hřích, avšak proti žádnému neu
žívá tak hromových slov, jako proti licoměrnosti.

Zlořečen od Boha bude pokrytec brzy zlořeóen
i od lidí; dříve nebo později spadne škr-aboška a
tu ti, která klamal, mají jej jen v největším o—
povržení a v nejrozhodnější ošklivosti. Jest před
nimi jako vlk, oděný rouchem beránčím a jako
jidáš Iškariotský, který zrazuje božského Mistra
stavěl se, že se mu klaní a jemu slouží.

Prosme vroucně o milost pokory a působme s
ní věrně. Kéž od nynějška jest naší touhou po—
nižovati a pokořovati se víc a více a plniti takto
příkaz knížete apoštolů: „Pokořte se pod' mocnou
ruku Boží, aby vás povýšil v čas navštíveníf'l)

Duchovní kytice. „Dostane se vám hojnosti
milosti a potlačite svou přirozenost, překonáte-li
odpor, který máte před pokořenítm.“

(Sv. jan Kř. z La Salle. Dopisy.)

1) |. Petr., 5, 6.



173. Skromnost.
Krátký obsah. 1. Skromnost „vnější. Skromný

řeholník netrpí na svém zevně'šku ničeho, co se ne
sluší na svatost jeho stavu. odle příkladu Jobova
učinil smlouvu se svýma očima, aby nic nemohlo mu
býti příčinou zlých myšlenek. V jeho hovorech není
ničeho, co jcvi st0py domýšlivosti a vážení sebe. Po—
znáváte se v tomto obraze? '

ll. Skromnost fl obcování : blížním.Slyšme našeho
svatého zakladatee: jste zdrželivi i skromní před svý
mi spolubratry, jakož i před svými žáky a dáváte.
jim ustavičně dobrý příklad? Z ůsobnost, kterou na
vás pozorují vaši zácn, zdali pa působí na ně tak,
že i oni se stávají způsobnými? Tot' onen dobrý úči
nek, který musí přinesti učitelova dobrota u jeho žá
ků.“ Jednejme ustavičně jako před zrakem Božím;
kéž naše řeholní zdrželivost dává bližnímu pocit'ovatl
jeho svatou přítomnost.

III. Přednosti skromnosti. Tato ctnost udržuje zbož
nost, usuadňuje rozjímání a jest nám jistým i snad
ným prostředkem ke konání a štolátu příkladu. Duch
svatý dí: „Oděv těla a smí zubů a chod člověka
vypravují o něm.“ Skromnost jest jedinou ozdobou
osob Bohu zasvěcených, jedinou okrasou, která je může
učiniti váženými a poskytnouti jim vlivu na srdce
jipých. Mějme Boha na zřeteli při celém svém chovam.

Rozjímání.
VÍÍl/IIOS!vaše budiž známa všem lidem. (Filip., 4., 5.1

[. Skromnost zevnčlšl. Skromný řeholník ne
trpí ve svém zevnějšku ničeho, co se nesluší na
svatost jeho stavu. Podle předpisu svých pravi—
d'el má obyčejně oči sklopené, neobrací je se
strany na stranu a neupírá je na nic, co může
býti příčinou k pokušení. Podle příkladu ]oboval)

1) _lob, 31, 1.
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učinil se svýma očima smlouvu, aby ničeho ne
viděly, co mu může vnuknouti zlé myšlenky.

Nehledí na nikoho upřeně, zvláště ne na osoby
druhého pohlaví. Ví, že oči jsou zrcadlem duše,
a pochopuje, že duše řeholníkova má býti duší an
dělskou.

() sobě mluví jen obezřele a mlčí o všem, co
se může vykládati k jeho chvále. Své návrhy činí
jen pomalu, a když je předkládá, činí to tak
zdrželivě, aby se nezdálo, že si přeje, aby byly
přijaty, anebo že se strachuje, aby nebyly za—
mítnuty. Při hovorech mluvívá málo a nedovolí
si přerušovati jiné. V jeho řečech není ničeho,
co projevuje marnivost, domýšlivost a osobní 0
ceňování.

Nemluví ani příliš hlasitě, ani příliš zticha a.
kvapně. Také se nechechtá. Nedovoluje si po
směchů, šprýmů a ničeho, co může jinému půso
biti mrzutost a býti příčinou sporů, rozmíšek a
hádek. Snaží se býti velmi zdrželivý ve svých
řečech, jsa pamětliv zásady svatého apoštola Ja
kuba: „jestli kdo neklesá ve slově, je to muž
dokonalý.“')

Skromný řeholník má o sobě jen nízké smý
šlení, touží konati dobré beze hluku a takřka
bez buzení pozornosti. Varuje se světa, jehož ne
bezpečí se strachuje a pohrdá marnivou slávou.
Poznáváme se na tomto obraze?

ll. Skromnost při obcování s bližním.
Skromný řeholník plní své poslání s horlivostí,
avšak bez domýšlivosti, bez strojenosti a činí se
takto následovníkem svatého Pavla, jenž psal
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Korintským: „Přišel jsem, zvěstuje vám svědectví
Boží, nikoli se vznešenosti slova a moudrosti,
neboť jsem nesoudil, že bych co jiného věděl
mezi vámi, než ]ežíše Krista, a to ukřižova
néhof"i

Jeho styky se spolubratry a žáky dosvědčují,
že jsa nadchnut jen věrou, spatřuje v nich sku
tečně osobu ježíše Krista, jehož jsou představi
teli.

Zkrátka, skromný řeholník jedná ustavičně tak
jako před zraky Božími. Řídí se napomenutím mi
láčka Páně: „Kdo praví, že zůstává v Kristu,
má též sám žíti, jako žil on.“2)

jak četná napomenutí jsou nám dána po této
stránce! V epištolách apoštolských čteme: „Ve
všem prokazuj sám sebe jako vzor dobrých skut
ků; prokazuje v učení neporušenost, vážnost.“3)
„Mějte vytrvalou lásku k sobě vespolek.“4)
„Oblecte se jako vyvolenci Boží, svatí a milí, v
srdečnou milosrdnost, dobrotu, pokoru, mírnost,
shovívavost,“5) dávajíce takto na jevo, že máte
„moudrost shůryf's) Ano, „vlídnost vaše budiž
známa všem lidem; Pán blízko jest.“7)

Slyšme našeho svatého zakladatele: „jste zdrže—
livii skromm' netoliko před spolubratry, nýbrž
i před svými žáky, a dáváte jim příklad Způsob
nosti! Činí to, co pozorují na vás, na ně takový
dojem, že jest to schopno učiniti je způsobnými?
Tot' onen dobrý účinek, který musí způsobiti
u těch, kteří jsou vám svěření, dobrota učitelo—
va, kterou máte k nim míti. Není nikoho, jemuž

') [. Kor., 2, 1—2. 2) l. jan, 2, 6. 3) Tit., 2, 7.
4) |. Petr., 3, 8. 5) Kolos., 3, 12. 5) jak., 3, 17.
7) Filip., 4, 5.
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byste neměli a nemusili se snažiti býti prospěšni
příkladem svých ctností; toť první způsob, kte—
rým jste zavázáni kázati a hlavní apoštolský
úřad, který máte zastávati.“')

lll. Předností skromnosti. Tato ctnost p_ři
náší tedy velké výhody, at' jest již její účel ja
kýkoli. Činí nás následovníky Kristovými, usnad
ňuje naše spojení s Bohem a pozornost na jeho
svatou přítomnost, uchovává nás od četných po
kušení, vzdaluje od nás mnohá nebezpečí urá
žek Boha, navyká nás podrobovati tělo duši a
rozumu; udržuje v nás zbožnost; usnadňuje nám
rozjímání, k němuž jest vzdálenější přípravou,
a napomáhá nám k uchování jeho užitků. Jest
nám bezpečnými snadným prostředkem konati
spasitelný apoštolát. A tu si připomeňme svá
tého Lucinána, jenž svým zevnějškem působil ne
odolatelný dojemi na samé své katy. Připo
meňme si svatého Františka z Assisi, jenž měl
pouhý pohled na skromného řeholníka již za
výmluvné kázání.

Duch svatý dí: „Oděv těla a smích zubů a
chod člověka vypravují o něm “2) Svět nás prá
vem posuzuje podle toho, čím se býti jevíme jeho
očím; jest vzděláván, vidí-li nás skromnými, V"
opačném případě však se nad námi pohoršuje a.
považuje nás za maškaru řeholníka, ai kdyby
se nevyjádřil otevřeně proti nám, činil by si
aspoň z nás posměch. Neklamejme se, skromnost.
jest ozdobou osob zasvěcených Bohu, jest jedi—
nou okrasou, která jim může zjednati úctu i váž
nost a vliv na srdce jiných.

1) 128. rozj., ]. 2) Eccli., 19, 27.
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V pravidlech jest řečeno, že „všeobecně mají
Bratři při všech zevnějších výkonech dávati na—
jevo velkou skromnost, spojenou se způsobností
která jejich stavu přísluší.“1) Svatý Jan Křtitel.
z La Salle nám praví: „Musíte býti tak sebráni,
skromní i zdrželiví, že se zdá, jako by Bůh sku—
tečně byl ve vás, a že máte ve svém chování jen

ojeho na zřeteli.“-)
Čtěme častěji s pozorností a rozjímejme pečli

vč 0 předpisech našeho svatého zakladatele o
skromnosti a plňme je s největší věrností.

Božský Ježíši, učiteli a vzore náš, dejž, aby
chom se řídili tvými příklady a tvým učením,
abychom veškerým svým chováním a zvláště pak
svými pohledy, řečmi a svým jednáním sloužili
všem ke vzdělání a byli ustavičně vzory ctnosti.

Duchovní kytice. „Vše na vás jak zevně tak
i vnitřně musí je:/ití ráz svatosti, k níž vás váš
stav zavazuje.“

(oo. rozj., z.)

1) Prav., 23. 2) 128. rozj., ].
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174. Vděčnoat.

Krátk (, obs a h. 1. Vděčnoatjen přikázán spravcdlnoctl. děčnost nás nabádá oceňovati dobra, která
jsme obdrželi a děkovati jejich dárcům, milovati je
a věnovati se jejich zájmům. Vděčnost musíme přede
vším prokazovati Bohu, od něhož všecko máme. Ná
sledování Krista klade Bohu na rty slova: „Já jsem
všecko dal, já chci všecko zpět a se vší přísnosti
žádám, aby se mi za vše děkovalo.“ Vzdávejme Bohu
díky za všechna dobrodiní, jimiž nás zahrnul.

ll. Nutnost vděčnosti. Vděčnost jest podstatnou
A-částí pocty, kterou jsme povinni prokazovati Bohu,
„Ve všem žádosti vaše,“ praví svatý Pavel, „přichá
zejtež Bohu v známost modlitbou a rosbou s díků
činěním.“ Církev oslavuje bez ustání obrotivost Boží,
zvláště pak obětí mše svaté. Spojme se s ježíšem
Kristem, jenž se stává obětí díků ve svém eucharistic—

.ke'm životě.

lll. Přednosti, které vděčnost zjednává. Vděčnost
nám nakloňuje Boha a zjednává nám nové dary. Ona
jest s láskou panujícím citem v srdci vyvolených.
„Tomu, jenž sedí na trůně a Beránkovi chvála & čest
i sláva a moc na věky věků.“ Sami pak opětujme
v hloubi srdce: „Díky Bohu za nesmírný dar jeho.“

Rozjímání.
Děkujírt' vž.z'_vckyza všecka. (tím., 5., 20.)

!. Vděčnost jest přikázána spravedlnosti.
Vděčnost jest ctnost, pocházející ze spravedlno
sti a pokory, jichž jest nutným důsledkem a
která nás nabádá oceňovati dobra, která jsme ob—
drželi a děkovati jejich dárcům, mílovati je a
věnovati se jejich zájmům pro velkomyslnost,
kterou k nám mají. Jest to pocta srdce, slov i
skutků, kterou vzdáváme za prokázanou nám
štědrost.
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Vděčnost musíme prokazovati každému, každé
zrodině, každé společnosti, které jsme díky zavá
záni za nějaké dobro nebo za nějaké výhody.
Zvláště však ji musíme prokazovati Bohu, pů
vodci všeho dobra, od něhož jsme obdrželi vše,
co jsme i co máme, a jenž nám podle Následo
vání Krista praví: „Nic ze všeho, co máš dobré
ho, nepřipisuj sobě. ]áť jsem všecko dal, já chci
všecko zpět a se vší přísnosti žádám, aby se mi
.za vše děkovalo.“1)

Písmo svaté nám připomíná téměř na každé
straně velkou povinnost vděčnosti k Bohu. Ko—

likerým způsobem nám praví: „Chvalte Hocsřmdina, neb je dobrý, neboť je na věky milosr en—
ství jeho. Toho, jenž jediný činí veliké divy.“2)

ll. Nutnost vděčnosti. Vděčnost jest podsta
tou náboženství a činí podstatnou část kultu,
který jsme povinni vzdávati Bohu. Královský
prorok to vyjadřuje slovy: „Čím se odplatím
líospodinu za všecko, co prokázal mi? Kalich dí
ků za spásu zdvihnu a jméno Páně budlu vzý
vat,“3) a svatý Pavel slovy k Filippenským: „Ve
všem žádosti vaše přicházejtež Bohu v známost
modlitbou a prosbou s díkůčiněním.“*) Ostatně
zdaž nevidíme, kterak Církev oslavuje dobroti
vost Páně Zpěvy, slavnostmi a zvláště pak obětí
mše svaté, jejíž hlavním ze čtyř účelů jest prá
vě děkovati Bohu za jeho dobrodiní?

V jakém lesku září vděčnost ve svatých jak
Starého taki Nového Zákona! Jaké city budila
v Mojžíši, Deboře, Davidovi, Ezechiášovi a v Ju

1) Násl. Kr., kn. III., 9, 2. 2) Zalm 135. 3) Zalm
115., 12 a 13. 4) Filip, 4, 6.

21
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dítě v Zákoně Starém; v Novém pak Zákoně v
Zachariášovi, v Simeonu a především v nejsvě
tější Panně Marii, která nejvznešenějšími slovy
oslavuje Pána a velebí divy jeho moci, dobro
tivosti a milosrdenství!

Vděčnost jest Srdci ]ežíšovu tak drahá, že
chtěl nám býti ustavičným jejím vzorem. Po celý
svůj smrtelný život nepřestával vzdávati díky
Bohu Otci svému; podobně též ve svém euchari—
stickém životě kde, jak již jméno samo nazna
čuje, stává se obětí dílců a děkuje jménem“ svým
i našim svému nebeskému Otci za všechny dary
jeho štědroty.

Postačí míti jen upřímnou mysl a pokorné
srdce, abychom byli proniknutí týmiž city jako
spisovatel Následování Krista, jenž praví Bohu:
„Velebím tebe, Otče nebeský, Otče Pána mého
_ležíše Krista, že jsi se ráčil rozpomenouti na
mne ubohého. Vyznávám, že ani za jedno do
brodiní tvé; byt' sebe menší, nedovedu ti vzdáti
díků tak, jak by náleželo. Všecky naše dary du—
ševní i tělesné, vše, co máme mimo sebe i v sobě,
čeho jsme nabyli od přirozenostii nadpřiroze
nou milostí, vše to jsou tvá dobrodiní.“1)

Ill. Přednosti, které zjednává vděčnost.
Vděčnost nakloňuje nám Boha a zjednává nám
nové jeho dary, „neboť,“ praví Následování Kri
sta, „ten, kdo za milost vzdává náležité díky,
má vždy nárok na milost novou.“f) S láskou jest
citem převládajícím v srdci obyvatelů nebeského
jerusalema a působí, že stále zaznívá v síních
věčných zpěv: „Tomu, jenž sedí na trůně a

1) Kn. |||., 5 a 22. 2) Kn. u., 10, 2.
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Beránkovi chvála a čest i sláva & moc na věky
včkůf“)

Rceme tedy z hloubí srdce: „Díky Bohu za
nesmírný dar jeho. 1') „Dobrořeč, má duše, Ho
spodinu, pamatuj na všecka dobrodiní jeho. 3)
„Vyvedl mě z jámy zhouby, ze dna bahnitého.
Postavil na skálu mé nohy, síly dodal mým km
kům.“4) „Čírn se ti odplatím za milosti tvé? Ne—
besa i zemi jsi stvořil člověku. Anděly jsi stvo—
řil a ustanovil člověku ke službě. A nad to
nade vše, ty sám ráčil jsi se člověku vzdáti ve
službu. O zdroji lásky neustálé, co mám o tobě
říci! Kterak bych tebe mohl zapomenouti, když
tys ráčil mne býti pamčtlivi tehdy, když jsem
upadl ve hřích a byl ztracen?“5)

Duchovní kytice. „Délete Bohu, že vás
vzdálil od světa a povolal k tak svatému úřadu,
jakými jest vyučován" dítky a nabádati je ke
zbožnosti.“

(99. rozj., l.)

,) Apok., 5, 13. 2) Il. Kor., 9, 15. 3) Zalm 102., 2.
*) Zalm _39., 3. 5) Násl. Kr., kn. III., 10, 2 a 3.

21'
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175. Nevděk.

Krátký obsah. I. Nevděk uráží srdce Boží.
Bůh naříka si na nevděk jako na velkou urážku; v_v
týká izraelskému lidu, že zapomínají na to, že je
vysvobodil z útisků, a dodává, že jestliže zapomenou
na ůvodce svého blaha, že budou brzy snížení na
maly počet a zahrnuti pohromami. Pán náš vida jen
jednoho z desíti malomocných se vraceti poděkovat
pravil zarmoucen: „Kde jest devět ostatních?“ Mějme
srdce vděčné a Bůh nám požehná.

Il. Nevděk budi ošklivost i u lidí. Všude jest člo
věku výtka nevděčnosti vypáleným znamením hanby.
Nevděčnost naznačuje, že duše již nemá citu pro čest
i spravedlnost, anebo že upadla v tupou lhostejnost.
Popřejme vstupu do svého srdce největší vděčnosti
za dosažená dobrodiní.

Ill. Zla, kterými trol nevděčnlk. jsa dítkem pýchy
a nespravedlnosti napomáhá nevděk k udržování i roz
voji těchto dvou hříchů v duši, v níž vede nadvládu.
Popuzuje opovržení činí srdce mrzutá, vysušuje zdroj
dobrodiní. jak mnozí upustili od vykonání dobrého
skutku obávajíce se, že jej konají pro nevděčníka.
Varujme se tak hanebné nepravosti jako jest nevděč
nost.

Rozjímání.
Zdaliž nebylo jich deset uzdraveno? Neshledal—liž se
nikdo, jenž by se byl vrátil a vzdal chválu Bohu,

jediné cízozvmvr tento? (Luk., 17., 17. a 18.1

1. Nevděk zraňuie srdce Boll. Nevd'ěčnost
se Bohu nanejvýš nelíbí, neboť si na ni naříká
jako na největší urážku a hrozí jí vší přísnosti
své spravedlnosti. Připomeňme si, jakými výra
zy mluví.o ní v Písmě svatém. Tu vytýká inael
skému lidu, že nejsou pamětlivi nesčetných zá
zraků, jejichž svědky je učinil, a dne, kdy je
vyprostil od útisků a dodává, že zapomenou—li
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ještě na původce svého blaha, že budou brzy
snížení na nepatrný počet a zahrnuti pohro
mami. Jinde praví s výrazem nejhlubšího bolu
a zároveň s největší něžností: „Slyšte nebesa a
ušima pozoruj země, nebo Hospodin mluví. Sy
ny jsem vychoval a vyvýšil: oni pak mnou po
hrdli.“1)
.,Odplacují se mně za dobré zlým, nenávistí za
mou lásku.“ř) „Lide můj, štípil jsem tě vinici
výbornou, všecko símě bylo pravé, kterak mi se
tedy proměnila ve zlé, vinice cízí?“3) „Co jest
ježto jsem více učiniti měl vinici své, a neučinil
jsem jí? Proč když jsem očekával hrozny, plo—
dila plané víno?“4)

Pán náš mluvě skrze své proroky o zrádci,
který ho měl zradíti, želí jmenovitě jeho ne
vděku: „Ano, kdyby mi nepřítel klnul, snesl
bych to, kdyby se vypínal nade mne odpůrce,
ukryl bych se snad; ale tys to, společník můj,
rádce a d'ůvěrník, jenž jíd'als lahodné pokrmy
se mnou, v dům Boží svorně jsme chodili.“5)

Ano, jeho Srdce bývá hluboce zraněno, když se
zneužívají jeho milosti. To výslovně projevuje,
když uzdraviv deset malomocných a vida, že
jen jediný se vrací vyjád'řiti mu svou vděčnost,
pravil: „Zdaliž nebylo jich deset uzdraveno? Ne
shledal-liž se nikdo, jenž by se byl vrátil a vzdal
chválu Bohu, jediné cizozemec tentoř“

ll. Nevděk budi ošklivost i u lidí. Nevděk
jest v ošklivosti i v očích lidí, kteří všude i vždy
pohlížejí na něj s opovržením a považují výtku
proviniti se nevděčností za hanbu.

*) lsaiáš, ], 2. '-') Zalm 108., 5. 3) Jerem., 2, 21.
*) lsaiáš, 5, 4. 5) Zalm 54., 13—15.
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A kterak by tomu nemělo tak býti. Tato ne
řest jest jedním z odlišných znaků satanových,
nejpodlejšíi nejohyzdnější to bytosti, jemuž se
nelze po jakékoli stránce podobati a nebýti po—
třísněn hanobící skvrnou. Jako pyšný anděl ne
mohl nésti břímě vděčnosti; zahrnut dary Bo—
žími odepřel prokazovati mu za ně poctu díků
a chtěl jich užíti proti tomu, od něhož je ob
držel.

Nevděčn-ost jest vlastností duše, která pozbyla
citu pro česti spravedlnost, anebo která jest v
tupé lhostejnosti. Zneuznávati dobrodiní, jichž
se nám dostalo, znamená jednati tak, jako by
všichni byli našimi dlužníky, my však nebyli ni
komu ničí-m povinni, anebo jako by tvorové byli
jen pm nás a neměli nám sloužiti k oslavě jejich
Tvůrce. Znamená to snížiti se pod nerozumné zví—
ře, které obyčejně rozeznává ty, kteří mu proka
zují dobré a dosvědčuje jim přítulnost; znamená
to zasloužiti si výtky Pána našeho: „Zná vůl
hospodáře svého a osel jesle pána svého: Izrael
pak mne nepoznal a lid můj neporozuměl.“l)

lll. Zla. kterými trpí nevděčnik. Uvážena
ve své příčině ive své podstatě, jest tedy ne
vděčnost nanejvýše politování hodna, neméně ža
lostna jest však též ve svých účincích. Jako dcera
pýchy a nespravedlnosti napomáhá k udržování
i k rozmachu těchto dvou neřestí v duších, v
nichž panuje. Usiluje učiniti člověka víc a více
lhostejným, sobeckým, domýšlivým a mcodlářem
své osobnosti. Nabádá ho učiniti ze sebe samého
svůj cíl, mysliti jen na sebe a žíti jen pro sebe.

1) lsaiiš, ], 3.
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Se strany bližního vyvolává pak pohrdáníi
opuštění; činí srdce mrzutými, zeslabuje v nich
lásku, anebo ji podrobuje aspoň trpké zkoušce,
vysušuje vůbec zdroj dobrodiní. Jak mnozí lidé,
hodlajíce vykonati již dobrý skutek, upustili od
svého záměru obávajíce se, že by jej učinili jen
nevděčníku.

Tato neřest překáží štědrotě Boží. Následování
Krista dí: „Dary milosti nemohou v nás ply
nouti, ježto jsme nevděčni jejich původci a ne
staráme se, aby vše, 00 jsme obdrželi, plynulo
zase zpět ke svému zdroji a počátku.“l) Aby nás
Pán potrestal, že zneuznáváme jeho darů, udě
luje nám je s menší štědrotou a následkem toho

upadáme v nííjžalostnější duchovní nouzi. Bědatedy duši nev ěčné!

Duchovní kytice. ,.Z vděčností musite kaž—
_Jodenné obnovovati svou obět Bohu a zasuětiti
mz: všechny své shut/ey, konafice je jen pro něho.“

(104. rozj., 2.)



176. Pokání.
Krátký obsah. 1. Pokání jest božským příka

zom.V Písmě svatém se nám často připomíná: „Při-
nášejte ovoce pokání hodně.“ „Přibližte se k Bohu;
a on přiblíží se k vám. Očist'te ruce své, hříšníci,
a posvět'te své srdce vy, kteří jste dvojí mysli. Nad—
chněme se city královského proroka, jenž dí: „Cim
jsem se provinil v mládí, nevzpomínej. Podle svého
milosrdenství ty buď mne pamětliv, Hospodine.“

ll. Musíme člnltl pokání, abychom následovali Pána
našeho ! svatých. On stal se kajícníkem za hříchy
světa. Chtěl, aby nám Církev připomínala tento pří
kaz a aby ctnost kajícnosti mířila největším leskem na

jeho svatých. Připomeňme si svatého Jana Křtitele napoušti, svatého etra, Oplakávajícího své zapření a
našeho svatého zakladatele, činícího tak velké pokání.

Ill. Naše povoláni nás vyzývá ku pokůni.My řehol
níci, jsme smírnou obětí za své a ostatních lidí hříchy.
„Tato ctnost,“ praví učitelé duchovního života, „jest:
balzámem na ran ', jistým rostředkem k držení na
uzdě: a k trestání říšného tě a a k vyzývání milosrden
ství Božího,“ Ukažme se hodnými našeho svatého za
kladatele inašich prvních Bratří.

Rozjímání.
Cítíte pokání a obraťte se, aby shlazeni byli hříchové

vaši. (Sicut. ap., 3. IQ.)

[. Pokání jest božským příkazem. ]c-li
některé přikázání často připomenuto v Písmč
svatém, pak jest to zajisté přikázání činiti po
kání a učiniti zadost spravedlnosti Boží za naše
hříchy. Jak různými výrazy jest nám tu řeče
no: „Přinášejte ovoce pokání hodné.“l_) „Přibliž
te se k Bohu, a on přiblíží se k vám. Očist'te ruce
své hříšníci a posvět'te své srdce vy, kteří jste

1) M\at., 3, 8.
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dvojí mysli. Bědujte a kvilte a plačte; smích váš
obrať se '\1 nářek a radlost vaše v záamutekfl)
„Opašte se a kvilte kněží, úpějte řisluhující
oltáři; vejděte, léhejte v žíni služe nici Boha
mého.“= )

Vyhovme této výzvě a spěchejme činiti zadost
za své hříchy všemi nám danými prostředky.

Jak mnohé duše jsou držány v očistci za mno
hem menší hříchy, nežli jsou hříchy, jichž jsme
se my dopustili! Kolik jich úpí i v pekle, které
za dnů svých zkoušek nezašly snad ani tak da—
leko na cestě nepravosti jako my! Kterak by
chom mohli váhati vzíti na sebe přísnost poká
ní a dáti na tomto světě úplně zadostučiněni
spravedlnosti Boží, aby se nám na onom světě do
stalo jen účinků jeho milosrdenství.

ll. Musíme činiti pokial, abychom násle
dovoli Pána našeho i svatých. Musíme ná
sledovati Ježíše Krista a ho poslouchati; on se
však učinil kajícníkem za hříchy světa a učinil
za ně zadost svým pokořením, svými pracemi,
svými posty i slzami, svým strádáním, svou úzko
stí a zvláště pak prolitím své krve; kromě toho
nám výslovně pravi: „Nebudete-li pokání činiti,
všickni zahynete.“3) Chtěl, aby nám jeho Cír
kev připomínala tento příkaz při každé příležito—
sti a jmenovitě v určitých naznačených dobách,
a aby ctnost kajícnosti zářila největším leskem
v jeho svatých jakéhokoli stáři'i povolání.

Připomeňme si svatého Jana Křtitele, jenž žil
na poušti, nosil šat ze srsti velbloudí, živil se
velmi chudě a kázal více svým příkladem, nežli

1) Jak., 4, 8 a 9. 2) joel., |, 13. =*) Luk., 13, 5.
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svými slovy: „Čiňte pokání, neboť přiblížilo se
království nebeské.'“l)

Připomeňme si svatého Petra, oplakávajícího
po celý svůj život své trojí zapření; svatou Maří
Magdalenu, svatého Augustina a tak mnohé jiné,
kteří se káli za svá poblouznění životem úplné
ho umrtvování. Vzpomeňme si na Otce na poušti
a na přísnost, s jakou nakládali sami se sebou.
Bylo je viděti ozbrojené krvavými nástroji ka
jícími, ani trýzní své tělo, podrobují je v slu
žebnost a obětují je jako obět zápalnou Bohu.
Bylo je viděti zmožené posty, bděními trýzně
ním těla a přes všechny tyto přísnosti třásti se
ještě při vzpomínce na spravedlnost Boží a tá
zati se navzájem: „Můžeme doufati, že se nám
dostane milosrdenství ?“ Zdaž nám není náš sva
tý zakladatel dokonalým vzorem kajícníka?

111.Naše povoláni nás vyzývá ku pokání.
]ako ieholníci jsme podle slov svatého Jana Kř.
z La Salle veřejnými kajícníky, smírnou obětí
za své i ostatních lidí hříchy; vše v našem stavu
hlásá nám zřeknutí se i oběti; podle velmi správ
ného jinak mínění lidí světských věnovati se ře
holnímu stavu znamená, oddati se životu mod—
litby, strádání, práce a dobrovolnému mučednic
tví; konečně se musím—estáti hodnými našeho
svatého zakladatele a našich prvních Bratří, kte
ří přes tolikeré obtíže činili přece ještě tak přísné
pokání.

Ať nám často přijde na mysl Vaugirard a Saint
Yon a pak si rceme: „Nepatřím k téže rodině
jako tito rekové umrtvování? Proč by tedy ne—
měl býti můj život obrazem života jejichř“

|) Mat., 3, 2.
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Kromě toho jest podle učení všech učitelů du—
chovního života pokání velmi způsobilé uzdra
viti duši, ji síliti, hájiti, zušlechťovatii posvě
covati. Praví: „Tato ctnost jest balzámem na
rány, bezpečným prostředkem, jak otlačovati
a trestati hříšné tělo a vyzývati božs é milosr
denství.“1) „Slzy, které nás nechává prolévati,
vyprošují i zasluhují nám odpuštění.“i') „Hojí tak
dokonale rány naší duše, že nezůstává po nich
ani jizvy. *) „Pokání jest tak účinné, že ospra—
vedlňuje hříšníka a vrací mu všechny zásluhy,
jichž dosáhl před ztrátou milosti Boží.“*) Ruší
kletbu a nahražuje ji ospravedlněním; přetvo
řuje v přátele Boží ty. kteří byli otroky sata
novými, a dodává jim odhodlanosti k dobrému
a síly k vítězství nad pokušeními: Zavírá peklo
a otvírá nebe.

„O pokání,“ volá svatý Chrysostom, „kterak
mám vypravovati tvé divy.= Trháš všechny oko
\v potlačuješ každou uvolněnost, hojíš každou

ránu a rozptyluješ všechny temnoty. jak velkájsou tvá díla! jsi matkou milosrdenství a učitel
kou ctností.

Klaní'm se ti, ]ežíši, na dřevě kříže, na němž

činíš tak bolestně zadost za naše hříchy a spoju
jí se s tebou, abych byl po celý svůj život obětí
smírnou. Snažně tě prosím, nadchni mě opravdo
vým duchem pokání.

Duchovní kytice. „Abyste se stali svatými,
musíte býti velmi dbali wmrtvová—m'“

(S\ . ]. Kř. : La Salle. Dopisy.)

1) Sv. Isidor. ?) Sv. Ambrož. 3) Sv. Chrysostom.
!) Sv. Jeronym.



177. Trpělivost Ježíšova.
Krátký obsah. [. Trpělivost Ježíšova při jeho

utrpenl.Přišed k nám, nebyl Ježíš Kristus ni jediné
hodiny bez utrpení; celý jeho život byl křížem i usta
vičným mučednictvím. Proto jej také proroci nazývali
„mužem bolestí“. V ježíši Kristu máme božský vzor
trpělivosti.

ll. Rozpoložonl mysli, s nímž Pán náš snášel utrpení.
Slyšme, an praví skrze proroka: „A já jako beránek
krotký, kterýž nesen býva k zabití.“ Trpěl, aniž si stě
žoval a klidně. Příval jeho bolestí nemohl uhasiti ohně
jeho lásky k jeho největším nepřátelům. Ježíš Kristus
trpěl, aby nás učil cestě trpělivosti.

lll. Trpěllvostl Pána našeho musíme následovatl.
Učí nás poznávati blažené užitky tr ělivosti: „Vytn
valostí svou získáte duše své.“ Blahos avení, kteřl ro
tivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest rá
lovstvi nebeské.“ Budeme zahrnuti dary Kristovými,
staneme-li se následovníky jeho trpělivosti.

Rozjímání.
Jako beránek před tím, kterýž ho střiže, oněmi a ne—

otevře úst svých. (Isaiáš, 53, 7.)

[. Trpělivost Pána našeho při jeho utrpení.
Člověk propadnuv záhubě pýchou & smyslnou
rozkoší, musil nabýti svých práv poníženími u
trpením Vykupitelovým. Proto také nazývají pro
roci Mesiáše „mužem bolestí,“l) & mluvíce jeho
jménem, d'í: „Svou bolest stále cítím.“H „Platím,
čeho dlužen nejsem; hanba i úzkost pronikly až
do srdce mého. Nepřátelé „místo pokrmů mi dá
vají žluč, v žízní mé mne napájejí octem.“-*>„Ci
zincem učiněn jsem bratřím svým . . .“

') lsaiáš, 53, 3. '-') Zalm 37., IS. “) Zalm ()8., 22.
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Když přišel _)ežíšKristus k nám, „byl celý jeho
život křížem a mučednictvím.“') Od svého pří
chodu na svět uskutečňuje to, co o sobě dal před—
povídati: narodil se ve chlévě, uprostřed noci, za
drsné roční doby, ležel v jeslích na slámě. Oči
jeho sotva se otevřely světlu a již roní slzy!

Trpí za svého dětství, jehož část tráví ve vy
hnanství; za svého mládí, kdy se věnuje namá
havé práci, jakož byl předpověděl žalmista Páně,
řka: „Chudák já, jenž od mládí lopotím se.“-')
Trpí na poušti, kde postiv se čtyřicet dní a čtyři
cet nocí, dovolil ďáblu jej pokoušeti anoi pře
nášeti 5 místa na místo.

Trpí za svého veřejného života, kdy jest vydán
odporu mnohých a pronásledován farizei, kteří
vyplňují slova prorocká: „Více než na hlavě
mám vlasů, je těch, kteří mne nenávidí bez pří
činy, mnoho je těch, kteří stíhají mne, kteří ne
spravedlivě nevraží na mne.“3)

Zvláště pak trpěl Ježíš Kristus při svém umu
čení. Vizme, jak jest zrazen ]idášem, zajat i spou—
tán podlou cháskou, Opuštčn od svých přátel a
známých, veden od soudu k soudu, jest s ním na
kládáno jako s rouhačem, bláznemi rušitelem
veřejného pokoje, jak jest pak bičován, trním
korunován, obtížen svým křížem, přibit na dře
vo bolesti i hanby, trápen žízní, aniž se mu do—
.staLo kapky vody, výčerpán ztrátou krve, jak
slyší jen slova spíláníi pohrdání a volá v nej—
větší své bolesti: „Bože můj, Bože můj, proč jsi
mě opustil?“*)

1) Násl. Kr., kn. H., 12, 7. 2) Zalm 87., 16. 3) Zalm
08., 5. *) Mat., 27, 46.
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II. Rozpololenl mysli, s nímž Pán náš
snášel utrpení. Nikdo nemůže změřiti velikost
jeho útrap. Kdo si může učiniti Správnou před
stavu 0 smýšlení, s nímž je přijal a chtěl? Slyš
me, an nám praví ústy svých proroku: „Já jako
beránek krotký, kterýž nesen bývá k zabití."l)
Když mě nepřátelé pronásledovali, opakoval jsem
za ně modlitby své. „jako k příteli, k bratru jsem
se choval.““—*)„Řečmi jízlivými mne zahrnují, Bo
že, já však ustavičně jen se modlímť'U za ně.
Pro tvou lásku snáším tuto potu u.

Trpěl, „jako když beránek přeci)tím, kterýž ho
střiže, oněmíf“ „Spousty vod té síly nemají, lá—
sku by uhasily,“') kterou choval ke svým největ
ším nepřátelům.

Trpěl, aby oslavoval svého nebeského Otce,
učinil zadost jeho spravedlnosti ve jménu lid
ského pokolení, a aby odpykal naše hříchy, jak
předpověděl Isaiáš, řka: „Raněn jest pro nepra—
vosti naše.“5) Trpěl, aby nás učil trpělivosti. Pra
v1: „Tvou bídu vzal jsem na sebe, nikoli 2 při
nucení, nýbrž z lásky, aby se učil trpělivosti a
snášel vezdejší trampoty bez reptánít'fý)

lll. Trpčlivost Pana našeho musíme nú
sledovati. Slyšme, kterak nás k tomu povzbuzu
je, ukazuje nám její přednosti. „Vytrvalostí svou
získáte duše své.“í) „Blahoslavení, kteří proti
venství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest
království nebeské. Blahoslavení jste, když pro
mne budou vás tupiti a pronásled'ovati a mluviti
všecko proti vám, lhouce: radujte se a veselte
se, nebot' odplata vaše hojná jest v nebesích.'“—")

') ]erem., 11, 19. 2) Zalm 34., 13. 3) Zalm 108.,
3 a 4. 4) Velepíseň, 8, 7. 5) Isaiáš, 53, 5. 5) Násl. Kr.,
kn. III., 18, l. 7) Luk., 21, 19. *) Mat., 5, l0—12.
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Neustále nám připomíná, že cesta kříže jest
cestou pravého pokoje, že skrze utrpení dojde
me ke slávě; že jen tehdy se staneme jeho spo
ludědici, když budeme účastni jeho utrpení.')

Blahoslavení ti, kteří jsou skutečně následov
níky jeho trpělivosti! Zahrnuje je svými dary,
činí je vítězi v jejich zkouškách, dává jim nalézti
útěchu i v nejtěžších jejich křížích, odpoutává je
víc a více ode tvorů i od' sebe samých, aby je tím
úžeji spojil s sebou, vede je nejkratší cestou
do věčné blaženosti, kde zakouší vyvolení pravdy
slov svatého Pavla: „Utrpení nynějšího času ne
jsou ničím proti budoucí slávě, která se zjeví na
nás“)

Řid'me se zásadami Následování Krista: „Od—
hodlej se jako dobrý a věrný sluha Kristův, nésti
mužně kříž Pána svého, z lásky k tobě ukřižova
něho.“3) „Kristus chtěl trpěti, chtěl sebou dáti
pohrdati a ty se opovažuješ nějak si stěžovati?
Kristus měl proti sobě nepřátele a žalobníky
& t_x'chceš, aby ti byl kde kdo jen přítelemapříz
nivcem? Nechceš-li vůbec snášeti příkoří, kterak
budeš přítelem Kristovým? Trp přece něco s K-ri—
stem a pro Krista, chceš-li kralovati s Kristem—.“)

() ]ežíši, jenž mě zveš, abych tě následoval na
královské cestě svatého kříže, snažně tě prosím,
račiž mí uděliti k tomu zmužilost.

Duchovní kytice. „Věčný Otec uzná duši jen
tehdy za milovanou dceru svou, jestliže podle
příkladu božského Spasitele bude míti lásku k
utrpením a podá-li toho důkaz cvíčbou v trpě—
lirostif'

') Rím., 8, 17. '-') Rím., 8, 18. 3) Kn. ||., 12, 10.
') Kn. ll., ], 5.
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178. Znamenitost i přednosti trpělivosti.
Krátký obsah. I. Vznešenost křesťanskétroě

livostl. Pravým znakem vznešeného, šlechetnéhoi vel
komyslného srdce jest přijímati s odcvzdaností i s lá

.skou vezdejší utrpení. Nejkrásnějším vítězstvím jest
vznésti se nade všechnu potupu nepřemožitelnou trpě

ivostí; to znamená následovati Ježíše Krista, jenž
ve chvíli, kdy jej ukřižovali, modlil se za své katany.
Poslyšrne svatého Basila, jenž nám dí: „Bůh rád na
vštěvuje ty, kteří z lásky k němu všechno snášejí.“

ll. Trpělívost nám pomáhá uvarovsti se množství
hříchů. Kdo bv nemusil litovati mnohé vznětlivosti &
říci si v hloubí srdce: Lépe bých býval učinil, kdybych
b'val snášel onu nehodu s klidemi s odevzdaností!

rpělivost činí ducha našeho přístupným pravé vědě a
činí nás pány nad sebou samými. Jednejme podle Pána
našeho: „Vytrvalostí svou získáte duše své.“

Ill. Troělívost nám zíednůvá velká dobra. Křesťan
ská trpělivost jest zdrojem nejvúcnějších dober. „Ne
ni ničeho,“ praví svaty Cyprián, „co nám na tomto
světě zjednává více zásluh a na onom světě větší slávu.“
Duch svatý praví: „Blahoslavený člověk. 'enž snáší
pokušení, neboť když bude zkušen obdrží orunu ži
vota, kterou Bůh zaslíbil těm, kterí ho milují.“ Svatý
Jan Křtitel z La Salle dí: „Trpme s trpělivostí. chce
me-li se státi Bohu milými.“

Rozjímání.
Lépe je být trpělivým nežli obrem. (Přísl., 16, 32.1

[. Vznešenost křesťanské trpělivostí. Svatý
Jakub praví, že vytrvalost má dílo d'okonalé a
že činí dokonalým. Kříž jest školou i zkouškou
všech ctností a trpělivost jejich dokonalostí.

Uměti trpěti pro Ježíše Krista, učí svatý Chry
sostom, znamená pozvednouti se na nejvyšší stu
peň slávy; jest to mnohem více než býti obdařen
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darem zázraků, více než býti apoštolem, učitelem
církevním a evangelistou.

Pravým znakem vznešeného, šlechetného i vel
komyslného srdce jest přijímati s od'evzdaností
i s láskou vezdejší utrpení. S tohoto stanoviska
zasluhují obdivu lidského všichni rckové, zvláště
pak rekové náboženství, kteří jako Tobiáš ijob
neustávali velebiti Boha v sklíčenosti a kteří
mohli vpravdě říci s apoštolem: „Jsouce tupeni
žehnáme, jsouce pomlouváni, prosíme.“1)

„Nejkrásnějším vítězstvím jest povznésti se
nade všechnu potupu nepřemožitelnou trpělivo—
sti,“H následovati ježíšc Krista, jenž ve chvíli,
kdy jej ukřižovali, modlil se za své katany, řka:
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“3)

Apoštolové to také tak chápali, pravili: „Mi
láčkové, nedivte se tomu soužení... nýbrž ma
jíce účast v utrpenich Kristových, radujte se . . .
Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, blahoslavení
jste.“f) „Za čirou radost to mějte, bratří mojí,
když upadnete v rozličná pokušení, vědouce, že
zkoušení vaší víry působí vytrvalost; vytrvalost
však měj dílo dokonalé, abyste byli dokonalí a
celí, v ničem pozadu nezůstávajice.“5)

ll. Trpělivost nám pomáhá uvarovati se
množství hříchů. jak zaslepenjest člověk,jedná
li pod nátlakem nevole a příkoří! Kdo z nás ještě
nelitoval nějaké vznětlivosti a nemusil si říci v
hloubí srdce: Lépe bych býval učinil, kd'ybyclí
býval snášel onu nehodu s klid'cm'i s odevzda
ností!

1) 1. Kor., 4, 12 a 13. 2) Sv. Chrysostom. 3) Luk.,
23, 34. *) |. Petr., 1, 12—14. 5) jak., 1 1—4.,

RJ lv
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Trpělivost činí našeho ducha přístupným pravé
vědě, jak učí žalmista Páně: „Dobře mi, Hospo
dine, žes mě ráčil pokořiti, abych se naučil usta
novením tvým-;“l) a jak připomíná Následování
Krista: „Nikdo není schopen, aby chápal věci
nebeské, leč pod'volí—lise snášeti pro Krista pgro
tivenstvíf'á) T rpělivost nás sílí v protivenstvích
a činí nás pány nad sebou samými v těžkých pří—
ležitostech, jak tomu učí Pán náš: „Vytrvalostí
svou získáte duše své.“B)

Tato ctnost nás otužuje proti bolesti a tím nám
ji činí méně citelnou. Jest též bezpečným štítem
proti zlobě i pronásledování. Svatý Ch;rysostom
praví: „Do vody ponořené rozžhavené železo ne—
ztrácí tak na svém teple, jako prchlivý člověk na
své vznětlivosti, jedná-li s člověkem trpělivým.“

lll. Trpělivost nám zjednává velká dobra.
Křesťanská trpělivost jest zdrojem nejvzácněj—
ších dober, zde na zemi a zvláště pak na věčno—
sti. „Není ničeho,“ praví svatý Cyprián, „co
nám na tomto světě zjednává více zásluh a na
onom světě větší slávu. „Odhodlati se r_i—pěti,“
dodlává svatá Gertruda, „z lásky k Ježíši Kristu,
jest tomuto božskému Spasiteli milejší skutek,
nežli kdybychom ve chvíli jeho umučení byli
přítomni a lili na jeho rány nejvzácnější balzám.“

Čím více tedy cvičíme se v trpělivosti, tím více
zabezpečujeme své opravdové zájmy, jak nám to
připomíná svatý apoštol: „Soužení naše, které
jest pomíjející, lehké, zjednává nám v míře pře
nesmírné slávu věčnou, plnovážnou.“*) „Jestli s
Kristem trpíme, budemle s ním i kralovati.“5)

1) Zalm 118., 71. 2) Kn. ||., 12, 14. 3) Luk., 21,
19. 4) ||. Kor., 4, 17. 6) ||. Tim., 2, 12.
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Duch svatý _praví: „Blahoslavený člověk, jenž
.snáší pokušení, neboť když bude zkušen, obdrží
korunu života, kterou Bůh zaslíbil těm, kteří ho
milují."') „Vy jste to,“ pravil Ježíš Kristus, „kte
ří jste vytrvali se mnou v mých pokušeních, a já.
vám odkazuji království, jakož mně je odkázal
Otec můj, abyste jedli a pili za stolem mým v
království mém a seděli na stolicích, soudíce
dvanácte pokolení izraelských.“2)

„Cesta, vedoucí do nebe,“ dí svatý Řehoř, „jest
vr-oubena trním útrap, aby nás odpoutala od' ze
mě přece však jest naplněna útěchou i svatou ra
dostí.“ Svatý Basil dodává: „Bůh rád navštěvuje
ty, kteří z lásky k němu vlšechno snášejí, pod—
poruje a povzbuzuje je.“

.,Přijímám, Bože můj, ochotně všecky bědy a
strasti, jež pro tento život mí snášeti uložíš, po
něvadž jest to vůle tvá a poněvadž mi získají
blaženost věčnou.“3)

_ Duchovní kytice. „Crpte trpělivě, chcete-li
býti Bohu milýmif'

1) Jak., ], 12. 2) Luk., 22, 28—30. 3) Večerní
modlitba řeholní společnosti.
22'
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179. Vlastnosti trpělivosti.
K rátk ý obs a h. [. Trpčlivost musí býti křesťan

ská. Ve svých utrpeních se musíme pozvednouti k
Bohu, patřiti na ně jako pocházející od něho a vnik
nouti do jeho božsk'ch záměrů, jež jsou: odpykání
našich hříchů a okrašlení naší koruny pro nebe. Ve
světlc shůry spatřujmc v nich znamení lásky. Slyš
me Pána našeho, jenž nám praví: „já kárám & trc
stám ty, které milují.“

ll. Trpěllvost musí býti pokorné i důvčřlvů. Musí býti
prosta všeho pátrání ješitnosti. Musí býti spojena se
smýšlením opravdové kajícnosti a utíkati se k Bohu,
jenž jest jedinou naší silou i útěchou. Připomeňme si
slova Pána našeho, jenž dí: ,.Vzývevjte mě v den
soužení a vysvobodím vás.“

Ill. Trpčllvost musí být! všeobecná. Musíme býti
ochotni trpěti všechno, trpěti vždy a trpěti ode všech.
Následováni Krista dí: „Kříž jest ti stále uchystán;
všude se musíme ozbrojiti trpělivostí“ Písmo svaté
praví, že dny vezdejšího soužení promění se \' onom
životě ve dny věčné radosti.

Rozjímání.
Shovívaví bud'tť ke všem. (l. Thes., 5, [4.)

]. Trpělivost musí býti křesťanské. Při
každé zkoušce musíme se pozvednouti k Bohu
a umíniti si vníknouti do jeho úmyslů, jež smě—
řují k tomu, abychom se odpoutali ode tvorů i
od sebe samých, činili pokání za své hříchy, u
zdravili se od duševních nemocí, ukázali a zdo
konalili svou ctnost a vyzdobili svou korunu pro
nebe. Pohlížejme na své kříže ve světle shůry a
spatřujme v nich znamení lásky Pána našeho.
„já kárám,“ praví, „a trestám ty, které milu
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_ji.“') Ve spojení s ním rceme: „Nemám-liž píti
kalich, který mi dal Otec?“2) Dod'ejme s Násle—
dováním Krista: „Otče spravedlivý, blíží se ho
dina, aby zkušen byl sluha tvůj a trpěl něco
pro tebe. Ty víš, co mi prospívá, abych se čím
dále tím více zd'okonaloval,i jak účinně trá—
pení očišťuje ode rzi hříchův. Učiň se mnou 
dle úradku žádoucí dobroty své. Hle, Otče milo
vaný, v rukou tvých jsem já, pod prutem kázně
tvé se skláním. Mrskej záda má a šíji mou, aby
se po tvé vůli sklonila má odbojnost.“3)

Učitelé duchovního života učí, že nejbezpečněj—
ší cestou k dosažení dokonalosti jest snášeti vel
ké i mnohé kříže z lásky k Bohu?) utrpení sná
šená s trpělivostí činí nás podobnými ježíši Kri
stu a pomáhají nám nabýti lásky Boží a ucho
vati ji.-")

11. Trpělivost musí býti pokorné ! důvě
HVC. Trpčlivost musí býti pokorná, prosta všech
námitek ješitnosti; musí býti spojena se smýšle—
ním pokorné kajícnosti. Při svých utrpeních mu—
síme oslavovati božskou spravedlnost, uznávati,
že jsme jich zasloužili svými hříchy, neboť jsou
mnohem menší, než mají býti, a že Bůh, zkoušeje
nás. jest ještě shovívavý; při příležitosti utrpení
musíme též mysliti na svou nicotnoSt a s pocitem
své slabosti utíkati se k tomu, jenž jest jedinou
naší silou i útěchou.

Trpčlivost musí býti důvěřivá, zmužilá, klidná,
anoi radostná. jest sice pravda, že nemůžeme
spoléhati na sebe, avšak můžeme a musíme spo—

1) Apok., 3, 19. 2) jan, 18, 11. 3) Kn. III., 3 a 6.
4) Sv. Bernard. 6) Sv. ]. Kř. z la Salle, 95. rozj., 3.
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léhati na Boha a doufati, že zmírní naše utrpení,
anebo že nám dá milost snášeti je s touž stálo
stí, jako je snášeli svatí. „Bratří, vytrvejte trpě
livě až do příchodu Páně. Posilňte srdcí svých,
neboť příchod Páně se přiblížil. Za příklad trpě
livosti vezměte si, bratří, proroky, kteří mluvili
ve jménu Páně, Hle, blahoslavíme ty, kteří vy
trvali trpělivěfllj)

Svatí spoléhali na pomoc shůry, patřili na
blízký konec svých útrap a na blaženost, která
měla býti odměnou jejich trpělivosti. Nic nedlo
vedlo způsobiti, aby klesli na mysli, ano radovali
se dokonce ze svého soužení, jak to vidíme na
apoštolech, o nichž jest řečeno, že „šli z velerady
s radostí nad' tím, že byli hodni učinění trpěti
pohanu pro jméno Ježíšovof'i) svatý Pavel pra—
ví: „Libuji si ve svých slabostech, v příkořích,
v nedostatcích, v pronásledováních, v úzkostech
pro Krista;“3) svatá Terezie, svatý Jan z Kříže,
svatý František Xaverský, svatá Magdalena z.
Pazzis a tak mnozí jiní říkávali i při těch největ
ších utrpeních: „ještě více! Ano, Pane, buď trpě—
ti nebo zemříti!“ Zamilovaným rčením svatého
Jana Křtitele z La Salle při tom bylo: „Bůh budiž
velebenf“

lll. Trpčlivost musí býti všeobecná. Mu
síme býti ochotni trpěti všechno, trpěti vždycky
a trpěti ode všech. „Kříž jest ti stále uchystán,“
dí Následlování Krista, „a čeká na tebe všude.
Neunikneš mu, at' se utečeš kam utečeš. Obrat' se
nahoru, obrať se dolů, obrať se na venek, obrať

1) Jak., 5, 7—16. 2) Skut. ap., 5, 41. s) u. Kor.,
12, 10.
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se do nitra, a všude tam nalezneš kříž i nezbytno,
abys si všude uchovával trpělivost.“l)

Umějme všechno snášeti a vše odpouštčti a
ukažme se hodnými toho, jenž pravil: „Milujte
nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nená
vidí, a modlete se za ty, kteří pronásledují a
pomlouvají vás.“Ž)

Neříkejme nikdy: „Od' toho nemohu něčeho po-
dobného snésti, od onoho bych to již třeba sneslf“

„Kříž jest zde na zemi odšměnou svatých. Slu
žebníci Boží přijímají jej ochotně, vědouce, že
dny jejich utrpení a zármutldu promění se ve
dny věčné radosti.“lš)

jak málo zasluhují, božský Spasitelí, nazývati
se tvým učedníkem. Zovu se přítelem tvého kří—
že a zdá se, že se ničeho tak nestrachuji jako
kříže. Snažně tě prosím, odpusť mi nedostatek
mé zmužilosti a ud'ěl mi milosti oslavovati tě v
mých zkouškách, jako tě oslavovali svatí, abych
si zasloužil velebiti tě s nimi v nebeském Jeru
salemč.

Duchovní kytice. „Máte-lí úplně ducha své
ho stavu., Já vám Bůh nalézti veškeru útěchu
i v těch nejtrapněfších zkouškách.“

(109. rozj., l.)

1) Kn. ||., 12, 4. 2) Mat., 5, 44. 3) 34. rozj., 2.
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180. Nutnost trpělivosti.
Krátký obsah. !. Notrpělivost číní kříže tím

těžší. Zeslabuje duši, znepokojuje rozum, působí, že
činíme falešná opatření, kter'ch později litujeme se
slzami. Vede: s sebou zármute , ma smrtonosné účinky
na zdraví. „Nesete-li kříž s nářkem, kladete na sebe
nové břemeno,“ Vezměme na sebe srdnatě svůj kříž,
on nás doprovodí do nebe.

II. Uníímoutí kříží jest nemožno. Kříž jest pro kaž
dé stáříi pro každou třídu lidské společnosti. „Zivot
lidsk',“ raví Job, „jest ustavičny' boj." Ať činíme
coko i, kríž stojí stále před námi. Připravme se ode
vzdatí se křesťansky do toho, čemu se nemůžeme vy
hnouň.

III. 3 přís ěním milostí Boží můžeme podle příkladu
božského M stra kříž vždycky néstí. At' jsou utrpení
jakákoli, jsou jen přechodná. Zůstane nám po nich
těchyplná vzpomínka, jestliže jsme 'e snášeli s trpě
livostí. Svat' Pavel dí: „Soužení na e, které jest po—
míjející, leh é, zjednává nám v míře přenesmírné slávu
věčnou, plnovážnou.“ „Kříž jest žebříkem nebeským,
bez něho není spasení.“

Rozjímání.
\r'ytrvalosli zajisté jest vám potřebí. (Žid., 10, 36.)

[. Netrpělívost číní kříže tím těžší. Ne
trpělivost nevyléčí našich chorob, naopak činí
naše útrapy těžšími a zbavuje nás útěch, které
můžeme v nich nalézti, zeslabuje duši, kalí rozum,
nabádá nás učiniti falešná opatření a konati ně
co, čeho bychom později neschvalovali a snad'i
se slzami litovali; má v zápětí zármutek i malo—
mysln-ost; činí nás nešťastnými olupujíc nás o
zásluhu, jakož i o důstojnost neštěstí.

Jaká tvo pošetilost oddávati se netrpělivosti!
Protože jest naše zlo příliš velké, zdaž z toho
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následuje, abychom je nedbstatkem odevzdanosti
ještě zvětšovali?

Naší zásadou budiž zásada Následování Kri
sta: „Není žádného léku, žádiné útěchy, aby ses
mohl z trampoty vysvobodíti, nýbrž dlužno trpě
ti. Snášíš-li kříž s nelibostí, břemenem si jej či
níš a jen si více přitěžujcš; vžd'yť přece nelze
jinak, než abys jej nesl. Snášíš—li kříž od'ďaně,
ponese tě a povede k žádoucímu cíli, kde totiž
bude konec utrpení, ať i to na krásně nebude
zde.“')

11.Kříži uniknout! jest nemožno. Pmč od
mítati kříž? chtěj nechtěj musíme jej bud' nésti
nebo vléci. Jest to již údělem lidským býti stále
vydán útrapám.

Nedaří-li se nám vše podle přání, vězme, že
i jiným se vede právě tak. Kďe jest člověk, jemuž
se daří všechno tak, jak si přeje? Jest někdo, kdo
nemusí snášeti svízele i protivenství?

Jak bychom mohli činiti nároky na uniknutí
utrpením, nemocem, neúspěchům, zklamáním. ro
dinným neštěstím, pronásledováním, pokušením
a duchovním suchopárnostem? Zkoušky jsou pro
všechny: pro jednotlivce, rod'iny, kongregace,
společnostii pro národy; zvláště jsou údělem
Církve, jež jest nevěstou Kristovou a naší matkou.
Chceme snad jediní býti prosti tohoto všeobecné—
ho zákona? „Bojování je život člověka na ze—
mi,"“—')praví Job. Kříž jest vždy pro nás připra
ven, proto odevzdejme se do toho, čemu uniknou
tl nemůžeme.

') Kn.—ll., 12. 2) job., 7, 1.
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III. S přispěním milosti Boží můžeme po.
dle příkladu božského Mistra kříž vždycky
nélti. Bůh chce nebo dopouští naše zkoušky,
aby nám dal příležitost ho oslavovati, činiti za
dost jeho spravedlnosti, dosvědčovati mu lásku,
státi se podobnými Ježíši Kristu, rozmnožití zá
sluhy a vzdělávati bližního; snažme se jednati
podle úmyslů jeho prozřetelnosti.

Ostatně naše kříže jsou jen přechodné. Všechno
zde na zemi trvá jen chvíli. S našimi dnešními
útrapami bude tomu jako se včerejšími, ničeho
po nich nezůstane leč těchyplná vzpomínka, jest
liže jsme je trpělivě snášeli, anebo hořké po—
litování, nedostávalo-li se nám odevzdanosti. Po
dle slov apoštolových') „soužení naše, které jest
pomíjející, lehké, zjednává nám v míře přene
smírné slávu věčnou, plnovážnoruf'

Kdybychom chápali své opravdové zájmy, jak
bychom děkovali Bohu za kříže, které na nás
složí a jimiž můžeme učiniti zadost za hříchy
své! „Ze dvojího zla,“ praví Následování Kri
sta, „jest si vždycky vyvoliti menší. Abys tedy
ušel budoucím trestům věčným, snaž se pro Bo
ha s 'klidnou myslí snášeti trápení nynější.“2)

Zveme se učedníky Kristovými; jak veliká však
byla jeho trpělivost za jeho smrtelného života a
při jeho umučení! jaký vzor této ctnosti před
stavuje nám kromě toho ve svém eucharistickém
životě, kde jest tak zneuznáván a urážen! Jak nás
sám anebo svými apoštoly nabádá nésti náš kí'íž,3)
snášeti chyby bližního,*) býti zmužilýmí v útra
pách a nésti je s odevzdanostíb) a všechno sná

.) u. Kor., 4, 17. 2) Kn. III., 12, 2. 3) Luk., n,.
27. *) Galat., 6, 2. 5) Rím., 12, 12.
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šetiJ; Náležíme-li tedy jemu, řiďme se slovy sva
tého Pavla: „Běžme s vytrvalostí běh o závod
nám předložený, patříoe na vůdce a dokonatele
víry, na Ježíše, jenž pro radost sobě předloženou
přestál kříž, nedbaje potupy.“2) Vytrvalosti jest
vám potřebí, abyste vykonávajícc vůli Boží, ob
drželi statek zaslíbený.“3)

Není nic správnějšího. „Skrze mnohá sou
žení musíme vcházeti do království Božího,“*)
když Kristus musil „trpěti & tak vejíti do slávy
své,“ň) má tak býti i s učedníky jeho. Buďme
přesvědčeni, že kř—ížjest žebříkem, po němž stou
páme do nebe, bez něho není spásy pro dbši ani
naděje v život věčný.6)

„Trpčlivost činí srdce ochotným snášeti vůbec
každé zlo dušei těla z lásky k Bohu a trpěti
podle vzoru Ježíše Krista.“)

Uznávám, božský Spasiteli, že jest mi trpěli
vosti naprosto potřebí v tomto životě, kde ne
mohu býti ani na okamžik bez boje i bez bolesti..
Snažně tě prosím, ud'ěl mi milosti, věnovati se
cvičbě v této ctnosti věrně i zmužile & přiveď mě
tak daleko, bych po ničem netoužil leč následo
vati tebe ve tvém utrpení, abych byl s tebou spo
jen ve tvé slávě.

Duchovní kytice. „Nemůžete lépe poučovati
své žáky, než ďa'vajíce jim dobrý příklad a po
t/ačujfce každé hnutí bněvui netrpělivosti.“

(155. rozj., z.)

1) |. Kor., 13, 7. 2) lid., 12, 1 a 2. 3) Zid., 10, 36..
*) Skut. ap., H, 21. 5) Luk., 24, 26. 6) Násl. Kr., II.,
12, 2. 7) Sbírka.
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181. Prostředky k dosažení trpělivosti.
Krátký obsah. !. Pozorovati Pána našeho při

jeho umučení. Buďme muži rozjímání a načerpáme z
tohoto svatého cvičení síly snášeti svůj kříž s láskou.
Rozjímejme hluboce o utrpeních Kristových, jsouce pa
mětlivi, že 'est naším ucitelemi vzorem. Vzpomínka
na utrpení ána našeho pomůže nám snášeti všechna
utrpení s odevzdaností.

ll. Učinití si pravou představu o věcech tohoto světa.
Nepřemršt'ujme svých utrpení. Patřme na ně nepředpo
jatě, s duševním klidem a nabudeme přesvědčení, že
se velmi zmenší. Snažme se státi se wc a více pány
nad sebou samými. S přispěním milosti jděme kříži
vstříc.

Ill. Patřiti na protivonství zrnkv viry. Buďme ro—
niknuti Věrou, pak poznáme, že kříže jsou účin em“
božské dobrotivosti & mohou nám získati vzácné vý
hody. V nesení kříže ne'sme sami, ježíš Kristus je)

nese s námi. Rceme: jeli ož toužím po nebi, zdaž nemám kráčeti cestou do něho vedoucí.

Rozjímání.
Láska jest shovívavá, dobrotivá. (l. Kor., 13, 4.)

l. Pozorovat! Pána našeho při jeho umu
čení. Buďme muži rozjímání a načerpáme z to—
hoto svatého cvičení zmužilosti snášeti svůj kříž
s láskou. Rozjímejme hluboce o utrpeních Kri
stových, jenž jest naším učitelem i vzorem. Pra—
ví nám: „Od té hodiny, kdy jsem se narodil, až
po smrt na kříži, nebylo chvíle, abych nesnášel
bolesti. I nedostatku časných potřeb zakusil jsem
trpce. Castok'ráte slyšel jsem na sebe žaloby;
hanobivé potupy snášel jsem tiše; za dobrodiní
dostalo se mi nevděku, za zázraky rouhání, za
učení pohany.“l) Kterak bychom se mohli odvá

]) Násl. Kr., |||., 18, 1.
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žití nat—íkatisi na podíl, který nám dává na svém
kalichu! „Ne, není ničeho tížícího v tomto živo—
tě,“ praví svatý Řehoř, „čeho bychom nesnášeli
s odevzdaností, připomeneme—li si umučení Spa
sitelovo.“ '

Utíkejme se k ježíši Kristu, řkouce mu: „Pane,
kéž jest mi možno tvou milostí, co se zdá býti
nemožno mé přirozenosti; dejž, at' se mi každá.
hodina útrapy pro jméno tvé stane milou a žá
doucí; neboť pro tebe trpěti a strádati velmi
jest prospěšno duši mě.“)

Prosme božského Mistra, aby na přímluvu
Panny Marie, Matky bolestné, nás jako ji učinil
účastnými statečnosti svého božského Srdce, aby
srdce naše neumdlévalo při pohledu na oběti.

Z\lilujme božské Srdce Ježíšovo, neboť svatý Pa
vel dí: „Láska jest shovívavá, dobrotiváf' Srdce
láskou Boží uchvácené nenachází na tomto světě
niěeho tak žádoucího jako kříž, jímž se _tato
láska dosvědčuje, a zvolá s apoštolem: „Překy—
puji radostí při všem souženi svém.“2) Následo
vání Krista dí: „Má-li člověk za základ sebe
sama, snadno se kloní za lidskou potěchou. A
však pravý milovník Boží a snaživý následov
ník ctnosti nestojí o takovou potěchu, ale raději
snáší těžké zkoušky a trudné námahy pro Kri
sta.“íř)

ll. Učiniti si pravou představu o věcech
tohoto světa. Máme utrpení, nepřemršťujme
jich. Pohlížejme na ně bez stranickosti, bez před
pojatosti, s duševním klidem a ve světle rozumu
i víry; odstraňme z nich vše, co jest jen smyšle

') Násl. Kr., III., 19, 5. '-') ll. Kor., 7, 4. 3) Kn.
II., 9, '3.
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ne' a má svou příčinu v naší nedůtklivosti a je
šitnosti a nabud'eme přesvědčení, že se velmi
zmenší. Posud'me je také porovnáním s bližním;
Následování Krista dí : „Uveď si na pamět to, oč
tíže trpěli jiní, a pák snáze poneseš lehčí břímě
své."l)

Štěstí na tomto světě není; všude a vždy třeba
bojovati, pracovati a trpěti. Nehledejmc na tom—
to světě klidu, jenž jest prost pokušení a proti—
venství, naopak važme si toho, že jsme nalezli
klid i když jsme zkoušeni mnohými svizeli.2) Ni
kdy nebudeme požívati pravého uspokojení, jestli
že je nedovedeme nalézti v utrpení; velkomysl—
ne' duše touží jen po kříži a dychtí jen po tom
býti na něm přibity, aby na něm umřely s ježí
šem Kristem.

Potírejme věrně hned v počátcích každou vzně
tlivost iprchlivost; zavírejme uši své nášeptům
hněvui uraženě ješitnosti. Snažme se státi se
více a více pány nad sebou samými, ukládajíce
si dobrovolná umrtvování; s přispěním milosti
není nic tak způsobilé posilovati duši a zabeZpe—
čití ji před ochablostí, nevolí a malomyslností.

lll. Patřiti na protivenství zraky viry.
Duch našeho institutu žádá, abychom patřili na
všechno zraky víry. jestliže vnikneme do tohoto
smýšlení, budou se nám naše zkoušky zdáti ú
činky dobrotivosti Boží a způsobilé získati nám
vzácné výhody. „Utrpení,“ praví církevní uči
tele', „jest moudrým rádcem, nabádá nás odpou—
tati se od země a zamezuje zaměniti cestu do
vlasti s vlastí samou,“3) a „dům pohostinský s

1) Kn. III., 19, 1. 2) Násl. Kr., III., 12, 2. 3) Sv.
Rehoř.
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domem otcovským.“') Svatý Augustin dí: „Ti,
kteří nemají ničeho trpčti, měli by bohužel pří
činu, považovati se za vyloučené z počtu věří
cích.“ V nesení kříže nejsme sami, Ježíš Kristus
jej nesel s námi a to část nejtěžší.

Pohled'me na odměnu, kterou nám naše utr
pení získávají, dovedeme-li je křesťansky sná
šeti. „Vždyť kdyby bylo bývalo pro spásu lid—
stva něco lepšího a užitečnějšího, nežli trpěti',
byl by to zajisté Kristus slovem i příkladem uká
zal."'-') On nás ale naopak učí, že „skrze mnohá
soužení musíme vcházeti do králost Božího.“3)

Aby dosáhl rekovné trpělivosti, k níž se příle
žitosti denně množily, opakoval svatý Jan Křti—
tel z La Salle bez ustání ona slova Jobova: „Bůh
budiž veleben!“ Slova ta stála se mu tak ob—
vyklými, že se považují za jeho heslo.

Božský Spasiteli, jenž mě zveš, abych s tebou
nesl kříž, snažnč tě prosím, uďěl mi milost jeď
nati věrně podle tvých záměrů. Učiň, abych se
stal ve všech svých zkouškách vzorem trpělivosti.

Duchovní kytice. „Važte si velmi trpělivosti
w cvičte se v ni často, odevzdávajíce se úplně
Balm. abyste snesli i věci nejprotizmějši :: mlče—
ním. nikomu O tom ničeho neříkajíce, s radostí
a s poděkovánimf'

(Sbírka.)

!) Sv. Augustin. 2) Násl. Kr., II., 12, 15. 3) Skut.
ap., 14, 21.



182. Umrtvování Kristovo.

Krátký obsah. ]. Pán náš vzorem umrtvováni
od sveho narozeni. Chtěl se naroditi v chudobě i v
ponížení. Co nám pravi chlév, jesle, sláma, kde od
počívá? plenky, jimiž jest ovinut? Bez umrtvováni ne
můžeme býti učedníky Ježíšovými.

ll. Pán náš vzorem umrtvovúni za svého veřejného
života. Svůj \'ěřejný život začal nejvíce pokořu'ícimi i
nejtrapnějšimi skutky umrtvování: přidružil se hříš
níkům žadá o křest, jest křtěn a pak trvá čtyřicet dní
v postě i na modlitbě. Chodí po městech i vesnicích, hlá—
saje evangelium, potkávaje se všude s protivenstvím i
strádáním. Trpme s Ježíšem, chceme-li býti účastni
jeho slávy.

Ill. Pán náš vzorem umrtvovůnl při svém umučení,
Kde jej pozorovati, aniž se nám jeví opovrhován, ne
náviděn, opuštěn, zahrnut hanbou. vydán největším ú
trapám, tělesnými duševním? jest vpravdě „mužem
bolestí.“ Kráčl na Kalvarii ,obtižen sv'm křížem a
přináší se v oběť. Bez kříže nemůžeme oufati v život
věčný.

Rozjímání.
Povža'y nosíme mrtvení Ježíše na svém těle.

(II. Kor., 4, 10.)

!. Pán náš vzorem umrtvovánl od svého
narození. Syn Boží mohl se narodíti v bohat
stvíí v blahobytu, vésti život klidný a odejíti
5 tohoto světa bez utrpení, neboť k našemu vy
koupení stačílo mu jediné slovo. On však chtěl
z vlastní vůle naroditi se v chud'obči v poní
žení, žíti v práci i v utrpení a podstoupiti smrt
nejukrutnčjší i nejhanebnčjší.

Popati'me v Betlemě na chlév, kde se narodil,
na jesle a slámu, kde odpočívá, na plánky, které
ho halí, na slzy, které prolévá. Ježíš chtěl míti
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za podíl strádání a bolesti a již od svého naro
zeni nésti na svém božském těle umrtvení, které
bude zjevno na něm po celý jeho život!

V Judsku, v Egyptě, v Galilei, všude se nám
jeví v křížii utrpení. Jeho skrytý život jest
umrtvováním trvajícím po třicet let. Ničím se
tu nedává najevo jeho vznešenost. Jest považo
ván za syna chudého řemeslníka, jenž jest nucen
v potu své tváře dobývati si vezďejšího chleba.

Bez umrtvování nemůžeme býti jeho učedníky,
ani zasloužiti si jeho dědictví. Svatý Pavel dí:
„Jsme spoludědici Kristovými, ač—lispolu s ním
trpíme,“") a dodává, „povždy nosíme mrtvení
Ježíše na svém těle, aby iživot Ježíšův se zje
vil na těle našem.“2)

ll. Pán náš vzorem umrtvovánl za svého
veřejného života. Jeho veřejný život jest ži
vot pracovitýi bolestný. Začal jej nejvíce po—
kořujícímii nejtrapnějšími skutky umrtvování:
přidruživ se k hříšníkům žádal o křest pokání a
jest křtěn, pak se vzdaluje na poušť a trvá tam
čtyřicet dní v postě a na modlitbě.

_Vizme jej potom, an chodí po městech i ves
nicích, ano i pouštích, hlásaje své evangelium a
patkávaje se všude s protivenstvím i strádáním.
Místo aby naříkal, projevuje touhu trpěti ještě
více a mluvě o svém- umučení, dí: „Mám pokřtěn
býti křtem a kterak jsem stísněn, dokavad s:
nevykonář“3) A když svatý Petr proniknut prí
liš přirozenou náklonností chce jej přemluviti,
aby netrpěl, praví mu: „Jdi mi s očí, satane!

1) Rím., 8, 17. 2) u. Kor., 4, 10. 3) Luk., 12, 50.
23
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Pohoršením jsi mi, neboť nemáš na zřeteli věcí
Božích, nýbrž věci lidské.“l )

Ill. Pán náš vzorem umrtvovánl při svém
umučenl. Pozorujme ho zvláště při jeho umučení,
v one den, kdy dovolil svým nepřátelům, aby
na něm úplně ukojili svou zuřivost. Kdo by mohl
pochopiti hořkost kalichu, který dává na své
rty, aby jej vyprázdnil až na dno?

Kde jej můžeme pozorovati a neuzříti ho chu—
dého, opovrženého, neznámého, pohrdavého, ne
náviděného, pomlouvaného, pronásledovaného, o
puštěného, zahrnutého potupami a vydaného nej
větším utrpením tělesným i duševním, opravdově
„muže bolestí,“Ý) jak byl předpověděn proroky?

Tu zůstavuje svou duši smrtelnému zármutku,
cedí krvavý pot, podniká proti sobě samému nej
prudší i nejtajuplnčjší boj a snáší všechny úzko
sti smrtelného zápasu, pak jde svým nepřátelům
vstříc, přijímá polibek zrádného Jidáše a vydá
vá se na milosti nemilost nestydaté i nemilo
srdné rotě; potom se s ním nakládá jako s rou—
hačem, jest upliván, odsouzen a vydán pohanům;
brzy na to jedná se s ním jako“ s bláznem, jest s
hanbou poslán zpět, dává se přednost vrahu před
ním, jest bičován, trním korunován a odsouzen
k nejhanebnčjší smrti. Konečně se nám zjevuje,
an kráčí křížem obtížen na Kalvarii, padá pod
jeho břemenem, leží rozpiat na oltáři své oběti,
visí mezi nebem a zem na strašných hřebech,
kterými jsou probodeny jeho ruce i nohy!

„Chce-li kdo za mnou přijíti,“ praví nám, „za—
při sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne.“3)

1) Mat., lb, 23. '—')lsaiáš, 53, 3. 3) Mat., 16, 24 a '25.
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„Království nebeské násilí trpí, a ti, kteří násil'í
činí, uchvacují je.“l)

ježíš Kristus obětoval se za naše spasení, i my
se musímle s ním obětovati, chceme-li se státi ú
častnými zásluh jeho oběti. Kéž bychom mohli
říci se svatým Pavlem: „Vyplňuji na svém těle
to, co zůstává z útrap Kristových,“'—')„denně u
mírám;“1*) neboť když musil Kristus trpěti a tak
vejíti do slávy své,*) pak jest spravedlivo, aby
jeho učedníci trpěli s ním, aby se mohli zúčast
niti jeho vítězoslávy.

„Nemůžete se uchovati v životě milosti, leč u
mrtvujíce v sobě náklonnosti, zkažené přirozeno
sti, kterou nazývá svatý Pavel tělem; čím více
jim budete odpírati, tím více upevníte v sobě
život milosti. Jen takto budete též náležeti Ježíši
Kristu, jelikož, jak praví svatý Pavel, ti, kteří
jsou Kristovi, ukřižovali tělo své s jeho hříchy a
žádostivostmifh)

O můj božský Mistře, zveš mě, abych tě ná
sledoval na cestě kříže a obětoval se s tebou ke
slávě tvého nebeského Otce; snažně tě prosím,
uděl mi milosti následovati tebe v tvých utrpe—
ních, abych se mohl jednou státi účastným tvého
oslavení.

Duchovní kytice. „Musíme se státi podobný
mi obětovanémtu]ežíší Kristu a mrněti s ním, chce
me-li jej míti za svou hlavu, býti jedním z jeho
údů a slalad'c'ti v sobě hřích.“

(152. rozj., l.)

1) Mat., 11, 12. 2) Kolos., ], 24. 3) |. Kor., 15, 31.
4) Luk., 24, 26. 5) 45. rozj., l.

3.
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183. Nutnost umrtvování.
Krátký obsah. !. Umrtvovánijest nutné, aby

chom mohli zvitěziti nad svými zlými náklonnostmi.
Následkem hříchu nachází se v naší přirozenosti dvojí"
nezřízenost: vzpoura ducha proti Bohu a vzpoura těla
proti duchu. Zivot milosti nemůžeme uchovati, leč u
mrtvujíce náklonnosti přirozenosti. Kráčejme v šlépě
jích božského Mistra, zapírejme se a nesme zmužile
svůj kříž.

ll. Umrtvovánl lest nutné k nsorsveni spáchán ch
hříchů. Tak to chápali svatí. Chtěli hrdinnou cvič u
v umrtvování obětovati Bohu ve spojení s trpícím
Ježíšem zadostčinění za své hříchy. jak mnozí, a to
i na trůně, odívali se žíněmi a rouchem kajícim; a uklá
dali si nejkrutější strádání, aby se očístili od hříchu.
Svlékněme se sebe člověka staréhoi se skutky jeho.

lll. Umrtvováni jest nutné, abychom mohli násle
dovsti Pána naseho s prospivsti ve ctnosti. „Ti však,
kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo své i s vášněmi &
žádostmi,“ dí svatý Pavel. „Úkolem řeholníkovým jest,"
pravi svatý Jan Klimak, „činiti své přirozenosti násilí a
jakoby násilně uchvátiti království Boží.“ Prosme Ježíše
abychom ho mohli zmužile následovati na cestě strá—
dání i obětí.

Rozjímání.
Butlvtv-li duc/wm karty těla umrtvovatí, _žíti budem.

(Řím., 8, 13.)

]. Umrtvovsnl jest nutné, abychom mohli
zvltěziti nad svými zlými náklonnostmi. Ná
sledkem hříchu nachází se v naší přirozeností dvo—
jí nezřízcnost: vzpoura ducha. proti Bohu a vzpou
ra těla proti duchu. Rodímc se nakloněni ke
zlému; naše srdce jest se všech stran popuzováno
tisícerými nezřízcnýrni náruživostmí; dychtíme po
rozkoších a rozkoše nás vlckou ke hříchu. Z to
ho následujc povinnost jedlnati proti přirozenosti,
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odepříti jí, čeho žádá protivícího se ctnosti, ano
odí-íkati jí i mnohdy to, co jest jí dovoleno, ne
bot' sxatý Augustin praví: „Kdo si ničeho neod
říká z věcí dovolených, prijde brzy tak daleko,že bude konati i věci nedovolené. “

Zivot milosti uchováme, odpírajíce náklonno
stem neziízené přirozenosti, potírajíce je zmu
žile, abychom zeslabili jejich vliv na svou vůli.
Jako se snaží dábel přivésti nás k smrti věčné
ukojením našeho tělai našeho ducha, tak mu
síme mu odpírati dobrovolným strádáním i bo
lestmi a kráčeti cestou k životu věčnému.

Odejmětc umrtvování a člověk se hned stane
otrokem sobectví, tělesných náklonností a chtí
čů. Proto nám také božský Mistr nařizuje cvičbu
v této ctnosti. „Nedomnívcjtc se, .že jsem přišel
uvést pokoj na svět, nepřišel jsem uvést pokoj,
nýbrž meč. ') ,.Choe-li kdo za mnou pr iíti, za
při sebe sám a vezmi kříž svůj každolle nně a
následuj mne. Neboť kdo by chtěl život svůj za
chovati, ztratí jej, kdo by však ztratil zivot svůj
pro mne, ten zachová jej."l)

ll. Umrtvovánl jest nutné ]: napravenl spá
chaných hříchů. Umrtvování, které nám po
máhá varovati se zlého, jest též prostředkem na
praviti ono zlé, jehož jsme se do ustili. Tak to
chápali všichni svatí kajícníci. těli hrdinnou
cxičbou v umrtv ování obětovati Bohu ve spojení
s trpícím ježíšem zadostučinění za své hříchy,
kráceti Opačným směrem, nežli kam je vlekl ďá
bel, a získati opět vše, co ví, boji ztratili.

Ježíš Kristus nás zve, abychom kráčeli v jeho
šlépějích, chceme—liučiniti zadost za své hříchy.

') Mat., 10, 34. 2) Luk., o, 23—24.
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Trpěl sice za nás, ale zbývá trpěti i nám s ním,
abychom si přivlastnili jeho zásluhy a podle sva
tého apoštolal) vyplňovali na svém těle to, co
zůstává z útrap Kristových. On jest naší hlavou,
naším králem, vedl však život ráce, pokoření a
krve; dal se nazvati „mužem lestí.“2) Kterak
bychom mohli pomýšleti na to, kráčeti opačnou
cestou a milovati ještě rozkoše a ukojení ješitno
sti, vyhýbati se pokořením a práci?

Svatí jsou našimi vzory; jejich život byl na
plněn námahou, strádáním, kříži a sebezapíráním.
Slyšeli slova apoštolova: „Miláčkové, napomí—
nám vás, abyste jakožto cizinci a poutníci zdržo—
vali se tělesných žádostí, kteréž bojují proti du—
chu “*) „Svlékněte se sebe člověka starého, s je
ho skutky, umrtvěte pozemské údy své.“*) „Buď—
te mými následovníky a připodobňujte se k smrti
Ježíše Krista. 5) „Neboť jestliže jsme byli Vští
peni v něj co do podobnosti smrti jeho, zajisté
i co do vzkříšení budeme v něj vštípenif'B)

Ill. Umrtvovánl jest nutné, abychom mohli
následovní Pána našeho a prospívati ve ctno
ati. Zavazuje-li příkaz umrtvování všechny vě—
řící, pak zavazuje zvláště nás řeholníky, poně
vadž se veřejně hlásíme k následování Ježíše
Krista netoliko na LCStčpřikázání, nýbrži na
cestě rad. Stav náš jest podstatně stavem kříže,
obětí, sebezapírání a práce; mnozí jej nazvali
mučednictvím; nekonati v něm tedy umrtvování
znamenalo by lháti svým jménem a svým šatem
a klamati lidii sebe. „Úkolem řeholníkovým,“
praví svatý jan Klimak, „jest činiti své přiroze

1) Kolos., ], 24. =*) Isaiáš, 53, 3. 3) |. Petr., 2, II.
*) Kolos., 3, 5 a 9. 5) Filip., 3, 10 a 17. 6) Rím., o. 5.
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nosti násilí a jakoby násilně uchvátiti království
Boží“

„Ti, kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo svéi
s vášněmi a žádostmi,“ praví svatý Pavell) „Ze—
mřeli a život jejich jest skryt s Kristem v Bo
hu."f) Dobrý řeholník vítězí nad tělemi krví
s milostí ježíše Krista, jehož jest věrným násle
dovm'kem. Rozkoše si ponechává pro život bu
doucí, v tomto životě chce jen utrpení, práce a
oběti.

Bez umrtvování nebyli bychom muži modlitby,
neboť svatý Bernardi d'í, že „modlitba bez umrtvo
vání jest klam.“ Mohli bychom pnospívati v do
konalosti, když každý stupeň k dokonalosti před
pokládá násilí proti nezřízene' přirozenosti a od—
loučení od sebe samých? Mohli bychom zacho
vávati své sliby chudoby, čistoty a poslušnosti,
když předmětem jejich jest právě obětování hra—
bivosti, smyslnosti & ješitnosti?

O ježíši, jenž jsi se dal nazvati „mužem bole
stí," snažně tě prosím, uděl mi milost následo
vati tebe zmužile na cestě strádání a obětí, kte
rou jsi kráčel a kterou chceš, abych kráčeli já
s tebou.

Duchovní kytice. „]est nemožno zkrotiti své
náruživost! (: zamezili, aby se tělo nebauřilp,
jestliže ncužánáme k jefich podrobení postu a
umrmowáwz'f'

(179. rozj., 2.)

1) ('ialat., 5, 24. 2) Kolos., 3, 3.
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184. Vlastnosti umrtvování.

Krátký obsah. i. Umrtvováni musi pocházeti
: nadpřirozené pohnutky. Umrtvovati se musíme s
pravým úmyslem oslavovati Boha, státi se podobnými
trpícímu Ježíši, zkrotiti své tělo, činiti zadost za hří
chy svči bližních a prospívati na cestě dokonalosti.
Kež bychom mohli opravdově říci se svatým Pavlem:
„Denně umírám.“

ll. Umrtvováni musí býti zmužilé !vytrvalé. Zatněme
sekyru do kořene stromu, abychom jsouce očištěni od
svých náruživostí, požívali vnitřního pokoje. Pomně
me, že ježíš Kristus pravil: „Království nebeské trpí
násilí, a kteří násilí činí. uchvacují je.“ Musíme pod
niknouti proti sobě boj, který netrpí ani míru. ani
příměří.

lil. Umrtvováni musí býti všeobecné i opatrné. U
mrtvování, jež jest pro všechny časy, jest též pro
každý věk. Musíme se umrtvovati všude i ve všem;
přece však opatrně, bez rušení pořádku a jednajíce.
poslušně podle řízení představen'ch. Pane, uděl nám
zmužilosti, abychom se mohli obetovati ke slávě tvého
Otce.

Rozjímání.
Obraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem a

s pláče/ní s kvílení/n. (1091, 2, 12.1

[. Umrtvovánl musi pocházeti z nadpřiro
zené pohnutky. Umrtvování jest křesťanskou
ctností, vychází-li z milosti. Musíme je konati
s čistým úmyslem oslavovati Boha, plníti čeho od
nás žádá a státi se podobnými trpícímu ežíši.
Mějme tedy v úmyslu zkrotiti své tělo, k yž se
bouří proti duchřu, ujařmiti svou ješitnosti své
náruživosti, zabezpečiti se předem před záměry
nepřítele spásy, činiti zadost za. své hříchy a za
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hi—íchybližního. Umrtvujme se, abychom mohli
zachovávati svá svatá pravidla a prospívati na
cestě dokonalosti, kterou kráčeti jsme povoláni.

_)ak pošetilými bychom tedy byli, kdybychom
měli jen lidské pohnutky při cvičbě v této ctnosti!
Náleželi bychom k těm, o nichž mluví Ježíš Kri
stus, řka: „Když se postíte, nebuďte jako po
krytci zasmušilí; neboť zachmuřují tváře své,
aby zjevno bylo lidem, že se postí“ Pak d'o
dává: „Ty však, když se postíš, pomaž hlavu
svou a tvář svou umyj, aby nebylo zjevno lidem,
že se postíš, nýbrž Otci tvému, kterýž jest ve
skrytě; a Otec tvůj, jenž vidí ve skrytě, od'platí
tobČÍW)

Svatý Pavel pravil: „Denně umírám.“2) Ti,
kteří jsou Kristovi, musí moci říci totéž a snažiti
se každého dne usmrtiti v sobě člověka těles
ného.

ll. Umrtvování musí býti zmužílé i vy
trvalé. Musíme se věnovati jeho cvičbě 3 od'
hodlanou vůlí, zničiti v sobě starého člověka s je—
ho žádostmi. „Mnohdy beze všeho dlužno užíti
násilí,“ praví Následování Krista, „mužně če
liti smyslné žádosti a nedbati, co tělo chce a če—
ho nechce; nýbrž o to se hlavně snažiti, aby se
i proti své chuti podrobovalo duchu; a dlužno je
tak dlouho trestati a ve službu podhnaňovati, až
„jest ochotno ke všemu a d'ovedle vzíti zavděk i s
málem a spokojí sei s prostinkými požitky a
neosmělí se brojiti proti ničemu, co se mu snad
nepodobáÍW)

16—18. 2) |. K0r., 15, 31. 3) Kn. Ill.,!l) Mat., ()
11 '3.)
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„Přiložme sekyru ke kořenu, abychom, očiště
ni jsouce od svých vášni, měli mysl pokojnou.“1)

Buďme srdnatí, Ježíš Kristus nás k tomu vy
zývá: „Království nebeské násilí trpí, a ti, kteří
násilí činí, uchvacují je.“-')

Opravdově umrtvená duše umí se zdržovati,
zí-íkati se svých choutek, bojovati proti svým ná
klonnostem, odsoudíti se k namáhavým skutkům,
zbaviti se nadbytečných věcí a odříci si část věcí
potřebných a přece se domnívá., že ještě nevy
konala dost.

Zlá žádostivost zůstává v nás ustavičně, a pře
stati proti ní bojovati znamená poskytnouti jí
výhody; tento nepřítel nás všude následuje a
slídí po každé příležitosti nám uškoditi, a proto
třeba nad ním co nejpřesněji bdíti.

Ill. Umrtvovůnl musí býti všeobecněiopa
trné. Umrtvování jest pro všechny časy a jest
též pro každý věk; dítě se v něm musí cvičiti, aby
se připravilo na budoucí zkoušky; jinoch, aby
zkrotil své bouřlivé náruživosti; muž, aby se
udržel v dobrém, a stařec, aby vzdělával mlá—
dež a připravil se objevíti se před Bohem.

Umrtvovati se musíme všude: doma, ve třídě,
na ulicích, v kostele. Musíme se umrtvovatí při
jídle, při odpočinku, při práci, při zotavení, při
studiu. Umrtvovati se musíme v nepatrných vě
cech právě tak jako ve velkých, neboť činíme—li
si násilí ve věcech nepatrných, stanou se nám
násilí, jež si musíme konati ve věcech velkých,
snadnými.

Umrtvováni musí býti také všeobecné v tom
smyslu, že se musí vztahovati též na všechny na—

[) Kn. |., 11,4.2) Mat., n, 12.
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še schopnosti. Musíme umrtvovati svůj rozum,
5\ou pamět, svou obrazotvornosti vlastní smý
šleaí; musíme umrtvovatí své choutky, svou pova
hu, svůj rozmar, své náklonnosti; všechny své
náxuživosti, zvláště pýchu, hrabivost 1 smyslnost.
Musíme umrtvovati svůj jazyk zbožným zacho
váváním mlčení, své oči, své uši, svou chut, svůj
čich i svůj hmat, „užívajíce tvorů, jako bychom
neužívali. “1)

Tato ctnost musí býti opatrná, shodiovati se
s pořádkem a říditi se poslušnosti. Řeholník po
tírá v sobě hned:| s počátku vše, co může obtěžo
vati jeho spolubratry; rád se uskrovní, aby mohl
působiti radost jiným; umí se zapíratii přemá—
hatí, abv udržel klidi soulad. Sebe nešetří, ne
vrhá se vsak také na cestu stradám která mu
může škoditi. Poslušně ser1řídí pokyny svých před
stavených, nebot' ví, jak dí svatý Bernard, že
dobré skutky, které konámc z vlastní vůle, pře
stávají býti pro nás již tím samým skutky d'o
biými.

Reholník již značně pokročil, koná-li všechny
předepsané nebo dbvolené skutky umrtvování
svých pravidel, veda obyčejný život, ale neoby—
čejným způsobem.

Pane, ud'ěl mi zmužilosti obětovati se pro slá
vu tvého Otce v tomto životě, abych se stal
obětí, která jest hodna býti tebou jemu oběto
vána na věčnosti.

Duchovní kytice. „Obětujte Bohu občas ně
jaké umrtnení měkteréh-oosmyslu, odumírajice tak
to nepozorovamě sobě samým.“

(Sbírka)

1) |. Kor., 7, 31.
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185. Přednosti umrtvování.

Krátký obsoh. !. Umrtvováni nám pomáhá !:
vitězstvinad náruživostmi. Umrhovánim, praví svatý
Cyprian, ?apuzujeme nestvůru zlé žádostivosti. spon-_
táváme ji pevně, a ona nemůže ničeho jiného než hrýzti
pouta, kterými est spoutána. Duch opanuje tělo & sla
bost tělesná stavá se silou duševní. Odrážejme střely
svého nepřítele a umrt\0\áním vitězme nad smyslno
stí, kterou v nás dráždí.

II. Umrtvovůnl jest zdrojem hojných milosti. Duch
S\atý se nám tím více sdílí, čím menší panst\í má nad
námi zlá žádostivost. Umrhování nám získává nejhoj
nější milosti. Svatí b_vli tim více obdařeni milostmi,
čím více ukřižovali své tělo a pokořovali svého ducha.
Ukřižujme se s Ježíšem Kristem, umírajice světu, tělu
i sobě samým.

III. Umrtvovůní spojujes Bohem a pomáhá k velké
mu pokroku v dokonnlostl. Cím \íce jsme zbaveni
toho, co se líbí smyslům a \lastnimu duchu. tím snad
něji můžeme blížiti se k Bohu a přilnouti jen k němu.
Umrt\ený člověk žije v jistém smyslu, jakoby byl v
nebi. Buďme dbalí umrtvování a dosáhneme pravé du—
chovní radosti, jež jest jeho užitkem.

Rozjímání.
Vnější člověk náš se hubí, ale) člověk náš vnitřní se

obnovuje. (ll. Kor., 4, 16.)

[. Umrtvovánl nám pomáhá k vítězství nad
náruživostmi.Hlavhí před'nosníumrtvl0vání jest,
že nám pomáhá \'ítčziti nad tělem. „Ti, kteří jsou
Kristovi," dí svatý Pawel, „ukřižovali tělo své
i s vášnčmi & žádostmi. “) „Umrtvovtáním, “ do
dává svatý Cyprian, „zapuzujeme nestvlůru zlé
žádostívosti až do nejzazšího zákopu duše, a

1) Gal., 5, 34.
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spoutáváme ji pevně v hloubí srdce, kde ne
může činiti ničeho jiného, než hrýzti pouta, jimiž
jest spoutána;“ duch panuje nad tělem a těles
ná slabost stává se duševní silou.

Umrtvování nám pomáhá zvítěziti nad svě
tem i ďáblem, kteří se spikli o naši záhubu. Staví
mezi nás a svět spasitelnou zeď; zahaluje naše
zraky, aby nám ukrylo jeho marnosti. Zacpává
naše uši, abychom neslyšeli jeho nebezpečných
řečí, ano zapuzujei z naší mysli myšlenky na
jeho hříšné rozkoše.

Dábel dráždí naše nezřízené choutky, avšak
jeho pokušením dostává se v umrtveném- těle a
duchu jen odmítavé odpovědi. Napadá nás vše
možně, aby se pokusil strhnouti naši vůli ke zlé
mu, avšak umrtvování jest nám bezpečným pro
středkem odrážeti šípy, jež proti nám metá, a
uvádí nás do nejvýhodnějšího postavení, aby—
chom mohli zvítěziti nad jeho zlobou.

ll. Umrtvovánl jest bohatým zdrojem mi
losti. Umrtvování nechává volnou cestu nebes
kým osvícením; neboť maří účinky náruživostí,
které rozum vždy zatemňují; ono tato osvícení
irozmmožuje, poněvadž nás činí ochotnýmí ku
přijetí výlevů Ducha svatého, Ducha to světla,
jenž se nám tím více sdílí, čím menší panství má
nad námi zlá žádostivost. Za příčinou těchto
předností oddali se svatí a přátelé Boží velkým
umrtvováním, nežli učinili důležitá rozhodnutí
a jestliže náš svatý Otec tak velice přísně žil,
nežli dal prvním Bratřím pravidla našeho insti
tutu, činil tak z téhož důvoďu.

Umrtvování nám zjednává nejvzácnější milo
sti. Skrze ně přinášíme Bohu d'ary, Bůh však se.
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nedá překonati ve velkomyslnosti a splácí nám
aspoň stonásobně. Zdaž nepozorujeme, že svatí
dosáhli tím více ďarů milosti, čím více ukřižovali
své těl-o a čím více pokořovali svého ducha?

Proto píše také svatý František Saleský: „Není
lepšího prostředku k zabezpečení naší spásy než
ukřižovati se s Ježíšem Kristem a od'říkati se
světa, ďáblai sebe samých. Čiňme tak věrně a
Bůh zahrne nás milostmi na tomto světě a dá
nám korunu své slávy na světě onom.“

Ill. Umrtvovánl spojuje s Bohem a pomá
há k velkému pokroku v dokonalosti. Čím
více jest tělo pokořené i umrtvené, tím více jest
d'uše očištěna. a tím více se stává Bohu milejší a
způsobilejší k dosažení oné dbkonalosti, která
jí přísluší.“1)

„Čím více jsme zbaveni toho, co lahodí smy—
slům a vlastnímu duchu, tím snadněji můžeme
přilnouti k Bohu. Umrtvený člověk nemá již chuti
na tom, co jest světského, a žije do jisté míry,
jako by byl v nebi.““?)Nepřestává prospívati ve
zbožnosti, na duchu rozjímání a v horlivosti ve
službě Boží. Panství, kterého dosáhl nad sebou
samým zbavuje ho množství roztržitostí při d'u—
chovních cvičeních a pomáhá mu čerpati z nich
veškeren užitek, který v sobě chovají.

Umrtvování nás podivuhod'ně při ravuje lén
přijetí svátostí; uchovávái zdokon uje v nás
ctnosti, zvláště čistotu, tuto lilii zahrady xie-»
beské, která noste jen mezi trním přísnosti.

Umrtvené duše činí velké pokroky v d'okona
losti, přetrhaly pouta, která vadila jejich krokům

1) 59. rozj., ]. 2) 156. rozj., 3.
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a uvrhly do moře vše, čím byly přetíženy. Volně
a bez překážky pnospívají denně v duchovním
životě podle slov svatého apoštola: „Vnější člo
věk náš se hubí, ale člověk náš vnitřní se obno
vujef“

Pravá radost jest užitkem umrtvování. Svatí,
kteří vedli život největšího ukřižování, byli na
plnění největší útěchou a mohli říci s apoštolem:
„Překypuji radostí při všem soužení svém,“l) ane
bo s královským prorokem: „Obrátils mi, Pane,
kvílení má v radost, roztrhls žínici mou a d'als mi
pás veselí.“í')

Snažně tě prosim, o můj Bože, račiž mi uděliti
milosti cvičiti se v umrtvowá'ní s onou zmužilos'tí,
s níž se cvičili tvo'í svatí, abych tě oslavoval
podle jejich příkla 'u obětováním sebe sama a
byl připuštěn oslavovati tě jako oni v nebi.

Duchovní kytice. „Umrtvovám' pobořuje tělo
a čím. je pokušením méně přístupným, proto ho
musite užívati po všechny (iny jako štítu proti
ďáblu.“

(174. rozj., 3.)

i) fl. Kor., 7, 4. 2) Zalm 29., 12.
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186. Vnitřní umrtvování.

Krátký obsah. [. Nutnost vnitřníhoumrtvovů
nl. Svatý apoštol Pavel napomíná věřicí: „Obnovte se
na duchu mysli své a oblccte člověka nového, stvoře—
ne'ho podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Nebot' jste zemřeli, a život 'váš jest skryt s Kristem
v Bohu; svlecte se sebe člověka starého s jeho skutky.“
Bůh žádá od vás, abyste žili a jednali jen božským
jeho Duchem. Udržujme schopnosti duchai srdce pod
jhem zákona svatého evangelia.

ll. Vnitřní umrtvováni očišťuje naše schopnosti.
„Snažte se,“ dí svatý Jan Křtitel z La Salle „bv váš
duch byl vždy tak na sebe pozorný, aby mohl při
jímati osvícení, jež Duch Boží hodlá mu uděliti. a aby
se pak mohl říditi jimi s moudrostí při všech sv'ch

pracích.“ Zaměstnávejme svůj rozum velkgimi myš enkami viry a vypuďme z něho myšlenky sv tské.

III. Vnitřní umrtvovůni řidi hnuti srdce. „jak to,“
praví Následováni Krista, „že mnozi svatí dospěli tak
velké dokonalosti v živote rozjímavém? Protože se
přičinili, aby v sobě umrtvili všecky tělesné žádosti a
protože dovedli veškerou vroucností svého srdce lnou—
ti k Bohu a nerušeně žíti sobě.“ Hledejme jen Boha;
Bůh jediný stačí, pravila svatá Terezie.

Rozjímání.
Báli se Hospodina je zbožná věda. (Etch., l, 17.)

l. Nutnost vnitřního umrtvování. Svatý &
poštol Pavel napomíná věřící: „Obnovte se na du
chu mysli své a oblecte člověka nového, stvoře
ného podle Boha ve spravedlnosti a svatosti
pravdy.“l) „Neboť jste zemřeli, a život váš jest
skryt s Kristem v Bohu; svlecte se sebe člověka
starého s 'jeho skutky.“2) Odložme vše, co se
protivi v našem duchu i v našem srdci Ježíši Kri

1) Efes., 4, 23 a 2—1.2) Kolos., 3, 3 a 9.
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stu, člověku to novémlu, k jehož podobenství se
musíme utvořiti zevně, ale především vnitřně.

Schopnosti našeho ducha 1 srdbe byly právě
tak zkaženy hííchem jako naše smysly, proto
je musíme držeti pod jhem zákona svatého evan—
gelia. i\ás ledkem (dědičného hříchu obdržely
špatný popud, proti němuž musime působiti, aby
chom se neuvrhli do propasti záhuby; jsou pod
robeny vlivu zlého ducha, jemuž musíme s mi
lostí Boží odpírati, jinak bychom byli v nebezPC
či upadnouti až na nejnižší stupeň neřesti.

„Musíte umrtvoxati svého \lastního ducha, jenž
nesmí již ve vás žíti, poněvadž Bůh od vás žádá,
abyste žili a jednali jen podle božského jeho
ducha.“l)

ll. Vnitřní umrtvování očišťuje naše schop—nosti. Vnitřní umrtvování jest oj proti nám
samým, boj to těžký, vyžadující velké zmužilo
sti a pevné vůle. Nejsme však sami ani beze zbra—
ně, za pomocníka máme samého Ducha svatého a
zbraní naší jsou všechny prostředky dokonalosti,
kterých nám poskytuje náš svatý stav.

Zůstaven sám sobě jest náš rozum zdrojem my—
šlenek často nebezpečných, proto musíme nad
ním bdíti a zaměstnávati jej s poznáváním Bo
ha a jeho skutků, učiniti jej pozorným na osví
cení, která nám uděluje Duch svatý, a sytiti jej
velkými myšlenkami víry a náboženství.

Obrazotvornost, 'kterou svata Terezie tak
správně nazývá „domácím šaškem“, jest příčinou
nekonečného množství roztržitostí, proto jest nut
no ji opanovati v jejich úchylkách, a bychom ty

|) 79. roxj., ].

24
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to předešli, musíme: jí užívati k tomu, čím se mají
naše myšlenky zabývati, totiž: tajemstvími Kri
stovými, místy, kde se tato udšála, obrazy sva
tými a obrazy, které nás mohou poučiti o nádhe
ře nebeské.

„Snažte se, by váš duch byl vždy tak na sebe
pozorný, aby mohl přijímati osvícení, jež Duch
Boží hodlá mu uděliti, a aby se pak mohl říditi
jimi s moudrostí při všech svých pracích.“l)

lll. Vnitřní umrtvováni řídí hnutí srdce.
Musíme v sobě umrtvovati přilnulost k vlastnímu
duchu, jež jest počátkem četných chyb, zhoub
nou překážkou působení Ducha svatého a našeho
pokroku v dokonalosti.

Musíme se míti na pozoru před tužbami svého
srdce, před svými přirozenými náklonnostmi a
náruživostmi, které nás strhují k nezřízenosti a
k nepořádku. „Miláčkové,“ pravi svatý Petr, „na
pomínám vás, abyste jakožto cizinci a poutníci,
zdržovali se tělesných žádostí, kteréž bojují proti
duši.““-') Svatý Pavel rovněž dí: „Podle ducha
žijte, a žádostí těla nevykonáte. Neboť tělo žá
dá proti duchu, duch pak proti tělu; ti totiž jsou
proti sobě.“a)

„Jak to,“ praví Následování Krista, „že mnozí
svatí dospěli tak velké dokonalosti v životě roz
jímavém? Protože se přičinili, aby v sobě umrtvi
li všecky tělesné žádosti a protože dovedli vc
škerou vroucností svého srd'ce lnouti k Bohu a
nerušeně žíti sobě.“*)

Duch Boží sděluje se jen srdcím, která jsou
prosta pozemských náklonností. Proto musíme

1) Sbírka. 2) |. Petr., 2, 11. 3) Galat., 5, 10 a 17.
4) Kn. l., 11, 2.
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hned z počátku přetrhnouti pouta svého srdce
.se tvorem, milovati jen Boha, v Bohu a pro Bo—
ha. „Bůh jediný stačí,“ praví svatá. Terezie.

Slyšme Ježíše Krista: „Chce—li kdo za mnou
přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a násle
duj mne,“l) umrtvování ducha, srdce i vůle jest
očividně části tohoto sebezapření; konejme je tedy
zmužile i vytrvale. ó, jak si to budeme pochva
lovati, neboť čím více umřeme sobě samým, tím
více budeme žíti život Kristův; jako vítězi nad
svými náklonnostmi a páni svého srdce, budeme
se í—íditijen popudy milosti a s ní kráčeti od
ctnosti ke ctnosti, až dosáhneme nebeské odměny,
která jest přislíbena lidem dobré vůle.

„Bože můj, z lásky k tobě si umiňuji přičiniti
se všemožně, abych sobě odumřel a žil jen tobě.
Od'říkám se vlastních náhledů a všech smysl—
ných rozkoší.“2) Dejž, abych setrval v této o
chotě a kráčel s tebou cestou obětí a 'dbspěl slávy,
která jest jejím cílem.

Duchovní kytice. ,Ma'me se zďržovati uká
jem' ducha, jelikož působí souši v nitru ducha a
olupuje další o pomazání Ducha Boží/90, jenž
v ní přebývá-"

(Sbírka.)

1) Mar., 8, 34. 2) Ranní modlitba.
24.



187. Umrtvování smyslů.
Krátký obsah. 1. Umrtvováni smyslů je nutné

k uvarovůnlhřlchu. Naše smysly jsou dveřmi, jimiž
vcháu obyčejně hřích do duše. Proto byli svatl tak
velice dbalí umrtvovati je, aby tím snáze neupadli do
hříchu, praví svatý Jan Křtitel z La Salle. Budeme-li
duchem kony těla umrtvovati, žíti budeme. dí svatý
Pavel.

II. Umrtvováni smyslů jest nutné ku pokroku v do
konalosti. Proto praví učitelé duchovníhoživota: „Hleď
te podrobiti tělo duchu; jestliže tomu odpírá, prinutte
je, až jest ke všemu ochotno a dovede se spokojiti s
málem a nikdy nereptati.“ Nemůžete prospívati, ne
držíte-li svých smyslů na uzdě. Užívejme údů svého
těla ke spravedlnosti, abychom se stali .svatými, praví
svatý Pavel.

Ill. Umrtvovúnl smyslů jest nutné k řeholnimu žl
votu. „K umrtvování smyslů musí vás nabádati pře
svědčení,“ dí svatý jan Křtitel z La Salle. „že čím
více je umrtvujetc, tím většího vnitřního pokoje na
budete a tím snáze se udržíte v přítomnosti Boží.“
Odstraňte umrtvování smyslů a řeholní duch hned
zmizí, jako prchá voňavka. není-li zavřena. Dej nám,
božský Ukřižovaný, abychom se ti stali podobnými.

Rozjímání.
Umrtvétc pozemské údy své. (Kolos., 3, 5.1

[. Umrtvovánl smyslů jest nutné k uvero
Vůlll hříchu. „Smysly jsou dveřmi," praví náš
svatý zakladatel, „jimiž nejčastěji vniká hřích
do naší duše; proto svatí tak horlivě je umrtvo
vali, aby neupadli tak snadno do hříchu.“ly) Ne
umrtvovati jich znamená vydati se nepříteli spásy.

Nestačí křesťanu ukřižovati jen své nepravosti,
musí uki'ižovati též své tělo, jež jest jejich zdro

*) Sbírka.
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jem a pokrmem. Hříchy mají svůj počátek v těle,
v našich smyslech podle slov svatého Pavla: „Vi
dím jiný zákon v údech svých, který odporuje
zákonu mysli má a jímá mě zákonem hříchu, jenž
jest v údech mých. Já nešťastný člověk! Kdo mě
vysvobodí z těla smrti této?“1')

Naše tělo jest nejnebezpečnějším naším nepří
telem, proto praví Následování Kristař) že ne
smíme nikdy ustati je trestati, abychom je uči
nili neschopným nám škoditi. Apoštol velmi na
bádá včříc1 k cvičbě v umrtvování smyslů: „Bu
dete-li žíti podle těla, zemí-ete; budete-li však
d'uchem kony těla umrtvovati, žíti budete.“3)
„Kdo rozse'vá na svém těle, z těla také bude sklí
zet záhubu; kdo však rozsévá na duchu, z ducha
bude sklízet život věčný.“—*)„Trestám tělo své
a podrobují v služebnost, abych snad kázav jiným,
sám nebyl zavržen.“5) „Dejte údy své ve službu
spravedlnosti ku posvěcenífš;

ll. Umrtvovául smyslů iest nutné ku po
kroku v dokonalosti. Zevnější umrtvování jest
nutné k našemu pokroku v dokonalosti. Proto
praví učitelé duchovního života: „Hleďte podro
biti tělo duchu; a dlužno je tak dlouho trestati,
a ve službu podmaňovati, až jest ochotno ke vše
mu a dovede vzíti zavdčki s málem a spokojí
sei s požitky prostinkýmí, a neosmělí se bro
jiti proti ničemu, co se mu snad nepodobá.“7)
Nemůžete činiti pokroku, nedržíte-li svých smy
.slů na uzdě.

]) Rím., 7, 23 a 2—1.2) Kn. l., 21, l. 3) Rím., 8, 13.
*) Galat., 6, 8. 5) [. Kor., 9, 27. 6) Rím., O, 19.
7) Násl. Kr., lm. III., 11, 3.
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„Užívání smyslů jest lidem potřebné, ale pone—
vadž jich snadno zneužívají a jejich zneužíváním
upadají do velkých chyb, proto jest jim neméně
nutno je u'mrtvovat1.“')

„Povždy nosme mrtvení ježíše na svém těle,
aby i život Ježíšův se zjevil na těle našem.“2) „Ti
však, kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo svéi s
vášněmí a zádostmifl) '

Kterak bychom se neměli oddati umrtvování
smyslů my, učedhíci Boha, jenž se stal pro nás
„mužem bolestí“, zbaveným svého roucha, přibi
tým na kříž a korunovaným trním! O, jak jest
možno postaviti se před kříž a pomýšleti ještě
na ukojení smyslů!

lll. Umrtvovánl smyslů jest nutné pro ře
holnl stav. „K umrtvování smyslů má vás na—
bádati přesvědčení, že čím více 'e umrtvujete,
tím většího vnitřního pokoje nabu “ete a tím sná—
ze se udržíte v přítomnosti Boží.“

Zdaž nejsme výsadními učedníky ]ežíšovými a
povolání následovati ho ve větší blízkosti nežli
ostatní věřící na cestě jeho oběti? Nejsme dlužní
dávati jim dobrý příklad? Nebudeme jim však
ku pohoršení, neZpozorují-li na nás velké zdrže
livosti smyslů a opravdového podrobení těla du
Chu?

Ostatně bez umrtvování zevnějšího nemůžeme
zachovávati pravidla, poněvadž nám to výslovně
předpisují, nemůžeme si uchovati také ducha své
ho stavu, jehož účinkem jest právě odpoutání od
věci zevnějších, abychom se mohli zabývati věc
mi vnitřními. Odstraňte umrtvování smyslů a ře

1) Sbírka. “-')ll. Kor.. -I, I(). 3) Galat., 5, 24. .) Sbírka
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holní duch hned zmizí ; jako prchá voňavka, ne—
ní-li zavřena, anebo jako kapka vody na slunci
nebo na větru.

Umrtvujme se v užívání zraku, vystavujeť nás
ze všech smyslů nejvíce velkým nebezpečenstvím,
neboť otvírá nejvíce nepříteli spásy přístup do
naší duše. Běda řeholníku, nebdí—li nad svými
pohledy! Nebude se moci vyhnouti osidlům svě
tai ďábla a nedosáhne ducha rozjímání, neboť
praví svatý Bernard, „rozjímání bez umrtvová
ní jest klam; abychom měli srdbe pozdvižené k
nebi, musíme míti oči sklopené k zemi.“

Zavřeme své uši marnivým hovorům, neužiteč
ným řečem a slovům protivícím se lásce.

Umrtvujme se v užívání čichu, chuti a hmatu;
ať nic na nás nedává najevo přilnulost k rozko
ším a ku pohodlí. Jak odporným by bylo viděti
řeholníka, vyhledávajícího lahůdky, a který jest
těžce uspokojitelný při jídle!

Račiž mi uděliti, o božský Ukřižovaný, zmuži
losti státi se ti podobným, neboť jen ti, kteří jsou
ti podobní, mohou se zúčastniti tvé slávy ve
vlasti nebeské.

Duchovní kytice. „Máme se zdržovati smysl
ných rozhosí, poněvadž ten, jenž miluje smyslné
rozkoše. nechápe těch věcí, které jsou Ducha Bo
žího. a nemůže jim roznměti.“

(Sbírka.)
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188. Smyslný život.
Krátký obsah. 1. V čem záleží smvslný život.

Jest to život člověka, jenž se vyhýbá utrpení a práci
vyhledává pohodlí, nechce ničeho postrádati. co možna
nejméně béře na sebe jho evangelia, jako by ježíš
Kristus nebyl přikázal sebezapíraní a zničení zl'ch

1Žádostí. Vyhýhejme se otroctví smyslů, jež poutá ušizemi.

ll. Smytlný žlvot jest duši zhoubný. Jest potravou
trojí žádosti stále v nás žijící; odnímá duši všechnu
energii k dobrému, rozmnožuje příležitosti k poku
šením a zároveň nás činí mnohem slabšími k odporo
vání jim. Následujme svatých v boji, který vedli pro
ti tělesné žádosti.

Ill. Smyslnýživot lest v odporu sevangeliem. Svatý
Jan Křtitel z La Salle di: „jsme jen potud křesťany.
pokud se podobáme Spasiteli, a právě láska k umrtvo
vání činí nás jemu podobnými. Snažte se tedy nedati
žádnému dni uplynouti, aniž jste se umrtvovali a to
duchem víry a abyste dali znaky náboženství, které
vyznáváte.“ Rid'me se touto moudrou radou našeho
svatého zakladatele.

Rozjímání.
Člověk duše:-wi nepřijímá tér/1 věri, které jsou Ducha

Božího. (l. Kor., 2. M.)

ll. V čem záleží smyslný život. Smyslný
život jest život člověka, který aniž chce dopu
stiti se hříchu, přece dovoluje si to, co lichotí
jeho náklonnostem, jenž se vyhýbá utrpení a prá
ci, vyhledává pohodlí a příjemnost, nechce niče—
ho postrád'ati ať zdráv at' nemocen, jenž co možná
nejméně nese jho evangelia, jenž zkrátka jedná,
jako by Ježíš Kristus nebyl přikázal sebezapírání
a zničení zlých žádostivostí.
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Smyslný život jest hanbou; dává najevo, že
duše jest otrokyní těla, že rozum-i srdce, které
jsou stvořeny patřiti na pravdu věčnou a ji mi—
lovati, jsou podrobeny hříšnému tělu, jež jest
určeno státi se pastvou červů. Proto želí králov
ský prorok tohoto nepořádku s největším roz
hořčením volaje: „Člověk, jsa vážen toho ne—
chápe, jest jak zvěř nemoudrá, která je pro
nůž,“l) srdce jeho úplně smyslné zavřeno jest
zákonu Hospodinovu „přilnula ku prahu jeho
duše."'-')

ll. Smyslný život iest ctnosti zhoubný.
Smyslný život jest zhoubný ctnosti, neboť ješt
potravou trojí žádosti stále v nás žijící, odnímá
duši všechnu energii k dobrému, rozmnožuje pří
ležitost k pokušením a zároveň nás činí slabšími
k odporu a činí nás náchylnými k přemnohým
i k nejtěžším hříchům.

Proto se můžeme udržeti ctnostnými jen tehdy
když odpíráme svým zlým náklonnostem a u
mrtvujeme svou přirozenost. „Smysly jsou dveř
mi, jimiž nejčastěji vniká hřích do naší duše;“3)
nepotlačovati jich znamená zůstaviti ďáblu volný
přístup do naší duše. „Ti, kdož se spravují smy
slností,“ praví Následování Krista, „poskvrňuj'í
své svědomí a ztrácejí Boží milost.“*)

Všichni svatí byli o tom přesvědčeni; proto se
nezdržovali tim, co lichotí tělu a co se leskne
ve světě; sloužili Pánu o hladu a žízní, v zimě
bděnírn a posty; jísti, pití a spáti bylo jim sou
žením a velkou strastí; aby zvítězili nad žádo—

ř) Zalm 48.. 13. 2) Zalm 118., 25. 3) Sbírka. *) Kn.
l., l, 5.
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stivostí, oddávali se nejtěžší práci a nejstrašněj
ším přísnostem. jsme však méně pokoušeni než
oni, anebo máme se za silnější nežli byli oni?

Ill. Smyslný život jest v odporu : evan
geliem. „Jsme jen potud křesťany, pokud se
podobáme Spasiteli, a právě láska k utrpením i
k umrtvov ání činí nás jemu podobnými. Snažte
se tedy nedati žádnému dni uplynouti, aniž jste
se umrtvovali, a to duchem víry, a byste dali
znaky náboženství, které vyznáváte.“1)

Smyslný život jest v odporu s evangeliem, kde
zajisté čteme slova Kristova: „Kdo nalezne život
svůj, ztratí jej a kdo ztratí život svůj pro mne,
nalezne jej.““-') „Chce-li kdo za mnou přijíti, za
při sebe sám- a vezmi kříž svůj a následuj mne.“s)
„Běda vám bohatým, neboť již máte potěšení svo—
je. Běda vám, kteří jste nasycení, neboť budete
lačněti. Běda vám, kteří se smějete nyní, neboť
budete kvíliti a plakati."*»

Svatý apoštol dí: Ne, nežijte podle těla, ale
podle Ducha Božího, jenž přebývá ve vás; neboť
„budete-li žíti podle těla, zemřete; budete—livšak
duchem kony těla umrtvovati, žiti budete.“5)
„Mnoho chodí těch, o nichž jsem vám často pra
vil, nyní pakži s pláčem pravím, že jsou nepřá
teli kříže Kristova, jichžto konec jest zahynutíf'f')
A dále praví: „Člověk duševní nepřijímá těch
věcí, které jsou Ducha Božího.“7) „Ti, kteří jsou
podle těla, obmýšlejí věci tělesné, ti však, kteří

jsou podle ducha, obmýšlejí věci duchovní. Smý
1) 170 rozj., 3. 3) Mat., 10, 19. 3) Mar., 8, 34. *)

Luk, o, 24 a 25. 6) Rím., &, 13. 6) Filip., 3, 18 a 19..
7) |. Kor., 2, 14.
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šlením těla totiž jest smrt, smýšlením ducha však
život a pokoj.“l)

Smyslný život řeholníkův byl by zvrhlostí a
zkázou podstaty jeho svatého stavu. Či neoddal
se životu strádání, práce i dobrovolného mučed—
nictví, což předpokládá zničení smyslnosti? Ne
vede nás smyslnost k tomu, že přestupujeme pra
vidla, falešně je vykládáme, omezujeme pokud
možno panství chudobyi umrtvování, zneuzná—
váme pokynů, anoi rozkazů svých představe—
ných a vůbec nebo částečně zanedbáváme svá
duchovní cvičení?

Připomeňme si, jak umrtvený život vedl náš
svatý zakladatel a jak četné pohnutky máme ná
sledovati ho. Připomeňme si též život našich
prvních Bratří, ve Vaugirard a v Saint—Yana po
važujme jej za vzor, který nám Bůh představil
hned na počátku našeho institutu, aby ho násle
dovali všichni, které povolává státi se jeho členy.

Duchovní kytice. „Bdéte stále nad svými
smysly. neboť nelze býti zároveň smíyslnikem a
křesťanem.“

(95. rozj., 2.).

*) Rím., 8, 5 a 6.
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189. Křesťanská statečnost.

Krátký obsah. |. Podstata ctnosti statečnosti.
Křesťanská statečnost jest nadpřirozená ctnost, která
nám pomáhá překonávati bez umdlení a malomyslnosti
zkoušky utrpení a protivenství. Máme-li tuto ctnost.
zvítězíme nad sebou. světemi peklem.

Il. Ctnost statečnosti zajištuje vytrvalostvdobrém.
Tato ctnost zajištuje setrvání ve službě Boží. Začal
jsem. dí statečný muž. budu pokračovati a dokonám
brázdu, kterou mi nařídil orati nebeský Hospodář.
Buďme ujištění. že s touto ctností budeme věrně za
chovávati svá pravidla. své slibyi svá předsevzetí.
jsouce nabádáni vykonati spíše více nežli méně.

Ill. Ctnost statečnosti děla čest duši, která ji má.
„Tato ctnost.“ raví svatý Bonaventura, „zjednává čest
islávu těm. k 02 ji mají.“ Co jest vpravdě podivu
hodnějšího nad tyto velkomyslně duše. které nic ne
může zviklati; vydány všem pronásledováním zůstá
vají pevnými a nezměnitelnými jako skály, na něž na
rážejí přivaly. Spoléhejme na Boha, jenž nás v den
boje zakryje svým štítem.

Rozjímání.
Bůh 'múj učiněn ivs! síla ma'. (Isaiás' 49, 5.)

"l. Podstata ctnosti statečnosti. Křesťanská
statečnost jest nadpřirozená ctnost, která námi
pomáhá spatřovati a překonávati bez umdlení
i bez malomyslnosti zkoušky, utrpení a protiven
ství životní.

Ctnost statečnosti pomáhá vítěziti nad světem,
vyhýbajíc se mu, opovrhujíc jeho statky, rozko
šemii zásadami. Pomáhá vítěziti nad ďáblem,
opovrhujíc jeho vnuknutími. Pomáhá křesťanu
nad jeho náruživostmi, neustupujíc v ničem je
šitnosti, smyslnosti, žádosti a žádnému citu, po—
cházejícímu z hříšné přirozenosti.
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Život v křesťanské statečnosti jest ovšem namá
havý, neboť Následování Krista dí: „To jest větší
námaha, stavčti se na odpor chybám a vášním,
nežli v potu tváře konati práce tělesné.“1) „Těž—
ký a dlouhý stojí to člověka boj, nežli se naučí
sám nad sebou vítěziti a všecku lásku svou 
vznášeti k Bohu;“-') avšak stateční neváhají o č
tovati na oltáři svého srdce vše, co by je mohlo
odvrátiti od jejich cíle.

V přispění milosti nacházejí všemocnou pomoc
a dí se žalmistou Páně: „Bůh přepásal mě silou
a činí, že je bez poskvrny má cesta. Vycvičil me'
ruce k zápasu, učinil takořka kovový luk z mých
paží."3) „S jeho pomocí rozpráším své nepřá—
tele, jménem jeho pošlapu odpůrce své.“*) „Kro
ky spravedlivého se nepodvrtnouf'ó) „Neboť ty
jsi ozdoba jeho síly, a tvou milostí zdvihá se
naše čelo.“ó)

ll. Ctnost statečnosti zajišťuje vytrvalost
vctnosti.Ctnost statečnosti zabezpečuje setrvání
ve službě Boží pí-es všechnu omrzelost, zemdle
nost i suchopárnost, s nimiž se potkáváme. Začal
jsem, praví statečný muž, budu pokračovati a
dokonám brázdu, kterou mi nařídil vyórati ne—
beský Hospodář, vždyť ježíš Kristus pravil: „Ni—
kdo, jenž položil ruku svou ke pluhu a ohlíží se
nazpět, není způsobilý ke království Božírnu.“7')

Ti, kteří jsou oděni statečností, kráčejí bez
ustání cestou ctnosti. „Ti prospívají ve ctnostech
nade všecky nejvíce,“ di Následování Krista,

1) Kn. |., 25, 10. 2) Kn. u., 9, 3. 3) Zalm 17., 33
a 35. 4) Zalm 43., o. 5) Zalm 36., 31. 6) Zalm 88., 18.
7) Luk., 9, 02.
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„kteří se snaží to, co je jim těžšího a protivněj
šího, právě tím statečněji překonávati. Člověk
tím více pmspívá v dobrém, čím více sebe pře
máhá. Tolik budeš prospívati, kolik sobě samému
učiníš násilí.“l)

Ctností statečnosti přilnou řeholníci pevně ke
konání dobra a zachovávají věrně své sliby, svá
předsevzetíi svá pravidla. Neomezují se jen na
to, co jest závazným, ale kráčejí i dále a jsou
vždy ochotni činiti spíše více nežli méně.

Ill. Ctnost statečnosti dělá duši, která ji
má, čest. „Křesťanská statečnost,“ praví svatý
Bonaventura, „zjednává těm, kdož ji mají, čest
islávu.“ Co jest vpravdě podivuhodnčjšího nad
tyto velkomyslně duše, které nic nemůže zviklati;
vydány všem pronásledováan zůstávají pevný
mi i nepohnutelnýrní jako skály, na něž narážejí
přívaly; kráčejíce cestou evangelických rad, po
skytují přístupu do svého srdce jen citům lásky
a mohou na sebe obrátiti slova apoštolova: „Po
kládání jsme za ovce na zabití; ale v tom všem
vítězíme úplně skrze toho, jenž nás zamiloval. “2)
„jsouce tupeni žehnáme, jsouce pomlouvání, pro
síme.“3) „leuji si ve svých slabostech, v příko
ríc,h v nedostatcích, v pronásledováních, v úzko
stech pro Krista.“) „Přckypuji radostí při všem
soužení svém.“ó)

Kde nalezneme větší velikost a mužnostapovahy,která se podobá velikosti i mužnosti pov y sva
tých všech věkůi stavů, kteří i v protivenstvtích
neustávali velebiti Pána našeho, že je učinil účast

1) Kn. |., 25, 3 a 10. => Rím., &, 36 a 37. 3) |. Kor.,
4, 12 a .13. *) 11. Kor., 12, 10. l“»)n. Kor., 7, 4.



383

nými svého kalichu i svého kříže? Kde nalezneme
rekovnost, podobající se rekovnosti mučedníků,
kteří vyznávali svou víru v největších mukách a
kteří svou trpělivostí znavili ukrutnost svých ka
tanů?

Křesťanská statečnost získává nám čest také
tím, že rozmnožuje naše zásluhy a pozvedá nás
tak, že se stáváme hodnými nebe. Ten se nedodělá
ve světě štěstí, kdo má strach před námahou
a jemuž se nedostává zmužilosti; podobně jest
tomu i v duchovan životě; největší bída jest ú—
dělem duší změkčilých, neboť Ježíš Kristus sám
pravil: „Království nebeské násilí trpí, a ti, kteří
násilí činí, uchvacují je.“l)

Chovejme touhu po statečnosti a prosme o ni
Pána našeho, opětujíce se svatým Pavlem: „Vše—
cko mohu v tom., jenž mě posiluje,“2) a s Davi
dem: „I když mi projít jest údolím stínu smrti,
nebojím se zlého, neboť ty jsi se mnou.“3)

Duchovní kytice. „Horlivost nemůže býti bez
pečnější i důkladnější než když nepřestává pů—
.sobiti :“při nejvlětšícb utrpenícb a při nejtěžších
pronásledováníchf'

(140. rozj., 3.)

1) Mat., n, 12. 8) Filip., 4, 13. 3) Zalm 22., 4.
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190. Tichost.
Krátký obsah. [. Pin náš vzorem tichosti. Bož

skrý Mistr uskutečňoval v celém svém chování slova:,_ ovězte dceři sionské: Aj. král tvůj béře se k tobě
tichý. Nebude se hádati. třtiny nalomené nedolomí a
knotu doutnajícího neuhasi.“ Ridme se naučením Pána
našeho: „Učte se ode mne, nebot“ jsem tichý a po—
korný srdcem.“

ll. Znamenitost této ctnosti. Tichost náleží k pod
statě náboženství a musí provázeti všechny ostatní;
ctnosti jichž jest nejkrásnější ozdobou. ,.Tichost,“ pra
ví svaty František Saleský. „jest znamenitě'ší než
všechny mravní ctnosti. neboť ona jest dovršením lásky.
která jest dokonalá. je-li tichái dobročinná“ Násle
dujme tichosti svatého biskupa ženevského.

lll. Duchovní dobra. která přináší tato ctnost duši.
Tichost jest zlatým klíčem. který nám odmyká lidská
srdce a můžeme očekávati. že nám odemkne nebe.
Rozmnožuje přátele a krotí hněv nepřátel. „Blahosla
vcní tiší“ pravi Pán náš, „neboť oni zemí vládnouti
budou.“ Buďme tiší a budeme míti skrytý poklad.

Rozjímání.
Učte se ()(/(>mne, neboť jsem tichý a pokarný srdcem.

Mat. ][ 29.)

!. Pán náš vzorem tichosti. Božský Mistr
uskutečňoval v celém svém chování slova pro
rocká: „Povězte dceři sionské: „Aj, služebník
můj, kterého jsem vyvolil, miláček můj, v němž
zalíbila si duše má. Nebude se hádati, třtiny na—
lomené nedolom'í a knotu doutnajícího neuhasí.“1)
„Obětován jest, proto že sám chtěl, jako ovce k
zabití veden bude, a jako beránek před tím, kte
rýž ho stříže, oněmi a neotevře úst svých.“"lfi

1) Mat., 12, 18 ——20.2) lsaiáš, 53, 7.
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V Betlemě a v Nazaretč jest dítkem plným spa
nilosti i půvabnosti. Za svého veřejného života
nepřestává dávati najevo největší laskavost a nej—
sladší m-írnost. Jest tichý k židům i k pohanům,
ke svým učedníkůmi k cizincům, k dětem i ke
starcům. jeho tichost k celníkům i hříšníkům uvá—
dí v úžas i farizeje, kteří mu to počítají za zlo
čin. A jakou mírnost dosvěd—čili k hanebnému u
čedníku, jenž ho zradil a pro něhož má ještě slo
va plná něhy: „Příteli, nač jsi přišel?“l)

ježíš Kristus byl mlčenlivým beránkem k pa
cholkůmi vojínům, kteří ho poličkovali, bili a
trním korunovali. Byl šlechetný i ke svým kata
nům, nebot'i tehdy, kdy jej ukřižovali, pohlížel
na ně laskavě a pravil vzhledem k nim: Otče,
odpusť jim, nebot' nevědí, co činí.“'-')

jcžíš nás vybízí následovati jeho tichosti.
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý. Neodpírejte
zlému; nýbrž udeří-li tebe někdo v pravé líce
tvé, nastav mu i druhé, a tomu, kdo chce souditi
se s tebou a vzíti sukni tvou, zanechcj i plášť.
Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří pronásledují
a pomlouvají vás.““)

ll. Znamenitost této ctnosti. Tichost náleží
k' podstatě náboženství a musí provázeti všechny
ctnosti, jejichž jest nejkrásnější ozdobou. ]ežíš
Kristus nás sám o tom poučuje; neboť když apo
štolé Jakub a Jan v přehnané horlivosti chtěli,
aby sestoupil oheň na město, řekl jim: „Nevíte, čí

1) Mat., 20, 50. :) Luk., 23, 34. =*)Mat., 5, 39—45.

25
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ducha jste. Syn člověka nepřišel duše zahubit,
nýbrž spasit. 1)

„Tichost,' praví svatý František Saleský, „jest
znamenitější nežli všechny mravní ctnosti, neboť
jest dovršením lásky, která jest dokonalá, je——li
tichá a dobročinná“

Tichost jest okrasou křesťanské duše. Jakou
nebeskou krásou zdobí na příklad svatého bisku—
pa ženevského, jenž jí tak znamenitě vynikal.
Kdo nepochopuje, jakou duševní velikost projevu—
je ona odpověď, kterou dal šlechtici, jenž ho ura
zil: „Příteli,i kdybyste mi vyloupl oko, pohlí
žel bych přece na vás laskavě okem druhým!“
Svatý Vincenc z Pauly vypravuje, že když jej po
prvé spatřil, myslil podle klidu v jeho obličeji a
podle líbeznosti jeho slov, že vidí živý obraz Pá—
na našeho ježíše Krista.

Naše ctnost nabude kouzla tichosti, budeme-li
se říditi radou našeho svatého Otce: „Naučte se
přemáhati své náruživosti a nedávati nikdy roz
čilenosti najevo ve svých řečech a skutcíchfa)

Ill. Duchovní dobra. která přináší tato
ctnost duši. Líbezná ctnost tichosti jest příči—
nou hojných milostí, které nám Duch svatý sám
slibuje: „Hospodin ujímá se těch, kteří trpí.“3)

Tichost má zaslíbení života budoucího i života
tohoto; jest zlatým klíčem, který nám odmyká
lidská srdce a můžeme očekávati, že nám odemkne
nebe. „Synu,“ praví moudrý Sirach, „v tichosti

skutky své konej, a tvíce než(5:0 lidskou slávu milován budeš.“*) „Slovo sla - é rozmnožuje přá
tele a ukrocuje nepřátele.“5)

1) Luk., 9, 53 a 56. 2) 101. rozj., 2. 3) Zalm 146., 6.
4) Eccli., 3, 19. 5) Eccli., 6, 5.
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Sama sebou jest nejvýmluvnějším kázáním. „Ti—
ché a mírně povahy vnikají tak do srdcí, že je
nepozorovaně získávají a všeho dosahují, čeho si
přejí.“')

Ostatně nepravil Ježíš Kristus: „Blahoslavení
tiší, nebot' oni zemí vládnouti budou.“2)

Tichost jest mocným prostředkem úspěchu při
křesťanské výchově mládeže. Svatý Jan Křtitel
z La Salle praví: „Mírnost jest jedním z nejlep—
ších prostředků získávati a dojímati srdce těch,
kteří upadli do hříchu a pohnouti je, by se
obrátili.“3)

Duchovní kytice. „Hlavní užitek, který si
zjednáváme tichosti, jest že jí dosahujeme udrže—
ní svornosti se svými spolubratry.“

(65. rozj., Ž.)

1) 05. rozj., 2. 2) Mat., 5, 4. 3) 204. rozj., 2.
25'



388

191. Truchlivost.
Krátký obsah. 1. Dobré trachllvost. Jeji pod

statu lůčlnky. Dobrá truchlívost vyvěrá z lásky k bliž
nímu a z horlivosti. Poskytuje zmužilosti energii k
dobrému. Pán náši svatí jí zakoušeli na sobě. Tato
truchlivost, která jest podle vůle Boží, nabádá nás
konati ustavičnéi spasítelne' pokání za spáchané hří
chy. Nepomýšlejme na to.' vyhýbati se této posvěcující
truchlivosti, neboť ona nás přibližuje k Bohu.

ll. Zlá truchllvoat. jell podstata i účinky. Tot
truchlivost světácká; zaviňuje smrt. Počátkem jejím jest
ďábel. náš rozmar a naše neumrtvené náruživosti. jsme
smutní poněvadž nespoléháme dostatečně na prozře
telnost Boží. Střezme se této truchlivostí. která hryze
srdce a naplňuje život hořkosti.

III. Záchranné prostředky proti zlé truchllvosti. Jest
nespornou zásadou. že smutný služebník zneuctívá své
ho pána. Ctěme svého božského Mistra svatou stálou
radostí. Rid'me se radou svatého jakuba. „_Iest někdo
zarmoucen? modlí se.“ Povzbuzujme se k svaté radosti.
jak se sluší na služebníky Boží. Modleme sei ucho
váme si pokol srdce a dthhO\'lll radost.

Rozjímání.
Jako červ (lr'm'u, tak Škodí srnatek lidskému srdci.

(Přísl., 25. 20.)

!. Dobrá truchlivost. Jejt podstata i účinky.
Jest truchlivost dobrái spasitelná, vyvěrající z
lásky k bližnímu i z horlivosti, která duši nejen
neškodí, nýbrž naopak dodává jí zmužilosti i e—
nergie k dobrému. Všichni svatí jí na sobě zakou
šeli a mohli na sebe obrátiti slova královského
proroka: „Proč jsi zarmoucena duše moje, a proč
znep-okojuješ mne? Doufej v Boha, neb ještě mu
děkovati budu, že je mou spásou a mým Bohem.
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Duše má ve mně se rmoutí i vzpomínám tebe.“l)
Ježíš Kristus sám ji chtěl snášeti a začíti jí své
bolestné utrpení. „Smutná jest duše má,“ pravil
apoštolům, „až k smrti.“f)

Nepomýšlejme jí uniknouti, neboť jest násled
kem našeho postavení v tomto slzavém údolí.
„Sténáme,“ praví svatý Pavel, „kteří jsme v tom
stánku, jsouce sklíčeni;“3) „sténáme v sobě, oče
kávajíce synovství, totiž vykoupení těla svého.“4)

A zajisté, kterak uvažovati o bídách tohoto ži—
votai o pobloudilosti lidské a nebýti hluboce
sklíčen? Zvláště pak, kterak vzpomínati na své
hříchy a nezvolati s prorokem jeremiášem: „Kdo
dá očím mým Studnici slzí, abych dnemi nocí
oplakáva1“5) neštěstí svého?

Svatý apoštol Pavel píše Korintským: „Raduji
se, nikoli že jste byli zarmouceni, nýbrž že jste
se zarmnoutili ku pokání. Zárm-utek totiž, který
jest podle Boha, působí pokání ke spáse, kterého
se nelituje, ale zármutek světa působí smrt.“e)

ll. Zlá truchlivost. Jeji podstata i účinky.
Zlá truchlivost, totiž truchlivost světa, působí
smrt; počátkem jejím jest ďábel, náš rozmari
naše náruživosti.

Duch temností přichází mezi dítky Boží, aby
je znepokojoval; nalezne—li je nepřístupny svá
dění k rozkoším pozemským, napadá je opačnou
lstí a usiluje učiniti je zádumčivými i mrzutými
a přivésti je k malomyslnosti.

Mnohdy jsme smutni z nějaké tělesné nevolno
sti. Nevědouce čemu to připsati, cítíme své srdce

1) Zalm 41., 6 a 7. 2) Mat., 26, 38. 3) Il. Kor., 5, 4.
4) Rím., 8, 23. E*)Jercm., 9, l. 6) ll. Kor., 7, 9 a 10.
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stísněné, nenacházíme ničeho, co se nám líbí,
všechno se nám jeví v tmavých barvách, nejmenší
protivenství nás popouzí a činí netrpělivými.

Nejobyčejnčji pochází však tento stav z našich
neumrtvených náruživostí. Jsme smutní, poněvadž
si přejeme to, čeho míti nemůžeme; ctižádost ko—
pá takto v našem srdci bezednou propast, kte
rou nic nemůže naplniti. Jsme zarmouceni, poně
vadž milujeme, co milovati nemáme, anebo po
něvadž nemilujeme toho, co milovati máme; každá
nezřízená náklonnost má v zápětí omrzelost, ne—
pokoj i žalost.

Jsme truchlivi, poněvadž nám bylo odpíráno,
jelikož jsme byli pokáráni a pokoření; protože
naše ješitnost byla uražená, kde očekávala na—
opak, že jí bude lichoceno. Jsme smutní, poně
vadž nespoléhajíce dostatečně na prozřetelnosť
Boží znepokojujeme se o budoucnost, aniž uvá
žíme, že budoucnost bude možná zcela jiná, než
jak si ji představujeme, a že ostatně v daný čas,
dostane se nám milosti přemoci obtíže, které nám
nyní naše zatemněná obrazotvornost představuje
nepřekonatelnými.

Ill. Záchranné prostředky proti zlé truch—
livosti. Jest nespornou zásadou, že „smutný slu
žebník zneuctívá svého pána;“ nejsme však slu
žebníky Kristovými, onoho božského Mistra, jenž
pravil: „Vezměte jho mě na sebe; neboť jho mé
jest sladké a břímě mé jest lehké.“l) Dělejme mu
tedy čest svatou i stálou radostí, řídíce se na—
pomenutím Ducha svatého: „Vesel se srdce těch,
kdo hledají Pána.“9) „Těšte se z Pána, plesejte

') Mat., II, 29 a 30. “-') Zalm 104., 3.
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spravedlivci, jásejte všichni upřímného srdce!“l)
„Bratři moji, radujte se v Pánu vždycky, opět
pravím, radujte se.“í')

Žijeme v řeholní společnosti, avšak „v řeholní
společnosti,“ praví svatý Bernard, „jest truchlí
vost překážkou veškerého dobra, zvláště pak
vzdělávání.“ „Truchlivostf“ dí svatý Chrysostom,
„snaží se odníti duši veškeren zápal, všechnu
horlivost pro slávu Boží; zeslabuje duševní i tč
lesný život, jest to červ, jenž hryze kosti i srdce.
hluboká i ustavičná noc, palčivčjší horečka nežli
oheň, nedávajíc žádného pokoje.“ Jak správně
praví Písmo svaté: „Neoddávej zármutku srdce
svého; neboť zármutek srdce láme sílu a ze zá—
rmutku přikvačívá smrt.“s)

Potlačujmc hned v počátcích veškeru truchlí
vost, která není podle Boha. Zavřeme jí pečlivě
všechny příchody do naší duše. Povzbuzujme se
k svaté radosti, která přísluší služebníkům Božím.
Varujme se osamocení a zahálky, které působí
omrzelost. Utíkejme se často k modlitbě.

Duchovní kytice. „Vidíte—lise v boří, utíkejte
se k Bohu zlosuěďčufíce mu, poněvadž jest vaším
útočištěm. že musí býti též vaši útěchou.“

(Sv. ]. Kř.. z La Salle. DOpisy.)

1) Zalm 31., 11. ?) Filip., 4, 4. 3) Eccli., 38, 19a21.



192. Opatrnost.
Krátký obsah. 1. Podstata opatrnosti. Opatn—

nost jest mra\ní ctnost která nás učí poznávati vo
liti a uží\ati \hodné prostředky, abychom došli svého
cíle nabádá nás zabezpečiti se proti tomu co b
mohlo přckážeti tomuto cíli; tot' \ěda svatých. „Bu 
te opatrní jako had0\é,“ dí nám Pán náš.

Il. Chování opatrného řeholník.. Varuje se pečlivě
přenáhlení; neodbočuje nikdy s cesty poslušnosti a
řeholní kázně Upevňuje 5\é srdce v poctivosti do—
brého svědomí a bezpečného úsudku. řijímá rád radu
a \aruje se S\ěta. Vaše chování musí gy'ti tak opatrné
aby \aši žáci byli plni úcty i \ážnostl k nim.

Rozjímání.
Buďte opatrní jako hadové.(Mat.,10.,Ió.)

|. Podstata opatrnosti. Opatmost jest mravní
ctnost, která nás učí rozeznávati, voliti a užívati
vhodné prostředky, bychom došli svého cíle. Ona
ozařuje cestu ostatních mravních ctností, radí jim
a řídí je, nabádá varovati se výstředností, volí
okolnosti, dobu, místo a způsob nejvhodnější k
jejich činnosti.

Bez opatrnosti není ctnosti ve vlastním slova.
smyslu. Kterak lze jednati ctnostné, nemáme—li
praktického poznání toho, co třeba činiti a čeho
třeba se varovati? Tato ctnost působí tedy takto:
]. Uvažuje prostředky i okolnosti, jež jsou nutné,
aby byl každý skutek dobrý. 2. Posuzuje, zdali
tyto prostředky 1 okolnosti mají žádoucí jakost
i přístojnost. 3. Rozkazuje účinně vůli, aby při
jala to, co jí předkládá.Z toho poznáváme důle
žitost této mravní ctnosti a jak velice jest Písmo
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svaté Oprávnčno říci: „Mít na zřeteli Svatého jest
umění;"l) „Buďte opatrní jako hadové.“2)

Aby mohla opatrnost účinně působiti, vyzývá
pamět, schopnost to, která zachovává vzpomín
ku na nebezpečí, před nimiž se třeba zabezpečiti.
Z toho odvozuje pravidla našeho chování ny
nějšího a prostředky, kterých se musíme cho
piti, bychom překonali obtíže v budoucnosti. Vnu—
ká nedůvěru k nám samým, vyhledává rady a
nezanedbává žádného užitečného opatření. Duch
svatý vybízí nás k této bdělosti slovy: „Mějte po
zor, at' si zjednáte rozumnost.“3) „Z bláznov
ství má radost člověk blázen, ale muž opatrný
jde přímo svou cestou.“*) „Rozmyslnost bude tě
opatrovati a obezřelost tebe ochraňovatif'ój

Opatrnost má za pomocníci rozumnost, která
nás učí posuzovati věci podle všeobecných pravi
del jednání. Tuto rozumnost nám doporucuje
Duch svatý slovy: „Upevněte srdce své v pocti
vosti dobrého svědomí, neboť věrnějšího rádce
míti nebudete.“ Křesťanská rozumnost není nic
jiného než světlo, jímž jest duše ve stavu milosti
osvícena. Proto jest řečeno: „Svědomí muže sva
tého řekne leckdy více pravdy, nežli sedm stráž
ců, již s výšiny vykládají.“G)

Zdravý úsudek jest opatrnosti nevyhnutelný.
Kdo nemá zdravého úsudku, nemůže býti opatrný.
jak nutné jsou nám tyto tři prvky opatrnosti:
rádi se raditi, jednati s rozumnosti a odhadovati
zdravým úsudkem! Tak jest náš řeholní život
střežen s větší bezpečnosti a náš vychovatelský
úřad jest plodnější.

') Přísl., o, 10. 2) Mat., 10, 16. 3) Přísl., 4, 1.
4) Přísl., 15, 21. 5) Přísl., 2 11. 6) Eccli., 37, IS,.,
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II. Chování opatrného řeholnlka. Opatrný
řeholník vystříhá se pečlivě přenáhlení, nedba
losti; chybami proti opatrnosti lze si vysvětliti
neúspěch mnohých u mládeže a nepatrný pro
spěch v dokonalosti.

Opatrný řeholník stává se stále věrnějším k
Boží milosti, aby rozmnožil své zásluhy. Své cho
vání řídí podle slov Kristových k apoštolům:
„Shromážděte si poklad nepomíjející na nebi.“l)
„Bděte, neboť nevíte d'ne ani hodiny.“2)

Opatrný řeholník neodbočuje nikdy s cesty po
slušnosti a řeholní kámě, cesty to, která jej
jistě vede k nebi. Nečiní ničeho bez dovolení. Mi
luje modlitbu, rozjímání a svatá čtení. Upevňu
je se a setrvává v nejužším spojení s ježíšem
Kristem, skrze něhož jediné můžeme se pozved
nouti nad zkaženou přirozenost a dospěti k po—
žívání Boha.

Opatrný řeholník má se na pozoru před vším,
co může býti nebezpečno jeho duši. Zachovává
největší zdrželivost k světu, jenž jest pln osidel.
Při svých vycházkách jest vnitřně sebrán v Bo
hu, aby marnivost nevábila jeho zraků a nečinila
dojmu na jeho obrazotvornost, ani na jeho srdce.
S největší pečlivostí varuje se nebezpečných pří
ležitostí věda, že „kdo miluje nebezpečí, zahyne
v něm.“3) Neváhá přetrhnouti vše, co by jej mo—
hlo řivésti na zlou cestu a vniká v ducha slov
Spasxtelových: „Jestli oko tvé tě pohoršuje, vy
lup je . .. jestli ruka tvá tě pohoršuje, utni ji.“*)

]) Luk., 12, 33. '-') Mat., 25, 13, 3) Eccli., 3, 27.
*) Mat., 18, 8 a 9.
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Opatrný řeholník bdí nad svými náklonnostmi,
nad svými myšlenkami a řečmi, nad svými pohle
dy a kroky. Nežli se rozhodne, uvažuje zrale
všechno před Bohem a s klidnou duší. Čerpá ze
zkušenosti své i jiných. Radí se při každé příle—
žitosti s těmi, jejichž posláním jest jej vésti, a
řídí se jejich pokyny. Netrpí v sobě žádné čistě
přirozené náklonnostii kdyby směřovala k do—
brému, jsa si vědom učení svatého Bonaventury,
jenž dí, že „duchovní láska se zvrhne snadno v
lásku smyslnou“

Řiďme se radou našeho svatého zakladatele a
snažme se tak vynikati v opatrnosti, abychom
„svou tichosti i moudrostí přivedli své žáky k
tomu, aby se oddali zboznost1“1)

Duchovní kytice. „Vaše chováni le sobě i k
vašim žákům: musí. býti tak. opatrné, že je mají
v úcta.

(178. rozj., I.)

l)114.rozj.,l.
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193. Prostota či poctivost.
Krátký obsa h. 1. 0 prostotě : dobroch, která

zjednává. Prostota. praví apoštol. jest znakem dítek
Božích. Pro ni miloval Bůh joba a honosil se jeho.
ctnostným životem. neboť pravil k duchu temností;
„Viděl jsi služebníka mého joba, že mu rovného na
zemi není. člověka upřímného a poctivého'R“ Prosme
o tuto ctnost, která jest Bohu tak milá.

ll. Učení I příklad Pána našeho o prostotě. Pán
náš pravil svym uče níkům: Buďte opatrní jako ha
dové a ros'u jako holubice“ Prostota jest podstat—
ným zna em opravdové ctnosti. Milujme prostotu a.
zalíbímc se Pánu našemu.

lll.Učonl i příklady svatých o prostotě. Svatý Vin
cenc !. Pauly dí: „Třeba míti prosté srdce, prostou.
mysl. prostý úmysl. prosté jednání, mluviti jak myslí
me. jednati prostě. beze lsti, pohlížeti jen na Boha.,
jemuz jedinému se máme zalíbiti.“ Mluvme i jednej-
me jako svatí.

Rozjímání.
Buďte pros/i jako holubice. (Mol., IO., 16.)

l. 0 prostotě i dobrech, která zjednává.
Svatý Vincenc z Pauly praví: „Bůh jest bytost
prostá nebo spíše prostota sama, jestiť bytost
zcela čistá a nesložená. Čím on jest svou podsta
tou, tím musíme se snažiti státi se ctností, po
kud naše slabost i naše bída jsou toho schopny.“

Prostota jest, jak praví apoštol, znakem dítek
BožíchJ) Bůh, Pán nejvyšší, má zalíbení v těch,
kteří ji hledají a zahrnuje je dary své štědroty.
Právě pro ni tak miloval muže svatého, Joba, &
honosil se jeho ctnostným životem, neboť pravil

1) Filip., 2, 15.
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k andělu temností: „Viděl jsi služebníka mého
Joba, že mu rovného na zemi není, člověka upřím
ného a poctivého?“l) Písmo svaté dí: „Hospodin
ochraňuje těch, kteří nevinně žijí.““-")„Kdo jde
poctivě svou cestou, jde jistě.“3) „Všude, kde jest
prostota,“ praví dále svatý Vincenc z Pauly,
„potkáváme se s Bohem, neboť jest rád s prostý
mi; pomáhá jim, žehná jejich pracím i podnikům
a jak mnohé věci jim zjevuje, které zůstávají
skryty moudrým tohoto světa!“

Svatý Dorotěj pravil podobně: „Kdo hledá
.s prostotou Boha a jeho svaté vůle, nezbloudí;
sám bude jeho vůdcem. „Prostota srdce,“ dodává
svatý Řehoř, „jest jako čistý, jasný den, jenž šíří
v duši nejčistší paprsky pravdy.“

Podle výroku žalmistova: „Dobře činí Hospo—
din lidem dobrým a upřímného srdce. Kteří však
na křivé cesty se uchylují, ty nechá zajít se zlo
čínci.“4)

ll. Učení i příklady Pána našeho 0 pro
statě. Prostota jest evangelická ctnost, jejíž pří
klad í'přikázání chtěl dáti lidem. Jak září v je
ho chování, v jeho řečech, v jeho podobenstvich
a v jeho případných odpovědech. Sami nepřátelé
jeho prohlašují jeho poctivost slovy: „Mistře,
víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží vpravdě
učíš a nedbáš na nikoho, neboť nepatříš na oso
bu lidskou.“5)

Svým učedníkům pravil: „Buďte opatrní jako
hadové," ale zároveň řekl: „Buďte prosti jako

1) Job 1, s. 2) Přísl., 2, 7. 3) Přísl., 10, o. .) Zalm
121., 4 a 5. 5) Mat., 22, 16.
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holubice“ „Kdo nepřijme království Božího ja
ko dítko, nevejde do něho.“')

Podle příkladu Spasitelova spojujme prostotu
s opatrností, jež nám dává poznati, co jest do
bře říci a o čem mlčeti, a řid'me se napomenutím
apoštolovým: „Bratři, nebuďte dětmi co do soud'
nosti, nýbrž co do špatnosti buďte dítkamif'2)

Prostota jest podstatným znakem každé pravé
ctnosti, a ten, kdo nedělá prostě toho, co před—
stavení nařizují, má poslušnost nedokonalou. Po
dobně jest tomu s chudobou, se zbožnosti, s lá
skou a se všemi ctnostmi, jež dosahují dokonalo—
sti jen v duších prostých ipoctivých.

Ill. Učenl : příklady svatých o prosto
tě. Podle příkladu a podle učení Ježíšova jevili
a velebili svatí křesťanskou prostotu. Svatý Pa—
vel d-í: „To jest naší chloubou, svědectví našeho
svědomí, že ve prostnosti a čistotě Boží, nikoli
v moudrosti tělesné, nýbrž v milosti Boží jsme
život vedli na tom světě, zvláště u vás.“3) „BOjím
se však, aby snad, jako had svedl Evu svojí lsti
vostí, nezkazila se mysl vaše a neodpadla od pro
stoty, směřující ke Kristu.“4)

Tato ctnost byla jedním' z odlišných znaků nej
větších světců, zvláště pak svatého Františka z.
Assisi, svatého Alfonse Rodrigueza, svatého Fran
tiška Saleského, svatého Vincence z Pauly, kteří
všichni naléhavě doporučují její cvičbu. Svatý
Vincenc z Pauly dí: „Třeba míti prosté srdce,
prostou mysl, prostý úmysl, prosté jednání, mlu
viti jak myslíme a jednati prostě, beze lsti, po—

,) Luk., 18, 17. 2) |. Kor., 14, 20. 3) ||. Kor., 1, 12.
4) ||. Kor., n, 3.
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hlížeti jen na Boha, jemuž jedinému se máme za
]íbiti.“

„Prostota,“ praví na jiném místě, „jest zvláště
nutna mužům apoštolským, aby si zjednali mi
losti nebeské a mohli připraviti srdce těch, jimž.
hlásají evangelium, aby je poslouchali a jemu vě—
řili. Ne, nikoli okázalost slov prospívá duším,
nýbrž prostotai pokora, neboť tyto zjednávají
a přinášejí do srdcí milost Kristovu.“

Duchovní kytice. „Jediné proto máte praco—
vatí na spáse duší, abyste vykonali rozkaz Boží
a podrobili se svým představeným, takto budete
moci ve svém úřadě se posvěcovati a zjednávati
posvěcování jiných.“

(135. rozj., 3.)
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194. Podrobení vůli Boží.

Krátký obsah. I. anonltost této ctnosti.
V nebi Podrobují se svatí co nejdokonaleji vůli Božr;jsouce (ítkami svatých snažme se zde na zemi chtíti
jen. co Bůh chce jak on chce a poněvadž chce.
Našim štěstím budiž plniti nejsvětějši vůli Boží.

II. Příklady Ježíšovy l svatých. Božský Mistr chtěl
vše. co chtěl jeho Otec: „Můj pokrm jest,“ praví,
„abych činil vůli toho. jenž mě poslal, a dokonal
dílo jeho.“ Svatí se snažili zřlci se své vlastní vůle
a chtěli jen vůli Boží. Svatá Gertruda pravila: „Vše,

o čem toužím. jest. aby se stala vůle tvá, můj Bože.“
ceme: „Otěe, bud vůle tvzi jako v nebi tak i na

zemi.“

lll. Velká duchovní dobra, která zjednává tato
ctnost. Duše, která jest odevzdána do vůle Boží,
kráčí velkými kroky k dokonalosti cestou nejpříměj
ší i nejbezpečnější; jedná ve shodě s Bohem působic
věrně s milostí; všechny její skutky jsou žive i zá
služné pro nebe. Následujme této cesty. vedet' k nebi.

Rozjímání.
Buď vůle tvá ['a/m v nebi tak' i na zemi. (Nat., 6., ID.)

il. Znamenitost této ctnosti. V nebi podro—
bují se svatí co nejdokonaleji vůli Boží; jsouce
dítkami svatých usilujme zde na zemi o tuto o
chotu &snahu chtíti jen to, co Bůh chce, jak chce
a protože chce.

Co může býti zde rozumnějšího, slavnějšíhoi
spasitelnějšíhoř Zdaž nemá Bůh úplné právo na
naprostou podrobenost naší vůle vůli své? Není
všemohoucí, nejvýš moudrý & svrchované do—
brotivý? Nic není tedy tak odůvodnčno jako při
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kaz svatého ]akuba: „Poddejte se Bohu,“l) nebo
myšlenka královského proroka: „Toliko v Bo
hu odpočívej, má duše, neboť od něho přichází
mi pomoc. =*)

Proto klade Následování Krista Ježíši Kristu
tato slova na rty: „Podivno, že se mi z hloubi
srdce neodevzdáš sé vším všude, po čem můžeš
toužiti a co můžeš míti. Proč se soužíš blahovým
zármutkem? Proč se do únavy zabíráš ve zbytečné
starosti? Uprav určitě život svůj podle dobrolí
bezné vůle mé a neutrpíš pohromy nižádné."3)

ll. Příklady Kristovy i svatých. Zdaž ne
chtěl božský Mistr vše, co chtěl Otec jeho?
Zdaž nepravil: „Hle, tu jsem. Vůli tvou, Bože
můj, činit jest mi milo.“*) „Můj pokrm jest, abych
činil vůli toho, jenž mě poslal, a dokonal dílo
jeho."ó) Zdaž se nezřekl na hoře Olivetské své
lidské vůle, ačkoli přesvaté, aby se naprosto
podrobil vůli svého Otce, jemuž pravil: „Otče,
chceš-li, odejmi kalich tento ode mne, avšak ne
má, nýbrž tvá vůle se staň.“6) Zdaž nás neučil:
„Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane,“ vejde do
království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce
mého.“7)

Toto podrobení vůli Boží jest podstatnou po
vinností pro naši dokonalost 1 pro naše spasení.
Všichni svatí to tak chápali a snažili se zříci se
své vlastní vůle a prilnouti úplně k vůli Boží,
jemuž pravili jako svatá Gertruda: „Otče svatý,
hle, tobě se obětují, zříkajíc se úplně každého
vlastního chtění a odevzdávajíc se bez výhrady

') jak., 4, 7. ?) Zalm 61., 2. 3) Kn. III., 27, l a 2.
') Zalm 39., 8 a 9. 5) jan 4, 34. 6) Luk., 22, 42.
7) Mat., 7, 21.

26
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tvé nejsvětější vůli a tvému zalíbení. Vše, po
čem toužím jest, aby se stala vůle tvá.“'

lll. Velká duchovní dobra, která zjednávi
tato ctnost. Duše, která jest odevzdána do vůle
Boží, kráčí velkými kroky k dokonalosti cestou
nejpíímější i nejbezpečnější; jedná ve shodě s
Bohem, působíc věrně s milostí.

Nic jí nezajímá leč jednati podle úmyslů Bo
žích, jemuž dí s Následováním Krista: „Pane,
at' jen má vůle přímo a pevně zůstává v tobě, a
pak učiň se mnou, co ti libo. Chceš—li,abych byl
v temnotě, budiž pochválen, a chceš—li, abych
byl ve světle, budiž rovněž pochválen. Stejně ode
vzdaně chci z ruky tvé přijímati dobréi zlé,
slasti strast, veselíi ž.al.“')

Utvrdivši se takto v úplně odevzdanosti do vůle
Božíí ve všem co se týká spasení, uniká duše
osidlům světa i d'ábla. Odmítá každé znepokojení
vědouc, že má Bůh o nás větší péči, nežli můžeme
sami míti, a že „má na zřeteli výhradně naše
blaho a náš prospěch a vše nám obrací k do—
brému.“'-")

Kdo se dětinně odevzdá zalíbení Božímu, dí o
sobě slova učitelů duchovního života: „Kdo tebe,
Bože, miluje, nemá se z ničeho tak radovati, jako
že se s “ním děje vůle tvá tak, jak jsi ty zařídil
podle odvěěného svého úradku.“3)

Budeme-li takto jednati, zasloužíme si blaže
nost, kterou zaslíbil Ježíš Kristus, řka: „Kdo
činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten
vejde do království nebeského.“*)

1) Kn. III., 17, 2—4. 2) Násl. Kr., kn. "I., 59, 2.
3) Násl. Kr., kn. III., 22, 5. *) Mat., 7, 21.
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Klar'nne se úradkům Božím ve všem, co se nám
přihódí, opakujíce slova našemu svatému zakla
dateli tak obvyklá, & jež byla jeho posledními
slovy: „Klaním se ve všem, co se mne týká, ří
zení Božímuf'l)

Duchovní kyticw. ,.Odevzdeite se úplně do
řízení Božího a ďasz'ědčujte mu často, že chcete
jen plnění jeho svaté vůle.“

(Sv. ]. Kř. z La Salle. DOpisy.)

___—QM...
1) Závěť sv. ]. Kř. z La Salle.

26—
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195. Vzdělávání(nabádání k dobrému).
Krátký obsah. |. Povaha i povinnost vzděla

vani. Vzdělávati znamená dávati ustavičně dobrý pří
klad; vnukati lásku k dobrému těm. kteří nás pozo
rují a napomáhati takto k jejich posvěcování. Dávej—
me svým Bratřím při každé príležitosti dobrý příklad.

ll. Vzdělávání, velký proetředek apoštolatu. Zádný
jazyk není tak výmluvný a přesvědčivý jako jazyk
příkladu. „Není nikoho,“ pravi svatý jan Křtitel z La
Salle, „jemuž byste nemohli býti užitečni příkladem
svých ctností,“ Kažme příkladem, tot' jednou z našich
apoštolských povinností.

lll. Vzdělávání,velký prostředek lt dosažení milosti
Božích. „Není pochybnosti,“ pravi svatý František Sa
leský „že ti, kteří naplňují svět libovůnl dobrého
příkladu. zářiti budou v nebi jako třpytící se hvěz
dy.“ Rceme s pevným rozhodnutím: Pokud jsem ře
holníkem. budu dělati svému stavu čest vzorným ži
votem.

Rozjímání.
Svět' svět/0 vaše před lidmi. (Mol., 5., ló.)

[. Povaha ipovinnost vzdělávání. Vzděláva
ti znamená dávati ustavičně a všem dobrý pří
klad, konati dobré před Bohem i před lidmi bez
lidské bázně i bez okázalosti s onou dokonalostí,
které žádá náš stav; znamená vmukati bezúhon
ným chováním lásku k dobrému těm, kteří nás
pozorují, a pracovati takto na postavení budovy
svatosti v jejich srdci.

Vzdělávati jest něco nejčestnčjšího, jako jest
dávati pohoršení ponižující; vzdělávání zjedná
vá nám čest bližního a vliv na duše. „Nikomu v
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ničem nedáváme pohoršení,“ praví svatý Pavel,
„aby se nepohaněla služba naše.“l) „Musíte míti
dobré svědectví od těch, kteří jsou mě,“-') „by
prospěch váš byl zjevný všem;"=*) „abyste byli
bez úhony a čistí, neposkvrněnými dítkami Boží—
mi uprostřed pokolení nešlechetného a převráce
ného, mezi nimiž se jevíte jako světla;“*) „bedli
ví buďte dobrého nejen před Bohem, nýbrži
před-e všemi lidmi;“='>) „ve všem prokazuj sám
sebe jako vzor dobrých skutků.“5)

Kníže apoštolů pravil též prvním věřícím:
„Veďte život dobrý mezi pohany, aby v tom, v
čem vám nyní utrhají jako zločincům, pro dobré
skutky vaše, pozorujíce je, velebili Boha v den
navštívení.“7)

„Poněvadž žijete se svými Bratry podle těchže
pravidel, pozorují vás ustavičně, a proto jim
musíte zvláště dávati ve všem dobrý příklad.“ó)

ll. Vzdělávání, velký prostředek apoštolům.
Vzdělávání jest přední prostředek k přinášení u
žitku v duších. „Přesvědčení,“ praví svatý Am
brož, „nabýváme více očima nežli ušima.“ Žádný
jazyk není tak výmluvný a přesvědčivý jako ja
zyk dobrého příkladu. Člověk jest od přirozeno
sti na dobovatelem; jednání jiného má vždy
cky VllVna jednání naše, neurčí-li je vůbec úplně.

Dobro šíří se především příkladem dobra a
to jest právě důvodem, proč užívá ďábel tolik
úskoků, aby zabránil, aby vykonané dobro nc—

1) ll. Kor., 6, 3. 2) [. Tim., 3, 7. 3) I. Tim., 4, 15.
4) Filip., 2, 15. 5) Rím., 12, 17. 6) Tit., 2, 7. =) |.
Petr., 2, I?.. B') 69. rozj., 2.
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přišlo ve známost. Z těchže důvodů, z nichž roz—
nítil obrazoborství proti svatým obrazům, ne
opomíjí ničeho, aby odstranil lidským očím po
hled na dobré skutky a naopak vystavil na ve—
řejnost skutky zlé.

Jaký dojem dělá na srdce ten, jenž vede vprav
dě vzorný život! Při pohledu na něho cítí se spra
vedliví potěšeni, povzbuzeni, posilnění, nadchnuti
novou horlivostí, a hříšníci pak znepokojeni, PO:—
kořeni a povzbuzeni k návratu k Bohu a ke ctno—
sti. jak mnozí hříšníci si přáli obrátiti se, avšak
neodhodlali se k tomu, poněvadž jim ďábel pře
mršt'oval obtíže ctnostného života, avšak při po
hledu na dobrý příklad odpověděli jako svatý
Augustin: „Proč bych nemohl to, co tak mnoho
jiných mohloř“

„Není nikoho, jemuž byste nemohli a nemusili
se snažiti prospívati příkladem svých ctnos'rtí;
tímto způsobem jste povinni kázati celému světu
a tot' hlavní apoštolský úřad, který máte plniti.“1)

Ill. Vzdělávání, velký prostředek k dosa
žení milostí Božích. Vzdělávání, jež jest tak
prospěšné těm, kteří jsou jeho svědky, jest těm,
kteří je působí, hojným zdrojem nejvzácnějších
milostí. Jestliže nejhroznější kletba jest vyřče
na nad těmi, kdož dávají pohoršení, jak velká
požehnání musi pak býti údělem těch, kteří šíří
libovůni Kristovu! „Není pochybnosti,“ praví sva
tý František Saleský, „že ti, kteří naplňují svět
libovůni dobrého příkladu, zářiti budou v nebi
jako třpytící se hvězdy.“

1) 128. rozj., ].
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Vzdělávání jest jedním ze znaků křesťana, jenž
totiž musí následovati Ježíše Krista a zachová
vati jeho přikázání. Neboť božský Mistr učil
napřed příkladem, nežli "začal učiti slovem a
mohl své nepřátele vyzvati, aby jej vinili ze
hříchu.") Svým apoštolům a v nich všem křesťa
nům pravil: „Tak svět' světlo vaše před lidmi, ať
vidí skutky vaše dobré a velebí Otce vašeho, jenž
jest v nebesích.““'-'_)

Nic nepůsobí Církvi takovou radost a nic jí
nepomáhá tak v jejich zkouškách jako dobrý
příklad těch z jejich dítek, které nepokrytě za—
chovávají její přikázání. Tím potírají lidskou
bázeň, pravou to metlu všech věků, sobě získáva
jí požehnání Boží a světu milosti milosrdenství,
které odzbrojují rámě Boží a obracejí hříšníky.

Více ještě nežli od křesťanů ve světě očekává
se vzdělávání od řeholníků. Reholník, jenž ne—
vede vzorný život, měl by býti považován ve své
kongregaci za mrtvého člena, neboť ochromuje
v ní působnost, a jako falešný pastýř hubí ovce
svého stáda, místo aby je spasil.

Svatý Pavel pravil: „Pokud já jsem apoštolem
pohanů, oslavují úřad svůj,“3) Rceme podobně:
Pokud jsem řeholníkem, oslavují svůj stav vzor—
ným životem.

Šťastné řeholní společnosti, jejichž všichni čle
nové se navzájem nabádají k dobrému! jaké
dobro se tu působí! jak věrně slouží se v nich
Pánu! Jaké duchovní bohatství množí se v duších

') Jan. 8, 40. 2) Mat., 5 16. 3) Rím., n, 13.,
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jejich členů, kteří očekávají dosažení pokladu
nebeského za odměnu své věrnosti.

Duchovní kytice. „]est velmi důležito pro vás
i pro čest vašeho úřadu, abyste ukazovali skrom
ný zevnějšek, musíte-li se objevitz' před lidmi svět—
skými, jestliže je chcete vzdělávati.“

(69. rozj., 3.)
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196. Naše chování vzhledem !: dobré
mu i zlému příkladu.

Krátký obsah. |. Dobrý příklad. Dobrý pří
klad činí srdce, jemuž se ho dostává. ochotno násle—
dovati popudu milosti. vážiti si ctnosti. kterou mu
ukazuje v činnosti a povzbuzuje důvěru i zmužilost
„lidí dobré vůle. Buďme dobrým příkladem výmluv—
nými kazateli.

II. Zlý příklad. Zlý příklad strhuje s sebou duše
slabé; zviklá mnohdy vůli. která se zdá b'ti nejvíce
upevněna ve ctnosti. Odpírejme s nejodhod ančjší v_v—
trvalostí těm. kteří dávají zlý příklad.

Ill. Co činiti, predstavi-li se nám dobrý : zlý oří
klad. Naše povinnosti jsou vyjádřeny slovy Násle

dování Krista: „Využítkuj všeho k svému prospěchu.Pozorujeme-li dobré přík ady. nadchněme se nasledo
vati jich; vidíme—li příklady zlé, bděme nad sebou,
odvrat'me od nich své zraky a modleme se.“ Ve
všem i všude snažme sc jeviti se bezúhonnými.

Rozjímání.
Těm Icter'i milu/í Boha. všecky věz'i napomáhají

k dobrému. (Řím., 8., 28.)

!. Dobrý přiklld. Dobrý příklad jest nejvý
mluvnějším kazatelem. neboť vždy přináší s se
bou přesvědčení poctivých duší, činí srdce o
chotna následovati popudu milosti, povzbuzuje
důvěru i zmužilost lidí dobré vůle, učí vážiti si
ctnosti, kterou ukazuje v činnosti a jejíž krásu
i zásluhu učí chápati. Při pohledu na něj cítí se
naše srdce potěšeno, naše víra stává se živější,
naše naděje pevnější, naše dobrá vůle utvrze—
nější a naše láska více planoucí.

Lidé, dávající dobrý příklad, činí skutek na
nejvýš spasitelný a čestný, který jim získává po—
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žehnání Boží a vážnost lidí. Ti, jemž se ho do
stává, nalézají v něm mocné přispění státi se
nebo setrvati ctnostnými.

jak velice si musíme podle toho vážiti svého
povolání, které nás téměř nutí dávati jen dobré
příklady a jež nás uvádí do prostředí, kde vidí—
me takřka jen dobré příklady! jakou to milostí
obdařil nás Bůh nechav nás vstoupiti do společ—
nosti, kde jest nabádání k dobrému tak všeobecné.
a kde byly a jsou ještě pěstěny tolikeré ctnosti!

ll. Zlý příklad. Nestojíme však jen pod vli—
ve'm dobrého příkladu, i'zlý příklad může se nám
mnohdy představiti jako smutná i bolestná zkou
ška, a to jest právě nejzhoubnější rostředek svá—
dění, kterého lze užíti proti člověku. Učí jej za
jisté zlu způsobem přímým i všeobecným; strhu
je s sebou duše slabé; zviklá mnohdy vůli, která
se zdá býti nejvíce upevněna ve ctnosti; snaží se
zkaziti veřejné mínění, odníti neřesti její ohyzd
nost, zastrašiti a učiniti malomyslnými lidi dobré.
vůle a r-ozmnožiti naopak smělost lidí zlých; činí
takřka zásluhy Kristovy neužitečnými a zdá se
ničiti vše, co tento božský Spasitel vykonal k
vykoupení lidstva.

Není to zvláště jim, jimž se od pokolení ku
pokolení dědí zhoubné dědictví neřesti? Neníť
on zlým dechem, který sděluje duši zhoubnou
nákazu? jak mnohých zavržení bylt' on příči
nou?

Zlý příklad jest tím zhoubnější, čím vyšší před
stavu jsme měli o těch, kteří jej dávají; jak
velké zlo působí také pád těch, kteří se doposud
jevili ctnostnými! jaké rozechvění zmocní se du
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í,když padnou ony osoby, které byly považo
vány za sloupv chrámu Božího!

Zlý příklad vyskytuje se všude a může se na
léztii v řeholních společnostech. ježíš Kristus
nás na to upozorňuje, řka: „Nutno zajisté jest,
aby přicházela pohoršeníf'f) Ano, vždy se po
tkává dobré se zlým. V nebi jest to Lucifer a jeho
andělé; Kain v rodině Adamově, Cham v rodině
Noemově, Absolon v rodině Davidově, ]idáš ve
sboru apoštolském, proto se nesmíme diviti, na
skytnou-li se pohoršení i v těch nejsvětějších
společnostech.

Ill. Co činiti, představí-li se nám dobrý
a zlý příklad. Naše povinnosti vzhledem k pří
kladům, jichž jsme svědky, jsou připomenuty v
tomto úryvku Následování Krista: „Využitkuj vše
ho ke svému prospěchu. Máš—lipřed očima dobré.
příklady, rád jich následuj; vidíš—livšak konati
něco pokárání Žhodného, střez se činiti jako ti;
kteří to činiti si dovoluji, a přihodilo—li se ti toto
neštěstí, dbej o to, aby ses co nejdříve polepšil.
Bdi nad sebou, a at' činí jiní cokolvěk, nezanedba
vej sám sebe.“

]ednajíce podle těchto slov, zdržujme se po
kud možno jen u dobrých příkladů a pod jejich
vlivem; učiňme si onen laskavý i spasitelný zvyk
viděti na svém bližním spíše dobro nežli zlo, po
hlížeti u svých spolubratří raději na jejich ctnost—
nou stránku nežli na stránku jejich nedokonalostí.

jsme—li svědky dobrého příkladu, děkujme Bo
hu jako za velkou milost; važme si upřímně těch,.
kteří jej dávají; snažme se jich následovati, po—

1) Mat., 18, 7.
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kud tak ve svém stavu můžeme; radujme se, že
zjednávají slávu Boží, že jsou útěchou Srdci Pána
našeho Ježíše Krista a že napomáhají ke spáse
duší.

Střezme se všech osob, které dávají zhoubný
příklad, jsouce pamětlivi slov Kristových: „Hor
ší—litě oko, vylup je.“ Odvrat'me své zraky od
těch, kteří přestupují pravidla, jsou-li tací mezi
námi, a pohlížejme jen na ty, kteří plní věrně
povinnosti našeho svatého stavu.

Nejednávejme nikdy\ s měrni,kdož dávají špatný
příklad; mějme ošklivost před jejich chováním a
odpírejme jejich vlivu s vytrvalou rázností. Sa—
mi pak dbejme toh-,o abychom dávali jen dobrý
příklad. Nezapomínejme, že naše chování má
nutně vliv na dobro nebo na zlo, a že v prvním
případě líbíme se Bohu a pracujeme na spáse
duší, v případ-ě pak druhém pomáháme k jejich
záhubě a zasluhujeme kletby, pronesené nad těmi,
kte-Ií dávaji pohoršení.

Duchovní kytice. „Kéž každý z vás se po
vzbuzuje k dobrému a snaží se o ně příkladem
nejhorlivějších ze svých Bratří a těch, kteří mii
nejvíce ducha institutu.“

(180. rozj., l.)
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197. Horlivoet.

Krátký obsah. ]. Horlivoet jest duchem nev
Soho povoláni. jsouce členy institutu, jehož vlast-ním
duchem jest duch víry a horlivosti. ukažme se hod-—
n'mi svého povolání. Kéž bychom mohli vpravdě říci
sova jednoho z našich Bratří: „Můj Bože, žíznim po
získání dušl tvé lásce. Ano, _duší mi třeba; .'jsem
ochoten všechno trpěti, abych spasil duše.“

ll. Horlivoet nás činí následovníky Pána našeho.
Chceme kráčeti v jeho šlépějích; připomeňme si jaká
byla jeho horlivost pro spásu duší a poznejmc povin
nosti. které nám z toho plynou. „Nic neprojevuje
naši lásku k ježíši Kristu tak,“ praví svatý Chryso
stom, „jako naše péče o spásu bližního“ Podejme
Bohu tento důkaz své lásky.

lu. Horllvoet působí radost Církvi. Cirkev očekává
od nás horlivosti, která neustupuje před žádnou obětí.
Spása jediné duše. kterou jsme Ziskali. praví svatý
Chrysostom. muže shladiti množství hříchů a býti při
činou našeho vlastního spasení. Prosme Boha o tuto
horlivost. která zúrodňuje apoštolát.

Rozjímání.
Dobré jest však, aby se horli/o () člověka v dobrém

vždycky. (Gal., J.. !&)

!. Horlivost jest duchem našeho povoldnt.
Milostí svého povolání jsme určeni, „abychom
zvěstovali slávu toho, jenž ! tscmnosoinás povo
lal ku podivnému světlu svému.“f) „Bůh, jenž.
chce, aby všichni lidé byli spaseni,“2) chce, aby
chom působili na spáse svých bratří v míře,.
kter—oustanovil. Jako dělníkům nebeského Hospo
dáře jest nám řečeno: „Spolu tr pro evangelium,
podle moci Boží,“3) kterou ti u člil a podle jeho.
úradků.

1) |. Petr., 2, 9. 2) |. Tim., 2, 4. a) n. Tim., 1, s..
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Když nás Kiistus odloučil od světa, přidružil
nás k sobě k dílu posvěcování duší a jmenovitě

“duší dítek, které jsou nám svěřeny, pravil nám:
„V tom jest oslaven Otec můj, abyste přinášeli
mnoho užitku a stali se dokonalými učedníky mý
mi') Zve nás, abychom byli s ním i skrze něho
spasiteli duší; jak vznešené a slavné to poslání a
s jakou obětovností musíme je plniti!

Jsouce členy institutu, jehož vlastním duchem
jest duch víry a horlivosti, ukažme se hodnýrni
svého svatého Otcei svého svatého povolání a
čiňme vše, čeho očekávají od naší obětovnosti
naši představení, duchovenstvo, dobrodinci a

“.všichni věřící.
Nadchněme se duchem víry a lásky tak, aby—

chom mohli vpravdě říci ona podivuhodné. slova
jednoho z našich Bratříz'l'; Můj Bože, žízním po
získání duší tvé lásce; jsem ochoten všechno opu—
stiti a všechno trpěti, abych spasil duše. O milo
vané duše, které jste stály krev Boha mého, pojď
te k tomuto Bohu ukřižovanému, jehož miluji a
jemuž se klaním, pojďte se zařaditi pod slavný
prapor kříže. Abych vám pomohl zabezpečiti to
to štěstí, dal jsem s Bohem všemu, co jsem ve
světě miloval.

ll. Horlivost nás činí následovníky Pána
ničeho. Chceme kráčeti v šlépějích Kristových;
připomeňme si jaká byla jeho horlivost pro spásu
duší, k jakému hlubokému ponížení jej přivedla,
jaké práce dala mu podniknouti, jaká ustanovení
zaříditi, a poznejme povinnosti, 'ež pro nás z to
ho plynou.

1) Jan, 15, 8. 2) Fr. Baudille ve Francs-Bourgeois v
Paříži, zemřel 1865.
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Říkáváme, že jej milujeme; naše láska k němu
"však předpokládá nutně horlivost pro spásu bliž—
ního. „Nic neprojevuje lépe naši upřímnou lásku
k Ježíši Kristu,“ učí svatý Chrysostom, „než naše
péče o spásu našich bratří.“

Naše horlivost o duše, jež jest potěšením jeho
Srdce, jest potěšením! i jeho svaté Matky, která
jest účastna těchže citů, která si s nevýslovnou
vroucností přeje, aby všichni, které jí dal na
Kalvarii za dítky, pracovali na svém spasení a
došli do města blaženosti, jehož jest panovnicí a
,chce, aby panovali s ní.

lll. Horlivost jest potěšením Církve svaté.
Řeholní vychovatel musí míti planoucíi velko
myslnou horlivost, kterou nic nezadrží a která
neustupuje před žádnou obětí. Toho očekává od
nás Církev jmenovitě za naší doby, kdy jest vy
dána tolikerým útokům se strany bezbožníků.
Jaká válka jest jí vypověděna! S jakou činností
a s jakou vytrvalosti šíří zlí lidé blud i neřesti!
Neměli bychom míti právě tolik nadšení pro
šíření dobra? Jaká by to byla hanba, kdyby pří—
vrženci ďáblovi ukazovali se podnikavějšími, o—
bětovnčjšímii vytrvalejšími, aby duše zahubili,
nežli my, abychom je spasili!

Horlivost o duše jest nutný účinek křesťanské
lásky. Jestliže milujeme opravdově bližního, kte—
rak bychom neměli činiti vše, co jest nám možné,
abychom jej odvrátili od široké cesty, která vede
k zavržení a mepřivedli ho naopak na úzkou stez
ku, jež vede k životu věčnému? Kterak bychom
neměli tak činiti zvláště se zřetelem k svým žá—
kům, jejichž duše jsou zvláště svěřeny naší péči?
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„Co vás má nabádati k velké horlivosti ve va
šem stavu, jest, že nejste pouze služebníky Boží
mi, ale že jste také služebníky Kristovými a Cír—
kve."

„Proto musíte jako takoví, vyučujíce dítky,
míti za jediný cíl lásku i slávu Boží; láska Boží
vás musí puditi, jelikož ježíš Kristus za všecky
umřel, aby ti, kteří živi jsou, již ne sami sobě živi
byli, ale tomu, který za ně umřel. Toť, k čemu
vás má nabádati vaše horlivost, abyste vštčpo
vali svým žákům „jakoby Bůh sám napomínal
skrze vás, protože na místě Kristově poselství
konáte.“")

Uvažme konečně, že horlivost o duše jest přimo
pr-ostředkem činiti zadost za naše hříchy. „Jediná,
duše, kterou jsme získali,“ praví svatý Chryso—
stom, „může shladiti množství hříchů a býti pří
činou našeho vlastního spasení.“ „Kdo odvrátí
hříšníka,“' praví svatý apoštol Jakub, „od bludné:
cesty jeho, vysvobodí duši jeho od' smrti a při
kryje množství hříchů.“3)

Velebím tě, o božský ježíši, že jsi mě povolal
přispívati svou pracíi svými modlitbami k vel
kému dílu posvčcování duší. Učiň milostí svou, a
bych jednal podle milosrdných úradků tvých a.
chodě na zemi, konaje dobré, oslavoval tvého Otce
nebeského. '

Duchovní kytice. „Věnujte se svému úřadu se
vší náklonností sz.!ébosrdce, a jako kdybyste pm
covali jediné pro Boha.“

(201. rozj., l.),

1) 201. rozj., 2. '-') Jak., 5, 20.
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198. Občtovnost.

Krátk v obs a h. [. Křesťanská ! řeholní obětaví
nout. Křesťanská obětovnost není nic jiného, než úplne
věnování sebe samého vzhledem k slávě Boží a k spá
se duší. V rekovne' míře nachází se jen v gírkw
Kristově. ona jest její slávou a jedním _z odhsnych
jejích znaků. jsouce zasvěcení Bohu. věn'ujme se obe
tovně jeho slávě. pokud nám bude mozno a on od
nás požádá.

Il. Pin náš vzorem občtovnoeti. Obětovnost, rekov
nost lásky má svůj vzor i \'zdroj v Pánu našem, jenž
.se za nás obětuje svému Otci. vzal na sebe naši při
rozenost, obětoval se na Kalvarii. aby dokonal naše
vykoupení. a dal se nám konečně ve své svátosti
lásky. Následujme ježíše Krista v jeho obětovnosti
pro slávu jeho Otce a pro spásu duší.

lIl. Svatí vzory občtovnoetl. Všem svatým bylo
štěstím následovati obětovností Pána našeho. Připo
meňme si jmenovitě svatého Pavla. _jenž dí ve svých
epištolách: „Všecko snáším pro vyvolence, ab také
oni dosáhli té spásy. která jest v Kristu ježíší, i se
slávou \'ěčnou.“ Kráčejme s ježíšem Kristem cestou
obětovné lásky, jež jest cestou obětí.

Rozjímání.
Dávejte (1 [NH/(' vám (lánu. (Luk., 6., 38.)

l. Křesťanská i řeholní obětovnost. Křesťan
ská obětovnost není nic jiného, než úplné věnová—
ní sebe samého vzhledem ke slávě Boží a ke spáse
duší; učí nás užívati k tomu cíli všeho, co máme:
sil, schopností, bohatství, zdraví anoi života a
to bez vypočítavého sobectví, bez zřetele na je—
šitnost, bez politování, ba spíše s opravdovým u
spokojením.

Křesťanská obětovnost nachází se v rekovné mí
ře jen v Církvi Kristově, ona jest její slávou &
27
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jedním z odlišných jejich znaků. Chceme-li se
tedy ukázati hodnými dítkami této nevěsty Kri
stovy, musíme se v ní tak dokonale cvičiti, jak
jest nám to jen možné v okolnostech, v nichž se
nacházíme; musíme tak také činiti, abychom mohli
plniti své závazky a jmenovitě ty, které jsme
vzali na sebe na stupních oltáře slovy, o nichž.
nemůžeme ani dosti rozjímati: „Nejsvětější Tro
jice, Otče, Synu i Duše svatý, kořím se v nejhlub—
ší úctě před tvou nekonečnou božskou velebností a
zcela se ti zasvěcuji, abych zjednával tvou slávu,
pokud mi bude možno a ty ode mne budeš žá
dati.“")

Kdo má tedy býti obětovný, když ne my ře
holníci, kteří se zavazujeme následovati ježíše
Krista netoliko na cestě přikázání, nýbrži na
cestě evangelických rad; my, kteří jsme všechno
opustili, aby nic nemohlo vaditi naší horlivosti
a lásce; my, které Bůh obdařuje tolikerými milost
mi, jejichž účelem jest pomáhati nám konati do—
bré s naprostým sebezapřením a se svrchovanou
velkom'yslností? Nikoli, nelze pochopiti řeholníka,
jenž váhá přinésti obět, i kdyby to měla býti obět
života, jakmile ví, že Bůh toho od něho žádá“

ll. Pán u“ vzorem obětovnosti. Tato cnost
jest rekovností lásky a má svůj vzori zdroj v
Pánu našem _)ežíši Kristu, který, když jsme byli
i jeho nepřáteli, obětoval se za nás svému Otci,
vzal na sebe naši přirozenost, vedl život úplného
strádání, dal se nám ve své svátosti a obětoval se
za nás na Kalvarii, aby dokonal naše vykoupení.

Slyšme jej, an se nás táže jako lidu izraelského:
„Lide můj, co jest, ježto jsem více učiniti měl a

1) Pravidla: slibní vzorec.
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neučinil jsem?“l) A uvažme, co učinil. Svým apo
štolům pravil: „Dobrý pastýř dává život svůj za
ovce své,“"—')dalt' on život svůj za nás a jako by
to nebylo dosti, chtěl dáti své srdce po smrti
protknouti kopím, aby nám dal svou krev až do
poslední kapky a aby se zvěčňovala jeho oběť na
našich oltářích až do skonání světa.

Ne, žádný stvořený rozum nevyváží velké obě—
tovnosti Spasitelovy pro slávu jeho Otce a pro
naše spasení.

Cerpejme pravou obětovnost z jejího oprav
dového zdroje, totiž z modlitby, z rozjímání a
ze spojení s ]ežíšem Kristem, jenž jediný nám
může dáti sílu obětovati všechno a obětovati
sebe pro jeho lásku.

lll. Svatí vzorem občtovnosti. Všemsvatým
bylo blaženosti rozjímati o obětovnosti Pána na
šeho a snažili se následovati jí, pokud toho žádal
svou milosti a stanovením své prozřetelnosti.

Svatý Pavel pravil: „Mám ustavičnou bolest v
srdci svém, vždyť bych si přál, abych já sám byl
zavržen od Krista pro své bratry.“3) „Všecko
snáším pro vyvolence, aby také oni dosáhli té
spásy, která jest v Kristu Ježíšii se slávou věč
mou."l) „Ačkoli jsem neod'vislý ode všech, učinil
jsem se služebníkem všech, abych jich více získal;
slabým stal jsem se jako slabý . .. všem stal jsem
se vším, abych vůbec některé získal“5) pro eží
še Krista, „pro něhož jsem položil to, co mi ylo
ziskem, za škodné“5) a „snáším utrpení až do
vazby jako zločinec.“T) A Korintským píše: „Mi

1) Isaiáš, 5, 4. 2) jan 10, 11. 3) Rím., 9, 2 a 3.
4) Il. Tim., 2, 10. 5) |. Kor., 9, 19—22. 5) Filip., 3
7. 7) ll. Tim., 2, 8.

27.
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lerád vše vynaložím, ano sám sebe vydám za
duše vaše.“i)

Tak mluvili a jednali svatí. Tak mluví i jedná
za našich dnů mnoho služebníků Božích. Křesťan
ská občtovnost jeví se neméně za našich dob jako
v minulosti. Potkáváme ji všude v té neb oné po
době, pomáhající nešťastným, vyučující nevědomé,
hájící ctnost, hlásající evangelium národům, při
vádějící na dobrou cestu ty, kteří s ní sešli. Tu
pečuje evangelická obětovnost o dítky, tam o
starce, onde o nemocné a zajaté; není slabosti,
které nepodporuje, není pohromy, které neuleh—
čuje, není mravního, anoi fysického nebezpečí,
kterého neodvrací.

O Ježíši, jenž jsi mě mým povoláním povýšil
mezi své výsadní učedníky a svěřil mi spasitelné
poslání u dítek, račiž mi uděliti milosti, abych
kráčel ve tvých šlépějích cestou sebezapřeníi
oběti a následoval tvé obětovnosti.

Duchovní kytice. „Čím větší ctnosti a doka
nalosti iyžazíuje váš stav, tím větší síly a velko
myslnosti jest vám třeba k jejímu dosaženíf'

(49. rozj., l.)

1) ||. Kor., 12, 15.
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199. Vytrvalost.
Krátký obsah. [ V čem záleží křesťanskávy

trvalost. _lcst to ctnost která nás činí stálými v do
brčm 7. nadpřirozených pohnutek a která nás udržuje
ve věrnosti k Bohu přes \šechny překážky, s nimiž
se potkáváme. Opětujmc se svat' m Bonavzenturou ,Ne,
dokud bude dech života \e mne neupnstím od do ra,
jc). jsem začal.“

ll. Nutnost řeholní vytrvalosti. ,Vy pak, bratři,“
praví svatý Pavel. „neustávejte dobře činiti, dokon
četc. co jste začali. Buďte pevní a nepohnutelní, \ždy
cky přehorliví v díle Páně.“ Buďme \ytr\alí, aby
chom mohli říci se S\atým apoštolem: „Dobrý boj
jsem bojoval běh jsem dokonal \íru jsem zachoval.“

Ill.VytrvalostlnásledujmePina našehojetíše Krist..
Buďme vytrvali. abychom následovali Boha, „u ně
hož není proměny ani z obratu zastinění.“ Buďme
vytrvali. abychom následovali ježíše Krista. jenž pra
vil: „Kdo vytrvá až do konce, ten s asen bude.“
Buďme vytrvali. abychom byli věrni svym L'ívazkům;
zachovávejme je bez úhony až. k poslední výzvě na
konci našeho života.

Rozjímání.
Kdo v_vtri'á až do konce, ten spasen bude. (Med., 10.,

22.)

]. Včem záleží křesťana“ vytrvalost. Kře
sťanská vytrvalost činí nás stálými v dobrém z
nadpřirozených pohnutek a udržuje nás ve věr
nosti k Bohu přes všechny překážky. Blahoslave
ný řeholník vytrvalý, nic ho nemůže odvrátiti od
dobré cesty.

Vytrvalý řeholník jeví se necitelný k haně, a
k posměchům, jakož i k slibům a k lichocení svě
ta. Překonává každé pokušení k malomyslnosti a
opakuje se svatým Bonaventurou: „Ne, dokud
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bude dech života ve mně, neupustím od dobra,
jež jsem začal.“

Protivenství, omrzelost a nechuť nejsou mu
nikdy pohnutkou přáti si a tím—méně ještě žá
dati změnu svého postavení. Utrpení jsou všude
a v každém úřadě, poněvadž hlavní jejich příčina
vězí v nás a my se vždy béřemle s sebou; každé
zaměstnání má své obtíže a překážky; všude a
vždy musíme se pokořovati, pracovati a trpěti;
nejčastěji pochází ono přání po změně postavení
z lehkomyslnosti, z lásky ku pohodlí snadi ze
ctižádosti, k níž se ani sami sobě nechceme při—
znati.

ll. Nutnost řeholní vytrvalosti. Chcemepři
nášeti užitek v duších, a to „užitek náš, aby zů
stávalf'lv) první podmínkou však k tomu jest,
abychom sami měli stálost překonávající každou
zkoušku. Není to práce jednoho dne vzdělati dítky
a mládež v '„křest'anskýchctnostechi a v potřebných
věd—omostech, aby se mohly uplatniti v lidské
společnosti; nestálost byla by zničením díla, je—
muž jsme se věnovali.

V' (6
„Vy pak, bratři, pravil svatý Pavel věřícím,

„neustávejte dobře činitiř) stůjte pevně v Pánuď)
aby, jako jest u vás ochota chtíti, bylo i dokon
čeníf) Buďte pevní, nepohnutelní, vždycky pře
horliví v díle Páně.“f')

Dílo, jemuž musíme zasvětiti své stálé úsilí, jest
dílo naší dokonalosti. jde o polepšení ze svých
chyb, tyto však následkem žádosti objevují se
opět jako plev-el, zapouštějící stále nové kořeny.

1) jan 15, 10. 2) ||. Thes., 3, 13. =*) Filip., 4, 1.
4) ||. Kor., s, 11. 5) |. Kor., 15, 58.
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_Jde o nabytí ctností našeho stavu, každá však
ctnost nabývá se jen četnými a často se opakují—
cími výkony, které se v nás stávají svatým návy
kem.

Vytrvalost jest nám nutna v úřadě, jímž plní
me účel svého institutu. Zapřeli bychom tuto po—
vinnost, kdyby nás nestálost nabádala změniti
svůj úřad nebo své postavení; naše příklady a
naše slova budily by v duši našich spolubratří
bud' omrzelost nebo malomyslnost, jež jsou vždy
špatnými rádci.

Pomněme konečně, že nestálost jest jedním ze
znaků ďáblových, onoho neklidného ducha, jenž
chodí po místech suchých, hledaje odpočinkuJ)
kterého nikterak nalézti nemůže. Nestálost jest
příčinou nekonečně mnohých duševních útrap a
protivenství od lidí; vytrvalost naopak zjednává
nevýslovné útěchy, veškeré milosti a dovoluje nám
obrátiti na sebe slova apoštolova: „Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem za
choval; pro budoucnost jest mi uložena koruna
„spravedlnosti, kterou mi dá v onen d'en Pán, spra—
vedlivý soudce.“á)

Ill. Vytrvalost následujme Bohai Pána na
šeho Ježíše Krista. Bůh jest vytrvalost sama,
„u něho není proměny ani z obratu zastínění.“3)
„Ty však, Pane, jsi týž a tvá léta jsou bez kon—
ce.“*) „Ty však, Pane, jsi stále týž a ostaneš na
věky; tys vezdy dobrý a spravedlivý a svatý,
ty dobře, svatě a spravedlivě vše činíš a moudře
zřizuješf'ó)

1) Luk., 11, 24. 2) Il. Tim., 4, 7 a 8. 3) jak., 1, 17.
4) Zalm 101., 28. 5) Násl. Kr., kn. Ill., 40, 2.
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ježíš Kristus jest nám také vzorem v trvaloáti;
od svého vtělení až do své smrti na říži, kdy
řekl: „Dokonáno jest,“l) měl jen jediný cíl při
všem svém jednání a od toho jej nic nemohlo od'
vrátiti; „Ježíš Kristus nestal se ano i ne.“'-*)

Přikazuje nám býti vytrvalými: „Chce-li kdOs
za mnou přijíti, zapři sebe sam a vezmi kříž svůj
každodenně a následuj mne.Nikdo, jenž polo
žil ruku svou ke pluhu a ohlíží se nazpět, není.
způsobilý ke království Božímu.3) „Kdo vytrvá.
až do konce, ten bude spasen.

Budme vytrvalými, abychom mohli věrně plniti
své svaté závazky a zachovávati je „bez poskvr
ny, bez úhony až do příští Pána našeho ]ežíše.
Krista.“)

Čerpejme tuto duševní sílu z jejího zdroje.
Prosme o ni Boha vroucími modlitbami, neboť
jest to dar dokonalý, pocházející shůry a sestu
pující od Otce světelf“ 5) Zůstávejme úzce spo—
jeni s ]ežíšem Kristem, jenž jest naším pomocní
kem, naší silou a naším vůdcem, skrze něhož je—
diné můžeme konati dobro.

O Bože, jehož léta jsou věčná a jenž stále zů»
stáváš týž, nekonečně dobrý, spravedlivý i svatý„
snažně tě prosím, račiž mi uděliti vytrvalosti v
dobrém. Učiň milostí svou, abych dokonal dílo
spásy, které jsem začal, a stal se takto hodným
dědictví, které jest přislíbeno tomu, kdo vytrvá.
až do konce.

Duchovní kytice. „Nic nečiní řeholnáka tak.
řáa'ným a pevným- jako vytrvalost v poslušnosti.“

1) jan 19, 30. 3) Il. Kor., 1, 19. 3) Luk., 9, 23 a.
02. 4) !. Tim., 6, H. 5) jak., 1, 17.



Školští bratří v Praze-Bubenči"
vydali:

Rozjímání sv. Jana Kř. z La Salle. I. díl: Neděle
a pohyblivé svátky. II . ďíl. Hlavní svátky.
II]. díl: Pro dobu exerciční, Školní úřad.

Rozjímání o posledních věcech člověka. O hříchu.
O svátosti pokání.

Rozjímání o řeholním životě. [. díl. 0 řeholním
životě vůbec. II . díl. 0 ctnostech řeholního
života.

Rozjímání o sv. Josefu.

Rozjímání o Eucharistii a o božském Srdci Je
žíšově.

Rozjímání o umučení Pána našeho Ježíše Krista.

Rozjímání o nejsv. Panně Marii.
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