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PORROK.

1. Ježíš — král.
Půjdu & tebou, kamkoliv půjdeš
Mat. 8, 19.

„Jsi opravdu králemP“ tázal se kdysi
Pilát Ježíše. ——
„Tek' jest, ty díš, já jsem.“l)
Ano, křesťanský jinochu, — Ježíš jest

králem, Ježíš jest tvým králem.

Ity jsi vykoupen ze,Ve liko u cen u,2)
za cenu jeho krve drahocenné-, ——io tobě

platí slovo apoštolovo :.„Vy| nejste již svoji;3)
ty. jsi Ježíšův, Ježíš je tvým p á n em, tvým

k r á l e m!

Táto pravda, dráhý jinochu, jest důle
žitá! —
Jest-li Ježíš tvým králem, jsi mu Zává
zán oddaností, věrností, láskou; jest—liJ ežíš,
dím, tvým králem, tož je poslušnost upřím
ná á obětavá., tvou povinností, ty jsi jeho

poddaným
Než, 00 by, ti bylo činiti, byl-li by

Ježíš i tvým vojevůdcem?

Pak by ti bylo na jeho povel jako
vojínu vytrhnouti do boje a bitvy, — s ním
1) Jan

rint. 6, 19.

18, 37. -— 2) 1 Korint.

6, 20. --»——
3) 1 Ko

bojovati na život a na smrt, vytáhnouti n a

výboj a obranu.

A vskutku jest Ježíš tvým vo j ev ůd
cem, jestit' on králem válečným. Nepřišel
jsem' poslat pokoje, ale meč.1)

Zajisté tedy jsi vojínem tohoto krále,

vojínem rodem a povoláním.

Pracuj

jako dobrý bojovník Ježíše Krista.2)
Nevidíš, že vojevůdce tvůj táhne do
boje, dobýti celého světa, podmaniti jej sobě
a svému Otci nebeskému?
Ovšem, J ežíš by, byl králem mír um i
lovným, kdyby, se mu neOpíral vzdorný
nepřítel, kdyby, se mu poddalo všechno
ochotně a úplně. Než — protiví se hřích a
co s hříchem souvisí, příčí se panství
d u c h ů z l ý c h.

'

Hřích prvních rodičů Spáchán. Ihned
přislíben Vykupitel; zlo má býti opět ze
světa vyhubeno a země Bohu získána. Ovšem
začíná vlastní a opravdový boj a zápas vtě
lením“ Syna Božího zde na zemi; teď zuří
nejdivočeji. A ina dále trvati bude v roz
machu neumenšeném; (a neustane až na sklon
ku ěasů. Panovati a bojovati musí Ježíš,
dokud nepřemožen kdejaký nepřítel. Napo
1) Mat.

10, 34. _— 2) 2 Tím.

2, 3.

sled ze všech skolena bude smrt.1) Neboť
všechno jest jemu poddáno. -—Ano, “bojovati
musí J ežíš, dokud neodevzdal říše své Pánu
a Bohu svému, dokud nevyplenil, kde co
pekelného a odbojného.2)

Tedy panství

hříchu chce vy

v rat i ti tvůj král, musí je vyvrátiti král

tvůj ——v to b ě a všude. Proto sestoupil
Ježíš s nebe na zemi, po tom “bažil v nauče
ních svých, za tím! se nesli skutkové jeho.
To jest účelem válečné jeho výpravy; ktomu
dovolává se tvé pomoci a vším pravem doufá,
že vytrhneš za praporem jeho. Pojď a na
sleduj mne, dí.3) Kdo mne následovati "chce,
zapři sebe sam, vezmi kříž svůj a násle
duj mne. 4)
Nasledovaní

K1 ista, ——přední

povin—

nost křesťana. Není na výmluvu ani staří
ani stav. Kdo křesťanem se zove, Kristovým

jest bojovníkem.

Ke všem pravil: Kdo

mne n as 1edo vati chce, ten zapři sebe
samý)
Do tebe, milený jinoehu, naděje se Ježíš
Kristus následování ochotnějšího, věrnější
oddanosti, bojeehtivosti ohnivější, vřelejšího
1) 1 Korint. 15, 25. 26. —- 2) 1 Korint. 15, 24. —
3) Luk. 5, 27.—4) Mat. 16, 24. ——5) Luk. 9, 23.

...s...
zápalu .a nadšení, činnější účasti v díle, tvé
'a tvých bratří spáse zasvěceném.

Nuže, všímej si povelu'svého

krále?

Podpaš bedra oděním božím. Náslecluj vůdce
svého na všech cestách ctnosti a spravedlivo
sti, na nichž se ti stal piedchůdcem.1) Rci:
Mistř,e půjdu za tebou, kamkoliv pujdeš.2)

Ty jsi cesta, pravda a životz3) jak
bych mohl na této cestě zblouditi? Jak bych

se mohl mýliti. touto pravdou jsa veden?
Jak bych mohl umříti, spojen s tímto ži

votem?

Vždyť irány

nemohou v tomto

boji než k životu vésti; vždyť byla tobě,

ty nepřemožitelný reku, ismrt cestou k
životu!
Vždyť vím, všemocný kníže a
velikomyslný, že mi nic není činiti, nic
trpěti, co bys ty sám napřed nebyl vyko
nal a vytrpěl. Každý krok na této příkié
cestě znamenán jest kl vavvm1 šlépějemi, jež
jsi ty zanechal. Vehlasna to tedy cesta,
cesta spolehlivá, — cesta spásy, cesta ke
\SIáJVěl

Jen zmužile tedy, duše má! Pohled' na
krále svého, na krále mocného, silného, u
datného až na smrt, vítězného reka. Jím
1) Efes.
14, 6.

6, 11. ——2) Mat.

8, 19. — 3) Jan

__9__
(híáněn, jím veden, dosáhneš jistě neporu
rušitelně koruny slávy .1) Ale 3— pomní,
že odměna dává se dle bojovností, oběta

vosti, odvahy a vytrvalostí; nikdo nebývá
korunován, leč by řádně bojoval, 9) to jest
zmužíle a vítězně a až do konce a za věc
dobrou a zbraní dovolenou.

2. Ctnost a ctnostnost.
V Kristu choďte, vkořeněni. vzdě
láni na. něm.
Kol. 2, 6. 7.

Jest velmí 'důležíto, drahý jinochu, aby
pojm'y tvé o ctností a ctnostností byly
správné.

Snad máš za to, že ctnost

jest lec

Domníváš se, že etno st

a jakési

který dobrý skutek?
zbožné výkony,

o nichž mnohdy srdce

ani neví, jsou totéž?
Čí dokonce jest ti ctností ona tak zvaná
počestnost, vystříhání se hrubších přestup
ků, zvláště oněch, jež zjevně se jeví?
Nesprávné to, ledabylé pojmy.
Předně tedy věz, že křesťanská ctnost
ani za mák nemá společného s onou poeti
vostí, jež se opírá o mínění a pohnutky
1) 1 Petr

5, 4. — 2) 2 Tím. 2, 5.
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čistě lidské a jediné za lidskou chvalou a
uznáním se nese; kořeny zmíněné ctnosti
křesťanské jsou ušlechtilejší, Vpouštějí se
hlouběji a plodivo-st jejich jest mocnější a
úrodnější.
Jest ovšem též ctnost přirozená, a sice
jista příchylnost .a nalada k' dobrým skut
kům', jež povstávají výhradně ze schopno
stí

a příčin přirozených,

výlučně

na po—

h'nutkach přirozených spočívají, ale též jenom
na přirozenou odměnu pravo mají.
Avšak ty jsi stvořen pro cíl n adp ři

rozený

a najisto si přeješ dosíci jednou

nadpřirozené odplaty; pročežběží
tio ctnost nadpřirozenou, o ctnost,
jež vyplýva z pohnutek vy š š í oh, k níž se
povznésti můžeme jen nadpřirozenou milostí,
jež vsak též plavě proto nároky ma na o d
p la t u v ě čn o u.

A nač jsi křesťanem,
nejednaš-li
křesťansky, to jest ve sjednocenís Kri
stem, svou hlavou, a jako Kristus, tvá,hlava?
Pohnutkami našich činů bývají: smy—
slný chtíč, rozum, duch Kristův.
J ednati pouze z podnětů smyslných

jest 'jednatipo způsobu tvorů nero z
11m n ý 0 h.

Rozwmně j'ednatijest lid s k y jednati.

Skutky, jež pocházejí z ducha Páně,
jež vykonány jsou dle ducha Kristova, to
jsou skutky křesťanské.
Učinil-li Bůh Otec Ježíše Krista naší
hlavou a ustanovil-li ho nad celou církví ,
jež jest těleml) jeho, musíme naprosto jed

nati jakoúdové Ježíše Krista; musí

me V něm choditi, V něm vkořeněni a vzdě

láni na něm?)

Ctnost není též jednotlivý

b r ý sk utek.

do

Ctnost jest ustálenost vc

skutcích mravně dobrých, jež mají Boha
za poslední cíl.

Ctnost jest oosi trvalého, jest to usta
v i ěn á sn aha, činiti, co Bohu libezno.
Ctnost jest tedy, více než n á la d a,

vícenežnahodilá vlastnost,

vícenež

prchavé, okamžikové nadšení.

Ctnost jgt tedy činností, ctnost jest
hýbadlem &pružinou denního života Jest

to táž svědomitost, jakou se vyznačuje
ctnostný v konání svých p o v i n n o s t 1
k Bohu a v modlitbě, hlavní to službě
boží, s jakou se věnuje zájmům svých bliž
ních &. s jakou koná povinnosti, jež mu

ukládá jeho stav.
1) Efes.

1, 22. 23. __ 2) Kolos.

2, 6. 7.
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Ctnost jest modlitba,
záležející ve
skutcích, jest úcta boží, jest to služba
boží, klanění se v práci, jest občt činův a

utrpení.
Rad bys věděl, co jest ctnost? Pohlédni
na Spasitele svého. Každá, ctnost, jež není
jako jeho ctnost, jest ctností planou, je ctno
stí, jež klame a klamana bývá, slovem: není
ctností. Právě, aby nas ctnosti naučil, se
stoupil Syn Boží s nebe na zemi.
Nečiním-li skutkův Otce svého, nevěřte
m1, dí Ježíš Židům.1)
J ežíš činí tedy skutky Otce svého. J ežíš
jedná z moci Otce svého, Ježíš jedná z vůle
Otce svého.

Mysl jeho zanáší se Bohem, vůle

jehokonavůli boží. Ježíš nečiní ni
čeho, aby_ se lidem zalíbil; nevole
lidska mu nepřekáží činiti, oo Bohu líbezno.

Modlitba Ježíšova není pouhým citli

vůstkařstvím.

On jevi lásku činy a

skutky. Úplná odevzdanost do vůle boží,
neomezená láska k lidstvu, obětování sebe
sama až na smrt, viz, jak sličnč sdružuje

se modlitba Ježíšova se skutky
___—__. ___-___

1) Jan

10, 37.

jeho.

Ježíš vyplňuje zákon; ale přídech lásky
jest to, jenž dodává této poslušnosti ceny
a života. Litera zabíjí, ale Duch oživuje.1)
Snažení Ježíšovo nese se za věcmi

nebeskými.

Svůj pobyft na zemi pova

žuje za dobu, jež mu určena, by zveleboval
slovy a skutky svého Otce.
Ježíš dopřává přirozenosti své jediné

toho, čeho jí nezbytně

třeba a co by

užitečno bylo, aby dovršil poslání své na
této zemi. Přes tyto meze nesahají starostí,
jež má o svůj vlastní život.

Ježíš odevzdává se úplně

vůle

boží,

svůj

pokoj,

do

——Bohu odporoučí svou čest,
své blaho,

-——Bohu

nechává

starost o potřeby, jichžto vyžaduje jeho při
rozenost lidská.
Ježíš ne0pov1huje bohatstvím, ale výše
si váží chudoby; J ez1sneodsuzuje některých
rozkoší, ale vykazuje jim přísné meze a

pro sebe, nevolí než utrpení, proná
sledování a kříž; Ježíš nezamítá.váž
nosti a cti, ale vyhýbá se jim“a raději má

úkryt, všednost, pokoření. Všechno

toto podřizuje vůli boží, ale rozhoduje se
svobodně pro opak, dává zároveň na jevo,
1) 2 Korint.

3, 6.
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jak svůdným a nebezpečným zbožím
jsou věci zmíněné.
Ježíš odsuzuje přísněji ony, hříchy, a

kárá naléhavěji ony přestupky, jež svědčí
o větší zaslepenosti ducha a o větší pokaže
nosti srdce. Shovívavý ke slabým, ostře kárá
zarytce a zlomyslníky. Pokrytecká sprave
dlivost je mu nadě vše nenáviděnou a věr
nost, jež jest jen strojená šalba, jest mu
ohavnosti.
Obeování Ježíšovo jest šlechetné, pro—

stinké, upřímné, laskavé. J ežíš všem vším
se sta1.1) Láska přivedla ho s nebe na zemi,
láska provází ho ve všem jeho obcování
s lidmi.
Slabé stránky svých bližních snáší
s nevýslovnou trpělivostí. Ježíš jest sdíl
ný, lidumílný, blahosklonný, útrpný; chodí,
dobře čině;2) každý jeho krok ——
požehnáním.
Pronásledování ho nezmohou; nejroz—

hořčenějším nepřátelům mužně, beze strachu
vstříc kráčí; vždy, vydává svědectví o prav
dě;3) pravda a jeho neúhonný život" jsou
jedinkými zbraněmi. Protivníky své má za
1) 1 Korint.

3) Jan

18, 37.

9, 22. ——2) Skut.

ap.

10, 38. -—

vykonavatele božské spravedlivosti; trpí,od
pouští, umírá, ——obět za katany

své.

Vidíš, co jest ctnost, drahý jinochu?
Je ctnost povrchností? náladou? pouhým
prchavým zápalem? něčím chvilkovým?
Nuže, rozjímej pozorně o Spasiteli svém
a čiň po takovém vzoru.1)

3. Prostředky k' dosažení pravé ctnosti.
Království nebeské násilí trpí, : tí
kteříž násilí činí, uchvacují je.
Mat. 11, 12.

Nic drahocenného nelze dosíci zde na
této zemi bez boje, tož ani bez ctnosti;

bojs porušenou přirozeností, boj

s peklem, boj se světem.

Chceme-li dosíci právé, důkladné ctno

sti, třeba
násilí

užívati prostředků, ba užívati

Nelekej se, jinochu, mluvim-li o násilí.
Dobro tak vznešené, jako jest ctnost, od
plata tak Výborná, jako jest blaženost věč

ná., jest-boje hodna.

Ano, království nebeské trpí nasili, ——
ale ti, jež nasili činí, je též uchvacují.2)
1) 2 Mojž. 25, 40. — 2) Mat. 11, 12.
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Rád bys se stal ctnostuým?

chtíti, ano,— chtíti.

Musíš

Tento prvý prostředek nezdá, se býti
nesnadným. A přece: — jako je tento pro

středek'ncjnevyhnutelnější

a nej

závažnější
ze všech ostatních, tak je
též nejnesnadnější;
neboťtento pro
středek vyžaduje celého člověka, vztahuje

se na čas, okolnosti, příležitosti,
——nevylučuje zhola nic, nevyhýbá
žadné oběti, ničeho se neleká.

se 'ni

0 což je ta pravá, vůle, vůle upřím
ná„ nerozkouskovaná, rozhodná, pevná„ tak

řídkým zjevem!
_
Tý chceš, někdo jiný též chce, -—
ale jak velikánský je možná rozdíl mezi
vůlí tvou a vůli jeho!
Kolik marnivých, planých tužbiček ne
nazýváme chtění'm! Přati si není ještě chtíti;
dnes začíti a zítra přestati, není chtíti; něco
činiti a ne to, co třeba čin-ití, a ne vše
chno, co by bylo činiti, to není ještě
o h t i t i.

.

Diviš se, že jsi v dobrém posud tak
málo prospěl; rci mi, připadlo ti už kidy

pořádně chtíti?

() můj Bože, dodej mně slabému jinochu

ro zho dn é v ůle!

Uděl mně zbabělému

__17_
vůle

V

zmužilé! Dopřej mne rozkouskovatě

lému vůle

celé! Uštědři mně vrtkavému

vůle vytrvalé!

Kdo ctnosti dosíci ch'ce, tomu jest se

dále dobřepozorovati.Neobezřetnost,

těkavost, povrchnost

jest překážkou

ctnosti. —
Svědomí cosi povídá; ty neslyšíš. Hlas
boží mluví; ty si ho nevšímaš. Pan by rád
byl tvým učitelem, rád by tě vychovával,

vedl; než ty jsi zaměstnán na sta jinými
věcmi, jeho hlas nedoraží až k tobě, jeho
výstrahy sc nehledíš, jeho naléhavých pro
seb neslyšíš.
Tedy klidně si vésti, ovladati se, pře

mrštěnéobraznostipřistřihnouti

kří

dla, vrozené nevázanosti vykázati meze,
jednati s opatrností, rozvahou a chladně, to
jest výtečný prostředek dosíci důkladné
ctnosti, jež se ničemu více nepříčí než di
vokostí, roztřepanosti a životu bezduchému,
podobnému bezduchému stroji.

Touto klidností a rozvahou nabudeš
času pohlížeti ve všem konání na Ježíše,

svého božského učitele, osvojiti si jeho smý—

šlení, pozorovati jej v jednání jeho. Jak
mi jest to a ono činiti, abych se jemu stal
podobným ?
Myšlenky & rady III.

2
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Takové užitečné myšlenky. jsou napro
sto neznámy těm, již zmítáni bouří života,
nebo stržení proudem všedního lopoeení ne
mají poklidu, již nikdy nejsou svoji, vždy
jen zevnějškem se obírají.
() můj Spasiteli, jak znám
a přece
neznam tvůj život, tvé obcování na zemi!
Zdá se mi, jako bys ani nebyl žil pro
mne! A přece k vůli mtně podnikl jsi vše
chno, co jsi učinil. Třeba všechno bylo jen
částí onoho jediného, velik'olepého díla bož
ského, díla vykoupení, jež otevřelo nebe:

tož byl každinký, i nejmenší skutek skut
kem vykoupení, určeným ukázati cestu, jež
do nebe vede.

Příklad dal jsem vám, díš, abyste, ja
kožto ja jsem učinil, i vy činili. 1)

A jak poučnými jsou mi, můj Spasiteli,
pravě léta mládí iveho! Pravě abys mně
v mládí mém byl vzoiem, ztrávil jsi mladí
své v poměrech nejvšednějších, vyhýbáš se
věcem nevšedním a pěstíš ctností, jež vý
hradně apovýtečně můj věk zdobí.
Laskavý učiteli, vštěp mi srdce učelivé;
osvěť mne, abych
abych konal !?)
1) Jun

13,

15.

viděl,

——posilní

——2) 3 Král.

3, 1).

mne.
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V piavdě můj Pán & Bůh jsi ty, jenž

užitečným

věcem učíš,1) — věcemuži

tečným
pro život,
věčnosU

věcem užitečným pio

Vésti man chceš po cestách, po nichž
choditi mám. A, ——ostříhám-li vnuknutí
tvých' ——,rozvodní se klid můj jako řeka
&,Spravedlivost má se rozhojní jako vlny
mořské. Ovoce ctností mých rozmnoží se
jako písek na břehu & dobří skutkové vzro
stou množstvím štěrk'u a, jméno mé neza
hýne &nebude potřeno před tváří tvou.2)
4. Oko v'íry.
Spravedlivý u víře své živ bude.
Hab 2, 4.

Víru vyznávati &dle víry žíti není
totéž.

Věříš;ale žiješ též dle víry?

lake se liší mrtvé tělo od těla, živého,
tak liší se duše, jež pouze víru vyznává,
od duše, jež dle víry žije.
Proto dí Písmo svaté, že spravedlivý
u víře své živ b'ude3); spravedlivý ne
1) Isaí. 48, 17. _
3) Hub. 2, 4.

2) Isai.

48, 18. 19. _.
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umřel, ale žije; život je V něm, on koná.,
jako v pravdě živý, z víry a ve víře.
Z Viry jednati není nic jiného, než
pravdami našeho svatého náboženství tak
býti proniknut, že nám' Ve všem, co činíme,
na oči se staví a jsou měřítkem našich myš
lenek, řeči a skutků.
Přijde na tebe nějaké pokušení; hned
si vzpomeneš, že jsi stvořen, abys Bohu
sloužil, že Bůh' je tvým Pánem avelitelem,
tvým dobrodincem a Otcem, jemuž se zne
líbiti, jehož uraziti bylo by. zlem největším,
nejhorším neštěstím.
Povstane v tobě touha po nedovoleně
rozkoší ; ihned začneš přirovnávati chvil
kovou smyslnou radost a blaženost k ne
konečné věčnosti. Pod sebou zříš rozevřenou
propast pekelnou, nad sebou palmy a ko
runy, jež připraveny, jsou od věčnosti těm,
kteří zvítězí.
Doraží na tě svět a na sta př—eludův
a vidin mihotá. se před tebou; ó vím, dis,
že způsoba tvá pomíjí.1) Věci nebeské jediné
mají cenu, ——nač bych' bažil po tretkách
pozemských?
Vře snad v tobě vášeň, bouří sc mladá
1) lKorint.

7, 31.
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krev, osten těla mučí tě; Bůh mne vidí,
pomyslíš si; jeho čistočisté oko se dívá, na
mne; ó — raději umříti, než dopustiti se
tohoto pychu před tváří Páněll)
Snad tě svírá, jakýsi bol; oko tvé bez
děky pozvedne se k obrazu Ukřižovaného.
Tato podobnost s Ježíšem jako balsám tě

oblažuje,
s kříže;

těší; ty netoužíš sestoupiti

— jen ještě více pal, muč, díš,

jen ještě více! ——a pomine bolest.

Potkáš se u lidí s nevděkem,

lidé

na tebe zapomínají; ubližují ti, neSpravedli
_vě stebou nakládají; jsem-li jen přítelem
božím, díš, ——jeho přátelství

trvá věčně!

Najednou se ti omrzí všechno a nej

víee — konati věrně, navlas, hor

livě a vytrvale povinnosti stavu

svého; než již pozvedl jsi zraku svého
vzhůru k nebi: Bůh to chce, myslíš si
v duchu; Bůh m'ne uvedl do těchto poměrů,
z lásky k němu vykonám ochotně všechno;
a oož — nečeká. mne někdy odpočinek věč
ný? Stihne tě veliké neštěstí! ——
Dvé věcí
vím na jisto, díš: — Bůh ví, co se teď děje,
a miluje mne nekonečně; Bůh by mohl od—
vratiti to, co mne zdrcuje, a přece toho
1) 1 Mojž. 39, 9.
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nečiní, ——pročež nemůže býti

to, co mne

potkalo, než mně ku prospěchu. Buď vůle
tvá, staniž se dle úradků božích, podvoluji
se ve všem; 'miluji-li Boha„ musí mi všechno
napomáhati k dobrému.1)
Jindy. tě bolí, jiným podřízenu býti.
Ihned ti připadne slovo apoštolovo, že vše
chna, vrchnost z Boha jest,2) že tedy všichni

tvoji představenízástup co vé bo ží jsou.

Přirozenost činí rozdíl mezi bližními;
openují tě pocity nelaskavosti. Nikoliv, díš,
——všichni lidé jsou dle podobenství & obra

zu božího, všichni jsou vykoupení ze touž
cenu, všichni jsou mými bratřími. Cožkoliv

jsem učinil nejmenšímu z nich, Kristu
jsem

učinil.—“»)
V srdci tvém probudí se žízeň po po

mstě; — rychle otevře se ucho tvé, ——po—
slouchá., slyší slova, Spasitelova: ——Otče,
odpusť jim, nevědí, co činí!4)

Hle, takto žije spravedlivý z víry, ve
víře. Víra, jest jeho duchovním zdrojem ži
vota,. Jeho myšlenky, city, řeči, skutky lidi

se Věrou, slovem božím, naukou &

životem Ježíše Krista,.

1) Rím. 8, 28. — 2) Rím. 13, 1. — 3) Mat.
25, 40. -— 4) Luk. 23, 34.
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Tím způsobem se víra stává užitečnou,
-——
přestává býti pouhým kapitálem a při
náší úroky, ničí zlo, rozsévá dObro, rozně
cuje ke skutkům nebeským a stává se pra—

menem nesčetných zásluh tomu, kdo dle ní
žije.
J sou-li pravdy svatého náboženství pou
ze něčím vedlejším, nás jen poněkud se

dotýkajícím, nejsou vlastně ničím.

Trochu

pohádek, několik planých vět a nic více.
Věk jinošský, jako již je náchylen
prchavým dojmům, těkavosti, zvláště rád
utlumuje vyšší život víry, nedá víře volně
se rozvíjeti.
Jaké opory, našel by. jinoch u víře!
jaký základ v bouřích věku svého!

O živote ví'ry, kdy oživnu tebou!

Co mi konečně zbude z mé víry, křesťanské,

když mi pravdy svatého náboženství jen
známy jsou, ale nezasahují a nevnikají
do života mého! Nic než jméno a odpo
vědnost!
Věřím, můj Bože, ale ——doplň

mou, rozmnož ji,1) učiň ji plodnou!
___—..—

1) Mar. 9, 23.

víru
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5. Zbožnost.
Pobožnost ke všemu užitečná.
1 Tím. 4, 8.

Slovu„zbožnost“sc namnoze nerozumí
la proto tak mnozí zbožnosti se vysmívají,
ba nenávidí ji a pronásledují.
Pravá, čistá zbožnost je věcí vznešenou,
krásnou, sličnou, drahocennou.
Zbožným býti a zbožným se tvářiti
není totéž.
Pobožnůstkářství je pokrytectví, je ne
zvedenost, jest obyčejně klamání sebe a
jiných.
Zbožnost je skutečnost; zakládá se na
zřetelném poznání poměru, v jakém my lidé
jsme k Bohu.

Zbožnost pravá jest pojítkem.

mezi námi a Bohem, mezi stvořením
a tvůrcem, dítkami a otcem a učí nás o

Bohu mysliti, mluviti, pro něho
jednati, jak toho tento poměr
ž á d á.

Ano, pravá zbožnost, pravá láska k
Bohu spočívá na této zásadě: Bůh jest můj
Stvořitel, můj pán, můj dobrodinec, mé
všecko; jemu se klaněti, jej oslavovati, jemu
děkovati, jej vzývati jest mým životním
úkolem. Chváliž, duše má, Heepodina, a
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všechno, což ve mně jest, jméno svaté jeho;1)
též všechny, kosti mé, m'é tělo, moji smy
slové at' zvolají v pokloně: Hospodine, kdož

jest jako ty?)

Jsme povinni Bohu se klaněti, ——
přece

vším však v srdci svém; potom, jakožto
bytosti ne pouze duchové, těž zevně smysly
tělesnými.
Jsme povinni klaněti se ne pouze ci
tlivůstkářstvím nebo jen krásnými slovy,

nýbržhlavněpodrobujice vůli svou

nejsvětější vůli boží.

Zmíněná shoda mezi životem a modlit
bou, jež se rtů splývá a ze srdce se rodí,
jest podstatou, zkušebným kamenem všelikě
zbožnosti, neb aspoň korunou a perlou vší
zbožnosti.
Ano, člověk vpravdě zbožný jest ctnost
ným, aneb aspoň na cestě ke ctnosti ve
doucí, ——a sice nejenom k vůli milostem,

jež z modlitby se řinou, nýbrž všeobecně
k vůli oné podřízenosti, jíž si povědom jest
vzhledem k Bohu svému.

Vyhledává tedy pobožnost sebe?
Nikoli, předně a hlavně Boha.
Proto nezávisí pravá zbožnost na citech
1)

Žalm

102,

1. ——2) Žalm

34,

10.
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a představách a necení dle těch věcí zdar
anebo n ez d a r své modlitby. Pobožnost, již
uznamenati

a cítiti lze, jest jí Věcí naho—

dilou, ač vítanou; Bůh požaduje zbožnosti
pravé; a zdrojem této zbožnosti jest víra.
Pravá zbožnost dovede i Boha pro Boha
opustiti; neboť jejím základním kamenem
jest oddanost, obětavost, milování obětavé.
Vůle boží jest jejim vodítkem.

Pravá zbožnost nepřesycuje

se

zbožnými cvičeními na úkor povinných Vý
konů stavu nebo čisté lásky k bližnímu.
Než pravá zbožnost umí též časem

tak hospodařiti,

aby povždy povinné

úctě boží a touze srdce našeho s Bohem V
modlitbách těsněji se sjednotiti zadost
učinila.
Pravá zbožnost nespokojuje se modlit

bou ve Vlastním slova smyslu, ale dává
činům onen nebeský směr, jenž proměňuje
život v ustavičnou modlitbu.1)
Pravá zbožnost neštítí se ničeh'o více
nežli pouhého odříkávání modlitbiček. Kdož
pak by více pravdu miloval než ona? Po
chopuje zcela jasně, že Bůh jest duch a
že chce Způsobem bytosti své přiměřeným,
“““—f“

1) 1 Thes.

5, 17.
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tedy především v duchu a v pravdě uctí—
Van býti.1)
Pravá, zbožnost se nehonosí. Nerada se

ukazuje; vyhýbá se zvláštnostem. Ovšem
dává Bohu, co božího jest2) a nestydí se
ani za modlitbu, ani za zevnější, uctivé
chování při modlitbě; ale ví, že Bůh zvláště

na srdce patří.

Pravá, zbožnost není s Véh l a v a. Ráda
se podrobuje. Ráda se nechá vésti, poučovati
a řídí se zvláště ve věcech niterného života
se týkajících moudrou radou a zkušeným
rádcem. N epodceňuje nebezpečenství, ve
které slabost lidské a sebedůvěra i na cestě
ctnosti upadnouti mohou. Poddava se ná
městkům božím tím ochotněji, čím více ne
důvěřuje přeludům ducha zlého, jenž se ne
zřídka proměňuje v anděla světla.3)

Pravá. zbožnost se nevypíná

nad

jiné; rozhodně potíra myšlenky samolibé a
sebelasku.
Pravá. zbožnost není rozmarna; nemodlí
se proto, že sam'a chce, anebo že se jí na

jednou zalíbilo. Vyhledávat Boha.
Prava zbožnost není netrpělivé. Nena
1) Jan 4, 24. — 2) Mat. 22, 21. -— 3) 2 Korint.
11, 14.
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kládá s bližním tvrdě. Nenávidí-li zlého na
bližním proto, že i Bůh zla nenávidí, přece
bližního miluje a přeje mu dobré. Umíní-li
si, pokud možná pomoci zbloudilé ovečee na
cestu ctností, přece nevnucuje nikomu svých
způsobů, svých cvičení duchovních.

Pravá zbožnostnení zamračena.

Či

je možná, by duše zbožná, jež neustále se
zhlíží ve slunci spravedlnosti; jež ustavičně
obcuje s Bohem, jenž je světlo samo,
jehož tmy neobsáhly,1) člověk zbožný by
se mračil? Nikoli, veselost, pravá radost
jsou právě hlavními příznaky a výkvěty,
čisté zbožnosti. Boha míti v srdci, Boha
v mysli, Boha na rtech, žíti v Bohu a s
Bohem, ——a mračiti
se, býti zasmuši
lým, jiné odpuzovati?
Pravá zbožnost nebývá družkou o

trocké

bázně.

Bázeň boží jwt ovšem

počátkem moudrosti;2) ale zbožnost bojí se
z lásky a miluje z bázně.

Pravá láska obcuje s Bohem otevře
n ě, dětinně, upřímně; ani památky po nuce
nosti & chladnosti. Ovšem má se na pozoru,
aby její důvěrnost s Bohem neklesla do

všednosti a lehkovážnosti,
1) 1 Jan

1, 5. —- 2) Přísl.

9, 10.

anebo
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nepodobala se poměru mezi lidmi rovnými
a takovými, jižto si sebe neváží.
Prava zbožnost nezapírá nikdy ryzosti

svých zásad

a důstojnosti svých činů.

V kos tele a v modlitbách vážný, soustře
děný, pohroužen v Boha, není člověk zbož

ný ani v proudu života těkavý, rozpustilý,
světácký a vášnivý. Tyto protivy vzbuzují,
O tom jest přesvědčen, odpor a pohoršení,
plodí nepřátele boží a odcizují mnohdy Bohu

i ty, jižto se mu již blížili.
Prava zbožnost jest tedy v celém roz
sahu svém bohoslužbou v širším i v užším
smyslu slova, bohoslužbou v jednání
——
dle rozličných poměrů toho kterého stavu,
bohoslužbou ve smýšlení,
——
spočívající
na nezměnitelné snaze Nejvyššího uctívati
a jeho nejsvětější vůli se zalíbiti.
jak .nepravě smýšlíme nez1ídka o
zbožnosti! Kéž nikdy nemusíš, ó Boze, ()
nás říci: Lid tento ctí mne rty, s1dce pak
jejich daleko ode mne jest. A přece bychom

tě uctívali jenom ústy, kdyby činy naše

vinily slova ze lži.

Myslíš, jinochu, že zbožnost v ten
smysl a rozum vyložená, zasluhuje potu—
p y, jaké se jí, —-—
zvláště od lidí tvého věku,
dostává, ?.
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Což není to křivda, zbožnosti Spílati
jmény, jako jsou: pokrytectví, podlízavost,
nesnášenlivost, zamračenost, nechutenství?
Oprav,

uznáš—li toho potřebu, i své

vlastní názory. Vystříhej se, zbožnosti a
lidem zbožným se posmívati ; tvůj výsměch
stal by se tvým vlastním žalobníkem a
vinil by tě buď z nerozumřu nebo ze zlomy
slnosti.
Nestyd' se toužiti po takové zbožnosti.

Není nic čestnějšího

než taková

zbožnost. Nic užitečnějšíh'o

než tako—

vá zbožnost. O ní řečeno: Zbožnost ke všemu
jest užitečna.1) Ke všemu jest užitečná, ——

slyšel jsi?
Ona jest medem

života. V obcování

s Bohem jest útěcha pro všecko. Nebudou
zkrácení v ničem ti, kteří hledají Boha.—?)
Dobrým jest Hospodin těm, kteří po něm
touží. duši, která ho vyhledává.
Co vzmuží tak mnohého sklíčeného člo
věka, co bývá tak mnohému náhradou za
nevděk lidský? Jsou to slova útěchy, jež
skýtá, zbožnost a vědomí, zakládající se na
zbožnosti, že má nárok na- život věčný.
Zbožnost zušlechťuje život a dodává mu
...—___—
___—_

1)

1 Tim.

&, 8.

——2)

1 Tím.

6,

G. \-——3)

Luk.

ceny. Pobožnost jest ke všemu užitečná,
majíc zaslíbení života nynějšího i budou
cího 1)

Ano,převelikým

ziskem jest po

božnost.2) Netušená bohatství, milosti, po
žehnání, přátelství boží, život věčný ukrý
vají se v ní.
A jak užitečná jest pob'ožnost obzvláště
j in 0 ch o v i!
'

Jestíť ona tím, cohasí a utlumuje

žár mladistvých vášní.
Jestit' ona záštitou proti zhoubným úto
kům světa ipekla.

V ní a skrze ni ničí se zárodky ne
řestí; ctnosti se rozhojňují,rozvíjejí a
uzrávají.

Ježíš ——dítě se modlí, Ježíš — ji
n o ch se modlí, koná nejdokonaleji povinno
sti k Bohu, svému Otci nebeskěmu; pro
spívá věkem i moudrostí před Bohem i před
lidlni3)
Viz _pravzor
dobně!

svůj,

jinochu,

a čiň po—

Ano, vynasnažuj se státi se pobožným,
hled' si zbožnosti!
1) '! 'l'im.
2 , 52.

1, H.

2) l'I'im.

(i, (i.

3) Luk.
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Jinoch zbožný, jaké, to radost pro ne b e!
Jinoch zbožný,fíjaká.to perla proz em i!
J inoch zbožný, — jaké to nadějná
chlouba společnosti lidské, odchovan V dů—

věrném obcování s Bohem!
Jinoch zbožný, ——nebude to ijinoch
věrný V povinnostech, věrný povolaní
svému?
Jinoch zbožný, ——
není to též jinoch čistý?

J inoch zbožný, — není to též jinoch

p řív ětiv ý, mírný, snášenlivý, milý, způ
sobný, líbezný?
HOSPOdÍne,sešli Ducha svého,1) Ducha

nabožnosti a bohulibostil2) Dej nam poko
lení pobožné, mladé, a obnovena bude tvář
nost země.3)
6. Důvěra v Boha.
Doufej v Hospodina. celým srdcem
svým.
Přísl. 3, 5.

Jak

často pozbývá-m mysli, buď, že

pohlížímna cestu, již jsem vykonal, nebo
že se dívám na pout ještě zbývající a uva
žuji těžkosti nastávající!
Kolik let ztraceno! kolik skutků zlých
___-..—

1) Žalm

103, 30.

1023, 30.

— 2) I'saí. ll,

2.

3) Žalm
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jsem spáchal! kolik dobrých zanedbal! Co
ještě je ěinitiloo zužitkovati, co vyzísk'ati!
A já, slaboeh! Já zaslepen! A nepřátelé
spásy mé kolem dokola!
Synu můj, jen zmužile! Důvěřuj ve
mne, Boha svého, z celého srdce svého.1)
Bázlivostí ani minulého nenapravíš, ani bu—
doucího si nezajistíš.
Bojaenost podlamuje sílu, trha vytrva
lost, kalí zrak, utlumuje volný vz'let.

Cožjsemtiještě nedokázal

a dobroty?

své moci

Když jsi ještě nebyl, stvořil

jsem tě, .a když jsi ode mne zbloudil, vy
hledal jsem tě a přivedl zase zpět. Sebe
samého vydal jsem za tebe?)

——sebe, Ne

konečného, za tebe, křehkého tvora.

Prostředků jsem ti dal bezpočtu, abys
dobýti si mohl života a hojněji jej míti.3)
Tvá nedůvěra Inne uráží, tva úzkopr
sost se mi protiví. Což není milost má, dosti
mocna4) klestiti tobě cestu, býti ti průvod
kyní, dovésti tě až k' cíli?

A což má zaslíbení

se snad nevy

plní? A 00 jsem častěji rozhodněji přislíbil,
nežli že neopustím těeh, již důvěřují a dou
1) Přísl.

3, 5. ——2) (Ílalat.

10, 10. — 4) 2 Korint.
Myšlenky &rady III.

2, 20.

——3) Jan

9, 8.
'.

"—

fají ve mnc?1) ——Ja jsem Hospodin a ne
měním se.2.)

Hle, počinaš si právě tak jako učed
ník malověrný,3) jenž sice po vodách kráčel,
ale s bázní' a jenom na svou slabost mysle.

Nebohýčlověče!mým tvorům

důvě

řuješ, jim věříš, od nich čekáš pomoci a pod

pory, — než mně, všemocnému

Stvo

řiteli, se nechceš svěřiti a ramě mé nezdá

se ti býti dostatečným!
O té zaslepenosti lidské! Což nejsou
tvorové všichni malomocni,'měnlivi, ja je
nom beze změny od věků do věků? Což ne
podobají se třtině slabounké, jež praskne,
sotva se o ni opřeš, a ruku pronikne a pro
bodne jiP4)
Či mají tvorové něco z e s e b e? Jsem—li

však já. zdrojem všeho dobra, pakli ka
ždé dání výborné a každý dar ode mne jest,5)
proč se neutíkáš ke mně, jenž ti jedině ve
všem — vším býti chci a mohu?
A kdo zná nepřátele tvé spásy lépc
než já? a kdo si přeje více, abys jim ne
podlehl,

než

já?

0

neboj

se, ——„Bůh

zastupů“ jest jméno mé.5)
1) „Žalm 33,

1,4., 31. ——513.

23.

_ 2) Mal.

36, G.

- 5) Jak

'
3,

n.

——3') Mai..

1, 17. G_)Is. 51,151

Nuže, kráčej,sjinochu, srdnatěku předu;
předchází tě hlas Boha .tvého. Vrhni se
jemu do náručí,1) on ti bude V pravdě ot
cem, záštitou, vůdcem k cíli života tvého.
Důvěra tva budiž nemenší než všemo
houcnost a dobrota boží. Jako jest jisto, že

křehký člověkze sebe nezmůže

niče

ho: tak' jisto jest, že skrze Boha zmůže
všechno?)
Pročež uteku se k tobě, tebe si zami

luji, Bože silný!

Ty jsi mou tvrzí, mým

útočištěm, mým ochráncem. Můj Bože, po—

mocníku můj, v tebe důvěřuji! Mým obrán
cem jsi ty a rohem spasení mého a ty se
mne ujmeš.3)

7. Láska k bližnímu.
Nejmilejší, milujme se vespolek,
nebot láska jest. a Boha.
1. Jan 4, 7.

Bližního ne nenáviděti nedostačí.

Nejmilejší, milujme
lek;4)

se vespo

——toť jest heslo křesťanství, onoho

svatého, nebeského náboženství, jež nás lidi
pozdvihuje vysoko nad přirozené náklon
1) Žalm

54, 23. -— 29 Filip

17, 2. 3. -— 4)'1Jan

4, 1:3.

—3) Žalm

4, 7.
3*
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nosti, pojí nás svazky nadpřirozenými a
vykazuje nam stanovisko, jaké nam přiná
leží na základě poměrů, dle nichž nás Ježíš
Kristus navzájem a k sobě uvedl.

Nové příkaz ání dávám vam, abyste

se milovali vespolek, jakož já, jsem mi
loval vas, abyste i vy. se vespolek milo—
vali. Po tom všichni poznají, že jste moji

učedníci,

budete-li míti lásku jedni ke

druhým.1)

Tedy Ježíš Kristus mne miloval?
Miloval a vydal za mne sebe?)
J ežíš Kristus obětoval sebe sama spra
vedlnosti Otce nebeského, vzal na se hří—

chy mé; muky nevyslovitelné snášel za
mne z vůle svobodné.; zemřel na kříži za

mne; Ježíš Kristus ustanovil památku u
mučení svého, nejsvětější Svátost oltářní,
a z lásky, ke mně neustale dlí ve stánku
svatém.
Tak miloval J e ž í š; já, však mám bliž
ního svého tak milovati, jak J ežíš miloval
mne; ano, i ja se mam obětovati za svého
bližního, i já. mám s bližním svým sdíleti.
co mam'; mé srdce, mé ruce, mé jmění a

zboží měly by býti ipro
1) Jun

13,

31.

35.

bližního mého.

—— E"i“)Gulat.

2,

20.
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Ještě ijinou stránku jeví nám Ježíš

v lásce k bližnímu: Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého. 1)

Jak miluji sebe? Miluji se jen časem?
Miluji se jen chladně, vledabylo? Miluji se
vytrvale, miluji se upřímně. Odpuzuji od
sebe všechno, co zlého, přeji sobě všeho, co

jen dobrého, a bez únavy se starám, abych
si tolik dobrého nastřádal a blaho své tak
pojistil, seč jenom síly mé jsou. Tak miluji
s eb e; bližního svého mám tedy milovati
jako sebe samého,

——to jest:

láska,

již

chovám k sobě, musí býti lásce k bližnímu
ne-li rovna, aspoň podobna.
Než abys se mohl k té lásce vyšinouti,
nedostačínež pohnutka nadpřirozená. Ataío
pohnutka ——
jest láska boží, láska k Bo h u.
Křesťanská láska k bližnímu jest z Boha:

miluje v bližním Boha a bližního v Bohu
a pro Boha2); vidí V bližním obraz a

podobenství

boží; nalézá V něm duši

vykoupenou
krvíJežíše Krista, bližní
jest jí údemmystického těla Ježí
šo va, spoluoprávněným dědicem království
nebeského.

1) Mat.

——

19, 19. —-—2) 1 Jan

*

4, 7.
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Láska k bližnímu jeví se jen málo komu
v pravém světle.

_

Najdeš lidi, jimž láska k bližnímu a
lidumilnost je totéž; než rozdíl mezi nimi

není menší nežli mezi skutečností
a
přeludem; nenajdeš tu vyššího zakladu
života.

Lidumilnost,

——plané slovo, stu

dena ruka, prázdné, ztuhlé s1dce.
Jiní milují zaso jenom ty, jižto se jím
navzájem koří a klanějí, jížto jim dobře
činí, neb od nichž se aspoň dobrodiní nadějí.
Ani tato laska není nadpřirozená. Milujete-li
jenom ty, kteří vám dobře činí, jakou od
platu míti budete? Zdaliž i publikáni toho
nečiní?1) A budete-li pozdravovati toliko
bratří svých, oož více činíte? Zdaliž ipo
hané toho nečiní?
Jiní milují jenom' ty, jižto buď jen pro
povahu svou, neb i jen pro zevnější způsoby

se jim zamlouvají.

Ani zmínky 0 po—

hnutkach nadpřirozených. Takovým způ
bem, z pouhé lasky smyslné miluje i něma
tvář, anebo miluje člověk i kterýkolvěk
předmět, obraz, květinu, živočicha.
Jiní milují jenom ty, s nimiž o bcuj í.
Úzká to srdce, duše omezené, skrblící, se
1) Mat. 5, 46.
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vření 'do úzkých mezí těla a krve, lidé,
jižto láskyk Bohu posud nepoznali! Kdyby.
Bůh miloval'jen sobě rovně, — ubohé lid
stvo, jak by se ti vedlo?

Láska má 'ovšem vyšší a nižší

s tupn ě, poněvadž všichni lidé nemají stej
ných nárokův a práv na lásku naši. Předně
itedy dobrodinci a pokrevenstvo ——
a jim v čele

rodičové. Potom následují příbuzní, přátelé
'a soudruhové a k nim druží se ti, jižto z
nouze o pomoc naši volají a se ucházejí.
Ano, jest rozdíl v osobách, rozdíl v

lásce; ale tento rozdíl není 'libovolnýl

Neřesti nenáviděti, — člověka milovati.
Tot' ovšem nesnadno na téže osobě,
ale
nemožno to není. Tak toho vymáhá pořádek,
tak velí Bůh. Tak činí sám Otec nebeský,
jenž slunci velí vzcházeti na dobré i zlé a
déšť dává na spravedlivě i zlé.1)
Viděl bys rád úplný obraz pravé kře
sťanské lásky?
Láska trpělivá jest, dobrotivá jest; láska
nezávidí, nečiní ničeho na chloubu, nena
dýmá se, není ctižádostivá, nehledá co jejího
jest, nevzpouzí se, nemyslí zlého, neraduje
se z nepravosti, ale raduje se pravdě; všecko
1) Mat.

5, 45.

_40__
snáší, všemu Věří, všeho se naděje, všeho

trpělivě čeká. Láska nikdy nevypadal)
Nuže, pokus se, drahý ji ochu, tak mi
lovati! Poznavaš, že běží o sšutky, o lásku
živou. Synačkové 'moji, nemilujmež slovem,
ani jazykem, ale skutkem a pravdou!'—
) Tak
nás Bůh miloval a miluje stale; my však
máme býti napodobovateli božími a ehoditi
V lásce, jakož i Kristus miloval. nás a vydal
sebe samého za nás V obětování a oběťBohu
k vůni rozkošné.3)
Přední překážkou pravé lásky k blíž-.
nímu je nezřízena samoláska. Tím se stává.
že bližního bud' Vůbec nemilujeme, že mi
lujeme jen sebe, ——anebo jej milujeme, po

něvadž právě z této lasky máme užitek.
Míníš srdce své vydati V plen tomuto
sobectví již V mládí svém, aby tím dříve
vyprahlo a vyschlo, otupělo? Rád bys roz—
děloval, co Bůh nerozděluje, — Bůh, jenž
nevzhlédaje k přednostem a darům, jichž se
rozličným tvorům měrou rozliěnou dostava
z příčin nám nepovědomých, Všechny lá.
skou pravou, otcovskou,nezištnou anestran
nou miluje a nás dítkami svými nazývá ?4)
1) lKor.

13, 4—8. ——2) lJan

5, 2. ——4) Zahn

81,

6.

3, 18. — 3) Efes.
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Kdo lásky nemá, je podoben modlo
bezduché, jež Illk d y nedává, vzd y bere;
bydlí ve stáncích zlatem se skvoucích, pýchá
třpytnými drahokamy, trůní v obla(1ch ka
didel, koupá se V krvi obětí a přijímá po
klony ve 'dne v noci; ale nic neodplácí, nic
nevyslyší, ničeho neudělí, neochraňuje, nic
nedovede spasiti.
Kdo má lásku, je podoben slunci jas
nému, líbeznému, vznešenému slunci, jež o
svěcuje, ohřívá, oplozuje, svítí všem a roz
lévá všude požehnání! Zlatem posýpá do
škové střechy skromňounkých chýžek, tře
penim zlatým vroubí cimbuří pyšných hra

dů; vznáší se nad strmými stěnami horských
útesů, zabíhá plesem v údolí a nížiny; jeho
úsměv a dech rozehřívá ňadra, ze srdce vy
luzuje plesání a radost.
O duše lásky, oživ a rozplameň mé srdce
mladé!
O kéž jsem též, jako bývali první kře
sťané, o nichž i pohané s chválou říkali:

Ejhle,jak se milují!

l

_
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8. Svatá poddajnost.
Mladšípoddání buďte'starším.
1 Petr

5, 5.

Bože můj, dal jsi mi rodiče a předsta
vené, aby mne na místě tvém vedli a k cíli
mému mne doprovázeli.
Jak n e mo u (1ř e jednám, patře na před
stavené své jen okem lidským!
Jak převráceně si počínám, nekonaje roz
kazů jejich, nebo konaje všechno jen z otroc
ké bázlivosti & z ohledů lidských!
Poslušnost, — tajůplné slovo, jež málo
kdo pochopí a zřídka kdo, pochopiv, Vživotě
ve skutek uvádí!
Poslušnost, ——slovo nenáviděné, kámen

pohoršení, slovo značící nízkost, slabotu,
zbabělost!
Tvůj příklad, dobrý Ježíši, byl tedy
jen bláznovstvím, a nadarmo psano o tobě
a o mládí tvém': A Ježíš sestoupil s nimi a
přišel do Nazareta a byl jím poddán.1)
Vyznávám, že se mě samolásce protiví
vůli cizí přijati za vůli svou, na cizí povel
to a to činiti, byt' i proti vůli své.
Vyznávám, že se pýcha má vzpíra zř'ti
___—
i-.—

1) Luk. 2, 51.
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jiné nad sebou, závislým' býti, na cizí po
kyn býti k službám.
Ale,

——-což snad

převratím

pořádek

světový? Podaří se mi odstraniti rozdíly
stáří, vyhladiti ony poměry závislosti, jež
Bohem samým ustanovený jsou, — poměry,
jež udržují lidskou společnost v souladu

věčném?
Cim jsem ja, mladý člověk, že bych se

rad vymanil ze jha poslušnosti? Či nejsem
pravě ja pro svou nezkušenost, pro svou
malomocnost odkazan na jiné, již mé vědo
mosti, mou vůli takřka dcplňují?
Co by ze mne asi bylo, kdyby se mne
nikdo neujal a mne nepoučoval?
A slušelo by se na mé mladí tak se
vypínati a nikoho nad sebou netrpěti? Te
prve jsem na svět vkročil a nemam, čím
bych prospěl jiným; ani věkem, ani záslu
hami nedobyl jsem si pláva poroučeti. A
mimo to, kdo se nenaučil poslouchati, není

hodenporoučeti

Nicméně byl bych na omylu, kdybych
pouhé němé vyplnění rozkazů měl za po
slušnost.
Aby se stala poslušnost křesťanskou
ctností, musí býti proniknuta. duchem víry.
Kdo mně porouěí? Oprávněná vrchnost
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na místě božím, ——rodičové, učitelové, du

chovní a světská vrchnost, jež dle mého sta
vu & povolání nade mnou stojí. Neboť není
mocnosti leč od Boha, a kteréž jsou, od Boha
zřízeny jsou.1)
Jak bych 'si ulehčil poslušnost, kdybych
neviděl ve svých představených jen pouhé
lidi! Bůh to chce, měl bych si říci, ——
a tato myšlenka by mi pomohla vykonati
i věci nejnesnadnější, inejodpornějším roz
kazům s radostí zadost učiniti.
Bůh to chce! — Kdož by neposlechl
pokorně, rád, bez okolků, ve všem, běží-li
b rozkaz tak vznešeného a mocného Pána?
Bůh to chce! ——Kdož by neuposlechl

s ochotou a s radostí, běží-li o přání tak
dobrého, laskavého Otce, tak štědrého do
brodince?
Bez této stránky nadpřirozené nemůže
naše poslušnost býti ani dosti všeobecnou,
ani vytrvalou, ani účinnou a statečnou.
Bez této stránky nadpřirozené bude naše
poslušnost velmi často a zvláště v případech
nesnadných trpka, plna muk a nesnesitelná.
Bez této stránky nadpřirozené požbývá
poslušnost veškeré zásluhy, poněvadž od
1) Řím. 13, 1.
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měna nadpřirozené. náleží jenom nadpřiroze

ným skutkům. Pravím vám, vzali odplatu
svou;1) tak by, se řeklo někdy io těch,

jižto pouze z pohnutek

lidských vůli

představených svých konali; ti dostali své
povinnosti, aby ušli výčitkám, pohaně,
trestu. Bídná. to odměna, ——kdežto posluš
nost, zakládajíc se na víře, stává se zdro—

jem nebeských pokladů, zušlechťuje posluš
ného, obohacuje a korunuje ho vítězstvím.“3)
Ode dneška tedy. budu dbáti věrněji na
pomenutí apoštolova: Mladší, poddání buďte
starším.3)
Poslouchati ——
pro Boha jest čestno.
jest záslužno: nač bych se nechal svésti
zdánlivou svobodou a pravé svobody se zba
voval, pravé svobody, zalcžející V tom, že
dáváme Bohu, což božího jest, a císaři, což
císařovo ?4)

Poslouchati nezneuct'uje, ale zneucťuje
neposlouchati ze sobectví, z pýchy, z tvrdo
hlavosti anebo z podobných pohnutek, po—
chodících z lidských vášní.
Kristus byl poslušen, poslušen až k
1) i\let. 6, 2. ——2) Přísl.

-— 4) Luk.

20, 25

21, 2.

3.) ] Poll“ 5, 5.

-——16—

smrti kříže,

——a já bych se nechtěl po

kořiti, nechtěl uznati oprávněné vrchnosti.
nechtěl vykonávati rozkazů, jež směřují k
mému prospěchu a udržují pořádek „v rodině,
církvi a říši?
9. Mírnmilovnost.
Buďte vespolek .dobrotivi. milo
srdni, odpouštějíce jeden druhému.
Efes. 4, 32.

Křesťanská přívětivost a mírumilov
nost, dvě to ctností neméně potřebných než
líbezných, potkávají se v mladické bujaro
sti s nemalým odporem.
Jak vře ta mladá krev! Rychle se roz
bouří a strhne neostražité srdce jinochovo
k nevoli, hněvu a zlosti.

Často dostačípřemalá nepatrná

urážka, abys se rozhořčil,abys se nechal
strhnout k myšlenkám nelaskavým, ke
hněvu, k výrokům nerozvážným, k řečem
vzdorným, k nadávkám, k vyhrůžkám, k
násilí a bezpráví.
Vášeň řádí a panuje, hlasu rozumu ne—
slyšeti; rozčilenost vládne celým člově
kem; počne hádka., ncpřátelství, mluví se
řeči a konají skutky. jež vzbudíti může jen
slepá rozkvašenost.

Jako vichřice

zmocní se hněv srdce

neostražitého. Z nenadání nakupí se temně
mraky, hřmí, bouře v zápětí. Tak daleko
přivede hněvivost! — Ducha k rozhněvání
snadného kdož bude moci snésti?1)

Často však přivodí onen zarytý

hněv,

ona utajovaná zlost, jež hnízdívá

v jednotlivých převrácených srdcích, něco
mnohem horšího. Dni, neděle, ba ještě déle
vře mysl jedem hněvu otrávená. Běda, pro
pukne-li náhle onen uzavřený, do vnitř obrá
cený vřed!

Hněvivost jest matkou

běd a neštěstí.

přemnohých

Hněvivost jest překážkou

mnohého

dobra.
Na takové sopečné půdě nemůže zkvé

tati ctno st. Ctnost daří se na půdě klidné,
na základech láskyj; kde není lásky, tam
není klidu. Kde panují žárlivost a svárli
vost, tam nestálost, rozervanost a Všeliký
zlý skutek.2)
Cotedy činiti? Každý at bdí nad sebou
starostlivě, "zvláště kdo své dráždivosti si
povědom 'jest a již častěji v srdci svém po
dobné bouře zvedati se viděl.
1) Přísl.

18, H.

-—?) Jak.

3, Uř.
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Jinochu!

Nepouštěj se do svá..ru A

byl—
—1ibys již povahou svou svárlivý,

nále

žel-li byskoněm nevydařeným povahám, jež
ani nejmenšího snésti nemohou, jsi--1i ztčch,
jižto V úsudcích svých přenáhlení, v řeči
nerozvážní, rychlí k činum násilným, kři
klaví, drsní, umínční, již všude hádky pů
sobí, kam jen vkročí; by1-1i bys z těch lidí,
jejichž ruce proti všeml) jako Ismaelova: 6

pro tichost a mírnost

Kristovug)

opa—

nuj sebe sama, dráždí-li a škádlí-li tě jiní,
nespílej, snaž se aspoň mlčeti, pamět-liv slov
Písma sv.: Rtové blázna vplétaji se ve
sváry3) a: Ústa blázna plodí sváry; čest jest
to však člověku, když se varuje svárů.4)
Než ani tylnesmíš svárů po čin a t i. Ne
pokoušej tedy nikoho nevčasnými narážka
mi, trpkostmi, řečmi dvojakými, zlomyslný
mi poznámkami, neohrabanými nájezdy na
jeho čest,pohanami, výčitkami, odporováním!
Střez se též co možná, zvláště

za pří—

tomnosti jiných dráždivých lidi, neopatr
ných pvoznámek'a výroků, jež by, špatně po
rozumčny, snadno rozpor zploditi mohly. Po

horšuje--1i pokrm bratra mého, nebudu jistí
1) 1 Mojž. 16, 12. _
3) Přísl.

2) 2 Korint.

18, 6.. -— 4) Přísl.

20. 3,

10, 1.
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masa na věky, abych bratra svého nepo
horšil.1)
A ještě jednou: Jsi-li podněcovan ke
hněvu, doráží-li někdo nespravedlivě na tebe,

snaž se zůstati chladným, klidným;

nerozčiluj se, nenech se svésti k rozhorleno

sti, ale hleď hádku urovnati slovy mírnými;
odpověď měkká zkrocuje hněv, řeč tvrdá,
vzbuzuje prchlivost.2)
Nemysli, že tě takove počínání z n e

uctíva.

Kdo zůstane sebe mo cen, stojí

vždy výše než 'ten, kdo se sváry a třenicemi
snižuje a největší slabost, „n e b ý t i s e b c
mo cen“, na jevo dava.
Bezprávím, možno-li, s e v y h n o u t i,
nevšímati si jich, tvářiti se, jako bychom
jich nepozorovali, nestarati se o ně, snadno
je zapomenouti, toť rozumnější, chytřejší,
šlechetnější a záslužnější, než se dohněvati,
spílati, vyhrožovati; a to tím více, poně
vadž příklad Pana Ježíše dodává mírnosti
rázu pravé šlechetnosti, jenžto, když mu
zlořečili, nezlořečil, když trpěl, nehrozil,
ale vydával sc soudícílnu ho ncspravcdlivě.3)

To jest pravá, šlechetnost,

tot

mysl rekovna, ;tot'velikomyslnost!
1) 1 Kor. 8, 13. — 2)Přisl.15,1.-—
Myšlenky &rad y III.

3) 1 Petr 2, 2:5.
4
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Děti se sváří, muž se chová klid
ně; slabí

se zapomínají a bývají tím více

Opovrhováni; s ilní se 'dovedouopanovati a
získají si tím větší vážnosti.
' Buďme vespolek dobrotivi, milosrdni,
odpouštějíce jeden druhému, jakož i Bůh
skrze Krista odpustil nám.1)
Ovšem, mnoho jest nam snášeti,2) a bez
konce jest křehkosti; než právě proto se na
zývají pokojní. to jest ti, již ani míru a po—
klidu cizího nerušili, ani svého si rušiti ne
nechali, syny božími,3) 'to znamena: nasle
dovníky, přáteli, miláčky, onoho Boha, jenž
jest milovník míru a pro mír svého jedno
rozeného Syna na tento svět seslall4)

Jak důležitajest mírumilovnost

pro život pozdější, -—-—
jak důležita pro život

rodinný, jak důležita pro pospolitý život,
jak důležita pro obec a stát!

Nejnebezpečnějším

členemspo

lečnosti lidské jest 'svárlivec, štváč, muž
',sporů'milovný, jenž vše ve zlé vykládá, jenž
vždy po svém soudu jedná, jenž všude první
slovo mluviti chce, jenž kde koho uráží a
sám snadno uražen bývá., jenž ničím se
1) Efes.

5, 9. -

4. 32. ——2) Galat.

4) 1 Kor. 14, 33.

6, 2. — 3) Mat.
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nespokojí, do všeho se mícha, sam však ne
dOpustí, aby se kdo oněho staral. ——
Hnusné

to sobectví! Ode všech se domáhati míru,
nikomu však ho nepřáti! ——

' A je-li nesnadno divokou povahu zkro
titi: jest ovoce našeho snažení tak sladké,
že se nemame báti ani největších obětí,
abychom ho dosáhli.
Ovoce ducha jest: Laska, radost, pokoj,

trpělivost, dobrotivost,

dobročinnost,

dlouhočekání,ticho s t, věrnost, m i rn o s t,
zdrželivost, ěistota.1)
10. Odpuštění bezpráví.

Člověk proti člověku drží hněv a od
Boha hledá.uldravenl.
„
Sirach 28,3. ,

Nic není nesnadnějšího přirozenosti naší

nežmilovatity, jižto nam ukřivdili.

Proti tomu se vzpouzí všecka povaha, vzpouzí
se uražená pýcha, vzdoruje srdce a domáhá,
se svého práva.
A platí-li příkaz lásky k bližnímu i
p r o n e p ř á tele: vysvítá, jak dokonalý
jest zakon křesťanský a jak zušlecht'uje ve
1) Gul. 5, 22. 23.
4x:

škerého člověka, potlačuje všechnu snahu
nezřízenou.

Kdo jest naším bližním? Každý

člo

věk. — Každý, 'kdo se honosí touž přiro
zeností lidskou, pro koho jednorozeny Syn
Boží člověkem se stal, trpěl a umřel, komu

zaslíbena táž odplata věčná: jest

mým

bližním.
——
Tím, že nás někdo zdánlivě
nebo skutečně urazil, nepozbyváme této
stejné přirozenosti a téhož určení.

Bližníhovšak musíme milovati.

Milovati budeš bližního svého jako sebe sa
mého.1)

Aby, pak nikomu z křest'anův ani na
mysl nepřipadlo vyjimky, si dovoliti, mluvil
Spasitel náš Ježíš Kristus zjevně a důraz

ně o lásce k nepřátelům:

Já pravím

vám: Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm,
kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří

vám protivenství činí a utrhaji vám, abyste
byli synové Otce svého, jenž je vnebešíeh. 2)
——Ježíš připomíná rozdíl mezi jindy
a

nyní, mezi naučením svým a výroky
lidí:— ale já pravím vám. Ježíš uzavírá
toto nevyhnutelné odpuštění křivd učině
ných do modlitby, které učí apoštoly své,
1) Gal. 5, 14. — 2) Mat. 5', 44, 45.

__53__
jako podmínku dosíci žádaného prominutí
vlastních vin: odpusť nám naše viny, jakož
i my odpouštíme našim vinníkům.1)
Není to jasně řečeno?
Co se tebe týče, drahý jinochu, my,
slím, že netřeba mluviti o závažných křiv
dách a urážkách, jež by měly V zápětí ve
liké následky, o bezpráví na statku a štěstí,
0 útocích na život a jmění.
Teď tě pohněvá neopatrně prohozené
slovo, jindy tě dopálí opomenutí zdvořilosti
a dvornosti; někdy odepře se ti nějaká li—

bůstka, jindy nedostane se ti doufané po
chvaly; přehlédli tě, — snad vyvráceno
mínění tvé; zle pojatý žert, nelaskavé slovo
tě rozhořčilo.

A takové a podobnétretky by dosta
čily, aby iozdvojena byla srdce, rozdmy
chány city nepřátelské, aby začaly trpké
Vvčitky, sváry, násilí, hněv, zášť, pomsta?
Č—inevidíš, že je toobyčejně jen uražená

marnivost, sobectví, žárlivost, jež plodí,
——
jaktydíš—,onen spravedlivý
hněv?
Ty předstíráš urážku na ctí, nevěrnost,
opovrhování přátelstvím; kdyby i Bůh byl
vůči n ám tak citlivým, kdyby i on se
1) Mat.

6, 12.
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nechal tak nesnadno pohnouti k útrpnosti,
kdyby i on tak pomalu na křivdy za
pomínal, kdyby i on tak dloho V srdci je
choval — — —!

Kolikráte nespoléháme na boží lásku a
shovívavost: ale náš bližní musí trpce py
kati za každé přenáhlení, křivda splácí sc
křivdou, nikdy mu již nedopřejeme v srdci
svém bývalé přednosti.
Člověk setrvá ve hněvu proti svým

bližním

a od Boha očekává prominutí a

odpuštění? S člověkem, jenž totéž jest, co on
sám,nemá útrpnosti, ——
aprosí za odpuštění
hříchů svých ?1)
O pomni na konec svůj a odlož nepřátel
ství, nebo hnis &.nepřátelství nastávají dlc
přikázání božího.2)
Bud' p_amětliv bázně boží a nehněvej
se na bližního svého. Pomni na smlouvu
Nejvyššího a pohrdni nevědomosti bližního.3)
Odpust' bližnímu svému, který tobě
škodí, a pak, když se modlíš, hříchové tvoji
rozvázání budou!-*)
Kdo se chce mstíti, u Pána najde po
mstu, a hříchy jeho chovaje zachová.—")
1) Sir 28, 3. 4. — 2) Sir.

28, 6. 7. ——3) Sir.

28, 8. 9. — 4) Sir. 28, 2. — 5) Sir. 28, 1.

Ty díš: () pomstě není ani památky;
nepřeji svému nepříteli zlého; my se jen
zkrátka nebudeme o sebe staráti.
O toho neutěšeného slova, jímž ukrýváš

žluě svou! — Jest lhostejnost
lásk'a?

A .———
jest-li to jen lhostejnost!

——
Než

to jest rozkvašenost zle utajovaná, je to
vzpomínka stálá na učiněné bezpráví, je
to náklonnost urážku oplatiti při nejbližší
příležitosti.
Nehodný učedníku toho, jenž na kříži
ještě za tebe, za něhož trpěl, sc modlil:
Otče, odpusť mu, .—-neví co činí!1)

Byl bys se odvážil ve stavu dobrovolné
nevole, udržovaného nepřátelství, horoucí
závisti přistoupiti ke stolu Páně, abys se

sjednotils ním,jenž všecek láska jest.

s ním, jenž chce, abys ity miloval?2) Ni
koliv, tak nevděčně jsi ještě nikdy nezne

uctilsvátosti lásky!

Nesmím se z aho diti,

se v posměch vydávati;
dokázati,

díš; ——
nesmím

jest mi mu

že on chybil. ——Tedy ty se do

máháš svého práva? Nuže dobrá; Bůh se
domáhá též svého. Já však dím: miluj ne
přítele svého.3) Bůh hájí práva svého, abys
1) Luk 23, 34 —2)1Jan4,

19. —3) Mat 5, 14.

ho neurážel svou nesmířlivosti a abys m-i
loval, koho on miloval a koho on ze své
lásky nevylučuje.
Dalek' toho zlé spláceti zlým, nenech
Se přemoci zlému, ale přemáhej zlé dobrýmÁ)
Nemsti se sám', ale ponechej pomstu
tomu, jenž o sobě dí: Mně pomsta, ja od
platím, dí Pán.2)
Ba naopak': — ale lační-li nepřítel
tvůj, nakrm jej, žízní-li, dej m'u piti, nebo
.to čině,/uhlí řeřavé shrnuješ na hlavu jeho.3)
Jinochu, nenech vzpláti V sobě hněvu

proti někomu.Nedopust

nikdy, aby se

Vkradly do srdce tvého myšlenky zlé, trpké
dojmy, škodolibé tužby, úmysly nelaskavé.

Zde je ti piedejíti i nejnevinnější

čátky.

za—

Nelíbí se ti něco na bližním tvém?
Pomni, že ity maš své chyby a že ijiní
shovívavi býti musí k' tobě a snášeti tvé
poklesky. Ano, ——nesme jeden druhého bří

mě a tak naplníme zakon Kristův.4)

Byl jsi uražen? Zlé zlým spláceti
jest ďábelské; dobré dobrým spláceti jest
1) Rím. 12, 21. _

2) Řím. 12, 19. -— 3) Rím.

12, 20. _ 4) Galat. 6, 2.

lidské, jest iozumné; zlé dobrym Splaceti,
toť skutek královský, božský.
O povznes se, jinoehu, k této výši a
následuj Boha svélio V lasce neobsahlé! Buď

šlechetným!

Vymaň se z úzkých mezí

srdce lidského a jednej bo žsky!
Teď však vejdi, příteli, do nitra svého
a zkoumej smýšlení své vůči tomu aonomu.
Není tu h n č Vu, není tu z á š t i? Nehnízdí
tu nevole? Neukrývá, se p o m s t y c h t i

vo st? Jsi ke všem' hezky, srdečným' a
dokazuješ skutky, že si všichni dobyli lásky
v srdci tvém,?.

\

'.

'

Slunce nezapadej nad hněvivosfí tvoull)
Smiř se —- bizy, upřímně, úplně.

Viz, den tvého so udu

se blíží, bud'

hotov odpustiti, abys našel i ty soudce ho—
Jrového prominouti!

11. Nevyhnutelná povinnost lásky.
Nestyď se za bližního svého v pádu
jeho, aniž adržuj slova. v čas vy
svobození, neskrýval moudrosti
své v kráse jeji.
Sir. 4 27, 28.

Kdybys na pouti své zbloudil na
soestí, nepřál bys si najíti někoho, kdo

by, ti ukázal pravou cestu?
Zachovejse ivzhledem k bližnímu
1) Efes. 4, 26.
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tak, jak ti v případě zmíněném radí nezka
žená láska k so b ě sam ému. On zbloudil;
dal se na cesty, jež buď naprosto k posled
nímu cíli nevedou, nebo jen oklikami! _—Ty
o tom víš; ty, jsi s ním buď spřízněn anebo
Spřátelcn, máš právo říci svobodně svůj
soud, pokárati, _poraditi; a ty mlěíš? Ty se
na to díváš, jak bratr tvůj víc a více od
cíle se uchyluje, jak své záhubě rychleji a
rychleji vstříc pádí, jak' vzrůstá jeho du
ševní nesnáz a nebezpečenství?
Kdo by měl statek tohoto světa a Viděl
by bratra svého, an trpí nouzi, a zavřel
by vnitřnosti své před ním: kterak láska
boží zůstává v něm ?1)
Tato slova, platící o hmotných potře
bách a nouzích lidí chudobných, platí ještě

víc o duchovních

potřebáchbližního, o

oněch největších nebezpečenstvích, v nichž
žije zbloudilá

duše, ——býti

zbavenu

po

sledního cíle na vždy.
A přece jest asi velmi málo přikázání
v křesťanské mravouce, proti nimž by se v
srdci 'jinochově shledalo tolik předsudků,
jako proti zmíněné povinnosti bratrského
napomenutí.
___—_.m..._.

1) 1 Jan

3, 17.

[ nejzachovalejším jinochům nelze často
dokázati, že je n e la s k a Vo, ba přečasto

i nesvědomito nepřekaziti

zlého,

když jim to možná.
O, jak přemnozí, jichž slovo by se ne
bylo potkalo s nezdarem, nechají se zastra—
šiti nemoudrou bázní, lidským studem, zle
vykládanou shovívavostí, anebo politování
hodnou lhostejnosti! Nebozi! mysleli, že se
vyhnou nějaké nepříjemnosti, že 1)l i ž n ího
ušetří pokoření nebo nemilé ostudy, — ale
v pravdě uvalují na sebe těžkou zodpověd

nost a bližnímu
nenahradí.

činíkřivdu, již nikdy

Přikázání,cizí hříchy překaziti,
jest ovšem dáno hlavně p ř e d s ta v e n ý mzl)

nežje to též přikázánívšeobecné lásky

k b li ž n i m u a platí v jistém smyslu pro
všechny křesťany.
Aby nás zmíněné přikázání zavazovalo,
předpokládá se ovšem ne pouze domněn
k a, nýbrž skutečný přestupek, skutek aneb
očividné nebezpečenství, do něhož se bližní
náš vrhnouti chystá.
Mimo to potřebí, bychom měli opráv
1) Lďat. 18, 16.
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něnounadějinebopravděpodobnost,
že se náš bližní polepší.
Konečně nesmí vzejíti pro mne těžká,
veliká škoda z napomenutí dobře míněného.

To jsou podmínky všeobecné.

zá—

vaznosti onohopřikázání.
Pravá láska však není tak vypočí
tavá.

Ovšem spočívá na opatrnosti; než

spása bližního činí ji vynalézavo

u.

Mluví šetrně, avšak' upřímně; shovívavě, ale
zmužile; tiše, ale vážně, důrazně.
Kolik jinochů zahyne nešťastně proto,
poněvadž mezi těmi, již se přáteli jeho
zovou, hi jeden nemá ani lásky ani zmuži
losti říci: příteli, pozor! ——Příteli,

nemý

lím-li se, stává se cesta tvá sráznou; bez
pochyby. jsi upadl na scestí a pádíš do zá
huby. Příteli, služby: boží stávají se ti pro
tivnými, odcizuješ se svému náboženství;
tvá víra se zdá kolísati. Příteli, tyto dvoj
smyslné řeči se 'mi nelíbí. Příteli, onen
spolek nezplodí nic dobrého, ona společ
nost se pro tebe nehodí, ona kniha nesluší
tobě. Příteli, povinnosti tvé se ti staly.
lhostejnými. Příteli, stáváš se nesnášenli
vým, pyšným. Příteli, vzpamatuj se, při
stup opět k stolu Páně, kdež jsi již drahně
časů nebyl; vy_hledej si dobrého zpovědníka,
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posilní se Opět chlebem života! Příteli dra
hý, změň se!

Slovo lásky hladí vrásky, — dí příslo
ví, a pouha starostlivost anebo zastaralý
předsudek, jenž často pochodí z podceňovaní
bližního, nesmí nám býti na zavadu, aby
chom nevykonali skutek lásky k bližnímu.
Zda-li se mnohdy, že slovo jest ne
včasno, pak ještě není mlčenim učiněno
povinnosti zadost.
Spravny pořadek odkazuje nás V urči
tých případech důležitějších k jinému pro
středku. J ežíš Kristus udává, nám jej, mluvě
o napomínání bližního s úmyslem zameziti
nepřátelství: Zhřešil-li by pak proti tobě
bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi tebou a
jím samým. Uposlechneli tebe, získal jsi
bratra svého: pakli tě neuposlechne, přijmi
k sobě jednoho nebo dva, by. v ústech dvou
anebo tří svědků stalo každé slovo; pakli
jich neuposlechne, pověz církvi ,1) to jest
představeným, vrchnostem, jež odpomoci
mohou a mají.
Udavačství jest pod sluncem nejohav

nější. Pro maličkosti

povyk činiti,před-'

stavené obtěžovati, přátele hněvati, — ne
1) Mat. 18, 15—17.
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rozum"dětský. Běží-li však o důležité

věci,o spásu nesmrtelné

duše, —

snadne jedné, nýbrž mnohých duší nesmrtel
ných: tu neber nikdo na sebe zodpovědnosti
neužíti prostředku, jejž podává rozum, od
poroučí zvyk lidí šlechetných a schvaluje
častý zdar.
O nestyď se, jinochu, za bližního svého
v pádu jeho, aniž zadržuj slova V čas vy—
svobození, ——snad můžeš jej zachrániti.1)

Pro lásku, jíž jsi povinen sám sobě,
pro tužbu, již chováš a chovati máš, aby.
nikdo nevčasným, zbabělým mlčením k zá
hubě 'tvé věčné nepřispíval: mluv, kdy

m lu v i ti jest, a za ch r a ň, kdy zachrániti
můžeš.

12. Pravé přátelství.
Kdo rychle věří, lehkého jest srdce
a umonšen bude. Sir. 19, 4.

Je to slovo, jehož se více z n e u ž i v á,

než p ř á t e l s t v í? Přátelství jest zástěrou

so bectví,
slnosti

z ištnosti,

zástěrou smy

Pravé přátelství jest křesťanská láska,
z u š l e 0 h t ěn á, věnovaná z příčin nejčist
1) Sir.

4, 23. 29.
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ších bud' jednomu, nebo jen několika bliž
ním, od těchto opětovaná.

Smyslný

člověk

dí: Miluji tě.

Než miluje v pravdě jen krásnou postavu,
zevnějšek, uhlazené způsoby, výmluvnost,
povahu veselou, miluje snad neřest aneb
aspoň náklonnost k neřesti.
Sobecký přítel dí: Miluji tě. Avšak mi
luje vlastně jen peníze, uznání a pochvalu,
miluje přízeň, výhody, dobrodiní a dary,
vzájemnou splátku.

Přítel op ravdo vý dí: Miluji. \ mi

luje přede vším pro nějakou vlastnost du
š cv n í; miluje ——
nejen v úmyslu 0 is tém,

nýbrž i do brém; miluje k vůli mravnímu
prospěchu, jehož doufá dosíci pro sebe a
pro přítele z tohoto vzájemného přátelství,
miluje jako sebe samého, aby onoho mravní—
ho prospěchu oba dosáhli.

Ano, ——přátelství proměňuje

se

v to, proč přítele milujeme.
Miluješ--li přítele k vůli zlém u anebo
z té příčiny, abys, obcuje s přítelem, zlé

páchati mohl, jest přátelstvívaše zlé.
Miluješ—
—li z m a rn i vo s t 1, je přátel
ství tvé marné.
Miluješ—lik vůli do b r é m u, je přátel
ství d o b r é.
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Rozličné tedyl mohou býti věci, jež
přítele a přítele pojí: z á m ě r y. h ř í sn é;

marnivost; účel mravný, svatý.
Dobré přátelství

a pravé pocho

dí, jak řečeno, z d o b r a, směřuje k (l o b r 11,

spočívá n a do b r u.
D ův o d, proč bližního zvláště milu

jeme, jest jeho zvláštní, neobyčejná lásky
h o d n o s t; než kdo je více hoden lásky

nežlietno stn ý?

Ú čel, za nímž se tato zvláštní láska
odnáší, jest b 1ah o toho, jejž milujeme;
většího d o b r a však není nad ctnost, není

potřebnějšího.
M e ř i t k e m konečně piax ého PIátel
ství a pravé lásky, jest jen ot n o s t. Kdo
k vůli příteli B 0 h a uráží, ten opovrhuje
Bo h em a jedná nerozumné a proti výslov
nému přikázání božímu: Milovati budeš
Pána Boha svého z e e l e 11o s r d ce svého,

ze vší mysli své a ze vší síly, své.1) Přítel
tedy nesmí k v ů li příteli anebo v e p r o
sp ěch přítele ničeho činiti, co je v odporu
se ctností.
A ted' považ, jinoehu, kolik přátelství
je p r a v ý 0h!
1) Luk. 10, 27.
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Odczíiej od Ollčtll přátelství, jež jsou
spíše nepřátelstvími, poněvadž jsou ke vzá
jemnému pohoršení, záhubě; jeden druhého
svádí, kazí a vrhá do propasti pekelné; odc
zírej od přátelství oněch, jež jsou spíše p l a
n ými hříčkami,poněvadž veškeren cíl vyšší
jest vyloučen, jež jsou vypočítány jen na
okamžik, jež spočívají jen na zevnějšku,
na nahodilých vlastnostech, na základě po
\

míjejícím; — kolik přátelství zůstane?
Láska! Láska! celý svět klinká ipěje
o lásce, všechno hlásá lásku, ——
ale kolik je

tu lásky nečisté, jen přirozené, svůdné, so
becké, nízké, jež nepřestojí vážné zkoušky,
— a ta si osvojuje vznešený název: lá sk a!
Jako kdyby, se chtěl krvavý, d ý m a v ý

plamen smolnic přirovnávatike stří
brn ému, čist'ounkému lesku měsíční
mu, tak přátelství smyslné proti čistému.
Kdo touží milovati ohnivěji než mla

dík? Kdo však musí býti ostražitější
v lásce nežli jinoch?

Jinochu, ostříhej s r d e e s v č 11o a ne—
dej se jati osidlem očí svých.1) ——Nevěř

své o b r a z i v o s t i. Nedůvěřuj před časem

citům. Čekej! Zkoušej!
1) Jud.

9, 13.

Myšlenky a rady III.
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Ovšem, přátelství do b ré jcst věcí šle

chetnou;

ale zlé —-—
záhubnou.

Dvé srdcí se pojí; jsou-li obě zkažcna,
je to jako bys “lil olej do ohně, jako když
dvé bystřin prudkých se hrne do jediného
koryta; jest jen jedno zkažené, ——coje

pravdě podobnější: nakazí se jablko zdravé
nahnilým anebo nacpak? — a jsou-li obě

dobrá, itu třeba opatrnosti, rady, zdr
ženlivosti! Již mnohé přátelství čistě za

čalo, ale hanebně dokončílo.1)

Nevěř tedy, běží-li o přátelství, každé
mu. Kidlo rychle věří, lehkého jest srdce a
umenšen bude?)
Nikdy neuzavírej přátelství s tím, na
němž jsi bmí již neřest shledal, aneb aspoň
stopy nectnosti pozoruješ. Přítel bláznů
jim podobný učiněn bude?)
Ani těm nevěnuj srdce svého, na nichž
nenalézáš z v l á š t ní dokonalosti.

Neuzavírej přátelství, jež ti neskýtá
naděje, že by tě "zlep šilo. Kdo vyhledává.
V přátelství jen svého prospěchu nebo “jen
jakéhosi ukojení, jež pochodívá z toho, že

milujeme a býváme milování, ten neza
1) Gnlat.

13, 20.

3, 3. ——2) Sir.

19, 4. ——3) Přísl.
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sluhuj

e lásky, .tvé; ani ten ji není hoden,

kdo se o tvé pravé blaho, blaho

dušev

ní, nestará, jen tobě liehotí, tvé chyby
mlčky schvaluje, z nich bud pro sebe koři
stí, nebo je podporuje.
Věř této zásadě: Kdo není přítelem
božím, není ani tvým. Nadarmo doufáš, že
prospěje tobě, kdo sobě škodí, poněvadž

Boha nenávidí; marnot' nadíti se věrnosti u

toho,kdo Bohu není věren.
Rídké jest přátelství pravé“ — na

světě přeplněném sobectvím, zlomyslností,

nízkostí!
Blažen jsi, našel-li jsi přítele pra
vého, dobrého. Přítel věrný jest ochrana
mocná a kdož jej nalézá, nalézá poklad.1)

Nie dražšího

nad věrného přítele, a

bezcenny' jsou zlata a stříbra poklady proti
dobrotě a věrnosti jeho. Kdo 'se bojí Pána,
nalezne též dobré přátelství, poněvadž jeho
přítel dle něho bude?) společně prospívati
budou na cestě ctnosti a v srdci budou sjed
noeeni.

Jako jest nesnadno piavého přítele na
jíti, tak je též duležito nalezeného za
e ho v a ti. Neupřímnost, nedůvěra, žárlivost
1) Sir.

e, 14. — 2) sir.

G, 1.3 —17.
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a hněvivostseslabují
přátelství a sesla
bené rozdvojují.
Bez vzájemného sebe
zapírání přátelství brzy se rozpadne! ——
Bože, jenž jsi nám dal srdce lásku vy
hledávající, po lásce prahnoucí a V lásce bla
žené, ostříhej srdce mé všeho klamného, ško
dlivého, tobě nemilého přátelství! Usouze
no-li mi však přítele pravého nalézti, po
žehnej sám tomuto svazku a propůjč, at'

sahá až na okraj hrobu, ba ještě dále až na
postupní trůnu tvého!
13. Praccvitost.
Člověk rodí se ku práci a ptal:

k.!étání

Job 5, 7.'

P rá ce, — tvrdé, drsné slovo! Ano,
práce značí námahu, strasti, utrpení.

Zaměstnávati

vatL

se ——
není praco

Ovšem, kde pracuje, jest zaměstnán; ale
nelze říci o každém, kdo je zaměstnán, že
též pracuje.
Jsou určité v výko ny, jež se více podo

bají zahálce než práci.

Pracovati znamená vykonávati něcon c

snadného

Pracuje, kdo za jistým účelem buď du
ševní nebo tělesné síly a schopnosti, nel)
obé zároveň namáhá.
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Není každá práce stejně nesnadna: &
jsou práce, ježto, buď že samvysebou snadny
jsou, nebo že jsme nabyli již určité zručno
sti, nejsou spojeny s námahou zvláštní, než

plece potkává se každá

p ráce s odporem

ve zkažené přirozenosti lidské, kteréžto se
protiví veškeré namáhání opravdové, vážné
a ustavičně.
Dosti též zaměstnání, jež unavují; než
vinu toho nelze ani tak přikládati vynalo
ženým silám, jako spíše tomu, že setr

váváme

v téže

práci a že síly naše

o 0 h a b 11j í.

Než musím praoovati? _
Ovšem, drahý jinochu! Příkázání tomu

to podřízen každý

člověk.

Ku práci

rodí se člověk;,jako pták k létání.1)
Od té doby, kdy se člověk Bohu zpro

tivil, kdy zpupné k němu promluvil: „ne
budu sloužiti“,2) kdy násilně se zmocnil
toho, co mu zapovězeno Hospodinem; kdy
si přivlastnil vládu a moc nad tvory, jež
mu jen v určité míře podřízeny byly:
vzbouřilo se veškerenstvo proti němu a teď

jest mu za trest v potu-_tváíe své vzdě
lávati půdu, v potu tváře jest mu do
1) Job

5, 7. ——2) Jer.

2, 20.
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bývati i sebe menších plodů, jak hmotných,
tak i duchovních. Ano, jen potem tváře na—

kypříš půdu skálotvrdou; ani jedinkého ovo
ce bez práce a potu, ani jedinkého požitku
bez namáhání! A ještě případněji platí slova
ta o vzdělání a zušlechtění tělesném a du
ševním!

V potu tváře své jísti budešchléb
s vů j.1) ——
Slyšíš rozsudek svůj? Rozsudek
tento vynesen nad praotcem azá—roveňinad
námi a od té doby. *rodí se ku prácí člověk,

jako k létání pták, 2) to 'jest: práce

náleží

v jistém smyslu ku p ř i ro z e 11oss't 1 lidské,
——
íčlověk se p raci vy hnouti nemůže a ne
sm
,jest na ni odkázán, ——
a vyhýbá--li se
jí,11iičí sebe sama, zbavuje se své přirozeno
sti, pohrává si životem svým, pohrdá ště
stím, obrazem božím a oddává se nečinnosti,.
nechává své SChOpnostizakrněti.
Kde, v kterém oberu, jenž nepřesahuje
sil lidských, vykonáno něco pořádného a
kloudného bez práce, pilnosti a námahy?
Nezříš mozolů na dlaních rolníkových,
jenž stěží dobývá si bezstarostného života?
Nepozoruješ vrásek pracného snažení, jež
vryty jsou na čele důmyslného vynálezce,
1) 1 Mojž. 3, 19. — 2) Job

5, 7.

věhlasného umělce, mocného mistra v řeči a

myšlení? Nevidíš výhojce,

jehož krev 3

potem se snoubí? Ncvíš, že učenec noci pro
hdí 11knih svých, aby Vnikl do tajemných

hlubin vědy? Pravé vzdělání, pravé zušlech
tění ——
nemožno jest bez práce, bez námahy,
bez

boje!

——

Než můj stav,

mé poměry

mě

onilouvají že mi netřeba pracovati. Jiní
placovali pio mne; štěstí pracovalo za mne.
.Isem zámožný, mohu žíti bezstarostně;
mám. čeho potřebuji.
Myslíš? ——Nehodný potomku

lepších

předkův, opravňuje tě šlechetných otců píle
a pečlivost k nečinnosti, zahálce a lenosti?
A což, nesluší se, abys to, co jsi od jiných
o bd 1"/V
el, s jinými s dí le l? Nsluší se, abys
zpusobem
rozumným a dovoleným též jmění
svési
zajistil?

Než já jsem posud mlád. Tak mlád
a již se lopotiti?
Kdy mi bude dopřáno
života 11ží v ati?
M | ad?

——Právě

proto naléhá

příkaz

pracovitosti zvláštní vahou. Nač dána ti

ta síla mladická, načonajarost buj
ná? Abys jich p o u žil !
co znamená života užívati?
Znamenáto jednati proti přikázání
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božímu? Znamená,to mařiti úradky
bož1 prozřetelnost1?Znamena

to I'IICL

křížem V klín složiti a lenivě z toho žíti, co
jiní V potu práce si zasloužili? — Znamená

to mzdu napřed vyplacenou promíhati a na
práci povinnou nepamatovati? — Znamená

to činiti,
nečiniti,

oo činiti zapovězeno, nebo
oo př ikázá, no? Znamená to

zakopavati hřivny. jichž jenom v mládí na—
býti lze, hřivny, jež pravě mládí zúročiti
má? Znamená _tooddavati se zahálce, vrhati
se v nebezpečenství, bídně zahynouti?

Užívati? — Je život na užívanou? Uží

va *ahoduje poutník na cestě, nebo až u cíle
své cesty, na místě odpočinku, doma?
Užívati? ——Jest u ž i v a t i uchýliti
se od cíle svého, nebo bráti se za ním jen

oklikami a nebezpečnými, sraznými stez
kami, kde nebezpečenství duši hrozí? —
P r a v ý p o ž i t e k' sobě připlavil, kdo věrně
dostal svým povinnostem, kdo se neštítil
obětí, kdo je si Vědom, že vykonal vůli boží,
kdo si vydobyl práva na odplatu věčnou,

jež záleží ve věčném, nekonečném
počinku v Bohu a u Boha.

od—

Užívati!—UžívalJežíš Kristus?

P r a co v al, trpěl, odložil odpočinek až
pro onen život; napřed řekl: Dokonano
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jestgl) dokonal jsem dílo, kteréž jsi mi dal,
abych činil.2)

Užívalí

svatí?

-——
užívali rek'ovní

mučedníci, neúnavní apoštolové, první ka—

jicníci, ostražitě panny, vyznavači plni
sebezapření a ohnivé, po činech prahnou
cí lasky?
\
Vzhůru,

jinochu,

zmuž sel ——dej se

bez prodlení na cestu a rozsívej ve jménu
Paně símě své.3) Jistě se dočkaš dne, ve
který se ,rozraduje srdce tvé pohledem na vl
nící se osení, — den žní —, den převeliké

odplaty!

A nastává,-li zde snad neskoro ten den,
ten den žní, a daleko se byti zda zahalen
mlhami tohoto slzavého údolí: tož jistě na

stane tam na onom světě, ——den odpočinku,

den bez soumraku, věčně jaro, den včč

něho plesaní.4)
A lépe jest zajisté zde na zemi pra
covati a tam na nebi odpočívati, než zde
hodovati a tam snášeti věčné muky! Dí se
totiž o zatracených: Dým muk jejich vystu
povati bude na věky. věků, nebudou míti od'
počinutí ani ve dne, ani v noci.5)
1) Jan
125,

6.

19, 30. _- 2) Jan

— 4)_ Žalm

125,

1\7, 4. -— 3) Žalm

5. ——5) Zjev.

14,

11..
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Tam

nahoře

však

——_—
věčný

'IllÍl'!

Od této chvíle, pravi Duch, odpočinou od
prací svých. 1) Skutkové, jež s sebou při
nášeji, připravují jim onen věČný odpočinek,
„jehož ted poživaji.

Potom řekneš:Maličko pracoval

jsem u nalezl jsem o dpo činek

věčn 57.2)

Rekneš: Obrátiž se duše má, V odpočinutí
Věčné; neboť Hospodin dobře učinil tobě.

Neboť vytrhl duši mbu ze smrti, oči mé od
slz, nohy mé od pádu. Líbiti se budu Ho
spodinu v krajině živých-3)
14. Zmužilost.
Spravedlivý jako základ věčný.
1'ři8l.10, 20.

T řtino u klátí větérkové &ohýbají ji
sem tan1'.\Iěkk_v voosk, ——jak jej chceš,
“tak jej maš; dodáš li mju toho tvaiu, dobře,
pakli jiného, také dobře.

V písku zmizí snadno stopy a kde byla
brázda, jest za, chvilku násyp.

Mužnost

není pohřešovati oné dobře

spořádaně samostatnosti, jež uhne jen roz
umným duvodum & vskutku lepšímu po—
znání.
1) Zjev.14,13.
114, 7—9.

»»—2) Sir. 51, 35. —- 3) Žalm
.

Mužnost

není ne<hati se ovládati

každým dojmem, nechati se ovládati jediné
suchem obíazivostí, náladou prehavými li
bůst-kaini, nedati srdci uičitého, stálého
útvaru a rázu.
M užc nedůstojno po všem se sháněti,
všeho se chápati a sotva zaěato. opět pře
stati, dle předsevzetí nejednati, žádného roz—
hodnutí neuskutečniti, žádné překážce se ne
opříti.

Dosti povah tak prchavych a těka—
vých, že nesnadno je popsati. Dnes hody,
zítra kvílení; dnes jasno, zítra zamračeno,
hned za dobrým, hned za zlým, ——někdy
divoce, jindy s nechutí, věčné kolísání, ne—

kónečná kolébačka, povahy, jež sobě samým
hádankou jsou nerozluštitelnou. Takoví lidé
zmítáni bývají na moři života jako lodice
bez kormidelníka.
Věz, o bláznu řečeno, že se mění jako
měsíc)) 0 spravedlivém, že stojí pevně jako
základ věčný.2)

Dosti povah tak měkkých,

že sotva

cos přejde bez hlubokého dojmu. O jino

chu, o muži

ani památky! Nejrůznější

dojmy střídají se tu; bázlivost, odhodlanost,
1) Sir. 27,12

— 2) Přísl. 10, 25.
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nadšení, malomyslnost. Na vše se přilepí
srdce; jest ovšem vnímavo i pro do bré,

avšak zlé vrýva se mnohemhlouběji

do nitra jeho.
Tato změkčilost, zženšt—ilostproniká ce
lého člověka, — poznáš ho po chůzi, zevněj
ších způsobech, pohledu, řeči, pohybech!
Jak snadné vítězství, oboří—lise na ta

kovou povahu svůdný nepřítel!
Dosti povah těkavých; vnuknutí a mi
losti boží nenalézají vnímavé půdy. Vnitřní
hlas svědomí, spasitelna napomenutí, dobré
příklady, — všechno to bez účinku; ničeho
nevšímáno, nic neplněno.

Politování hodnépovahy! Nesnadno

ustáliti je a proměniti; vyžadují železné vy—

trvalosti a píle!

Nejsouvšak nenapravitelny!
Jínochu, nezoufej! — opravdové snaze

podaří se všechno, ivěci nejtěžší.
Uznej především jenom svou slabo st.

Potom hleď vystopovati její jednotlivé
úkazy a zjevy.
Odhodlej se aspoň na čas pozorně sebe

sama zkoumati

a bojuj vždy obnovený

mi -——
ne novýmii — předsevzetími

proti po

znanému poklesku.
Zvykni si jednati s ro z vahou

&
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klidně.

Nikdy ne přenáhleně &zbrkle, a

z toho, co činíš, sebe sama zkoušej.

Nedejnikdy citůmpřevládati;

vy

nasnažuj se býti pánem srdce svého.
S t á 10 s t nesmí se přemršťovati ve své—

hlavost,pevnost nikdy ne ve tvrdost,

vždy má býti po ruce důvod i k rozhodnutí
a činu, i k odvolání a ustoupení.
Platí-li však toto všechno o činnosti
tvé všeobecně. tož také především o zbo ž

nosti
Protivna jest sentimentální
zbožnost

Nedok'onalá

jest zbožnost,lpící jen

na věcech zevnějších a na pouhých citech.

Planá

jest zbožnost, jež se syití jen

dojmycítěnými.

Ovšem i zbožnost cítě'n á, to jest spo—

jená s jistými smyslovými dojmy, jest
Oprávněná v jistém smyslu; jestit' darem
Ducha svatého a jest často výtečným zdro
jem ctnosti. Sluší však rozeznávati i jistou
zbožnost srdce, -——
nazveme ji mlsavá
zbožnost —, kteráž právé ctnosti se příčí
a škodí. Nadýmá mysl, srdce však nepozve
dá; shání se po duševních lahůdkách, nemá

však žádného zdravého

jídla; klame

a bývá klamána; je nechutná, samolibá,
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IV!

planá, Bohu a lidem protivná, všem se při01,
jen sobě samé nikoliv.
Rád bys věděl, v čem záleží ten ráz
m'u žn ý ve zbožnosti? V tom', že vůle, ježto

je zdrojem mužnosti, úplně ovládá
a řídí službu boží.

Běží-li o to, vyp ln ití přikázání boží,
— jest hotova.

Běží-lio to, bojovati

boj za dobrý

mrav a za ctnost, ——
jest hotova..

Běží-li o to, přemoci překážky, jež se
v cestu staví tomu, co za nejlepší uznala,
jest hotova.

Pravá mužnost nepov r_huje zevněj

šími cvičeními, ale řídí je a pořádá dle
rozličných povinností stavu, hledí se vy
hnouti nápadným přívěskům, nenávidí pou
hého zdání a přetvářký a přihlíží především
k niternému smýšlení, zasahuje do srdce,

chápe se obětí, pracuje, zápasí, vítězí.
Je to veliký požadavek, jinochu milý,
takové m užnosti
pro srdce své dobýt-i?
Začni aspoň, pokus se! Pozvcdni una
vených rukou a zemdlených kolen. 1)
Dětí dost, slabochu dost, lty buď mužem
a zahanbi, mlád léty, ty, již se vyspě—
1) Žid.

12, 12.
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lými

zovou, dle skutků však a smýšlení

nejsou.

Svět potřebuje mužů! Klinkání o krá
se, hezká slova eitlivůstkářství a písničkář
ství ho nespasí, ale práce, činy. Ne snílko
váním a rozplýváním se V eiteeh stali se
svatí svatými, ale bojem, zápasy, utrpením
a sebezapíráním.
Nuže, jednej mužně a posilní srdce
své.1)

15. Svatá čistota.
ó jak'“krásné jest plěmč _čistotné
ve skvělosti
Moudr. 4, 1.

O jak krásné jest plémě čistotné
ve své skvělostí! Nesmrtelná jest památka
jeho: neboť i u Boha známé jest i u lidí.
Když přítomno jest, následují ho, a když se
vzdálí, žádají ho, a na věky korunovaná
slaví vítězství, dobyvší odplatu bojů nepo
skvrněnýeh.2)

V z n e š e n a t o p o e 11v a la

z úst Ducha svatého, věnovaná ctnosti
č ís t o t y!

.

Nebe tedy kochá se pohledem na duše
čistotné; se zálibou patří na ně.
Bůh je duch; přirozenosti, podstatě
1) Žalmďů,

14. ——2) Moudr.

4, 1—2.
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božské podobnějším se stává čistotný, jenž
přemohl tělo své.

Andělé

jsou duchové; jak se radují

nebešťané, dosáhne-li smrtelník toho, čeho
oni bez námahy, jako daru přirozeného na—
byli, tuhým zápasem a jako ctnosti?

lidí

vymáhá čistotnost úcty. Není

ani jedinkého člověka sebe zvrhlejšího, jenž
by aspoň V nitru svém s úctou nepatřil na
ctnost, po níž sám se neodvážil bažiti.
Ka ž d ý s ta V má svou zvláštní čistot—
nost, to jest každému stavu jest vykázán
určitý stup-oň čistoty dle rozličných poměrův
a povinností.
Č is t o t n o s t jinochova jest povšech

ná, vše st ran n á. Jemu přede všemi při
kázáno vládnouti nádobou svou ve svatosti
a ve cti.1)

Posvátná to přednost věku

mladistvého,

moci zdobiti se vše

st r a nn ě ctností, jížto se p—odivujínebesa i
země, ——ctností líbeznou, bez nížto všechny

bstatní pozbývají svého lesku; ctností v z n e
šenou, jež dodává těm, kdo se jí honosí,
rovné důstojnosti se svatými v nebi, bo—
hatou tak, že o ní říci možno: Spolu pak
1) 1 Thes.

4, 4.
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s ní přišlo mi všechno dobré a nesčíslná
čest skrze ruce její.1)

Právem jest lilie odznak'em čistoty;
neboť nejen že bělostí
svou mile oko
jímá, ale též výbornou vůní balzámovou
vzácnou jest rozkoší čichu lidskému.

Právě tak září líbezná ctnostnost a
dýše rajskou vůní a naplňuje rozkoší ženi
cha nebeského, o němž dí Písmo sv., žc pase
mezi liliemi,3) a vábí jej do srdce mladistvé
ho, jež se stává v pravdě zahradou boží.
Předností čistoty jest, že krásou a le

skem svým je k ozdobě duše
okrase těla.
Pohleď nevinnému

a zároven k

do oka; ——jaká to

záře! jaká to utajená velikost! jaký to od
lesk čistoty boží! Tak nezáří ani čistounké
nebe jarní, tak neperlí se ani krůpěj rosy v
paprscích ranního slímce, tak průhledný
není žádný potůček, tak by hleděli jen an
dělé, kdyby, vzali na sebe podobu lidskou!
Blahoslavení neposkvrnění na cestě tohoto
života, kteří chodí v zákoně Hospodinově.3)
Ano, čistotnost zušlechťuje tělo. Zdá
se, jako by, tato ctnost vuni svou pronikala
1) Moudr. 7,11. —9)Pís.

Sal. 2, 16. —-'3) Žalm

113, 1.
Myšlenky a_rady III.

(5
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IV!

zemskou schránku tělesnou a zau svou p(y
zvedala tělo lidské, utvořené z hlíny, k le—

posti a vznešenosti nebeské.
Ale mnohem více zušlechtuje čistotnost
duši! Zde jest rozum, čím býti má, ——
vládeem; tělo jest, čím býti má, — pod
daným; zde vládne přirozený pořádek. Tento
soulad bývá ovšem udržován mnohdy ne
bez boje a sebezapření; avšak právě to je
zdrojem nepopsatelného štěstí. Žádost ne
zřízená nesmí vejíti do srdce toho. nedovo
lenou snahu zamítne; uvnitř soulad, vně
ostražitost, bázeň boží všude, ——svatý mír,
sladký klid, blažená bezpečnost!
Také důstojnosti dodává čistotnost duši,
Poznáš

nejlépe,

pohlédneš—
—li na

již působí nečíistota

zpustlost,

v duši lidské..Jak

ponižuje člověka! v jaké otroctví jej vrhá!
na reveň jej staví zvířeti!

Jaký to rozdíl mezi duší čistou

nečistou!

a

N e č is t o t a zbavuje lidské přirozenosti,
čistota
staví člověka na roveň s anděly_.1)
Ovšem jest jakýsi rozdíl mezi andělem
v nebi a mezi andělem' na zemi, ——než
je to rozdíl v blaženosti a ne ve ctnosti.
___—___ _-—

1) Mat. 22, 30
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A z“té příčiny jest sice čistotnost undělovu

blaženě'jší: než palma vítězství za rekovnou
udatnost přísluší andělu v t ěle. Čistotnost,
ježto kvete již zde na tomto světě smrti.
Vtomto smrtelném životě, .jest obrazem slávy
a nesmrtelnosti na onom světě; čistotný žije
již zde uprostřed těch omamujících svateb
ních hodů život, jenž se vede jen v oněch
blažených říších, kde jen duše čistotné stojí
u trůnu berankova, a proto požívá, již na
této zemi oné blaženosti nebeské.
A věz, jinochu, že čistotu provází

mnoho jiných ctností. Pokora.jest za

kladem čistoty, mravnost strážkyní její. Či
stota není bez sebezapření a mírnost-i. Či
stota nebývá bez lásky, bez důvěry v Boha.
bez zbožnosti.*)

Líbeznákytice ctností, nebi kra

dosti,

zemi na rozkoš, peklu na postrach!

N aboženství požehnané, ježta

kovou ctnost, líbeznou a bohatou,
odchováváš, skrze ni člověka sobě
Opět vracíš, jemu dobývaš práva na
nebeské a srdce očištěné božským
oživuješ! —

rodíš a
samému
dědictví
životem

*) ()bšírně jedná o čistotě „Perla ctnosti“, kní
žečka od téhož spisovatele.
6*
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A které jsou odm čn y, jichž sobě zí
skává tato ctnost? Odměnyj? ——kdo je vyl
I;—

počte, jinochu, kdo vypíše?
Posuď tyto milosti a dary, jež Bůh duši

čisté udílí, dle z alíben

í, jaké má Bůh,

duch nejčistší, V čisté duši.
Bo j ům, jež nám bojovati jest, chceme-li
zachovati čistotu, bojům, bez kterých, po
většině, čistoty není, bude přiměřená odmě

na, vítězství, koruna.
Kdo miluje čistotu, pro mil-ostrtů svých,
bude míti přítele krale.1)
Viz, jak Bůh duším čistým s eb e dava!
Neboť oni na Boha patřiti budou?)

Viz, jak je vyznamenava,

jak je

k' sobě vola a dává, jim odpočinouti na
ňadrech svých jako svému učedníku nejmi—
lejšímu. 3)
Viz, jim připravuje takmka z Vla š t n í

nebe, zdobí je zvlaštními rouchy,
zvláštnímiznameními a odznaky a
vykazujejimmísto
nejblíže Beranka.4)

Viz, jak je učí písním, jimž se nikdo
naučiti nemůže leč rtové panenští. 5)
Ano, kdo miluje čistotu srdce, ma příte
1) Přísl. 22, 11. — 2) Mat. 5, s. — 3) Jan
21, 20. — 4) Zjev.

14, 4. ——5) Zjev.

14, 3.
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lem krále, nejvyššího krale, miláčkem, Věč
ným ženichem. Jeden duch sBohem jest, kdo

po
něm toužía smyslnosti.
sebezapírámím,
vystříhaním
se nečistoty
1)
Nebe čistotných, jak krásné jsi! Místo
vyvolené, jako vZnešené témě hory, jako
svatostánek!
Kdo vstoupí na horu Hospodinovu,
anebo kdo bude stati na jeho svatém místě?

Nevinnýrukama a čistého srdce?)
16. Niterná' ostražitost.
Všelikou stráži ostřihej srdce svého,
nebo z něho život pochází.
Přísl. 4, 23.

Zůstane-liž p la 11y m ono podivení, jež
v tobě, jinochu, vzbuzuje čistota, ona ctnost,
která sebe rovné nema?

Nikoliv! Nuže jednej! Hled' z aj is t it i
svou čistotu, pakli jsi ji dosud z a 0h o Val,
a dobyl-li jsi opět nešťastně p o z 13y t é, vy
nasnaž se jí přiměřenými prostředky o s t ř í—

hatL

Rád bys předešel tomu nebezpečenství

co nejrázněji?

Buď ostražitým;

stř—ezse o b i r a t i s e zlými
1)

1 Korint.

(i, 17.

--—-2)

Žalm

myšlenkami.
23,

4..

\ ynmí—
—lise v mysli tvé nečistý obraz,
povstane--li nečistá žádost, zmítá- li zlá Vášeň
srdcem tvým: odcpři sluchu, na, místě pře—
trhni, odv znfltduševní zmk & upři jej na
něco lepšího neb aspoň na něco lhostejného.
Kdo ned 1)at dáti Výhost zlým myšlen—
kám, tresce sebe sama nemilosrdně & dává

podnět ke sterým pokleskům.

Snad rozníti se nepovšimnutá jiskra

ve zhoubný požár &.běda, jakmile se Výheň
zmohla!
Žel Bohu, tolik jest lidí, jižto nod myš—
lenkami svými nehdi, mujíce za to, že za
to nebudou zodpovědni! ——Bláznovstvíí

Svévolná, nečisté myšlenku,

úmyslně

vzbuzená, vědomě chovaná, je těžkým
hříchem
&může ještě k těžšímu hříchu
vésti &,často též vede!

A je možná čistotu, jež by se vystří
hala, jen nečistých skut k u, ducha však nc

ěistými myšlenkami prznilu?
Či nevidi

Bůh i nitra

lidského? Nc.

zkoumá. srd co a. ledví?1)' chnrmucuje ho
převelice poskvrnění bytosti tak vznešené.,
jako jest duše?
()sti'íhcj tedy, :sýnu můj, stl'ťží všelilmu
-- _ ___,V„_

1) Žalm

7, 10_ „„

srdce svéholl) Z něho pochodí život,
též ——smrt

ale

&.záhuba. věčná! Ze srdce po

cházejí zajisté zlá myšlení, vraždy, cizo
ložství, smilství &ostatní neřestilíl)
Zapud' 111y š 1en ky nedovoleně, utlum
trestuhodně ž á,do 3t i: a. ncdopustíš se zlých

skutků,

ncvzroste símě zlého zrna.
17. Ostříhání smyslu.

Zdaliž nevite, že ůdové vaši jsou
chrám Ducha svatého?
1 Kor. 6, 19.

Dvě nejpřednější

Strážkyně

svaté

či—

stoty jsou: stud &mravnost.
Prvá zapuzujc nebezpečcnství ])l i z k á,
tato pak vzdálenější.

Stydlivost jest tedy úcty hodná kněžna,
jížto Bůh sám svěřil chram těla našeho.

Pečlivou ostražitostí hlídá, těch posvát
ných oltářů. Jakmile se začíná.na. nich
rozněcovati nečistý plamen, povstane ust 'a
šena, & udušujc bez pmdlení zrádný žár.
Mravnost, způsobnost stojí stále na
stráži u brány
chrámu &,nenechá vejíti
neuprosnou přísnosti nikomu, kdožkoli za

lnýšlí onen posvátný svatostánek zneuctiti,
1) Přísl.

&, 23.

2) Mat.

15, 19.
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anebo rušiti onen svatý poklid,
tam rozhostil.

Ano, chrámem

jenž se

jest, jinoehu, tělo tvé.

Nevíte-liž, že chrám boží jste a Duch svatý
přebýva ve vás? Poskvrní—li kdo chram
boží, toho zatratí Bůh.1) Zdaliž nevite, že
údové vaši jsou chram Ducha svatého, jenž
jest ve Vás, jejž máte od Boha a nejste
svoji?2)

,

Stydlivost udava meze nepřístojné s Vo
bo dč. Buď samoten anebo před jinými, má.

Vždyzpůsobný

jinoehúctu předsebou

samým. Každý pohled, každý pohyb,
každé jednání odměřenojest svědomitě
dle zákonů nejčistší mravnosti a počestnosti.
Co činí, to se nemusí styděti světla božího.
Neustále tane mi na mysli: Na všelikém
místě oči Hospodinovy spatřují dobré izlé;3)
pramálo prospělo by mi ukrývati před oči
ma lidskýma, eo odkryto leží před Bohem
všudypřítomným.

N estydatý

člověkvšak aneb aspoň

vědomě neopatrný dovoluje si buď samoten
aneb i před soudruhy Věci, jež se nejčistší
mu ok'u božímu protiví, nad nimiž slzí an'
1) 1 Korinnt.

_

3) Přísl. 15, 3.

3, 1.6. 17.

2) 1. Korint.

n, 10.
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dělě, ochránci pozemšťanů; věci, jež lidem

čistotným studem barví tvář, skutky, jež
ke smutné záhubě vésti mohou a často i
vedou.

Mravnostutlumuje zvědavost

trestuhodnou nebo nebezpečnou. Zvláště bdí
pak způsobný jinoch nad očima svýma.
Smyslové jsou vchody do srdce našeho
a proto stává se srdce naše rejdištěm vše
možných vašní, jakmile bezstarostní nebo
zrádní strážoově domácím nepřátelům zbraň
dodají a s nimi se spojí.

Nemravný

kouli všude očima. Nic

mu neujde; všechno by, rád viděl, věděl,

slyšel. Odepříti
si něčeho, toho nedo
vede. Nad svými smysly bdí tak malo, jako

nad srdcem svým. A poněvadž oči a uši
otevřeny jsou všem dojmům, vnikají jimi i

věci nebezpečné.

Právě proto jest mu

často volati: Běda, vstoupila smrt skrz okna
našeII) Ano, vešla do domů našich, aby vy
hubila maličké z venku, mládence z ulic.
J inochu, naříkaš si často, že jista po

kušení jsou prudká; nejsi tím nikdy
vinen?

Bývášopatrný?
1) Jol'. 9, 21.

sam

Bdí rozum

tvůj nad očima, ušima,

nad celym zevním člověkem, pamatuješ na

všudy přítomnost

nejsvětějšího,nej

pezbý,l nena budeš

opět, peskvrněný

čistšího Boha?
Bud' ubezpeěen, tvá ěistohmst jest v
největším nebezpeěenství, (fln'ám těla tvého
jest blízek poskvrnění, jakmile přestane V
něm vladnouti ona přísná kněžka, jakmile
neostříha bran ona svědomita strážkyně.
Buď ubezpečen že čistotv, jížlo jsi snad

(hlam nedosahne bývalé dustojnosti a cti,
neočístí—
li ho ona vznešena kněžka, nevrá
tíš—lii jí prav jejich, nezdvojíš-li stráží na

p 'ahu chrámu a nezajistíš-li sobě věrnosti
jejích nejpřísnějšími zakony.
Je možná, by jinoeh nestoudný, drzý,
rozpustilý, smyslný neupadl do 11emra v

nosti?

Je možná., by jinoeh způsobilý, ost-'a
žitý, v sebe uzavřený, bedlivý se nestal
těž V'istotným?
Nos tedy 'Boha V těle svém; oslavuj

ho mravností a sv atostí .1)

B o j a (*n ým býti nemusíš, ale sv ěde

m i tým
1)

a přísným.

1 Korint.

(s, ;)u..

(?e hřívheni není.

za hřích nepovažuj,

—*——
avšak

co s hříchem

souvisí a ke hříchu vede, toho rozhodně
nech! Nebýti pokoušenu není V moci tvé,
——avšak

“můžeš předejití

a vyhnouti

se,

abys k pokušení sám příležitosti nedával,
nebo neopatrností svou nenechal je vzrůstati.
Mimo to nezapomínej, že i(:tnost čistoty
se da z d o k o n a l i t i. Dokonalost

čistoty

jako ctnosti neznamena prostým býti Všech
pokušení: ale býti. vždy víc a více n opří

stupnýrn, míti vždy větší a větší odpor
proti nečistotě,
vždy vie a dokonaleji
s tře ž i ti smyslů svých, vždy mužněji b o

jovat-i protitělu a zlým žádostem.

A. jak jsem zvěděl, že nemohu jinak
býti zdrženlivým', leč by, mi „toBůh dal, při
stoupil jsem k Pánu a prosil jsem ho ze

všech vnitřností svých 0 pomooaasílu. 1)
() Bože milovníče (istoty dej mi srdce
a mysl opovrhujíci rozhodne hnusnj m1 roz
košemi tělesnými.
Zbodniž bázni svou tělo mě?) a před
očima mýma 'neehat' mi předchází přítom

nost tvá, jež mne povzbuzuje a k uetivosti
napomína.
() Bože mladosti mé., af mno nejmtopí
1) .“mulr.

8, 21. --— 2) Žalm

118, 120_

pioudové vody, aniž mne potopí hlubma,
ani zavře nade mnou propast hnusné nepra
vosti úst svychll)
Uděl mně ctnost neposkvrněné čistoty,
jež mne činí líbezným před očima tvýma,
dobývá, zde netušeného poklidu mysli, za
jišt'uje na onom životě skvouoí koruny, zdobí
mládí mě 'a plodí ovoce zralé moudrosti.
Nač mi bude moudrost lidská V těle
poskvrněném a — nač poklady pozemské
bez této hřivny nebeské, bez ne'iíhonné či

stoty?
Bože můj, — zamilují si ji ode dneška,
milovati ji budu, tu ctnost líbeznou, nad
zdraví a krásu a za světlo míti ji budu a
nasledovati neuhasitelné světlo její. 2) Panno
panen, přispěj mi, a ty sv. Josefe, Panny,
nejčistší ženichu čistotný, pomoz, pomoz,
můj svatý Andele strážný! () přimlouvejte
se za mne, vy čistotní svatí všichni, abych
v této svaté ctnosti vytrval a v ní se denně
zdokonaloval !3) Amen.

J

1) Žalm US, lU.

16,

Q“

2) Moudr. ?, IU.

3) Žalm
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18. Pokora.
Kde jest pokora, tu i moudrost.
Přísl. 11, 2.

Pokora honosí se dvěma krásnými před

nostmi: jest zakladem

a okrasou

o—

statních ctností.
Bez pokory není žádná ctnost p evn a,
bez pokory není žádná ctnost krásn a.
Bez pokory jest každá. ctnost jen pou
hým z daním; bez pokory, jest každá

ctnostnejista.

Čím vyšší stavba, tím hlubší

zá,

klady. To platí io ctnosti.

Čím nádhernější

jsou kde klenoty

ctností, tím n e z b y t n č j š í koruna všech,
pokora.
Kde jest pokora, tu i moudrost ,1) to
jest pokoru provází vznešené a líbezné ctno
sti, jako jsou: moudrost, nábožnost, láska,
mírnost, poslušnost, mravnost.
Pokorný zaujal n a l e ž i t é postavení
vzhledem k Bohu. Pane, od tebe mám Vše
chno; jak bych se mohl chlubiti, že jsem od
tebe nevzaIPŽ) Veliký jsi ty a číníš divné

věci: ty jsi Bůh sam. 3) Ty1 jsi nekonečný a
1) Přísl. 119,.,. ——2)1 Korint.

85,10.

4,7.

——3) Žalm

od věku. Já. jsem maličký, .ncpatrn ý, a stvo
řil jsi mne. ty v čase, jsem malomocen,

——

křehounký tvor, prach a p0pe1.
Pokorný neupíra bližnímu jeho prav.
Jsem větší než bratr můj? A. mam-li i ko—
nečně. přednosti, jichž on nemá,: není-liž to
od Boha, že jemu odepřel, co mně uštědřil?
Pokornému nebývá nesnadno p o s 1e 0h
nou ti. S radosti přijímá, rozkazy jiných,
vykonava je svědomitě a je vždy. hotov po
dejmouti se i nesnadnějších služeb. Poslední
místečko je mu nejmilejší, zříti všechny
ostatní nad “se bo u je mu útěchou.

Pokorný se nep ře ce ň uj e, ale býva
sobě vždy povědom své nedostatečno—
sti

a vida, že se mu mnohých věcí nedo—

stává, rád jiným přednost dava. Cim jsem
dle rodu svého? čím jsem z boží milo
sti, na kom jsem závislým? kdo má právo
r_ozhodnouti nade mnou na čas a věčnost?

Jinochu, proč nejsi pokornější? Proto,

že sama sebe jsi nepoznal!

Odkud jsi? Kdo jsi? Co jsi vykonal již
na této zemi? Nikdy1jsi se nedopustil zlé

ho? Nebylo nebe svědkem

hanby tvé?

Co vykonáno již pro Boha? Kde jsou tvoji
dobří skutkové? deeÉhrdinné ciny,pro nebe?

Co z tebe bude po smrti?

Ještě se
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ncrozdělili pod zemí červové o tělo tvc' a
již jsi i na zemi zapomenut! Tvé jméno nc
známo. tvá sláva začíná blcdnouti jako ta.

zvučná planá slova, jež vyryta jsou na mla
morovém pomníku

tvém. ——

Jinochu, pochop konečně svou křehkost!
Přesvědč se aspon jednou náležitě o tom

že ze sebe nejsi nic, zhola nic!
Tato myšlenka “tězdrcuj

e? Nikoliv!

Právě to “jest velikost tvá, nelníti ničeho

bez toho, jenž jest velikost sama.

Pokora sluší jinochu.
Pokorou se stává jinoch líbezným

milvm. Pokora jest matkou prostnosti,ootc
vřeiiosti, skromnosti.

Pokora zachovává nás v čistotě;

nc

bot pokorný, se \vyhýbá nebezpečenstvím,
poněvadž zná svou slabotu, a používá pro
středku, jež jsou s to, aby zachránily nej
útlejší všech ctností. Pýcha však předchází
pád a klestí cestu k bezedné prOpasti ne
řesti.1)
Pokora usnadňuje p o z n ání;

neboť-po—

korný jest učenlivý. nedůvěřuje sobě a rád
přijímá radu a poučení.

Pokornýjest velikomyslný,

1) PIV-m. 11, 2.

scho
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pcn velikých

ě'in ů, podniká ivěci ne

snadné. Scliopen jest zajisté větších obětí,
kdo nevyhledává sebe sama, než ten, jenž je
sevřen v úzkých hranicích svého sobectví.
Pokorný požívá k lid u. „Pokorný nezná
závisti, nechová proti nikomu záští, neza
mýšlí pomsty.
Pokorný jest vždy šťasten. Jemu se
neděje nikdy bezpráví, nediví se neštěstí
a nezdaru podniků; nezlořečívá—,nepozbývá
mysli, nczoufá. Doufá, důvěřuje a čeká; těší
_se, že ponížením svým zvětšuje slávu boží,
a hotov jest k obětem sebe větším: Není ne
štěstí tak trpkého, aby ho snésti nemohl;
líbá ruku, jež jej kárá, věda, že je to ruka
ncjlaskavějšího a nejlepšího Otce. —
Pokory však nenabudeš ro z m ý š l e j e

a rozjímajc

pouze o její líbeznosti.

Nejlepším učitelem i této ctnosti jest

cvik.

Odlož všechno, co hledaného a nepřiro
zeného v šatstvu a chování, v řeči a pohy

bech. Prostě,

m u ž n ě.

nenuceně,

zpříma,

Zapuď myšlenky s a m o lib é,'vzpomín
ky, záměry, tužby; utlumuj je, povstávají-li,
zapud', vracejí-li se.
Nemluv stále jen o sobě. Nesháněj sc
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po marné chvále lidské & nezarmucuj se,
byl-li jsi pohaněn.
Vyhledávej ve všem jen větší slávu
b o ží &považuj za svatokrádež zdobiti svou
hlavu věncem slávy, jenž přísluší jediné

Bohu?)
Uráží-li tě jiní, zachovej klid;

vždy

mlč V době rozčilení a. nenadsazuj veliko
sti učiněné křivdy.
P ros .často o pokoru, o pokoru, kteréž
se nebešt'ané na Marii tak podivovali &za

niž se jí dostalo největší odměny, jaká tvo
ru smrtelnému udělena býti může._
Ale především' uč se pokoře ZodJ e ž í š c,
jenž nás výslovně napomíná: ——
Učte se ode

mne, neboť jsemtichý

&pokorný srdcem;2)

——uč se pokoře rozjímáním,

uč se pokoře

přiměřenou četbou.

O pokoro, ty ukrytá, ale právě proto
drahocenná ctnosti, kéž si tebe víc a více
vážím, po tobě vždy. neúnavněji toužím,
tebe si víc a, více zamilují & vyvolím za
hlavní ctnost srdce svého!

1) 1 Tím.

1, 1.7. — 2) Mat.

Myšlenky & rady III

11, 29.
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19. Pokora povyšuje.
Za pyšným jde ponížení: ale po
korného duchem přijme slava.
Iřísl. 29, 23.

„Pokora snižuje.“

—-—
Nerozum

na to řeč! Ozvěna to řeči nerozvážně,
jež kdysi nebem zavzněla: Vstoupím na
Výsost oblaku, budu podobný Nejvyššímu. 1)
Reč lživia; je to výmluva bázlivě sa
moLasky, jež byls/e nerada namáhala toužiti
po této nejvznešenější všech křesťanských
ctností!
Nikoliv, jinochu, nevěř! Právě naopak:

pokora povyšuje.

Duch svatý výslovně

dí: Za pyšným jde ponížení, ale pokorného
duchem přijme sláva. 2)
Pokory, nesmíš ovsem zaměniti s malo—

myslností a úszprsostí.

Pokora, ——ona pokora, jížto J ežíš Kri—

stus učil a kterou svatí a světice boží za
chovávali —, odhaluje nám ve světle viry
vlastní nicotu naši a nevýslovnou chudobu.
Patříce na vlastní slabost, začínáme nedů
věřovati sobě samým. Myšlenka: ze sebe
ničeho nemám, ze sebe ničím nejsem, nutí,
nás Bohu \jedinému ve všem vzdávati čest
___—..—
1) Is. 14, 14. —- 2) Přísl. 29, 2:3.
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a jen tomu příklad-ati vahy, oo on za ve

liké a důležité

má.

Úplně lhostejno jest mi, di pokorný,
co svět vznešeným a čestným“ nazývá,. Není
to Všechno marnost? Je možna' velikost b e z

Boh a? Vyhledaval Ježíš Kristus za života
svého velikosti jiné?
Proč opovrhoval bych b 11ž n í m svým,
dí usebe pokorný, že se mu nedostává, jistých
vlastností, jež svět vysoce cení? Není Bůh,
jenž mu jich odepřel a možná právě proto,
"aby je nahradil mnohem vznešenějšími? Ať
se leskne bližní můj, at' jest bohatfať hoduje,
—'s radostí přeji mu jeho štěstí; s radostí
jsem posledním, zapomenutým: vím, co mne
činí velkým: ma nízkost, p o z n a m - li j i

Opravdově

Pokorný doufá a důvěřuje V 130 h a; na

něho jediné spoléhá. V Bohu jen něčeho
sc naděje, ba všeho se naděje,1) poněvadž
naději svou skládá, ve Všemohoucího.
Viz, to jest pokora; a pokora by byla

ponížení?

Pokora jest op r a v d o v o s t, a Oprav
dovost není nikdy, bez velikosti.

__

1) Filip.

4,

13.
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Pokora jest síla V Bohu, -— a síla i
moe boží jsou věci veliké.

Ano, pokora povyšuje.

Zušlechtuje

duši, poněvadžji udržuje uvědomí její vzne
šené závislosti na Bohu a že od něho stvoře
na jest. Pokora vrací duši její pravou Vzne
šenost, izbavujíc ji její velikosti dělané, zdán
livé, pozemské. Pokora dává místo zdání
skutečnost, misto skořápky, jádro, místo
třpytného skla démant.
Pokora „roz šiř uj e srdce. Meze názorů
časných mizí, předsudky. lidské klesají, zá
měry. nebeské razí si cestu.

Pokora není b ázlivá.

Hospodin osví

bení mé, a spasení m'é, kohož se budu báti?
On jest mou záštitou, V ruce jeho položil
jsem všechno, — koho se budu strachovati?

Byt se postavili proti mně vojenští stavové,
nebude se báti srdce mé. Byt' povstal proti
mně boj, v tomt' já doufati budu.1)

Pokora dodává odvahy.

Lidské pře

kážky, nejsou jí ničím. Nerozumná bázlivost “
marnivá sebedůvěra ustoupily svatému zá
palu, neoblomné důvěře v Boha. Jen do
toho, —- k větší cti a slávě boží —, di po

korný s odvahou; nic mi nemůže překážeti,
1) Žalm

26, 1. 3.
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leč Bůh; nebo v něm vytržen budu z poku
šení a V Bohu mém překročím zed'.1)

Rad bys věděl, kdo se vlastně poni
žuje, kdo je V pravdě malým, nepatrným,
politování hodným? — Pyšný!
J e_podlízavý, liehotný, úlisný a neštítí
se všemožných úskoků, jen aby dosáhl příz
ně lidské. Jak často používá nejnečestnějšíeh
prostředků, jen aby soka svého odstranil!
Podvod, pomluva, zrada, násilí, — všechno
dobré pro něho. Všeeek' je zaujat jen sebou
samým. J aká, to samolibost v poh'ybech', po
hledech, řečíeh! Jaká; nadutost! Všude se
tlačí do předu, shání se po titulech, zdvo
řilůstkaeh, vyznamenaníeh. Dotkne-li se
někdo jeho cti, učiněno-li mu nějaké bezprá
ví, umenšena-li jeho důstojnost, neděje—lise
Všechno dle jeho rozumu, hotově neštěstí!
O té titěrné zbabělostí! A to je ve—

likost?

() všem tom nema pokorný ani zdání;
povýšen nade všechny tyto slabosti lidské,
s útrpností patří na ty otroky zle pocho
pené cti.
Lidé nemohou ovšem aspoň vniterně
___.—_____—

1) Žalm 17, 30.
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ICCtÍtÍ toho, jenž sebe sama nectí a vší

poctou lidskou opovrhuje.

A jaká pocta očekává pokorného tam na
onom světě? Jest snad mezi oněmi knížaty
nebeskými, jenž by nebyl býval pokomý?
Náleží

snad

nebe pyšným?

Nikoliv,

——

úzká jest jeho brána,1) tou se nadutý

neprotlačí!
A tak Splňuje se slovo Páně: ——
každý,

kdo se povyšuje, bude ponížen; a kdo se
ponižuje, bude povýšen. 3)

20. Veselá mysl.
Mysl veselá činí' věk kvetoucí; duch
smutný vysušuje kosti.
Přísl. _,17 22.

Je smutnost, jež zlá jest, Boha uráží,

sebe samu mučí, ctnost
řest usnadňuje.

utlumuje, ne—

Je smutnost, jež jest dobrá,

——
smut

nost spasitelná. Zdá se býti trpkou, avšak
není bez útěchy. Podobá se bouří, jež zemi
zalévá úmdným deštěm a ukazuje protr
hanými mráčky modrounké nebe.

Smutnost, vyplývající z vášně,

jest

drsná, sklíčená, nepokojná, urvalá; mysl pod—
1) Mat. 7, 14. _. 2) Luk.

18, 14.

rývá a snadno se přemrští v rozeívanost.
Nezřídka podobá se divoce vzkypělému mo
Il, jehož vlny zpěněné k nebi se týčí a se
hřmotem zpět do propasti klesajíce na novo
pěny. chrlí.

Smutnost jest někdy i přirozená.

J 0 to smutnost povah velmi Čltlth'ýLLl jež
mnohdy skoro bez příčiny se ročilují trap
nými myšlenkami a oddávají se smutným
cítum. Tu nastává duševní temnota; Vůle
pozbývá nadvlády; na srdci jakoby kámen
ležel; obrazivost provádí své čarodějství . ..
Podivný stav! Člověk zasmušile kráčí ži
votem a sám v sobě se ztrácí.
Tento druh duševní zamračenosti, tato

těžkomy slnost

objevuje se u mládeže

nynější mnohem častěji ač svět pln vese—

lostí, zábav a prostředků vvhovujících vše
možným tužbám smyslnosti lidské. Avšak
právě to jest příčinou všeho zla. Tužeb a
přání je mnoho, ukojení rozkoše trvá jen
okamžik, protivné osudy štěstí a neštěstí
jsou rychlé, přechody náhlé a srázné, po
hodech nastává příliš spěšně osudná prázd
nota.
Považ jen nynější přemrštěnost z m ěk

čilého

vychování, jež se zahnízdílo ve

vyšších rodinách, kde všechno směřuje jen
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ij

k tomu, aby rozdráždilo smysly; považ,
kolika potřebám si zvykají již V ranném
mládí, viz, jak před časem mládež uváděna
bývá 'do života

veřejného, —- a pochopíš

všechny zmíněné zjevy.
Kolik je povah pevných u mládeže
naší? Kolik pak se jich maně poddává úplně
nahodilým dojmům; kolik jich dává v plen
přehnaným představám a nezřízeným; citům
své nejlepší niterné síly. a schOpnosti; kolik
se jich stává nesch0pnými pro veliký úkol
životní! O těch platí slovo Ducha sv.: Vše—

liká rána jest zármutek srdce,1)a: Jako

mol rouchu a červ dřevu: tak zármutek ško
dí člověka srdci. 2)

Mnohé zahubil zármutek a není užit

ku v něm.3)

Sebezapření

a důvěra v Boha

jsou nejlepšími prostředky, mysl zarmou
cenou rozveseliti.
Této zamračenosti není v s1dci jinocha

ctnostného.Veselá mysl, klid, úsměv

_jsou odznaky a květy srdce ctnostného.

Veselá mysl je př edností

mladého

věku. Nikdo nemá práva usmívati se, těšiti
___.—

1) Sir. 25, 17. _
30, 25.

2) Přísl. 25, 20. _

3) Sir.
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"Í

se, leč kdo doufati může, že jest ve stavu.
milosti boží. Otrok hříchu, nepřítel boží
at' se třese a běduje, ať se hrozí, pomyslí-li
na propast pekelnou, jež 'se rozevírá pod jeho
nohama.
Veselá mysl V pravém slova smyslu

spočívá na čistotě srdce, vykvétá z

útěchyplně naděje: já jsem přítelem
b o ž í m.

Kořenem pravé veselé mysli jest utě

šená myšlenka: Bůh jest mým Otcem,

on mne miluje, o mfne se stará, všechno,
cožkoliv mne potká, řídí k mému prospěchu.

Podporou pravé veselé mysli jsou útě
chyplné pravdy, jež nám na mysl uvádí
naše svaté náboženství; myšlenka navšudy
přítomnost boží osvěžuje srdce; nesčetná na
učení, jež nám“skýtá církev svatá, dodávají
nám mysli; naděje na blaženost věčnou po
hýbá srdce k plesání.
Veselá mysl záleží tedy předně v ni

terném poklidu.

Nižádné mraky nc

zak'alují mysli, neb aspoň nebývají nikdy
tak husty, aby. jich slunný paprsek ob—
čerstvující důvěry v Boha nepronikl a ne—
rozptýlil.
,

Veselá mysl jeví se též na venek.
Srdce veselé obráží se v rysech tváře. Tvář
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jest klidna, oko jasné, čelo hladké, chování
určité chůze čerstvá.
Veselá mysl není však bez jisté přís

nosti, kde přísnosti potřebí; než mírní ji,
zbavujíe ji přirozené drsnoty, a vykazuje
jí určité meze.
Veselá mysl se ráda svěřuje. Veselý

člověkjest o tevřen

ý, přívětivý, mluvný.

Žert a nálada nejsou v ruce jeho šípy po
raňujícími; na nejvýše jsou to střely, je
jichž neškodný hvizd obveseluje.
Veselá mysl nepotřebuje hluku a řádě
ní, má-li se ukázati. Vždyť. je zdrojem je

jím rovnováha

a soulad duševnía

proto jeví se též bez přílišností. Tot právě
hlavní známkou pravé veselosti: sebou vlád—

nouti a z této vlastní nadvlády v pokoji

se těšiti.
Mysl veselá činí věk kvetoucí, duch

smutný vysušuje kosti.1
Sluší tedy předevšímmladému věku vese
lost zachovati, chce li slouti věkem kvetoucím.
Střez se hříchu a především nečistoty:
——a odstranil

jsi největší překážku pravé

a trvalé veselosti.
Utlumuj vášně a především náruživost
1) Přísl.

17, 22.

nejmocnější

——a porazil

jsi úhlavního

nc—

přítele poklidu srdce.

Buď nábožným a přitul se k Pánu
Bohu: — a dobyl jsi sobě živého pramene
neustávající radosti a útěchy.
Bázeň Páně obveseluje srdce a dává
veselí iradost a dlouhost dnů?)
21. Zotavení.
Vyrážej

se & hrej & vykonúvej

úmysly své, ale ne ve liřlšich.
Sir. 32, 15. 16.

Kdo vážně a věrně kona povmnosti
svého stavu, potiebuje cas od času zota
VCDL

Nepozbude pružnosti inejsilnější teti
va, byla-li dlouho napnuta?
V těchto věcech zachovávati pravou
míru je velikou moudrostí.
'
Zotavení líbí se přirozenosti naší,
kdežto Vážná, prace a povinnost se jí neza

mlouvají. Právě proto jsme náchylní ico
do způsobu i co do míry zotavení zabí—

hati do přílišností.

A což jinoch, jenž života důležitosti
ještě nepoznal? Toho odpuzuje od povin
1) Sir.

1, 12.

!
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ností jeho přirozená, těkavo

st, nachyl

nost ke smyslným požítkům vrha jej V na
iučí hříšných rozkoší a jimi snaží se jej
ukojiti.

_

Přesmutné s í m ě ž ív o ta, hříčky,
plýtvání časem V rozpustilostí a 'veselí,
kdežto Písmo svaté 'dí: Ti, kteříž se slzami

rozsévají, s p les áním

žíti budou.1)

Veď si ro z u m n ě, milý'jinochu; zacho

vavej Vodpočinkunevinnos

t, míru.

Ano, odlož občas vlažné zaměstnaní, hrej
a raduj se a vyražej se, ale ne ve hříších
& pýše-Ž)

Především musí býti příčina zotavení
tvého do b'ra. Touto příčinoujest-pravě pra
ee a povinnost tva, k' nížto tě náležité po
vyražení činí schopnějším. Zaměstnání ne
přetržité prfa'ei nepřidá. Poodpočiň si tedy.
a posilní se k dílu novému.
Vypažení tvé budiž n e vin n (3.
Střez se toho, co by duši tvé ško dilo.
Vyhýb'ej se Všemu, oo mysl tvou ro ó

čiluje, eo srdce pobuřuje.

Vyhýbej se Všemu, 'oo zavdává, příčinu

k nielaskavosti, hádkám, třenicím a svarům.
Vyhýb'ej se všemu, co duehla roztr
1) Žalm 125, 5. _

2) Sir. 32, 15. 16.
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:itým činí, tak že jen stěží stává. se Způ
obilým ku práci & modlitbě.
Vyhybej se všemu, co rozněcuje ná

uživosti, lakemství, nenávist, marnivost,
nstivost.
Vyhýbej

se všemu, co vodivá, k' nezří—

:eným náklonnostem, anebo bývá, příčinou
lGjhOI'ŠÍChrozmařilostí.

Nepouštěj se do hry o velikou cenu,
lebot' potom hráti budeš jen pro zisk, hra
e stane nebezpečnou, rozčilující; naložíš ne
vatě jměním chudobě určeným. Vsaď do
try, jen tolik, ——hrá- li se vůbec o peníze

,kolik s dobrým svědomím obětovati mů
:eš, vždy. k tomu přihlížeje, abys vyšších'
povinností nezameškal, skutku svého nelibo
ral, nedal pohoršení, nedopustil se hříchu.

Hry, jež končí slzami,

vydavají svě

lectvi, že se hl 3,10náruživé, aby, se jen uko

ily náruživosti.
Při hře bdi sám nad sebou.
Nebud nestálým anebo trpkym.

Vy
Lráš-li, nedráždi svých protivníků vychlou
>áním; prohráš-li, nepozbývej mysli a ve
elosti. Dvojnásob vyhrává, kdo si umí při
ryhře získati mírností n, způsobností i lásku
uúctu bližního.

Hláč vášn iv _ýse protiví všem. Hráč
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libezný,

vždý stejné mysli, — zjev ne

častý; a. kdo touto vlastnosti se honosí, do
byrl si ctnosti sebezapření á ušlechtilé srdce.
Vrácíš-li se ode hr k 11d en, vesel, bez
lítosti :) výčitek svědoiní: vyhrál jsi, byt'
i ztrátu jsi utrpěl.
_

Vyrážení tvá nesmi trVáti príliš
dlouho, protože b s nedošel onoho cíle, jenž
odpočinek činí dbvoleným & užitečným.

Kdo hráje přes příliš, činí ze th za
městnání
á zbavuje ji právě toho, čím
hra. hrou jest.
Hra., jež přesahuje dovolenou míru, ne

může zotáviti. Hra, dlouhá unávuje,
dráždí, zármucuje; nápotom potřebí
i aodeth odpočinouti, kdežto oná nám měla
po práci poskytnouti zotavení.
Přílišnost ve hře bývá původem trestu

hodně náchylnosti

ke hře. Této náru

živosti se poddávají jinoehové velice snadno.
Táto náchylnost plodívá pák ztrátu času,
nezřízenou snáhu po výhře, zbavuje ducha
záliby; v zaměstnání vážnějším, vzbuzuje ne
chuť k'u práci, bdluzuje mysl od ní a. nápl
ňuje hlávu myšlenkami titěrnými á nepří
slušnými.
"Práce, modlitba., jídlo, spánek & odpo
činek, dí duchaplný jakýsi muž, jsou věci
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tak důležité jako pět prstů na ruce naší:
ale malíčklem je hra, odpočinek. Kdo umí

nejlépe používati těchto prstů, ten plní nej
dokonaleji úradky' nekonečně moudré a do
brotivé prozřetelností.

Viz, 'jinochu, co ti radí rozum a na
boženství
vzhledemk' zotavení vůbec a
hře zvláště.
Každý odpočinek musi zakoupen býti

prací: jen V tom případě jest dovolen a
jen tehdy: chutná,. Kdo se neunavil ve služ
bách povinností svých, nemá. práva na odpo
činek;' neboť účelem odpočinku jest

hradití

vynaloženésíly.

n a

Hráč, jenž neok'usil prace, anebo více
hrá než pracuje, jest marnotratník'em, ba
.dím: zLodějem; ont' si přivlastňuje, co mu
nenáleží, promrhává. statek nejvzácnější,
—— čas.

——

Žíti jediné po žitk u, hru hrou, rozkoš
„rozkošíukracovati jest nedůstojno
člo
věka, jenž jest stvořen k věcem důležitějším,
vážnějším.
Dovoliti si vyražení, abys povinnbsti
své náležitě mohl 'kOnati, ku práci byl čer
stvějším, kf vážným činům sch0pnějším, to
velí zdravý rozum .a schvaluje "Bůh sám,
10 bývá, zdrojem ctností a zásluh.
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Nuže, raduj se, jinochu, v mládí svém a
plesej srdce tvé ve dnech svých; žij, jak se
srdci tvému líbí, a jak vidí oči tvé; ale věz,
žc snadné jest před Bohem odplatiti jednomu
každému dle cest jeho.1)
\._

22. Způsobnost.
Oděv těla. a smích a chod člověka
„__Vypravuji o něm. Sir. 19, 27.

Ctnost je někdy. i drsn.;á

uč.—kterív ní docházejí svatosti.

a možno, že

Po většině však bývá. ctnost líbezn á,
ajcjí zásluhou bývá, rozšiřuje--li se kralov

ství boží na zemi. —
Jak hezky sluší 2 p ůso b no 5 t vzděla
nému jinochu! Jak povyšuje ho mravnost,
činí jej líbezným a povzbuzuje jiné k' na
sledovaní!

Přirovnaš-li ctnost ku perle, je způ
sobnost vzacným okrajem,
jenž ji ob
jíma, ok'o utěšeně poutá a cenu klenotu toho
zvyšuje.
Uhlazenost ve způsobech a ctnost so u

visí těsně vespolek.

Obě pocházejí z jediného kořene, ze s 0
1) Sir. 11, 28.
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bezapření,
obě bojují proti společnému
nepříteli, proti so be ctv í.
Ovšem podvolí se isvěták,
aby. se
světu zalíbil, mnohým obětem, jež nebývají“
Vždy snadný. Rád se vtěsnává do úzkých
způsobův a zvyků společenských, zapírá své

názory a náklonnosti jichž snad jindy hájí
a jimž se oddává; nedovoluje si zvláštností,
nevšímá si urážek, dává jiným přednost,
zamlčuje, co by rád řekl, a mluví, co by
rád zamlěel; a to vše, jen aby se zalíbil
světu; aby zachoval své postavení, aby mohl
stoupati výše, ano, abyJ toho dosáhl, za od
měnu lidskou stává. se obětí malnosti své,

svéhosobectví, lidské přízně otro

k'em.
Zcela jinak vede sobě ctnostný.

I

on se neštítí obětí, ba vydává sebe sama v
obět, ale ——
z lásky a k vůli Bohu. Za
choval—li jen čistotu svědomí svého, jež se

nedá prodati, poněvadž patří Nejvyššímu;
ve všem ostatním" snaží se býti všem všiml)
Rád se spokojí málem z lásky k jiným, je
povolným', kde může, neepe se do předu; ač
si vede svobodně, nikoho neuráží; chválí,
oo ('llVály zasluhuje, a musí-li bud' z povin—
1) Kor. 9, 22.
Myšlenkyza rady III.

b
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nosti, nebo z moudrých ohledů, nebo z lásky
pohaněti někoho, přec zmírňuje slova sva
přívětivpstí, sdílností a útrpností; je vese
lý, a přece ne rozpustilý, úslužný, hotov
pomoci, a přece zachovává důstojnost; mezi
staršími je skromný, mezi vrstevníky pří
větivý, mezi poddanými blahosklonný, la
skavý.
() lasko, jak veliká moc tvá! Sebe
zapření, kdo vypoví sílu tvou!
A taková, způsobnost, jež spočívá, na

takových pohnutkách a vykoupena bývá to
likými obětmi, by nebyla prava, opravdová?

Což není nekonečně daleka onoho uměl
kovaného nátěru, onoho hladkého lesku, ono
ho dvorného poklonkovaní, jež nás chladně
ovívá, setkáme-li se s ním, poněvadž po
vhodí ze srdce mrtvého, odumřelého lasce,
ze srdce sobeckého, jež jest beze všeho vyš
šího života?
Zdvořilost,

ZPůSObIlOSt, jemná, vzděla

nost a uh'lazenost mravů jsou jen V té míře
záslužny, pokud z lásky pochodí a k lásce
se odnašejí. Je- li jejich zdrojem pravé sebe

zapření; zakladají--li se na oné. lasce

bližnímu,
zasluhují

Služny.

k

k'níž nás navádí víra sama,

pochvaly,

jsóu bohuliby,

& zá.—

—

1'15

——

Pouhá pochvala dvorného společníka
nebo vzdělaného muže není ani dostatečný,
ani důstojný podnět ctnosti, ježto jen lá—
skou zušlechtěna jsouc nabývá rázu kře—
sťanského
»
Pnoto právě, že ZPůSObIlOS'tz lásky. po

ehodí a lásku zvětšuje, hled' si jí vydobýti,
v kterémkoliv stavu postaven budeš. Osvoj
si ji z lásky k Bohu, ostříhej sebe sama a

následui jiných, v pravdě vzdělaných.

Velmi mnohých poklesků proti lásce
se vystříháš, odložíš-li všechno, co se ne
snáší se způsobilostí. Ano i sobě samému
vyizískáš mnoho, poněvadž se naučíš i k sobě
chovati jakousi ú et u.
Není nedůstojno k vůli způsobnosti při—.

hlížetii k věcemmalým a nepatrným.

V oděvu, chodu, pohledech, chování, postavě,
řeči, všude bdi nad sebou.
'

Ani Písmo

svaté,

nejvážnějšíto

kniha všech knih, neonomíjí pravidel slušno
sti a ZpůSObllOStl,jimiž nás učí někdy mo u

drosti,

jindy lásce.

A jakkoli směřují

lk celému zevnějšku našemu, přece povýteěně
dotýkají se údu nejvíce zneužívaného, ——
j a 2y ka.
Po vzezření poznává se muž a z potká
ní. tváře smyslný poznán bývá. Oděv těla
&="
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a smích zubův a chod člověka vypravují o
něm.1)
Oči bláznů

v končinách země.2)
V ústech bláznů je srdce jejich: a v
srdci moudrých jsou ústa jejich.3)
Člověk moudrý pomlčí do času, ale ne
dočkavý .a neopatrný času nezachovají.4)
Kdo prve odpovídá, než vyslyší, uka
zuje, že je blázen & zahanbení hoden.5)
Kdož mnohých slov užívá, urazí duši
svou; a kdož sobě moc osobuje neprávě, v
nenávisti bude.6)
Blázen vc smíchu povyšuje hlasu svého:
muž pak moudrý sotva se zticha zasměje.7)
Bláznovství člověka.je poslouch'ati skrze
dvéře: ale opatrný měl by to za pohanění. 8)
Blázen oknem nahlédati bude do domu:
muž pak vycvičený vně postojí.9)
Mládeněc, mluv sotva ve své potřebě.
Byl-li bys dvakrát otázán, měj hlavu
odpověď tvá.
Ve mnohých věcech bud' jako nevědoucí
a poslouchej mlčc, také i otazuj se.
1) Sir. 19, 26. 27. _—2) Přísl 17, 24. _ 3) Sir.
21, '29.
4) Sir. 20, 7.
') r 4—113 13 _
“) Sir.

20, S.

9) Sir. 21, 26.

7“) Sir.

2I, 2:3. -

R) hil-. 2-l \27.
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Uprostřed velikomocných nebuď Opo
važlivý: ;a k'dež jsou starci, nemnoho mluv.1)

A mezi mnohými sedl li jsi, nevztahuj
prve než oni ruký. své, aniž první žádej
píti.2) Neukej takto mnohoje toho cožpřed
loženo; pamatuj, žcjest zlé oko nešlechetné.3)
Nestiskuj se na hodech. Vyrozuměj vě
cem bližního sam po sobě. Požívej jako
člověk střídmý těch věcí, které se tobě před
kladají: abys nebyl v nenavisti, kdybys
mnoho jedl. Přestaň první pro 'kazeň a ne
buď přílišný, abys snad neurazil. 4)

A což snad Spasitel

Kristus

naš Ježíš

ve zpusobnosti nezanechal nam

příkladu?

Jak líčí nam jej již proroci?
Nebude křičeti, ani nebude přijímati
osoby, 'ani nebude slyšán vně hlas jeho.
Třtiný zlomené nezetře 'a knotu hořícího ne
uhasí a podle pravdy povede soud. Nebude
smutný “anibouřlivý. 5)

A jak líbezné obcování jeho na

zemi!
Tichý a pokorný srdcemG) dobývá. sobě
1) Sir.

32, 10—13.

——2) Sir.

31, 21. ——3) Sir.

31, 13. 14. — 4) Sir. 31, 17. — 5) Is. 42, 2—4.
—- 6) Mat. 11, 29.
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lásky Všech, jižio myslí svých předpojutč.
nezatvxzují
a. od něho se zášti se neod—

vracejí.

A jakou nauku

hlíísá. Spasitel náš,

povídaje, že nepřišel, aby mu bylo slou
ženo, nýbrž aby sloužil.1)
A íomu, kdož se s tebou chce soudili
&.sukni tvou vzíti, nech i pláště; & nutil—li
"byJtě jíti míli jednu, jdi s ním i jiné dvě.
Prosícímu 'dej a, od toho, kdo by. chtěl od

tebe vypůjčiti, neodvracej se.2)
Když budeš pozván na svatbu, nesvedej
na první místo ,3) nebot kdo se povvšuje,
bývá ponížen.4)

Nehádejte se mezi sebou 0 p řednos t;

fo činí králové tohoto světa. Kdo větší
jest mezi Vámi, budiž jako menší.5)
Buďte nevinní jako pacholataši) buďte
opatrní jako hadové & sprostní jako ho
'lubioe.7)

Udeří-li tě kdo V pravé líce tvé, na,

stav mu idruhé.8)
I apo što lové osvědčujíve všem toío

1) Mat. 20, 28. -— 2) Mat. 5, 40—42. ——3) Luk.
14, s. — 4) Luk. 14, 11. —- 5) Luk. 22, 26. -—
6) Mat.. 18, 3. — 7) 'Mat. 10, 16. -- 8) Mat.. 5, m).

-
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smýšlení nezištně, ducha sebezapření, oběta
vosti a způsobnosti.
Dávejte všem, oož jste povinni; komu
daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu
bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.1)
Láskou bratrskou se vespolek milujíce,
uctivosti se vespolek předcházejte.2) V po
třebách se svatými se sdělujte, hostinství o
chotně prokazujtc.3) Radujte se s radujícími,
plačte s plačícími.4) Buďte svorni, může-li
to býti, ve všem pokoj majíee.5)
Mírnost vaše známa buď všem lidem.6)
Učiněni jsme divadlem světu i lidem.7)
0, u jak mnohých mohli bychom svou
nenucenosti, spojenou se zdrženlivosti, zu
šlech'těnou mravnosti, rozptýliti předsudky
proti ctnosti a vzbuditi v nich snahu po
tom, "00 se jim posud drsným a temným

býti uzdávalo!
___—___— -.

1) Řím.

13, 7. — 2) Rím.

12, 10. -——3) Rím.

12, 13. — 4) Rím. 12, 15. __ 5) Řím.

“) Filip. 4, 5. — 7) ]Korint.

4, 9.

12, 18. -—
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23. Každodenní zaměstnání.
Ve všelikých pracích svých budiž
převyšující.

Sir. 33, 223.

Náš život je ře t ě z e m ——
delším, krat

ším; poslední článek spojuje čas s věčnosti.
Nepřetržité nasleduje výkon za výko
nem, až konečně nastane věčný odpočinek
a všechno to měnlivé bytí přejde do ne
změnné věčnosti.
Dle toho, jaké byly skutky naše, jimž
jsme věnovali dny, neděle, měsíce, léta, řekl
bych zlaté, stříbrné, měděné, olověné, skelné,
nebo ze slámy, takový bude i řetěz náš: ze
zlata, stříbra, mědi, olova, nebo slamy.
0, s jak nestejným výsledkem vykona

vajímnozí tutéžzpraci!
Ten pracuje z příčin nadpřiroze
ných; jiný z přirozených.

Tam se pracuje jen pro Boha, neb

aspoň po většině pro Boha: zde buď
jen z lasky k sobě, nebo skoro jen k

vůlisobě.

Tami začatek i konec i prostře
dek Bohu libý: zde i konec i začátek i
ostatek neužitečný, nebo na nejvýš jedno
ze všech' Bohu “míle.

'“

—
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Tam určitost, odměřenost, pořádek:
zde nalada, těkavost, neurčitost.
——

Ke skutkům zvláštním

naskýtá se

nam zřídka příležitost; proto tím větší ne—
rozum zanedbávati povinnosti všední, každo
denní, z nichž se celý náš život vlastně
upřadá.,neodnášeti jich k B oh u, nevěnovati

se jim veškerou bytostí svou, nezvyšovati
ceny jejich od začatku až do konce dechem
pravé lasky.
Před Bohem není ostatně skutků vel

kých a malých

v našem smyslu.

Skutek sebe nepatrnější,

je-li

Bohu příjemný, vykonán-li s Bohem, v
Bohu a pro Boha, ——
jest velikým,
neko—
nečně velik'ým, _drahocenným.

Skutek sebe větší,

je--li vykonán ze

samolásky, ve svém začatku, průběhu ikon
01, — jest nepatrný, jalový, mizerný, jako
všechno stvoření lidské; bez ceny, bez 11
žitku &.zásluhy.

Čistota, ryzost úmyslu skutek prova
zející dodává, sk'utku samému rázu božsko
sti, následovně velikosti, ceny, důstojnosti
v míře skoro nekonečné.
Vstávání, odpočinek, práce, vyražení,
oboovaní s jinými, všechny výkony potřeb
tělesných, všechno da se zušlechtiti, pový
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šití, učiniti záslužnějším, oennějším, pro
vazeno-li to úmyslem“čisté lasky, obětavosti,
píle, poslušnosti, pořádku.
Zač stojí život, třeba i přeplněný skut
ky, neodnašejícími se k Bohu, ——nesouvisí

cími nikterak s ním, jenž jest naším cílem

k).koncem, jemuž ted' sloužiti máme, v němž
věčně odpočinouti doufáme?

Nač života řetěz, na němž mnoho trhlin,
——povstalých

skutky,

jež pro věčnost ne—

mají oeny?
Ejhle, krátké slovo, zahrnující v sobě
kouzlo veškeré svatosti: eo činíš, čiň doko
nale, ——kovej řetěz dokonalý

ze članků

dokonalých.

Ano, jinochu, uč se konati do ko nale;
neapokojujse polovičatostí, nebuď úszprsým
člověkem; nebuď mrtvým, bezduchým stro
jem; ve všem, co činíš, bud' převy_šujícím.1)

Arcit' nesnadno všední, každodenní za
městnaní obnovovati vždy novou pílí: avšak
prava láska k Bohu nikdy nestarne.
Nebesa vypravují slavu boží a dílo ru
kou jeho zvěstuje obloha,2) též nic no
vého nečiní,
——nic, čeho by nebyly
činily od věkův. Avšak konají vuli boží:
„__—___.— _

:) sin 33, 23, __ 2) Žalm 18, 2.
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zvclebují Boha; činí dokonale, co činí. Na
sleduj tohoto příkladu

Věčněhlásají svatí v nebi velebnost
boží a pějí: Svatý, svatý, svatý; takto
oslavují Boha a sobě připravují nevýslov
nou blažcnost. Nasleduj jich ve vytrvalosti
i dokonalosti ve skutcích svých.

Netřeba dlouhého

života, bys mohl

žíti dobře, hodně a zaslužně

Dokonav v kratku, naplnil časy. mno
hé,1) — dí se o jinochu spravedlivém.
Dnové plní naleznou se u nás,-?) naš

čas bude plný,

vynaložíme-li jej na skut

ký, Boh'u milé dle vůle boží.'

A což, dozsahneš-li dlouhého věk'u, ja
kých bohatství to sobě nahromadíš, vyna—

snažuješ „se již teď v mládí plně
a dny. své skutky plnými vyplňuješ?
24. Dobrý úmysl.

žíti

Pro koho pracuji & ujimám duši
své dobrého?
Kazat. 4, 8.

Znáš-li pak onen kouzelný

pro u

tok, jenž inejnepatrnější činy naše pro
měňuje takřka ve drahocenné perly.?

Ve jménu božím a pro Boha, dí

člověk ctnostný, začína--li dílo nějaké, a to
1) Maudr.

4, 13, — 2) Žalm 72, 10.
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s takovým niterným přesvědčením, s tako
vou Opravdovostí, že celý skutek, prodchnut

tímto životem

víry,

bytí přirozeného

téměř pozbývá &.odívá sc rouchem nadpři
rozeným á dochází hodnosti, že uložen bývá

V nebeských pokladnicích jako zásluha.
Nevejde do nebo nic poskvrněného,1)
to jest, no to, co zlé není, všeobecně řečeno,

'ale jen to, co se honosí svatostí,

skvrněností,

nepo—

co nabylo dobrými úmy

slý rázu nadpřirozeného, Všecko, cosi získalo
na zemi Oprávněných nároků na život věčný.
Bůh má naprosté, neomezené právo na

všechno, co činíme.

Jsme-li vůbec stvo

řeni, býphom Boha, poznali, ctili, milovali,
jemu se kláněli & tak spasení byli: musí
všechno, cožkoli konáme, čeliti k němu, ná
šem'u cíli & konci.

Já jsem Alfa. i Omega„ první i posled
ní,

počátek

i konec?),

——dí Hospodin.

Proto všechno má končiti v něm, jako v
něm začalo, &,nemůže býti nic dokonalej

šího, než co z přím'á k'něm'u se odnáší.
Čím dokonalejší kruh opsati se snažíš,
tím pevněji je ti zaraziti hnotec, okolo něhož
se pisadlo otáčí, aby. se nevyšinul. Sk'utek
1) chv.

21, 27. — 2) Zjev. 22, 13.
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a úmysl jsou takoika onéma dvěma hroty
na kružidle. Cim pevněji zakotven úmysl

v Bohu, tím dokonalejšískutek
Dobrý úmysl nazývá se vyslove

ným, vzbuzen-li skutečněf výslovně a zře
telně při každém 'díle, když při skutku na

Boha myslíme jako na cíl svůj.
„K Větší cti & slávě božíl“ _—

Nebeské heslo, ježto život vdechuješ do pu
stin tohoto slzavého údolí, jež nás pro—
bouzíš_z dřímot tohoto všedního lopoeení
a pamatuješ nás na onen život, zaznívej
nam ustavičně, bud' heslem k'aždé hodiny,
každého

činu, každého

Nevyslovený

dechu! -——

m úmyslem dobrým

nazýva se úmysl, který byl sice vysloven,
ale nyní trva J(oliko Vúčineíeh svých. My
Slenka na Boha pominula, úmysl však tiva
posud; jednani posud dle úmyslu vyslove
ného, že chci jednati pro Boha, tohoto

úmyslu jsem ani neodvolal,

ani nezru—

šil opačným úmyslem: skulek čelí k Bohu po
sud, jako šíp J(íhneza cílem, jakmile vystřelen.
Porozuměl jsi tedy, v řem záleží jistota
neb aSp-oň užitek dobrého úmyslu? Aby

skutek byl záslužným. dostačí i nevyslo—
ven \, Í— aby. ještě záslužnňjším se stal,
vysloven

ý dobrý úmysl. ——Snadno u—
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zn-aš, jak velice třeba dobrým úmyslem pro
nebe posvětití zvláště ony skutky, jež na
zýváme *lhostejnými.
'

Zmíněné skutky nesouvisí přiroze
n ě nikteraksposledním nadprirozeným cí
lem nasim, k němuž stvoreni jsme. Proto
třeba to, čeho se niternému bytí nedostává„
nahraditi vysloveným dobrým úmyslem.
Jen to jest dobré a záslužné, 00 'do
pomáhá k dosažení života věčného. Nelze-li

'ani onu tak zvanou poctivost

pokládati

za zásluhu, nepovznáší-li se ve svých po—
hnutk'ach a účelech nad případy nahodilé
'a pouze přirozené: čím méně může býti

záslužno, co podstatou

svou není než

lhostejno?

Život naš je pln podobných skutků,
jež samý sebou ani dobry ani hříšny ne
jsou. A nedostává.-li se jim ani nadpřiro
zené. záslužnosti dobrým úmyslem, neko
nají—li se pro Boha:

mnoho, přemnoho,

——

veliký kus života je na zmar, ztra
cena?11—1cuvu tisíců dní jež někdo zdepro
žil, zbude sotva nekolikhodin pro nebe zá
služných.
Prodolného
koho ?l)jsem pranoval a ují
mal dusi sve
1) Kaz.

l„ 8.

,

,
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Rei mi tedy, jinoehu, ty, jenž praeuješ

o. žiješ beze všech vyšsších myšlenek,

jenž nechceš pochopiti, že kde není ctnost
nýeh záměrů, není ani ctnostnýeh činů; rei
mi, proč n-epoložíš sám sobě otázky, kteráž,
upřímně zodpověděna, otevřela, by, ti oči:

Pro koho žijí &ujímám duši své

dob rého? A,no okrádáš duši svou 0 mzdu
její & zbavuješ ji věčných statkuv!

O začni, jinoehu, začni žíti

nadpřirozený,

-—

život

umřisvětu tomuto!Čím

více let ještě snad před sebou máš, tím dů
ležitějš'í získati je pro věčnost! Kolik po
kladů si nahmmadí, kde od útlého mládí
žil a, pracoval pro Boha!
Nepřestávej na. tom z rána, při modlit
bách celý den Bohu obětovat-i; obnovuj ča,
_stěji za. dne úmysl svůj, jmenovitě na, začát—

k'u důležitějších prací nebo těch zaměstnání,
jež mohou býti nebezpečny, poněvadž li
rhotí přirozenosti naší.
Buďto tedy že jíte, nebo pijete, nebo
(ožkoli jiného činíte, všecko k slávě boží
čiňte.1) A eožkoli činíte vslovu nebo skut
ku, všeeko čiňte ve jménu Pánu. Ježíše
Krista„ díky, činíee Bohu Otci skrze něho.“3)
1) 1 Kor.

10, 31.

——2) Kol.

3, 17.
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Přihlízej zvláště ktomu, aoy sobectví
ncporušilo skutků tvých. Podobnot'ono červu,
jenž i do nejkrásnějších plodů se vryje, je zne
švaří, nakazí anejl-epší šťavyznich' vyssaje.

Je lidská; chvála cílemstudií tvých

a jiných zaměstnaní? Běží ti snad o to,
abys se sk'věl mezi jinými, je zastínil, je
Odstrčil? Vyhledaváš jen ukojení své vědy
chtivosti, b'ažíš jen po tom, abys vycviěil
schopnosti své? Odnašejí se snahy, tvějediné
k budoucímu postavení, za ziskem a po
žitkem'?
Bláhový! Cas uplyne jako voda a pro
věčnost nevykonáno nic! Což prospělo praco
vat-i do větru? — O, výše srdcem, příteli!
Proč ne pro Boha všechno? Ci chceš raději
počten býti s těmi, o nichž se dí: Již dosáhli
odměny své?1)

25. Ranní chvilky.
Náležípředcházeti sluncek dobro
řtčnl tobě & při východu světla
klaněti se tobě. Maudr. 16, 28.

Bože, Bože můj, k tobě z jitra bdíml2)
Jak “děkujitobě za tento nový den! Jak jsem
žádostiv prožití JOÍdle svaté vůle tvé! »
_„___-___—_

1) BIH-t, (i, 2.

3) Žulln

62,

G

—129—

Jest nadmíru důležito, milý jinochu,
abys tímto nebo podobným způsobem obě

toval Panu první

okamžení

nového

klne. NevPouštěj :nikoho dříve do .srdce svého!

Na pozemské věci, na všední starosti času
dosti po celý den: věnuj aspoň prvotiny
ranní za příjemnou obět HOSpodinu, Bohu
svemu.
A nebyl oběerstvující s p a n e k n o č n í

též „da-rem?

A není též tento nový den darem
nezasloužen ým ?
\ Nuže, ukaž, že si v a ž íš dobrodiní tobě

prokázaných.
Kdo hned z rana je roztržitý a těkavý,
později sotva dovede mysl svou soustřediti.
Stř—ez
se obzvláště, abys neznesvě
til ranního času zahálkou. Prace ranní
zlato shání: časně vstavati je záslužno a.
nadmíru užiteěno.
Nastal-li určený čas, opustí mužně lože
své. Jako .se dvéře obracejí na stěžejích

svých, tak lenivý

na lůžku svém.1) Ty. si

nepočínej podobně, ale povznes křepce .a ve
lik-omyslně ranní obět. Vítězství toto, hned
z rána dobyté, je zárukou šťastného dne.
-*.—_

-,—_..___.

1) Přísl. 26, 14.
Myšlenky : rady III.

*.)

—
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Jakmile jsi povstal, obíraje se nábožný
mi myšlenkami, nebo vykonávaje obvyklé

modlitby, ustnoj se ve vší počestnosti, po—
klekni &počni vykonavati první &nejdu-*
ležitějši povinnost toho dne, ——
ranní mo

dlitbu.

Ranní modlitby nikdy neodkládej,

——leč byjs “hned se ubíral do chrámu Páně Ina

mši svatou.

Kdo se nemodlilranní modlitby,

započal špatně

nový den.

Ci není Bůh hoden, abys jej z rána,
pozdravil? A davové jeho nestojí za nie?
Opovažuješ se přijímati je z rukou jeho beze
vši známky vděčnosti a uznal-,osti jakoby
se samo sebou lozumělo, že tobě darové ti

náleží?
O nikoliv, můj milý, nerozumí se to
samo sebou. Studený & zkřehlý, bezduehý
mohl bys zůstati na loži svém, právě této
(rhvíle, když povstziváš ku práci denní: po
slední byla by “to byvala, noc tva!

——

Vzdej tedy Pánu Bohu díky, že

prodloužil život tvůj opět o den a že ti
uštědřil opět času, abys si dobyl zásluh pro
život věčný &.pracoval pro Spásu duše své..
—f—Pane, děkuji tobě že jsi mne opatrovnl
n.mi 1610 :L že jsi mi udělil nov V den spúsv.
Enos vsak též o ochranu PIO 1e111oden,

Dosti nepohod může přinésti jediný den:
nebezpečenství duše, nebezpečenství těla, nc
štěstí, utrpení, těžkosti, svízele. Den ze dne
máme potřebí milostí, mnohých a. velikých
milostí. Avšak těch' jest nám si vyp ro
siti. Pane, stůj při mně &,ochraňuj mne!
Do vůle boží poruč všecky své 'na
děje, práce a. utrpení. Tobě, Pane, zasvě—
ceno budiž všechno, cožkoliv dnešní' den
přinese, “ať příjemného nebo nepříjemného,
všichni skutkové moji, ——mé myšlenky,
řeči & snové, utrpení a, boje; všechno k větší
cti & slávě tvé!

O bnov všechna. svá, dobiá předsevzetí
n, obětuj je Hospodinu. Obzvláště jedno
předsevzetí živě vzbud, ono, jež čelí proti
chybě, o jejíž vyhlazení nejvíce běží.
Pane, vynasnažím se žíti dnes dle nej
světější vůle tvé. Uděl mi k tomu cíli milo
sti své, bez níž ničeho nezmohu.
Ovšem nejlépe bys učinil, kdybys spojil

s ranní modlitbou aspoň kratinké rozjí
m dní o pravdáeh sv. náboženství.

Nenípříhodnčjšího

'bč nad čas ranní.

Z jitra.

časuk modlit

nezm'ocnily se ještě všední

strasti

&starosti

nitru. naš-choa.ne

rozervnly

je žz'id-osli tlSll'Cl'é.
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Z j it ra je srdce klidno, je volno a svo

bodno.

Z jitra
jest obraznost čista a nepo—
skvrněna divokými zjevy, jež se V ní celý
den v_ýnořují a do ní ponořují.

Proč aSI přikázano ve Starém Zakoně
Židům, aby. sbírali mannu před východem
slunce? Onen chléb nebeský roztával v prv—
ních paprsciih světla, bý známo bylo všem.
že náleží předcházeti slunce k dobrořečení
tobě a při východu světla klaněti se toběJ)
Pnoto též oddává. spravedlivý srdce své
na úsvitě ku bdění k Panu, kterýž učinil
ho, a před obličejem Nejvyššího modliti se
bude.-“?)

Nedbalý jinochu, čeho asi doufáš dosíci

toho dne, jejž jsi začal zahalkou?

Ci

může boží požehnání spočívati na díle, od
něhož jsi již na počátku

Boha tak—ořkaod—

pudil?
Ci snad jsi se nachal zaslcpiíi tak zva
nou mo do u, 0 s vě to u, a opomíjíš denně
skutek spravedlnosti, jejž dlužíš to m u, kic—

rý vším vládne?
(')i tě zdržuje pýcha,

bys nesklonil

hrdého čela svčho před Bohem n nevzdal
1) Mumlr.

16, 23.

2) Sir.

33), G.

mu úcty, jížto mu neodpírá, žádné jiné
stvoření?

Ci se protiví lenosti
sti

&pohodlno

tvé zbožný obyčej, jenž je posvěcen

příkladem dřevních křesťanuv, oby,ěcj, k ně
muž tě zajisté v mládí vedlo i něžné SldCC
mateřské?

O, začni opět pra videln ě své ranní
modlitby!
Počni vykonávati je opět nábozně, pil
ně, pozorně, V duchu víry!

A. nemužeš-li vykonati než k ratin
kou

ranní modlitbu, budiž aspoň ta kra—

tinkatím vřelcjší, niternější a pra
videlna!
26. ()bět mše svatí-.
Kdybys znal dar boží!
Jan, 4, ln.

(.lírkev svatá přikazuje nam sice obco
vati mši svaté jen v neděli a ve svátek,
avšak není možná uchovati se veliké odpo
vědnosti tomu, jenž mioha beze všech ne

snází mši svatou slyšeti dne všedního, buď
zřídka nebo nikdy, jí přítomen není.
Návštěva oběti mše svaté ve všední den
nesmí, drahý jinochu, chyběti mezi tvými
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kaž(_lod(_—nní1ni
povinnostmi,

třeba

b_ys íod

nikoho hlídán, aní ktomu pobízen nebyl.

Není obět mše svaté nejvznešeněj

ším tajemstvím všech tajemství?
Není nej p ředn ěj ším výkonem na
šeho svatého náboženství?
('ím můžeme nebeskému Otci prokazatí
větší čest, čím důstojnější vzdatí díky, čím
jej úplněji usmířiti, čím více darův a mi
lostí vy'dobýti?
Kdožkolív obětí mše svaté nábožně pří-
tomen jest. bývá, účasten spasi'telných účin—

ků této přesvaté s m i r n é, dě ko slo vn ó,

prosebné a pochvalné oběti.

Mše svatá, bývá. ovšem obětována i za
věřící nepřítomné a každému údu této ve
liké nodíny| křesťanů dostane se aspoň ně

čeho;avšak zvlaštního

užitku, jenž

zajisté se strany naší zasluhuje mnohem
v ětšíoh obětí. nežli nam církev svata n
kladá., dostává se jenom věřícím skutečně

osobně přítomným a s knězem se sjedno
cujícím v modlitbách svých.
Obět mše svaté jest takiořka středí
skem našeho svatého náboženství. Odtud
všechno prýští, tam všechno se soustřeďuje.

Obět' mše svaté jest ohniskem,

němž se shromažďují

v

všechny. milostí. S

oltářů zvedá se k nebesům

líbezná vuně

krve, jež hlasitěji a důrazněji volá. než obět'
Abelova,1) a s nebe prší požehnání n a tu to
zemi, požehnání pro všechny, zvláště však
pro obětujícího kněze a pro věřící přítomné.
Kdo Ví, nebyl--li by spravedlivý hněv
boží již dávno stihl tento svět, kdyby ne

volal Beránek

Boží bez přestání o mi

lost a smilování!
A hle, přece, jako bychom byli slepí,
na rozum padlí, nesaháme po tomto vzácném
po klad ě, ačkoliv by.dostačil jediný krok!
0 křesťanský jinochu, kolika milostí
zbavuješ sám sebe, ncobcuješ-li denně oběti

mše svaté, ačkoliv bys mohl! Ejhle, zástu—
pově andělští stojí okolo oltáře, s toužeb
ností očekávajíce okamžení, v němž se ob
novuje zázračným způsobem vtělení a utr
pení Páně: a ty, maje toho nejvíce potřebí,
ty, nejsi přítomen oběti této a štítíš se ože
leti chvilky času, trochu pohodlnosti, po
koje!
O, jak nás zahanbují příkladem svým

první

křesťané,

jižto nezřídka s ne

bezpečenstvím života schfázívali se do shro—
máždění věřících a k oběti mše svaté!
ll Žid. 12. 24.
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Jak nás zahanbují příkladem svým na

v íí u obrácení

pohané dalekýchkon

čin, jižto se vydávají na cestu mnoha mil,
ba i na celé „dny, aby přítomni byli oběti
mše svaté, a neomlouvají se ani pracemi,
ani nedostatkem času, ani nesnázexm cest!
Tak si váží sluzeb božích!
Křesťanskému jinoc-hu byla by mše sva
tá zdrojem si 1555zde by nalezl hojné milo
sti k mužnému boji s vášněmi, jež jím v

mládí zmítají. Na stupních oltáře rozra
zila by, se jistě mohutná vlna pokušení,

na tomto úskalí mohl by.se zachrániti

v bouři života, zde by, mohl útulek
n a
lézti před pronásledujícími jej nepřáteli,
jejichž návalu zdolati nelze.
' Nejužitečnější a bohulibý způsob mši

svaté obcovatí jest rozjímati o utrpení

Páně. Není ani nic snadnějšího, než obí
lati se při oběti mše svaté trpícím Spa
sitelem. Připomínát nám všechno, co vidíme
&slyšíme, ona pouta a provazy, síně soudní,
Golgotu, kříž, ony cesty od soudce k soud
ci, nozličné muky a utrpení, pozdvižení kří
že, odloučení těla od duše. To nám na mysl
přivádějí roucha mešní, oltář, poklony kně
zovy, znamení kříže, rozpínání rukou a o—
statní obřady a modlitby. Sleduješ-li tedy
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nábožně smysly svými kněze obětujícího,
vykonáš s ním od zahrady Getsemanské na
lxalvarii a s Kalvarie až k tichému hrobu
pout utrpení.
Jiní raději sjednocují se s knězem v
modlitbách svých, bud' opakujíce modlitby,
kteréž on se modlí, nebo vykonávajíce po
dobné. Chválí li on Boha, chválí též,
prosí-li, prosí též, děkuje—
—li,děkují téžsním.
Opět jiným zamlouvá se způsob zaří—

diti modlitby své dle tří hlavních částí
mše svaté. Při obětování, při pozdvihování
a při přijímání vzbuzují city přiměřené
zmíněným posvátným obřadům a sjednocují
se s knězem V církevních modlitbách.

Ob

zvláště se připravují při mši svaté na svaté
přijílmání, a když kněz skutečně přijímá,
př'jímají duchovně.

Jiní vykonávají při mši svaté určité
modlitby budto z knih modlitebních, nelo
z paměti. Radno ovšem voliti modlitby,
jež jsou vhodny obsahem i zevnějškem.
Zvláště se odporučují modlitby odpustkové.
Užitečno též modliti se růženec, zvláště
žalostný.
V této Věci řídiž se každý svou Vlastní
z á 1i ho u. Ne všem zamlouvá se týž způsob
obcovati mši svaté; někomu ten, někomu

jiný. Nejlepší způsob však jest zajisté ten,
jenž nás nejužejí spojuje s obětí mše svaté.
a. nejvíce nábožnost a, lásku íozněeuje.

27. V kostele.
Na dům tvuj přísluší svatosf,
Hospodine!
Žalm 92, 5.

líudož by, nevěděl, že dům boží dům
modlitby, jestll) Ovšem, plno, jsou nebesa &
země velebnosti

&.slávy

boží a, žádný pro—

stor neobsáhne Nekonečného

& Ne

smírného
;2) než, kdo by_ mněl nevhod
ným, že si Bůh i na. zemi vyvolil stánek,
_kdež by bylo jméno jeho, kde by přijímal
ochot-něji poklony

3. oběti věřících a spíše

modlit-by jejich vyslyšel?
Jeho moudrost &. dobrota, svatost &
láska přiměly jej, aby si vyvolil místa,
jež by nám pí ipomína. la důrazněji Všu—
dypřítomnost jeho, ——pravé to stánky
boží, v niehžto se jemu slouží důstojněji
&,úcta, vzdává, přiměřenějí než ve stáncích

lidských.
Pročežmějmev u ctivo s ti telo místa..

Ano, na dům tvůj přísluší svatost
.—._-__.._
--.—__—

1) Mur.

11,

17.

——2) Hub.

3,

3.
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Hospodinu,—ll)Zde jest mi se chovuti,

jak

přísluší na místo tak důstojné. Jest mi pa

.mětlivu býti, že zde dům tvůj,

dům nej

vznešenějšího knížete, příbytek nejmocněj
šího Pana a Boha.

Niterná

&zevn ější pobožnostjsou

neiozlučitelny. Dlužno-li již ve příbytcíeh
knížat a moenařů tohoto světa zachovávati
určitá pravidla vkusu, slušnosti &.uhlazeno
sti: zajisté slušno ive stánku božím míti
způsobý jeho důstojnosti příslušné.

Bůh jest mi přítomen,

já, sním

mluvím. Kdo je Bůh? Odpověď na tuto
otázku naznačuje nám, s jakým smýšlením
nám do chrámu Páně vkročiti
a, v něm

dlíti jest.
Tomuto smýšlení rovnej se i zevněj
ší chovaní. Chování naše budiž pokorné,
skromné., tiché & neroztržité

\ skutecně vybízí nás k této uctivosti
všechno, co v chramě jest, nenít' tu ničeho,
co by. nepřipomínalo Boha, posmrtný život,

duši a spásu její.

Rozsahlostí

svou a výši

připo—

míná, nam chrám onen příbytek nebeský,
kde se Bůh věrným svým v odměnu dává,
ll Žalm

92. .").
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přibyčtek, do něhož se šťastně dostati budiž

neumdlévající touhou naší.
Nadhernosti svou nam připomíná. kr a
su boží a moc, skrze niž všechno z ničeho
stvořil, nadvládu nade Vším, která. od něho

nerozlučitelnajest, čisto tu a sličnost
srdce, kterou myj skviti se máme neméně než
chrám tento.

Znamení

kříže, jež odevšad nas

vita, hlásá, nám výmluvně dílo vykoupení,
umučení a smrt Ranč, lásku boží a vy.
bízí nás navzájem, abychom Ježíše milo
vali, jemu se cele věnovali.
Četné o b r a 2 y, zdobící oltáře a stěny,
vypravují nám o velikých skutcích božích,
o rekovnosti a ctnostech světců, o důleži
tých a závažných pravdach svatého nabo
ženství.

Zpo Vědnice připomínají ti přestup
ky a viny minulé i nynější, nevýslovné mi
losrdenství boží, nevyhnutelnost pokání, je—
muž se přirozenost lidská, tak vyhýbá.

Kazatelna

upozorňujenás na onen

neocenitelný dar víry, na milosti, jichž se
nám dostává. naším svatým náboženstvím,
na slovo boží, jež se.nam zde tak často hlásá..
'
Oltaře, jež “posvěceny jsou krví Be
'anka Božího, oznamují nám stale dobrotu
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Boha našeho, jenž tak svět miloval, že i
svého jednorozeného Syna na smrt vydali)

Svatostánek,

tento příbytek nej

světější s- pokladem svým, toto bydliště

miláčkovo,

to obydlí nejlask-avějšího

Spasitele, okaOpené neviditelným způsobem
zástupy. andělskými, povýtečně nám hlásá
lásku
nepochopitelnou, lásku V pravdě

božskou.

A nepřipomíná ti stůl Páně, tento
posvátný stůl boží. tvé první svaté přijí
mání a ona krásná léta nevinnosti? Připo
míná ti onen pokrm nebeský, po němž jsi
tehda. tak toužil, kterým však ted' snad opo
vrhuješ, anebo aspoň si ho nevážíš.

A věčné světlo,

jež tamo před ol

tářem dojemně plápolá, hlásá nám světlo
světa, jež se nám šťastným zjevilo v tomto
slzavěm údolí; vybízí nás. abychom, vzbu—

dili v srdci svém onen zápal pobožnosti,
jímž na místě posvátném

b_v pláti měl-0.2)

A vůči těmto významným předmětům.

možná iobklonen věřícími.

již pronik—

nutí úctou k tomuto svatému místu a po
hrouženi v modlitbách před Bohem přítom
ným. se zraky sklopenými a ve skromnosti
1) Jan

3.

lli.

-——2.3 Jan

3.

lŽ.
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a tichosti srdce službám božím oboují, ne
styděl bys se pohoršení dáti nebi a zemi
a lehkomyslností, roztržitostí, pyšným cho
váním chrám Páně zneuctíti? O vy kame
ny, chrámu, vy klenutí, fvy sloupy, obra
zyI a oltáře, chvalte a oslavujte vy Boha a
vzývejte jej, neboť člověk zpyšněl a vy
chladlo srdce jeho!
Ano, žel Bohu. mnohý mladík přináší

i svoulehkomyslnost

do chrámuPáně!

To viděti, jak vchází beze vší úcty, jak leda
byle dělá znamení kříže, jak kleká, jak se
zvědavě sem tam ohlíží, jak je nepokojný,
jak pospích'á odejíti. C)zajisté ten neví ještě,
'(:0 je chrám' boží? Ci je mu 'snad V kostele

:'úzko? Ci přítomnost boží jest mu nemilá?
Mnohý mladík přichází do chrámu Pá
ně se srdcem chladným,
ledovým. Ne—
v-šímšá si těch nesčetných divů lásky, jež
'Bůh' před očima jeho tvoří a ještě více
tvořiti chce. Hle, jak je roztržitý, ospalý,
vlažný! Odříká několik modlitbiěek na
plano .a.potom lelkuje. Tak se obcuje s Bo
hem.? Tak se vzývá Bůh ?
Mnohý mladík počíná sobě v kostele
dokonce 11ad utě, pyšně, jakoby byl Pánu
lolm roven. ba. jako by Bohu zvláštní mi
lost prokazoval přítomností svou! Po ucti
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vost-i, skromnosti a pozornosti ani pamatky.
Vy_škroben je jako na ples. Pokleknouti, po
kropiti se svěcenou vodou, znamení spásy
vtisknouti na čelo své, slušně setrvati, buď
se modliti z knížek. anebo nějak jinak po—
božnost na jevo dáti, to by byla hanba,
io nem v módě!

O mladíku, čím jsi v kos tele?
br akem!

Ze

——
Přišel jsi snad, abys Boha ně

čím podaro val? Nikoliv, přišel jsi, abys
obdržel. Proto je pyšné chováni tvé ve
lice nepříslušné.
Cim jsi a čím máš býti v kostele? Pro
sícím! Pamatuj, že pnosicím sluší skromnost,
pokora!

——

Pokoř tedy. srdoe své, skloň šíji & ko—

lena svá, před tim, před nímž andělé zasti
1ují křídloma tváře své, jemu se kořice,1)
před nímž pada čtyřmecítma stareův a kla
nějí se jemu a skládají před trůnem koru
ny, své.2)

Přicházíš do (hramu Páně, abys si vy

prosil požehnaní?

O neuvod kletby na

hlavu svou! Nečiň z místa posvatného pe
leš 10 t ro v sk 0 u3) štěbetaním nezřízenou
rozpustnosti a nezvodenoeií. V! (! si ve ("'ln:|
1) (s. (3.2.

21 chv.

!.l').

3) Luk. l:), lit
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tmuPáně tak. aby se Ježíš Kristus nad tebou
nerozhorlil, jako kdysi nad kupci &pro
davači ve chrámě Jerusalémskéml)
P'řip ravuj se tedy,již cestou &uvaž,
koho navštíviti hodláš.

Vstup do clrámu uctivě,

poklop se

svěcenou vodou, pokloňse před nejsvětější
velebnou Svátosti oltářní &odebeř se na
místo své.

Zde oživ víru

ve přítomnostJežíše

Krista. na oltáři.
Potom poěni ústně nebo niterně mo
dlitby své a. sleduj nábožně a, pozorně ob ět

mše sva, t é.

Chování tvé budiž prostinké. Pobož
nost nápadná, dává pohoršení & vyrušuje
jiné.. Bud' pobožný-, ale beze z v ] áš tno s tí,
& nechtěj, abys byl pozorován.
Ve chrámě nehlcd' si ničeho než Boha,.
všechnu pozornost věnuj tomu, k němuž jsi

přišel: a přišel jsi zajisté k vůli Bohu.
Při službách božích setrvej až do konce
a. odcházíš-li potom, odcházej lituje, že je
ti tak brzy op-ustiti místo toto & nelituj
času, který jsi tu prfodlcl.
_
Boj sc Boha,
1) Mal. Žl, 12.

s_vnu můj, &.krále,

a, k

utrhačům se nepřiměšuj.1) Viz, hrozné jest
místo toto,2) nenít' tu jiného, jediné dům
boží & brána nebeská; a půda na které
stojíš, země svatá jest.3)
28. Pořádek ve všem.
Všecko pak slušně a podle řádu
se děj.
I Kor. 14, 40.

Znáš-li pak onen obraz, jejž nám líčí
Písmo svaté o místě zatracenců? Země bídy|
& temnosti, kdežto stín smrti a žádný řád,
ale věčná hrůza přebývá.4)
Zalostná. to pravda:

——život bez po

řádku a řádu, život řídící se chvilkovou

náladou a svévolí, je často život líný a
proto neužitečný, život zlý, život pekla za
sluhující; je to život přeěasto hříšný, po
něvadž vášním a náruživostem otevřený, ži—
vot vedoucí do zahynutíď věčného; je to

život na nejméněnekrásný

a proto ži

votu věčnému, dobře Spořádanému, jejž zde
na zemi nám napodobovati jest, velice ne
podobný.

Bůhje nejdokonalejší

1) Přísl.

pořádek,

24, 21. _— 2) 1 Mojž. 23, 17. — 3) 2

Mojž. 3, 5. — 4) Job 10, 22.
Myšlenky & rady III.

10
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nejlíbeznější soulad; ve všem, co činí, vládne
řád, pořádek, ve všem zřítí posloupnost a
shlodu, již Bůh předvídal a chtěl. Dosahuje
mocně od konce až do konce a řídí všecko
líbezně.1)
J inochu, budiž obrazem Nejvyššího a

žij pro
kem!

pořádek, v pořádku a s pořád
Ciň všechno slušně. a podle řádu.-?)

Veliký světec povídá: Kdo žije podle

řádu, žije pro Boha.

Člověk pořádný žije pro Boha; z ř i d ka

upadá

do hřích u, poněvadžvěrně koná

povinnosti stavu svého a poněvadž mu zbývá
více času, aby. pečoval o spásu duše své..
Žije pro Boha, poněvadž se mu více po

dobá, více ho následuje.

Žije pro Boha, poněvadž vede život

dle Vůle boží.

Žije pro Boha, poněvadž si dobývá
mnoho zásluh; neboť život na určitém po

řádku založený, život pravidelný vyžaduje
mnoho obětí a nemůže déle potrvati bez
sebezapření a umrtvování.
Pořádek nesmí se ovšem nikdy. zvrh

nouti a sklesnouti v ho u ževn a tos t a ja
kousi škro be nost; neboť potom pozbude
1) Moudr.

8, 1. — 2) z Korint.

1.1, 40.

líbeznosti, jež se jeví V nenuceném chování
svobody„ která dodává životu tolik jadrnosti

&. čerstvosti.

Kdo nepřivykl pořádku v'mládí, ve
stáří mu nepřivykne, nebo jen po velkých
nesnázích. A přece je muž po ř ádk u i mu—

žem činů! Mnoho činí, poněvadž všechno
moudře činí; Výtrvale
pracuje, poně—
vadž pracuje s rozvahou a neleká se obětí.
Dokud je mladík na učelištích veřej
ných, usnadňuje se mu život pořádku ve

mnohépříčině
pořádkem všeobecným.

Řídí-li se obecným rozvrhem hodin, snadno
vyplněn pořádně celý den. Avšak přece
snad zbývá mnohá chvilka, která by,
mohla býti lépe vynaložena: první chvil
kyJ ranní, večerní čas, doba. pro modlitby
ranní, čas ke zotavení, k obědu, ku práci.
Jakmile se však octne ve veřejném ži
votě sám a sám', je pořádek mnohem 'ne—
snadnější. Tu nezbývá než určití si po
řádek denní; dle toho ,at“se řídí, a to svě
domitě, přestupký a. nedbalosti sám na sobě

trestaje.

Avšak nejenom čás má býti uspořádán
a rozdělen, nýbrž i jednotlivé p rácc a z &

městnání

buďtež dobře roztříděny..Na

před věci nezbytné,

polem užitečné
10*
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a naposledy p říjemné.

Povinnosti jest

nám dáti přednost před užitkem a užitku
před pouhou zálibou.
Tvůj denní život jest takořka obra—
zem a proto třeba nejenom předměty jed
notlivé krásně a souladně namalovati, nýbrž
i Vložiti obraz ten do příslušného rámoe,
jenž Všechno spojuje v jediný celek. Tímto
rám'oem jest pořádek jenž celému dní do
dává jednoty a celku.
Tobě však se snad zdá byti obtížno
pohylbovati se V mezích, jež jsi sám sobě
vyměřil? To se ti zdá proto, že jsi posud

ještě ani jednou opravdově

nezačal dle

pořádku žíti! —

Kdybys si na pořádek zvykl, zajisté.

by|se ti stal milým, nezby tným
Zivot podle pořádku je milým,

že čas íyehleji

ploto

ubíhá a nudy zahání.

Život podle pořádku je milým, poně
vadž s ním sloučenosebev ědo mí, že jest
se nám obětovati a zapírati sebe samy.
Život podle pořádku je milým,

vadž plodí ovoce

poně—

nebo důstojné.

Život podle poořádku stává se často
tak nezbytným, že není možná býti spo—
kojen & šťasten bez něho a že v něm Všech
na spokojenost spo<ívá; V každém stavu a
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v každém zaměstnání jest pořádek první,
cim vse pocma.
Hleď, aby se itobě stal pořádek nc—

zbytným!

29. Dobré myšlenky.
Ve smyslu tvém budiž přclnyšlovánl
o Bohu a všellké vypravování
o přikázáních Nejvyššího.
Sir. 9, 23.

Na n i c nemysleti jest výsadou dětí
bláznů.

:!

Práce jsou dvojího druhu; buď zamést

návají rozum i síly hmo tné, neboje

nom síly| hmotné.

Co tedy počíti V dobách a při pracích,
při nichž duch není zaměstnán. ? Budou lelko—

vati, na, nic nemysle?

Nikoliv, to by. byla. ztráta, času,škodn,
duši učiněná..

Mylsliti, toť dar boží příliš vzác
ný, abych ho neužíval ce ncjhojněji.
M y_5 l 1t 1, toť nevyčerpatelný pramen
moudrosti & zásluh nebeskvch! A toho bych
si nevážil?
Nač myslivá, zlý člověk? “Na věci bez
božné; na. to, jak by bližnímu škodil; na
urážky, na. pomstu, na, podvod, na, násil
nictví; na vzdory, & vzpouru; na věci 'hnus
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né, na smyslné rozkoše a přestupky sva
tého .a moudrého zákona mravnosti.

Nač myslí člověkvšední? Na marno
sti; na chválu lidskou; na tretky a pletky;
na věci jalové a plané; na zisk a výhru;
na zábavy, na zábavy a zase na zábavy;
na věci, po nichž mu “nic není; na věci,
jež 'mu ani dosti málo nepřispějí ku pravé
mu štěstí.

Nač myslí dobrý

člověk? Na Boha,

na věci božské; přemýšlí, jak by povinnost-i
stavu svého ještě věrněji kanati a s Bohem
se ještě těsněji spojiti mohl; jak by se hří
chu ještě jistějí vyhnul; jak by ještě více
ctnosti získal, dobrých skutků více nahro—
madil, v dobrém se zdokonalil; na křeh—
kost a pomíjejícnost věcí pozemských; na
onen zivot, jemuž se letmo blíží; na onu
vlast nebeskou; na milého Spasitele, jemuž
převelikým dluhem zavázán; na dobré lidi,
předcházející ho dobrým příkladem.
Obrazotvornost a pamět působí ovšem
mocně na mysl a strhnou ji často do říše
své i proti vůli její; než myšlení jest ko
nečně přece jen úplně v noci na š i a jsme-—li
opravdu p:ány„ve svém uomě, budou 'se my
šlenky naš-e nezbytně obírati věcmi, jež
jsme myl jim ustanovil-.
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Kdybychom nemohli mysliti o tom, 0
(cm sami chccmc, nebyli bychom povin
ni skládati jednou iíčty. z myšlenek svých.
Avšak: pomstím cest vašich, dí Pán, &od
platím my_šlení vaše. 1)
Závisí tedy, úplně na. vůli tvé, choeš-li
se obírati myšlenkami do b r y m i n e b o

z l y mi.

Zlé mypliti, jest pro peklo mysliti. Zlá
myšlení o dp uz uj í od Boha,:2) zlá, myšlení

jsou Bohu ohavnos

tí ,3) Bůh nenávidí

myšlení zla4) &, přivede konečně záhubu,
ovoce myšlenek zlých. 5)

Myšlení marnivé, myšlení ztracené,
matné. Myšlenkyjejich jsou neužiteč

né, dí Pán, & proto zpustly cesty jejich. 6)
Kdo zmenšen je V 10zumu,myslí na darem
né věci; a, muž nemoudrý a, bloudící myslí
bláznovství. 7)
O dobiých věcech nn s11t1oživuje ducha,
zotavuje &vzp1užujc,j)řipodobňuje Bohu,
vzbuzuje dobré žádosti pobízí vůli, bývá
zdiojem požehnany'ch činuv &.zasluh.
Myšlení spravedlivých je u Nejvyššíh().8)
1) Os.

4, 9. ———
2) Moudr.

1, 3. ——3) Přísl.

15,

26. _ 4) Přísl. 6, 18. -— 5) Jer. 6, 19. — 6) Is.
59, 7. — 7)'Sir. 16, 23. — 8) Moudr. 5, 16.
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Obírei

sc ted;7 ve chvílích p r a z d

n ých V mysli své věcmi do br ými neb
aspoň nevmnými.
Rozvažuj, jak bys to neb ono zařídil
ještě dokonaleji podle vůle boží, přemítej,
jak by asi byl jednal Pan Ježíš v podob
ných okolnostech.
Zkoumej věci již vykonané a patr-ej,
nedalo-li by se příště něco vykonati ještě
dokonaleji?

Vidíš-li na tvo rech

živých aneb i

neživých do b ré vlastnosti, rozpomeň se na
nevyzpytatelnou dokonalost boží; na jeho
velebnost, moc a prozřetelnost, na jeho všu—
dypřítomnost, vševědoucnost, dobiotu a la—
sku: chval jej, vzývcj, pros, děkuj. O, vy,

všichni, kteří vzpomínáte na Hospodina, ne
mlčtež. 1)

Vštěp do srdce svého spasitelné
p 1a vdy, jež utvrzují v bazni boží, jež na

plnují hruď laskou a nadšením, pravdy,
posilují ve službě boží.

Všímej si pozorně zvláště urči
tých udalostí,
jež tě přivádějí na do—
bré myšlenky. Všechno pozoruj okem víry.
1) Is. 62, 6.
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Ze Všeho těž duchovní užitek. Ke všemu
připojuj s p a s i te 1n ě myšlenky.

Osvoj si nějakou velkou

myšlen

ku, důmyslné heslo, jehož častěji se dá
užíti, zásadu, na níž bys založil všecko,
oo činíš, jíž bys posvětil každy skutek, jež
by' byla vůdčí ideou celého života. Svatý
Aloisius říkával: Co mi to prospěje pro
věčnost? — A sv. Stanislav: K Větším vě
cem nanozen jsem.

Namane-li se ti dobrá, myšlenka, neu
tlumuj ji! Je to dar dobry, jenž přichází
s hůry, ,od Otce světel.1) Ani díl dobrého
nepomíjejž tebe?) Dobrá, myšlenka bývá. ča
sto seménkem požehnaným, jež náležitě pě—

stěno, vzroste ve statný úiodný strom. Ta
kovou dobrou myšlenku podrž, pozastav se
u ní; dej jí proniknouti, vykořisti ji, pou
žij jí. Možna, že na této jediné myšlence, na

tomto vnuknutí zavisí veškeia tva spásu!
Toho zakusil svatý František Xaverský a
mnozí jiní!

Vynasnažuj se dobrá, vnuknutí

vzbuditi
četbou dobrých knih, obcová
ním se soudruhy dobi \' mi a neu hon—

nými.

__—

1) Jak.

1, 17. _— 2) Sir.

14, 14.
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Hleď se zbaviti t ěkavosti,

neboťona

jest neprístupna dobrým vnuknutím; blí
žící se zapuzuje; dusí ty., jež vznikly. Vy
stiíhej se lidi &společníků, již, nescholmi

vážných myšlenek, plni planých a jalovwh
starostí, mohli by tě strhnouti do všedního,
nečinného života. Jsou to obyčejně lidé,
ji<-hžto prázdnota
přeřasto V nejostřej

ším odporu býva s důležitostí,

jakou

si osobují, a s onou nadulostí, s jakou na
odiv stavi důstojenství, bohatství a zdan
livou vzdělanost, jakoby na těchto věce(h
nevím co zaleželo.
NeVýmlouvej se, že jsi mlad. Nelze upí
rati, že V mládí mnohem nesnadnější jest

obírati se dobrými myšlenkami, setrvati při
nich, dal je pěstovati, — nemožno to však
není.

Bez odporu však je mládeži neméně
než starcům užitečno dobrými myšlenkami
se baviti. Zajisté předejdeš mnohé nebezpe
čenství, neboť zaměstnán-li duch mladistvý
něčím, není se obavati přestupků. Mimo to
zvykneš si jednati rozvažně. Teď ovšem
není snad povinností tvých mnoho, ale poz
ději se sletí na hlavu tvou starostí, že ne
budeš věděti kudý kam.
V stáří povstanou mnohé Vážnější mý;
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šlenky, samy sebou, pro dospělejší věk; proto
však právě náleží mladí zásluha svobodné
volby, poněvadž jinoch Vlastní pílí si do
byva toho, co věku jeho není na snadě.
Počni tedy ostříhati myšlenek svých;
vyplň duševní činností piázdné chvíle, sou
středuj mysl svou, jednej s iozvahou, klid
ně, stejně.

Později Oplývati budeš radostí, když
se ti zalíbí, když u tebe zdomácnějí my

šlenky dobré a svaté.

Ve smyslu tvém budiž přemýšlení ()
Bohu a všeliké vypravování o přikázaních
Nejvyššího. 1)

Právě jako ze vnitřku, ze srdce lidské
ho pocházejí zla myšlení, cizoložstva, smil
stva, vraždy, knadeže, lakomství, nešlechet
nosti, nestydatOsti, lest, zlé oko, roulianí,
pýcha, blaznovství; tak pocházejí z dobrých
myšlenek vzacné ctnosti, dobří skulkovó,
krásné činy.2)
O, přeinýšlej o Bohu na cestach svých

a on spravovati bude kroky tvé!3)

1) Sir. 9,23. ——
2) Mar. 7,21. 22.

3) Přísl. 3, (,
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30. Duchovní čtení.
Ucho, kteréž slyší domlouvání ží
vota.. uprostřed moudrých
bydlet! bude. Přísl. 15, 31

Ty, číbáváš rád a mnoho; ——chvaliteb

na to vědychtivost!
Přece však nečeliž četba tva pouze k
z abav e, ne pouze k vytříbení rozumu. Cí
tavej též knihy„ z nichž může 1 srdce čer
pat-ivužitek, jimiž se rozhojňuje zbožnost, u—

pevňuje a mzněcuje ctnost, knihy, jež ob

sahují domlouvání

života.1)

Či ti nechutná, četba zbožné knihy?
Vždyť ti netřeba celý den čísti, ba co
dím, ani ne celou hodinu! Urči si malou
do bu, jižto chceš denně věnovati svědomitě
této četbě, a čti, jak čísti se sluší, ——po
malu, pozorně: ——a jistě získáš tímto cvi—

čením, čeho bys se byl nikdy nenadal!
Duchovními knihami zovou se knihy,
jež jednají o věcech týkajících se spásy duše.
Poučují nás o poměru našem k Bohu

a k bližnímu, o hnusncsti hříchu,

o ctnostech vůbec a zvláště.
Tříbí nas vždy, více a více, připomí
najíce nam obyčejnější chyby a křehko
i)

Přísl. 15, 31.
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sti, upozorňují nás na povinnosti stavu a
vysvětlují je obšííně.

Odhaluji

nam lěčkyl duchůzlý<h

a poučují, jak bychom jim unikli; jsou to
posvátné zbrojnice, v nichž uložena zbraň
proti nepřátelům duše naší.

Jsou nam vůdčími hvězdami na

cestách života., varují nás před propashni,
ukazují cesty pravé.

\ ykladají

o hidinnwh piedďiud

cích našich, jižbo nam zaří p11kladem
svým ve víře a ve všech ctnostech.

Pro bouzejí

často pronikavým hla

sem “hrozeb božích svědomí snad již uspané,
obměkčuji srdce zatvrzele, povzmužují u—
strašené, poučuji bloudící, pobadají lenivó,

krotí a vodí srdce horlivé.

Odvraccj

1 mysl naši od věci pozem

Naplňují

srdce láskou boží, bu'dto

ských, poučuji o jejich nicotě a rozněcují
touhu po věcech lepších, chuť a žízen po
splavedlnosti, žadost nebe a věcí nebeských.

vyjchval'ujíce Boha a jeho líbezné vlastno
sti, nebo nám živě líčíce všechna dobrodiní,
jež denně z ruky_ jeho přijímáme.

Seznamují

nás se životem a na

ukou Spasitele našeho Ježíše Krista, od
halují nam jeho láskyplné, ctnostmi pře
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bohatě Srdce :) odkrývají poklady umění
a. moudrosti, které v něm skryty jsou.1)
Ejhle, takové poklady v sobě chovaji
a. nám nabízejí knihy duchovní, knihy, jež
pojednávají o zásadách sv. evangelií, je vy;
světlují, rozvádějí &.přizpůsobují rozlimým
stavům. Nerovnaji 11, neukracuji 11, nepojí
šťuji-li cest-u spásy?
Chceš-li však míti z duchovního čtení
prospěch, zachovej pořádek & vol četbu, ho—

dící se pro potřeby tvé.

Raději vezmi knihu, jež více rozehřívá,
srdce, než které, jen rozum upokojuje.
Nečti z pouhé zvědavosti & jen aby;
ducha. vědomostmi obohatil. Choi prosPěti
duši své, rei sám sobě; proto chci čísti,

poněvadž čtu pro Boha, a, s Bohem.
Dříve než poč-neš, sou-střed mvsl svou.

Ty, od něhož i nejmenší klupoj rosv mo<í
oživující podmenu bývá, požehnej i mne
zemi bez vod_y,'—) & p:)nioz mně. Osvěť

mysl mou, oběerství mne dej mi porozu
měti všemu, co čísti budu, &vy konati,
co jsem četl.

("'li s uctivostí;
1) kol.

2,

53. --— 3) annl

myslí si. že Bůh
11:2, (3.

mluví. Ano, mluv, Pane, neboť slyší slu—

ha tvůj.1)

Čti pozorně;
vrchně, nýbrž

neposPíc-hej;ncčti po

důkladně,

-——
sice nezůstane

v mysli ničeho a vody uběhnou prave tak
chvatně, jako se piivalily. Snaž se, abys
vystihl a poch0pil smysl. Upotreb toho, co
*jsi četl, pro život. 0 důležitějších věcech
přemýšlej. Tvoř si zásady a pravidla pro
všední život svůj. Čítávej raději málo. ale
za to důkladně.
Čti po pořádku,

———
slovo za slovem

až na konec. Zamiluj si zvlaště jednu knihu;
z té častěji čítavej a přečta ji, začni znova.

Čti vy tr vale, buď V určité dny, bud
V určený čas, denně, nebo několikráte týdně,
neb aspoň V neděli a ve svátek,

——v den

sv. zpovědi a sv. přijímání.,
I zde platí slovo Páně: Kdo z Boha jest
slovo boží slyší; a jen proto se mnohému
protiví kniha duchovní, poněvadž se mu vů
bec protiví všechno, co jest o Bohu a od Boha.
Arciť jest bojovati mladíku s mnohými
nesnázemi, četba vážná, jen ku prospěchu
duše čelící, se mu nezamlouvá; avšak právě
pro něho jest četba duohovní, pravidelna,
]) ] Král.

3. 10.
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pocházející z Opravdové touhy. po spáse,

rozhodného dosahu.

Neboť tím. způsobem uzrá záhy, mysl

mladistvá, mravy azásady jinochovy nabu
dou určité stálosti, jaké nelze nabýti věděním
pouze vědeckým. Ucho, které sllyiší domlou
všámíživota, uprostřed moudrých dlíti bude.1)
Nad nepřátele mé Opatrnějším' jsi mne
učinil přikázánim svým, nebo na věky, při
mně jest. Nade všecky učitele své rozuměl
jsem, neboť svědectw tvá jsou má přemý
šlení. Nad starce rozuměl jsem, nebo při

kázání tvá jsem hledal?)
A jak mocnou obranou proti drze se
vtírajícím zásadám zkaženého světa, proti
přívalu zlých příkladů jsou tato poučení
s nebes daná, tento styk a obc-ování s vyš
šími a lepšími světy! '
O ano, ——vezmi a čti, vezmi a čti
Opět & opět. Bůh požehná četbě tvé, jako
požehnal “četbě Augustinově. 'Ziv'át' jest za
jisté ještě řeč boží & mocná a pronikavější
nad všeliký meč ostrý a dosahuje až do
rozděleni duše a ducha;3) kéž tě raní ke
spáse tvé!
1) Přísl. 1,
3) Žid. 4, 12.

:31. __ 2) Žalm

ns,

as

100. —
“
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31. Rozjímání.
Blahoslavený muž, který ve spravedl
nosti své přemýšlí &v srdci pamatuje
na. obezřelost boží.

Sirr. 14, 22.

Je jistý způsob modlitby, jejž sice jen
málo kdo zná. a miluje, jenž -_všakcenou a

důležitostí všechny ostatní převyšuje apnoto
piávě u svatých a nábožných mužův ob
zvláště jest oblíben.
Ro z j ím ati znamená něm V mysli ro
zebírati, uvažovati, pozorovati, důkladně
část po části zkoumati.

Při modlitbách

ústních

užívá

me slov a výrazů dle nozliěných citů, jež
chceme vyjádřiti; avšak rozjímání přestává
na pouhém myšlení. Nicméně jeví se někdy
i zevně, asi tak, jako vylšlehne někdy z
udušeného ohně plamen a prozrazuje neu
tlumený ještě vnitřní žár.
Člověk má rozum, svobodnou vůli, p_a

mět; všechny, tyto schopnosti zaměstnávati,
Vytknouti jim za předmět bud nějakou prav
du našeho svatého náboženství, tajemství
víry, událost ze života našeho Spasitele J e
žíše Krista, nauku jeho, nebo výroky Sva
tych, a to za tím účelem, abychom se po

lepšili,to jest rozjímání.

Jsme povinni zaříditi život svůj dle
Mylhnky a rady III.

11
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víry.. Ale jak to učiníme, — nejsmeli o
pravdách těchto přesvědčeni? Není-li víra
naše víra

živá?

Nepřidruží——li se ku pře—

svědčení ivůle a čin?
Pravda, o které nejsme přesvědčeni,
pravda, jež neroste jaksi se samou bytostí

naší, je pro nás pravdou mrtvou,

jakoby

jí ani nebylo. Podobně nezajímá zraku na
šeho ;ani krajina sebe utěšenější, dokud ji za
halují mlhy, a šero noční.

Běží-li pak o vyšší

dokonalost a sva

tost, možno s určitostí ríci, že bez pře

mýšlení, bez rozjímání

je neúhonný

niterný život nemo žn ý.
Nemůžeťse srdce odtrhnouti

od

věci pozemských, nepoznalo-li myšlením a
rozjímáním' nicotu jejich a cenu věcí ne—
beských!

Nemůže člověk prospívati

v lá

sce k Bohu, neobjeví-li se mu tato byltost
nejdokonalejší důkladným uvažováním ve
vždy větší a větší líbeznosti.
A jak jinak porozumíme náležitě slo
vům a naučením Ježíšovým, ne-li rozjímá
ním? Jak jinak pochopíme ctnosti jeho?
Ovšem, i kázáním a duchovním čtením
přiváděna bývá mysl naše ku poznání pravd
svatých:

avšak ——mnohem hlouběji utkví
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v paměti, mnohem snáze přejde ao života,

co jsme Sami

promyslili, sami nalezli.

Mim'o fto jest nczbytno při kázání & du
chovním čtení, abychom všechno zachovali
V “paměti, má--li užitek býti trvalý.

Proč je tedy tak málo křesťanů, kteří

této modlitby užívají?
Nemají pry kdy. ——
Možná že tu
.a tam Oprávněná tato omluva. Než pozři
jenom, -——
tolik tisíc, ti všichni

mají kdy.

na zábavy, nejrozmanitější zaměstnání a
rozkoše: proč jenom na rozjím'ání nikdy?

Neumějí prý rozjímati. Alecož

není možná iíiomu se naučiti? A konečně,

je to vskutku možná, že by, neuměli pře—
m'ýšleti? Než, — ono se přemýšlí, ale o
čem'? O věcech a záležitostech světských,
jak

piočí—tito a ono, aby, se Jto podařilo;

jak se vyhnouti lomu a onomu nebezpečen
ství; o penězích, o statcích; o umění, 0 vě
dách; snad io zločinu, jejž kdo spáchati
míní. Skutečně tedy ——neumějí
eprav
du mysliti? A co jest rozjímati jiného než
přemýšleti, uvažovati?
Proč je tak málo jinochů, jižto si v
této modlitbě oblibují?

Soustřediti pozornost, íot' nesnadno!
__ Ano, ano, —-—
ta tčkavost, ta roztržitost!

—
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Avšak právě proti

-—-=

ní čelí rozjímání. Roz

jím'ati jest, jak řečeno, přemýšleti a to o
věcech božských a tato úvaha poutá, sou—
střeďuje mysl těkavou, přich'ylujc ducha k
věcem vážnějším a naplňuje jej věcmi dů
ležitými, nebeskými, věčnými.

Rozjímání

prý

unavuje.

——

Ovšem. zde pracují všechny duševní činno
sti; bez námahy| to není; ——avšak proč
právě jen pro Svou duši nechceme ničeho

činiti?

Rozjímání

prý nudí.

——O toho

nešťastného slova! Dí k Bohu, Pánu svému:
Odstup od nás, nudí nás přítomnost tváll)
Tedy, pravdy vyhledáv'ati, s Bohem“ob'covati,
z jeho dokonalost-í se těšiti, do jeho kr'áSy
se ponořiti, toť nudno?
J inoch je nerad samoten s Bohem a se
sebou. Toť ta pravá příčina! Proč není rád

sám[ se sebou? Protože by viděl nicotu

svo u. ——
Proč není rád sám s Bohem? Pro
tože by. viděl, čím b _vm ěl b ý t i. Lide ne
rozumný, tedy mohl bys viděti. ale nechceš??)
Nač m'áš oči?3)
Milovati více temnosti
než světlo.4)
'1)
1.2,

2.

.'r„1-» žl.
—-—4)

14.

zrnin

3,

2» .m.
19.

."» 21.

„

3)

lez.
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Než dejme tomu, že bys se chtěl přece
přiučiti tomuto způsobu modlitby, ——00
by' 'ti .nbylo činiti ?,

Především si urči příhodný

čas,

lép'e ranní, — fasi půl aneb aspoň čtvrt
hodinky. Nemáš-li jindy pokdy, ukrat' čas
spánku.
V předvečer aneb a-Spoň bezprostředně
před nozjímaním určí a ušpořádej si látku,

o které nozjímfati chceš, vytkni si hlavní
myšlenky bulď z knihy nebo samostatně a
ustanov zároveň, čeho bys nejraději tímto
rozjímáním dosáhl.
Jakmile nadešel ustanovený čas, nech
všeho, ustaň v každé jiné praci soustřed'
mysl svou, odeber se do své komůrky nebo
do chrámu Paně, do zátiší. Zde představ si
hodně živě přítomnost boží, modlí se, pros
o osvícení rozumu a o pevnou vůli.
Po té přemýšlej a rozjímej o určeném
předmětu, ——
o pravdě, týkající se víryjnebo

mravův, o tajemství nebo nauce svatého nia
boženství, o skutku neb udalosti ze života
Páně. „

Především evič pam ět' sv'ou. Prom'ysli
a prozk'oumej předmět svůj se všech stran
a spoj s

' ' všechno, co by] jej ještě více

objasni10“'?jěho poměr k tobě ještě lépe na
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SVeDlvOvyneslo.

——Běží- li o nějaky

vyrok

Písma svatého, snaž se pochopiti smysl slov
a vět; běží-li o událost nějakou, pozoruj
bedlivě osoby„ okolnosti času, místa a tak
dále.

Potom nastává úloha rozumu,

aby

hlouběji vnikl do věcí. Uvažuj příčiny a
důvody,. Toho, co nalezeno, Upotřeb; srov
návej život svůj s pravdami těmi, ěiň vhod
ná, předsevzetí pro přítomnost, minulost, bu
doucnost.
Při tom všem '_ječinná též vůle, jež
_se brzy tu, brzy tam poddává citům a
dojmům, chválí a velebí Boha, vzbuzuje
city, lásky, vděčnosti, lítosti, tvoří předse
vzetí a zásady a obětuje i zasvěcuje je po
korně Nejvyššímu. Zmíněná předsevzetí ne
chat jsou vážená z předmětu rozjímání a
přihlížeti k potřebám časovým; ať jsou ta
ková, abyJ se dala uskutečniti, a ne široká,
povšechná, všeobecná. Na tom záleží skoro
všechno. Úlohou rozjímání jest areit', aby,

chompro celý život

nastřádali hojnou

zásobu; avšak hlavně a povýteěně přece má
nás přiměti k tomu, abychom denní živo
byltí vždy dokonaleji a bohumileji pořádali,
neřest za neřestí ze srdce vyhos , li, ctnost
za ctností do něho vštěpovali a něm pě
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milí. v 1118 tedy, budiž obzvláště rozjíma

ním vzpružena a zušlechtěna.
_Blíží-li se ustanovený čas ke konci,
dej srdci svému volnost, aby, se dětínně ba
vilo s Bohem“ 'a svatými jeho niternými

rozmluvam

i. Tím budoupředsevzetítvá,

ještě jednou posvěcena, nadšení pro službu
boží tna :novo oživne. Konečně zvol si heslo
pro

celý den.

——

J inochu, nezdá, se ti toto cvičení 11

žitečným?
A bxt' se ti hned nepodařilo podle řádu

a důsledně rozjímati:

nemohlbys

si zatím za0patřiti nějakou zbožnou knihu,
nebo knihu určenou výhradně rozjímání, tam
'díl za dílem, co jsi přečetl, v paměť vští

piti, promysliti, opět čísti, přidati zbožné
úvahx, a konečně zvoliti pro ten den vhodné
předsevzetí ?.

O Bože, pravdivé je slovo tvé: zpusto
šena, — zpustošena jest všecka země a ni
koho není, jenž by. se vzpamatoval, pře
m'ýšlel.
Ach, zajisté, proto jest posud v srdci
mém tak pusto, poněvadž lehkomyslně, slepě
žiji, poněvadž se nestarám o spásu svou,
poněvadž nepřemýšlím!
Bázeň boží se posud nezakořenila v
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srdci mém, poněvadž jsem nepoznal ještě
věčných pravd božích'.
Nezamiloval jsem si posud ctnosti, po
něvadž jsem ještě nepoznal vznešenosti její a
krásy, ceny a odměny, jež jí u1čena jest.

Má to uha po nebi je posud tak sla
bounká., poněvadž neznám Boha, poně
vadž jsem posud ještě nikdy nerozvažoval

Opravdově o slávě nebes, poněvadž jest mi
onen život a věčnost hádankou!
Milý jinoch'u, začni, pokus se o to!

Ctvrt

hodinky, denně! Bud' ubezpe

čen, že nezahýneš,

jistě unikneš věčné

mu zatracení, budeš-li aspoň čtvrt hodiny,
denně náležitě rozjim'ati. — Pokus se! Ne
žel malé námahy, -—duše! ——
věčnost!
——nebe!

—

Blahoslavený muž, kterýž v moudro
sti zůstává. a kterýž ve spravedlnosti své
přemýšlí (a v srdci pamatuje na obezře
lost boží.1)

1) Sir. 14, 22. 23.
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32. Rozličně způsoby modlitby.
Naplnění buďte Duchem svatým,
mluvíce vespolek v žalmech &
v písničkách duchovních, zpí
vajícc a'plesajicejv srdcích svých
v Pánu.
Efes. 5, 18. 19.

Mimo modlitbu ústní a'niteinou jsou
ještě jiné způsoby, modlitby, jež prospějí
obzvláště těm,kteří ještě neumějí rozjímati.
Ba 1 vycvičenějším budou někdy vhod, když
duševní nebo tělesná zemdlenost rozjímání
znesnadňuje, nebo když z jakýchkoli příčin
radno pOzměniti způsob modlitb.
Znáš modlitbu Páně: Otčenáš. Nepo
kusil jsi se ještě nikdy modliti se ji zvolna
,a u každého slova, jež má úplný smysl,

kratší nebo delší dobuse pozastaviti?

Což nesedává včelička na kvítku, až
vyssaje med? Sbíriávej i ty z významných
slov. tě neb oné modlitby nebeský med &
nedospěl--1i jsi dnes na konec, pokračuj
příštího dne dále.
Podobným způsobem možno se modliti
takořka hravě, odříkávajíc ústní modlitbu
zvolna ta s přestávkami, na příklad: tři bož—

ské ctnosti, žalmy, litanie.
J indy, může nám pmspěti, modlíme-li
se tímto způsobem desatero božích přiká
zfá'nínebo přikázání církevní. Nejprve pr
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tuj smysl jednotlivých přikázání, — co po
roučejí, oo zapovídají; potom se taž, jaké
úmysly měl Bůh, kdyz toto poroučel, ono
zapovídal? Co mi prospěje, budu—li zacho
vávati tato přikázání? Co získám na tomto,
co na onom _světě? Jak jsem zachovával
posud toto přikázání, jak ono? 'Co třeba po
lepšiti, Opraviti? _Cochci opraviti ještě dnes
ve svých činech, ve svém chování?
J indyJ promysli rozličné druhy hří
ch ů, ——sedmero smrtelných

hříchů, hříchyJ

proti Duchu svatému, sedmero cizích hří
chů. V čem záleží nezřízenost jednotlivých
hříchů? Jaké :m'ám'pohnutky, abych se vy
stříhal těchto hříchů? Co jsem v té příčině
posud vykonal? Jak se budu chOvati ode
dneška?
Opět jindy, nebude nepnospěšno, zvo
límie-li si za předmět úvahy své jednotlivě
smy,sly tělesné 'a schoPnosti duševní. Proč
mi udělil a nač mi udělil Bůh tento smysl?
J akc záměry, měl tehdy? Jak velký je to
dar člověku? Jak snadno lze ho zneužítí?
Jak jsem já ho ldosudužíval? Jak ho budu
užívati ode dneška? Jak užívali tohoto smy,

slu Pán Ježíš, Panna Maria a jiní svatí
B světice boží? — O Bože, činím pevné před-_
sevzetí . . .! Pane, uděliž mně milost svou!
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Tímže způsobem můžeš uvažovali o du

chovnícha tělesných skutcích m ilo s rde n
ství, neb o jednotlivých ctnostech, — o
třech božských ctnostech, víře, naději, lásce;
o čtyřech hlavních ctnostech: moudrosti,
spravedlnosti, opatrnosti, mírnosti, — o
mnohých jiných ctnostech mravních, zvla
ště pak o oněch, jež jsou opakem sedmera
hlavních

hříchů. ——

Též i osmero blahoslavěnství

jest vydatným předmětem rozjímaní. Co
jest obsahem jednotlivých blahoslavenství?
Kterou ctnost odporučují? Jakou slibují od
měnu? Zachov,á.val jsem dosud to, co schva
lují? Proč ne? Co jest mi činiti budoucně?
Lze m'i se lhostejně chova'ti k tak mnohým
zaslíbením Ježíše Krista ?_

Viz, jak vynalézavými byli svatí a
světice boží, co se týče potravy duchOvní

pro duši svou! Jaké vymyslili prostředky!
Bystrým zrakem postřehli nejtajnější po
třeby, srdce svého a chOpili se prostředků,
jimiž by|potrebam těmto co nejlépe vyhověli.
O nebeska moudrosti,

jež nás učíš po—

svátné hospodárnosti a proměňuješ naše ob
cování s Bohem ve školu, v níž se učíme
žíti, a ve zlaté doly, z nichž vážíme pokla
dy, věčné!

._

.-

.

'
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Pio jinocha. byjlo by velice Vhodno, aby

zvláště často mzjímal o účelu mládí,
by, Opět &.opět vzpomínal
seješ, to budeš žiti.1)

na, přísloví:

co

Zajisté, — mládí je doba, V ýsevu
pro život: pro časný u, Věčný život.
Kdo skoupě rozsiv'p'),iskoupě žíti bude?)
Kído zlé rozsiviá, zlé žití bude.
Kdo rozsívá, V těle svém, iz těla. žíti
bude porušení.3)
Kldo rozsívá. V duchu, z ducha, žíti bude
život Věčný.
Synu, nerozsívej zlých Věcí na, 'záhony
nespravedlnosti & nebudeš žíti jich sedme—
ronásobně. 4=)

Jedno pak nade vše jisto jest, že kdo
se Ve zmíněných' způsobech modlitby. ča.
stěji cvičí, bude na. nejméně aSpoň své ústní

mOdlitby, jež se nesmějí státi pouhým od

říkáváním, vykonávati s mnohem Větší
po zo rností,
s Větší zálibou &s Větším
užitkem.
O'Pane,

:uě nás miodliti se!—5)
Ty, ch'ceš,

abyphomse mnoho, bez přestání

mo

dlili: je dno t vlárno st unavuj-enás, křeh
1) Gal. 6, 8. __ 2) 2 Kor. 9, 6. _
6, 8. —- 4') Sir. 7, 3. — 5) Luk.

11, 1.

3) cm.
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ké tvory: plispěj tedy milostí svou a uděl
nam, abychom došli téhož cíle rozličnými
cestami a rozličných oest k témuž cíli.
O naplň znas milostí svou, Duše svatý,
abychom se povzbuzovali vespolek mluvíce
v žalmech chvalách a v písničkách du
chovních, zpívajíoe a plesajíce v srdcích
svych v Pánu, díky, činíoe vždy ze všeho ve
jménu Pána našeho ležíše Ixrista Bohu
'a Otcill)
33. Konec dne.
Když půjdeš spátl bóti senebudeš
& llbý bude sen tvůj.

Přísl. 3. 24.

Pane, zůstaňs ná.,mi neb se připozdí
va a den se již nachýlil. 2)
Cítí li se člověk slabým, hledá, si spo
jencův a pomocníkův. A kdy jsme slabšími,
kdy malomocnčjšími než v noci, vc spanku?
Ie tedy chvalitebno zvečela k Bohu

se modliti,

aby nás v noci opatroval;

jemu se svěiiti pod oclnanu, přituliti se
na láskyplné srdce jeho a tam tak spo
činouti, jako jsme ve dne pod záštitou

jehopracovali.
1)

l'lfos.

5,

18.

19.

-———
2) Luk.

BI,

29.
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Bláhový jinoehu, jak můžeš usnouti

bez

modlitby,

opomenuv povinnost

nejdůležitější ze lhostejnosti nešlechetné?
Umřeš-li této noci, jestě litov'ati & pykati
budeš, procitne. tam na onom světě, svého
nevděku &'trestuhodně nedbalosti.
Cijsi snad ztrávil tento den tak nevinně
za, sva'tě, že nemáš, proč bys prosil Pána
za; odpuštění a. usmířil přísného soudce, před

nímž se již této noci ocitnouti můžeš?
Vykonělvej tedy svědomitě své večerní
modlitby,!
Blíží-li

jisté iv

se doba.“ spánku,

——slušít'

za,

této příčině zaehbvávati pořádek

—, odejdi do k'omůrkíy;své, pozdvihni mysl
svou k Bohu a.—
vrhni se- pokorně na, kolena,.

Spravedlivo jest, abychom Bohu neo'dpírali
ani této povinné úcty. Stáváť se pak ne
zřídka., že dříve usne, než se domodlí, kdo
se příliš pozdě neb až v posteli modliti
počal.
Děkuj Bohu za. dobrodiní, jež ti v celém
životě 'a zvláště tohoto dne udělil.
Potom“zpytuj svědomí své. jakých chvb

a hříchů jsi se 'dnes depustil; lituj pře
stupků svých“ & slib Pálnu, že še polepšíš.
Konečně odporuě sebe a všechno. oo tí

drahým, do ochrany

Nejvyššího, do pří—
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mluvy, Marie Benny, svatého Josefa a všech
svatých. Pomni též dušiček vočistci avšech,
kteří této noci umírají, a odebeí se na od
počine'k.

A od této chvíle nedopust' mysli své

zabývati

se myšlenkamisvětskýminebo

snad dokonce hříšnými. Přemýšlej jen o vě
cech Svatých

a nebeských

——a odříkavej

nábožná modlitby, cudně se svlékaje, a polož
se do postele, jakoby; rbobyla rakev tva.
. Ruce slož na prsa sv.a',ěelo poznamenav
znamením kříže, a šeptaje nejsvětější jmě
na: Ježíš, Maria, Josef, -—hled usnouti.
Usneš-li tímto způsobem, věř, žeí se ti
není čeho strachovati; budeš odpočívati V
pokoji a libý bude sen tvůj.1) U postele
.rtvébdíti bude, jako matka u kolébky| dítěte,
Prozřetelnost boží a postará. se, aby. vypl
něny,byly ony úradky svaté, jež ji přiměly,
aby člověku udělila dar spahku.
Každodenní večerní zpyltovaní svědomí,
trvající aspoň pět minut, je zdrojem ne
tušeného prospěchu. Nejenom že nas smiřuje
s Bohem, pakli jsme jej snad za dne byli
urazili hříchem, a je takořka prozatímní
zpovědí: nýbrž rozhoiňuía> Juchovní život
\) Přísl.

3, 2.1.
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více než všechno ostatní.

Proto přičítali

mu pn'a'wě mužové svatí zazbožní takovou
důležitost. Nepozname—li se důkladně, nepo—

lepšímle se, a nezpytujeme-li svědomí, ne
poznamc se.
Toto pak užitečné poznani není pouze

jakýmsi všeobecným,

neurčitým vědo

mím jistých převrácených, nezřízených žá.
dostí a hrubších přestupků, jež isllepý u
znamená,; nýbrž je to znalost mnohem ur

čitější, jasnější, jemnější, jež vidí

naše náruživosti, jak se jeví při rozmani
tých příležitostech, pozoruje jejich iozličné
stupně, jejich rozvětvení a kořeny.
Takové však poznání je možné jen opě—

tovaným a důkladným zpytováním i nej
tajnějších zahybu srdce.
Zpytovani svědomí zařiď si takto: Po
krátké prosbě o dai osvícení Ducha svatého
piojdi, počínaje od předešlého zpytování,
jednotlivé doby denní; szumej myšlenky,
„slova, skutky, zameškané povinnosti. Tu
jsem snad zhřešil těžce, tam snad sotva
ušel hříchu všednímu; jindj bylo mé cho
vání v mčitém pokušení nedosti iozhodné;
zde mi bylo jednati lépe; tam a lam nebyl
úmysl muj čistý; opomenul jsem něco do
brého, ač mi to bylo vykonati; něco jiného

snad b'yjlovykonati ještě lépe; mnohá, příle
žitost k dobrému zameškána, mnohé dobré
vnuknutí zůstalo nepovšimnuto; tu a tam
jsem se poddal své náruživosti, přestoupil
jsem ()učiněna
předsevzetí.
Bože, Pane
můj! Jak křehký, jak ne
bohý jsem! Aini j-edinkého dne není bez
hříchu! O, smiluj se nade mnou, bídným

tvorem! Prosím, odpusť mně! Umiňuji si
pevně, že budu zítra s tvou pomocí lépe
žíti, zvláště při tě a při oné příležitosti.
Bože dobrotivý, přispěj mi milostí svou!
Mužové svatí nespokojili se pouhým ve—
(erním zpytováním svědomí; i za dne 11
spořili si častěji několik okamžení, po
zdvihli my_sl svou k Bohu, uzavřeli se do
srdce svého a zkoumali se, jak ztrávili čas
pravě uplynulý, nebo jak si vedli při důle
žitější, pravě dokonané práci. To i ono bylo
!dob1é,něoo snad mohlo býti vykonáno lépe,
rto a ono bylo pochybeno, ——tak hovořívali

sami s sebou, a jakmile vypatrali chyby!
své, ihned činili předsevzetí, že budou v
podobných okolnostech jednati jinak, do
kon-aleji.

Zajisté uznávaš, že může člověk tímto
způsobem velice zdokonaliti své skutky. a
vytříbiti úmysly své.
L

Myšlenky a rady III.

12
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Někdy může býti předmětem zpytování
svědomí 1 jediná;chyjba, kterou chcemevy
hladiti. Tak možno posloupně vykořeniti
mnoho nerestí, hyzdících duši naši: netrpě—
livost, nelaskavost, neskromnost, neváza—
nost smyslu, štěbetavost, zvědavost, ctižá—

dostivost, marnivost, lenost.
O pojď, jinochu, pokus se o to! Vždýt
se chceš státi dobrým, ba toužíš býti vždy
lepším a lepším! Zpýjtuj tedy aspoň každý
večer své srdce a vytrhej z něho vždy býlí,
jež se počína ujímati.
Toto zpytovaní svědomí, spojené se
zmíněnými modlitbami večerními, staniž se

ti každodennívečerní bohoslužbou,

jejíž zásluha icena objeví se ti v plném
světle až na onom“ světě, jakmile poznáš,
kolika hříchům' jsi se vyhnul, kolik zásluh
"'fi nahromadil.
..-&

34. Zivot s církví.
Nechat se raduje matka tvá &plesa ta,
je! porodila. tebe;

Přísl. 23, 25

Poměr obyčejného křesťana k církvi
svaté jest velmi rozdílný od poměru pra
vého horlivého dítěte cíkv.e
Clověk světský
nestará; se o cír—
kíev svou; nemlál soucitu s utrpením

jejím,

--'179—-'

nem'á smyslu pro radosti její; nepoužívá mi
lostí a pokladů jejích, nebo jen skrovně,
vlažně, snad jen z ohledů lidských; pOsmívíá'
se posv'átným obřadům a vyhýbá se jim;
přikázání a zákonů jejích nezachovává, hro
zeb si nevšímlá'; svá'tostmli opovrhuje;
posvíátných nesvětí.

dob

Dobrý, pravý křesťan miluje církev
svou, je pamětliv dobrodiní jejích; vřele a
věrně jest jí oddán; za čest si pokládá
býti synem' jejím: zast'áVá jí před utrhači;
zachovává její přikázání a předstíhuje přání
její ochotností svou; raduje se s ní v radosti,

truchlí v žalostt žije v ní a s ní; vůle
její jest vulí jeho a dle ní zařizuje vše,

'00 činí.

Jak se chuovfášty., jinochu, k církvi své?
Je ti cizí? ——A přece je 'tvou matk'ou.
Je „*tilhostejná?

——A přece je 'tvou do

broditelkou.
Nechováš tedy k cílkvi ani lásky, ani
nemáš pro ni soucitu, ackoliv psáno jest:
“Nechat se Iddllje matka tvá a plesá ta, jež
porodila tebe.1)
Budiž tedy, vždy věrným, m il uj í cím
synem

církVe svaté, — nejenom Věře, co

1) Přísl.

23, 25.

12*
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verici velí, zachovýávaje, co poroucn a' po
slouchaje, čemu učí; nýbrž osvoj si též 'ducha
jejího, žij životem jejím, za'chovfavaje a u

ctívaje zevně initerně zasvěcené doby; cír
kevní, v nichž ona oslavuje velebnost a moc
boží zde na zemi.
Každý hlavní svatek církevní-předchází

tak zvaná doba přípravy.

Před váno

cemi jest advent, před velik'onocemi půst,
před svatodušními svátky doba, jež násle—
duje po Nanebevstoupení Páně.
Mimo to slavív'áýcírkev svatá. tak zvané

vigilie,

to jest posvátné hlídky, jimižto

se snaží vzbuditi v nás náladu, hodící se ku
příští slavnosti, a zároveň postem a poka
ním srdce naše oěistiti a ozdobiti k slav
nosti té skvostem nevinnosti. Kdo se na
svátky nepřipravuje, ale čeká, až ho najed
nou překvapí, ten sotva bude schopen v
krátkém čase se sebrati a vžíti se do tajem
lství, jež církev svata oslavuje.
Po hlavních svla'tcích následuje ještě ja
koby. ohlas slavnosti,

doba přechodní; ne—

majít' posvátné zvuky, umlknouti najednou;
pozvolna vrací se srdce k všednímu životu
roku církevního. -—
Hodný syn církve svaté raduje se z
ustanovení těchto; rozumí velemoudrým za—
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měr um matky,

své.

_Víra,

——náboženstvr

majípřejítidoživota našeho; a věž ití,

býti katolickým křesťanem zna

mená. něco více, než sem tam ledabylo sc

súčastniti některé církevní slavnosti.
Církev svatá. není pouze ochranitelkou
víry, nýbrž i prostředkyní, jež nám po

dává pravý

zpusob bohoslužby,

Bohu milý' a nám užitečný.
Krásné a užitečné bylo by, kdyby před
každým z nás rozvíjelo se každoročně celé
veliké dílo vykoupení, jakoby V pestrých
dovedných obrazech, anebo ještě lépe, kdyby
se nám živě ukazovalo jako na jevišti.

Doba adventní,

doba očekávánía

touhy, by nás pohnula, abychom připra
vovalí cesty Pane, pahorky srdce svého po
nížili, údoli vyplnili. 1)
Touha se množí, očekáváni vzrůstá, ona
prosba: „nebesa pršte Spravedlivého“,3)
stává se vždy, vřelejší _analehavější.
A hle, již přišel toužebně očekávaný
\v'kaupitel, přišel. Spasitel, narodilo se li

beznlé. dítě, na jehož rameni knížetství
učiněno jest.3) Pokoj přinesen na zemi lidem
r_—

1) Luk.

3, 5. — 2) Is.

45, s. ——3) Is.

9. a.

—1s'2—

'dobre vůle. 1) Všude zazníva zpev: „oiaVa na
výsostech BOhu“ — a každé srdce plesa

radostíavšechno spěchá,kjesličkám aprosí,
vzývá), klaní se, děkuje.
Po vánocích následují svátky; Ježíše

dítěte.

'

Po řtomnastává. př ísný půst. Oltáře
zbavují se skvostů svých a plesné hlaholgg
rozpanou se V žalostné vzdechy; vše po
zýva ku pokání.

Utrpení

Raně jeví se nám _vobra

zech nejdojemnějších.

Od poslední večeře

vidí duše naše kréčeti Spasitele smutného
do zahradgg Getsemanské a odtud provází
ho krvavou cestou žalostí a vzdechů na Gol
gotu. Utrpení Raně stává. se utrpením na
ším, nebot“ 1 mX, můžeme říci: Miloval nás
a sebe za. nás ,le dal na smrt. 2)
Zvlaště pak týden pašijový jest pio
křesťana pravého dobou uzavřenosti, tichého
rozjímaní a lítosti, — útrpnosti s trpícím
Spasitelem.
ALe se svým Spasitelem a s církví roz
plesa“se dobrý křesťan ,v den zmrtvých

vstaní.

Radostné jeho Alleluja zaznívá

,'ve vítěznou písen veškeré církve tím nad
13 Luk.. 2, 14. --

2) Gal.

2, 20.
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Seno-J..., „„uměji, čim niterneji se byl spoju
s trpícím Ježíšem a s ním též duchovně
z mrtvých vstal, ——
unikl smrti hříchu.
Dlouho trvají radosti velikonoční, až
konečně nám připomíná Nanebevstoupení
'Páně, že jsme osiřeli, ale zároveň oznamuje
příchod Utěšitele_ Ducha svatého, k jehož

důstojnému přijetí ustanovil sám Ježíš de

vítidenní

pobožnost

bezprostředně

před svátky svatodušními.
Tím dovršeno dílo vykoupení. Duch
svatý sestoupil. Nejhlubší tajemství víryJ
odhalena jsou nám, jak jen smrtelníkům
odhaliti možno byjlo,——
tajemství nejsvětější
Trojice Boží, tajemství opravdové přítom

nosti Ježíše Krista V nejsvětější Svátosti
oltářní.
Církev svatá Duchem svatým posvě
bená koná úlohu svou na zemi a trvati bude
až do skonání ; a tak též trvá doba svato
dušní až do konce roku církevního. V “srd
cích věřících uznává. símě boží a všechno
spěje a chýlí se s pomocí Ducha svatého

k době zralosti, dokonalosti.
Avšak církev svatá není pamětliva jen
tajemství utrpení 'Piáně; jsouc církví bo—

jující, trpící a vítěznou vzpomíná
i i'nav Panu zesnulá; uctívát' obzvláště sva
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tou a neposkvrněnou Pannu Marii, Matku
Boží, a zařizuje ku poctě její rozličné slav
nosti; uctívá též svaté a světice boží a staví
'je věřícím“za vzor. Z tohoto pak zástupu

světců volí sobě bo j ující

křesťan ochrán

oe, přímluvčího a pomocníka, k němuž se
obzvláště utíká v nouzi a potřebách svých.

Nebohý

křesťan, jemuž není rok

církevní ničím jiným než určitou řadou dnů,
'V nichž se odpočívá od práce, — ničím
jiným než řadou jmen, jež V něm nebudí
šlechetných myšlenek, nýbrž mu snad jen
poskytují příležitosti k zábavám, prostopáš—
nostem, nevázanostem!
Ně tak tobě, jinochu milý! Tý dokaž,

že dalek všednosti, do níž klesli světští,
Vla zní křesťané,spatřuješ v tomto důmy;

slném střídání se církevních svátků záměry
nadpřirozené.Účastní se zevně i niterně
toho, čím se církev svatá nepřetržitě za—

městnává. Připravuj se již V mládí na hlav
nější svátky a i kdyz uplynuly, setrvej,

pokudmožná,ve sváteční

náladě.

Buď pamětliv, že budeš jednou účasten

též oné slávy

církve vítězné v nebesích;

ukaž se zde na zemi, že jsi jejím upřímným
stoupencem, jejím věrným, milujícím sy,—

nem, jenž jí zasvětil svůj život a nezná
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jiné radosti, než kterou ona připravuje &
Pcbvaluje.

35. Neděle a svátky.
Proč den přemáhá den? . .
Uměním Páně rozděleni jsou.
Sir.33, 7. 8.

Milý synu, tys ještě posud nepoznal
úmyslu, jejž jsem já, tvůj Pán a Bůh, na
mysli měl, ustanovuje 'dny svaté. Ty z nich
děláš dny, zotavení a osvojuješ je sobě, ač

koliv jsou moje.

Pane, což neučiním zadost přikázání

tvému, nekonajeslužebně

cujeoběti mše svaté?

prace aob

Synu můj, p_nočmne odbývaš tak skou

pě? Nedaroval jsem ti šest dm1) abys si
hleděl svých povinností a potřeb, nepožadují
od tebe ničeho jiného než malinkou obět
modlitby?
Ovšem, Pane! Avšak pravě pioto, že
jsem se po sest dní tolik nanam'ahal a na—
praooval, nad byph si odpočinul V neděli!

Synu můj, nikdo nebrání ti odpočinouti
si a zotaviti se; vždyt jmenuji se 'dnové
ti dnové odpočinku; a sám děl ice.-mk 1Jdu
1) 2 Mojž.

23,

12.

—186—

vxvolenemu: V, určitý den odpočinete od
všeliké práce?) Avšak ——
věz, že dvojí jest
odpočinek: odpočinek, jenz duši i tělo ob—

čerstvuje, a odpočinek, jenž jenom tělu
hoví. Duše lidská. zapletena do tisícerých
záležitostí časných, stísněna starostmi a
štvana neustale nejnozmanitějšími pracemi,
potřebuje ob čas odpočinku; jest nezbytno
dopřati jí klidu, abyJ se opět zotavila,co
převraceno uSpořad-ala a ochvání

utvrdila.

s Bohem

Ustanovil jsem dobX, v nichž ti možno
déle setrvati V náručí mém, doby, jež jsou
věnovlanX, nejdůležitějším tvým zaležito
stem, tvé sp,“ase.Poznej v tom, ó synu, mo u

moudrost a lásku otcovskou!
Než, anu,

můj, hlavně proto upadli

národové do nevýslovné bídy, mravní

ELznemravnělosti, poněvadž nejen neustávají
od služebně práce ve dnech těchto, nýbrž
ještě více se oddavají prostopašnostem, roz—
mařilosti a nevazanosti. Ano, ——proto zpu
štěním zpustla všecka země.2) Nic již ne
spojuje člověka se mnou; ubohý sklesl úplně

'do smy,slnosti.

Ve dnech všedních pra—

cuje :a žije časným potřebam, v neděli hýlí
1) 2 Mojž. 35, 2. — 2) Jev. 12, 11.
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'a chodí po zabavach,

——o onom“ životě,

o

věčnosti ani zmínky!
Ach, dux svateční Oblatilý se V kvílení,
soboty vpohanění, čest dnů svatých vnicll)
Ovšem dí bezbožna ústa: Proč má. býti
jeden den rozdílný od druhého, anot' každé
světlo mk od roku od slunce jest? Avšak
,'vězte lidé krátkého zraku: Uměním Páně
íozděleni jsou, kdxž slunce učiněno jest a
přikazání ostříhá. A proměnil Bůh časy,1
dný, sváteční jejich; z nich povýšil některé
b, zvelebil, z nichž položil jiné v počet dnů
všedních. V množství umění rozdělil je Pan
ta ;proměnil cestyj jejich. 3)

Pane, vyznávam: Posud jsem nepocho
pil tohoto přikazaní tvého. Byl jsem ne

vděčným, p1iv1astňuje

sobě, co jsem

aspoň rozděliti měl s tebou; ne
spravedlivě

jsem jednal s sebOusamým,

zameškav tolik vzácných dnů, jež určeny,
býily:ku spáse duše mé.
Casto napomínala mne církev svaté,
Ebýjchtobě zasvětil tyto dny. Hlasem zvo
lnů volala mne k bohoslužebným obřadům;
často mi poskytovala příležitosti obcovati
oběti mše svaté, slyšeti slovo boží, přijmouti
1) 1 Mam

1, 41. —- 2)

Sir.

33, 7—11.
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svátosti její; zvyšovala zevnější nádheíu
taozdobnost velebnými výkony obřadnými.

O mě nešťastnělhostejnosti!

Jiní

se právě tím občerstvovali, čím já pohrdal, a
ce1pah z toho užitek pro duši svou, já však
nechal duši svou hladyl. mříti a. sháněl se po
planých radovánkách, jimiž jsem, žel Bohu,
dnyJ sváteční znesvětil a proměnil ve dny
hříchu.
Ano, Hospodine, nepoznal jsem př e

mo udrých

záměrů tvých. Kolikráte jsem

se nechal svésti lehkomýslnými společníky
k nemírné hře, k nekonečným žvastům, k
ničemnostem, k návštěvám nebezpečných
společností, k marnotratnosti, nestoudno
stem, .rozmařilosti! Jak často 10ij mi želeti
právě za jediný den sváteční mnohem více
přestupkův a hříchů, než za šest dní
všedních!
A přece nebylo mnohdy pí ávě mně doby
odpočinku potřebí, poněvadž jsem se neza
městnával ani dne všedního vážnými pra
cemi.

O uč mne, anne, jak byph světíl a
zachová val dnyJ sváteční v duchu
církve svaté, jenž jest duchem tvým.
Sypu můj, líbí se mi učelivost a ochota
tvá; naději se do tebe dobrých věcí ipro
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„„uíoucnost. Zajisté mnoho bude dosaženo,

bude-li aspoň kone c a začátek

každého

týdne dobrý.
Pozdvihni tedy V předvečer dnů neděl
nich a svátečních mysl svou ke mně a po
mni, že přichází den můj.
Více pečuj, abys vystrojil duši svou

než tělo.

Své modlitby a pobožnosti vykonávej

mnohemsvědomitěji

a horlivěji.

Obcuj pozorně, uctivě a 'náb'ožněobě ti

mše svaté,

a sice, možná-li, ve chrámu

farním. Církevnímu přikázání sice učiněno
zadost, byll—lijsi vůbec přítomen mši svaté:

záhodno však, abys byl přítomen islav

ným službám božím a slyšel slovo

boží

Odpoledne

nebo večer obcuj opět služ

bám božím, aneb odeber se aspoň 'do chrámu

Páně sám atrvej delší čas na modlitbách.
Dni sváteční hodí se obzvláště k' sva
tému přijím'ání, poněvadž máš více pokdy

'a můžešse náležitěp řipraviti

vzdávati

a díky

l

Mimo to neopomeň nikdy, zvláště ne

slyšel-li jsi slova božího, čísti
knihy„ nebo ro z j í mati

dá'ch svaté víry.

z nábožné

něco miálo o prav—
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Pokoj, jehož si dopřáváš na svátky,
nesmí
býti lenivou, nebezpečnou za

hÉlkou!

Vymažení,

jež si dovolíš, bud'ftež

slušn'á), ne přes míru; at“ ti nikdy nepřekáží
'dá'ti mně, což mého jest, ani příčinou, že
příští týden začínláš nedbale.

Hle, synu můj, tak bys mohl tráviti
'dny,mě, pak ti budou zajisté pravými dn ý

požehnání.

Blahoslavený muž, kterýž

'ciní to, a syn člověka, kterýž se uchopí toho,
ostříhaje soboty, aby jí nepOskvrni1,a ostří
haje rukou svých, aby,nnečinil nic zlého.1)
— Nad těmi plak, kteří zachoVavají dny mé
la činí, co mfně se líbí, a ostříhají smlouvy,

mé, stvořím hory. Sionské a oblak přes den;
a dým a blesk ohně plapolajícího v noci:
nad všelikou zajisté slávou bude ochrana. 2)
>

36. Slovo boží.
Kdo z Boha jest, slovo boží slyší:
Jan 8, 47.

Těkavál mysl mladeze vyhýbá se rada

tomu, co vyžadujepozornosti, p1 emý
šlení a coje s to, aby vzbudilovažnou
n á. 1 a (1 u.

1) i;

a

56, 2. — 2) Is. 4, 5.

—

—

191

——

A proto přestává mnohý mladík přichá
zeti na káZání slova božího, jakmile se
Výmknul

z přísné káZně, jakmile

odstra—

něn zevnější nátlak rodičů.
Slyšeti slovo bOŽÍ, jíti na kázání, —
tot zbytečno, nudno, protivno.
Jaká to řeč nerozumná, bezbožná! Mlč,
jinochu; nevíš, co pravíš.
Ci snad znáš nauky| sv. náboženství

;tak'dokonale,
žetinetřebapoučení3—

Kěž je to pravda!
Než, příteli, ke spáse nedostačí pouhé

vědění!

Činyj závisí na vůli, a od chtění

ke skutkům je sáhodlouhý skok. Vůle musí
býti rozehřáta, vzpružena; a bývá rozehřá

ta — slovem božím.

V ničem. není snaha s-ob'ě samému

dostačiti

nebezpečnějšía trestuhodnčjší,

'než ve věcech, týkajících se spFásyl.
TedyJ jsi se již vyučil? Není“již ničeho,
čeho bys nevěděl?..O nemoudrý! K'terak' díš:
moudrý jsem & zlákOn Hospodinův se mnou

jest? V pravdě lež činila péro lživé z'ákoní
ků. Zahanbeni budou moudří, zděšeni budou
la 'jati: neb slovo 'Hospodínovo zavrhli a
moudrosti není v nich.“
-_.—

1) Jcr.

8, 8. 9
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Siyse slovo boží, sjednocuješ se s církvi
svatou, u čí cí a řídící, právě tak, jak obcuje

mši svaté sjednocuješ se s církví modlí
bí se a zásluh dobývající. Neroztrhávej
tedy, té spasitelné, nezbytné pásky s církví
svými vrtochy, nebo lenivostí.
Slovo boží jest pro nás jaksi stálým
zjevením bežím, a jisto jest, že mnohých
milostí si dobývá, kdo slyší tento hlas
s hůry.

*.

Kdo ví, co ti Bůh V tomto, co v onom

kázání říci hodlá! Snad ustanovil, že ti
právě V tomto kázání dá milost obrácení,
snad chce rozmnožiti život duchovní v srdci
tvém! Nedopřál bys přístupu milosti boží ?,
Než díš: [Není přikázání, jež bx mne
zavazovalo pod těžkým hříchem, abych V
neděli a ve svátek slyšel slovo boží.
Budiž, avšak jest jiné přikázání, abys
nebyl ve věcech víry se týkajících samo

chtě nevědomým;

přikázánojest, aby

chom užívali prostředkův určených k dosa
žení spásy, — a mezi těmi je slyšení slova
božího ne na posledním místě, přikázáno

konečně,ab Jchomnedávali

a neo d ělovali
církve.
Nuže,

pohoršení

se od slyšící

změň počínání

své a připoj
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ke svým nedělním pobožnostem i slyšení

slova, božího.

Jdeš-li do cluámu Páně, přines přede

všímmysl prostou, otevřenou, vní
mavou.

KjdyjžBůh m1uví,buďtež srdce i

mysl ú pln e volny,

Pán blízko jest,1)

——vzhůru, spějme mu vstříc!

Co sLyšíš,přijmi V duchu

víry

jako

slova, z úst božích; použij toho pro život
svůj; vštěp si všechno do srdce svého; srov
návej pravdy Vyloženě, se životem svým,
neodcházej ze chrámu bez pevných předse
vzetí, že se polepšíš. Ciň, jako činívala
Marie, o níž psáno: Maria zachovávala slo
va, ta., skládajíc je v srdci svém'.2) —
Tré věcí jest, jež nás zdržují & odvá
šdějí od slova božího: m ydsl 1:v r (1žá, 1 e h k á.,

světu oddaná.

Símfě slovo, božího padlo na, skálu.-Ú
Símě slova, božího padlo p o d le c e s t y.
a ptáci nebeští sezobali je.4)
Símě slova božího udušeno bývá trním

všedních světských starostů)

Odstraň tato překážky a. slovo boží po
1) Filip. 4, 5.——2) Luk. 2,19.—— 3) Luk.8,
——4) Luk.

8, 12. —- 5) Luk.

Myšlenky & rady III.

13.

8, 1.4.
13
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nese v srdci tvém užitek třiceti- šedesáti

až stonasobný. 1)

Bud ubezplečen, jinochu, že slovo boží, jež

vešlo vsrdoe tvé, nikdy nezůstane bez plodů.
Slovo boží jest símě; neponese-li ovo
ce spásy, klíčiti bude z něho ovoce odpo

Vědnosti

Slovo boží zda se ti nudným'.

() ji

nochu, je smutno, že tak mluvíš, a ještě
smutnější a žalostnější by, bylo, kdyby
pravda bylo, co diš.

Tímto slovem sám se odsuzuješ.

Slyš, oo dí Spasitel: Kdo z Boha jest, slo
'vo boží slyší; 2) kdo tedy slova božího ne

slyší, kdo je nerad slyší, komu se nelíbí,
kdo slovu božímu se vyhýbá., ten z Boha

není.

A co znamená,:nebýti

z Boha? A

z kjoho jest, kdo z Boha není?
Hle, jaký to soud Vypášíš sam nad sebou?
Jako pokrmy zdravé a dobře připravené
jenom těm nechutnají, jichžto zdraví po (1

lomeno jest; tak se nechutí slovo boží
i těm, jižto duševně ehuraví.
Mimo to „však též zneuctíváš slovo boží,
vyhýbaje se mu. Marné' řeči lidské, ja
1) Luk.

8, 8. ——2) Jan

8, 47.
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lové vtipkování, plané a bezvýznamné žva
tlání tě nenudí; avšak slovo boží tě nedo
vede upoutati ani na hodinu nebo půl ho
diny. týdně!
A kdyby se i mnohdy stalo, že nechuť,

již v nás často způsobuje hlásání
slova
božíhoméně zajímavě, připisuješslo
v u bo z i m u samému: nicméně nedovoleno

ojedinělým případům přidělovati p la tn o s t

všeobecnou.

Přines jen s sebou do chrámu Páně

trochu více víry] a méněsamolibosti
a zmizí ony, námitky.

Slovo boží je ti protivno?

Proč?

Proto, že nerad slýcháváš hlas milosti; ne
rad
_s se nechal vytrhnouti ze života
hříšně o.

Slovo boží je mečem božím, jenž raní

vždy. a nikdy neklesá nadarmo.1)

raní-li k životu, raní ke smrti.

Ne

0 meči Hospodinův, dokudž neodpoči
íneš? Vejdi do pochvyj své, ochlaď se a mlč.2)

Nikoliv, neustávej, neodmlčuj se; neměj ú
trpnosti, raň, sáhni hluboko 'do srdoe mého
abych nebyl přimvnán těm, kteříž sestupují
do hrobu. 3)
1) Žid. 4,12. ——
2) Jer.

47, 6. — 3) Zahn

27, 1

13*
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37.. Ueto k blah. Panně Marii.
Ejhle, matku. tvá!

Ejhle, jinoehu,mátká

Jan 19, 27.

.tv á!

Ano, Mária, jest zvláště matkou tvo u.

Ci snad neví, že pomoci její ve
lice potřebuješ?
O zajisté, oná zná.
křehkost věku tvého; Ví, že mládíku hrozí
veliká á mnohá nebezpečenství.
Mária. ztrávila. dny, mládí svého ve
chrámě, tám by,lá vychována, áprospíVálá
vždy, utěšeněji, — bělostná lilie, jejíž vůně
líbeznost přilákala Syna Božího do tohoto
slzávého údolí.
Mária Ví předehře, že svět jest zaryjsým

nepřítelemněžné nevinnosti.

A proto

též chrání této ctnosti líbezné v mládících,
již se ochraně á záštitě její svěřili, zvlášt
ním způsobem, veškerou mocí svou.

Mimo to zná Mária velikou důleži
tost věku jinošského. Brázdy, zaryté do
čerstvě půdy, jarní, jsou hlubo ké. Járo
rozhoduje nad celou žní roční.

Aby Ježíš mohl míti radost z muže,
nez ,tno pěstitiá ostříháti j i n o 0h a.. Máriá
je 111ádeži tím bližší, čím více na. její ochrá

ně závisí požehnánípro budoucnost.

Máriamiluje mládežzvláštní

lá
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skou;

Ježíš jako dítě,

jako hoch, jako

jinoch byl po 'dlouhá léta jediným před—
mětem její starosti, její péče _alásky; tuto
lásku, péči a starostlivost věnuje i těm, již
jsou téhož věku s Ježíšem; nad nimi bdíti
jest radostí a rozkoší jejího mateřského srd
ce. Zde si vede právě tak jako V Betlémě
u. Nazaretě; ví dobře, že se svému Ježíši,
sedícímu ve slávě nebes, nejlépe zalíbí, chrá—
níc a ostříhajíc s výše nebeské neúnavnou
péčí mateřskou těch, již jsou jemu podobní
a jemu zvláště drazí.
A.víš-li plak, jak m'o cna jest M ar ia?

Maria jest Matkou

Bo ží, milosti

plnou, požehnanou, na nebe vzatou. Stojí
nejblíže u trůnu Ježíšova. V ústech' jejích
všemocná prosba. Bylo-li kdy slýcháno, že
by, koho opustila, jenž se k ní byl utíkal?
J IHOChU.hledáš předmět lásky své, nač

bys srdce své upoutal. —-Maria jest matkou

klásného milování a bázně a po

znání a svaté naděje. O srdce mateř
ské, srdoe nejčistší, — áty|jsi uchvátilo líbez
ností svou trojjediného Boha a naklonilo ho
sobě.

* .

V Marii jest všeliká milost cesty a
piavdy, v ní všeliká naděje života
&,

ctnostn
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Jest jaká. ctnost, jež by, nezdobila Marii?
Marie, jest pannou čistou, n e p o s k V r

něnou, neporušeno

u; bylat' bez hří

chu počata.

Mei-iaje pokorno u děvkou Páně;

vzpomeň si jen ne zvěstování jejího početí.

Maria jest sk'ro mno u, ctnostnou,
p i Ino u, starostlivou
matkou; vzpo—

meň si na život V domě N-azaretském.

Maria,jest úslužná,

přív ětiVá, la—

sk uvá; vzpomeň na návštěvu u Alžběty.
Marie, je s t a,r o s t 11 V a,sdilná„ve1iko—

myslná., štědrá; vzpomeň na svatbu V Káně
Galilejské.
Maria, jest útrpná., obětavá trpítelka,
mučednice; pohlédni na kříž.
Všechny, ctnosti, jichžto Bůh, jinochu,
od tebe požaduje,

-— září V tomto z r 0 a.

dle spravedlnosti.

A pravá, mo ud ro 8 t? Maria, jest s t o

lice moudrosti!

0 ano, miluj Marii, uctívej Marii; ne
ustávej, dokud jsi sobě nedobyl pravé, hor
livé pobožnosti k Marii!

Mníš snu'd', že jsi kato lickým'

j i

n o c h o m, n Marie neznáš, Marie neuctíváš?
Marie nemáš V ústech, Marie. nemáš V srdci
svém?

—-
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Marii uctívati, Marii milova'ti, Marii
znáti jest hlavní známkou katolického kře
stana.
A tažeš—lise, jak se jeviti má tva úcta
k. Marii, slyš:

Vystříhej

se všeho, co Marii zarmu

'cuje, co se Marii nelíbí. Predevším sc. vaiuj
nečistotyj.
Přemýšlej často o její důstojnosti a
vznešenosti, neúhonnosti a svatosti; pom'ni,

že je Matkou

Boží. Všímej si na ní

zvláště oněch ctností, jež zdobí nejvíce věk
tvůj, a snaž se jich sobě dobýti.
Denně se modlívej k Marii. Nauč se
nějaké modlitbě, jíž ji denně budeš uctívati.
Svátky Mariánské svět? a zachovávej v du
chu církevním.
Maš-li příležitost vstoupiti do spolků,
ježto zjevně rozvinuly prapor Mariin, ne
vahej a plipoj se, a dostuj svědomitě po
žadavkům spolkovým.
, Ve svých záležitostech a p o k u šení ch
utíkej se k Marii, u ní hledej pomoci, u
ní ochrany.
Nedopust, abv čest Mariina za tvé pří
tomnosti byla polianěna. Stavá- li se to, syn
zastaniž se M a tky! Pozvedni se na obranu
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a odražej směle útoky zjevných itajných
nepřátel.
Záleží hlavně na Jvom, abys v či n ě

svědomitě, vytrvale

vykonával,cojsi

sobě z lásky k Marii předsevzal, byt toho
bylo jen málo.
O jinochu, kéž na sobě zakusíš, co
z m ů ž e důkladná pobožnost k Marii v srdci
lidském!

Ano, v ní jest všecka naděje života
a ctnosti.1) Maria je matkou tvou vnej—
pravdivějším a nejkrásnějším slova smyslu.
Marii horlivě uctívaje plníš nejvřelejší
přání církve svaté, následuješ příkladu

všechsvatých

a ěiníš to, oo“činí oelý

křesťanský svět, jemuž Maria jest první

po Bohu.

Počni tedy Marii opravdu milovati.
O hvězdo jitřní, 2) hvězdo vudčí mého

života, svět mi, zař mně vese l o a jasn ě
do těchto mrakot pozemských!
Hled' přívětivě tna mne, jenž jsem obklo

pen Jtolika nebezpečenstvími, a povzbu
zuj mne k mužnosti, mne, jehožto loďka
právě od břehu odrazila a počíná býti zmí
tz'uia divými proudy!
___.—

1) Sir. 24, 25. — 2) Zjev. 22, 16.

Ukazuj mi vždy urc itě na onen ži
vot, na onen věčně tichý přístav spásy,
kam nedoniká zloba bouře, nad nímž se
věčně klene jasné nebe. Tam at směřuje
[pout má, tam at letí rovnou cestou loďka má.
0 hvězdo mládí mého, hvězdo jasná,

milá, za tebou běžím! Mohu-liž zblou—
diti, následuje tebe! Mohu liž zoufati pod
tvou ochranou? Mohu-]iž nedojítí cíle svého,

zvoliv vůdkyní,Ma1ia, tebe?
38. Svatý amděl Strážný.
»
Ai já pošlu anděla svého .. ., šetřiž
ho & poslouchej hlasu jeho.
2 Mojž. 23, 20. 21.

O kdyby tak někdy spadla s očí našich
muška, jež nám zahaluje věci nadpozemské!

Kníže nebeský,

poslaný k ochraně

mé, jest ustavičně okolo mne, jde přede
mnou, provází mě na všech cestách mých.

Ano, tak veliká jest dobrota boží ke
mně bídnému, že poroučí jednomu z oněch
jasných duchů, stojících před jeho trůnem,
aby mi byl druhem životním a ochráncem.
Článek víry katolické uěí nás, že andělé
(lání jsou lidem k O(hraně.

Hledte, praví Spasitel, abyste nepohm
šílí někoho z maličkých těchto; nebot pra.

vím v.,ámže andělé

jejich

vždycky hle—

dí na tvář Otce mého, kterýž Vnebesích jest. 1)
Bůh, ustanoviv anděly k ochraně nám
lidem, poskyjtl nám tím výborný prostředek

k našemuspasení.

At' nedím nic o péči, s jakou nad námi
bdí, o mocné jejich přímluvě u Boha: již

pouhá, myšlenka, že jsme na blízku ducha
he he s ké ho, působí na nás lidi blahodárně.
Tato blízkost andělova připomíná. mi
v ěčn ý můj cí l, učí mě, že tento život jest
jen cestou, a osoba mého průvodce nedá. mi
zapomenout-i na vlast nebeskou.

Jeho přítomnost naplňuje mě úctou.
Jsou- li lidé vážení, duchovně, mravně vy
nikající s to, aby mě udrželi v jistých me
zích, aby mě přiměli ke způsobnosti a sluš
nému chovaní: čím více vědomí, že jsem
ustavičně na blízku knížete nebeského, do
vede zachovati mravům mým čistotu, mému
jednaní důstojnost, mému snažení horlivost.
Tato přítomnost pamatuje mě na cenu

mé duše.

Tato přítomnost jest ustavičným dů

kazem nevyčerpatelné lásky

mého Boha

jenž mi pmpůj<ujc všeho, co jen spasení
1) Mat. 18, 10.

mému napomáhá.: věcí neživých, býltostí roz
'umných, svých nebeských poslů.
Táto přítomnost dává mi nahlédnouti

do ctností,
jichž mi tak velice potřebí,
jež m'i však tak těžko vykonávati.
Andělé pečují o nás lidi,

vysoké &

nízké, vážené & pohrdáné, bohaté & chudé,
bídné, ano nehodné & jejich službami & pří
klády.i pohrdjájící. Jaká “to p o k o r á!
Andělé dlí zde na zemi a přece neza—
nedbávají holdovati u trůnu Nejvyššího, ——

jaká to neúnavnost

ve služběboží!

Andělé chrání za,povzbuzují k dobrému
i lidi zlé .a hříšníkyj, pokud jim to Pán po

roučí, ——jaká to poslušnost,

trpělivost!

jáká to

Jejích přirozenost pamatuje mě na po
vinnost miou, nábýichžádnému člověku nebyl

kamenem

pohoršení

&nic zlého mu

nečinil. Činiti někomu něeo zléh'o, nebo ho
dokonce s'v'áděti, což je to jiného, než zármu—
'oovati anděla, Strážného á ponoukáti ho k

Svatému hněvu?

Ano, ——
povznášející
je to myšlen
ka: u mne jest ustávimě anděl ho z i!
Vidí (eho potřebuji. zastupuje mne u Boha,
vzbuzuje ve mne dobré myšlenky, dává mi
zavčas poznatí neštěstí, dodává mně mysli,

.
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lozepíná, nade mnou Vnebezpečenství ochran
ná křídla svá, nedopouští, abych urazil o
kamen nohy své,1) pomáha mi pres hady a

bazilišky, ) podpmuje mě klesajícího, ob
čerstvuje um'dleného; radí, varuje, těší; jest
mi vůdcem, přítelem, bratrem.
Ano, ——významná. to pravda: u mne
j—cstustavičně anděl boží! Jest tedy. svěd
rkem všeho, co myslím, mluvím, konám, —

ion, čistý duch nebeský. A toho bych za
lmuooval? Toho bych od sebe zapuzoval?
O ty, duchu víry, proč nejsi ve mně
živější!
Proč nehledim niterným okem na svého
anděla Strážného? Proč na něho tak zřídka
my_slím? Proč jsem tak necitlivým k jeho
dobrodiním? Proč neposlouchám jeho vý
Shah? Proc si nevšímám jeho rad? Proč se
nepomučím důrazněji jeho ochraně? Proč
"tak málo dbám jeho přítomnosti? Proč se
neraduji z jeho líbezné společnosti? Proč ho
neučiním důvěrníkem svého srdce? Proč mu
nedávám žádného poselství pro nebesa? Proč
si nevypůjčím jeho křídel, anebo nedám se
“nodněho nésti vzhůru ke stupňům trůnu
božího?
1) zl. 90, 12. -

2) Zl. 90, 13.
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O ——Iny nechceme světla
díme po cestách jeholl)

a necho

J inochu, jednej příště jinak a pro buď
dřímající víru.
Aj, já, pošlu anděla svého před tebou,
praví Bůh, aby kráčel před tebou, chránil
„tě na cestě a přivedl tě na místo, jež při
pravil jsem tobě. Setřiž ho a poslouchej

hlasu jeho. Střez se, abys ho neurazil,
neboť by, ti připočetl za velikou vinu, kdy
by„ sis ho nevážil. 2)

O příteli, stezka mladosti jest kluzka;

podpírejse!

O příteli, nepřátelé, ohrožující mladost
tvou, jsou četní a zarputilí: běda samotné

mu!3)Spoj se!
O příteli, pout životem' je čím dále váž
nější a snad máš ještě hodný. kus cesty“
před sebou: zaopatři se & udrž si prů

vodce!

39. DW. prapory.
Jest-lit Hospodin Bohem, nů
sledujtoi ho. 3 Král. 18. 21.

Pojď, mladíku, a podívej se, jako s ně
jaké Výše, na divadlo hrozně vznešené.
1) Job 24, 13. — 2) 2 Mojž.
3) Kaz. 4, 10.

23, 20. 21. —
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Před Babylonem, místem zmatku a zká
zy| mravní, rozbil lucifer a jeho noční houfy
tábor svůj. Tu se nadýmá na pyšném trůně
kníže temnosti; tu vlaje vysoko ve vzduchu
nevlídný prapor; tu si berou rdousitelé duši
lidských své vražedné heslo; tu se kuji plá
ny provti Ježíšovi Pomazanému a jeho věr
ným přívržencům; tu se mzdává střelivo a
léčky, k útoku a ke lsti.
A slyšíš, jak se mluví ve válečné radě
těchto mocností pekelných zvláště o tobě,
jinochu? — Kdo má mládež, má i svět;

mládež tedy vřaďme do našich pluků,
pravi ďábel, — lákejte ji, zneužívejte její
nezkušenosti; přivlecte ji násilně, přemozte
její slabost, přelst'ujte, lichoťte, hrozte, za
strašujte. Kido má mládež má i svět, —
neboť má i příští rodinu, příští stát, příští

lidstvo. Tu jsou peníze,

— držte ji před

očima lesklý; ten kov, tu je s 1'av a, předh'oď

.te jí to lákadlo; tu jsou vyražení,

—

ano, vyražení! O osladte je, oslaďte je hedně,
to všemocné vnadidlo! — Mládež musíme
míti, volá ďábel znova; ona jest lidstvem
v seménku, z ni vzroste říše mého nepřítele
Boha; — odervete ji od Boha, dolů s ní do
viru zemského, 'dolů s ní do proudu smysl
nosti! Chytejte ji, klaďte ji léčky, huěte jí
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do uší slova napsaná na praporu našem:
Požitek, požitek, požitek! Pojďtež a poží
vejme dobrých věcí, kteréž tu jsou, a uži
vejme tvorstva jako V mladosti rychlell)
Vidíš a slyšíš, že se tu nepřátelé tvoji

zapřisáhliproti

tobě.

Jest však ještě jiný tabor, ——
a i v tom
.“le se mluví

o tobě.

Na luzích jerusalémských,

pře-d

městem míru a blaha, je tabor Ježíšův a
'jeho světlých zastupů. Mile a něžně stojí
Kristus uprostřed svých bojovníků. Láskou
dýše veškera jeho bytost, láskou září jeho
zrak, lasku hlása jeho hlas.
Pojďte ke mně, všichni, kteří pracujete
la obtíženi

jste, a ja vás občerstvím'.2) Ne—

ušpokojí vás peníze a sláva, rozkoš smyslná.

vas neoblaží.K vyšším

zení. Blahoslavení chudí

věcem jste zro
duchem, blaho

slavení tiší, blahoslavenítrpící,

blaho

slavení, kteří protivenství trpí, blahoslave
ní lkající, blahoslavení především“čis tého
srdce,3) již o hříchu nevědí a věděti ne
chtějí! O jděte, věrní moji, povězte to li
klem a hlavně mládeži to opakujte bez pře
1) Moudr.
.3, 3.

2, 6. ——2) Mat.

11, 23.

3) Mat.
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stání! Odtrhněte ji od země, pouěte ji o
právé ceně nebo vlastně nehodnosti všech
věcí pozemských. Ukažte jí vzhůru k nebi,
nadchněte ji pro věci nadpozemské, nebeské,
věčné! Vytáhněte; zápaste, bojujte, Spaste,
oo můžete, — zvláště pák mládež, jež služ—
bou svou m'ého Otce nebeského ták velice
cti & oslavuje! ——A svaté zástupy scházejí

se blíž & tlačí se kolem Ježíše. A nad nimi

ční vážně a, klidně jasný prapor

kříže

lá na něm heslo: „Odříkání“; trpte &od:
říkejte se; v trpělivosti své vládnouti bu
dete dušemi svými;1) chce-li kdo za, mnou
přijíti, z ápři sebe sám, vezmi kříž svůj &
následuj mne.2)

Tak tedy| stojí nepřátelsky proti sobě

K ristus

&ďábel,

světlo & temnota,

spravedlnost & hřích,

milost &, zkáza,

nebe &

peklo. — Mocný to tábor vojenský! nesčísl
né zástupy,! hrozný ryk válečný! zarputilá,
nesmiřitelná zášť, jež bude usmířená teprve
ohněm světovým v den soudný!
A jaké je tvé stanovisko, jinochu kře—
sťanský, k těmto praporům?

Ty, musíš

býti na, straně kříže,

1) Luk. 21, 19. __ 2) Mat. 16, 24.
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chceš—lí se vůbec nazývatí

sťanským.

jínochem kře—

A přece, ——kdo hříchu

se dopouští,

stojí na straně zlého ducha, i kdyby krásně
by) oděn vojenským šatem Ježíše Krista.
A kdo svět miluje, kdo nic nechce slyj
šetí o odříkání,
kdo „toužíjediné po vě
'cech pozemských, po požitku, pokoji a bla
hob tu: ten není z vojska křižáků křesťan
ských, i kdyby měl odznaky Spasitelovy na
helmicí, štítu a pancíři.
Nechceš se namáhatí, nechceš bojovati,
jinochu křesťanský?
Nechceš pracovati pro sebe, pro říší

Kristovu za spásu lidstva?

Špatný „to vojín! To není vojín! Ven
s ním z posvátné řady, vyrvete mu po
svěcené zbraně, vezměte mu čestnou ozdobu
kříže; nevolníkemf' jsa d'ablovým, nosíž íh'neld
znamení šelmyj) na čele. — Zbabělěe! Zrad
ěe! Znamenán jsi na věky.:znamením hanbyí

Chceš věděti, jinochu drahý, jak blíz
ko nebo jak daleko jsi od praporu kříže?

Jeho heslo jest „odříkání“, to. dobře víš.
"Ptej se tedyJ sebe sama, jaké jest tvé odří
kání. Čím' více se o—dříkaš,čím více se za
1) Zjev.

19, 20.

Myšlenky a rady III.

14
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píraš smýšlením la skutky., ;tím' blíže jsi stře
du jasného vojska, posvátnému praporu, bož—
skému vojevůdci. C 1m m ěn ě se odříkaš, tím
více postupuješ k nejzadnějším oddílům voj
ska, k obednému mužstvu, ano i k táboru
nepřátelskému.
Čím nezřízeněji .toužíš po, statcíchl tohoto

světa, po majetku, slávě a požitku: tím více

se blížíš ku praporu

saitanovu,

k sa—

tanovi samému, jehož posledním cílem je

požitek, sobeckosta zbožňovaní

sebe.

Vstoupím na Výsost oblakův a budu podoben
Nejvyššímull) Pojďtež, požívejme, . . . ko
runujme se růžemi . . . !2)
Zkoušej se tedy a pohled do srdce svého.

Jest se ti ro zhodno uti; Spasitelsám
to pravi: Kdo není pro mě, proti mně
jestl3) Není však pochýjby, že jsi to již dávno
učinil. Avšak -— jak bliz ko jsi k ř í ž i?

Jak blízkopraporu ďáblovu?

Kéž nás nestihne výčitka Písma sva
tého: Proč kulhate neustále na dvěstrany?)
J est-li nám Hospodin vůdcem, následujme
ho o p r a v du

a s odevzdaností

u p 111o u.

1) Is. 14, 14. __ 2) Moudr. 2, (š.—S. — 3) Luk.
11, 23. — 4) 3 Král. 18, 21.
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'40. Obraz válečný.
L , Protož pozdvihněte unavených
rukou & zemdlen h kolen.

51d.12,12.

Každý člověk vyzývá se k boji bo
žímu. Ke každému obrací se do bry i zlý

vojevůdce. Vždyjt' mezi 11ámi má byti zalo
žena říše boží, my| máme býti jejími údy.

Jsou j is tédoby,vvživotě, kdy vyzvání

to zaznívá k nám zvláště mocně.
Zde, ve stejné vzdálenosti mezi tábo—
rem Jerusalémským a “Babylonským, odpo
čívá mladík, nedbale si hově na trávníku.
Dívá se na modré nebe, raduje se z mírného
povětří, poslouchá čilý zpěv ptactva a ra
dostné bublání nedalekého potůčka. Bezsta
rostně hraje si s hezkými květinami polními,
nebo hází hladkými oblázky,.
Najednou ho vyděsí z jeho snění vzdá
leny hluk. Divá se kolem dokola. V mrač—
nech prachu blíží se zástupy vojenské. Kam
prchnouti? Mladík se děsí, trne, tuší nebez
pečenství; a přece se nemůže odloučiti od
dětské hříčky, jež ho poutá, přece nemá dosti
síly, aby se vzchopil.
Přikvapí k němu bojovník a vyzývá ho,
aby se účastnil boje. Vezmi, volá, ozbroj
se a pojd za minou; běží tu o věčnost A bo
l4*
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jovník světla podává jinochu polekanému,
lesklý meč a ukazuje na blížícího se nepříte
le, pobádá jej, aby, si pospíšil.
A mladík nerozhodný, změkčilý, zba
bělý, neschopný skutků vážných a mocných,
odstíkuje podávanou zbraň, nebo vnucenou
mu již nechává bezvládně vypadnouti ze
slabé ruky.
Smutně se loučí nebeský bojovník a
béře s sebou odmítnutý dar.
Ale viz, tu již vojáci z tábora Babylon
ského obklopují mladíka dětinsky. škytají

cího. Pryč, s námi! volají a vnucují, hro—
zivě a přece lákavě, ohnivé zbraně své tře
soucímu se jinochu. A protože se ještě i

nyní

zdráhá, rozvinou pekelní lovci s po

směchem své sítě a vlekou zajatce s sebou.
Dosti takových ubohých postav jinoš
ských na polích mezi Jerusalémem a Ba
bylonem.

——Ano, dosti

jich, ——ner-ozhod

ných, zbabělých, změkčilých, dětinských
'duší, jež 'jsou živy, jen sny a kolébají se
v citech, jimž pokoj, blahobyt, požitek jest
nade všecko; již tento čas na zemi, tento

drahocenný

čas boje zn-euznávajía

'miaří; již nic vážného nezačnou, nic vážně
nedokončí, již odmítají nabízené brnění mi
losti a ctnosti, již si nechtějí učiniti žádného

násilí a neodváží se vyšinouti se do výše
z bázně před mravní námahou. —
Nuže! Nechceš-li býti bojovníkem, ry

tířem, budiž otrokem; osvo bod1te
lem být-inechceš,budiž tedy zhoubcem;
světla se štítíš, ponoř se tmedty
do temno
sti; ohřati se nechceš, hoř tGdYI;zvítě
ziti

nechceš, — neboť Ve vojsku Ježíšově

zvítězí, kdo chce —, tedap odlehni!

Ale — běda! Boj rozhoduje o věčném n ebi,

o věčnémpekle!
Vidíš, že ne nadarmo napomíná, apo

štol: Ob'ledte se V oděni

bo ží, abyste

mohli státi proti úkladům ďábelskvm. N—e
bot není bojováni naše toliko proti tělu a

krvi, ale proti knížatům a mocnostem,
proti Správcům světa této temnoty, proti
duchovním zlostem V povětří Protož vezmě
ite odění bioží, abyste mohli odolati v den
zlý a ve Všem dokonalí stati.1)

41. Troji d'íl vojska.
Pracul
Ježíše.jako dobrý bojovník
2Tím. Krista

Není-liž i ve vojsku Ježíšově rozlič
ných s t u p ň ů V a hodností? —
___—___
_—

1) Efes.

6, 11. 12. 13.
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Zajisté. Jest sice pravda, že každý,
kdo bojuje pod pnaporem' J ežíšovým, snaží se
zahubiti říši hříchu, ale čím důrazněji kdo
'o to pracuje,

čím' rozh'odnějších užívá pro—

středků, čím horlivěji pomáhá zakladati, o
pevňovati, zvětšovati a dokonavati říši boží,
říši milosti, ctnosti a svatosti, čím více se
odvrací ode zlého a obrací se k dobré
mu, ano k tomu, co nejlepšího, čím více
touží po protivě hříchu a duševní převráce

nosti: tím vznešen ější zaujímá místo ve

vojsku božím, tím blíže stojí nebeskému
vůdci, tím dražší je svému veliteli, tím
skvělejší korunyl jest se mu nadíti po těchto
dnech boje a zápasu.-.
Hle, ó Pane,

——mluví

jedni

vidím z celého srdce těžkého

—, nena—

hříchu.

Považuji jej opravdu za největší, za jediné
zlo a snažím se ho všemožně vystříhati.
\ kdyby nabízeli koruny všech zemi ale
za cenu těžkého hříchu, nebo naopak kdyby
mi hIOZÍlÍ trestyl nejtěžšími: — ne, 6 Bože,

nehodlam s pomocí tvou od tebe odpad
nouti! Dobré mi jest přidržeti se tebe!1)
Co mě odloučí od lásky a milosti tvé?2)
Zákona tvého ostřihati budu vždy,cky;3) ne
1) 21.72,28.—2) Rím.8,35.—3) Zl.118,44.
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'boť tak jen uniknu záhubě věčné, tak jen
dojdu posledního cíle svého. V ok'ámžení,
kdy by zm'izelsa,táto zášť proti hříchu smrtel
ném'u ze srdce mého, stál by,ch mimo řády
svatých bojovníků božích, změnil bych prá—
por svůj, kráčel bych vstříc nepochybně
příští záhubě všech otroků hříchu a všeho
vojska, satanova.
Ták mluví tito, vědouce, že tu běží
Io věčný život aneb o věčnou smrt: nebe,

nebo po klo.
A kdo "jsou ti, již ——mnohem

menší

počtem'— tvoří prostřední kruh' okolo J ežíče
& jeho praporu?
vy, duše čisté, -— vy si ošklivítc i

všední

hřích. Žádný statek pozemský,

žádná hrozba nepřimělá by. vás, byste _pře—

stoupili i jen ne j m en ší z přikázání božính'.

Dopustitise všedníh'o hříchu do

brovolně á vědomě? Ne, nikdy. Či není i
J(ento všední hřích urážkou Bohá? A proto
jsme. 6 velký, nekonečný Bože, ták ochotni
sloužiti tobě, že duše náše k ničemu není
nakloněná, než k' vykonávání spravedlností

tvých.1) Lhostejná
jest nám' chudObái
bohatství, hánbá isláVá, utrpení irozk'oš,
1) 21. 118, 112

nemoc izdraví, krátký idlouhý žiVOt; jen
když tvou vůli vykonáme, tebe oslavíme

la duši svou zdokonalíme.

Tak mluví tito lidé šlechetní a nezištní,
jižto svým smýšlením tak jsou povznesení
nad nízkou třídu, jako s vo bo d n ý 'a velko
dušný obrance vlasti nad závislého, sobec
kéh'ožoldnéře.
_
Vidím však, 6 Bože můj, bojovníky,

ještě ušlechtilejší.

O jak se lesk'nou

ita jejich brnění! Jak se blýsk'ají směle a
radostně jejich meče! Jak vyniká lepá jejich

postava
nad obyčejní říže,vyvolený
bojovníky! zástu
Vy rytířové

pe, na smrt zmužilé, byt i malé stádce ,1)
důvěrnicí nebeského vojevůdce, spoluzašvě
cení v jeho svaté úmysly, nástroje božských
jeho činů, ——
vyvolení.

již kryjete Požehna—

ného těly, svými, v jejichž rukou vlají svaté
prapory, — vy mužové divuplní, slavní, za
vidění hodní, — ópovězte, co vás tak vyzna—

Jnenalo? Jak jste přišli na toto čestné místo?
My, chceme je d in é J e ž í š e, odpoví
dají nám tito bojovníci velkodušní. Pro něho
všechny řeči jsou nám za lejno.2) A kdy
bychom i byli mohli, úplně jisti svým spa

___—___..—

1') Luk. 12, 32. — 2) Filip. 3, 8.

sením, radovati se ze statků tohoto světa;
kdybychom i byli mohli býti bohatými, Va
ženými, žíti V blahobytu a pohodlně, nepo
třebujíee se bati, že tím fzahubíme duše své;
přece jsme vy,voli1i s Ježíšem chudým chu

dými, s Ježíšemtrpícímtrpícími s Je
žíšem poníženým poníženými
býti.
Chtěli jsme Ježíše, a to Ježíše ukřižova
ného.1) Obětovali jsme pro něho, co jsme

měli .a co jsme byli, co jsme mohli míti a
bo jsme mohli býti, dali jsme všecky. sve

věci a sebe samy, řekli jsme: Mně živu
býti Kristus jest a umříti zisk.2)
Nám nedostaěilo pouze vystříhati se
hříchu, byt' i nejmenšího. Či se slušelo ne

(hatí Ježíše o samotě?

Jemu, jenž k vůli

nám', z lásky| k' namř'vše'ckso, ano s-ebfesamého

vydal, 3) ničeho nedarovati? O chudob'o, kříži

autrpení!

ó nízkosti a pohano. ó vy druž

ky Nejsvětějšího Všech svatých, jenž sám
si vas vyivolil, piovzízejtež i nas a vedte
nás přes tmy a kříže, přes horu Olivetskou
a Golgotu na Tábor a do nebeského Jeru—
saléma!
Neěetl jsi ještě nikdy, o svatých. jižto
1) 1 Kor. 2, 2. -— 2) Filip.
2, 20.

1, 21. — 3) Gal.

k vůli Ježíšovi všechno opustili? Hle, to
jsou oni mužové, jižto ve vojsku Ježíšově
tak vznešená zaujímají místa.
Tak tedy. jest roztříděn bojovný zástup

Ježíše Krista. Vyvol si V něm své místo,

jinochu drahý: ale hleď, aby ses z nedostat—
ku lasky a přítulnosti k svému nepříteli nc
vřadil do oddílu do něhož následkem větší
vzdálenosti od stredu neproudí ta m o cn a a

oživující

síla jako do ostatních.

Vol si své místo, 6 jinochu, a vol si je

p ro celý život sv ůj, vymiňujesi však
zároveň, že postoupíš ještě blíže k J eží
šovi, kdyby tě snad nebeský tvůj vůdce
takové cti zavhodna uznal.
A — kde jednou jsi, tam bojuj, tam

pracuj jako dobrý bojovník" Krista

Ježíšell)

42. Budoucnost a přítomnost.
Synu bez radyvnic nečiň a. po
účinku nebudeš želeti.
Sir. 32, 24.

Brzo octneš se snad i ty., jinochu drahý,

na ro z ce s tí svého života.
1) 2 Tím. 2, 3.
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Dělí se dráhy„ — jedna stezka zde,

druhá tam.

Doba vseobecne

příplaVý je tatam;

blíží se čas přípravy, z v l &š tn 1 &tobě
jest se rozhodnouti, kterého sta Vu za krát

ko budeš údem. Rozhodné

to ok-amžení

volby, na, níž snad závisí věčnost!

Ano, jinochu, na, volbě stavu může
záviseti věčnost. Každý stav má. totiž
své povinnosti, ,a konečný rozsudek po naší
smrti bude se říditi tím, zda—li jsme jim
dostáli nebo ne.
Abyph 1 těmto povinnostem stavu svého
věrně dostál, potrebuji schopnosti nadpři
rozené & přirozené.

SchOpnost nadpřirozené není nic jiného

než milost stavu, to jest ne jenomdo
statečné, nýbrž i hojná. pomocs hůry,
jež mě podporuje, vede, povzbuzuje, jež mě
posiluje, tabyjeh dostál zvláštním svým po
vinnostem, jež mne chrání ve zvláštních ne—
bezpečenstvích & posiluje mne ve zvláštních
nesnázích.
Na milost stavu mám jen tehdy nějaké
nánoky, jest--li mi stav, jejž jsem vyvolil,

dán od Boha,. thačím li se do nějakého
stavu, jehož Bůh pro mě neustanovil,
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jest mi se vzdati oné zvláštní

pomoci,

jež by, byla bývala spojena se stavem mi
určeným.

P 1iro zen é sch0pn0si poskytují nám
s jedné strany, dostatečně vlohy, s druhé
strany. povzbuzují vědomí, zakládající se
v přesvědčení: zde jsem na svém místě; zde
jsem, kde mě Bůh míti chtěl; konám vůli
boží a mehu spoléhati na jeho pomoc.
Ano, 'toto vědomí můžeme právem nazy
vati jakýmsi druhem přirozené schopnosti.

thaěil-li jsem se kvapnou volbou do něja
kého stavu, jehož Bůh neschvaluje a o němž
ani já sám, zrale všechno uváživ, nemohu
říci, že by, byl pro mě; může malomyslnost,
zármutek a lítost zatemniti a stížiti ducha
a srdce mě tak, že mi nemožno vykonati
dobře povinnosti své.
Pracuji-li V oboru svého povolaní s r a
dostí, sílí-li mě přesvědčeni, že jsem na
svém místě, povznaší--li mě myšlenka, že
Buh schvaluje můj životní směr: všechny,.
skutky, mé jsou čerstvější, silnější, trvalejší.
Ani ta, tani ona schopnost nesmí ti chy
běti, jinochu drahý, ——
nejméně však schop

nost nadpřirozena. Nebude li H 0 s p o d 1n
stavěti domu, nadarmo pracují, kteří sta

—
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vějí jej.1) A: kdo z vas chtěje stavěti věž,
nesedne a nepočítá nákladů, které potřebný,
jsou, bude-li míti dosti k dokonání?2)
Není pochyby, že velmi mnozí lidé V

tomto stavu a pro tento stav na věky,
zahynou,kdežto v jiném stavu byli by

došli spasení. Nejsou s to, aby dostali poža
ndavkům zvoleného stavu, nekonají povin
ností zanedbávají úkoly své; Bůh žadá,
by| vydali počet, ——aoni jsou zatlaceni
na věky,.

Ano, jak mnohý jest nyní v pekle,
protože by; na zemi tím, čím ho Bůh míti

nechtěl, a jak mnohý jest nyní v nebi,
jenž býi úpěl v pekle, kdyby se nebyl na
zemi chopil stavu, jejž mu Buh ustanovil
nebo k němuž ho zval.
Kdo si volí stav slepě, kdo se řídí
v záležitosti tak důležité jen časnými dů
vody„ kdo se nechat vésti jen zevnějším'i
okolnostmi; kdo se nestará o vůli b0ží, kdo
isenteujistí, že Bůh' se neprotiví této tak roz
hodné volbě: ten zasahuje do prav božích
la maří přemnoho jeho laskavých úmyslů,
jež měl vzhledem k našemu spasení.
'
Takový člověk dopouští se bezpráví
1) Zl. 126, l. ——2) Luk.

14, 28.
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proti spole čnos ti lidské. Kdo není povo
lán, kdo jest vetřelec, podobá. se vymknuté
mu údu, jenž bolí a oelému tělu škodí, pro
řbožejest na místě nepravém.
Takový člověk škodí nesmírně i sobě
proto, že se odsuzuje k postavení nepřiro
zenému, V němž se jeho sch0pnosti a vlohy,
nevyvinou, neb aspon ne důkladně, poně
vadž se jim nedostává onoho prostoru, jejž
jim“určil Stvořitel a Dároe všech darů; ško
dí si především" proto, že si neobezřetně
nebo zlomyslně zahrává se statkem nej
větším a nejdůležitějším, s n es m r t e 1n o u

duší.

Ať si mladistvá lehkomyslnost o volbě
stavu myslí jak a co chce, at si nemalá část
mladíků počíná svévolně a pozemsky; ty,
jinochu drahý, bud přesvědčen, že na této
volbě závisí mnoho, v el mi mu o h'oL. “;"-nad“

všechno,
——čas, věčnost, nebe, peklo, ra
dosti, mukyl.

'

43. U Boha, jest rada.
BOD apravovati bude radu jeho i
._ 'umění a 0 skrytých včem h

svých se raditi bude.

Sir. 39, 10.

Proč jest mi se raditi Boha, tážeš se,
běží-li o volbu stavu životníhO? Není-liž mu
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lhostejno,
boden,

čím'budu? A nejsem-ližsvo

abych se rozhodl, proč chci?

Jsi svobovden,úplně svoboden, ó jinochu,
——
to jest, můžeš říditi a určovati sebe sama
'avijoliti si ten aneb onen stav, —ale; “k"svému

prospěchu nebo ke své škodě. Měřítkem na ší

vůle může býti jediné vůle bo ží; uchýlí
me—li se od ní vědomě a dobrovolně,

zne—

užívame hanebné a trestuhodně své svobody

A lhostejno,

jaký si vyvolíš stav,

mohlo byJ býti Bohu jen tehda, kdyby mu
vůbec smělo býti lhostejno, znaji- li lidé jeho
svatou vůli a podrobují-l-i se jí a dojdou-li
konečného cíle svého nebo ne.

Bůh jest Otcem;

jemu přísluší vyka

zati místo každému člénu této velké rodiny
lidské.

Bůh jest vojevůdcem:

na něm zá

leží, aby, označil stanovisko každému člo
věku a bojovníku.
Bůh jest vládcem;
kníže volá, podda—
né k svému trůnu, nebo jim ustanovuje v
dali postavení, v nichž by. sloužili pro blaho
státu a pro slávu koruny,.
Na Boha vztahuje se všechno zde na
zemi, všechno musí spojeno býti s ním, ko
nečným cílem. Jak si tedy, možná mysliti,
že bylchom se ncstarali o Boha, běží-li o

volbu stavu, jenž s tímto posledním cíl-em

tak podstatně souvisí?
Ano, 6 Bože můj, nyní rozumím, že
(ty musíš býti r,á,d cem mým Vtéto předůle
žité záležitosti.

Nemohu a, nesmím tě opo—

minouti. Jest 'mi hleděti, abyjch zde poznal

tvou svatou vůli.
Ale jak ji poznám?

Bůh, ačkoliv ho nemůžeme smysly svý
mi v stihnouti, má přece dosti cest a, pro
střed ův, aby nám zjevil sveji nejsvětější
„vůli. Může osvítiti ro zum náš &,propůjčiti
mu jasnosti, že nám pak nelze pochybovali
o povolání k jistému stavu. *'—

Bůh může působiti na vůli naši, aby;
se klonila, k onomu stavu, jejž pro nás
ustanovil. Ano, tak jest, Vždyť se o něm
praví, že 1ídili bude přemyšlení toho kdo
se k němu modlí, .a,plivede ho k životu pa
třičnému & ve skrytých věcech neodepře mu
rady, své.1)

'

Nesmíš ovšem očekávuti noo l)y,čcj
ných projevů božské vůle, ale těch ti. ani

není potřebí.Rozvehou

a,modlitbou

zjednáš si při volbě stavu svého do s t &te č

nejistoty,

1) Sir. 39, 10.
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Pohlédni tedy, nejprve na seb e sama.
Takové jsou mé Vlohy & schopnosti; taková,
má povaha,; tyto jsou má dobré, tyto mé

špatné Vlastnosti; tato jest má hlavní vášeň,
[k ní se dIIIŽÍ ty, eony; takové bylo až
dosud mládí mě; to byla, úskalí, u nichž
mi hrozilo nebezpečenství neb u nichž jsem
skutečně škodu utrpěl.

Pak pohlédnina,jednotlivé

stavys

zvlaště. To jsou povinnosti tohoto stavu,
(onenpak má ony| 'úlohy. V tomto stavu hro
zí tato, V onom' pak jiná, nebezpečenství
duši mé; tento stav poskytuje tyto, onen
jiné prostředky.

nyní uvaž, jak souvisí jednotlivé ty

stavy, s tebou, s tvými Vlohami, s tvou způ
sobilostí duševní; jedná,t'se o tvé povolání,
——
o stav, jenž se pro tebe h'odí, jenž by,
pojistil tvě duševní i tělesně blaho, jenž
by, tebe učinil pot1ebným údem Společnosti
lidské, jenž by, tobě byl požehnanou stez
Ikou na, pouti na. věčnost.

S těmito úvahami spoj modlitbu, mo
dlitbu o světlo, modlitbu o zmužilost, —
vždyt Bůh by mohl žádeti obětí. Přijmi
V této době svaté svátosti častěji než jindy,
a, přednes zvlaště u sv. přijímání záležitost
svou božskému Spasiteli.
Myšlenky &.rady III.

15
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Důvěřuješ-li některému muži 'duohOvní

mu, jenž pečujeo čest eslávu boží &'
ío tvé pravé dobro, jenž tě dobřezná,
jemuž nejsou skryty

vlastnosti: promluv

tvé slabosti &.dobré

si s ním upřímně;

jeho rada. bude ti jistě s prospěchem.
NeopOmeň též poraditi

se s rodiči, ——

zvláště jsi-li přesvědčeno jejich nestrannosti
la. víš-Ii, že se ti není u nich báti nedovo
leného nucení. —
V době, k

_,se zaměstn'áváš volbou sta—

vu svého,žij o'istěji než kdyI jindy.

Hřích zatemňuje ducha. a, činí srdce nená—
chylným k dobrému; hřích zamezuje velko
dusná. předsevzetí &vyhledává cest poho
d l 11y 0 h.

Hřích', ——ach, ten zmaří velmi mnohé

šlechetné povolání, udusi jižv zárodku tak
'mnohou vznešenou myšlenku.
Konečně si odpověz, svědomitě & klidně,
na. následující otazky„ jež mnoh'o obsahují
'a,nezbyftně vedou ku pravdě.
Budu si přáti na, smrtelném loži, abych

byl vyvolil ten aneb onen stav?
Z jaké volby| budu se mbci jednou u

soudu před Bohem nejlépe zodpovídati?
Kdybych měl přítele, jehož bych velmi
"dobře znal, jehož bych miloval

upřímně,
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jako sebe sama, na jehož blahu by, mi tak
záleželo jako na blahu vlastním: — jaký

stav bych jemu

radil,

kdyby _semne

ptal o rozhodnutí?
K jakému stavu zve mne opět a Opět

niterný

hlas a rozumná,V náboženství

na víře založená náklonnost?
Ano, jinochu drahý, uvaž dobře všechno
to! Volba stavu rozhoduje přečasto pro (:el ý

'život,

— neboť „stav“ znamená stálý

poměr; volba stavu rozhoduje často o 0 no 111

živo tě, jenž se utváří podle nynějšího.
Nerozvážnost měla by v zápětí těžké
následky, omylu nemohl bys snad již nikdy
napraviti. Nedej rozhodnouti štas tn é ná—
hodě, nýbrž jednej jako rozumný, jenž s
Bohem se radí. 1)
O 'modli se, modlí se vroudně k Nej

vyššímu, aby řídil v pravdě cestu tvo u.2)
Každý podnik a zvláště předůležitou volbu
stavu předcházej porada, co je pravéadobré,
a podle ní učiň pevné předsevzetí.
„___—___V— . ..

1) Sir. 37, 20. —- 2)'sn—. 37, 19.
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44. Betlém.
A Slovo stalo se tělem a přebývalo

mezi námi.

Jan J,. 14.

Nejpotřebnější rozpoložení mysli, jaké
míti musí každý, kdo se chystá voliti po

volaní své, jest ona svatá lhostejnost,

jež nechce :ani vůli boží předcházeti, ani
poznanou vůli boží své vlastní přizpůsobiti.
Tato lhostejnost vztahuje se na Všech'
ny, stavy a jest již předem spokojena s
každým, jejž jí 'Bůh naznačí.
Abychom této lhostejnosti opravdu na
byli a uvarovali se všelikého nepořádku při
volbě prostředků, jež nás vésti mají k věě
nému určení, učiníme nejlépe, budeme-li roz
jímati o vznešeném příkladu, jejž nám Je
žíš Kristus zanechal. Jeho soud o věcech
ltohoto světa, jeho bezvýmineěna oddanost
'do vůle Otce nebeského jsou předůležitými
naukami, jsou nezbytnými radci“ v záleži
Ítosti tak rozhodné, jakou jest volba stavu.
V Betlémě začínají veliké skutky, na
šeho krále a vojevůdce. Tam začíná rozvi
novati svůj prapor a uskutečňovati heslo
své: „Trp! o'dříkej se!“ ——

A Slovo stalo se tělem, Sýn
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Boží stal se člověkem

'

&.přebýval zde

na zemi mezi námi.1)
Bůh' stal se člověkem a vzal na sebe,
zároveň s přirozeností lidskou, všechnu sla
bost, všechnu bídu lidskou.
To však nestačilo lásce Boha našeho.

Ježíš stal se dítětem, chudým. tr
p í či 111dítětem.

Dobrovolně zvolil stav slabosti, závi

slosti .a ponížení,

jenž očekává každé

ho člověka na prahu tohoto časného života.

Zvelil si matku chudobnou, jež
přese všechnu tu lásku a péči k svému
vroucně milovanému dítěti nemůže než dáti

mu chudé plénky
j e s l 1čk a (:h.

&ustlati mu v bídných

Syn Boží chtěl, aby co do času, m í

sta a všech okolností

příchodjeho na

svět bxl hodně tl udným a trpkým.
Neeitelnost lidskou, strohou dobu roční,
nehostinný chlév, tvrdé jesle, opuštěnost,
Společnost nerozumných zvířat, — mukx,
nedostatku

a pokoření hojnost, ——všechno

lbomohla vijoliti jen nekonečna laska, jen
nekonečna laska mohla to vytlpěti.
1) Jan

1, 14.
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Nízkost

byla tu zušlechtěnavolbou

mého Vykup itele!

Chudoba
sama vydal!
Utrpení

obohacenaBohem jenz sebe

V sladkost proměněno Ježí—

šem, jenž mu přednost dal přede Všemi radost
mi pozemskými.
O jak zahanbuješ moji skoupost, nej

štědřejší Spasiteli můj! Rad bych ti sloužil,

ale bez obětí,

— rad bych ti sloužil, ale

řve cti, blahobytu a pohodlí! Konal bych

lad vůli tvou, jen kdyby mne nevedla na
'cesty jež jsou obtížné přirozenosti mé, jež
jsou posety| namahami,obk10peny protiven
stvími.
Zazní- li nejtišší hlas, abylch něco obě
,toval, abych si bolest způsobil, abych po
rtlaěil svou sebelasku, smyslnost a touhu po
penězích a majetku: ihned mizí ma dobra
vůle, zmužilost klesa, láska chladne, horli
vost uhasína, ruka, jež se sotva otevřela,
bY.:podala dar, uzavírá se a klesá zpět.

Ještě jednou ti pravím, jinochu drahý:
přístup k jeslím a pozoruj Ježíše!

Zde maš činy, a ne planá. slova!

Nezapomínej, že jsou to čin

drosti

Mou

věčné, jež se nikdy, nemůze mýliti.

Jsou to činyJ Lásky

Věčné, jež chce
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ělověěenstvooblažiti
a zhojiti jeho pře
vracenou touhu po štěstí pozwemském.
Jsou to činy Svatosti věčné,jež mají
opět ndáti Otci nebeskému jeh'o čest, již mu u
loupila žádost těla., žádost očí a pýcha života.

Tak jedná Ježíš

— a — pro mě.

Co však jsem' já až 'dosud učinil pro

J e—

žíše, co chci pro něho učiniti?
Mladíku u jeslí Ježíšových, nevidíš, že
všechno záleží jediné na vůli boží? Nevidíš,

že iv obětech jest blaženost? nebo

Spíše, — že jenom oběti nám připravují
pravé a trvalé štěstí, tou měrou totiž, jakou
hubímíe to své hříšné já?,
A nezáří--liž ti z těchto činů nebeského
idítka nejjasnější paprsky. přesladkého míru
nebeského, jehož požívá jednorozený Syn
Boží V klíně svého Otce od věků do věků?
Ano, u jeslí Ježíšových oprav si před
sudky, jež jsi snad do sebe vssál již s mlé
kem mateřským, předsudky, proti utrpení,
strádání, poníženosti, obětem. Zde si aspoň

osvoj onu lhostejnost,

jež neprchá ani

před tím, co přirozeně trpké jest, jen když
to zvelebuje službu boží a pomáhá nám 'do
jíti posledního cíle, a jež se proto neleká ani
těch poměrů životních, které jsóu vážnější
ho rázu a vyžadují větších obětí.
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45. *Nazanot.
Chudý jsem já. a v pracích od
mladosti své. ŽL 87,16.

'Až do třicátého roku věku svého plo
dlévá, Ježíš V tiché odloučenosti V N aza—
retě, jsa poddán Marii & Josefovi,1). &po

máhá svému pěstounovi prací rukou svých
dobývati chleba vezdejšího.
Dítě Ježíš verůstá, V hocha, hoch v

mladíka., mladík V muže, -— a svět o tom
!neví, netuší, že již tu dlí ten, jehož toužeb

ně očekávala. tisíciletí.
Tak vykonává, Spasitel lidstva již nyní
to, čemu později učil: učte se ode mne,
"neboť jsem“ tichý

a pokorný

srdcem. 2)

Ježíš tu neučí svět , tvořiti, divy ko
nati, neučí křísítí mrtve, kráčeti po vlnách
mořských, *vzbuzovati podiv věcmi nevída
nými & neslýchanými, ——nikoliv, učí po

slouchati, odříkati se, trpěti, učípo
koře, odloučenosti, ukazuje náím',jak bychom
prožili dny„ měsíce, léta, pracovité, nepozná,
tni. Ano, chudý jsem, může Ježíš říci, &*v
pracích od mladosti své.3)

Chudobný

1) Luk.

87, 16.

jest ten život Ježíšův v

2, 51. ——2) Mat.

11, 29.

——3) Žalm
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Nazaretě! Synem jsa .tesařovým', nic neví
o přebytku, o pohodlnosti, o slávě a pýšc
život-a.

Pracný

je ten život Ježíšův v Na

zaretěl Spasitel naš pracuje; krůpěje potu
perlí se na čele Boho-člověka, unaven denní
prací odebírá se božský jinoch ke krátkému
odpočinku nočnímu na tvrdé lože. Prace
střídá, se spraci, všechny obtížné, namáhavé.

Ponížený jest život Spasitele světa
v Nazaretě! Ježíš posloucha; — poslou
cha sice Marie a Josefa, avšak tito jsou

lidé, aon je Stvořitel

světa, divo

tvůroe, křisitel mrtvých, podmaniíel světa.
Ježíš žije v nejtišší odloučenosti; nic zvlášt
ního v jeho chování, chůzi, řeči, — :ani jedi
:ného skutku divotvorného, :ani jediného pro

roctví.
MM plak se tlačíme neúnavně do ve
ře j nos t i. Zjev se světu,1) zní nám v uších
ta ozývá. se v srdci našem. Zda se nám, že
nemůžem-e dosti zahyi vstoupiti na jeviště
Světové. A tato myšlenka vtíra se nám hlav—
tně při volbě stavu a naděje na slavu svět
skou rozhoduje často samía jediná, o naší
budoucnosti.
1) Jam 7, 4.
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Avšak ——na čem záleží vlastně všech

no? Abychom konali vůli

boží. Jen to

jest veliké, co se děj-e proto, že Bůh

to

chce a jak to Bůh chce; malé, nepatrné,
ranonicotné a docela marné je to,co není po
SVĚOGIIO
vyššími důvody, co se neděje proto,

že Bůh to chce, nýbrž proto, že si toho
přeje naše sebelaska nebo sobeckost.
Ježíš jest poddán, Ježíš pracuje, J ežíš
žije odloučen od světa, — řtak to chtěl Otec
nebeský; to mu dostaěí a více zatím Ježíš

nehledá. Nekonám vůle své, nýbrž jediné
vůli toho, kterýž mě poslal.1) Trpě & ěe—
kaje vykonava Ježíš božský svůj úřad pro—

středníka i ve skrytosti své v Nazaretě a
rtato dlouha léta jsou mu takořka přípravou
k budoucí veřejné činnosti.
Co Bůh“ ti, jinochu, poroučí, co Bůh

;rti ustanoví, jediné to jest dobré

ke spasení.

a tobě

Jest nebezpečnotlačiti

se

k velkým úlohám; nepodaří-li se, tím větší
hanba, tím záhubnější všeobecný zmatek,
tím“ větší odpovědnost. Jak. se však mohou
podařiti, kdyJž Bůh jich neustanoví, když
jim nedá sveho svatého požehnání, ano kdviž
snad lidé již je převzali, ani nemají dosta

_

1) Jan 5, 19.
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tečných schOpností a toliko se do m ý š l e j í,
že jsou jimi hojně obdařeni? A dejme tomu,

že se ty, úlohy opravdu poda r í a my jsme

za to před lidmi važeni a velebeni, ——co

(dodává,před Bohem činům našim pravé
velikosti, ušlechtilosti, cenyi, zásluhy? Což
jiného, než naš-e niterné smýšlení, niterný
duch, vyplnění vůle boží.
O ty pokorný, pracovitý, trpělivý jí
nochu Nazaretský, ty nejmoudřejší Bože a
člověče, uč mě chtíti, co chce Otec nebeský,

adbati přivolběstavu jediné hlasu s hůry!

Uč mě milovati, co ty| jsi miloval, uč mě
odříkati se, jako ?ty, ses odříkal.

O kéž nyní, ve svém mladí myslím,
mluvím a jednám jako ty a připravím se

'tak na budoucnost! Stupně věku, po
nichž kráčím, všechny| jsi posvětil
kro
ky, svými. Není cesty, kterou bych nemohl
1 ja kračeti, není dráhy, jíž bych se nemohl
i ja brati.N1kdy se nebudu moci omluviti,
že by tato stezka byla bývala příliš strma,
příliš zavratna, nezvykla; — či nemohu po
slouchati?

—

Nemohu-liž pracovatí a využitkovati
Pl1tomnost17> Nemohu- li žíti skrygtě, maje

dosti jediné na zalíbení božím?
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46. Golgota.
Zamiloval si mě a. vydal sebe samého
za. mě.

Gal.

2, 20.

A110,ty, jsi mě si zamiloval, ó Spasiteli
muj, a sebe samého vydal za měll)

Vytrpěl jsi již útrapy v zah1adě Getse
manské; byl jsi již před soudem u Annaše

aKaifáše, u Piláta a Heroda; již tě bičo
vali, trním korunovali, již tě vedli cestou
bolestnou, přibili tě na kříž, ——to všechno

již dokonáno.
Na dřevě hanby, mezi dvěma lot-iy,
visí v nevýslovných mukách Spasitel lidstva.
Kolem něho běha zvedavy lid, nepolitujf,
ho, posmívá se mu, rouhá. se mu.
Krev kane na zemi. Údy, svíjejí se ho—
lestí. Umfdlená, hlava nadarmo hleda mí
stečka, kde byispočinula. Oko spatřuje jen,
'.00 je b01ízzuřivé nepřatele, pustou luzu,
nevděčny, ukiutný, šílený lid. Uch'o slyší
jen, oo je mučí: kletby, proklínání, výbu
ehy, škodolibé radosti a touhy po pomstě,
dosud úplně nenasypené. —
O P.a11e,posilni víiu mou!
Ty, jsi Kristus, Syn Boha živéholíi)
1) Gal. 2, 20. — 2) Luk. 17, 5. _
16, 16.

3) Mat.
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Ano, ——ten ukřižovaný, obnažený, pc

smívaný, opuštěny, umírající ——
jest Buh
Z laskyl k nam vytrpěl všechny ty muky;
péče o naše věčné spasení hc přiměla, aby:
nám dal takové naučení o ceně všech věcí
pozemských.
Ustavičně sobě věren a na Golgotě týž
jako V Betlémě a Nazaretě, pohrdá J cus
slávou pozemskou, pohrdá. bohatstvím, nic
nechce věděti o radostech smyslných, — na
opak, volí si chudobu, utrpení, poníženost
a tyto jeho průvodkyně život-ní jsou mu
též družkami při jeho smrti.
Jak velika te i>jak líbezna a oblažu
jící jest asi chudo , poníženost, utrpení,
'když kolébka i smrtelné lůžko Syna Božího
a všechen jeho život nerozlučně s nimi byl
spojen!
Příliš hluboké byly rany, jež zasadila

člověkužadost očí, žadost těla a pý
cha života;

a proto bylo treba léku ne

obyčejného.Předsudky,
ní tvorů,

přeceňová

zvlaště oněch jež lichotí cti

žadosti a smyslnosti, byly příliš pevně za—
kořeněny,; proto bylo potřebí čin ů nejm'cu—
dřejšího Boha, by, nám Spadla s očí paska

pravdu zahalující a aby zmizela slepota, jež
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nejistým a nebezpečným činila každý náš
krok zde na zemi.
L ék nam podán, činy, dokonány.
_
O svatý kří z i, V němž jediné jest spa
Sa! O kříži,y;“tyJvýmluvná. kazatelno pravdy,

kaž, volej bez přestání, pozdvihni hlasu
svého, zvěstuj ošálenému světu rozsudek
Boha tak umírajícího!
f
0 kříži, na němž vykrvácela věčná,
Laska, ó jak rozepínaš toužebně sva posvě
cena ramena, abys objal veškeré lidstvo a
přitahl je k tomu ,1) jenž všechno to trpěl
za nas!

Ano,— za nas, anof— za tebe, mla
díku, vyvolil a žil Spasitel ten život od—
říkaní, podstoupil tu smrt strastiplnou, ——

ja neměl by| prava na naši, na tvou veli
k o m y 3 ln 0 s t.?
Miloval tě a sebe samého vydal za tebe,

a tyJbys ho nemiloval

navzajem, ty

by, ses nevydal za něho?

Ježíš ovšem nežáda ode všech téže

oběti; avšak ——tázal ses již někdy važně,

jaké žada od tebe a k jaké ti choe datí

hojných milostí?
A jest možno, že by od nikoho, od
1) Jan 12, 32.
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pranikoho

nebyla žádána obět podobná,

oběti Ježíšově? K cemu byjla by ta nekoneč

ná, láska? K' čemu ten jeho příklad, jemuž
není rovného?
Ukřižovaný Spasiteli, jehož hasnoucí
oko V této předůležité hodině pohlíží ta—
zavě na mě, — co jest mi činiti?

Za sebou

mám minulost, napomína—

jící mne ku pokání, snad ku pokání vážné—
m';u řadu znesvěcených'mladých let jež snad

ještě očekavají nahrady; život nečinný, v
němž jsem nevykonal ničeho pro věčnost;

před sebou,

v bližší nebo delší vzdale

nosti, vidím život věčný, V“němž, kdyby
snad byjl mi peklem, očekává. mne bída ne
výslovně, život, o němž větším dílem a
snad úplně rozhoduje pouze volba mého sta
vu; nad sebou zřím' Boho-člověka dobro—
volně za mě umírajícího, z jehož nesčetných
ran prýští pravě poslední kapka“ krve, vi—
dím' svého Ježíše, svého Boha afsvé všecko,
jenž mě miloval a sebe samého za mě vy,
dal,1) svého Spasitele, jehož velikomyslnost
vyzývá, velkomyslnost mou k' svatému za
vodu: ——ó Bože světla a síly,

činitiP!

1) Gal. 2, 20.

co jest mi
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47. Stav světský.
A kteří tohoto světa užívají, jakoby
nenžívali; nebot pomíjí způsobu.
tohoto světa;
1 Kor. 7, 31.

Stav světský

nazývá,se tímto jmé

nem 'naMzdíl od stavu duchovního, jenž
se zabyva hlavně věcmi nadpozemskými.

Stav světskýjest nejobyčejnější;
k němu povolává, Bůh Většinu lidstva, by
společnost lidská, se udržela a rozličné po
vinnosti a úřad-yJměly své zástupce.
Stav světský vykonává p ř i k a z“a n í
b'oži dostavaje svědomitě oněm požadav
kům', jež mu ukládají zvláštní okolnosti jeho
povolání a jež vyplývají z onoho všem spo
lečného konečného určení, abychom Boha po
znali, ho milovali a jemu sloužili. Cim Věr—

něji vykonava tato přikazání, tím více se
přibližuje k oné mravní do k o n a 10 s t 1, již
nás učil Ježíš Kristus slovem a příkladem
svým.
Hlavní tedyj úlohou světského stavu
jest, aby dostal věrně a vytrvale všem po—

vinnostem

křesťanským k Bohua

církvi, aby p ře ds t a Ve n ý (:h poslouchal,

sobě rovné ctila miloval,o podříze
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n é pečoval .a konečně aby, vykonával věrně
la k vůli Bohu Všechny povinnosti z Vlá s t

ního povolání.

A ttho zvláštní

povinnostistavu je

(ti při tvé volbě tvého stavu nad jiné na
zřeteli míti; neboť vzhledem k jiným mají
Všechny, ostatní stavy tytéž závazky.

Stavu učitelskému jest rozšiřo
vati pravé vzdělání a vychovávati
drahou mládež, toto dorůstající lidstvo, V
pokolení dobře vycvičené a — oož nad jiné

důležito — v pokolení bohabojné.

Křesťanský lékař
posvěcuje službyJ
své trpícímu lidstvu obezřetně a obětavě;
Snaží se, aby. slovem ipříkladem prospěl
,též duši svých nemocných. Především pak
pečuje, aby, nikdo z těch, již se mu svěřili,
neodvážil se vkročiti na věčnost nesmiřen
s Bohem a se srdcem těžkými hříchy po
skvrněným.
P r á Vn i k pojištuje společnosti její nej

dražší statky,: majetek,

čest, život.

Prost jsa předsudků, povznesen nad ohledy|
lidské, nepřístupen nízké podplatnosti, mysli
přímé a úsudku klidného, vzdělán V záko—
nech, štítem jsa chudých, podporou slabých,
útočištěm vdov a sirotků, následuje Spra
Myšlenky & rady III.

16
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vedlivého, jenž nezná dvojího závaží ,1) u
něhož není přijímaní osob,2) jenž odplatí
jednomu každému podle skutku 3)
Vo jín slouží vla-sti s nezlomnou věr
ností a oddaností; jeho srdce hotovo ke kaž
Idé oběti pro věc spravedlivou. Počestnost a
zmužilost nad jiné ho zdobí. Zbraně nezne
užíva ke hrubosti a násilí, nema jí k' mar
nivé chloubě, 'neposkvrní jí tnestuhodnou
mstou, neneclia se uchvatiti, aby. jí v poše

tilé nadutosti hajil tak zvané cti. Slouží

knížeti,

ještě více však Bohu. Nena

vidě každé zbabělostí oškliví si především“
ionu, jež se poddavá libovůli slepých vášní.
Křesťanský o te (: ro d 1ny| vladne pev—
ně a mírně. Kazeň a čistota, zbožnost- a píle,
sv01nost a poslušnost činí z jeho lodiny ma
lou říši boží, již řídí, chraní a vede jeho
mírné žezlo. Dobře ví, že kdo péče nema
b své domácí, zapírá, víru a jest nehoden
jména křesťanského ;4) Ví, jak veliká lpí od
povědnost na tom', kdo má poddané, a že
jest mu přísný počet vydati za duše jejich.5)
A proto povzbuzuje slovem a příkladem, na—
pomína a kara, bdí a horlí, vážně a dobro
1) Přísl.

20.

16, 27. 4) 1 Tím.

10. ——2) Říim.

2, 11.. -—- 3) Mat.

5, 8. —- 5) Žid. 13, 17.
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rtivě, ——všeho se chápe, jen aby svěřence své

splavoval moudře a vedl je k jejich časné

mu i věcnému cíli
"
U šle eh tilo u má, úlohu, k'om'u stav
štonto s hůry, dán!

Blažené bylo bys lidstvo, kdyby každý

povinnostemstavu svého tak rozuměl

a tak je vykonal!

Jsi, jinoehu, povolán k některému z
těchto stavů?
Jsouoe dobré samy o sobě, prospěšné
lidstvu, nozšiřujíce čest a slávu Nejvyššího,
budou ti, jsou--li od Boha 'za obcí tvé působ
nosti ustanovený a Věrou i náboženstvím po—

svěoeny,spolehlivou

cestou, na níž

mužeš dojíti věčného cíle.
Nebezpe<enství čekají tě ovšem i v těch
žtostavech. Starosti pozemské budou tě chtíti
'úp'lně pro sebe; zlý svět nebude 'litov-ati
namáhání, aby, tě oderval od Boha. Obklopí
'rtěsiti hojnost; lákadel nekonečné množství
postaví se ti v oestu; n-ezřízená,láska k pe
nězům, ctižádost, náklonnosti smyslné dru
hu nejnebezpečnějšího budou ti krutými pro—

tivniky,
O Pane, dej, abyph našel cestu pravou!
Nezaslep mine blýskavý lesk, nesved' mne

huěíoí hlas radostí; tvůj 'hlas jediné roz
16*
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hodni. Nedej mi zapomenouti, že způsoba

tohoto světa pomíjí.1)

Učiň, abych tak

proputovalstatky, tohoto s/ eta abych

nepozbyrl statků věčných.

Propujč mi,

abych, vyvolím--1i stav světský, tak světa

užíval, jakobych ho neužíval,

to jest,

„abych ho užíval řádně a pokud se to srov
nává. s mým věčným cílem.

48. Vstoupení do světa.
Tobě sluší se klaněti, Pane.
Bar. 6, 6,

Nebezpečný jest přechod

z onoho od

loučeného, spořádaného života, jaký žije
hoch, mladík V ústavech dobře zařízených,
v dobrých domech vzdělávacích, u tichého
krbu rodinného, do života svobodnějšího, ne
vázanějšího, jaký vede jinoch bez dohlídky„
snad daleko od rodičů vzdalen, na vyšších
učílištích, nebo po skončených studiích až
do té doby, kdy zacne působnost svou v
kruzích společenských. Tento přechod možno

'nazvativstoupením

do světa.

Mladíku dospívajícímu v muže vyka
zuje věk jeho ponenáhlu místo mezi do

'spělými.

Jak snadno bývá. tu pokoušen,

taby, se radoval a plesal, že konečně prolo
1) 1 Kor. 7, 31.
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meny obtížné ty hranice. Nyní se mu zdá,
že již vyrostl ze všelikého poručnictví, nyní
již nestrpí žádného řídícího vlivu, nyní se

cítí samostatným.

Zaměstnání již na něho tak nedoléhají,

pořádekustoupil libo vůli; a jinoch samo
statný oddává se snadno zahálce, začíná
žíti bez plánu.
Nebylo-li dosud obcování se světem
příliš rozmanité a živé, ro z š i ř u j e se nyní
kruh známých; jínoch vidí a slyší mnohem
více; ukrácení času, návštěvyj, vyražení na
všech stranách. Příležitostí k 11epo ř ádk u
jest více, příklad k tomu povzbuzuje, volné
zásadyj světské k tomu pozývají; „něčeho
si možná dovoliti; mládeži se třeba vy;
bouřiti; s proudem jest nám plovati“.

Pojmy. o ctnosti, vštípené mladíku
dobrým vychováním, pomalu se zatem
ňují a nyní dovolí si tak mnohých věcí,
:na něž dříve ani nepomyslil; mnohé, jež mu
dříve byly svatýmí, zdají se mu nyní mali
chernými; usmívá se své dřívější zbožnosti,
své svědomitosti, svému úzkoprsému smý
šlení, jak je nyní nazývá.

Jemn y cit mizí.Hrubostijistých vr

stevníků ho již neurážejí, jejich poblouze
ní se mu již neoškliví; vnuknutí božské
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milosti, výstrah svědomí neslyší. Vášeň stí
há, vášeň, vlna žene se za vlnou a brzy, zdvi
ha se již bouře, jež přehluší všeliky hlas

s hůry.
Takové smutné změny ve smýšlení a
jednání mladíkově mohou ovšem nastati i
p řed touto dobou, jak se to vskutku nezříd
:ka'stává„ ale kde rodina a škola konaly svě
domitě své pbvinnosti, kde se horliví sprav
bové duševní mladíka ujímali, tam ještě vyr.
!trval na dráze pravé. Nyní však vnikl pa
Prvsek tak zvané svobody do semene zlého,
jež v srdci dřímia',zúrodnil je a neblahá rost—

lina vymstla v rozvětveny strom.
,

víra

PoslyJš tedy, jinoehu drahý, 00 ti radí

a rozum', aby. .ta važna doba pie

'eh'odní uplynula ti, pokud možna, bez ne
bezpečenství.
Dobré izlé jest svou přirozeností ne—

změnitelné;

co jest v sobě zlé, zůstane

“zlým p'ro muže, mladíka ih'ocha.

Splavedlnost boží jest spravedlnost na
věky;1) na plavdě věčné založen jeho za
kon a jest nezměnitelný jako ona.
Hoch, mladík,

týž

muž, ——všichni

maji

cíl: abyl Boha poznali, aby ho milo
1) Zl. 118, 142.
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vali, jemu sloužili a tak spasení byli; to
jest pro ně a pro všechny, lidi jediné po
třebným.
Pobožnost je ke všemu užítečna, ma—
jí< zaslíbení nynějšího života i budoucího. 1)
Pobožnost zdobí hocha, mladíka 1 muže; jest
píospěšna hochu, mladíku 1 muži a jest .Všem
bezpečným řebříkem do nebes.

Drž tedy| pevně2) dobré,

jemuž jsi

Se naučil, ctnost, jíž jsi nabyl.

Prehej před zlým

jako dříve.

Varuj se společníků

dříve.

zlých jako

Vstup do světa s nedůvěrou

a jako

někdo, jenž se bojí nebezpečných úkladů.
Buď věren oněm zbožným cvičením, jež
jsi až dosud vykonaval; hlavně však přijí
mej i příště sv. svatosti často a dobře. Proc
bys upouštěl od toho, co tě 'dosud zachovalo
iu,vc ctností utvrdilo?

Obcujs lidmi ctnostnýmí.
Měj,možna-lí, stálého zpovědní
ka, jenz by. řídil tvé nítlo. Jeho ruka jest
klestí silna, aby, tě, bude-li potiebí, na uzdě
ldržela, jeho srdce jest dosti něžno, aby za
chovalo srdce tvé Bohu.
_ 1) 1 Tím. 4, s. — 2) Zjev. 3, 11.
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Bud' pracovitý

a. pamatuj, že ti

bude počet vydati Bohu i za sebe nepatr
nější dílek času.

Vol si obezřetně

ty„ s nimiž h'odláš

důvěrněji obcovati.
Varuj s-,e aby, sis neosvojil z ásad, jež
hlásají jen lidé lehkomyslní, nepamatujícc
čnaspasení své, ponoření v prachu zemském.

Bázeň lidskou

šl-apejnohama;tvé

mládí není hodno otroctví.

Nenechse oklamati

příkladem

množstva. —' Slyš, co psal Jeremiáš Židům
rv zajetí, a řiď se podle toho: V Babyloně
uzříte bohy| zlaté a stříbrné a kamenné i
dřevěné, ukazující bázeň národům! Protož

hledte abyste ivy podobni nebyli učiněni
skutkům cizím a abyste se nebáli. Protož
uzříce zástup ze zadu i z předu sklánějících
se, rcete v srdcích svých: Tobě sluší se
klaněti, ó Panell)
Ano, milý jinochu, uvidíš ve světě lidi,

již, abych tak řekl, vykonávají modlo
službu; jejich bůžkem je bohatství, jejich
bůžkem jest marná sláva, jejich bůžkem
best požitek, — před tím sklánějí kolena svá,
'před tím vrhají se do prachu.
.
1) Baruch 6, 3—5..
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' Uzříš tam velmi často neřest ve cti
ke slávě, ctnost v hanbě a ponížení. Co jsi
až dosud měl za dobré a ctihodné, uslyšíš
haněti; co jsi považoval za nízké a pohrdání
hodné, uslyšíš velebiti.

Pak jest čas, abys zvoal: Tobě jed 111č,
6 Pane, sluší se klanětill) Zůstanu věren

svémustarému Bohu, Bohumladosti
mé, Bohu věrnému,nezměnitelnému,
věčnému.

49. Svaté kněžství.
Vy pak kněžími Hospodina nazváni
budete; služebníci Boha. našeho
bude vám řečeno.
Is. 61, 6.

Kněží jsou zástupci lidstva u Boha.

Jsou stav odlo učen ý. Díl jejich jest Ho
spodinz) a jejich úlohou jest, aby. byli rodem
vyvoleným3) Nejvyššího a pomáhali lidem
'dojíti jejich konečného cíle.
Stav kněžský je stavem“ uz d r a v uj í

cích, prosících, obětujících.

Kněží očišťují lidi od skvrn duševních,
vychovávají je pro nebe, jsou bloudícím do
brým pastýřem, prostředkují kajícím odpu
štění, lejí olej a víno4) do ran duševních,
1) Baruch
2, 9. ——4) Luk.

6, 5. — 2) Zl. 15, 5. — 3) 1 Petr
10, 34.
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podávají občerstvení umdleným smrtelní
kům, mírní bolesti á posilňují nás slabé.

Kněží chválí

Bohá ve jménu svém

á všech věřících, odprošují ho, děkují mu,
prosí o nové požehnání.
Kněží SiiaVÍvznešená tajemství Nového
zákona á chtíce smířiti své á všeho lidStVá
hříchy| á dosíci nesčíslných milostí, obětují
Bohu každodenně“ neposkvrněného Beránka,
jenž snímá hříchy světá. 1)

Kněží jsou pomocníky

slánci

božími,3) rozdáváči

božích.4)

Kněží jsou nástroji,

božími,3) po—

tajemství

jichž Bůh po

užívá ke Sprásení lidstva,; napodobují Boha,
Stvořitele, podporují Vykupitele, připravuj í

srdoe Posvětiteli.

Kněžízachraňují
Duše 'záchraňovati,

duše.
——dílo

ze všech

děl nejvznešenější, dílo Bohu nejmilejší,
Bohá ná nejvýše oslavující, dílo boží!

Hledám brátř ' sv vch,5) práví

kněz á cítí se puzená ven, ——
na blízko iv

dáli. Pátrá, hledá zbloudilých oveček, aby,
1) Jam

1, 29.

——2) 1 Kor.

3, 9. ——3) 2 Kor.

5, 20. — 4) 1 Kor. 4, 1. — 5) 1 Mojž. 37, 16.
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je mohl opět přivésti pastýíi a strážcíl)
duší našich.

Hledám bratří svých, pravíkněz
——
a. jde za hříšníky, napomíná, prosí, hrozí,

zápasí, vítězí.

Hledám bratří svých, pravíkněz

-—a bojuje proti bludu, rozptyluje tmy nc
vědomosti, obměkčuje srdce zatvrzelá,
m'áhá zlobu.

Hledám'bratří

přo—

svých, — a kněz

spěchá do cizích zemí, daleko za moře &

rozbije stánek svůj u těch, již sedí ve tmě
ra 'Ve stínu smrti.-2) A radostné poselství
Be šíří, všude se jasní a národové začínají
choditi ve světle3) a poznávají Boha "akte
rého poslal, Ježíše Krista.4)

Hlediám' bratří svýc'h', volá kněz,

——a ruka isrdce jeho pozdvihují se k
besům" a z nitra jeho zaznívá vroucí
lání: Duše, ó Bože, duše, ——po jiných
'cech'netoužím! —
O rty srdce kněžské, široké jako

ne
vo
vě

vc-_
smír, vysoké jako nebesa, neúnavné jako
oheň žhoucí, jako láska apoštolova, žízní
tVé jako srdce Spasitelovo,

——kdo zná tvou

1) 1 Petr 2, 25. _ 2) 21. 106, 10. _- 3) Iš.
'60, 3. — 4) Jan 17, 3.

—252—
touhu,

tvou

naději, tvé bolesti,

tvé ICZ—

koše, tvé boje, tvé radosti vítězné! __
Kněz je stavem svým zavázán k mno

hem větší dokonalosti

než obylěejní

VBI'ICI.

Peněvadž jest nad věřící povznesen dů

stbjností

svou, je slušnc, by, ještě výše

by,1nad
životanimi ušlechtilosti duše a sv a to s tí

Kněz jest solí.

Běda soli, jež vezme

porušení, jež nemá. a nedá sil : ani chuti.1)

Kněz je světlem.

Bědš světlu, jež

jest bludičkou! Běda světlu, jež se ukrývá,
nebo dokonce uhasnel2)

Kněz jest městem božím na hoře,

Běda zdím pobořeným, jež nejen že neuži
tečny jsou samy o sobě, nýbrž nejsou ani
vodítkem poutníku!3)
Knězi svěřeny, jsou duše, a chce-li je

vésti k nebi, jest zajisté i jemu putovati
cestou spasy.
_
Chceli lidstvo duchovně vyjchová
žvati, jest mu zajisté pracovati, aby, 1 své
vlastní srdce zušlechtil.
Mohou-liž býti ruce žehnající poskvr
1) Malt. 5, 13. -5, 14.

2) Mat. 5, 15. --

3) Mat.
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něny kletbou hříchu? Mohouliž býti ústa,
jež mají hlásati slova života, ústy, mrtvého?
Smí-liž skutek odporovati slovům a
může-liž bořiti, místo aby, stavěl?

Kněze zdobtež ctnosti,

jak toho ne

zbytně žádá vznešenost jeho stavu, vyzna
menání, jehož se mu dostalo, dobro, jež mu
šířiti jest, _nebezpečenství, do nichž ho při
vádějí jeho povinnosti.

Kněz musí žíti ve stavu svobod—
ném, čisto tně Ne nadarmo sluje du
cho vn i m. Obcuje více než obyčejný člověk

s Bohem, nejčistším duchem, a proto jest
se mu více než kterémukoliv jinému smrtel
níku vzdalovati veškeré tělesnosti.

Kněží jest se odloučiti

od světa,

——ne pouze krojem a zevnějškem, nikoliv

nýbrž smýšlením a skutky, výtečnými mra
vy lhostejnosti ke všemu, co není Bůh, nebo
'co nevede k Bohu; jest mu obcovati zdržen
livě a opatrně se světem, jenž všecek ve
zlém jest postaven,1) v němž je všechno žá
dost očí, žádost těla a pýcha života?) z
něhož tak snadno zavane jedovatý vítr do
srdce, není-li dobře o ně postaráno.

Knězi přísluší zbo žnost,
1) 1 Jan

horlivé, mo

5, 19. —- 2) 1 Jan 2, 16.
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dlítba, život niterný. Hospodin díl dědictví
mého ,1) k němu obrácena my_sl a srdce mé.,

jeho spatřují neustále před očima?) a jeho
přítomnosti jsem vždy, piamětliv. Jeho služ
ba jest mi nejdůležitějším 'zaměstfnzáním',jeho
"sláva jest mi nade všecko.

Kněz budiž ěinn ým“v oboru vaáštní
působnosti své, vykonlávej neúnavne všechny
povinnosti úřední, používej každého oka
mžení k prosPěchu svému a duší svěřených.

Přední jeho ozdoboujest horlivost

pro spiásu duší, ——rozumná sice, ale
neúnavná, vroucí, jež se neleká žádné pře
kážky. Bůh bude přísně vyhledávati z ru
kou jeho dušií) jemu svěřenvch

Těžké to těly, brím e, jakkoliv též
vznešenád us to j no st! Za to však dostává
se též knězi mnohem větších po žeehnání!
Sedmerým
pnoudem vyllévají se na něho
milosti ve svatých svěoeních. A když koneč
ně vystoupil na nejvyšší stupen oltářní,
očekává ho tam věčný velekněz,
ozdobí
ho nevýslovnou důstojnosti, postaví ho
vedle sebe, oběerstvuje každodenněsvým
tělem a k rví a snaží se rozdělit-i s ním
1)
3, 18.

Zl.

15,

5.

—- 2)
'

Zl.,

15,

8.

-—- 3)

Ez.
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kněžské srdce své, srdce plné čistotyJ a mír
Jlosti, plné obětavé lásky, a velkomyslnosti.

Církev

svatá poučuje ho ústy; svých

osvícených velepastýřů, chrání ho moudrý
mi zákony,; kněze řídí a vede pečlivá její
luka zvláště obezřele a laskavě, její ma
tteřské oko spočívá zvláště na něm velmi
bděle.
Kněžské hodinky„ tato svatá

a vzne—

šená modlitba, pamatující ho neustále na

úřad prostředníka,

jsou mu velespa

sitelnou hrází proti vlnám všedního života,
jež ho hro'zí strhnouti do viru světského.
Volají ho od hlomozu světského ke chvále
boží, vnukají mu myšlenky svaté; předklá—
dají mu neustále slovo boží; ukazují mu
nekonečné řady. křesťanských hrdinných
světců; zasvěcují ho vždy více a více do ta—

jemství velikého díla vykoupení a poučují
ho, jak o něm smýšleli svatí, osvícení mu
žové.

A což teprve nejsvětější obět mše svaté,

každodenní
přijímání,
němž
še
vždy znova sv.
spojuje
sšpramenemv všeho
života! A tolik svatých požehnání, rozdá
vání svatých svátostí a jiných zbožných
obyčejů, jež ho ustavičně pamatují na mo
dlitbu, obcování s Bohem, na plnost moci

—256—
žnebeské, jež mu udělena, na vznešenost jeho
nebeského povolání!
Vy, pak kněžími HosPodina nazýváni
budete; služebníci B 0 h a n a š e h 0 bude vám
řečeno. Sílu národů jisti a ve slávě jejich
chlubiti se budete.1)
J a však, povolán k takové Výsosti, ——
uzná—limě totiž Bůh za hodna tohoto povo

lání —, radují se V Pánu a duše má plesa
[v Bohu mém; nebot oblekl mě v roucho spa
sení a oděvem spravedlnosti přioděl mě
jako ženicha okrášleného korunou a jako ne
věstu ozdobenou zaponami svými.2)

50. Povolání ke stavu kněžskému.
Aniž kdo sám sobě osobuje té cti,
ale kdož povolán bývá od Boha
jako Aron.
Žid. 5, 4.

Stav kněžský jest Opravdu stavem“ tak
vznešeným, že se nikdo nesmí odvážiti do
něho vstoupiti, nepoznal-li jasn ě svého po
volání. —

Nikoli-v,nikdo si neosobu je takové
“cti, leč kdo povolán bývá. jako Aron.3)
Zde nedostačí, aby, tu pouze nebylo pře
11) Is.

5. 4.

61,

6.

-—- 2)

Is.

61.

10.

—

3)

Žid.
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kážek, neb abýrs povolání své jaks taks
nejasně poznal. Pravíš, že necítíš odporu
proti povolání kněžskému; zdá se ti, že
“?i není. nemožno dostáti hlavním povinno
stem &hlavně žíti V bezženství; my_slíš,
lže jsi prost jistých' prudkých náruživostí',
nejsi

bez potřebných

schopností:

——ta,to

již myslíš, že máš všechno, čeho k povolání
kněžskému potřebí?
Tím méně však možno mluviti 0 po

volání tam, kde rozhodují jen zev nější

důvodů.

Rodičové nebo někdo jiný si přeje, abys
byl knězem. Zbožné to přání, jen mají--1i

tyto osoby,na zřeteličest a slávu boží,
podřídí- li svou touhu svaté vuli boží &
idejí-li ti ji na. jevo takovým způsobem, že
neomezují tvé svobodné volby,!
Ten aneb onen to chce. -——
Kdo to
chce? Kdo má právo něco podobného chtíti?
Ve věcech' povolání se týkajících nemíají
p ř í b u z ní pláva chtíti, nýbrž jedině B ů h.
011jest nejv .ššíředi 1301ja;Spravdespo
lečnosti lids é & určuje každému jeho místo;

on davá též milosti,

jichž potřebujeme,

abychom dostáli povinnostem svého stavu.
Rodičové & příbuzní mohou ovšem vysloviti
Myšlenky a rady III.

17
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přání a touhu stu, avšak poroučetia nutiti
nesmějí nikdyj.

Pošetilé to, neblahé, ukrutně nucení ji
stých nerozvážně zbožných, nebo sobeckých,

nebo marnivých rodičů, jižto svých vlas t
n í ch zájmů nedovedou podříditi zájmům

božím a dítek svých!

Slušno ovšem, abyj dítko poslouchalo

hlasu dobrých,

rozumných

rodičův,

aby, se s nimi poradilo: ale rozhodnutí dává
jen Bůh svým voláním v srdci našem.

Ale což teprve, když někdo ze stavu

sam ého čerpá,důvody„ jež rozhodují pouze

o časném prospěchu?

Přeješ si, abys byl rychle a dobře za
opatřen.
——O jaké to snížení věcí nej
světějšíchl [Tedy] církev ma býti ústavem,
jenž by, nas zaopatřoval!
Svatyni učiniti útočištěm pro ty, jižto

buď k ničemu jinému schopn 1 nejso u,

nebo jsou příliš líni, abyl si jinak chleba
vydělavali?
Doufaš, že budeš žíti po ho dln ě? Mý

líš se; stav kněžský je stav utrp ení.

Knězi jest pracovati uvnitř, prawvati
venku; pracovati, aby, posvětil sebe sama,
pracovati, abyg pomohl duším svěřeným.
Knězi jest studovati, kazati, zpovídati, učiti
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mládež, navštěvovati nemocné a konati
mnoho jiných věcí, jež mu jeho úřad ukládá,.
Chceš žíti pohodlně? Běda ti, kdybys
nekázal e Va n g e 1111m !1) Evangelium však

se káže příkladem a.slovem, příkla
dem pravdivým
a hlásáním slova boží
ho, jež vyžaduje bedlivé přípravy a přesvěd
čujícího důrazu, aby, mělo, milostí boží jsouc
zúrodněno,

žádoucí účinek.

-——

Naděješ se pohodlí? O bídný najem
n í ku! Myslíš, že se není pastýři namáhati,
choe-li ovečky, své pasti, choditi za zblou
dilými, nositi unavené, podporovati nemocné,

odháněti vlky„ zápasiti s n1mi,je-li potřebí,
a vyrvati jim' obět? Ano, jen odpočívej,
'dřímej, pas sebe na útraty svého stáda,—?)
buď nečinným a zraď ovečkyJJežíšovy tak
draze vkaoupené; ale — pom'ni na soud
boží a na věčnost!
Ptáš se, jaká je známka. pravéhb po
volání ke stavu kněžskému? ——

Především však si všímej jistých p řed

běžných' podmínek.

Máš potřebnésehOpnosti?

Často se

tvrdí mylně nebo spíše rouhavě, že pro Boha

je všechno
1) 1 Kor.

dobré. Poslyršjen, co Buh

9, 16. —-32) Ez. 34, 8.
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sám praví: Rtové kněze mají ostříh'ati umě
ní a z úst jeho hle'dati budou zakona, nebo1
anděl Hospodina zastupů jesti)

—-—
A kněž

ská. výmluvnost, skrze niž Duch svatý k vě
řícím mluví? Zdlaž bude zdobit-i kněze ne

majíeího důkladného vědeckého vzdělaní?

Je tvůj životneposkvrněný? Mlá
dí čisté a neposkvrněné jest ovšem

nejlepší přípravou; avšak též kajíeníei

mají branu otevřenou ke stavu kněžskému
— kajíeníei, již se na sobě pomstili a ještě
dosud se m'stí za všechno, čím “svémladí zne
světili; kajídníei, již odřeknuvše se již
dávno a nozhodně zlýdh' zvyků svých
připravují se čistou přítomností k ještě či
stější budoucnosti a neopominou ničeho, čím
by, Se zušl-eehtili a ve ctnosti utvrdili.

Znam'ek vlastních“

je velmi mno

ho; .a čím Víde je kde na Sobě poznává, tím
jistější jeho povol.—ání.

Je tvůj úm'msl úplně čistý? Hledáš
ve stavu kněžském“Boha, své a svéhc
bližního
spásy„ a ne věcí časných, ——
cti, blahobmtu, poklidu? Pobadá. tě B ůh,
abys vyvolil tento stav? Slyšíš opět a opět
jeho hlas?
1) Mai. 2, 7.
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Cítíš jakous- niternou to uh'u po tomto(

svatém stavu? Upokojujea po vznáší

te

myšlenka na tvé budoucí kněžství?
Jsi opravdu nadšen pro čes t a s lav u
boží? Toužíš zachraniti (1u š e?
Těší tě Věci duchovní?
Miluješ mo—
dlitbu, sv. svatosti, “zbožnou četbu, obco
vání s osobami zbožnymi a duchovně smý
šlejícími?
Dovedeš přinésti svému příštímu stavu

nějakou obět? Cvičíš se již nyní v odř' 1
kén í, ——aspoň v tom', bez něhOž nemůže

býti srdce čisto a tělo nemůže zůstati chřá
mem Ducha svatého?
Ci jest možna, že bys byl povolán ke
stavu kněžskému, ke stavu 0 b e t a v ěm u, a
nedovedl by ses odříci zlého, odříci se za—

milovaného

hříchu, petlačiti zami—

lovanou naklonnost?

'

Z ko u še j s e, jinochu, _zkoušej se věž

Skoro ze všech ostatních stavů možno
později vystoupiti,

z d e však 11e n í ú s t u—

p u; co jednou svázáno, zůstane s v a z a n o

navždy.

Blažen, jsi-li povolan, abys rozmnožil

svatou řadu velkom slných p řední ch
b 0 jo v n i k ů církvíeInIlgřistovy,blažen, jsi--li
povoLán mezi vůdce Válečné.
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Avšak — ještě jednou budiž ti řečeno:

to jest jedina prava

brána

ke stádci

Ježíše Krista, o níž se praví: Kdo nevchází
dveřmi do ovčince, ale jinudy, vstupuje, ten
je zloděj a lotr.1)

Ano, jinochu drahý, Bůh musí volati!
Běda tomu, jenž se tnepovolaánvtlačí do nej
světějšího ze všech stavů, jemuž údové jeho

již tim, že mu neprospívaji, převelice škodí.
Hrozný to výrok Pravdy věčné: Všeli—
kě štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský,
vykořeněno bude ,2) nepřinese užit,ku ne
prospěje sobě ani jiným“ &-hodí se jen na
oheň.

51. “Evangelické rade.
í: Chceš-li dokonalým býti. jdi, prodej,
co máš, . . . pojď a následui mne.

aiz,

Luk. 18, 22.

Tím že nam lidem poručeno, abychom
Boha milovali z celého srdce, z celé duše

a ze vši síly, své,3) jsme všichni povo

lani kdokonalosti

——

Dokonalost však jest dvojí; jedna jest

podstatná„
1) Jan
10, 27.

nevyhnutelná., druhá pak

10, 1. —-—2) Mat.

15, 13. — 3) Luk.

.—

—— 26'3

—

vyšší, nadcbyěejn'á., jež se obyčejně nazývá,

prostědokonalostí.

Dokonalost podstatnšál,nevyhnutelná., vy

lučuje ze srdce našeho všeliký t ěž ký

h ř í ch, jenž lásce odporuje a nás od Boha dělí.
Vlastní dokonalost, ona vyšší, nadoby
čejná. dokonalost, má cíl mnohem vy,š š í.
Odlučuje se ode všeho, co by. jí mohlo překa
žeti spojiti se s Bohem; varuje se všeliké

nezřízeně
lásg hak nade
světu, všecko
potlačuje
sebe
lásku; miluje
a milu
je-li něco mimo Boha, miluje to jedin ě

neb aspoň hlavně

k vůli Bohu; lásce

k Bohu podřizuje všechno a pro Boha jest
hotova ke každé oběti.

Dokonalost
sama odlišuje se od
prostředků k dokonalosti.
Tři jsou hlavní prostředky, k dokonalo
jsti, jež nám' Kristus Ježiš slovem a příkla
dem kvolbě zůstavil; jsou to prostředky, jež
příkře odporují trojí žádostivosti, ——
žádosti
očí, to jest touze po majetku; žádosti těla,
to jest nezřízenosti nižší časti lidské při
rozenosti; pýše života, to jest nezřízenosti
ducha; a tyto prostředky slují: dobrovol

ná. ch udo ba, ustavičná ěis to t a, úplně
p o s l u š e n s t ví duchovního vrchního.
Statky, tohoto světa jsou trojí: statky
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zevnejs1statkyjtělesné,
ševní.

statky du

Ne po ř|á,de k vzhledem k těmto stat
kům zapovídají nám přísně p ř i k'a z a n í
boží Kdokoliv byl kladl v tyto statky po
slední cíl svůj, kdokoliv by pouze o ně pe
čoval, pozbyjl by| jistě statků nebeských,
Vě čn ých. Možno však těchto statkův u

žívati

a předespasenídojíti; nenít' nam

po 1 učeno, by,-chom'se jich úplně zřekli
Odneknem'-eli se jich úplně, dojdeme

ovšem snadn ej i a jistěj 1 posledního

cíle svéh'o, právě tak jako ten, kdo nemá
žádného břemene, snadněji přeplove proud,
než k'do “mnohými věcmi jest obtížen.

Proto nam Spasitel v evangeliu radí,

abychomse odříkali;
nýbrž jen radí;

nenutí

nas,

jsa naším nejlepším příte

lem, nejpečlivějším otcem, a maje nejen naše

spasení vůbec,nýbrži největší naše

do bro na zřeteli, chce nám“ poskytnouti
příležitosti k větším' zasluh'am a dava naší
velko plnosti rozsahlé pole činnosti. —

Chces- li dokonalým býti, jdi, prodej,co„

ťm'ašadej chudým; apřijd' anásleduj mne,1)
——ch ce š- li .
1) Mat. 19, 21.

.
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Je stav

zde na zemi, v němž žiji

všichni, již chtějioe pojistiti a dokonati dílo
svého spasení, dali se na onu oestu, kterou
nam Spasitel V evangeliu radí; proto se
se zavazují Bohu a svým představeným

zvlaštními slavnými slib

„ že chtějí vy

plnitievangelické 1agyj

Stav řeholníjest teda.stavem do ko
na losti, protože stanoví každému, jenž
do něho vstoupí, abyJ zachovaval způsobem
od církve schváleným to, co dobrovolně slí
bil: dobrovolnou chudobu, ustavičnou čisto—
tu a úplné poslušenství.
Dobrovolnou ch'udo bo u vzdává, se ře
holník všelikého prava na jakýkoliv majetek,
odříká' se všelikého požitku časných statků,
jenž by se podobal jakémusi právu na maje
tek, odříkase všehosamostatného vlastnictvi

Evangelická.čisto ta nevaruje se pou
ze všeliké zapovězené, nečisté rozkoše, -——
_a to následkem výslovného slibu -—-—,
nýbrž

odříka se též manželství, aby, se duše mohla
jedině Panu zasnoubiti &jemu tím věrněji
sloužiti. Tato čistota hledi si tedy, již zde
na zemi osvojiti, do pouze nebešťanům usou
zieno: že budou jako andělé boží.1)
1) Mat. 22, 30.
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Úplnýmposlušenstvím

odevzdává

se řeholník ive věcech, jež božský zakon
lidské svobodě ponechal, úplně do vůle du—
chovního představeného, v'němž vidí zá.—
stupoe božího. ——Obětovati vůli,
onen

velký statek, jímž rozhodujeme nade všemi
jinými statky„ tot zajisté obět Všech obětí.
Ano, lepší zajisté než oběti jest poslušen—

stvíll)
Jak vznešený

je tento dar doko—

nalosti, pochopí zajisté každý, kdo důklad

něji uvaží rozdíl mezi přikázáním

a

1ado u, kdo si všimne nozdílného stup n ě
lásky, ježnás pobádá, abychomkonalii to,
conám přikázáno, ito, cose nám pouze radí.
Přemýšlej a pozoruj velký rozdíl mezi
dvěma osobami Tento člověk nechce býti

nepřítelem
božím a protovse vystřiha
hříchu smrtelného;
ale přaní božích a
jeho rad nedba, pravě proto, že jsou to jen
radyJ a že může Spasen býti, i kdyby jich'
nezachovaval. Jinému naopak dost-ačíi n e j

menší přání boží a hned obětuje vše, co
má) a míti může. A k této své obětavosti
zavazuje se slavnou přísahou a nevzdáýse ji
nikdy,. Vidíš-li rozdíl v lásce?
1) 1 Král.

15, 22.
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A který život podobá.se více životu
Ježíšovu,
“zda život podle přikázání.
nebo život podle rad jeh0? Bohatství, ra
dostí smyslných, Vlastní vůle, -—'toho J ežíš
nechtěl znfáti, zvoliv si pravý opak jejich:
chudobu, kříž, hanbu, pokorné poslušenství.

A jak vyrovnáme

onu neutěšenou

propast trojí žáldostivosti, jež se v nás ote—

vřela po prvním hříchu? Jak jinak, než obě
tujíce ony statky, jichž jsm'e žneužili a
tím' pravě onu propast utvořili? Protože
však člověk lpí s veškerou vroucností své
k zemi nakloněné myslí na oněch statcích
jest pro něho opravdu obětí vsech obětí,
zříka-lise jich zpusobem svrchu naznačeným.
Ouddati se úplně Bohu, Vzdáti se Všeliké ná—

klonnosti k věcem pozemským, abychom
Boha tím více milovati mohli, — to dovedou
věru jen duše veliké!
Ty. patříš s podivem na takovou výši
křesťanského odříkání?
Ano, vznešené jest opravdu, ——ale ne

nedosažitelné; vznešené “tak, že povolanu
hýti k němu jest jednou z největších mi
lostí, jichž se nám od Boha dostává.
Ale jak"'ro'm0žno? tážeš se dále, jinochu
drahý. ——
Každý, kdo si nějaký stav životní
vyyolí, chce v něm“býti št'as t en. Ale stav
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neustálých obětí &odříkání, — jak může
ten'učiníti někoho šťastnýml? A jaké od—
měny

se nám' ldOstane za tak veliké na,—

máhání?

Slyš a, div se!
Kdo se “chce státi úd-em tohoto stavu,
tomu jest ovšem' opustití oto'e, matku, b'm
try, sestry, přjáltele,jest m'u Se vzdátí peněz,

slávy, rozkoše, svobodv, — jest mu odejíti

ze světa, aby jediněBohu sloužil; jemu
jest vstoupíti na stezku trnitou, jeho heslem
po celý život jest: kříž, a to kříž větší,
těžší, než kříž křesťanův obyčejných; & hle,

——
(právě to jest ono štěstí, jež mu jeho
stav peskyjtuje.
Zdá; se ti to nemožným? Jen uvažuj
zevrubněji.
Tento stav m'á;všeckygznámky s p ás y.

Tento stav
konalostL

je stavem nejvznešenější do

Tento stav je stavem vy,volen ých,
je stavem, v němž možno získati nesčetných
zásluh, je stavem, jenž dává zvláštní právo
na největší odměnyi v říši slávy, & veleb'nosti.

A p*rotoje též stavem šťastným,

o

blažujícím'; vede ke štěstí největšímu, věč
němu &obležuje již zde na zemi, poskytuje
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údům svým bezpečné naděje na štěstí ne—

beské, nikdy| nehynoucí.
A tato zaruka, tato bezpečná. naděje
na věčné blaho, ano i to „vědomí,jak veliký
jest rozdíl mezi světem zevnějším, jenž vše—
oek' ve zlém; jest postaven, a světem niter
ným, — oblažuje srdce toho, jenž z Lánský,
'k Bohu všeho se odřekl, takovým poko—
jem, který převyšuje všeliký smysl,1) po
kojem, jehož svět dati nemůže '22 piobože o
něm ani zdání nemá.; myšlenka, že pro Boha
v še chno obětoval, že Sl Boha nejbohatšího
a nejštědřejšího takmka dlužníkem učinil,
naplňuje duši jeho útěchami, jichž mu ne
mohou ztrpčiti sebe větší protivenství ži

vota vezdejšího: a toto pravě

stonasobna

jest ona

odměna, již Ježíš,hlasatel

rad evangelických, tak slavně přislíbil již
pro tento život.
Svět ovšem nemůže pochopiti, jak mož
no nalézti pokoj v boji, v obětech“ a stra
daních.
A přece je to pravda, ——
pokoj, ne

výslovný

tu pfokoj. Není to ovšem

pokoj zahiáilčivý,změkčilý,

líný, není to

pokoj, jenž by, [povoloval každé žádosti, jenž
1) Filip.

4, 7. ——2) Jan

14, 27.

'
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bx se poddaval převrácené přirozenosti a
podporoval jeji nenasmtná. přání; naOpak,

je to pokoj, jehož původem jest svata

z.á.št proti

sobě samému, obětavost,

potlačování smýslných náklonností, sebelá
sky„ svévole, — pokoj v chudobě, pokoře,

skrýtosti, trpělivosti, pokoj, jejž zjednává.
nejvěrnější konání všech, i sebe těžších po
vinností.

Podivná. to protiva!

Mnohý člověk

má.. všechno, po čem jen bažiti může, jest
bohat a vážen, užívá., hýří, neodepře si ni
čeho, —- a přece jest nespokojen, naříka si,
chce více, chce něco jiného, bojí se, mučí se,

užír.á. se, hledí nevesele do minulosti ido
budoucnosti: kdežto muž obětavý vesel, kli—
den, v úplně shodě s Bohem a s sebou sa
mým, s útěchou vzpomínaje na minulost, za
niž se kal a ještě nýlní kaje, pln naděje do
budoucnosti, jež mu s onoho světa vábně
kýne, ničeho se ncboje, ničeho nečekaje než
blažené věčnosti, žije dny, nejštastnější a
neměnil by| se žadným, sebe větším miláč
kem tohoto světa
Tato protiva ti dává. mnohá n a učen í,
_milý jinochu, třeba bys nebyl povolán ke
stavu tak vznešenému!

Svět slibuje a neplní. Mluvíneu
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stále o štěstí, a přece je tu jen plno bídyJ
—-zřejmě a ještě více t a jn é Mluví neusta
le o pokoji, 1) a místo pokoje Vidíš jen bouře
a zmatek.2)

Hospodin

slibujea p lní; nebot'není

možno, abyJ Bůh klama1.3)
A. HOSPOdÍnmluví takto: Pojďte ke mně

všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, ja
vás oběerstvím.4) Vezměte jho mé; jho mé
zajisté jest sl a d k é a břímě mé leh k é.5)
Buďte pokorní a trpěliví jako já. a na jde

te pokoj

duším svým. Ještě více: Amen,

pravím vam, každý, kdo opustí dům, neb
i bratry, nebo sestry, neb otce, nebo matku,
neb manželku, nebo syny, aneb pole pro

jméno mé, stokrát více vezme a životem

věčným “vládnouti bude.6)

EEE

1) Jer. 6, 14. -—A2) Jer. 30, 5. ——3) Zid. 6,
18. ——4) Mat. 11, 28. — 5) Mat. 11, 29. 30. -—

6) Mat. 19, 29.
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Kniha čtvrtá.

DOKONÁNÍ.

]. Svaté mládí.
Stáří ctihodné není vždy to, které
jest dlouhověké, ani počtem let.
měřené. Kniha Maudr. 4, 8.

Neni-liž i mladík

sch0pen dosíci dů

ladné ctnosti, ano i veliké d o k o n a l o s t i ?

Což je snad svatost výsadou stáří
né zralosti, jíž nabýváme lét y?

a

() nikoliv. Jsou zajisté mladíci, kteří mají
ralého ducha v prsou mladých, a kteří, do
onavše v krátku vyplnili časy mnohé.l)
Neboť stáři ctihodné, praví Písmo sv.,
ení vždy to, které jest dlouhověké, ani po
tem let'měřené; nýbrž za šediny jest m y sl
lověka a za věk starý život neposkvrněný.2)
Jaká to myšlenka povznášející: jsem tak

ilád a mohubýti svatým!

Mohu býti svatým! Či mi snad brání
Iůh? Zajisté nikoliv, ano právě on chce,
bych, ačkoliv tak mlád, posvětil mu život
vůj. Praví-li Kristus: Buďtež dokonalí, jakož
Otec váš nebeský dokonalý jest,3) myslí to
cela všeobecně, hlásá to každému věku, kaž
') Moudr. 4, 13. -— ?) Moudr. 4, 8. 9. 3) Mat. 5, 48.
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dému pohlaví, každému stavu. A píší-li apo
štolové: Tat jest vůle boží, s v a t o s t vašeJ)
nevymezují svatosti jedinému jen věku.
M 0 h u býti svatým. Jako všem ostatním,
i mně uštědřuje Bůh mocných milostí svých;
mohu o ně pio iti a Bůh mně neodepře do
brého ducha svého ,2) budu- li jen upřímně o
něj žádati. I j á mohu se Opírati o Toho, jenž
o sobě pravil: Beze mne nemůžete nič eh o
učiniti,3) ale skrze posilňující milost mou mů

žete všechno.4)
Mohu

býti svatým. Nesnází, těch jest

o'všem hojnost: lehká mysl, odpor rozpouta
ných vášní, nezkušenost, slabost. Avšak ——
tyto nesnáze nejsou n e p ř e m o ž i t e 1 11y.

Léta, ostrovtip a zkušenost světská, —
což nám ty pomohou při této důležité práci!
Posloucháme-li však pozorně hlasu božího,
zpytujeme-li zákon Páně, přemýšlíme-li o
Bohu & věcech božských, všímáme-li si nauk
mužů Bohem osvícených a příkladu lidí spra
vedlivých — pak můžeme se nadíti, že vnik—
neme v tajemství pravé blaženosti v Bohu.
Zdobí-li nás však perla n e p o s k v r n ě

ného života,

buďme jisti, že poch0píme

1) I. Thess. 4, 3. — 2) Luk.
5. —- 4) Filipp. 4, 13.

u,

13. ——3) Jan

15,

Lejlépe a nejlychlejí \šechno to, co souvisí
e svatosti. Č 1s t e' s r (1c e jest nejlepším

.rcadlem,

v němžto září věčné, nejčistší

větlo, Bůh Nejsvětější.

Mohu

býti svatým. Snad právě mla

listvý věk má v té příčině rozmanité výhody.
Mladík má méně p ře d s u d'k ů. Svět
losud nezatemnil jeho obzoru. Jeho srdce jest
věžejší a nadchne se snáze pro dobro. jinoch
lení tak vypočítavý a proto je též p odni—
: a v ě j š í.

Moh u býti svatým. V pravdě, ó Bože
nůj! "Hlasně ozývá se to v nitru mém: Ty
nůžeš! Praví mi to vlastní můj rozum, do
:azují mi to příklady svatých, věčná Pravda
ni hlásá: Ty můžeš, jinochu, nic ti nebrání,
.no ty m-usíš
.. A přece, něco mě zdr—
. u j e.

Co mi brání, abych se nestal svatým a
Lespěchal k cíli mravní dokonalosti?
O velký Bože, já s a m si prekážím, má
b a h'ě lo st, strach přede vším, co sluje
»b ět

Váliám ch0piti se vhodných p r o stř c d k ú.
Prchám před každou n a m a h o u, bojím
e b oj e. Nemohu se nijak odliodlati, vystou
>iti konečně proti své zkažené ln'rirozenoati,

vypovědétí jí válku & hojm ati s ní s neúpros
nou přísnosti.
Jedno jest ovšem jisto: zrno musí nej—
prve

11m ř i t i, pak se teprve

m n () ž i. Ne

umře-li však, zůstane s a m o t n é, nepřinese

užitkuJ) nenaplní sýpek.
Tohoto n m í r á p i se bojím. A přece
—--toto umírání jest životem, povstáním, ne.

smrtelností.

2. Svatost.
Budete svatí, nebo já svatý jsem.

Lev.11,45.

Co jest svatost? Což jiného, než pokud
možná největší shoda lidského myšlení & jed—

nání s myšlením a jednáním Toho, jenž je
svatost sama?
Ty, jir-oehu dlahý, představuješ si snad
pod svatosti něco úplně zvláštního, co jest
docela mimo nás; myslíš na veliké skutky,
divy, na něco neobyčejného, nadlidského.
Nikoliv.

Lidé se nestávají

svatýmí,

podohujíeeboží všemohouenos't

na.—

nebo

podobné vlastnosti, jež nám Boha ukazují
zvláště v jeho velikosti: nýbrž .napodobujíce
___—

1) Jan

12, z.;.

„_g
Boha jediné V tom, že vzdalují z h_vtosti své
všeliké, i nejmenší zlo.
Proto též nestojí nikde psáno: buďte
všemohoucí jako já, Bůh váš, nebo něco po
dobného; nýbrž budete s v at i, nebo já
s v a t ý jsem.1)
Bůh je svatý, protože nenávidí zlého,
dobré však miluje a chce je.
Bůh je svatý, protože se neodehyluje a
nemůže

se. oclchýliti

od v ě č n ě h o z a k 0-

na, jenž jest on sám.
Bůh je svatý, protože je docela č i s tý
a není na něm ani stínu poskvrny.
Bůh je svatý, protože je v něm spojeno
všechno, co si' jen mravně dobrého a (l o k o
n a l é h o mysliti možno.

Bůh je však svatý

n o s t i.

svou p řir 0 ze

Bůh je svatost svou p o (1st a t' o u.

Bůh je svatý bez míry a konce, on jest

nekonečněsvatý.

V Bohu je svatost

_

(l o k o n al á, jež. se

nemůže zvětšiti ani zmenšiti.
Boží svatost jest n e 0 b s álů lá, jest
plnost veškeré svatosti, pramen veškeré sva—
1) 3. Nlojž.

11, 45.

tosti, příčina veškeré svatosti, předmět, mira,
vzor, konečný cil veškeré svatosti.
Rozumný

t v o r“ je s v a t ý, nenávidí-li

zlého, jen potud je svatý, pokud nenávidí
zlého, dobré včak miluje, chCe a vykonává je.
Tvor je svatý, zachovává—li s nezlomnou
věrností v ě č n ý z á k o n, jenž jest Bůh sám.
Tvor je svatý, jest—lictnostný a touží-li

všemožně po dokonalosti.
Tvor může však býti svatý jediné s k r 2 e

B 0 h a.

_

Ve tvoru je 'svatost

nabytá.

pouze p ří p a d n á,

Svatost tvorova jest omezená a konečná;
vždyť nemůže Boha nikdy tak milovati, jak
toho zasluhuje, nemůže se s nim nikdy tak
Spojiti, aby se stal bytostí jeho.
Svatost tvorova se m ě n í, může se zmen—

šiti, může se však i zdokonaliti.
'
Svatost tvorova jest a zůstane slabým
s tin e m svatosti věčné; k ni přirovnána jest
skoro ničím; ona je svatosti, protože napo
dobuje a pokud napodobuje svatost boží.
Poznáváš tedy jasně, prs-č Bůh mohl,
proč Bůh rn u s el říci člověku: budeš svatým,

nebo já svatý jsemJ)
1) 3. Mojž. u,

45,

_.11__.
Protože já svatý jsem, musíš ty býti
svatým — jen proto jšem tě stvořil; stvořiv
tě pro sebe, abys jednou patřil na tvář mou,
rnusel jsem též chtíti, abys byl svatý, neboť
nic neposkvrněného nevejde do nebe.1)
Jako já svatý jsem, mu51š i ty svatým
býti — přibližně, podle svých sil, v oboru
svého pozemského stavu, přiměřeně milostem,
jež jsi obdržel.
,
Poznávám, Bože svatý, že nebudu nikdy
s tebou s p oj e n po tomto životě, nejsem-li

svatý! Jen věci stejné

mohou se spojiti;

ty však jsi docela čistý, docela svatý, proto
musim i já býti čistý, docela čistý, i já musím
býti docela svatý.
Co jest mi tedy činiti zde na zemi? jest

potřebl, abych se vždy víc a více očisto
v al. Jest mi v sobě víc a více 11í č i ti všech
no, co odporuje svatosti. Jest mi v sobě víc
a více Boha zobrazovati. Ctnosti musejí se

mistáti druhou přirozeností,

se

r o 2 h oj ň o v a t i,

musejí

musejí

velkolepě

z k v ě t a t i.

Ale-ach!— té lidskéslabosti!

Ne — nezoufám! Vždyť nemám dosíci
svatosti ze sebe.
Nikoliv ——mám a mohu
1) Zjev 21, 27.

jí dosíci jediné s rn ilostí
hoží. Tobě. tedy,
tobě, ó nejsvětější, nejčistší Bože, úplně se

odevzdávám! Ty mě posvěť a učiň ze mne,
co chceš, abych mohl jednou věčně u tebe
dlíti.
Pravíš, jinochu milý, že jest nám těžko
napodobovati v sobě svatost boží, “když ji
nikdo okem svým nespatřil.
Což jí opravdu nikdo neviděl? Nepřišla

nám opravdu svatost boží nikdy

na oči?

Čemu nás učí víra? Zda jsi neslyšel, zda jsi
neviděl očima svýma, zda jsi nespatřil, zda
se nedotýkaly ruce tvé — slova života, co
bylo od počátku.“)

Či se takořka neztělesnila

neko

nečná svatost boží ve Kristu Ježíši?
Bylo by nám ovšem bývalo nesnadno
představiti si svatost bOŽl a mysliti si ji způ

sobemlidským,

avšak Syn boží přišel

nám v té příčině na pomoc. Stal se člověkem,
přebýval mezi námi ,2) žil v poměrech nejoby
čejnějšich;

jeho

p ř 1 kl &(1y, jeho

11a u k y

otevřely nám veškerou tu hloubku svatosti
bož. samé. Já, praví Ježíš Kristus, m lu vím
1) I.

Jan

1,

[. —-—2) Jan

1, 14.
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na světě—,co jsem slyšel od toho,

kterýž

mě

poslal;1) dělám dílo svého 0 t ce.2)

Vniknitedy v ducha

Jež1šova,ji—

nochu drahý, a svatost nebude ti již pojmem

nejasným. Následuj nauk

a příkladů

Ježíšových — a budeš jistě svatý, jako otec
tvůj nebeský svatý jest a dokonalý.3)
Č) Bože. můj, jsem určen, abych jednou
před tvým trůnem pěl onen starý a přece
věčně nový chvalozpěv: Svatý, svatý, svatý
jest Pán Bůh zástupů,4) a nesnažil bych se
sám svatým se státi, abych mohl jednou se
svatými zpívati tento ChValOZpěVtvé sva

tosti?

3. Snaha po svatosti.
Blahoslaveni, kteří lačněji & umí
po spravedlnosti. Mat. 5, 6.

První & nejhlavnější podmínkou svatosti
jest, abychom vážně c h t ěli svatými se
státi.
Protože nám svatost není v r o z e n a,
protože

jí nás Bůh neobdaři

b (=.z našeho při—

činění, protože nepřijde s a m a : jest se nám
') ]an 8» 26.
*) Zjev. 4, 8.

'“

') Jan

9. 4. ———
3) Mat.
'

5, 48. __.

o ni snažiti,

to jest, účinněch títi, ruku

k dílu přiložiti, užívati prostředků.
Tato snaha vychází tedy předně ze živého
p ř e s v e (1č e n í, že jest

nezbytně

potřebí

našeho spolupůsobení.
Dále jest si nám Opravdové v á ž i ti
toho, co svatosti sluje, jinak není o této snaze
ani řeči.

Jest nám poznati, že m u si m e pečovati
() svou duši, péčí ne snad pouze nejpotřebnější,
nikoliv, nýbrž péčí h o j n o u, všestrannou.

Tato snaha vyplývá též z obavy

ne

bezdůvodné, že nedojdeme-li svého posledního
cíle Způsobem skvělým, výtečným, mohli by—
chom se s ním snad úplně minouti.
K tomuto přesvědčení druží se pak upřím

ná touha, abychom byli Bohu co možná nej
vice podobní, a ochota, podniknouti všechno,
co dle svatých úmyslů božích dokonati má
proměnu naši v Boha.
Hotovo srdce mé, Bože, hotovo srdce
měli) Pane, co chceš, abych činil?2) Mluv, Ho
Spodine, nebot slyší služebník tvůjl3)
To "je smýšlení svaté, to jest mysl bohu
libál Nebudiž mezi, nebudiž výjimek! Do
! ŽL lO'“,
/ 1. _- 2 Sk. &P . 9, O. ——'-3 ]. Král.

3.9.

k o n a 1o u chce býti duše naše, jako Bůh
sám dokonalý jest;1) ale protože Bůh je ne—
konečně dokonalý, nepřeje si duše naše od
dechu, dobře vědouc, že cíl ještě daleko, da

leko vzdálen, i kdyby se sebe více namáhala,
sebe více po něm toužila.

Hle, to jest pravá žíz e ň, to jest pravá
la (*n 0 st po spravedlnosti, o níž praví Pán,
že blahoslavení,

kteří lační a žízní po spra—

vedlnosti, neboť _oni nasycení budou?)

na

s y c e ni -— úplně ovšem teprve na o n o m
s v ě t ě, kde přestává všechen hlad, však na
syceni již i z d e, usPokojujícím vědomím, že
jsme vykonali vůli boží, a sladkou předtuchou
zajištěné přehojné odplaty.

Jaká je tedy tvá

touha

po sva—

t o s t i, jinochu drahý?

Těžkého hříchu, hříchu vůbec

jsi se odřekl; avšak toužíš též po křesťanšk'e'

dokonalosti?

Planeš touhou, duchovně r ů st i, zako
řeňovati se hloub a hloub v jednotlivých ctno—
stech, povznášeti se výš a výše?
() žel Bohu, že. jsme v té příčině tak
skromni, Spokojení s tou tr o c h o 11, pro niž
maříme nejlepši s_íly své! Myslíme, že jsme se
1) Mat.

5, 48.

—-——
2) Mat.

5,

6.

AIG"
již dosti napracovali, odstranivše zlé a na
byvše tolik ctnosti, abychom nebyli od Boha
zavržení, aby nás přísně netrestal!
Avšak toto naše jednání bývá již zde na
zemi přísně káráno. Bůh nám vyčítá, že jsme
skoupými, svědomí nám připomíná naši zba—
bělost, ano i lidé Zpozorují velmi snadno naši
polovičatost. A vzniknou-li časem v nitru
našem obavy, že naše spasení není dosud tak
jisto, jak se domníváme, nejsou jistě bez

podstatny. Ruka Páně není tak daleko ote
vřena, jak by někdy v n e 0 b y č ejn ý ch
případech a potřebách našich bylo žádoucno.
' Rozplameň tedy v mladistvém srdci svém
vroucí touhu, býti Bohu víc a více podoben.
Nedruž se k oněm duším, které jen vždycky
říkají: Musím to? Musím ono? Jsem po

vinen?

Ztratím nebe, nevykonám-li toho?

Kupecké to duše, obyčejná nízká srdce!
Víš, jak daleko by tě. Pán zavedl., k jak
veliké svatosti by tě povznesl, kdyby se's mu
úplně svěřil? O ——ani tušiti
nemůžeme,
co by s námi Bůh učinil, kdybychom se mu
zcela“ přenechali! Nechtěj tedy urážeti Boha,
vymezuje mu hranice a zůstávaje za jeho
svatými úmysly!
A mimo to, zdaž jest

nebe totéž. pro

v š e e h 11y ? Nikoliv, _Isou tu rozličné stupně

slávy

a Spravedliví různí se tam nahoře,

jako se různí hvězdy od sebe jasem a barvi
tostí svého světla.1)
Běží-li o věci časné, ó jak jsme tu č i n n i.

Namáháme se, pracujeme, chceme býti pořád
bohatší, hledíme zvýšiti slávu svou, snažíme
se zlepšiti své postavení, obohacujeme se
novou a novou vědou, vymýšlíme tisíceré
Věci. Pokrok,
zní všeobecné heslo s_vnů
lidských.

Ano, pokrok!

Kráčej od ctnosti kv

ctnosti, nepřej si oddechu, nezoufej, nespo
kojuj se málem!
O vyvyš

jen hodně—.vysoko

cíl svůj,

ji—

nochu drahý! Šíp padne bohužel ještě dosti
hluboko, jeho vlastní tíže stlačuje jej mocně
dolů.

4. Božská vnuknutí.
Aj, stojim u dveří a. tluku.
Zjev. 3, 20.

jak často stojím u dveří tvého srdce, ji
nochu drahý,

prose,

abys

mě v 9 u s t i 1,2)

já, tvůj Spasitel, já, tvůj dobře smýšlející
1) !. Kor.
ny:—louky . rady.

15. 41.

—2) Zjev.

3, zo.
IL

..
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rádce, tvůj nejnczištnější přítel, tvůj nejsta
rosllivějši otec!
0 t e v ř e š m i—?

Otevřeš mi rychle?

Jak dlou h o jest mi často čckati! Jak
často mne ani neslyšíš, jak často jest mi ode
'jíti se srdcem :]:ormouceným!
A komu to škodí?
Věz, že nikdy nedojdeš svatosti, nebu
deš-li p o z o r n ě poslouchati hlasu mého,
nebudeš-li věrně p ů s o b i t i s milosti móu.
Oinamuji ti svou vůli. Víš, co ti konati,
čeho se ti varovati jest.
Ode mne se naučíš, jak bys mohl nej—
dokonaleji jednati a získati si přízně mého
nebeského Otce měrou nejvyšší.
Učím tě věcem už i t e č n ý m ;1) vedu
tě cestou, .po které kráčeti jest Spasitelno.
Já jsem s v ě '( l o pravé, kteréž osvěcuje
každého člověka, přicházejícího na tento svět?)
a chci o s v i t i _ti tvého ducha. V tomto světle
vidíš, kačemu jsi zde. na zemi, k jaké mravní
velikosti jsi povolán a jak jí dosáhneš.
Přináším 0 h e ň s nebe3) a pustil bych jej
tak rád do tvého srdce, aby se všechno za

p álilo.

Povzbuzuji lásku tvou, činím ji

1) Is. 48,57.

-——2) Jan

I, 0. -—-3) Luk.

12. 49.

__.19_

íčinnou

a vynalézavou,

poskytuji

potravy jejímu obětavému duchu.
Na tobě záleží, chceš-li oči své otevříti
světlu, chceš-li vpustiti paprsek, chceš-li krá
řeti ve. světle.

Na tobě záleží, chceš-li r o z d m ý c h a t i

svatou jiskru, nechceš-li dáti uhasnouti roz
plameněnému ohni.
O jak velice zneuznáváš svůj prOSpěch,
zavíraje srdce své mým vnuknutím, neřldě se
jimi s v ě d o m i t ě ! Jak mnoho může závi

seti na jednom vnuknutí!
Jak n e u c t i v ě jednáš, neposlouchaje
mých slov, anebo na ně okamžitě zapomínaje,
nebo “si jich dokonce ani neváže!
Ano, stojím u dveří tvých & tlukuJ)

&
nikdo-li mi neotevře, od e j du a zanesu své
požehnání lidem moudřejším, vděčnějším!
() poslouchej tedy příště pozorněji hlasu
mého a buď učelivějším. Ustraň se více před
světem, aby ti pustý hukot jeho nepřekážel
mě slyšeti, aby tě příklad jeho nesvedl, abys
nedbal volání mého.
P 0slo ach ej

klepajícího

ješ-li, že jsem to já, otevři
vpusť mě a nechej mě u sebe.
1) Zjev. 3, zo.

a

Zpozoru

mi hbitě &

...za..
Miluje-li kdo mne, řeč mou zachovávati
bude, & Otec můj bude jej milovati a k němu
přijdeme, & příbytek u něho učiníme._')

5. Poučení a návod.
s mužem svatým ustavičně bud'.
Sir. 37, 15.

Špatných

cest a oklik jestvšude

dosti, a proto jest nemálo důležito, abychom
měli dobrého

Vede-li

rychleji
cíli.

v ů (1c e.

tě někdo,dojdeš jistěji,

a záslužněji

k vytčenému

Též cesta ke svatosti má svá temná a ne'
bezpečná místa, též ona jest nerovná, spádná,
klikatá, a my bychom po ní chtěli kráčeti
b e z v ů d e e ?

Běda s a m o t n e m u ! Nebo když padne,
nemá, kdo by ho pozdvihlfi) _
Blázen jest,

kdo doufá v s 1'(1c e s v 6.3)

Ale s mužem svatým ustavičně

buď,

kteréhožkoli poznáš, že zachovává bázeň boží,
jehožto duše jest podle duše tve' a kterýž, když
bys poklesl ve tmě, polituje tebe.4)
Tento muž bude zajisté onen, jemuž jsi
m.

1) Jan
14, .:3.
—-——
4) Sir. 37, 15,

—2) Kaz.
16.

4.

10.

--——3)

Přísl.
'
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svěřil duši svou, jehož jsi hlavně \' soudně

stolici pokání zasvětil do tajemství
srdce, tvůj
c h o v n i.

Jest

zpovědník,

tvůj

ovšem lhostejno,

v ů d e. e

svého
d 11-—

kdo ti 1“o z h ř e

š e ní uděluje, jest-li jen vůbec zástupcem na
místě božím: avšak velmi důležito jest, kdo je
tvým zpovědníkem, kdo tě poučuje & v e d e.
Kněz na mítě božím nem pouze s o 11d

cem, nýbrž i lékařem;

a kdož by ne

věděl, že se lékař od lékaře velice liší?

Ten, kdo tě v ede na cestě duchovní,
má mnohem větší úkol, než pouze rozdá
v a ti sv. svátosti.
O mnohých věcech jest mu poučiti duši
po dokonalosti toužící: o způsobu, jak by
s výsledkem bojoval proti rozmanitým náru
živostefn, o důvěrnějším obcování s Bohem,
o rozličných způsobech modlitby; jest mu dále
ukázati svému svěřenci, jak má konati jisté
dobré skutky, jak má vždy horlivěji konati
povinnosti svého stavu, jak by nabyl jednot
livých ctností a zdokonalil je..
Jsi již ve všem tom, jinochu drahý, tak
2 b ě h 1ý, že bys vždycky sám našel nejlepší,
nejkratši :] nejjistější stezku, kterou bys měl
kráčeti?
'

„O nedůvěřujme

si více ve věcech nad—

přirozených než ve věcech řádu přirozeného.
Smutný by byl pohled a přece zároveň

směšný, kdyby slepý se odvažoval vésti ji
u éh o slepceJ) ale neméně smutné a směšné
by bylo, kdyby si chtěl slepý s á m býti vůd—

cem a na cestě nerovné, klikaté, neznámé.
Máme přátele a vážíme si jejich slov.
Ale drahocennější než pouhý tovaryš a přítel
stoluz) jest přítel, jenž má jediné. blaho naší
d 11še na srdci a jenž jest zároveň zkušený
a schOpný, toto blaho zdárně podporovati.
Máme r á d ce; mluvíme s nimi často a
obšírně o svých plánech a podnicích; těžíme
z jejich vědomostí a dbáme jejich rady. A o
záležitOstech svého nitra, záležitostech nej
důležitějších, neradili bychom se nikdy?
Máme 11či t ele, kteří nás vzdělávají ve
vědách a uměních; dlouhá léta řídi nás jediné
oni a jejich výroky jsou nám skoro neomylnými.
A přece není cesta. vědy daleko tak nebez
pečná a neznámá jako stezka života niterného.
P o'b ] o u z e n i & zacházky

nemají

tu

daleko tak nebeZpečných následků, jak omyly
a chyby, kterých se může d0pustiti duše, učíc
se vědě svatých.
1) Mat.

15. I4. —- *) Sir. o, IO.

Tam neběží () nic jiného než o p o z e m

s k o u moudrost, o časný zisk, o vzdělání roz
umové, o místo v lidské společnosti, kdežto

zde je na vážkách věda sp asy,
věčnost.

duše, Bůh,

A ti učitelé vědy lidské, mají liž také
s v á t o s t ní posvěcení?
jak velikými diky byl bys povinen Pro—
zřetelnosti božské, jinochu drahý, kdyby ti
dala též osvědčeného mistra, který by tě vedl

na niterné. tvé pouti životem!

_ Tvůj rozum a tvá vůle jsou dosud tak
nedokonale vyvinuty a potřebují osvícení a
posily, a — té se jim dostane od osvíceného
vůdce duchovního.

Či není tomu tak? Rci, kde je tvá 2 k u
š e n o s t ? Znáš svět dostatečně? Neošálí tě
tento ošemetný svůdce? Spozoruješ jeho léč

ky? Je ti známa podlost zlého

ducha?

Nepřeceňuješ svých sil? Víš o dObrých 2 b r a

n i c h? Jsi dosti rozvážný? Znáš své náruži
vosti, klamy s e b e l á s k y, přirozenost,

voj a niternou souvislost rozličných ctn

stí?

vý—

o—

Nepotřebuješ-li hned pobídky, hned

zase uzdy? Hned podpory, hned zase ochra
y?n Chceš s á m bojovati tuhé boje mladosti?

_. 24 A.

Nevíš, že bratr, který pomoc má od bratra,
jest jako město pevněřl)
A což teprve běží-li o tu důkladnější
znalost světa a sebe“ samého, což jest-li ti
h 1oub vniknouti do podstaty ctností, rozc
znávati dobré ode zlého, voliti obezřetně

prostředky,

— ó jak velice tu potřebuješ

oka, které by s tebou a pro tebe vidělo,
r u k y, jež by s tebou a pro tebe byla činna!
Jak by ti zde prosPěla cizí obezřetnost, cizí
zkušenost! Jak mnohému nebeZpečenství bys
unikl, řízen takovým vůdcem! Jak mnoho
oklik by si's ušetřil, jak mnoho nepříjemných
zacházek!
Že by se někdo sám ze sebe & takořka za

beZprostředního

působeníDuchasva

tého naučil vědě svatých, vědě ze všech nej

důležitější, nejvážnější, jest řidkou vý jim
ko u, a kdybys ji i pro sebe očekával, jednal
bys na nejvýš pošetile.
_Na0pak, božská

prozřetelnost

řídí lidi

lid mi &nedopusti nikdy, aby se nedostávalo
dobrého vůdce těm, ktreým na něm Opravdu
záleží a kteří se. chtějí dětinně podrobiti jeho
řízeni.

1) Přísl.

18, 19.
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\'edeni vůdcem vf-rným, vůdcem v ,'ivotě
duševním zkušeným, stali se přemnozí, ano
veliká většina Svatých tím, čím byli, a do—
sáhli onoho vznešeného trůnu, slávy nebeské,
na němž je nyní vidíme.
Ano, nad míru drahocenný jest takový
vůdce k životu věčnému! Jemu můžeme svěřiti
své srdce, odhaliti mu nejskrytějši jeho zá.
hyby, u něho najdeme rady, poučení, útěchy,
výstrahy, pobídky, vedle okamžité—„„potřebv
své duše.
A vůdce tento je tím drahocennějši, tím
vzácnější, čím osaměleji tu snad ve světě
stojíš!
Ale kde najdu muže takového, který se
pr o m ě h o d i ? I na tuto otázku možno od
pověděti.
Muž, který ti má prospěti, budiž přede

všímmužem božím.

Budiž 2 k u š e n ý na cestách Páně, v ži
votě niterne'm.
Znej ml 5.d (: ž s její snahami a tnžbami,
její život, její dobrotu & převrácenost, její
šlechetné a zlé náklonnosti.
Měj srdce lá. s k y pln é. Budiž ho da

lekazbabělá shovívavost právětak,
jakoodpuzující přísn ost. Družtese
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v nem vážnost a něha; jeho vážnost tě ne
poraňuj, jeho něha tě nerozmazluj.
Takový vůdce budiž mužem, který si

získá tvou důvěru,

aby ti nebylo těžko

otevříti mu své nitro.
Ať pečuje co nejčinněji o tvé blaho. Ať

dokáže, že hledá jediné tebe,

_duše, jediné tvé duše stůj

jediné tvé

co stůj.

Ať té ustavičně pobádá k horlivému a
častému přijímání svatých svátostí a právě:

tím ať osvědčuje, že tě chce n ad přiroze
nými prostředky k životu nadpřirozenému
vésti nebo v něm utvrditi.
O pros Boha, aby ti dal najiti takového
vůdce duchovního! Hledej si takového věr
ného muže, který by s tebou šell) nebeZpeč
nou cestou života!

Blažen,
najdeš-li ho! V něm máš
přítele
pravého, a pravý přítel jest lé—

kařstviživota &nesmrtelnosti;

a

kteří se boji Pána, naleznou ho.2)

6. Láska !( Bohu.
Milovánt jest plnost. zákona.
Ř'm. 13, 10.

Láska jest onen nebeský živel, ve kterém
a kterým jest svatost živa.; svatost pal-: na—
Ú Tob.5,4.

—% Sk.6,lo.
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vzájem plodí lásku, jež jest korunou, králov
nou všech ctností.
Podivuhodná to v z a j e m n o s t, ' zalo
žená v samé přirozenosti boží!
B ůh je svatý, protože se miluje, miluje
pak se, protože je svatý. Svatost jest příčinou
jeho lásky k sobě, ale láska jest nacpak těž
příčinou jeho svatosti.
Člověk jest jen potud svatý, pokud Boha
miluje, a čím vroucněji ho miluje, tím je svě—
tější. Člověk však též miluje Boha tím vrouc—

něji, čím světější jest, a míra jeho svatosti,
jest měrou jeho lásky.
Láska a svatost jsou dva velkolepé proudy,
jejichž-to mocné vlny navzájem k sobě se
druží, ale tak, že voda obou proudů má pořád
vlastní svou barvu. Oba ženou se ke společ-
nému cíli. Břehy jednoho jsou břehy druhého,
řečisko jednoho jest řečiskem druhého; vlny
opírají se o sebe, nesou se vzájemně a přijdou
tím rychleji k cíli svého toku, čim silněji
proudí Spojené jejich vody.
Pověz mi, jak velice Boha miluješ, a já
ti povím, jak jsi s v a t ý.

Milování jest plnost zákonaJ)

* 1) Řím.

13, 10.
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Láskou vyplm se zákon a čím více miluje člo
věk Boha, tím dokonaleji vyplní zákon.

Kdo je sva t ý? Ten, kdo zákon doko
nale vyplní; neboť kdo jej dokonale vyplní,
varuje se zlého a koná dobré v hojnosti. A co
mě pobádá, abych zákon tak dokonale vy
plnil? POpředně l á s k a.

Kdo mil uj e ? Ten, u něhož skutek od
povídá smýšlení, kdo vykonává vedle sil
svych vůli toho, jehoz milovati se honosí.
Vůle boží zračí se v zákoně; ten tedy, kdo
zákon nejdokonaleji vyplňuje, jest nejsvětěj
ším. Kam tedy vede láska? Ke s v a t o s ti !
Jinochu drahý, miluj Boha vždy upřím
něji, vždy vroucněji, vždy účinněji a budeš
s v a t ý m, budeš čím dále tim neposkvrně
nějším, ctnostnčjším, dokonalejším.

Ano,láskajest podkladem,

měrou,

p l n o s t i veškeré svatosti.
Proč zůstanou blaženi obyvatelé nebes
neustále svatými? Protože nikdy nepřestanou
m i l o v a t i.

Proč milují nyní Boha bez konce, proč
milují ho takovým žárem, že u přirovnání
k němu jest jen doutnající jiskrou láska jejich,
kterou ho milovali zde na zemi? Protože te
prve nyní jsou v pravdě svatými.

Mze-—
Milování jest plnost zákonaJ) L a s k a
jest svazek dokonalosti.2)
Tož tedy miluj a miluj tak, jak Bůh nás
miluje, odevzdej se Bohu, putuj před obličejem
jeho, „pro něho p—ůsoba trp, pro něho se za

plrcj.

7. Rozsah lásky k Bohu.
Milovat! budes Pána Boha svého
a celého srdce svého.
Luk. 10, 21.

Ty sám, o Pane, ustanovil jsi r o zs ah,
jaký má. míti láska naše k Tobě. Ty jsi pravil:
Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého a _zcelé duše své a ze vši síly své i ze
vší mysli své.3) () vysvětli mi úplně smysl

těchto slov, jejž jen poněkud tuším!
Ona slova, drahý synu můj, jsou jen šir
ším vysvětlením tohoto jediného: miluj Boha

nade všecko a jak jen můžeš;

——

nade Všecko, a proto se praví: z celého srdce
svého, jak jen milovati jsi sch0pen; proto se
praví: z celé duše své ze vší mysli své, ze vší
síly své. — Lásce boží má sloužiti v š e c h n o,
všechno v t o b ě, všechno na to b ě ; nebudiž

ani jedné síly tělesné, ani jedné schopnosti
“i Řím-

13. ID- 2) ——
Koloss.

3, 14. —-Luk.

10,27.

__30..
duševní, která by k tomu nesměřovala, která
by pro to nepracovala,
obětovala.
,

která by se pro to ne—*

Milovati mě budeš ze vši

duše

své.

Tvoje m y sl budiž obrácena ke mně, hled po
znávati vždy víc a více dokonalosti mé.
Tvá p a m ě t prodlévej často u velikých
těch dobrodiní, která jsi ode mne přijal a
kterých se ti dosud každodenně dostává.
Vypěstuj si zásady a ú s n d k y, spočíva—
jící na mé lásce, ——
zásady dokonalé, které by

byly s to, aby vydržely a odrazily nával zka
žených zásad světských.
Vštěpuj si hloub a hloub do duše obraz
můj, obraz Bohočlověka a Vykupitele svého,
a měj jej zvláště nyní ve mladistvém věku
svém neustále před očima, by dojmy zlého
světa, často tak mocné a působivé, nenašly
otevřených vchodů do tvého srdce.

Milovati mě budeš z celého

svého. Vůle

srdce

tvá. budiž rovna tvému po

znání. Řikej si často: Co mi jest na nebi. a bez
tebe co jsem chtěl na zemiPI) Já ať jsem je

diným předmětem tvých tužeb. Poněvadž já
jsem nejvyšší dobro, smíš toužiti po dobrech
1) Zl. 72, 75.

podřízených a lnilm'ati je jen merou podříze
mu a potud, pokud se vztahují ke m u č.

Milovati mě budeš ze vší m vsli

s v ě.

Na mě mysli, u mne prodlívej s veškerou
vroucnosti duše své. Nechat jsem prvním, hlav
ním předmětem mladického citu tvého, tak
něžného dosud a živého.

Milovati mě budeš ze vší síly

Své.

Jako v žádné žilce srdce _tvého nesmi prouditi
krev než jediné láskou ke mně, tak nesmí žádná
mohutnost tvého těla znáti jiného cíle koneč
ného nežli mne, jenž jsem ti všechno dal a
jsem ti vším. Ty mě m usiš milovati ——a
protože se skládáš z duše a těla, musí tělo
tvé podporovati duši, aby mi sloužila a mě
velebila. Smysly, údy, síly mně buďtež po
svěceny; zdraví život buďtež jediné p ro
mě; tělo tvé, ať jedná nebo trpí cokoliv,
budiž obětí lásky k e m n ě.
Hle, tak mě budeš milovati z celé duše,
!, celého srdce, ze vši mysli, ze vší sily své!

() Bože můj, jak skoupým

byl jsem

k tobě až do nynějška! Co si asi myslíš o mé

nedbalosti a vlažnosti? Smutná to pravda:
Tvorům dávám srdce své, jež jediné tobě
náleži a tobě by mělo býti úplně posvěceno!
A co mi to prosPělo? Oboh &tilo mě to,
oblažilo?
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Č) nikoli; v srdci nastala jen vetší prá7d

nota a'nevlidnější poušť.
Ale nyní, nyni bude jinak, 6 Bože muj!

Uč mě milovuti tebe, jak toho zasluhu—
ješ. Dopřej mi pohlédnouti na všechnu tu
'líbeznost svou, odhal mi skutky své dobroty,

abych konečně VZplanul láskou k tobě a da
roval ti docela a 'na _vždy mladé srdce své!

8. Dobrodiní božl._
Bůh jest laska,

1; Jan 3, 8

Jak p ř e d o b rý jsi ke mně, ó Bože
muj!
Uvážím-li, co všechno jsi učinil mně ne
hodnému, jest mi se hluboce hanbiti, & pře—
hojná míra lásky tvé — kdož ji obsáhne?
Z nič e.h o stvořiljsi mě & vřadil jsi mě

mezi ony bezpočetné bytosti, na kterých uka
zuješ moc svou a dobrotu.

Dal jsi mi tělo

s jeho údy,

z jeho

smysly,
——mistrovské to dílo nevyzpyta—
telné moudrosti.
Dal jsi mi (1u ši, tohoto ducha k obrazu

podobenství svéhoJ) Od tebe mám rozum

a vůli a s nimi též 'ony výtečné přednosti
myšlení, citu, lásky, které člověka tak velice
1) Moudr. z, 23

povznášeji nad ostatni neživou nebo oživenou,
avšak nerozumnon přírodu. Mohu poznati
tebe ——
tebe, bytost nejdokonalejší;

mohuomilo

vati tebe nejvyšší dobro! () km]0 nexyslmit 31
ného dobrodiní, jež ušlechfuje naši duši a na
nejvýše ji oblažuje!
Tys mi podrobil veškeré viditelné t v or

stvo,

jež mi jest poddáno, a já jsem jeho

králem. Skrze ně mohu tě _lépe poznávati,
skrze ně mohu rOZplameniti lásku svou k tobě
a každý tvor jest mi příčkou řebříku, po kte
rém mohu vystoupiti ke tlůnu tvé velebnosti.
Ano i d o b r é d n c 11y, tato

vznešená

knížata dvoru nebeského, ustanovil jsi k mé
ochraně; andělům svým přikázal jsi, aby mě
ostříhali na všech cestách mý'ch u nosili na ru
kou svých, abych snad neurazil o—kámennohy
svěJ)
_
Avšak darovav mi, o nejštědřejší Bože,

\ešk'eren ten viditelný svět a svaté anděly,
přiblížil ses ty s .a m ke mně, neboť v tcbě &

skrze tebe jest všechno a v každém tvoru jeví
se stOpy tvých nekonečných dokonalostí.
Ano, láska zračí se v tom, že se ráda sdě

luje. Ano i bytost

svou, ó dobrý Bože,

sdělil jsi takořka s námi, sniživ se k nám ubo
___—___—

ll- Zl. 90, u.
Myšlenky : rady.
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hým, stav se člověkem, a spojiv divem neslý—

chaným a nevyzpytatelným v jedné božské
osobě dvojí přirozenost: božskou ;: lidskou.
O t'olio nevyslovitelného tajemství vte
lení Slova božího! Tak velice miloval jsi svět,
6 Bože, že jsi svého jednorozeného Syna dal
za něj, za mě.“) A tento tvůj Syn přichází
k vůli mně na tuto bídnou zemi, přijímá 'Způ
sobu služebníka,2) jest slabým dítětem, žije
nuzně, strádá, pracuje —-—
pro mě; obětuje se,
trpí, *umírá ——pro mě. Když jsem nebyl,

stvořil jsi mě, a když jsem bloudil daleko od
tebe, přivedl jsi mne- zpět k sobě!
A jaké to nauky hlásala tvoje božská
ústa! Jaké to příklady všelikých ctností za
nechal jsi mi zde na zemi!
Á což teprve veliké ono dílo založení
(Í i r k ve, jíž jsi rozkázal, aby pokračovala
\!

započatém

díle

vykoupení!

středk—v ke spáse,

Ony

p r o—

jež jsi pro mě vložil

do klínu inatky Církve!
Což

mi

říci o

nejsvětější

S v á '( o s t i

olt ářní, v níž jsi k vůli mně až dosud pří
tomen, chtěje mi býti pokrmem, občerstve
ním, posilou! O jak mocně vyblzíš mě ke .zá
1) Jan 3, 10. -—-2) Filipp.

z, 7.

jemné. lásce, t_v viditelná. památlm nekonečné
lásky

boží!

—-

Ty se mi sděluješ i m i l o s t i, kterou mi

neustále uděluješ, milostí, která mě. vede,
sílí, povzbuzuje, nebe mi otvírá a pomáhá mi;
abyCh měl účast ve“ tvé vlastní slávě.
Zdaž jsem nyní vypočetl všechna ta dobro
diní, jimiž mě Bůh podařil? Veliký to ovšem
počet ——ale až dosud pamatoval“ jsem jen na

ona dobrodiní, jež mám s p ole č n ě s_ns t a t

ními lidmi.

Jak často osvědčil jsi m n ě do cela

z v l á š t ě lásku svou!
Jaké dal jsi mi r o d í č e !'V jakých okol

nostech dal jsi mi se naroditi a vyrůsti, v po
měrech mému časnému i věčnému štěstí snad
neobyčejně příznivých!
_ Jakými

podařil

jsi mě v l 0 h a m i ! Ja—

kými obmyslil jsi mě s t a t k y 1 Jak mnoho

dobrých semének vložil jsi do mladistvého

srdcemého!Kolikzvláštních

milostí

dal jsi mi! Jak často jsi mě skoro nutil, abych
se obrátil a polepšil život svůj! A což onen
hlas tvé milosti při oné svaté Zpovědi, při
onom sv.. přijímání, ono výstražné slovo při
tomto úmrtí, ono mocné napomenutí při tě a
oné příležitosti! Což ta zvláštní pobídka,
kterou v sobě tak často citim, abych ti ještě.
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horlivěji sloužil, abych se ti ještě vroucněji

oddaU

'

Tys řídil tak často podivuhodně kroky
mladosti mě a zachránil mě ve mnohých n e
b e z p e č e n s t v i c h tělesných i duševních!
Jak laskavě přijal jsi mě, marnotratného
syna, po tom aneb onom poblouzení Opět do
domu své milosti!

Jak mnoho jest dobrodiní, kterých ani
neznám, kterých má krátkozrakost nikdy ne—
postřehne! Teprve v den soudný zjeveno bude
mnoho věcí, na něž jsem nikdy ani nepomyslil,
a jež jsou přece výmluvnými důkazy nekonečné
lásky boží ke mně nehodnému!
Ale tato dobročinnost tvá, ó přelaskavý
Bože můj, září mi ve světle mnohem jasněj
ším, uvážím—li,jak ty daruješ, kdo jsi ty a
kdo já jsem: neboť zde nerozhoduje pouze:
množství a velikost dobrodiní, nýbrž r o z—

díla vzdálenost

mezidárcema podaro—

vaným, jakož i Způsob, jak se dává, jsou nej
dokonalejším měřítkem těchto dobrodiní.
A teď teprve začlnám tušiti n e k o n e č
nou lásku tvou; vždyť ty, ó dárce božský,

jsi nekonečný,

věčný, jedině veliký

a slavný, — já pak, v č &s e a z ničeho stvo

řen, jsem vratký, malomocný, ubohý, nepatrný.

A miluješ mě snad jen jako dobrotivý
kníže své poddané, jako vlídný pán své služeb
níky? O nikoliv. 4-—Otče náš, jenž jsi na nebe
síchll) Abba, Otče,?-) smíme k tobě volati.

Ty nás miluješ jak otec dítky své.
A miluješ mě snad jen od n e d á v n a
nebo jen na krát ko? Láskou věčnou mi—
loval jsem tě,3) pravíš ty sám. Tedy od věč
nosti myslil jsi na mě, řídil a pořádal jsi vše
chno k mému dobru a k mé Spáse. Ještě dříve
než jsem byl s to, abych jen pomýšlel na to,
jak bych se ti odměnil, prokazoval jsi mi
dobrodiní & dával důkazy své lásky.
A jak' ti vzejde užitek ze štědrosti tvé
ke mně? ifmne snad potřebuješ? Jsi odká
zán na mou odplatu? Má jest všecka zvěř
lesní, praVíš, můj dobytek na horách a krása
pole se mnou'jest. Zlačním-li, nebudu říkati
tobě, nebo můj jest okršlek země i plnost
jeho.4)

Tvá láskaje tedy nejnezištnějši,
jakou si jen mysliti možno. Jisto jest, že ne
žádáš ode mne uznání & vděčnosti, která by
opět m n č 5 a m ě m u neprOSpěla i nesvolala

na mě nových požehnání.
J.

_ !) Mat. 6, 9, .— 2) Řím.

_—4)1.]an 4,8.

8, 15. --—3) Jerem.

31, 3.
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() Bože můj, ty jsi.v pravdě všecek
] á S k a. ")

O propasti dobroty! ó oceáne lásky!
Láska bez výšky, bez hloubky, „bez šířky,
bez délky, ——láska
b e z rn ě r n á, láska
n e k o n o č n á ! V 1,1'8vdě, zde. progast
ku

pmpasti

volá,

—- prOpast

a o b r o t y ku

propastinehodnosti.

Čím se ti odplatím, ty dobrý, ty velko

myslný, ty nezištný dárce — za. všechno, co
]si mi prokázal & ještě neustále prokazuješřz)
O Bože muj, kdyby mé srdce po všech
těchto dobrodiních nechtělo tlouci pro tebe,
pak učiň, aby přestalo bíti, neboť není hodno,

aby ještě déle. žilo.
*
Kdybys byl místo mne j i n ě h o „,stvořil,

kdybys

ho byl obsypal dobrodiními jako

mě, ——jeho srdce by snad

roztálo

žárem

lásky
a. nebylo
němsrdce
žilky,—která
ne—
bila pro
tebe; by
ale vmě
mě. by.jak

dlouho bude se vzpirati lásce tvé?

*

“

9. Láska vděčná.
Mllujme Boha, nebo Bůh prve
miloval nás.
1. Jan. 4, 19.

Láska záleží v tom,lže
1) 1. Jan

sesdělujeme.

4, 8. ——2) Zl. 115, 12. _

Nyni jestmá m n č, o Bože muj, abych
tebou se. rozdělil; vždyť milovati tě musím,
rotože t_v prve miloval jsi mě.!)
Ale jak bolestně nyní pociťují svou chu—
.obu & nahotu, ó největší a nejnezištnější do
vrodinče můj!
O kéž se. mohu ztisiceronásobiti! Kéž ti
whu tisíCe srdcí zasvětiti

a. s nimi též tisíc—

ráte sebe sama!
Ale ach ——jak málo mám, co by tě bylo

oduo! A co Imám, to mám od te be, a při
esu-li ti to, přináším ti jen tvůj majetek.
A přece ——tys s tím spokojen.

_

Nuže, proč tedy váhám nabídnouti tobě
'zájemným darem sebe samá?

Vezmi, ó Pane, vezmi si veškerou
ytost moji, mou svobodu, mou pamět, můj
ozum, mou vůli! Za všechen svůj majetek,
a všechno, co mým jest, za všechno, co ve
mě' jest, děkuji tobě; tys mi to daroval,
)bě to nyní zase vracím. Nic si nechci pu—
ržeti, nýbrž přenechávám všechno tvé nej—
větější vůli. () -— ponechej mi jen svou
isku & s ní svou milost
a jsem přebohatým

nežádám si nic jiného'
1)1._|an4,19.
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Vděčnost záleží především v tom,' ž
11z n á v á m e přijatá dobrodiní.
Záleží dále v tom, že na tato dobrodin
p a m a t u j e tn e.
Ona záleží konečně v tom, že jsme o

ch ot ni, odplatití se podle sil dobrodim

svému.
To jest n i t e r n á vděčnost. Čím živěj
jsme přesvědčeni, že jsme od svého dobro
dince mnoho obdrželi, čím více si vážíme dů
kazů jeho lásky, čim častěji pamatujeme n
přijatá dobrodiní a ještě více na dobrodinc
samého, čím vroucněji si přejeme, jemu dobr
prokazovati, radost mu působiti, obět mu při

nésti:tím pravdivější,

tím vřelejš

jest naše niterná vděčnost.
Avšak — záleží vděčnost jedině v myšlen
kách a úsudcích, ve smýšlení, citech a slovech
To všechno jest jen z a č á t k e m vděčností
jest

jejim

základem;

p ř e d b (?72n ý m zna

mením.
Přestal Bůh vzhledem k nám též na pou
bém smýšlení? Láskou věčnou miloval jsen
tě, praví Hospodin, a proto p ři t á h 1 j 5 e n

t ě k s o b č.1) Hle, skutek! — Co jest, prav
Pán, co jsem ještě učiniti měl vinici své,
1) Joram. 31, 3.

mučinil jsem il.?l) Hle, skíutek!
-———
Tak
Bůh miloval svět. že syna Svého jednoroze—
uólio dal za něj!) Hle, s l; u t e k?

Vděčnost tedy pozoruje a hledá příležitosti,
ak by potěšila dobrodince službami vzájem
lými. Vděčnost však především j e d n 11, pod
liká, o 1)č t u j e s e. Čím více chci pro svého

lobrodince vykonati, čím radostněji se pro
něho obětují: tím vroucnější, tím živější, tim
>pravdovější jest má vděčnost.

_

Proto jest oheň odznakem lásky., Oheň
lstavičně plápolá, nikdy nemá klidu; oheň
ršak také sžírá; nemoha býti sám, sděluje se
iným látkám.
O Pane, pravdivé jest slovo, že jsi 0 h e ň
;žír a ' í cí.3) O kéž i já jsem ohněm sžíra—
ícím! (i) vy pu kni, uzavřený žáre, šiř se
“:Ookoli, sžírej, proměňuj!

...
Ale ach -——
místo toho tuhá studenost,

enivý klid, lhostejnost, nečinnost!
O toho nevděkul O té chladnosti! Srdce
nladíkovo, jinak tak žhoucí, tak citlivé, tak
iadšené, — bude-liž jen k Bohu tak ledové,
zak zdrženlivě, tak odporující?
Oheň poslal jsi na zemi, ó Bože, & chceš,
'). 15. 5. 4-

3) Jan 3, ró.

3) 5. Moji. 4, „.
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aby se zapálilý) jako jasné, žhavé jiskry!-ro
sel jsi dobrodiní bez počtu na širé zemi. A ja
mnoho těchto jisker ohnivých, jež by i rud
rozžhaviti & roztaviti mohly, padlo i do měl
srdče — a ono přece nevzplane ; sotva že ro

tála tvrdá jeho kůra!
O jaká to hanba, jaká odpovědnost! T v .
r o v ě nás lákají, Buh nás nejimá; tvorow
nás poutají k sobě, Bůh nemůže býti nik'c'
dosti“ daleko od nás; láska lidská skoro vždj
cky vítězi, láska bOŽl nepřemáhá!

10. Láska stejnotvárná.
Ano, Otče, neb se tak libilo Tob
Mat. 11, 26.

Láska vděčná obětuje ci u c h a & přiná

Bohu takořka vzájemný dar; ona však u
obětuje v ů 1 i.
Láska vděčná chce býti s Bohem za jedni

mvslíc

na Boha, myslíc jako

Bůl

soudíc jako Bůh; ona však je též pevně o:
hodlána, c h t í ti, co Buh chce,
jak 1
Bůh chce, a proto si též přeje, s Bohem :
sdileti & takořka v Něho se přeměniti.

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi!
To jest její heslo
1) Luk.

Buď vůle tvá ——ve m n

12, 49. —— ) Mat.

(), 10,
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>ud' vůle tvá

v ž (1 y a v š u d e. Ano, Otče,

leb _se “tak líbilo tobě;l) srdce mé jest s r o z
l m ě n 0.

Nic se nestane, čeho bys ty nechtěl aneb
LedOpustil; a nic se nestane ta k, leda že ty
si t a k chtěl, anebo t a k dovolil. Jediné to,
o m r a v n ě z l é, nepochází od tvé vůle,
y nejsi a nemůžeš býti jeho původcem. Tedy
nimo hřích, jenž ,jest dílem naší zneužité
vobody, neděje se nic, pranic, čeho b_vs ty
Lezpůsobil anebo nedOpustil.
.Ano, dobré i zlé věci, život i smrt, chu
loba i počestnost od B o b a jsou?) Losy me
ají se do klínu ——ale od H 0 s p 0 cl i n a bý

raji řízení?) Ani vlas nespadne s hlavy naší,
.ni vrabec nespadne se střechy bez dopuštění
)tce nebeského.4)

„, ó té potěšitelné

pravdy

_

——
která

(s to, aby nám zmírnila každou bolest, usnad—
lila každou těžkost, odstranila všelikou bázeň!
Ale tato pravda tresce nás též z největ

iho odporu'

Není-liž vůle lmží n e j 5 v ě t ě j š í, nej

lokonalejší? Může Bůh něco chtíti, co není
lobré, co .se nesrovnává s jeho nejsvětějšími
") Mat.
3. ——4) Mat.

11. 26. __ 2) Sir—.11, 14.
10, 29.

—

3) Přísl.

ro,
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dokonalostmi? A co se nás týče, muže Buh,
jenž jest v še c e k lá s k a)) jenž nám _tak
často a jasně dokázal, jak dobře s námi smýšlí,
může tento Bůh něco chtíti nebo dopustiti,
co by nebylo k našemu největšímu dobru?

Či nenapomáhají

VŠCChn) věci

k dobrém u těm, kteří Boha milujÍP'l)
A my reptáme! My tak snadno zmalo
m yslním
e! My se nikdy nesvěřímeBohu
docela!

_

Ve'všech příhodách, v každém stavu ži—
votním mluv, jinochu drahý, s těžce zkoušc—
ným Jobem: Jméno H03podinovo bud' po

žehnáno.')
V neštěstí, v nouzi a soužení rci: Pán dal,
Pán vzal, jméno Páně budiž pochváleno!
A vskutku, když jsme tolik dobrých věcí brali
z ruky boží, zlých proč bychom nepřijímaliř4)
Ve štěstí a když se ti všechno daří, jak
si jen sám přeješ, rci taktéž: jméno Hospodi
novo budiž požehnánol'Ale -—rci to u p ř i m
ně, raduje se mnohem více z toho, že sc v_v
plnila vůle boží, nežli z toho, že se tato vůle
boží shoduje s tvým přáním a z časného
zisku, jehož se ti v tomto případě dostalo.
1. jan |. b'.
*) Job. 2. lo,

3) Řím., H. 38,

3) Jul).

1,31.
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jest velikým uměním, vlastní vůli vždy
cky těsně sloučíti s vůlí boží — uměním,
jemuž nám z,hy jest sc učiti! Až dosud je
v nás ještě všechno ohebno, i ta naše vůle.
Nuže, zvykejme jí, aby se vždycky shodovala
s vůlí boží.

ll. Láska velkomyslně.
Náklad uěiním & sám sebe vynaložím.
*.' Kor.

12, 15.

Velkomyslnost záleží v ochotě, vyplniti
s radostí nejsvětější vůli boží i ve věcech ne
snadných, & v touze, ještě větším obětem se

podvoliti.
Pane, co chceš, abych čini1?') ptá se člo
věk velkomyslnýď bez přestání, & vyzývá ta
kořka nebe, aby mu uložilo hodně těžké věci.
Hotovo srdce mé, Bože, hotoyo srdce
mé! )_Zkus, ó Pane můj & Bože můj,) vy—
myslíš—li něco, co by bylo lásce mé příliš

tvrdým, mé zmužilosti nad míru příkrým;
v tobě, .ó Bože můj, překročím i zdi k nebo—

Sům sahajícíh)

toval,

Propůjč mi, abych se ti o b 5.

úplně obětoval! Dej mi jen síly,

abych konal, co ty chceš, & pak .žádej, cokoliv
jen chceš.
1) Sk. ap. 9, o.
w— 4) Zl.

17,

30.

2) Zl. '107, .:. »

3) Jan 20, 28.
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o toho svatého. boje boje o závod, boje
lásky velkomyslně! Zápasí Bůh lásky s miln
jící duší, jako před tím anděl s lsraelem patri—
archou. A Buh jest přemožen, ustupuje; a
duše spěchá za ním, doráží. Bůh žádal obět
a hle, již jest dokonána; žádal druhou, a ani
ta nebyla odepřena. Duše vychází takořka ze
své. lidskosti, rozšiřuje se a věcclma přání boží,
i největší, mají v ní dosti mista. Podniká

hrdinské skuth,

vykonává hidinské (tnosti,

snadno, bez námahy, neohlědajíc se na piavo
ani na levo ——
a neumenšuje zásluh úvahami
a čekáním.
Ale mládí mé„ odvětíš mi, není schopno

takové lehkomyslnosti, takového hrdinství.
Když ne tvůj, čí věk _ho bude schoPen?
Erávě 11y ní jsou dojmy mocnější, cit živější,
vůle podnikavější. Kde se vzejme snáze pla—

men nadšení, v mladistvěm srdci jinochově,
nebo ve chladné mysli mužově nebo starce-vě?
Zvykej si následovati věrně i ncjtiššlch
.vnuknuti božích. H]ed' dokonce vykonati více,
než čeho po tobě milost žádá. P ř (: d 0 h a

zej'přání boží a přenechej
cela.

se Bohu do

() co by z nás Buh učinil, kdybychom se
mu oddali úplně, nic si nevymiňujíce!

_.47_.
Velkomyslnost

n a d p ř i r o z e.n á

úplně rozdílná od přirozcn

jest

é.- I tato jest sive

původu nebeského &jest základem a podporou
nadpřirozené, ona však má docela jiný p ř e (1
m ě t, jiný

Cíl

a jiné p r o s t ř e (1k _v, jichž

užívá, aby tohoto svého cíle. došla.
Velkomyslnost přirozená vzdává se ve
prospěch

b 1i ž n '1h o nějakého

statku,

tře

bas i velmi drahocenného; avšak velkomysl
nost nadpřirozená z lásky k Bohu, chtějíc se
mu zalíbiti, samu sebe obětuje. Velkomysl
nost nadpřirozené jest ochotna, 'občtovati roz
um,

vůli,

svobodu,

čest,

zdraví,

život,

——

všechno nám drahé, co s naší osobou těsně
sloučeno.. Co však jest nesnadnějšího
co j 5 rn e, nebo jen to, co rn á me?

\

——dáti,

Velkomyslnost přirozená jest bohužel až

příliš. často s o b e c k o u ; marnivost,

ctižá
dost, lidsk-é ohledy jsou nezřídka předními
pohnutkami velkomyslnosti, která se dosud
nepovznesla nad své vlastní já.. Velkomysl
nost._nadpřirozená má naproti tomu,na zřeteli

jediné 7.v e l e b o ní b o ž í. Dobře ví, že toto
zw—lebeni je. tím dokonalejší, čim Vice člověk

na sebe sama zapomíná, a proto též velmi
snadno odpuzuje ony sobecké pohnutky, s
kterými zkažená přirozenost tak ráda se hlásí.
Mimo to jsou vítězství na tomto poli dobytá
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tak pracná a namáhavá, že velkomyslnost,
dobře znajíc svou slabost a moc milosti, hned
v zárodku potlačuje každé hnutí samolibosti.
Velkomvslnost přirozená má'hrčité hra
nice; omezuje—ťji náš majetek, neb i zmírněná

již nouze našeho bližního. Velkomyslnost nad
přirozené. nemá však takořka mezi. Bůh jest
bytost

nejvyšší,

nejdokonalejší,

——je tedy

hoden holdu nejvyššího, oddanosti nejdoko;
.mlejší. Člověk jest a zůstane tvorem koneč
ným; oddanost jeho může tedy býti též jen
konečná. Kdyby byla oddanost jeho sebe
větší, zůstane přece jen vždy ne kone čn ě
za tím, čeho by Bůh byl hoden a čeho by v_v
žadoval poměr náš k němu.

Proto též zdají se ničím

i největší

oběti tomu, kdo Vpravdě velkomyslným. Vy—
konav věci skoro nadlidské, mysli přece, že
nic nedokázal, & praví u vědomí své nedo—

statečnosti: Služebnik neuzitečný jsem) Člo
věk velkomyslný má jen Boha před očima.

nevidí, j a k m n 0 h 0 již obětoval, vidí jen,
*(eho vlastně Buh zasluhuje.
Č) Pane muj, volá duše zahanbena, žel,
že Ti nemohu tak sloužiti, jak toho zasluhuješ!
O vezmi si mě úplně a připrav si ze mne sám
1) Luk.

17, 10.
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obět příjemnou své nekonečné velebnosti!
Zveleb ty se ve mně a čiň se mnou, co ti libo!
NedOpust',abych v eli k 0 st tvé bytosti

měřil měřítkem své bídnosti!

Pr0půjč

mi, abych o tobě myslil, jak toho žádá tvá
vznešenost, a podle toho abych jednal, podle

toho své oběti měřil!

,

A Bůh prohlédl upřímnost takového smýv
šlení. A jeho milost proudí s hůry na nás;
nedáť se Bůh ve velkomyslnosti předstih
nouti.
Za krátko neví již duše ničeho o hře

menu

a jhu;

jestiť jí všeliké jho sladké

a všeliké břímě lehké.') Diví se, že Bůh tak
málo žádá, jsouc ochotna vykonati mnohem
nesnadnější věci. Ona volá: Přesnadno běžím
cestou přikázání tvých, když jsi rozšířil srdce
měla) Bůh působí v duši a duše s Bohem;

neustále obnovuje se síla její, dostává peruti
jak orlice, běží a neumdlévá, letí a nepotře
buje odpočinkuý)
To ješt velkomyslnost, to jest srdce šle—
chetnéb To jest velikost duševní, tak řídká
na zemi, již se podivují tam na nebi, již ne—
výslovnou blaženosti odplácí Bůh nejspraved

livější, jenž nic, pranic
*) Mat.

u,

Myšlenky . ra dy.

30.

)].l.

nenechá bez od
nB,

32. ——-) ls. 40, 31.
4

.._.5U__..
,

“měny, nýbrž odplací každému podle práce

jeho“

12. Putování před Bohem.
Chodí: přede mnou a budiž dokonalým
1. Moji. 17, 1.

Dobře jsi t) poznal, synu můj: láska,
kterou jsi povinen mně, svému Pánu & Bohu,
svému nejdobrotivějšímu otci a nejštědřej
šímu dobrodinci, nesmí se omeziti na pouhé
city, nesmí se jeviti pouhými slo v_V: tobě
jest jíti dále, tobě jest jednati a odevzdati se
mně, jak ti jen vůbec možno.
Hle, viz tu výborný prostředek, jak bys

projevil
svou lásku ke mně a jak bys
tuto svou lásku víc a více rozm n ožo v al.
Uděluji-li ti dobrodiní, nečiním toho ja
koby z dálky & takořka cizí rukou, tak asi,
jako kníže, jenž některému svému podda—
ne'mu po svém dvořanu dar posílá. Nikoliv,
já přicházím s á rn, já. jsem zde o s o bn č.
Kdekoliv přijmeš něco ode mne, tam
js e m já, d á r e e, přítomen zároveň s (1a
r e m.

beze

_. .

Není ani jediné bytosti, která by byla

mne

a takořka mimo mě. Kdekoliv

') 1. Kor 3, 8.
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tvorové jsou, žijí, cítí, myslí a chtějí, všude
jsou, žijí, cítí, myslí a chtějí skrze mě a ve
mně. Skrze mě jest
kámen, skrze mě jest
a ž ij e. rostlina; zvíře jest, žije & cí ti skrze

mě, lidé jsou, žijí, cítí, myslí

skrze mě.

*

a chtějí

Čím vyšší stupeň bytí \) nějakém tvoru,

tim působivější jest moje tvůrčí
něm, tím

jící

působivější

síla v něm.

síla na

moje z a 0 h o v á v &

Zajisté poznáváš jasné, jak velice je tvo

rum potřebí

této mé přítomnosti. Ne

obrátí-liž se v niveč všechno, vzdálím-li ochran
nou ruku svou?

Z a c h o v á ní není nic jiného, než stvo—
ření neustále obnovované. Vše, co jsem stvo
řil, trvá jen proto, že já, nejmocnější & všudy- "
přítomný, nesu to slovem moci své,') že pod—
poruji toto pomíjející bytí tvorů mocí svou &
onou neproměnlivou jsoucností, již od věků
mám ze sebe.
Nezapomeň toho nikdy, synu drahý: ve
likou lásku ti prokazují tím, že všeliký dar
výborný & každý idar dokonalý-') dávám ti
o s o b n ě.

A též ty jsi jediné skrze
") Žid. [. 3. —- *) Jak.

I, 17.

mě a ve
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mně. Ano, “jediné skrze mě jsi, žiješ, cítíš,
myslíš a chceš. Obraz svůj vtiskl jsem tobě &
učinil jsem tě k podobenství svémul) Chiáf
-me.m jsi mi posvěceným; v tobě bydlím a
jsem ti blíže než ty sám.
Chodiž tedy přede mnou a budiž du.)
k o n a l ý m.2)

Pamatuj, že jsem ustavičně kolem tebe,
tobě, s tebou, a tato pamět přítomnosti mé
budiž ti zdrojem nejbohatším všeliké ctnosti.
Rci: Pán jest se' mnou, kterak tedy mohu
zlé učiniti před obličejem jeho?3)
Rci: Pán jest se mnou, budu-liž se báti
před n e p ř (1t e l i spasení svého?4)

Rci: Pán jest se mnou, ujme se mladosti

\mé, poučí nezkušenost

slabost mou.

mou a podepře

Rci: Pán jest se.mnou, před očima jeho
konám, cožkoliv konámý) nepovzbudí-liž mě

k horlivosti

jehopohled?

Rci: Pán jest se mnou, svůj v z or mám
tedy před očima, potřebuji jen napodobovati,
co poznávám, co dokonalého vidím.
Roi: Pán jest se mnou, proč bych tedy
)

Is.

43,

7. -——i)

39, 9. -— ) Zl. 26, 1. --

1. Mojž.

17.

) Žl. 15, 8,

1. -—- 3) 1. Mojž.
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nezřízeně

toužil

po

5p olečn o s t i

l i (1

s k é ?

Rci: Pán jest se mnou, jemu si postěžuji
v soužení svém, u něho buduhledati útěchy,
od něho budu Žádati pomoci.
Ano, putuj, pamětliv přitomnosti mě a
budeš 'jistě d o k on a l ý m.
Vzbuď v sobě tohoto d u c h a v i r y,
kterým mě zříš neustále sobě na blízku.
Nepřej si poklidu & vzbuzuj Opět a Opět
tuto víru ve přítomnost mou, aby přesvědčení
tvé bylo ž i v ě, aby proniklo všední život tvůj
a zušlechtilo a posvětilo veškeré skutky tvé.

Těkavá mladistvá mysl tvá znesnadňuje
ti ovšem nemálo tuto neustálou víry plnou
pamět přítomnosti mě, ale cvik i zde po
může.
Zkus jen; nebude dlouho trvati a na

budeš jakési zručnosti:

a co se ti prve

nemožným zdálo, stalo se ti nyní skoro po
třebou a jest'ti nejsladší útěchou ve hědách
pozemských.

13. Ustavičná modlitba.
Bude m1 promluvenim v my'lleni .

v tuhosti

mé. Maudr. 8, 9.

Cokoliv Bůh poroučí, cokoliv radi, to je

též možno,

toho může člověk s pomocí
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milosti boží dosíci. To se. srovnává úplně
s jeho moudrosti a láskou.
Nedej si překážeti, aby ses modlil
v ž (1 y C k y.')

Potřebí jest v ž (1y c k y se modliti a ne

ustávati.2)

Bez přestání

se modleteř)

Slyšíš, co Ježíš praví? Slyšíš, k čemu tě
na-pomíná Duch svatý?

Je tedy možno

se. modliti.

vždycky, bez přestání

Co jest vlastně m o d li t b a? Zdaž je
sloučena s určitými formulemi? Musí býti
provázena jistými zevn'ějšími znameními? Má
se konati pouze na určitých místech a jen
v ustanovené době? Pozbude-liž v jiných okol
nostech působnosti a moci své?
Není-liž naopak modlitbou, v širším slova
smyslu, všeliké p o vz 11e s e n i srdce vzhůru
'k nebesům, všeliké sblížení s Bohem, jež duše
hned tak, hned jinak uskutečniti hledí?
Bůh jest (1u c 11, a ti, kteří se jemu kla

nějí, \' (1u c h u a v pravdě mají se klanětif)

Bůh jest duch: všude jest přítomen, jest
u pro stř e d n á s, jest svědkem i nejtiš
_ _.—._ --.—.-r_.-_.

")

.s, v.

Sir.

18,

22.

--— 3) Luk.

— *) Jan- 4.. 2+

18,

1. —.—s) 1' Thess.
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ších hnutí našeho srdce, zpozoruje každou i
sebe slabší náklonnost vůle naší k Pánu Bohu
našemu.
*
Bůh jest duch: myšlenka'na ného, přání
líbiti se mu, vzniklo právě v srdci tvém-: a již
ví o tom HOSpodin, již přijal tvůj hold, tvé
zbožné prosby otevřely s'rdce jeho.
Ú s t n &%
můžeš se ovšem modliti jen v ji

stých dobách; též neustále r o z j i m a t i není
ti možno; obchody a zaměstnání ti asi též ne
dovolí mysliti bez přestání a v ý sl o v n ě na
p ř i t o m n o s t boží; jedna věc ti však není
nemožna: zachovati srdce své v náklonnosti a
lásce k Bohu.
Zachovej toto láskyplné smýšlení; vytrvei
pevně v důvěře v Boha; buď neustále poddán
jeho svaté vůli; poslouchej pozorně“ soudu
svého svědomí a hlasu božího, a pak se modlíš
bez přestání, tak vyplníš slovo HOSpodinovo:
Potřebí jest vždycky se modliti a neustá

vati.')

Jako 0 h e ň neustále sálá, dostává-li, byv
již jednou rozdmýchán, čas po čase nového

paliva: tak i obcování

s Bohem, byť i

jen časem vlastní modlitbou živeno, tak dlouho
.. ., .. ___—.—

') Luk. 18, l.

trvá, dokud se duše neuchýlí od tohoto. vzhťuu
k Bohu vedoucímu směru.
Ano, právě ty činy, jež d'en ze dne, každý

dle svého povolání, vykonáváme, jsou pře

výbornou

modlitbou,

dějí-li se k

vůli Bohu, z lásky k němu,. s čistým

úmy—

slem & takovým způsobem, tak dokonale, jak
ťoho žádá povahajednotlivých činův a svaté
úmysly boží vzhledem k nám.
Avšak i ta výslovná rozmluva s Bohem,
ono vlastní_po'zdvižení mysli k Bohu, i kdyby
v el mi č a s t o se dělo, není'nic tak těžkého.
Což jest nezbytně třeba, by modlitby,
jež čas po čase říkáš, byly objemné a unavu
jící? Nerozumí—liž Bůh i k r a t š i m ? Jest ti

užívati pouze cizích
slov a formulí od ji—
ných složených?
Nejsou-Již i tvoje, právě tak jak ze srdce
plynou, Bohu nejvýše příjemné?
vy, blažené duše, jež umíte raniti srdce
nejlepšího Boha jako dobře mířenými šípy
lásky, způsobem jemu přežádoucím: ó učte
nás nesmělé & líné umění, jak bychom s ním
prostě & srdečně obeovati mohli; abychom ho
pozdravili hned jako pána a stvořitele, hned
jako otec a dobrodince, hned jako přítele &
utěšitele, hned jako rádce, hned jako svědka,
hned jako učitele' , abychom se mu několika
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slovy nyni klaněli, jindy ho chválili, nyní mu
děkovali, jindy za odpuštění prosili za nějaký
svůj přestupek, abychom ho prosili, nějakou
pochybnost přednesli, nebo ho o radu žádali!
0, s jakou to radostí poslouchá nás Bůh,
když s ním ja k o d ě ti sdílíme, co nás těší,
co nás boli. co nás nadějí, co nás bázní na
plňujel
Rozkoš má, praví Pán, býti se syny lid
skými: 1) a n ám by nebylo rozkcší s Bohem
důvěrně obcovati?
O Bože, můj otče, můj příteli, mě všecko,
i já ti chci příště oznámiti všechno, cokoliv
mě potká! D ě t i n n ě budu s tebou obcovati.
K tobě se obrátím, nebudu- li si věděti rady,
k tobě se uteku v trpkých hodinách. Promlu—
vím s tebou, když zarmutek mě tíží a my—
šlenky trapně mě znepokojují.
Hrozí-li nebezpečenství „mladosti mé, k
tobě se hned obrátím

o pomoc volajc. Pacl—

nu-li, budiž „odpuštěni“ první slovo mé.
Burle-li mě. chtíti mladistvá bouřlivost uchvá
titi, budu tě prositi, abys mne nepouštěl 'od
sebe. Doráží-li svůdný světa hlas kc sluchu
mému, budiž přehlušen voláním v nitru mém:
1) Přísl. 8, 31.
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v Bohu jediné jest pravá blaženost;

jediné Bůhdost'ačí.

ůh a

14. Niterný život.
Nemá hořkost-i obcování její, ani
teakností bydlení s ní, ale ve
seloat aradost. Maudr. 8, 16.

Ačkoliv novým zdá se ti slovo to, jinochu
drahý, přece dobře jest známo těm, kteří na
stoupili dráhu dokonalosti: Ži v o t n i t e r n ý.
Tělo má s v ůj život, duše též s v ůj.
Tě l o jest živo pokrmem a jeví život
svůj činností smyslů; (1u š e žije milostí, mod-
litbou, obcováním s Bohem & jeví život svůj
tím, že duševně patří na. Boha a poslóuchá ho,
mluví a obcuje s Bohem tisícerým způsobem.
Čím č 3.s t ěj i s ním ohcuje, čím přirozeněji
a vroucněji: tím více má v sobě života, tim
dokonalejší jest tento její život, tím šťastnější
jest duše, takový živót žijící.
Proč nazýváš n e š ť a_s t n ý m slepého,
hluchého, němého? Pravíš, že něco chybí jeho
životu, že něco jeho život zakrňuje. A vskut
ku, vlastní požitek přirozeného, smyslnóho
života záleží v tom, že jeví tento svůj život

činy; neboťživot mrtvý jest nemožný.

Na Boha patřiti, hlasu božího poslou
chati, s Bohem obcovati, jsou životní činy
a
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(1u š e, činy, v nichž spočívá pravé její štěstí,
činy, jež jí pojišťují další život.

Není-liž opravdu slepý,

kdo jakkoli

věří & ví, že Bůh v jeho srdci opravdu jest
přítomen, přece prožije cele dny, ani jednou
nepohlédna na tohoto všudypřítomného Boha?
Není-liž Opravdu h 1u c h ý, kdo řeči boží

nerozumí, v jehož srdci hlas boží bez ozvěny
zaniká?
.Není-liž Opravdu n ě mý, kdo nezná řeči
srdce, kdo ani neví, jak by s Bohem niterně
rozmlouval?
Není-liž b e z c i t n ý ten, koho se nedo—

týkají divy boží dobroty, velikosti, svatosti,
spravedlnosti, jehož dobrodiní nepohnou k
dětinnému díku, jemuž hrozné soudy boží ne
mohou nahnati Spasitelné bázně?
Kdo tedy jest niterně slepý, hluchý,
němý, bezcitný, kdo nedává žádného zna
mení života, ten jest niterně m r t e v, aneb
Ápoň dřímá.
Kdo trvale obrací své niterně smysly, síly
své duše k Bohu všudypřítomnému, kdo je
pro Boha obětuje, ten ž ij e'niterně, žije život
niterný.
Vzdaluj se tedy víc a více ode tvorů;

vraťse do nitrasvého,

hleď tu na Boha,

poslouchej ho a rozmlouvej s ním.

„go...
Věz, praví Spasitel, že. stojím u dveří &
tluku: uslyší-li kdo hlas můj & otevře mi
dvc'ře, \' o j (1 u ]; němu a budu s ním večeřeti

&on se mnou.') Tato (llit hovní

večeře

iest duvělné olCOXdIlls Bolem kterým se
duše Ží\Í kterým se občerstvuje, ve kterém
nalézá sladkost a nevýslovnou rozkoš.
A(.,h až příliš podobá se srdce naše ot e
v ř e é m u t 1 h u četně obydleného města,
na kterém se hřmotně prohání každý, kdo
chce a kdo tam místa najde, dobytek i lidé,
velcí i malí, dobří & špatní!

Proč z něho neučiníme komůrku malou,
Bohu zasvěcenou, s úzkými, dobře zastrčenými
dveřmi, od nichž by byl zapuzen každý, kdo
by se odvážil marnivým virem světský'n roz—
rušiti_ tiché to útočiště ctnosti a pravé blaže
nosti?
o té milé odloučenosti! o té sladké s a
m o t y, oživené, přítomností Boží!
Blahoslavené to obcování s Bohem,
_
nemá hořkosti ani tesknosti, ale působí ve
selost a s v a t o u r a d o s t,“) přebohato

plo—

dy milosti a božských vvnuknutíl Kdož by
nezaměnil, ó tišino líbezná, za tvou sladkOst
veškerá přátelství tohoto světa, s. jeho-pustým
1) Zjev. 3, 20. ?) Moudr.

8, 16.
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bouřením, prázdným žvastem, klamnými na
bídkami, pomíjejícími radostmi a zanikajícími
výkřiky nevázaného veselí?
Velmi mnohé p ř e d s 11d k y vzpírají

se

asi v tobě, jinochu drahý, proti tomuto směru
života niterného, jenž se ti zdá býti n e 0 b y
č ej n ý rn v tak mnohé příčině.
Tato niternost učiní mne p o d i v i n e m,
pravíš; postaví mě na příč celému světu ze
vnějšímu.
Ale kdo ti řekl, aby ses v z d a 1o val
nezbytného a "vskutku užitečného obcování se
světem zevnějším? Obcuj, s kým obcovati
m u s i š; obcuj s těmi, jejichžto společnost ti
opravdu p r o s p č j e, cbcuj s nimi láskyplně,
vzdělaně, čile, zdrženlivě ovšem, a tímto Způ
sobem dáš b 1 i ž n i m u překrásný příklad &
s e b e neodloučíš od Boha.
Což “snad byli s v a ti muži nepotřebný
mi, lidské Společnosti neužitečnými? Nebyli-liž
muži božími, muži modlitby, muži od světa
odloučenými, muži. n i t e r n ý m i ? A jak
mnozí z nich byli muži nad míru č in n-ý mi,

muži, jejichžto působnost zasahovala do osudů
celých zemí, ano i celých dílů světal
Zde vidíš, že život niterný nepotírá skut

ků, neláme činné

síly ;.nikoliv, on ji jen

řídí, tříbí její pohnutky, pr0půjčuje jí vyššího
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posvěcení, povznáší ji na křídlech lásky boží
vzhůru do prostor čistějších, nebeskýph, nad
přirozených.
Myslíš snad, že tento ži\ ot nitexný mysl
zachmuřuje & nepřístupnou ji činí, že ubírá
tvému mládí jeho čerstvosti & bujarosti ?
O nemať si přece pořád panství p ř i! o

zenosti s vládoumilosti!

Což by milost nedovedla působiti v d u ši
to, co duše činí v těle ?
\Iepochamhz od toho, jenž jest život,
činnost, poznání, vůle a láska? A tu b_v ne
poskytovala života v h oj n o s t i ?
Tvá veselost nabude ovšem jiného rázu;_
zmizí z ní vše, co v ní bouřlivého, nerozváž—

ného, jen zevnějšího, ale právě proto bude
tím ušlechtilejší & opravdovější. () příteli
drahý, kde Bůh přebývá, tam rozbije ra—

dost

stánek svůj. Království zajisté boží

není ovšem pokrm a nápoj, ale spravedlnost
a pokoj, a radost v Duchu svatém. )
Nemůžeš pochOpiti, jak možno býti ze

vně činným

& zároveň niterné od světa

odloučeným? Že to vskutku možno, doka
zují nám dostatečně příklady. Nejsi--liž pánem
svého domu?
___-..— ___—___—

7) Řím 14, I7.
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Nemůžeš sám u sebe vvcházeti & přichá
zeti, kdykoli ti libo? Nezávisí- liž na tobě sa—
ném, chceš-li do příbytku srdce svého vpu—
atiti nebo z něho vypuditi cokoliv & kohokoliv
jen si přeješ? Nemůžeš-li býti k l i d n ě j ši rn

při pracích svých? Nemůžeš se svému zaměst
1ání iadčji jen pujčiti, než se mu v šanc vy

iati?

Co jest ňám nemožno

chceme-li jen

& jsme-li jisti boží pomocí..5

15. Překážky spojení s Bohem.
A budou oči mě a srdce me tu po
všecky dny:
3. Král. 9, 3;

Jak m 51.l o jest i mezi jinochy zbožnými
těch, kteří žijí život v pravdě niterný! Jest—li
mezi lidmi vůbec velmi málo duší niterných,
jak řídké jsou teprve mezi mládeží!

Jest pravda: jinoch, chtěje býti niterným,
nalézá mnohem více nesnází a překážek než
jiní lidé.
již mládí samo zdá se býti překážkou.
Duch jest pohyblivý. Rychle přechází od
předmětu ku předmětu, jen stěží vytrvá 11
téhož delší dobu.
Obrazotvornost zastaví se hned u něčeho
& rychle přijímá do sebe podobu rozmanitých
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věci; duch jest jich pln,-“až zase nový obraz
zapudí dřívější již zastaralý a zanechává v
duši“ novou st0pu.
Smysly jsou, abych tak řekl, otevřenější;
dojmy jsou živé, třeba ne vždycky trvalé. A

protojest jinochusvět zevnější

vším.

A nacpak, cokoliv ho do jeho nitra zatlačuje,
co ho takořka do jeho nitra zavírá, jest mu
obtížno, zdá se mu, že omezuje jeho svobodu,
potlačuje mladistvou jeho sílu.
A mimo to žije namnoze s jinými mladíky
a okolnostmi bývá. stržen do světa levnějšího.
A jeho sOudruzi — nejsou-liž to přečasto lidé
nezralí, nic nevědoucí () vážnosti života, lidé,
kterým jest okamžení vším, kteří nejen že o
životě niterném ani pojmu nemají a také míti
nechtějí, nýbrž i snad zbožnosti se smějí,
„vzdělaně“ ji nazývajíce přcpjatostí, blouzní
vostí, bigottcrií a jinými podobnými slovy?
A tak. se stává, že jinoch nemá. ptažádné
záliby ve věcech duchovních, že se mu zne
chutí toužiti po dokonalosti, žíti v Bohu a
pro Boha.
Zavládlo-li mimo to v rodině, v níž ta
kový jinoch žije, s v ě t s k é ž i t i, světský
živel, zdomácněly-li tam' touha po vyraženích.
marnivost, změkčilost, povrchnost a jak se
jmenují všechny ty výstřelky novověké spn

lečnosti: pak je mladíku osamělému bez ve
likých obětí nemožno putovati drahou, od
cesty veškeré rodiny tak velice se uchylujícx.
Co tu počíti?
Především, ó jinochu drahý, n e z o u t e j,
jsi—liodhodlán s pomocí boží nastoupiti na
cestu života niterneho.
.

Těžkosti
tynejsounepřemožitel

11y; zářící příklady ti to dokazují. Pomysli na
Aloisia, na Kazimíra, na Stanislava Kostku.
Obrň se z m u ž ilo s t i. Opovrhuj tím

velkým bláznem, kterého nazývají světem,
Dvěma pánům nemůžeš ovšem slóužiti'); ale
to ani nemůže býti a není tvým úmyslem. Již
dávno jsi pravil: HOSpodin díl dědictví méhof)
mně živu býti Kristus jest. )
„Buď tedy ke světu nanejvýše lh o s t e j
n ý m. Nedráždi ho, nevyzývej ho; ale též na
něj nedbej a nevšímej si jeho soudů; víš dobře,
jak ti smýšleti jest o jeho příkladech a zása

dách. Tvoj e cesty a jeh o cesty jsou tak

rozdílné, že není možná je spojiti; nech tedy
svět světem & putuj svou cestou, cestou,
kterou jsi uznal za pravou, cestou, kterou ti
ukazuje svědomí a hlas boží, cestou, kterou
schvaluje tvůj vůdce duchovní.
1) Mat. 6, 24. -— 2) Zl. 15, 5.——3) Filipp.
Mylleukv & radv IV.
'

], 21_
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Nebuď zamračeným,

nebuď str

11n l ý m. Zbožnosti a ctnosti nestav na podiv:
dostačí, že B ů h tě zná, že vi, kdo jsi 'a co se
v nejskrytějším koutku srdce tvého děje.
Ale. zde, v nitru svém, vystav si ko—

'n ůrku

svou; zde si zbuduj s v atyni

a

v ní se klaněj Bohu v duchu a pravdčJ) A
„tento stánek stůjž zde o samotě, jako kdysi
chrám sionský uprostřed nesčíslných chrámů
pohanských na široširé zemi. Oko boží pro—
dlévati bude na tomto tichém mís-tečku s tím
-větši radostí, čím hroznější jsou kolem do
kola Spousty ducha světského, čím panovač
něji vládne bůžek vlastního já, bůžek peněz,
těla i marné slávy.
Ano, tam bude na věky jméno mé, praví
H05podin; oči mě s rozkoší dlíti' tam budou
pó všecky dny a srdce mé b_vdleti bude po
vždy v takovém srdci?)
A odtrhnuv se ode světa, zaujav proti
němu stanovisko patřičné nezávislosti: obrať

se pak proti sobě samému

a vypud ze

srdce svého vše, co nepatří do svatyně, co by
tam rušilo svatý klid, nebo vadilo neustálé
bohoslužbě, již nyní toto místo posvěceno.
Osedlej s m ysly své. Zvláště oko, ucho
» a jazyk zakustež veškeré přísnosti t „'(—.
Způsob
1) Jan 4, 24. — 9) 3. Král. 9, 3.

nost, samota, mlčení nazývají se ty líbezné
družky blažené niternosti.
Zatlač marnivou

z v č (1a v o s t, měj na

uzdě svůj jazyk, nedej těkati smyslům svým.
_

Zabraň

všelikému

n e p o ř á d k u V ní.—

tru svém a potlačuj hřmot náruživostí.
Nevměšuj

se do ničeho, co není V oboru

tvého povolání. Jen za to jsi Bohu odpověd

nýfn, čeho po tobě žádá povinnost
l á s k a.

a

_

O dobrý Bože, kdy bude konečně srdce

naše podobnohladkému

zrcadlu

ti—

chého jezera? Pořád ještě vysoké vlny, příliv
& odliv, vítr, pěna hukot!

16. Obeování s Ježíšem v nejsvětější Svátosti.
Pod stínem toho, kterého jsem žb—
dala, seděla. jsem a. ovoce jeho

jest sladké hrdlu mému.

Pts. Šal. 2, 3.

Víš, že Spasitel náš nechtěl býti v nej—
světě—jšíSvátosti oltářní pouze pokrmem na

ším; nikoliv, s p ole č n i k e m našeho života
chtěl býti, přítelem našeho srdce, naším řád
cem, naší útěchou v tomto životě pozemském.
Proto dlí ve dne v noci na našich oltářích,
v našich svatostáneíóh. Proto má v Israeli
dědictví své,1) aby, jsa viditelný pod Způso
-) Sir. 24, 13.

5'“

bou chleba, byl nám Bohem
a my mu
lidem.')
O nás platí slovo: Vpravdč, nen!
jiný národ tak veliký, kterýž by měl bohy

k sobě přibližující

se jako Bůh nášP)

Ale, ó té hanby, jak málo křesťanů se o
něho stará! Nechají ho tam o s a rn o t ě, jsou
jen v neděli a ve svátek, jak toho žádá přísná
povinnost, přítomni svaté oběti, ale jindy ho
nenavštíví nikdy, a zdá se, jakoby ani ne
věděli, jak blízko trůní jim ten, jenž jest roz—
kočí a slasti blahoslavených, jenž radostmi ne
beskýlni zahrnuje ty, kteří se k němu blíží
se srdcem věřícím.
A p u s t o jest ve dne v noci v síních po—

svátných a (.A sám, věčný velekněz Ježíš
Kristus, stojí tu prose a modle se bez pře—
stání za nás, lid svůj,_ za ovce pastvy své.“)

O jak slabý

jest ten duch víry v nás!

() dive nejsrdečnější lásky boží, jak málo při
nášíš ovoce u těch zvelebených, jež tak velice
tíží povinnost patřičně vděčnosti!
A ty sám, jinochu drahý, jak ty si po
čínáš? Čas po čase, po dlouhých přestávkách,
jedno svaté přijímání; výminečně snad jsi
přítomen oběti mše svaté též někdy ve všední

den, vidí tě. však Ježíš i jindy
') Jer-

11.4-

——*) 5- Moji.

na blízku?

4. 7. _— 3) 21. 78. 13.
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Ach nikoliv, ty nemáš kdy, je to namá—
havé, nevíš, co bys v kostele začal, nudíš se
u Ježíše.
Není tomu tak? Jest—li ti návštěva

chrá—

mu Páně již tak obtížnou, běží-li jen o mši
svatou ve všední den: jak pak možno od tebe
očekávati, aby sis zašel do domu božího v dobu

neobyčejnou?

Avšak, což tu běží snad o několik h o—

din,

nebo jen i o čtvrt hodiny? Nikoliv.
Jdeš právě vedle nějakého kostela; jsi
sám. Vstup do svatyně, poklekni, pozdrav
krátce a srdečně svého Spasitele, pověz mu,
co bys pověděl drahému příteli, kdybys ho
právě potkal, a odejdi pak, znova ohčerstven
_laskavými slovy, jimiž i Spasitel tebe osloví.
Malou zach'ázkou přišel bys do nějakého
chrámu; zajdi si tedy poněkud, máš-li kdy.
Abychom ukojili marnivou zvědavost, abychom
viděli nebo slyšeli něco krásného, abychom si
dOpřáli nějakého vyražení, konáme často mno—
hem delší cesty a nelitujeme času ani peněz.
A bylo by to snad mnoho, kdybys někdy
i celou čtvrt hodinky, třebas odpoledne nebo

večer, obětoval, aby ses odebral ke d vo r u
svého dohrotivého a vznešeného knížete, vzdát
mu patřičný hold?

—7n_.
NepraVá to s'p o ři v os t, se kterou &'
nikterak nesrovnává náš jindy tak rozmařilý
duch! Kolik to hodin zmaříme často neužiteč
ným žvastem! Jak mnoho času vyžaduje péče
o naše tělo, jak mnoho času strávíme při svých
světských obchodech a při svých radován

kách!
A myslíš, že něco z t r a t i š, posvěcujr
HOSpodinu tato okamžení?
Není-liž Bůh s to, aby nám odplatil tu
naši obět?
Ale kdy kdo viděl, namítáš mi, že mladí
lidé chodí v neobyčejnou dobu do kostela?
o příteli drahý, když- nikdo nezačne, pak
ovšem nikdy nebude viděti tohoto chva—
litebného zvyku.
Ale jest toto užitečné. cvičeni opravdu

takneslýcháno?

O nikoliv. jest přece mnoho zbožných
mladíků, kteří třeba bydlí blízko nějakého
kostela a dobře využitkují této blízkosti svého
Spasitele. Jen si všímej lépe, snad uvidíš kaž
dodenně nějakého jinocha v některém koutku
chrámovém.
_
Co však počíti při takových návštěvách

nejsvětější Svátosti?
'Co počíti! Co činíš, navštívíš—li nějakého

p ří t e l e ? Vypravuješ mu, ptáš se, mluvíš,

_7'1._
posloucháš,

přátelsky

mluvíš Opět a stiskna mu kus—nečně

ruku

odejdeš

přesvědčen, že 50

znova utvrdilo vzájemné přátelství.
Těžko se dá pOpsati, jak mocně živé
obcování s Ježíšem' v nejsvětější Svátosti

duši naši k životu

niternému

vede

a v něm ji utvrzuje. Ale že tomu tak býti
musí, snadno pochopis. Vždyť Ježíš jest ží—
v _ot a život je nám tu tak b lí z k 0. A tohoto

života dostává se nám tu tím hojněji,
čím upřímněj'i
a s čím většími obětmi

ho vyhledáváme.
Jak mnoho Spasitelných citů, jak mnoho
požehnaných předsevzetí vzbudil se v nás
tu, na stupních svatých oltářů, v samotě
tichého domu božího! Jak mnohé símě zá
služného skutku zaseje zde nebeský zahrad—
ník v dobře připravenou půdu našeho srdce,
jež později tak rozkošné vydá ovoce!
O ty s k r y tý Bože, přitáhni nás k sobř—
ve Svátosti! Nedej, abychom zapomněli na
tvou lásku a tvou oddanost. a ue9pláceli ji
chla dností !
Nikoliv, ó Ježíši drahý; příště budu mezi
těmi málo jinochy, kteří časem umějí najíti
nějaké to okamžení, aby se vrhli před svato—

stánek, tebe tam vroucně pozdravili, tobě
se uctivě klanělí, s tebou nějakou chvíli ob—
vovali, oznámili ti záležitosti svého srdce a
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odešli konečně provázení tvým požehnáním,
obohaceni novými zásluhami, oblaženi my—
šlenkou, že tobě, ó dobrý Ježíši, ZpůSObili
radost. Posadím se pod stínem toho, kterého
jsem žádal, & o voce jeho sladké jest hrdlu
mému!')
Při takových návštěvách a též jindy.
kdykoliv mě k tomu pobožnost pobádá, budu
duch o vn č přijímati, vzbudě v sobě živou
touhu, s tebou, ó Ježíši, spojenu býti, tebe
svátostně požívati a,přijati tě do srdce čistého.
O kéž nabudu těmito prostředky onoho
života niterného, kterým se vyznamenáv'ají
duše svaté, ve kterém jediné se daří květiny
ctnosti křesťanské, který tak mocně. chrání
mladosti mé proti bouřím zevnějším i niter
ným !

17. Božské .srdce Ježíšovo.
Dej mi, synu „můj, srdce své.
'

Mezi mnohými

Přísl. 23, 26.

pobožnostmi,

které

se

časem rozšířily mezi věřícími & ukázaly se
pro _s ásu duší velmí prospěšnými, jest jedna

nad jšlé významná, která jako žádná jiná za
sahuje do našeho života a s r (1c e k ř e s t a
n o v o podobným
ž í š o v u.
') Pís. Šal. :, 3.

učiniti

chce

si“ (] ci

] c=—
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A věru, pobožnost, jejiž nezbytný výsle

dek jest život niterný

a duch obě—

ta vý, nemůže nebýti na nejvýš důležita
pro naše zdokonalení. Jestli život niterný
jedním ze z &k l a d ů pravé dokonalosti
křesťanské, jest duch obětavý, jejím vrcholem
&.oba, život niterný a duch obětavý, dohro—
mady Spojeni, navzájem se podporujíce., po—
svěcují člověka, činí ho světcem.

Na srdci

nejvíce záleží. Jest-li srdce

spořádáuo, jest Spořádán veškerý člověk; jest-li
celé srdce Bohu, patří Bohu celý člověk.

Srdce jest sídlem cit ů; v něm v2plane
nadšení, v něm se připravuje čin. Srdce mi
luje, horlí ztravuje se; srdce je sdílné, štědré,
velkomyslně. Srdce zlé ——člověk zlý; srdce
šlechetné ——člověk šlechetný; muž srdce —

muž činu. Srdci Bohočlověka Ježíše Klista,

tělesnému

srdci, jest se nám klančti,

protože jest s Božstvím nerozlučně spojeno.

Hle,to jestbeZprostřední

předmět

pobožnosti k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
Nicméně však zasluhuje úcty naší srdce
Spasitelovo jako sídlo n e j 5 v ě t ěj š í e b
citů, jaké v prsou žily, jako krb oné pla
menné lásky, kterou celý svět byl zapálen,

jako při byte k božských, nevýslovných
ctností.
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Tušíš-li, jakým

zd r oj e m p :) ž (: h n á—

ní může ti být-i srdce Spasitelovo?
Ctnosti potřebují kořenů; půdou těchto
kořenů jest srdce. Není ctnosti bez (1 ucha
živ o t n í h o ; a tímto duchem jest duch,
jenž v nás vane, duše všechno oživující.
Naše skutky jsou takové, jaký je duch
náš —- malé, velké, zlé, dobré, Sprosté, vzne—
šené, chladné, vroucí ——
právě podle d u c h a,

z něhož vyplývají.
Podivuhodny jsou skutky Ježíšovy. Cc
však jim proPůjčuje takové vznešenosti? Srdce,
z něhož vycházejí.
Budeš kdy dokonalým křesťanem,nevnik

neš-lido nitra

Ježíšova?

Tam jest Se

ti učiti, p r o č máš jednati, jest učiti se, jak
máš jednati, učiti se, čím máš OpOVI'h o

vati, co máš milovati.

Poznej srdce Ježíšovo! Jak je poddáncw
Otci nebeskému! Ježíš považuje se za obět,

která má vrátiti Otci uloupenou čest, Spravedl
nosti boží zadost učiniti měrou nejhojnější.
Proto žije jediné pro čest svého Otce, zná jen
jeho vůli, jen s ním

Spojen pracuje. Můj po—

krm jest, praví Ježíš sám o sobě, abych činil
vůli toho, kterýž mě posla1.')
1) Jan

+

34

Jakou to láskou

k lidem proniknuta;

srdce Ježíšovo! Láska řídila každý krok jeho
na zemi, lásce podlehl na kříži, z lásky jest
přítomen

ve svátosti

oltářní ——láska

bez

měrná, láska neustálá, láska ku všem, láska
až na konec, láska věčná . . . Většího milování
nemá žádný nad to, aby život svůj položil
za přátele své.')
Jak myslí srdce Ježíšovo () s o b ě? Jest
pokorno, zapomíná na sebe, obětuje se. Vidí
v sobě vinníka, obět smírnou, tvora všeho
trestu
zasluhujícího: Červ jsem a nc
člověk, pohanění lidí a povrhel obce.'—')Raněn
jest pro nepravosti naše, potřen jest pro hří
chy naše; kázeň pokoje našeho leží na něm
a zsinalostí jeho uzdravení jsme.“)

Hle, takové jest srdce Ježíšovo, takovým
duchem provanuty všechny skutky jeho.
A takové srdce nebylo by nade všecko

líbezno a milování hodno? nebylo

by s to, aby na vždy k soběpřipoutalo
srdce naše? nebylo by napodobování

h o d n o v nejvyšším stupni? Takového srdce
bychom neučinili m ě ř í t k e m svého my—
šlení, svých citů, své vůle? ——Jak jinak se

naučímejednati dokonale,
neme—li
!) Ja“

nevnik

do srdce Ježíšova? Jako není ji
IS. 13.

2) Žl. 21, 7. „. 3) 15. 53, 5.
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ného jména pod nebem, skrze kteréž bychom
měli Spaseni býti, než vítězné a slavné jméno
Ježišovo'): tak také není jiného učitele, který
by nás ke svatosti přivedl, než přectnostné,
přesvaté srdce Ježíšovo.
Věčně zůstaneme

jen z a č á t e č n i k y,

nikdy nevnikneme do hloubky dokonalosti,
nikdy nenabudeme ctnosti důkladné, mužné,
velkolepě, nikdy neosvojíme si- ducha oběta—
vého, nikdy nedospčjeme tak daleko, aby—
chom sebe samy úplně obětovali, nepoznali-li
jsme a nepochoPiIi—li jsme aspoň poněkud

srdce Ježíšova.
A tobě, jinochu drahý, z vláš t ě p ří
:;l u ší, abys pěstoval úctu k srdci Ježíšovu.

Zdaž nemilovalo

i tebe a snad

“právě te be láskou neobyčejnou? Nedalo-liší
právě t v ě m u m l á d ! nejkrásnější příklady?
Jaké. to čistota! jaká skromnost, jaká míru—
milovnost! jaká horlivost v modlitbě! jaká
odloučenost od světa! jaká poslušnost, jaká
láska, jaká činnost! —, Jdi, studuj srdce.
m 1a d ě„h o ] e ž í še a uč _se býti mladíkem
křesťanským.
Tvé srdce jest ti ještě vzdělávati; nej-
důležitější úlohou mladých tvých let jest,

abys vychovalsebe sama:

vzor čekáš?
___—-*—
1) Skutk.

ap. 4, 1.2.

na jaký jiný

Ptáš se nyní, v čem vlastné záleží pobož
nost k srdci božského Vykupitele?

Codo niterné své podstaty

zá

leží v tom, že v toto nejsvětější srdce vždy
víc a více vnikáme, víc a více si vážíme ne
změrné lásky, kterou k nám chová, a sna
žíme se přetvořiti vlastní své srdce podle.
srdce jeho.

Zevně

záleží v jistých cvičeních, jež

konají ctitelé božského srdce, nebo jež ti
vnukne vlastní tvá zbožnost. Zbožné duše,
na příklad, k a ž (! o r o č n ě pátek po oktávu

Božího těla, kterýžto den církev slaví svátek
nejsvětějšího srdce jakožto zvláštní pobož
nosti s církví oslavují. Mimo to zasvěcují
Božskému srdci každý pr v ý p 5.t e k v mě—
síci zvláštním způsobem. Na tento pátek při—

jmou, jest-li jim možná, svaté svátosti; na—
jisto však přijdou do chrámu Páně, navštíví
nejsvětější Svátost oltářní a odprosí Božské
srdce za všechny ty urážky, kterými je na
světě nevděční lidé zarmucují. Velmi mnozí
říkají k a ž do (1e n n ě, anebo i vícekráte
za dne zbožnou průpověď: Srdce Ježíšovo,
planoucí láskou ke mně, zapal srdce mé láskou
k sobě !

Proč však pobožnost k nesvětčjšímu srdcí
tak těsně souvisí s nejsv. Svátosti oltářní,
zajisté jasně poznáváš.

Předně proto, že v této Svátosti s ostat
ními díly leaveného člověčenství Ježíšova
jest přítomno těž jeho nejsvětější srdce
a
proto je tato Svátost střediskem, z něhož
se v proudech vylévá bezměrná láska Spasite
10sz. po všem širém světě. Mimo to jest nejsv.

Svátost oltářní div e rn lásky. Láska. to byla,
jež Ježíše přiměla, by ustanovil tajemství

svého těla a krve své; láska zavírá ho do na—

šich svatostánku; láska oslazuje mu samotu;
láska ho pobádá, aby se vydal pohanám všeho
druhu. Lásxou nekonečnou objímá zde vše“—
chny, kdož se k němu blíží, aby ho bud' přijali
jako pokrm nebo mu prokázali svou návště
vou patřičnou úctu.
Ve svátosti jest nám Ježíš vzorem c t n o

stí, jež nás, budeme-li je napodobovati, jistě
přivedou na vrchol svatosti. Učte se ode mne,
volá k nám ze svatostánku, neboť jsem ti—

ený & pokorný

srdcem.) Ano, zde jest

Ježíš pokorný, trpělivý, tichý! A jaká to od—
loučenost! A jaká to horlivost v modlitbě,
horlivost pro spásu duší! Jaká to štědrost ke
všem, kdož k němu přistoupí, neb aspoň jen
poněkud vstříc kráčí! Konečně jest právě tato
přítomnost pod Způsobou chleba pro Spasitele
pramenem nejtrpčích s t r a s t í. Ve svátosti
1) Mat. II, 29.

.jest zneuznáván, urážen, zrazován; bezbožní
lidé ho zneužívají, lhostejní hc- zanedbávají.
Nevděk a zloba závodí, aby nejlaskavějšímu
Vykupiteli hodně bolestným učinili přebývaní
jeho ve Svátosti.
Právě z této poslední příčiny má pobož
nost k nejsvětějšímu srdci zvláštní ráz úcty

smiřovací;

proto je též jeho ctitelé ča

stěji odpiošují za nelásku, nevděk, lhostejnost,
jakou mu od lidí trpěti jest.

O ty veoch0pitelné, láskou ztrávenč
srdce mého S asit le, nc nadarmo rně pozý
váš: Synu, dej mi srdce svés') Zde, ó . ejlaska—

vější Ježíši, zde je toto srdce, po kterém tak
vroucně toužíš —-—
to ubohé,

chladné,

lásky

nemající srdce! O změň je a dej mi je obno
vené nazpět| Vyplň své přislíbení: Dám vám
srdce nové a ducha nového položím uprostřed
vás; a odejmu srdce k a rn e n n ě z těla vašeho
a dám vám srdce m a sit é,2) citlivé, vděčné,
štědré, velkomyslně, srdce obětavé, srdce p 0

dle mého srdce.

13. Láska činná.
Kdose bojí Boha, ničeho neza
nedbá. _

Kaz. 7, 19.

Přítomnost Hospodinova ve tvorech není
n e č in n á. Pán jimi pohybuje, vede je k cíli
jejich, p r a c uje v nich.
1) Přísl. „»3. 26. __ 2) 131.36

35—27.

__30...
Ano, Bůh p r a c uj e, abych tak řekl, ve
tvorech pro mě, jest činný pro mě, působí,..
namáhá se takřka pro mě.

'A Ježíš

Kristus,

Bůh a člověk,

můj Vykupitel, jak ten pro mě nejen působil,
pracoval, se namáhal -— nýbrž i t r p ěl, pot
a krev vycedil, dal život svůj v mukách vše-
možných! A jak pracuje a působí, jak trpí
Ježíš ještě nyní v nejsvětější Svátosti oltářní!
Bůh ovšem působí a nepozbývá při tom
svého p o ko j e, jest činný a zůstává v mí—
ru, Bůh se ohětuje za nás a jeho blaže—
n o s t tím neutr 1.
() Bože, jak z a h a n b uj e š mou lásku!
Jsem

ovšem nakloněn

tě milovati,

ale—

rád bych, aby tato má láska nežádala po mně
!)b ětí, rád bych měl z této lásky jen pro—

spěcha požitek.
Láska má není silná;

k výši oběti

nedovede se vyšinouti. Snad se ti zdá, jinochu
drahý, že máš velmi málo příležitosti, abys
osvědčil tuto

svou

ú č in 11o u, v z á j e m

Mýlíšse; celý

den máš k tom u

n o u l á s k u.

h oj n ost příležitosti. Den jest ti vyplniti
s ku t k y, jež ti ukládají povinnosti tvého
stavu. Tyto skutky vyžadují p o z o r n o s t i,
vyžadují o d d a n o s t i, vyžadují veškeré tvé

---
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sí ly \. . n u č. Věnuješ se jim vážně? Konáš
je tak (1o k o n a l e, jak toho zasluhuje veli

kosta líbeznost toho k jehož cti a sládě je ke

nati předstíráš?

_

Jak jsme ,tak často slepými! Jak soudíme

krátkozrace! Na větší věci klademe váhu,
malými
pohrdáme. A přece je k větším
věcem málo příležitosti, kdežto maličkosti vy
plňují všechny naše dny! A Písmo svaté praví
přece tak významně:

Kdo se bojí Boha, n í—

č e h o nezanedbá.')
Zde rozhoduje

pouze (1u c 11, v y t r v a

los t; pro B 0 h a jednáín a proto jest mi
jednati

co možná n e j d o k o n a 1e j i, pro

tože i On jest neustále dokonalý a nemění se,
a proto jest hodin téže pečlivé služby, téže
obětavé lásky ——
dnes, jako včera a zítra, nyní

a vždycky.
Nerozeznávej oovinmst & povinnost; ne—
říkej: tato jest ovšem vážná, ona nikoliv;
kdybych zanedbal tuto povinnost, mělo by
to vážně následky; nevykonám-li oné, nic na
tom nezáleží. Kdo se Opravdu Boha bojí, kdo
jest mu Opravdu oddán láskou dčtinnou, úcty
hodnou, nic nemá za 11e p a t r n ě. U něho
vládne láska -——
zde i tam; srdce touží po
___-__
1) Kaz. 7, 19.
Myšlenky a rady IV.

6
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Bohu ———zde i tam;

B ů h, věčně starý

věčně nový, — rn á lás

a přece

k a ——stará a přece

stejně vroucí, neseslabená!
Hle, tu máš prostředek, jak bys o s vě d'—

čil tuto svou lásku, o které tvrdiš, že jest
upřímná. Dělej jako Bůh: cokoliv konáš,
konej co možná s největším účastenstvím
v e š k e r é b y t o s t i své; konej každinký

skuteks veškerou

láskou

a čiň,co ti

činiti jest, tak, jakoby na jediném tom skutku
závisela věčná Spása tvá.
V ě r n o s t v m á l e ——slovo významné,

slovo vlažné duši hrůzyplně, duši horlivé
zvuk líbezný!
Věrnost v málo, -— krátký obsah veškeré
svatosti.
.
Věrnost

v mále, ——trnitá,

ale. nejkratší

stezka k důkladné dokonalosti.
Věrnost v male, -—hrdinství lásky, služba
obětavá, mučenictvi_!

Právě. tvé mladistvé těkavosti je tato věr
nost v míle tak nesnadna: ty se tak snadno
všemu vyhneš, zvláště nezamlouvá-li se ti
nějaká práce svou důležitostí.
Přemáhej se. Příště považuj i maličkosti
za d ů ] e ží t e'. Ukaž, že láska tvá umí se
trvale o b ě t o v a t i, že jest neustále činnou,

neunavnou, že. jsi sobě. povždy vědom, že jed

náš pro Boha a že k vůli němu vykoná—
váš povinnosti své, jak veliké, tak i nepatrné.
19. Láska trpící.
Trpělivost skutekldokondý má.
Jak. l, 4.

V ohni zkoušeno bývá zlato, lidé pak při—

jemní v peci ponížení.')
Ne každý, kdož mi říká Pane, Pane,
vejde do království nebeského,*) protože ne
každý jedná tak, jak ujišťuje. Právě tak mluví
velmi mnozí o lásce k Bohu, ale jejich s k u t—

k y se tomu nepodobají.
Přijímá-li však někdo d o b r o v 0 ln ě

strasti

z rukou božích, ukáže-li se v Dibh

trpělivým, jest—li hotov i větší přijmouti:
ukázal, že pochopil, co jest láska, a že Opravdu
umí milovati. '
Na horu Tábor s Ježíšem stoupati a účast
niti se tam jeho oslavení, byl by každý z nás
hotov; běží-li však o zahradu getsernanskou
nebo dokonce 0 h o r 11 K a l v a r ii, stojíme
_tiše a náš Spasitel kráčí sám. Láska pravá.
jest mocná jako s m r t, neúprosné. jako hrob;
její plameny jsou plameny ohnivě. Smrt ne—
1) Sir. :, 5. _- 2) Mat. 7, 21.

()*
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pustí nikdy své oběti; hrob nevydá nikdy
mrtvoly, plameny sžírají a ztravují všechno,
co jim přijde na dosah. Tak i láska.
Miluješ-li Boha Opravdové, neodtrhne tě
od něho žádná muka. Utrpení tě s ním Spojí
tím těsněji, čím více jsou s to, aby tě odlou—
čily ode všech věcí pozemských.

Doba mládí není ovšem bohata stra
stmi a svízely; léta pozdější
přinášejí
více bolesti. Tehda přijdou starosti

a strá—

dání; život začíná. býti vážný; protivenství,
mrzutosti, hořké zkušenosti ztrpčují. nám ho
diny a dny. A když tělo sestará, zaklcpá u nás
nemoc,

zaklepá

staroba,

hlásí

se smrt,

—-—

přijdou dny, o nichž se praví: Nelíbí tni se))

' Ale kéž jen snášíš trpělivě

několik

těch malých nepříjemností, jež tě stihnou,
kéž snášíš oddaně to, čemu se nemůžeš vy—

hnouti!

Bohužel, že toho nečiníř; nejmenší nemoc,
malá bolest, nehoda, odstrčení, tvrdé slovo,
pohana, pokoření, zklamaná naděje, neštěstí
ve hře, nepatrná ztráta, nepříjemné počasí,
zima, horko, hlad, žízeň — a jak se jmenují
všechny ty obyčejné případy a všední proti
venství, -— všechno tě rozčílí, loupt r o vn o

váhu

tvého srdce, ruší mír tvůj, rozmrzuje

') Kaz. 12, I.
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te; činí tě malomyslným, hněvivým; hned
začneš

b 43d o v a t i,

počínáš

si

jako

roz—

zlobený, jako někdo, komu se stalo beZpráví,

reptáš proti Bohu,jsi smuten,
klínáš sebei svéžití...

pro

o dobrý Bože _. a při tom ještě říkáme,
že tě m i l u j e m e ! Jaká. to protiva!

Co bude s námi teprve později, až trpkosti
vezdejšího života jako vlny mořské na nás
budou dorážeti? Až se dostaví obtíže všeho
druhu, tížící starosti, unavující práce, proti—
venství zevnější i niterná, svízcle se všech
stran, a všechno to jakoby se bylo zapřísáhlo,
že ti tu trošku života hodně ztrpčí a na každé
místečko zde na zemi, na něž ti vstoupiti jest,
ostrý zasadí trn, který by hluboce ranil nohu
tvou ?
A co při tom nejhorší-ho: netrpělivostí,
malomyslností & nevolí proti úradkům božím

zvětšujeme

jen svoubídu.

Jako když d i t č V pošetilém hněvu bije
na ránu, kterou si utržilo svou nepozornosti,
nebo ve hloupém' vzteku docela rozbíjí hračku,
na níž něco polámalo: tak jednáme i my,
když rány, strastmi a svízely zasazené, ne
trpělivostí svou ještě více rozedírámc. když
je rozjitřujeme a lejeme do nich záhubnou
kyselinu.

...—w.....

A můžeme-li míti výbornšjší příležitost,
“"osvědčiti svou lásku, než ve strastech
zelích?

a sví—

Tu ukazujefne, jak si Boha vážíme. Tn
dáváme na jevo, jak velice ceníme ony služby,
které nám Ježíš prokázal utrpení, která pro
nás vytrpěl: tu se osvědčuje naše vděč—

nost

hodnými činy.

Mimo to oddaná trpělivost mírní bolest,
vlévá balsám do rány, nenechá se jí rozšiřovati.
Trpělivost kaje se za hříchy a vytrpí'za
sloužené tresty.
Trpělivost připodobňuje nás Kristu.
Trpělivost staví nás na stranu m uč e d

níků.

Trpělivost jest kujným kovem, z něhož
si kujeme klíč k blažené říši nebeské.
Slovem, trpělivost činí všechno d o kon

n alé')

& pojišťuje nám vládu nad (1n še m i

n & š 1 m i. a)

20. Umrtvování.
Doplňují to, čeho se nedostává.
„a utrpení Kristových, na těle
svém.
: Kol. 1,24.

Jest možno, by duše Boha milující Spo—

kojila se jen s tím,že t r pí. ? O nikoliv; láska

jest neúnavná, láskajestvelkomyslná.
——————...——_

') Jak

!. 4 -——
2) Luk. 21, 19.

Láska nejen že trpí a snáší klidně strasti,
kterým se nelze vyhnouti,

vyhledává

——nikoliv, láska

toho, co bolí, co se protiví

zkažené přirozenosti, co jest odporno smysl
nosti, co mučí sebelásku, co usmrcuje sta
rého člověka.
Pohled na Svaté, jak ti se uměli
kři—
žovatil Ve dne v noci nepřáli si poklidu a cho—
vali se k sobě jako k n e p ř a t e l ů m. Všechno
jejich myšlení, veškerá jejich snaha směřo
vala jediné k tomu, aby umrtvili hříšnóho
člověka, by omezili smysly své; odříkání a
s e b e z 5.p i r á ní bylo jejich heslem.
Vyvarovati se toho, co n e d o v o l e n o,
s tím se nespokojili. Teprve tehda mněli se
býti jistými, když se naučili odříkati se i věcí

dovolených.

Ukládali si trýzně: mrskali hříšné tělo,
dali mu trpěti nouzi, dcpustili, aby je mučil
hlad, žízeň, nahota, unavení, l);dění nesnažili
se pouze, aby zatlačili vznikající zlé náruži—

vosti: i kořeny

jejich hleděli umrtviti a

zadusiti símě. Neustále žili v boji s sebou;

místo aby se omezili na pouhou o\b ranu,
hnali sami ti to ke m & pronásledovali ne—
únavné nepřátele boží a svého spasení.
To však se neděje b e z muk a bez bolesti.
Přirozenost cítí velmi dobře-"takovou přís

nost, sténajic pod ranami, jež, vnikají až ke
kořenům nejskrytějších vášní. Ale Svatí patří
jediné na Boha a mají na zřeteli jen sx ůj
duchovní prospěch. Ustavičně tant? jim před
očima obraz ukřižovaného Vykupitele a my

slíce na něho, volají: Jen tehda, trpíme-li,
budeme opravdovými údy trpící hlavy své
Ježíše Krista. Doplňují to, praví sv. Pavel-,
čeho se nedostává z utrpení Kristových, na
těle svém.')
Ano, i já jsem údem Krista Ježíše.; chci—li

účastenství

míti _s Kristem, jest mi trpčti,

jest—mi trpěti s n i m, následovati Ježíše trpí—

cího. Trpěti jsem tedy povinen Kristu,

povinen Církvi, jež jest jeho tělem: jsem včak
též

povinen

s o b č

5 a m ě m u,

——-—
neboť

podle množství bolestíž) dostane se mi radostí
nebeských.
Ty se již hrozíš, jinochu, pomyslíš—li jen
na umrtvování a sebezapírání. Slova ta byla
“ti snad až dosud úplně neznáma.
Avšak uvaž, zda-li nejsi učedníkem U k ř'i—
ž o v a n ěh o ?

.

Nejsi-liž bratrem o n ě c h h r (1 i ti, kteří
ukřižovali tělo své se hříchy a žádostmi jeho? f)
—.Synu svatých rodičů, potomku velikých
předků, nezapírej svého původu, nestyď se
za kříž svého mistra!
1) Kol.

"

1, 24. __ W Žl. 93, to.

\

3) Gal. 5, 24.

nevymlouvej se, že jsi mlád; neboť právě
proto, že jsi mlád, jest se ti cvičiti v této
ctnosú, která by měla zdobiti každého kře-
sťana.

ství

Komu

hrozí

větší

než právě mladíku?

11e b e z 1) e č e n —

Na koho metá

ďábel jedovatější šípy? Koho obkličuje svět
zlotřileji? V kom bouří náruživosti prudčeji?
Čí krev proudí rychleji? Čí tělo hledí se odváž
něji vymknouti svaté uzdě rozumu a víry?
Koho to více ponouká, by požíval —- ať věcí
dovolených anebo nedovolených, aby se vrhl
do divokého proudu života'a houpal se Opováž
livě na pobouřených vlnách?
A pak dlš, že je zbytečno umrtvovati se?
Ach bohužel, až příliš mnoho mladíků
žije život změkčilý, žije pouze svým smyslům
a náruživostem! Až příliš mnoho je těch, kdož
nic nevědí o- onom svatém „násilí,l) jemuž se
otevírají brány nebeské, kdož nic nevědí
o kříži, kdož se vyhýbají pečlivě každému

trnu. Jen květ-natě stezky

míti a po r o vn ých

chtějí

cestách chtějí _kráčeti.

K'ý tedy div, že je tak málo jinochů s v a—

t'ých ; ký div, že je tak mnoho jinochů n e
ř e s t n ý 0 h, -—'-neboť: kdo rozkošné

chová

Od dětinství služebníka svého, potom jej po“
-—.-—

1) Mat. u. r:.

-in..
zná býti zpurného,') a: kůň nezkrocený bude
tvrdoústý a syn rozpustilý bude Opovážlivý;
lahod synovi a nažene ti strachuř)
Bojíš se snad o své zdraví, nebo dokonCe
() život
svůj? Hle, velmi mnoho svatých
dosáhlo vysokého stáří a v postech a přísných
pokáních dožili se více let, než jiní lidé v hoj—

nosti a blahobytu.
Maličko dostačí tělu našemu, jež snese
víc e, než se často domníváme. Ostatně ne—
třeba se ti v té příčině báti, neboť Opatrnost
tvá a tvého vůdce duchovního ustanoví ti pří
slušné meze. A mimo to neběží tu o nic ne
o b y č e j n ě h o. Věrná láska a stálé. vytr

valost dodávají i malým

obětem cen y

před Bohem.
Umrtvování člověka n i t e r n ě h o, sebe

lásky, netrpělivosti, lehkomyslnosti, dráždí
vosti, zvědavosti zajisté nejen není pranic
nebezpečno, nýbrž právě na0pak jest velmi
prospěšno tělesnému zdraví.
Chceme—lise cvičiti ve ctnosti umrtvování
„_ bez níž nedOSpějeme nikdy ke křesťan—
ské dokonalosti -——
jest nám bedlivě si všímati

jistých, každý den, ano každou hodinu se
naskytujících p ř í le ž it o s t i: neboť“ neo
dáme-li na ně dobrý pozor, uniknou nám a
.) Přísl. 29, 12. --.„ 2) Sir. 30, 8. 9.
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s nimi též tak mnoho—zásluh pro věčnost,
jež jsme si mohli tak snadno získati. Kolikráte
denně můžeme zavříti oči neb uši své něčemu.
co bychom tak rádi viděli nebo slyšeli! Koli
krát si můžeme něco odepříti v jídle a pití!
Kolikrát můžeme uložiti nějakou obět své
lásce k pohodlnosti, přílišné bouřlivosti, žvatla—

vosti, nezřízené truchlivosti, rozpustilosti, div
ným rozmarům, těkavosti, nestálosti! Jak

mnoho to příležitostí,
se a přemáhati

dobré vůle.
O kéž
pokrok tvůj
v al ; j a k
pokračovati

umrtvovati

se ——jen máme-li

trochu

konečně pochOpíš, že duchovní
nezbytně žádá, by ses u m r t v o—
m n 0 h o se přemáháš, tak budeš
na dráze své ku předu!

Přemáhej

se, —- tato slova mej

ustavičně na paměti. Není vítězství slavněj—
šího nad to, kterého jsme dobyli n a d 5 e b o u
s a m ý rn i ; ale není též bojův urputnějších
nad ty, které bojujeme na bojišti svého srdce.

O utrpení

Kristovo,

posilnímě!.

podaří-li se mi již nyní, mladíku, opanovati
sebe sama a uložiti si oběti, kolik mi libo: jak
snadno budu později, jsa mužem, kráčeti
vážnou cestou povinnosti, odříkání, oběta—
vosti!

_92_
Uvaž, jaké síly a pevnosti nabude vůle
tvá, budeš-li se hodně často, byť i jen V maliče
kostech, přemáhati! 2 m ě k č i l o s t však ji
seslabí tak velice, že se bude bez odporu pod
dávati Žádostem těla i zlého srdcet
21. Láska ke kříži.
"; - Ode mne pak odstup, abych se chlubí).

leč v kříži Pána našeho„JežíšeKrista
Gal. 6, 14.

O Pane, jak mnohým věcem jest mi se
ještě učiti! Slyše slovo „u t r p e n í“, hrozím
se; slyšo slovo „'15.s k a k u t r p 0 n í“, neroz—

mmm mu.
Ano, synu můj, mnoho, velmi mnoho věcí
ještě neznáš. Jest však již čas, abys asPoň
poněkud poznal v č (1u 0 k ří ž i. Pro tuto
vědu jest však jen jediná škola a ta sluje

cvičen í. Jest ovšem potřebí ji vyučovati,
avšak c vi či ti se v ní jest ještě potřebnější;
nauka ukazuje nám cestu, cvik však po ní
kráčí;

“

. O kdybys znal dar boží!') Kdybys věděl,
jaké poklady má .v sobě utrpení, nikdy bys
nezáviděl oněm tak zvaným š t a s t n ý m li
dem zde na zemi ; naOpak, .1i t o v a 1 bys jich,

strachuje se o ně a o jejich pravé štěstí; díval
') Jan 4, 10.
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by ses na ne. jako na ubožáky, kteří potřebují
pomoci, kterým neustále hrozí nebezpečenství
a veliké lizeštěstí.

,

Štěstí a blahobyt přivádí často lidi tak

daleko,že zapomínají

na Boha a Spo

léhají na sebe samy, domnívajíce se, že ho již“
nepotřebují.
Kríž a utrpení zachovávají nám však.

drahocennou pokoru. Ve strastech a utrpeních
cítíme dobře, jak jsme ubozí, ohlédáme se po
pomoci, toužíme po útěše, patříme vzhůru
\: n e bi a přivineme se k Bohu.
Štěstí a blahobyt svádějí člověka, že věci

tohoto světa cení

výše,

nežli zasluhují, a

očekáVÉ, že ho trvale oblaží.
Kříž a utrpení o d d ě ] u j í ho od věci

pozemských, učí ho vážiti si toho, co jediné
úcty zasluhuje, učí ho toužiti po statcích či
stějších, po dobrech trvalejších.
Štěstí a blahobyt loupí srdci jeho sv 0
b o du, činí mu takořka násilí, nebo je asPoň
naplní předsudky a nepravými názory. Člověk
se stává otrokem statků zevně—jších,jediné po
nich baží a nemá-li jich, tentam jeho poklid,
tatam jeho radost; nepokoj a muky stávají se
jeho údělem.

Kříža utrpení povznášeji

nás nad

zemí. S každým statkem pozemským, kterého

_..94—
pozbýváme, padá k zemi též jeden článek
onoho těžkého řetěze, který nám brání vyši
—uouti se k nebi.

A pak bys ještě tvrdil, že není hoden
veškeré lásky tvé kříž, jenž ti zjednává tak
veliké poklady?
A nyní pohled na Spasitele, svůj vzor!
Čím se mu stáváš podobnějším než právě utr
pením? Nepoznáváš, jak veliká to čest, sdíleti

jeho hanbu, jeho bolesti, jeho kříž?

Poslyš

apoštola, řkoucího: Ode mne pak odstup.
abych se chlubil, leč v kříži Pána našeho
Ježíše Krista?') A na jiném místě: Všechna
moje věda jest Ježíš Kristus U k řiž o v a—
n ý 12)

Konečně pohled na odměnu

kříže.

Uvaž, že všechna utrpení tohot) času nejsou

rovná budoucí

slávě, která se zjeví na

nás,3) a že toto nynější kratičké a lehké sou—
žení naše působí v nás převclmi velikou váhu
slávy věčné.*)

Pane, nyní pochopuji, co mi hlásáš, a
cítím v sobě. touhu, vykonati, k čemu mě po
bádáš. Ale co jest mi činiti? Jsem ještě mlád

a k u trpení

mám málo příležitosti. Jsem

_. - _—

1) Gal.
_— 4) 2. Kor.

6, 14. —- 2) Kor. 2, 2. -— 3) Řím.
4, 17.

8, 18.
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ještě mlád a jakoby utrpení nebylo pro můj.
věk, bezděky

hledím

se jim v y h 11o u t i,

kde a jak jen mohu.
Synu můj, užívej věrně každodenních,
byť i jen nepatrných příležitostí. Nesnáze a
protivenstvi, která lidi v tomto slzavém údolí
neustále pronásledují, snášej radostně, s myslí
klidnou. Nepohody živelní, zlobu lidskou,
denní útrapy, bolesti tělesné, strasti duševní,
práce, protivenstvi malá i velká, všechno při—

jímcj zmužile,

raduj

se z toho, dě—

k uj mi za to, p les e j, že ti dána příležitost
trpěti něco pro mě, o němž pravíš, že jest mi
láčkem duše tvé. Buď vždycky hotov ještě
více trpěti; žádej, podrobuje se ovšem i zde
svaté vůli mě, ještě více útrap, ještě větších
křížů; modlí se za to, ozbroj se již předem
k všelikému boji: vzývej takořka utrpení k
zápasu a jdi jim mužně vstříc!
Buď však jist, že cožkoli tě stihne, at"
nemoc, bolest, chudoba, Opuštěnost, hanba.
bída nebo cokoliv jiného ——nic nebude
n a d s i l y tv é, všechno budeš m o ci snésti.
Věrnýť jsem já a ned0pustí'n pokoušeti ně
koho nad to, což může snésti! )

O blížetedy, k říži sv atý ! I kdybys

byl sebe větší, vezmu tě na ramena svá a
Spoléhaje na Boha. nikdy tě nesložím!
.)

!. Kor.

ro.

13.

_
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() znamení Spásy,

buď vítáno! Od té

doby, co na tobě Ježíš vytrpěl nekonečné
muky, od_té doby, co na tobě vykrvácel, po—
zbylo jsi veškeré hrůzy své a s krví Ježíšovou
Splývá jen útěcha a sladkost & požehnání na
toho, jenž tě objímá.
_
znamení vít ě zn é, k tobě se blížím!
Pryč, vy "moci zlé, ve jménu kříže odstupte
ode mne! A ty, světe zlý, slepý, pošetilý, viz,
nyní nás dělí svatý kříž, jenž t o b ě jest po
horšení, mně však moc boží a moudrost.')
() dobrý Bože, poznávám, že jsi se smi
loval nad ubohým srdcem mým! Zvětšil, roz
šířil jsi je; nyní v něm dosti místa pro moře

trpkosti a utrpení.
Ať přijde cokoliv;

ani p ří v a l y u t r—

pení nezničí lásky mě k tobě, ó Ježíši, že
nichu srdce mého, a proudy vod nezatOpí jí.
22. Ještě více, Pane !
Mně živu býti Kristus jest a. umřítí
zisk.
Filip l, 21.

O Pane, jak šetrně chováš se ke mněl
Ach, skoro jest mi se báti, že nejsem m i
lá č Re m tvým, neboť mne nenavštěvuješ a
utrpení prchají přede mnou!
Ovšem, takové přízně jsem nezasloužil
a vyznamenání

___—_—

kříže n (: j 5 e m h o d e n.

*) r. Kor. 1, 23. 42.

O jak málo je toho, co mi, skoro jen jako

na zkoušku, tak zřídka sesíláš. Jak sláb
jsem asi dosud, že se neodvážíš vztáhnouti na
mě rgk'u svou! )
O Bože srdce mého, jen to zkus! Pošli

mi utrpení, dej mi kříž,

mrskej, bíčuj . . . .

] e n v i c e, r') ježíši, abych ti byl podob—

nější, abych aspoň poněkud Opětoval nevý
slovnou lásku tvou!
Jen více, Spasiteli- můj, abych se mohl

\k áti

za provinění mladosti své a nalezl ml

lost před tebou!

Jen více, ó Bože můj, aby se nevrá—
til hřích do srdce mého, aby tam s blaho
bytem nezavítala zloba, jež tam již tak dlouho
přebývala!
Jen více, 6 Pane, aby se osten žádosti

vosti víc a více o t upoval,

aby se utilil'a

má mladická bouřlivost, aby se menšila nebez—
pečenství, duši mou zahubiti hrozící!
Jen více, ó Ježíši, abych nebyl poslednim
ve vojsku svaté Církve tvé a nevyhýbal se“
zbaběle boji!
Jen více, 6 Pane, abych se asPoň poně
kud „podobal oněm h r din ů m, kteří již bud
___—_.

]) ]ob. :, 5.
L

II;-Alenky 3 My

IV.

7
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na krvavém bojišti padli za obět slávy 'tvé,
nebo si přísným pokáním sami připravili bo
lestné, byť i nekrvavé mučednictví.
Jen více, 6 Bože, aby odměna má na
. věčnosti nebyla až příliš nepatrná., by mi pak
nebylo s hanbou patřiti na ony vznešené duše,
kterým živu býti byl Kristus a umříti zisk.')
() kéž smýšlím též tak hrdinně, jako

Svatí!

Svatý mučedník Ignác, vida divo

kou zvěř, která ho měla roztrhati, zvolal:
Kristova jsem pšenice; ať mě rozemelou zuby
lvů, abych byl nalezen chlebem bílým! A již

dříve psal takto: Nyni začínám _býti učední—
kem Kristovým. At mě čeká oheň, kříž, di.
voká zvířata; ať mi Zpřerážejí kosti mé, ať
“mi vytrhají údy, ať rozemelou _tělo mé; af,

mě stihnou “všechny muky, jaké jen ďábel
vymysliti může: jen když s Kristem podil
míti budu! Č) kéž se mi dostane štěstí, býti
Opravdu roztrhánu od šelem, kterým mě
chtějí předhoditi!
() Bože, jak velice sílíš duše upřímně tě
milující! Jak veliké je množství “sladkosti tvé,
kterou jsi schoval hojícím se tebe a Způsobil
těm, kteří doufají v tebe!)
R 0 z k o ší Oplývá spravedlivý

i v ! o u—

ž e ní,3) plesá a raduje se a nezměnil by stavu
svého se žárlivým miláčkem Štěstěny!
') K Filip.1,21.

-- 2) 7.1.30, 20. »-—-') Kor. 7, 4.

_..99_.
Záhadná to protiva: kapka rozkoše svět—

ské ztrpčí často jako slaná voda mořská ve
škerou radost duše právě ještě tak světsky ple—
sající; kapka lá s k y b o ž s k é promění na—

0ka celé moře hořkýchutrpení ve sladkost a
příjemnost !
]inochu křesťanský, přemýšlej o této zá

hadě a rozluští ji.
A pOChOpil-lijsi- t u t o tajemnou záhadu.

pak se ti otevřely poklady moudrosti a ty za
čínáš býti učedníkem Kristovým a nositi jizvy
U k ři ž o v a né h 0 na těle svém,') to jest,
začínáš se podobati trpícímu Spasiteli.
23. Zříkeime se věci stvořených..
Mami zajisté jsou všichni lidé.
_vnicbžto není známosti Roba.
Moudr. 13. 1.

Marní jsou všichni lidé, v nichžto není!
z n á rn o s ti B 0 ha, kteří nedovedou z vi—

ditelných věcí poznati toho, jenž jest, kteří
_patřícena velkolepá dí la, nedovedou poznati
jejich

t v ů r e e. )

Nabyl jsi již ty, 6 jinochu, této známosti
„Boha? \"iš, z jakého p r a m e n e vyplývá ve

škerá krása a dobrota pozemská a všeliké
přednosti a dokonalosti věcí stvořených?
1)

Gal.

6.

17.

'-—-—
") Moudr.

13,

1.
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Všechny paprsky sluneční, nejjasnější i
méně jasné, nejteplejší i méně teplé, mají je—

diné Společné

ohnisko.

A tak vychá—

zejí i od B 0 h a, Nejvyššího, Nejlepšího, pra
mene všeho dobra, veškeré paprsky dobroty u.
dokonalosti, jež září a stkvějí se na rozmani
tých tvorech hned jasněji, hned zase méně

jasně, hned tak, hned jinak zbarveny.
Před okem tvým rozvinuje se veleb—
nost pozemská, slabounký to stín oné ne—
výslovné slávy, kterou se odívá ten, jenž pře—

bývá ve světle nepřístupném,') jenž činí oblak
stupněm svým, jenž chodí na křídlech větrů,
jenž činí anděly své duchy a služebníky své
oheň žhoucíl')

Často tě oslepujevelikost

pozemská.

Co jest její zřídlem? Pochází s hůry, slabým
jsouc odleskem oné velikosti a vznešenosti,
kterou má ze sebe Bůh, jehož jméno jest:

kterýž jestř)

Nezřídka podivuješ se. moci lidské a
zdá se ti, jakoby mocným pánům tohoto světa
nic nemohlo odporovati.

A přece ——není moc—

nosti, leč od Boha všemocnéhoJ) Všemo—
b o u ci je tedy Bůh a co chce, to také může
vykonati, neznaje žádné překážky a lámaje
')1.Tim.6,16.——-

3, 14.——4)Řím. 13,1.

9) Žl. tos, 3. 4. ——0):. Moji.
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i mocné cedry na Libánu') jako slabounké
třtiny. Ty hrozný jsi, ó Pane, a. kdo se zpro—
živí toběř')

“

Mnohdyjsi svědkemSpravedlnosti

pozemské. Kdo jiný však jest jej ím původ—
cem než ten, o němž se praví, že Spravedlnost
jest pasem beder jeho') a Spravedlivý jest. _a
všichni soudcové jeho Spravedlivi jsou a

všechny cesty jeho milosrdenství a pravda
i soud.*)

Laskavost & d o b r o t a, kterou ti lidé
prokazují, mile jímá srdce tvé. Ale jak dobrý

a líbezný jest tvůj

duch, ó Pane, ve všech

věcechl') S jak velikou zdrželivosti nás sou—
díš,“) jek šetrně zacházíš s námi, ačkoliv jsi
Pánem všehomíral O Vpravdě líbezný a tichý
jsi, ó Pane a Bože nášlf)
Velikou zdá se ti v č (1a lidská a nemálo
se divíš zručnosti dítek požemských. A všechna
ta věda lidská není než dětinským žvatláním,
srovnána se slovy a myšlenkami H05podino
vými. Jediné Bůh jest příčinou, že duch lidský
poznává a všechny věci, jež poznává, od Boha
jsou; mysl lidská nemůže ničeho pochOpiti, co by
nebylo nahé a odkryté od věčnosti očím HOSpo
')

*) Tob.

Žl.

28,

5.

——2)

Žl.

75,

3, z. —-—5) Moudr.

_— T) Zl. 85.

5.

8.

».

3) Is.

12, r. __ 6) Maudr.
.

u,

5.

——-—

12, to.
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dinovýmJ) Odkud tedy přichází moudrost a
které jest místo rozumnosti?2) Bůh jediné má
cestu k ní a on toliko ví o místě jejím; nebof on
spatřuje končiny světa a vidí všechno, což jest
pod nebem. Kterýžto učinil větrům váhu a
vody zavěsil u míře. Když ukládal dešťům
právo a cestu bouřkám zvučným, tehdáž
viděl ji & zjevil a vystihl.“)

Pozoruješ c t n o s t a velikost mravní:
Bůh jest svatost sama. Tato jest píseň, kterou
mu nebešťané pějí ve dne v noci bez přestání:
Svatýi svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí,
kterýž byl a kterýž jest a bude!) O něm Sť
praví, že věrný jest ve všech slovech svých a
svatý

“ve všech skutcích

svýchř)

Hle, z to—

hoto pramene prýští všeliká čistota a mravní
dobrota lidská.
Na lících vrstevníků svých vidíš rozvitě

růže čilého života

a ve veškerém jejich

jednání jeví se bujarost a síla mladých let.
Avšak Hospodin jest život nepomíjející,') pro
tože má život ze sebe; všechno, co žije, žije
pouze skrze něho a proto, že on žije. Hospodin
se nemění na věky. Nebe a země pominou.
___—___

-) Žid.- 4, 13.
3.3—27.-—-——) Zjev.

6, 16.

-—-o) ]ob.

4, 8. »» -) Zl.

28.
144,

20. »-- —)Job.

18,

x3. ———
—) !. Tim;
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ty pak zůstaneš; všecka jako roucho zvetšejí
a jako oděv změníš je a změněna budou; ty
pak tentýž jsi a léta tvá. nepřestanoul)
S rozkoší spočívá oko tvé na zemské
kr áse : ale jak krásný jest. asi ten, v němž
není a nemůže býti chyby, jenž všecek. jest
světlo :) tcmnosti' v něm žádné není.")
Zde tedy dosahuje láska v r c h o lu.

Touží jediné

po Bohu, chce Boha ve

všem, Boha nade všecko,

tvory pak

jen potud, pokud se vztahují na Boha Tvůrce.
Všechny věci ozářené vidí jen zároveň s pa
prskem a ohniskem všeho světla.
_
A pohl'ížím-li tímto Způsobem na věci
stvořené. stano“ se mi všechny tvory okolo
mne, slunce, měsíc a hvězdy, země, voda a

vzduch, hory a údolí, luhy aháje,

ovoce,

květiny, zvířata, lidé i jejich díla obrovským

památníkem,

v němžto se stkvějí zla

tými písmenami dokonalosti mého Boha, ve:
své jednotě i rozmanitosti.
Tím Způsobem vidím všechny věci kclem
jediného s t ř e d 11 a vesmír promění se mi- vc

mnohostrunnou lyru, z níž mi zaznívají nej—
rozmanitější tony, jež se však všechny spojují
\: jediný nekonečně libý akkord.
1) Žid. 1, ".

iz.

2) :. jan 1, 5.
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A ty blahodárné následky takového pozí—
aání na věci stvořené? Všeliká nezřízená a při
lišná náklonnost k věcem pozemským byla by
vyhostěna ze srdce našeho; pak bychom již
nepřeceňovali tvorův a nezneužívali jich. Krása
pozemská by v nás již neroznítila plamen
hříšné lásky, statky pozemské by nás ne—
svedly ke zvířecímu požitku; vzhůru bychom
se povznesli, ke Tvůrci nejkrásnějšímu, nej
lepšímu. Odstranivše takořka ze tvorů vše, co
na nich pozemského, milovali bychom jen to,
co na nich nadpozemského; a taková láska
nebyla by nezřízená, nýbrž řádná, nebyla by
hříšná, nýbrž ctnostná, nezasloužila by trestu,
nýbrž odměny. Ve všech věcech hledali a na—
lezli bychom jen Boha, bytost

nejlepši —-—
a

jeho se přidržeti jest dobré.1)
Ú jak by se pak zjinačil niterný život
tvůj, jinochu drahý! Jak bys pak se. díval

'na svět, jak bys patřil na sebe sama!

Pak bys smýšlel zcela jinak 0 strastech a pro
tivenstvích tohoto života; trpkost proměnila
by se ti ve sl a (1k o s t, těž—késvízele staly by
“se ti zdrojem ú t ě c h y.
Utrpení, pohlížíš—lina ně v jeho podstatě,

beze všech vyšších pohnutek a vztahů, ne
bude se ti ovšem nikdy zdáti líbezným a žá
1) Zl. 72, 28.

doucím, protože přirozenosti lidské se příčí
býti nešťastnu; avšak tam, kde vůle jest n a—
'klo n ěn a utrpení snášeti, přestává všeliké
neštěstí. Pak bychom při utrpení oddělili
všechno, co v něm trpkého, p o z e tn s ]: é h o.
a ]: vůli tomuto bychom je milovali. A co jest
v utrpení dobrého? To, že pochází od Boha,
že je svatou vůlí jeho, abychom trpěli, že
Bůh, navštěvuje nás jím, má jen naše dobro
na

zřeteli,

užitek.

& že nám z toho vzejde věčný

Tož tedy miluj utrpení -— a to, co se ti
právě ještě zdálo trpkým, o čem jsi se do—
mníval, že se protiví tvému štěstí, stane St.—

ti pramenem neporušitelné duševní rovnováhy.
naplní tě duševní útěchou & zvětší vděčnosx
tvou k Bohu.

To jsou t aj e m s t v i, ó jinochu; ale.
chceš-li je vystihnouti, nepotřebuješ nic více
než světlo víry; a pochOpil-li jsi je, jsi vpravdě
moudrým.
O—kéž

r&luštíš

tyto

hádanky!

Ještě—

mnoho utrpení stihne tě na tvé pouti životem:
mnohý trn poraní ještě nohu tvou; mnoha
mračen skupí' se ti ještě nad hlavou! 0 jaké
to štěstí pro tebe, umíš—litemnoty tohoto bídw

ného života láskou k Bohu proměniti ' jasné
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světlo denni, najdeš-li stanovisko, na kterém
ti bude lze snášeti, ano milovati všeliké “svi—
zele & protivenství!

24. Sebezapírání.
Kdo ztratí život. svůj pro mne.
nalezne jej.
Mat. 10, 39.

Z toho, že všechno dobré ve světě po
chází, Pane, od tebe, že Ty jsi jeho původcem,
následuje nezbytně, že j e s t rn i s e za p l

rati,

že jest mi odumírati

sobě „Xsa—

m é m u. .

I já jsem tvorem tvým. I já mám všechno
od tebe. Všechno, co ve mně dobrého, chvali—
tebného, líbezného, vyprýštilo z nevyčerpa—

telné studnice tvé nekonečné dokonalosti.

V tobě tedy, jediné v tobě jest

mi h-ledati původ svůj.
Milovati bych měl na sobě jen tebe, mi—
lovati se jen v t o b ě. Kdykoliv láskou k sobě
samému zmenším lásku k tobě, začíná býti
'ato má sebeláska n e z r i z e n o u, nesvatou..
zavržení hodnou.
'
Proč se milujeme? Protože jsme, nebo

mníváme se, že jsme dobrými.

Ale kde

nás učinil dobrými? Kdo jest vzorem, podle
něhož se utváří naše dobrota.? ] e din e t y,
6 Bože, nejvyšší, nejlepší dobro!

———lO7——

Že sebe samy přeceňujeme,

stává.

se jediné proto, že nejsme pamětlivi neko—
n e čn ěho dobra, jež jest Bůh, a proto též
nepozorujeme

onoho n e k o n e č n é h o r o 2—

dílu mezi svými skutečnými, nebo domně
lými dobrými vlastnostmi a mezi dokonalostmi
nejsvětějšího a nejlibeznějšího Boha.

Č) jaký to zisk,nalézti

se v Bohu?

Jaká to záruka budoucího věčného života,
můžeme-li říci: Ziv jsem ovšem, avšak již
nejsem živ j á, nýbrž žije ve mně K 1 is t u s !l)
Hle, to jest n al é z ti život. svůj, kteřšř
jsme dali pro Boha?)
Jest ovšem pravda, že jest člověku velmi
těžko o b ě t o v a t i s e, tasiti meč proti sobě
samému a zničiti na sobě všechno, co není
nadpřirozené a svaté, nebo dokonce souvisí
nějak se hříchem ! A jak těžko je to zvláště

v mládí,
v době, 0 které myslíme, že jest
úplně naše, že je pouze k tomu, abychom
užívali a hověli svému tělu!
Avšak — uvaž ještě jednou, že dobré je5t
ti, odumírati sobě samému' Kdo chce n aj ! t i
život svůj, tomu jest jej tímto svatým Způ
sobem ztratiti. Zrno pšeničné, padnuvši v zem,
neumře—li,samotné zůstane, pak-li umře, mno
ho užitku přinese.3)
A..—__

1) Gal.

:, .ro. -—- 2) Mat.

10, 39,

3) jan

u,

14.

_.103__
Proč bych tedy váhal úplně se obětovati?
Ať zhyne ve mně všechno, co není božské.

Ať umře starý

člověk

se svou žá—

dostivostí a zlobou; pryč s ním, ukřižován
buďlilj ělo budiž poddáno duchu.

duch pak

B o b u.

.

Budiž, pokud možná, obnoven ve mně.L
onen prvotni o b 1“a z b o ž í, který byl kdysi

člověku vtisknut, avšak od něho lehkovážně
poskvrněn.
Nechat Opanuje opět Tvůrce svého tvora„
dílo rukou svých. Ať se očišťuje víc a více
srdce mé, ať se vzdaluje mysl má od věci po

zemských, ať se naplňuje duše má věcmi ne—
beskými: mysl i vůle má ať směřují neustále
vzhůru, k rajským končinám.
Zrak můj Spočívej ustavičně na oné ne—

stvořené

kráse.

na onom nejvyšším.

věčném dobru, které jediné jest hodno, abych
po něm toužil & jeho dosíci hleděl.

O jaká to radost, jaká to útěcha, jaká
to blaženost, mohu—lizvolati: Bůh jest m ůj
& já jsem konečně j e b o |

Pro Boha žíti, to jest život pravý, to jest.
příprava na. blaženou vděčnost, jež záleží
v ustavičném patření na tvář boží! '
*) Jan 19, IS

__1og__
Kráčej si svou cestou, světe marný; já
nechci putovati drahou tvou. Pozdě sice jsem
poznal, avšak poznal jsem přece, že Bůh mi
nekonečně nahradi všechno to, co ty mi na
bízíš, že Bůh mě obdaří přebohatě za vše„
co ty mi slibuješ.

25. Bůh nade všecko.
Mn! pak přidržení se Boha dob;—3
jest..
Zl. 72. 28.

O Bože můj. kdy tě konečně budu m i

lovati dokonale?

rů tak, abys jediné
vládl?

Kdyse odřeknutvor

ty v srdci mém žil a

Kdy n m r t v i m v sobě člověka pozem.—

ského, kdy odstraním “zesrdce svého všechnu
nezřízenou náklonnost k sobě samému tak,
abys ty sám v něm mohl bydliti?
O nejdobrotivější Bože, jenž dáváš ducha
dobrého všem, kteříž o něj prosti) dovrš
všechna'svá dobrodiní, jimiž jsi mě obdařil,
», prepůjč laskavě, abych tě miloval nads—
všecko!
O kéž tě miluji více než všechno, co mi
drahého, více než rodiče, bratry, sestry, do
brodince, přátele, více než lidí, které ctím
pro jejich dobré a líbezné vlastnosti!
1) Luk. n,

13.

/
Kéž tě miluji více než peníze a majetek,
více než drahokamy &poklady, slávu & chválu
lidskou, pohodlí a .požitek pozemský!

Kéž tě miluji více než sebe

sam eh o,

více než rozum a svobodu svou, přednosti du—
ševní, vlohy, smysly své, blahobyt a rozkoše.
život a zdraví!

()tézaslepenosti achladnosti

mé !

'

Podivná to protiva: mladé srdce mě je

tak citlivo,

dá se tak snadno získati a

upoutati ——a hle: tak. mnoho dobrého jsi mi
již učinil a přece se tě ještě věrně nedržím;

miluješ mě láskou, která se nedá vysloviti
žádnou řeči a změřiti “žádnou měrou: a přece
ještě nejsem přemožen, ještě pořád je v nitru
mém nepořádek, ještě pořád vládne tam so
beckost a ..nísto abych ti byl vděčen za toli

kerá dobrodiní, chovám se k tobě zdrženlivě
a chladně.

O Pane, _dej mi srdce

_

jiné.

za ono

srdce, jež milujíc svět a sebe samo, nedovede
se rozplameniti láskou k tobě; dej mi srdce,
jež by tlouklo' jedině pro tebe, srdce, jež by
se uzavřelo každému stvoření a jen Tobě se
_otevíralo, sr'dce, jež by vědělo jen o láscě
k tobě a touto láskou každou jinou lásku by
posvětilo a záslužnou učinilo!

Čeho hledám a nač čekám?

Bude kdy zemská

krása 3 to, aby mě

trvale upoutala?
ó jak p r o rn ě nli v _vjsou všechny věci
stvořené! Co dnes ještě lepým bujelo květem,
snad již zítra zvadne! Ty však, ó Pane, jsi
krása nezměnitelná, která. byla v tobě od po—

čátku a trvati bude na věky.

ó jak nedostatečná

je všechnata

krása, \ kterou spatřujeme okem _srnyslným!
V Bohu však je všechna krása, jakou si jen
mysliti možno, a cokoliv krásného vidíme po
různu na jednotlivých tvorech, to v š e 0 h n o
spcjeno jest v bytosti boží, a ponořiti se do

této hlubiny krásy a libeznosti bude v bla
ženě vděčnosti naší největší slasti a rozkoší.

O Bože, tebe

se přidržeti deré jestl')

O přitáhni mě k sobě,

nechej mě u

s e b e a nedej se mi nikdy odloučiti o (1T e b e
——po věky

věkův!

26. Blaženost ,v Bohu.
Olmsto & vizte, jak libý jest. Ho
spodin.

(lo-ještěstí?

,

21. 3,3, 9.

Štěstí jest blahobyt, štěstí jest s ou l a d,
1Jokoj, mír.
H Žlqm,28.

Čím čistější, čím vroucnějši jest láska
má k Bohu, tím š ( as t n č j ší jsem v Bohu_
Zda-liž Bůh neuSpokojujc ú pl n ě ? Mohu.
») ještě něco přáti, maje Boha? To by bylo

ten tehdy možno, kdyby bylo mimo Boha ještc
nějaké jiné dobro, které bv, nebylo od něho.
To však není možno, neboť Bůh jesr

největší

a proto též jediné

dobro.Je—

diné 'on zasluhuje jména d o h t ý, neboť ni
kdo není dobrý, leč Bůh.1) On jest dobrý sám

sebou a z nevyčerpatelné studnice dobroty své
uděluje více nebo méně všem stvořeným

tostem.

by—

0 d o b r ý B o ž e, jak velice plesa duše
má od té doby, co nalezly tebe! V tobě jest.
v š e c n n 0, po čem jen toužiti může.
Štěstí mě bylo by však mnohem větší,
kdybych se ještě více pohroužil v tebe, ó
Bože muj! Čím více bych tě poznával, čím
více bych tě miloval, tím šťastnější bych byl
protože by se duch můj i srdce mé víc a více
blížily k svému konečnému cíli a prože by
blahodárný vývoj sch0pností duševních ve—

škerou bytost mou nanejvýše 'oblažil. Pravdiva
věru jsou slova sv. Augustina: Nepokoj—
n o jest srdce naše, dokud nenajde p o !: oj e
v tobě, ó Bože!
)Mat.19_. 17.

Duch náš hledá —--'p r a. v d y, srdce naše
touží

-———
po (1 o b ru.

Nejčistší pra v d a jest Bůh, d o b r o
nejdokonalejší jest Bůh. A duch & srdce naš<
<losáhnouee toho, po čem přirozeností svou

touží, najdou též pravé štěstí, jehož láska
boží poskytuje v hojnosti. Ú okuste tedy ::
vizte, jak libý jest Hospodinll) ——Štěstí zá"
leží ve 5 v o 1)od < Svět o ní až příliš často

mluví a zvláště mládež zvolila si ji za heslo své.
Miluješ Opravdu" svobOdu? Miluj tedy
Boha a budes s v o b 0 d e n ——a tím svobod

nější budeš, čím více budeš Boha milovati.
Čím více budeš milovati Boha, tím via
p o u t roztrháš, tím dále vzdálíš se od t v o r ů.
tím více zapřeš s e b e s a m &.

Čím více budeš milovati Boha, tím vic<.
se k němu přiblížíš a vůle tvá sloučí se tím
těsněji s nejsvětější vůlí boží. Bůh pak jo
bytost n ej s v o b o d n ěj ši a jeho svobody
budeš pak i ty účasten
Čím více budeš milovati Boha, tím víc<
se vzdálíš ode vseho zlého; vrcholem pak svo
body jest, n e m o c i se. vzdáliti od (1o b r a
a moci jen voliti mezi dobrem & dobrem.
(Jím méně pánů má. kdo nad sebou, tím je
.) 21' 331 9
Myšlenky „ mn— n'.

8

svobodnější. Kdo miluje Boha n ad-e v š e—
cko a kdo nemiluje nic leč k vůli Bohu a- v
Bohu, kdo ve .Všem Boha hledá a ve všem

Boha vidí: t'en uznává vskutku jen B ob a

svou pánema je tak nezávislým,

jako

žádný velikán na tomto světě.
0 pohled jen, jak svobodná jest duše
Boha milující! Vidíš ji, jak bez překážky
k Bohu Spěchá, majíc před očima jen jediný

cíl:čest a slávu svého Boha?

Nic nedbá zdaru ani nezdaru. Vykonavši
ukol svůj, vykonavši jej pro Boha, je spoko
jena; naleznuvši Boha a došedši předního cíle
svého, nestará se 'o to, jestli výsledek jejich
prací přiměřen. jejím námahám. „Pečuje je—
diné o to, aby se líbila Bohu, —-—
o konajíc,

co Bůh od .ní žádá, nalézá Opravdu zalíbení
před obličejem jeho; vše ostatní- ponechává
Bohu.

O té svaté

svobody

dítek božích!

Svět otrocký jí ovšem nikdy nepochoPí, jemu
zůstane na vždy hádankou, které nedovede
rozluštiti. O jak velkolepě záři nám na čelech
. svatých mučedníků, jak vítězně stkví se na
postavách

svatych

vyznavačů!

Kdo se od—

váží, volají tito hrdinové, kdo nás bude moci

odloučiti

od lásky Kristovy?Zdali sou

žení? anebo úzkost? anebo hlad? zdali .,nahota?

»»
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čili nebezpečenství? zdali protivenstvi? čili
meč? ) ó nikoliv! —--jist jsem zajisté, žeani
smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani
věci přítomné, ani'budoucí, ani síla, ani vy—
sokost, ani hlubokost, ani jiné stvoření nebude
moci odloučiti nás od lásky boží, která jest

v Kristu Ježíši, Pánunašemi)
27. Čistá láska k bližnímu.

Kdo miluje bratra svého, ve světle
zůstáva.
1. Jan 2. 10.

Ku pravé lásce k bližnímu přiměšuji se
často všelijaké méně ušlechtilé živly, jež od—

straniti jest duši Opravdu po dokonalosti
toužící.
S e b el á s k a, jež potlačuje a zmenšuje
čistou lásku k Bohu, přiměšuje se též k lásce
k bližnímu, zohyzd'uje ji a snižuje cenu její.
O jak s o be c k á je často ta naše láska!
Milujeme bližního, poněvadž očekáváme,

že nás budenavzájem milovati.

Milujeme “bližního a' chceme tím u Sp o—
k o j i t i s e b e.

Milujeme bližního, protože

že budou lidé ch váliti

očekáváme,

naši dobročinnost.

Naše láska řídí se až příliš ohledy pozem
skými, hledíc více na tělo než“na duši.
1) Řím 8, 45. -— 3) Řím. 8, 38. 39.

8'

_— uns _

Poddáváme se příliš svým r o z m a r ů m

láska vzplane v nás, jsme-li dobré mysli
sehladne, jsme—lirozmrzelí.
Naše lásko. neobstojí v:. zkoušce; každ;

maličkost .je s to, aby srdce naše odcizila blíž
nímu. Skutečný nebo domnělý nevděk ná

roztrpčuje: nepatrné

nedorozumění le

čast.

příčinou. že se začneme ehovati chladně
nebo se -(lokonce znesváříme; nejmenší urážkl
nás rozhnčvá. rozněeuje v nás malichernow
mstivost & roztrpčí nás na. dlouhý čas. ]aÍ
rychle začínáme nedůvvčřovati! Jak snadn
začínáme žárliti!
'

B ůh nejedná tak s námi! Zasypává ná
dary, ačkoliv ho nemůžeme obohatiti; vylév
na nás požehnání své z něhož nic pro něh
nevyplývá; předchází nás svou dobrotou,
my si ho vážíme méně než věcí stvořených
prokazuje nám vše dobré, věda dobře, že s
mu odplatíme zlým ; my ho uxážíme & on ná
miluje tak něžně; my mu vzdorujeme, a o;
nás šetří.

Láska jest jako zla t o. Zlato nepozbýv
(feny, dokud je zlatem; i zaprášeno, zapomf
nuto, poskvrněno zůstává vždycky krásným
královským kovem. Zlato dá se zpracovm
\ překrásné tvary & rozšrřU-jese skdro do ní
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:onečna. Čím čistější jest, tím je také draho
ennější, tím-umělejší možno z něho robiti
ředměty.
'
Ptej se sebe, jinochu: k oh o miluji?

roč miluji? jak

miluji? kdy? jak dlouho?

L poznáš—li odpovídajc na tyto otázky, že
iska tvá k bližnímu není čistá, že je smišena

:. sebeláskou,
č. kterou

ať již vzhledemk 050_

miluješ,

anebo p (: h 11u t c 0, prof—

liluješ, anebo z p ú s o b u, jak miluješ,

„__

ak ji hled očistiti ode všech skvrn, i kdyby
:=.to mělo státi ohněm.')

o nechtěj se štítiti námahy, které se ti
ři tom podej mouti jest. Láska je k rál o v n ou

tností.

Kdo miluje, ve světle zůstásáĚ)

Milují—
li též dogpřlejší osoby 7 pohnutek

ozemských, což teprve říci nám o jinocbu?
roto se měj na pozoru & ?alož lásku svou
&.základech vyšších, nadpozmnských. Nenech
:zaslepiti postavou & zdáním, ale Spatřuj
ždycky ve svém bližním obraz boží za.osobu

íristovu.

28. Skutky

křesťanského milosrdenství.
Kterak budeš moci, tak buď mno
srdným.
Tab. 4, 8.

Víš dobře, jak snažně nám dcporučuje
řesťanské nábožtmství, abychom qi hleděli
1) 1. Petr.

:. 7. _-7.3) \. jan

:, IO.

—-—llS———

(: č 1n n ě lásky k bližnímu. Naše náboženství
je náboženství lá s k y.
Kdo nemiluje skutky, ten vůbec ne
miluje.
, Kdo by měl statek tohoto světa a viděl
by bratra svého a -zavřel by vnitřnosti své

před ním, kterak láska

boží

zůstává v

něm?') To platí o almužně a o každém skutku
m i l o s r (1n ě m, který můžeme vykonati,
Ty pak, jinochu křesťanský, neOpomíjej
vykonávati tyto skutky, jež jsou výmluvným
důkazem, že snaha tvá po mravní dokonalosti
jest Opravdová, skutky, jež lásce tvé vždy
nové, hojné potravy poskytují.
Možná ovšem, že se mladíku nenaskytujt
tak často příležitost bližnímu pomoci, buď že
dosud nemá vlastního jmění, nebo že dosud
nezná dobře poměrů Společenských; avšak
jisto je též, že zrak lásky jest b ys t r ý a že
rychle Spatří, kde a jak pomocí jest. PIO—
tože pak Bůh lásky velí nám lidem jen to Ico-

nati, co můžeme, a protože nám pomáhá
konati dobré, jež konati chcem e: nebude
„zajisté ani j i n o 0 h 11nesnadno takové skutky

vykonávati, jen jestli živě proniknut myšlen
kou, že též jemu dáno přikázání lásky k blíž
nímu.
') !. jan 3.17.

--lí19-_
Skutky křesťanského m i los r (1e .n s t v i
jsou: lačné sytiti, žíznivé napájeti, nahé odí—

vati, pocestné přijímati, zajaté 'vykupovati,
nemocné "navštěvovati, mrtvé pochovávati.
Vol si tedy. ——Můžeš-li vykónávati

více

těchto skutků, konej více. Nejsi-li s to, abys
konal: onen, konej tento. Nejsnadnější, nej—
příhodnější' ?. nich je zajisté almužna.
-——
K'dož by“ neměl aSpOň nějakou tu ali č k o s t,
kd'ož by neměl aspoň časem
něco, co by
mohl nuzným darovati?
Snad jsi obdržel něco k svému vyražení,
»-'—'
nuže, d aruj to,chudým'. Jak mnohému
jinochu potřebnému mohl bys tim zmírniti
jeho trpkou nouzi! Či neznáš nikoho, komu
by „byl =vitán —.nějaký malý

pomeň se.

' O --—jak sladký

dárek?

___; Roz—

to pocit, že jsme

oblažili nějakého člověka, že jsme mu proká—
zali nějaké dobrodiní, že jsme mu připravili

několik radostných okamžení! Spasitel sám'
to pravil,“ že blahoslavenější je. d á t i, nežli

brátil)

A 'nevíš-li, že almužna osvobozuje od vše.-—

likého hříchu, i od smrti, a ned0pouští duši
jíti do temnostiPŽ) Almužna čistí hříchy a
činí, že nalézáme milosrdenství a život věčnýř)
1) Škutk.

ap. 20, 35. ———
3) Tol). .g, u.

3) Tob. Ti, 9

..- |2O „..

Oheň hořící. uhašuje voda & almužnu odpírá
hříchům.') Kterak budeš moci, tak bud' milo—
srdným; 2) Kdo je štědrým k chudým. může
s důvěrou předstoupiti přvcdchvvššího.
Daniel pak radí pyšnému vládci assur—
skému: Hříchy své almužnou “kupili a ne'—
pravosti svč milosrdenstvím nad chudými:

snad odpustí Bůh hříchům tvými)
Uděluj tedy almužny podle sil svých:
máš-li mnoho, dávej mnoho, máš-li málo.
také i z mála rád ndč—lm'atihic-d'.)

Snaž se býti dobročinným

'

v ti

chosti a pro Boha-. jakmile jsi dellOll zakusil.
jak oblažuje srdce naše, dobrodiní &požehnání
udělovati, neustancš nikdy koní-ití skutky
milosrdné. Ty vléváš radost, do srdce sklíče—
ného bližního a Bůh vlévá radost do srdce
tvého, ——ano. Bůh naplní tě radostnou útě—
chou a udělí ti hojných milostí, nenechávají.—
bcz odměny žádného skutku, který jsme“—
k vůli němu vykonali.
A stojí-li tě nějakou občt, chccšvli dáti

almužnu nuznému bratru, jest—lise tobě sa
mému něčeho odříci, chceš-li"milosrdným býti:
pak nabude dar tvůj před Bohem cony dvoj-
násobné a dvojnásobná odměna bude za. to:“
tvým údělem.
1) Sir. 3.33.---1)
- — ') Tnb.

.1. Q.

Tul). .;, 4. |:.

'-'—)Dank—l 4. ;.1.'

-,.- m

——

Almužna působí též. velmi blahodárně

na srdce naše.

Srdce útrpné poslouchá. obyčejně ochot—
něji hlasu božího. Srdce, které k bližnímu jv
laskavé, můžo—ližbýti-tvrdé k Bohu a odepřiti
mu. čeho od něho žádá?
Srdce útrpné jest obyčejně. také Šlt'
1:h (: t n ě, je přístupné myšlenkám vznešeným.
činí veliká předscvzetí & snadno je vykonává
Srdce útrpné je velmi často b o b a t é —
bohaté ctnostmi, vykvétajícími z ušlechtilr
květiny dobročinnosti; bohaté dobrořečením
oněch, jimžto bylo pomoženo; bohaté přede
vším'zásluhami u Boha, budoucího soudce.
() buďme tedy .milosrdnými. jak jen mú—
žemeU)

'

Spatřujmc v osobě trpícího spolubratra
K ris t a samého! Amen, pravím vám, dí
Spasitel, pokud jste to učinili jednomu z bratří
mých nejmenších, m n ě jste to učinili. 2)

Čiňmesi přátele2 mamonyr zemské.

aby, když bychom zahynuli, přijali nás do
stanů věčných!3)
O chodme

světem

d o b ř e č i n i c ef)

jako

a

Spasitel-náš,

šlechétnýrni

——-—

skutky

svými zahlaďme hrozné stapy, jcž zanechaly
na zemi lakomství tvrdost, nelidskost.
') 'lob.
——*; Sk. ap.

.- 3) Mětf

10838.

_-_=_„
Íjo.

Ši)

Luk.— IO, lig.
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;

O u_sušme přece několik z nesčíslných těch

3 lz, které v tomto žalostném údolí tekou
!. očí dítck' Adamových!
Q zmírněme, pokud možno, u t r p e n i
4.bolest, svírajlcí tak mnohá srdcel
Synu, v almužne chudého nezklamávej &
očí svých neodvracuj od chudého! ) .NaOpak,

budiž m ilosrdný

a budeš jako syn Nuj—

vyššího poslušný & více smiluje se nad tebou

nežli matkař)
Blahoslavení m i lo sr d n !, neboť oni

milosrdenství

.dojdoula)

29. Horlivost pro spásu duši.
[

Kdo odvrátí hříšníka od bludu—
oosty jeho, vysvobodí duši jeho

od smrti . kanje
hříchů.

množství

Jak. &, 20.

Pro tu lásku, kterou miluješ v 1a s t n i
d u ši s v o u, --—již milovati m u s i š, protože

je nejdrahocennějším pokladem tvým, již mi
lovati musíš, "nepozbyl--li jsi docela rozumu a

víry:_ zachraňuj

duše, čiňjim dObří-

obracuj je, polepšuj je, veď je do nebe!
Či bys měl dosti na tom, že žádné duše

nezahubiš?

Myslxš, že získal jsi zásluh tím, že jsi ni—
koho úmyslně nebo“nepozorně do moře nesvrhl
& nevydal ho vlnám na posPas?
') Sir. .;. x.

?) Sir. 4, to. 11.

*! Mat. 5. ;.
9

——-l23-—

Stojíš na břehu a beZprostředně před tr.-

bon-zápasí nešťastní tonoucí s vlnami': nehodíš
jim lana, kterou by se mohli zachrániti? Ne—
podáš jim ruky pomocné? Nevypluješ na
moře, abys přijal do svého .člunu všechny,
kdož by se chtěli zachrániti? -—Než, jaká- jsou
slova tvá? Co mi .po jiných,!hš, já se starám
o seb e 0 toho slova neutěšenéhol To je
řečKamov a, jenž pravil: Zdaliž jsem já stráž
ným bratra svéhOP') Ale jak to možno? Či
může nám býti lhostejno, zdali duše, jež by
chom zachrániti mohli, ve zlém setrvají čili
nic? 7Akdyby byl Ježíš tak mluvil? A kdyby
tak byli mluvili a p oš t o 1o v ě a ti. mužové,
které: Ježíš v nekonečné lásce své vyvolil, aby
nás—"'vysvobodili"z politování hodneho a na=
nejvýš- nebeZpečného stavu duševního?

'Kdy však se mně naskytne příležitost,
diš, duším bližních svých nějak pomoci? Co

zmohu já“ mladík?

Kdo si nechá ode mne

něco .říci ?

Ale což nežiješ v nějakém" kruhu, v němž.

bys mohl působiti? Nepřijde k tobě nikdo?
Nemáš bratří a sester, přátel, Spolužáků?
Nesejdeš se též s jinými lidmi, kteří mají duše
nesmrtelné?
._,

-.......—. _...

) » Moji

4. g.

m
Statný, činný, moudrý jinoch může pů"
sobiti v el vní m n 0 h o dobrého. Právě proto,
že v něm nikdo netuší apoštola, má všude
volrý přistup, může nepozorovaně zasévati
dobré símě a povzbuzovati vydatněji ke ctno—
stnému životu.
Skutků pak du e n o v n i h o milosrden—
ství jest velmi mnoho: chybující Opravovati,
nevědomé poučovati, pochybujícím dobř'e' ra—
diti, zarmoucené těšiti, bezpráví trpělivě sná—
šeti, těm, kdož nás urážejí, ze srdce odpou—
štéti, za živé 5.mrtvé se modliti. Vol si tedy!

Jestsicepravda,žeidobrý

příklap

účinně působí a mnoho přisPÍvá ke. spáse
duší; ale dávati dobrý příklad je tvou povin—
ností, ——
nebot kdybys jednal jinak, dopustil
by ses hříchu. Dávaje pouze dobrý příklad
nemůže ještě říci, že horlíš pro Spásu duší,
zvláště nekonáš—li více, než co ti ukládají
povinnosti obyčejného křesťana. Žijeme mezi
lidem a lidé nenásledují vždycky dobréhe
příkladu, který na jiných vidí.

Modliti

se za jiné, prositi Pána,. by

se jiní polepšilí, to jest již skutkem horlivosti
pro spásu duší; ano m o d l i t h a nesmí chy—
béti při žádném skutku, který konáme, aby—
„chom duším pomohli, neboť jediné Bůh dává
v—zrů st semem' dobrému.'l
') [. Kor. 3. 7.

-h

Horlivým

pro

125 „___

spásu

duší

vc

v ] as &—

n i m slova smyslu jest však ten, kdo s roz
vahou, úmyslně, vědomě mluví neb koná—
to, co může duši bližního prospěti.
Tato horlivost musí však míti jisté vlast
nosti & zůstati v ' patřičných mezích jako
všeehur'jinéčctnosti. '“
Kdo chce Opravdu pro duše pracovni,

tomu je dbáti pořád

ku. Nikdy nesmí vy

ciávati v nebezpečenství sebe samého. Kdo
na s e be pozor nedá, kdo sobě samému xie-

heských statků nezjednává, jak bude.-.moci
_pe'čovati () ji n e h o ?1) Mimo to jest mu bed

livě dbáti též většího nebo menšího nebezpe
čenství toho, jemuž pomoci hodlá, a podh
toho zaříditi činy své.
Chceš-li duším bližních pomoci, budiž.
-n e 0 h r o ž e n ý m

& nelekej

se

překážek.

Či myslíš, že vykonáš kdy něco dobrého,.
budeš-li se báti?
Budiž trpělivým a připrav se na proti—
venství; Nezoufej, nedobudeš-li bašty při'nprvv
ním útoku. Často podařilo se vypočítavi—
vytrvalosti, co se nezdařilo bouřlivé.zmužilosti.
Takovou horlivost si osvoj.

Nezahanbuje tě pe klo,

to neúnavne

peklo, které se všemi silami namáhá, aba

ítrřilo duše do svých prepastí?
l)Sif.14,5.
\
\

1-26

-— —

.

Nezahanbují tě neúnavní vyslanci
ďáblovi,
kteří jako
řvoucí )kolem ílidi
krouží, hledajíďce
koholvové
by pohltilí?

Modlíš Se takčašto: Přijď

lovství

nám krá—

tvé: ) —-—
ale myslíš to vážně? Co činíš,

aby přišlo království boží? Připravuješ mu
místo v srdcích lidských, upevňuješ je, roz-—
šiřuješ

je?—

Nebud' sobeckým, jínochu. Neříkej:..jen
"když.j á. spasen budu! Nikoliv! Přived 's sebou

do nebe všechny, jež na své cestě potkáš.
o jak ti budou někdy děkovati všichni a
zachránění, že jsi je vzal s sebou-!
Hle, zde můžeš roz-trhnouti záhubné přá-

telství svým rázným vystoupením; tam zaSe
můžeš zjemniti násilnickou povahu svým něž
ným chováním; nyní můžeš Opraviti nebez
pečné rozumy, jindy zase odstraniti škodlivé
předsudky, jindy pokárati neslušnou řeč. Zde
můžeš promluviti dobré slovo ve vhodné
-době, tam zase prOSpěti někomu SpaSitelnou
knihou. Nyní přemluviš někoho, aby necho—
dil do té neb oné špatné Společnosti, jindy
seznámíš jiného s dobrými lidmi. Dnes pozvi
některého soudruha, by s tebou šel ke stolu
Páně, zítra požádej přítele, aby s tebou vy
konal nějakýr milosrdný skutek.

1)1 Petr5 &. *2)Mat.6

to.

- W:
8

-To jsou některé prostředky-, jak bys
mohl pracovati o Spáse bližního; láska k du—
ším nesmrtelným poví ti však o nesčíslných
jiných Způsobech, jak bys jim mohl pro—
Spěti.

A jaké se ti dostane odplaty za tato
namáhání? () bratří moji, pobloudi-l-li by kdo
z vás od pravdy a někdo by jej obrátil: máf
věděti, že kdo odvrátí hříšníka od bludu cesty

jeho,vysvobodídušijehood smrti
a přikryje množství lu'íchůJ)
30. Odchod spravedlivého do vlasti.
BOOMspravedlívómu,

bude.

že dobře mu.

I:. 3, 10.

Běda mně, že tak dlouho pohostinnu
jsem zde “na zemi!) O Bože můj, jak touží
duše má po svatých síních tvých! Jak plesá
& omdlěvá srdce mě po oltářích tvých 13)

Žádost mám“rozdělen

býti

a býti

s Kristeml') Kdo mi dá křídla jako holubice,
abych letěl a dOSpělna místo svého odpočinku.“i)
Kolem dokola nic než bída a strasti &
svízele beZ-míry a konce; všude jen nebezpe—

.čenství a boje a soužení. Nikde útěchy, nikde
trvalého pokoje. Všude jen zlí lidé, záhubná
1) Jak.

5,

3. 4. __. 4) Filip.

19. 20.

— 2) Zl. 119, 5. -—- 3) Zl. 83

[, 23. ——5) Zl. 54, 7.

__ [% ___

lákadla, zkažený svět. Nikde není jistoty leč—'
\! zemi stálé, nikde míru leč v zemi vítězné.
nikde radosti leč v zemi věčného plesu. Měj
tedy strpení, ubohé srdce -—-bojuj & čekej!

()čekávej Hospodina zmužile,') On pak tě
vysvobodí. -z pouta smrtelného “tí-13.2)
Cítíš—li v nitru svém touhu po těchto
svatých výšinách, pudí-li tě to, toužiti ?: to—
hoto slzavého údoli vzhůru, po místě—,jež- tí

ustanoveno jestzh) těš se z této touhy, pod
poruj

& rozněcuj

ji ——ne snad proto, že jsi

zbabělýrn &' bojíš se boje, nýbrž proto, že
miluje
š Boha & toužíš Spojiti se na věk):—
s ním, nejvyšším dobrem.
Ale ach, než dojdu tohoto cíle, čeká mě

ještě nesnadné

cesta!

Jest mi puto

vati stezkou temnou, hroznou, nebezpečnou!
Smrt,

——-——
ó té

smrti

s její

hrůzami,

—— jak

stydnc mi krev v žilách, jen když na to po
myslím!
Nemlux tak, 6 křesťanská, Boha milující

duše! Či neputoval i Ježíš

touto temnou

stezkou? \no i on po ní kráčel & zanechal
na ní jasné, zářící stapy, abychom s důvěrou
kráčeli za ním, přemohli hrůzy smrti a vešli
vítězně

do jasného

života.

-—-—
k němu

oslav:—»

nému..
ll 7.1. 26 lg.

-— ?; Přísl.

10. 22.

3) 21 83, *.
l

I spravedlivý jest ovšem podroben lid
ským_ slabostem. I jeho zastihne smrt, i jeho
navštíví nemoc, bolest, nouze; prudce dorá—
žejí na něho; tělo se VZpírá rozloučiti se s duší,
duch vychází z těla s námahou: avšak ——
je-li
hrozná smrt h ř í š n i k ů,1) je smrt s p r a—

v e d ] iv 6 h o drahá

před očima Hospodi.

novýmaf) plná útěchy, líbezná, žádoucí.
Tu leží spravedlivý, klidně, odhodlané
čekaje okamžení, ve kterém mu odejíti jest
5 místa jeho putování. Na tváři září mu svaté
veselí, oči zdvihají se důvěrně k nebesům.
Netísní ho starosti “ověci pozemské; již dávno
odevzdal se všecek HOSpOdÍnu. Srdce je plno

útěchy; doufat, že najde milost u Boha. S my
šlenkou na smrt se již dávno Spřátelil; zná
smrt dobře, ——díval se jí často do temných

očí. V rukou jeho jest požehnané. znamení
vykoupení; ó jak vroucně tiskne je na bled—

noucí rty! Od Ježíše učí se u míra ti, jako
se od něho učil ží ti.
Tu leží mladík nevinný; za ní m dráha
neposkvrněná, p řed nim jasně zářící cesta

do říše čistých, jemu přirozeností Spřízněných
duchů, k nimžto nedočkavě touží se dostati.
Přijď, Pane 'Ježíši, přijďň) vzdychá toužebně.
.) 7.1. 33, 22.

_— 2) Žl. 115,

r5.

—-—3) Zjev.

sv.

Jana 22, 20.
Myšlenky a rady.

9
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A Ježíš přichází.

———

Hle, duše se oddělila

od tf'lí; již se vznáší, obk10pena světlými
kůry andělskými, vzhůru k říši živých. Tam
ji čeká Ježíš: z úst jeho zaznívají slova: Dobře,
služebníče dobrý a věrnýlll Pojď, požehnaný
Otce mf'hoP) ——a hle, dokořán otevírají

se

brány nebeské & do nezměrných prostor při
byl zase nový, blažený obyvatel & zářící řady
pluků nebeských rozmnoženy Opět o jednoho
oslavcného poutníka pozemského.

Tak umírá n e vi nn ý, tak bývá ode
měněn, korunován, oslaven na věky. Rád
Opouští tuto nečistou zemi, aby v neposkvr—
něném oděvu svatebním s plesáuím vkročil
do nebeské dvorany.

Ale též kající,

Opravdu, vytrvale se

kající, dokonává podobně namahavou pout a
vchází do říše pokoje.
0 ——nechat

umře duše. má smrti 5 p r a—

vedlivých
!3) Či je taková smrt hrozná?
Ach, jen hříchy
naše činí nám smrt
hroznou! Pro hříchy svoje třeseme se před ní
jako před strašidlem. A přece není smrt nic

než průchodčerveným

.mě zaslíbené,

mořem do ze

Oplývajícímlékem a me

demď) A neprovází nás anděl Hospodinův?
Nepředchází nás ohnivý sloup?
1) Mat. 25, 23. —-- 2) Mat.

23, 10. —- 4) 2. Moji.

3, 8.

25. 34.

—— 3) 4. Moji;
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O rcete Spravedlivému, že dobře
m \!
budel)
v onom okamžení posledním, kte—
réli) se hříš 1ík tak velice h*ozí! Jeho netrápí
svědomí vinami stižené, jeho nemučí neutě—
šené vaomínky, jeho neleká blížící se soudce.
rcete spravedlivému,' že se mu dobře
povede na sklonku jeho pozemského dne:

dílo denní je. dokonáno,

odpočinek se

blíží, hodina odplaty již udeřila.
rcete Spravedlivému, že jeho osud je
šťastný: ——
tatam jest n ej ist o t a a bázeň;
přestalo již putování & bloudění, Spravedlivý
došel cíle, pojistil si blaho věčné, zachránil
duši, dobyl nebe.
orcete Spravedlivému, že se mu nyní
dobře povede;

čekáť ho p ř e k v a p e n i, o

kterém se mu nikdy nezdálo, kterého nikdy
netušil: ——otvírá se mu nový svět a v něm

září slunce., proti němuž největší jasnota na
této zemi temným je stínem.
O rcete Spravedlivému, že dobře mu je
nyní: roztrhána jsou všechna pouta, on je

svoboden

& bez obtíže může spěchati

k Bohu; nepřekáží mu žádný tvor a děci po
zemské ho ueodvrátí od cesty jeho.
rcete Spravedlivčmu, že jeho štěstí ,e,
nevýslovně; ruka, která zdánlivě lvllpila, mz
') I:. 3. to.
gr.—.

——l32——

dává poklady

nebeské.

Vždyťsmrt

otevírá ony přeplněné klenotnice, proti nimž
bohatstvr pozemské jeví se býti nuzotoz: a
bídou.
() rcete Spravedlivému,

že je nyní štu—

sten: květiny z této země vyrostlé ovšem
zvadly, nyní však kvetou věnce krásy n e p o
m i j e j i c i a zdobí vítězné \čelo vytrvalého

bojovníka.
() rcete Spravedlivému, že dobře jest miz
nyní: všechno je dokonáno; s m r t již zrodila
živ o t a Spravedlivý povstává Opět ——jako
slunce, jež se ponořilo na chvíli do temných
hlubin,

——povstává

Opět omlazen,

oslaven,

v nepomíjejíeí kráse a velebnosti.
Ano, rcete spravedlivému, že dobře mu

je nyní — na věky. Nyníjí ovoce skut—
k ú &vý (: h)) -——
má slávu nebeskou,

věčnou.

31. Odplata.
Aj přijdu brzo a odplata má se mnou

jest..

zgev. sv. Jana22,12.

H05podin neodepře vítěznému bojovníka
odměny, kterou mu tak často a slavně slíbil;
jestiť věrný, Spravedlivý a prímý. 2)
A co slíbil Bůh?
,)

Is.

3,

10.

--— 2) 5. Mojž.

3-2., 4.

—-l33—.—'

O jak štědrý
myslně odměňuje
co jest povinen,
štědře! Ve. všem

jest -H03podín! Jak velko—
Bůh 'náš! Člověk činí jen
& Bůh odměňuje ho tak
štědrý je Bůh, -— štědrý

v darech, štědrý ve Způsobu, jak daruje,
štědrý v době, na jak dlouho daruje, štědrý
nade všechno pomyšlení "a očekávání!
Tomu, kdo zvítězí, dám jisti se s t r o m \:

žiivota,

který jest v ráji Boha saméhoU)

O tě slavné nesmrtelnosti!

Tomu, který zvítězí, dám m a n n u skry—

tou; a dám jemu kamének bílý a na kaménku
napsané j m ě n o n o v č, jehož nikdo neví,
leč kdo je. přijímář)
Kdo zvítězí & bude ostříhati skutků

mých až do konce, tomu dám moc a bude
vládnouti.3)

Kdo zvítězí, bude oblečen v roucho

bílé

& vyznám jméno jeho před Otcem svým

ažpřed anděly jehoJ)

Kdo zvítězí, učiním jej slo u pe m ve
chrámě Boha svého & nevyjde již ven & napíší
na. něm jméno nového Jerusaléma . . .“)
Kdo zvítězí, dám jemu "seděti s sebou n a.
t r ů n u s v ě m, jako jsem i já zvítězila sedím
s. Otcem svým na trůnu jeho.“)
Zjev.

1) Zjev. sv. Jana
z, 7. -— 3) Zjev. 2, 17. ——-—
3)
%, 26. 27. —- ') Zjev. 3, 5. —-—5) Zjev. 3, !2. ——

') Zjev. 3, 21.

_.. 134 ....,

St k v i t i se budou Spravedliví & jako
jiskry ve třtí probíhati se budou. Souditi bu—

dou národy a panovati nad nimi a kralovati
bude Pán jejich na věkyF)
N'a věky živi budou & u Pána jest
odplata jejich a myšlení na ně. u Nejvyššího;
protož přijmou království slavné & korunu
ozdobnou z ruky Páně, neboť pravicí svou
zastře je a ramenem svatým svým bude jich
chrániti. )
Já sám, praví pravdomluvný Bůh, jsem
odplata tvá velká na věky-*) Budu jemu Bo
hem a on mi bude synem. )
T y 5 ám,

ó Bože můj, ——ty veliký,

ne—

konečně dokonalý, ty svatý, milování nej
hodnější Bože! O jak přehojně Splněný všeliké
naděje! Jaké to bohatství, jaká sláva a slad
kost! A -——
na věky;
nikdý nebude mi
zmenšen anebo dokonce odňat podíl můj. )
Nebe není pouze místem, ve kterém není

strasti,

nýbrž je sídlemustavičně

r a d o s t i, nebe jest B'ůh sám.
Již to, že tam není strasti, mělo by ovšem
velikou cenu; jlŽ to, že bychom tam mohli
požívati bez přestání všeho, po čem jen smysly
zušlechtěné mohou toužiti, oblažilo by nás
- 1) Moudr.
Mojž. 15, l. *

3, 7. 6. -—-3) Moudr. 5, 16. 17. —- a) ;.
4) Zjev. 21, 7. -—-—
5) Luk. ro, 42.

—-
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velice; ale jako muky zatracenců nezáleží
pouze v psuhé trýzni smyslů, nýbrž i přede—
vším v to.n, že jim nikdy nebude možná pa—
třiti na BJha & býti s ním Spojenu, --—tak též

vrcholem blaženosti nebeské je p a t ř i ti na
Boha, být i s ním spojenu.
HOSpOdine, až k nebi je milosrdenství
tvé a pravda tvá až k oblakůmll) Ano, ty
jsi rozmnožil milosrdenství své; my pak Opo
jeni budeme z hojnosti domu tvého a prou
dem rozkoše své budeš nás napájeti; u tebe
je

studnice

uzříme

života 'a

ve

5 v ě“t 1e t v ě m

s v ě t 1 o !2)

Bůh tedy učiniv duši zesnulého spraved—
livého sch0pnou na něho patřiti; ponořiv ji

takořka do onoho světla slávy, zabraňující,
aby ta ubohá duše lidská neb) la zachvácena
&potlačena velebností Nejvyššího: 3) odevzdává
se pak duši, aby ho poznala, milovala, viděla,
——
již ne jako v zrcadle a podobenstvíg)

nýbrž

bez roušky, tak, jak jest, tváří vtvář,5)

a sama v týž obraz se proměnila od světlosti
ve světlost, jakožto od DUCha Páně.3)
A jak by také jinak omezené naše oko
duchovní bylo s to, aby pojalo v sebe neko
nečnou velebnost boží, kdyby schOpným ne—
1) 21. 35, 6. » 2) Žl. 35, 8—11. --- “) Přísl. 25, 27. _—
*) !. Kor. 13, 12. -— 5) LJan 3,2. --—') 2. Kor. 3, 18.
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učinilozvláštní nadpřirozené

svě“

t 1o, světlo, podobné onomu nestvořenému
světlu, v němžto Bůh sám přebývá,1) v němžto
sebe sama vidí a poznává? ——
Ve světle tvém

uzříme světla?)
O toho nepoch0pitelného divu, jejž pů
szobí všemohoucnost, láska a štědrost boží!
Patřiti na B oh a! ——zde je hranice veške
rého myšlení lidského. Patřiti na Neviditel—
ného, poznávati Nepoch0pite1něho, míti Ne
konečného! Apřece ——vidíme ho, poznáváme
ho, máme ho!
Tohoto štěstí jsou účastny v š (: c h n )*

schopnosti

duševní

a zvláštěhlavní

z nich, Vůle.
Č) 5 v ě t e m a r n ý, výhost

ti dávám!

Nikdy již nezatouží po- tobě ten, kdo jednou
vážně přemýšlel, co znamená slovo: nebe.
() n e.b e, rozněť srdce mé horoucí touhou
po tobě, aby se nepřipoutalo k hroudě zem
ské a neztrávilo sil svých touhami pozemskými!

O t_v službo

boží, hodná tak veliké

odplaty, proč se ti neposvětím horlivěji, úplněii,
vytrvaleji?
\
1) !. Tim.

6, 16. ——2) Zl. 35.

ro.

32. Nebeský Jerusalem.
Blahoslavenl. heh přebývají v domě
tvem. Hospodine, na věky chválu)
budou tebe.

Zl. 88, 5.

A já viděl jsem město svaté Jerusalém
nový, sestupující s nebe od Boha, připravený
jako nevěstu okrášlenou muži svému.
Aj, stánek boží s lidmi a přebývati bude
s nimi. A oni budou jeho lidem a sám Bůh
bude s nimi jejich Boheml)

() m ěsto

boží,

jak slavné věci pra—

veny jsou o tobě!-')

Světlem jasným stkvíti se budeš, Jeru
salémě nový, a všechny končiny země klae
něti se budou tobě.3) Brány jerusalémske
vzdělány budou ze safíru a smaragdu

:! VŠF—

chny zdi jeho vůkol z kamení skvostného.
Ulice jeho podlážděny budou kamením bílým
? čistým a po ulicích jeho alleluja Zpívati
budou.*) A radovati se bude Jerusalem v sy—
nech svých, neboť všichni požehnání jsou &

shromážděni jsou nyní ku Pánuý)

Tu již nebudou

slzy smáčetiočí,

tu nebude již smrti, ani kvílení, ani křiku,
ani bolesti
minuly.6)
1) Zjev.

') Tob.

nebude,
sv.

ana

——nebo první
21,

13, 13. —— ) Tob.

——') Zjev. sú. Jana 33. 4.

:>.. 3. 4. ——-3

13, 21. 'n.

věci po—
Žl.

86,

--— ) Job.

3. -—-—

13. x7.
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Samo pak město bude zlato čisté, po
dobné čistému sklu.') A chrámu v něm ne
bude, neboť Pán Bůh všemohoucí chrám jeho
jest a Beránek-) Prouditi tam bude potok
v o d y ž i v o t a, světlý jako křišťál, & upro

střed bude zářiti strom

života)

5 po

divuhodným ovocem.
A brány jeho nebudou zavírány; noci
zajisté tam nebude, ani bázně nepřátel.')
Město nepotřebuje slunce ani měsíze, aby
svítily v něm; nebo j a s n o s t b o ž í osvítžla
je a svíce jeho jest Beránek.) Pán Bůh osvítí
je, a kralovati budou na věky \ěkuv. “)

() blahoslavený

lid, který má

všechny tyto \ěci, jehož Bohem jest Ho
spodin! )

Blahoslavený lid, který zná plesání! Ti,
HOSpodine, ve světle obličeje tvého chodí &
ve jménu tve'm plesají celý den a ve Spravedl—

nosti tvé vyvýšeni jsou! )
Blahoslavení, kteří p ř e b ý v a j í,v d o—
m ě t v e m, Hoslcodine, kterým dcpřáno chvá
liti tě bez přestání na věky věkův!9)
Jak milí jsou s t a n o v ě tvoji, H05po—
dine mocností,10) a jak veliké je množství
1) Zjev.

21

18. -— 2) Zjev.

21, 22. —-—*) Zjev.

22,

..r 2. -— 4) Zjev. 21, 25. —--5) Zjev. 21, 23. —- ') Zjev.
22, 5. —- 7) Zl.143,

83, 5, -— 10) 21. 83,1

15.

5) Zl. 88. 16. 17. ——9) Zl.

_— Ug
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sladkosti, kterou jsi jchoval Imjíu'm se tebe
a Způsobil těm, kteří doufají V tebe.')
V pravdě! ani oko nevídalo, ani ucho ne
slýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co
Bůh připravil těm, kteří ho miluji!—)

Hle, tak bude požehnán člověk, který se
bojí Hospodina!-)
o jinochu drahý, jenž jsi též povolán
k takové slávě, proč se dáš str h 11o u t i do
nížin této země, hříchy poskvrněné?
Proč zmohou nad tebou prázdná lákadla
bidného světa. více, než neklamné. přislíbeni
Všemohoucího Boha, u něhož jediné je bohat
ství a. sláva i rozkoš?
Proč jsi, vzhledem k takové odměně,
tak Skoupý k Bohu tak štědrému, proč jsi tak
zdrženlivý k němu tak sdílnému, proč jsi tak
úzkoPrsý k Bohu tak velkodušnému? Proč
tě neroznítí jeho velkomyslnost? Proč tě ne—
přiměje k činům & obětem? O dej & bu d e
ti dáno,
——míru dobrou & natlačenou &
natřesenou & osutou dají jednou v lůno tvé.')

Jak světle

&ctnostné

by se 'utvá—

řil tvůj život, kdybys zaletěl myšlenkami svými
častěji do onoho nebeského J_erusaléma, své
]L)21. 30, 20.

4) Luk. 6, 38.

„— ?) !. Kor. :, 9. _— *) Zl. 127, 4
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pravé

otčiny,

——kdybys

dovolil, aby jas

nost tohoto města božího vnikla do srdce
tvého, zastřeného mlhou zemskou!
O mějtež si vy hříšníci tuto zemi, přim—

kněte se k ní, mějte si ji za svou otčinu, dejte
se zaslepiti

prachem,

který

tu zdviháte:

——

já zanotím v srdci svém písně touhy, budu
oplakávati bídné svojí pouti a pozdvihnu du—
chovních zraků svých k onomu zářícímu,
vroucně milovanému Jerusalému, ze, kterého
pocházím a který bude jednou místem mého
odpočinku.

Pri řekách babylonských

——
tu

sedím a pláču a vzpomínám na tebe, Jerusa—
Iéme! Zanikly veselé písně a na vrbách visí
'truchle harfy kdysi tak plesající'! Ovšem pří—

chází svět a pozývá k radosti; chce slyšeti
písně, on, jenž mě drží v zajetí, a praví páne—
vitě: vesel se & Zpívej písně z písní sionských.
Ale kterak zpívati budu písně sionské 0 Baby—
“Íloně, zemi cizí?

Zrádný Babylone, ty chceš, abych za
pomněl na Jerusalem? Ne, v zemi cizí nebudu
zpívati

písně

H05podinovy;

v Babyloně

—-—

tam nikdy nezdomácním, tam mě nenadchno

nepravá radost. Zapomenuli na tebe, Jerusa
léme, zapomeň pravice má hráti na harfu.

zapomeň dotýkati se strun; jazyk můj přilmi'

—l41—
)( dásním mým a nebudiž mocen Zpívati, ne—r
budu-li pamatovati na tebe, nebude—li Jeru—

salém slasti a rozkoší moull)
33. Nebe a země.
Lenin jest jeden den v síních tvych.
nad tisice.
Zl. 83. 11.

Proč visí tak mnozí lidé na tomto bídném
světě? K vůli nepatrným,

dostem,

y r á t k ý rn r a—

kterých tu užívají, & kterých od

něho ještě očekávají.
Ale právě tyto radosti měly by nás při—

pamatovati na ony, jež nás tam nahoře

očekávají, jež nás tam jednou nasytiti mají, -—
nasytiti hojně a příjemně.
Radosti p o z e m s k é dovedou rozpla—
meniti naši žádostivost a radosti n e b e s k č
nevzbudí v nás žádné touhy?
Hle, všechno, cokoliv jen na zemi radostí
sluje, Společno. je hříšníkům i Spravedlivým;
:: chutnají-li již takové radosti sladce, jaké
teprve budou ony radosti, jež připravil Bůh
svým

tu i l a č k ú m, svým vyvoleným,

Spo—

lečníkům slávy své?
Země dává plody své, slunce září, hvězdy
se třpytí, modré nebe usmívá se tak vesele,..
květiny voní tak líbezné, údolí a hory vinou"
1) Zl. 136, 1—7.
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se tak rozkošné, moře a řeky, vzduch, dou—

bravy a luhy hostí tak mnoho zvířat, lidem
k užitku a pohodlí, je tu bohatství, sláva,
vyražení; — a všechny tyto statky mohou
míti hříšníci, lidé bezbožní a rouhači; co
myslíš, že poskytne nebe těm, kdož H05pod1nu
věrně sloužili, přikazání jeho zachovávali
vůli jeho ve vsem konali?

N e ,;,př á t e l ů m

svým dává Bůh tak mnoho a p ř 5.t e lé jeho
by nedostali věcí nekonečně více, nekonečně

krasnějších?
() jaký to rozdíl

mezi nebem a zemí,

mezi radostmi rajskými a radostmi světskými!
Zde není čisté radosti, neboť všeliká radost
pozemská je smíšena s trpkostí. Jak zřídka
jest začátek, prostředek a konec radosti stejně
líbezný! Jednou je pracno dobýti něčeho,
jindy jsou trpké následky a často ztrpčí nám
nenadále kapka pelyňku sladký pohár, který
právě pijeme s největší rozkoší.
Tam jsou radosti čisté, protože jedině
v Bohu je dobrota bez příměsku zla. Žádný
není dobrý, jediné Bůh))
Zde je radost tak k r 5.t k á. ; sotva zač

neš píti a již ti odňat sladký pohár od ústa)
A kdybys i staletí užíval — přijde smrt a ty
zvolaš zklamán: Ach, okusil jsem maličko
medu a hle, již mém umřítils)
l_l)Luk. 18, 19. ——
2) Joel

1, 5. -— 3) :. Král.

14, 43
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Tam je radost stálá & věčně. trvající,
protože Bůh zůstává týž, — dnes jako včera

a na věky))

Zde není radosti ú pl n ě, neboť tu chybí
to, co radost zdokonaluje, pramen a původ
vší radosti, s nímžto budeš úplně spojen te
prve po tomto životě; zde máš kapky, zde
máš potůčky, ale ne pramen.
Tam je radost dokonaláf) nic tam ne
chybí, protože jen tam Bůh sám, Nejvyšší,
Nejlepší, pramen vší krásy, pravdy a dobra.

Zde jsou radosti často velmi nebez
p e č n y ; hned v nich zapomínáme na Tvůrce,
hned zase, jimi svedení, přeceňujeme tvory,
jdeme od věcí dovolených k zapovězeným,
stáváme se odpadlíky, modloslužebníky a
býváme zavržení.
Tam není ani stínu nebe2pečenství; neboť
Bůh sám je ta radost nebeská a oddávajíce se
radosti, oddáváme se Bohu.

ó _—oč lepší jest jediný

den v síních

nebeských, než tisíce ve všech radostech po—
zemskýchl3)

Chceš užívati,

jinochu? Měj strpení.

Ještě jsi na po u ti k cíli; poutník však ne—
1) lid. 13, 8. ..

2) Jan :6, 24. -— 8) Zl. 83, u.
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maří času, Sp ě ch á, nechávaje si požitek:
na dny budoucí, jež stráviti hodlá na místě,..
kam šťastně chce dojíti.
Jak mnohý člověk, zapomínajÉ—na svůj
nebeský původ, neprozřetelně se usadí zde
na zemi, jakoby tu zůstal na v ě k y ; ale. ne,
místa zůstávajícíhol) nemáme zde, nýbrž nč-
kde jinde, na o n o m s vě tě, u Boha, v xie—

beskěm Jerusalémě.
.—Qjak si počínali Svatí? Rozbíjeli zde jen
st á 11k y, povždy jsouce připraveni je slo
žití a zaměniti je za nádherné příbytky města

božíhoj)

Vzhůru tedy srdce, ]inochu! Hledej těch..

věcí, které jsou svrchu,

kde Kristus jest

sedě na pravici boží; pečuj o věci, které
.=.vrch 11jsou, ne o ty, které jsou na zemila)
Rci, co je zlato a stříbro? Co je sláva?

Co jsou rozkoše smyslné?

Co je moc a

panství? Co je blahobyt a bohatství & přízeň
lidská? Zůstane z toho něco? Nasycuje to?
0 čekej, těš se, jsou ti přichystáuy věci lepší,.
ušlechtilejší, žádoucnější; uměj se jen nyní
0 d říka t i, uměj se přemáhati, uměj nyni"

putovatiúzkou stezkou!
*) Žid. X3, „.

“?)

2. Petr

I, ;4. ——3). Kol. 3, 1. 2

Úzká
pak _.ach

s.czkal) ——ústí v nebi;
——ty víš, kde . . .!

Šll'Oká.

O otčin o, ó krásná, drahá vlasti _—ó
nebe, příbytku Boha mého &jednou příbytku
můj. pi'ltáhni mne k sobě páskou neúnavné
touhy! Ať si nepřeju pokoje zde na zemi ——
ať naložím veškerý život svůj, abych si za—
sloužil tebe! Ne — zde není odpočinku; na—

Opak, chci zrychliti kroky své, abych vešel

do pokoj e vččnéhoř)

34. Blažená věčnost.
My chodit! budeme ve jménu Hospo
dina Boha našeho na v'ěky & dále;
Mich. 4, 5.

Pravé, ú p 1n ě štěstí nesmí nikdy přestati.
Co činí peklo p e kl e m ? Věčnost. A co
činí nebe n eb e m ? Věčnost.

Dej vniknouti do pekla paprsku na
děje a muky zatracencu pozbudou své nej—

větší hrůzy; vpusť do nebe stín bázně
&
zkalena je rozkoš nebešfanů, již není čistá,
dokonalá.
Ale nikoliv, neboj se, blažená duše,
nebe trvá v ě č n ě !
A půjdou Spravedliví do ž i v o t a v ě č
n ě h 0.3)
1) Mat. 7, 14. _- 2) Žid. 4, 11. _
Myšlenky & rady.

a) Mat. 25, 46.
10
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Dědictví blažených v nebesích je n e p o
r u ši t e l n ě ;1) koruna nevadnoucí jest jim
připravena.
Radovati se bude srdce vaše a radosti
vaší ž á d n ý neodejme od vás?)

Dokud Bůh bude Bohem,
budou bla—
žení v nebesích bla ž e ni ; vždyť jejich bla

ženost je B ů 11s á m, na něhož patří, v němžto
se těší a odpočívají. A tento Bůh je věčný,
n e 9 m 1“t e l n ý,3) nezměnitelný.

Tedy věčně žádné strasti, žádného zár
mutku, žádné bolesti, žádné bázně.
Tedy věčně jen radost, jen útěcha, jen
plesání, jen blaženost.
Může těmto šťastným obyvatelům jejich
nebe býti v y r v á n o ? Nikdy.
Mohou-liž býti od' Boha odděleni a 2 t r a—

t i ti svou rozkoš? Nikdy.
HosPOdin kralovati bude na věky i více*)
a my choditi budeme ve jménu Hospodina
Boha našeho na v ě k y a dále.“)
Toť je blaženost nade vši

upevněnu

Věčnost

blaženost:

býti v blaženosti!
nekonečného

štěstí

p ř e d (»

mnou, a to se nikdy nezmenší, nikdy ne—
přestane!
1) 1. Petr

:,

I, 4. -—- *) Jan

17. _— 4) 2. Mojž.

16, 22.. ——3) 1. Tim.

15, 18. — 5) Mich. 4, 5.
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Zbledl všeliký le s k na zemi a má sláva

dosud trvá.

Na prach rozmeteny všechny věci dra—

hOeenné
na tomto světě, zlato, stříbro,
drahé kamení — a mé bohatství dosud trvá.
ROZplynula

se

všechna

r o z k o š ]) o

zemsk á a má radost trvá dosud a věčně.
] e din ý den zde na zemi, den bez na
máhání,

opravdu

bez starosti,

bez mrzutosti,

radostný,

den

ve kterém není

trpkosti, — jaká to vzácnost! A “tam nahoře
miliony a miliony let. v r a d o s t i n e 2 k &

le n ě, v nerušeném pokoji, v nepřetržitém
plesu!
Mysli si,že bv celá zeměkoule, — zrnko
po zrnku, každé vždv po tisíci letech, —
měla býti roznietána, — jaká to doba! O ple—
sej, duše má, tvé štěstí bude trvati déle.
Mysli. si, že oceán, všechna moře, jezera
řeky, potoky a pramenv, měly by býti vyčer.
pány — kapka po kapce, každá po tisíci le
tech, — jaká to doba! O plesej, duše má, tvé—
štěsti bude trvati déle!

M_vslisi,že každá h věz da na obloze
nebeské, každý piásek, každá perla rosná,
každý list stromový, každý klas, každá tráva
10*
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představuje lhůtu tisíce let, — jaká to doba!
Č) plesej, duše má., štěstí tvé bude trvati déle!
() dobrý, 6 štědrý Bože! Za tak kr á t

ko u službu odměníš nás tak dlouhou

blaženosti! Co jsme my lidé, že jsi nás tak
pa'nětlivl) a činiš nás tak účastny vlastní své
slávy ?
o příliš jsou ctěni přátelé tvoji,
příliš posilněno je knížectví jejich!'—')

Bože.—:,

Nebudu-liž se tedy všemožně n a m á
h a t i, abych si zasloužil tak veliké odměny?
Odstupte ode mne, vy krátké radosti pozem—
ské, — a ty, mrzký, bídný, pomíjející světe,
vzdal se ode mne! Až příliš rychle zanikají
lákavě zpěvy tvé a pohár rozkoše, který mi
podáváš, brzy jest vyprázdněn. Ne tak plesné
písně nebeské; ne tak čisté radosti nebeské.
Přestaň, svůdníku, lstně a násilně úklady
činiti mladosti mé! Nyní vím, kde štěstí

trvalé. Opravdové.

Věčnost, blažené. věčnost, — ta budiž
"cílem, po kterém budu toužiti. Myšlenka na
ni dodávej mi zmužilosti, abych statně bojo—
val, nadchni mě, abych se obětoval, posilni
mě, abych vytrval!
1) Žl. 8, 5. — 2) Žl. 138, 17.
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35. Bůh dokonávatel.
Já jsem Alia i Omega., počátek
i konec. Zjev. sv. Jana 1, 8.

Přede všemi bytostmi byl jsi ty, ó Pane.,
a když se veškeren čas a všechny časné věci
skončí, budeš t r v a t i d á l e, — nezměněn,
na věky věkův.
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec,
praví Pán Bůh, kterýž jest &kterýž byl a kte
rýž přijíti má, všemohoucí.1)
Od tebe, ó Pane, všechno vyšlo, 3. v
to b ě zase všechno se najde. Tak i všechny
řeky vcházejí do moře a moře se nepřeplňuje. 2)
Všechn;r věci skrze tebe učiněny jsou,
ó Pane, a bez. tebe nic není učiněno, co uči
něno jest. 3)

Ty jsi příčina účinná

všech věcí; ty

však jsi též příčina ú č eln a, cíl všech věcí.
Skrze tebe a pro tebe stalo se všechno; skrze

tebe a v tobě se však též všechno doko

n á v á.
Ty jsi stvořil člověka, by tě poznal, chválil,

miloval, tobě sloužil, tvou svatou vůli zde na
zemi konal; a po krátké zkoušce vezmeš ho
'nahoru k sobě a dokonáš velkomyslně to, co
jeho svobodná vůle zde začala. Věrná duše
spojena je s tebou, poznává tě a žije nyní jen
1)Zjev.sv.]anaf1,8.-—2)

Kaz. 9, 7. -— 3) Jan I, 3.

v tobě &od tebe. — Od tebe jsou ona d o b r a,

po kterých srdce lidské touží; ty však jsi též

poslednim
cílem všech tvorů, ty jsi
nejvyšší
dobro a mimotebe nežádási

duše ničeho.
V nebi dáváš se všecek duši, miluješ &
dáváš se milovati & nasycuješ přeblažené
srdce novými slastmi. Tu je duše u cíle. a v
cíli; tu odpočívá, netouží po ničem jiném &
její štěstí je dokonalé, b e z m ě r n ě, protože
nic jiného nechce než Boha, — ty pak, ó Boža,
nekonečně líbezné dobro, nemáš & nemůžeš

míti míry.
Čím mocněji působí nějaké těleso na
jiné, tím rychleji sděluje mu své vlastnosti.
Tak na příklad dřevo zasaženo byvši ohněm,
slučuje se s jeho žárem & zdá se býti samo
ohněm.
Již tu na. zemi, dlouho & důvěrně obcujice
s některými osobami, připodobňujeme se jim
a to tím více, čím větší je vliv těch kterých
osob.
A duše naše, mládíku, — obcujíc na věč
nosti bez přestání s Bohem, nejdokonalejším,
největším dobrem, patříc na. něho, osvětlována
jím, odpovídajíc & žijíc v něm?

jak se zjasní

roznítí

duch náš! Jak .se

srdce naše!Jaké to světlo,

jaká teplota!

Jaké to poznání,

jaká

lás k a! Vody mnohé nemohou uhasiti této
lásky a řeky nemohou jí zatoPiti.1) Tato láska
nás úplně zjinačuje; jest p o č e tí m na srdci
našem'l) a to srdce přijímá do sebe ráz miláč
kův a zobrazuje v sobě zřetelně jeho podobu.
Ano, duše světlem slávy osvícená při
podobňuje se Bohu tak, jak jen stvořenému
duchu možno. Duše vniká v Boha a Bůh
přebývá nyní v duši mnohem dokonaleji než
dříve. Sděluje se jí, dávaje jí v osobě všechno,
co v něm vznešeného, krásného, líbezného.
A na toto nejvyšší dobro vrhá se v ů ] e 3 ve

škerou tou nedočkavostí'roznícené touhy a
protože nyní duši" již nic nepřekáží, Spojuje
se páskou lásky co možná nejdokonaleji s Bo
hem, pramenem všeho dobra a krásy.
A tímto Způsobem proniká 'a proměňuje
Bůh světlem slávy své duši lidskou, již nyní
nastává nový, takořka b o ž s k ý ž i v o t.

Jaký to slastiplný život! Jaká spokojenost,
jaká radost pronikne duši naši, když jí bude
d0přáno spojiti se s Bohem tak dokonale,
jak po tom její přirozenost touží!
Když již nyní v nás rOZproudí nový ži
vot, kdyz již nyní jsme Opojeni rozkoší, mo
hou-li se smysly naše spojiti s předmětem,
1) Pís. Šal. 8, 7. _

2) Pís. Šal. 8, 6.

shodujícím se s jejich přirozeností, — uvidí-li
na příklad oko naše velkolepou scénu přírodní,
zaslechne—li ucho naše líbeznou harmonii:

ja—

kou Slastí Oplývati bude teprve duše naše, až
se Spojí .= Bohem, po němžto tak horoucně
touží, až se s ním Spojí dokonale, trvale, ne
rozlučně,

——na věky!

Poch0puješ nyní, proč S v a t i tak mnoho
obětovali? Pochopuješ, proč je to tak mocně.
t á h 1o v 2 h ů r u k nebesům? Poch0puješ,
proč se na své pouti pozemšké těšili jediné
myšlenkou, že konají vůli toho, jenž bude
jednou oblažovati vůli jejich po celou věč
nost ?

O drahý jinochu, zjinač konečně srdce

své, až příliš pozemské! Zu šlech

ti

je,

pracuj, bojuj, neštif se. žádné námahy. Pro
budoucí blaženost svou, již chceš míti co
možná největší, -— vzdělávej se pro n e be
a buduj neúnavně trůn, na který máš tam na—
hoře jednou vystoupiti!
VěZ, že dokonalost

tvá t a m n a h o ř e

bude se říditi tou dokonalostí, jaké jsi t u n a

zemi

hleděl dosíci. Jakou měrou nyni

měříš, takovou bude ti p a k odměřenof)
Dáváš-li si velmi *málo na práci, aby ses
tu
na
zemi v Boha přetvořil; jsi-li lenivý,
___—- ...—_
1—)Mat.

7,

2.

lhostejný, spokojuješ-li se až příliš málem;
-— nuže, stupně tvého budoucího patření,
poznání a milování budou nízké, ——
ty sám jsi

je postavil tak nízko.
Miluješ-li mnoho,
toužlš-li vážně po
znávati víc a více Bcha;1) hledíš-li zobraziti
v sobě 'Krista — dokonalého; a rosteš-li,
pravdu čině, v lásce všelikterak v tom, který
je hlava, Kristusz') — nuže, tvá láska, tvé
poznání tam nahoře bude se říditi svou ny
nější snahou; stupně se z d vi h a j í, tvůj
trůn se zvyšuje a přibližuje se více ke trůnu
Boha samého.
Č) Bože, dokonávateli spravedlivých svých,
v němžto veškerá dokonalost počíná, daří se
a dokonává: žehnej upřímné vůli, slabé snaze
mladíkově, jenž by rád chtěl býti Všecek tvůj
a jednou v nebi co možná blízko tebe! Vnukni
mi svatá předsevzetí, hodná takového cíle;
dej mi mužnou mysl, abych je vykonal; dej
mi vytrvalost, ničeho se nelekající, abych do
konal až na konec, co spasitelného jsem pod
nikl.
() jak velebiti slavné to p o v s t á n i ze
smrtelné dřímoty, nečinnosti, zbabělosti, vlaž—
nosti? Jak oslavovati o s v ě t 1e n í temnoty
hrobově, v níž mě až dosud udržovala krátko
zrakost, slepota, úzk0prsost!
1) Efes. 4, 13. — 2) Efes, 4, 15.

Vzhůru ke 5 v (3t lu ! Vzhůru ku pravé

velikosti, vzhůruk svatosti,
k nebeskédokonalosti!

vzhůru

Bůh věčný jest Hospodin,1)“který stvo-
řil končiny země; nezemdlí, aniž unaven bude,
aniž jest vystižení moudrosti jeho. Kterýž
dává ustalému moc a těm, kteří nejsou, sílu a.
mocnost rozmnožuje. Ustanou pacholíci a
unavení budou a mládenci v nemoci padnou;
ale ti, kteří doufají v hospodina, síly nabudou,
dostanou peruti jak orlice, poběhnoua nebu—
dou umdlévati, — půjdou a neustanou; v běhu.
obrovském dojdou nejvyššího cíle; a tu, -—
ó jaká rozkoš, tu je pozývají k odpočinku
trůny nádherné a příchozí zvolají v blaženosti
své: Tot jest odpočívání mě na věky věků, tu
přebývat? budu vždycky, neboť tento pří—
bytek jsem zvolil!2)'

1) Is. 40, 28—31.

——2) Zl. 131, 14.

Doslov.
7áhubné myšlenky hlásají se hojně mlá—
deži ——
slov em i písmem, v knihách a denních

listech, ve společnosti i a se stolic učitelských
myšlenky světské, pozemské, myšlenky prázd—
né, bez obsahu, myšlenky mylné, zlé, ohavné,
myšlenky bezbožné: rady udílejí se mládeži,
kterými ji hledí zahubiti: radí se jí, aby se
oddala hříšným rozkošem a požitkům, aby
zanedbávala své povinnosti, aby byla ne—
pořádná, aby se bouřila, by se pošetile a ne
dovoleně mstila, aby pohrdala Bohem, samé
to rady hubící duši, rady pekelné.
Kdož by tedy zazlil pravému příteli mlá
(leže, cítí-li se puzena, hlásati též jinochům.
„myšlenky“, myšlenky spasitelné; cítí-li se
puzena, udíleti jim „rady“, rady, které. pod—
porují pouze jejich všemožné dobro, blaho
nesmrtelné duše, duchovní pokrok, pravé ště—
stí_ zde na zemi, blaženost na věčnosti?
Či má jediné peklo neomezené právo ji—
nochy loviti a táhnouti je do svého spolku?
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A není to ukrutně, neuchráníme-li ji
nochy mnohých poblouzení, kterých bychom
je snad uchránili mohli, kdybychom je sezná—
mili s myšlenkami Spasitelnými, kdybychom
jim prosPěti hleděli dobrými radami?
Říkej si, co chceš, mladé srdce je přec
jen srdce mladé, je měkké, je přístupné, ne—
třeba nad ním hned zoufati, nýbrž možno je
bez obtíží získati dobru účastenstvím a láskou.
() zachraňuj, \kdo jen můžeš! Mnohý
vrátí se ovšem ve starším věku na cestu do
brou, ale kdo nahradí muži ztracený čas? Kdo
nm napraví škodu, kterou utrpěl na unavu—
jících oklikách a zacházkách? Kdo mu vrátí
jeho bujaré mládí?
Jest ovšem snadno možno, že jen málo
mladíků, kteří by velmi potřebovali dobrých

„myšlenek“ a Spasitelných „rad“, o pravdách
zde obsažených se doví a k srdci si je při
pustí: i jediná jen duše, zachráněná voláním:

.„Mládenče, tobě pravím, vstaň!“ byla by
hojnou odměnou za všechna namáhání a za
.čas naložený. A snad najdou mladíci dobří,
kteří poznali tuto knížku, prostředky a cesty,
jak by se mohla dostati i do rukou přátel po
moci potřebujících.
„Myšlenky a rady“ psány jsou ovšem pro
čtenáře, kteří dosud mají mysl věřící, to jest
psány jsou pro mladíky, v nichžto je dosud
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aSpOň seménko víry. Kde již všechno nábožen—

ství zmizelo, tam by bylo třeba počínati si
jinak, tam je třeba základu odjinud.
Vývoj duchovního probuzení je však tento:
Mladík se uchýlil od cesty pravé; oddal se
zlému, jeho duše je-mrtva, on je pochován ve
hříších. Hle, tu zazní najednou zvuky pravd
věčných! ]inoch se upamatuje na svůj poslední
cíl, na drahocennost 'své duše, na cenu mládí;
ukazuje se mu zloba těžkého hříchu, jeho
hrozné následky, ukazuje se mu, jak pošetile
si počíná, kdo Opovážlivě Spolěhá na nejistou
budoucnost. Dodává se mu mysli, aby při—
nesl oběti, jejichž ovoce je tak sladké, aby
se připravoval ke smíření, po kterém zmučené
srdce již tak dlouho touží. Ukazuje se mu
ústav léčebný, božský svým původem, nebes—
ký ve svých požehnáních ; oznamuje se mu, co
mu činiti jest, aby V něm našel Spasitelné
ovoce. A hle, jinoch žije, mocný, přelaskavý
křísitel mrtvých, Ježíš Kristus, podal mu u
brány Naimské, když ho již ke hrobu nesli,
oživující ruku. Jinoch vzkříšený, obrácený ra
duje se ze svého povstání a první jeho výkon
životní jest,'že se odměňuje Hospodinu za
prokázanou přízeň Opravdovým pokáním.
Ale, kdo žije, hlediž, aby Opět neumřel.
Největší nebeZpeěenství hrozí nám od" tvorů,

_m—
jež velmi snadno přeceňujeme a tak Opět du'
ševně umíráme. Co jsou tvory? Co je svět?
Všechno je marnost, nicota, lež, klam! Neméně
hrozí životu sotva obnovenému nepřátelé v
nitru našem : slepota, slabost, lehkomyslnost,
vášně s nesčíslnými, hroznými výplody. Je
velmi důležito, abychom lépe poznali tyto
ohavné postavy; pohlědnouce důkladněji na
“jejich ohyzdnost, jistě si je zošklivíme a prch—
neme. Ve hrobě hříchů mohli bychom se též

snadno octnouti, kdybychom se nezbavili po
šetilé bázně lidské, kdybychom se bedlivě ne
varovali zlých příležitostí, kdybychom pod-—
ceňovali pokušení a nedobře si počínali v čas
pokušení, kdybychom nedbali menších po—
klesků, které nás tak snadno vedou k pro—
Viněním těžkým, kdybychom užívali nedbale
nejosvědčenějších prostředků: modlitby, svá
tosti pokání a nejsv. Svátosti oltářní.
Ale který mladík, okusiv jednou, jak
sladké je přátelství boží, byl by Spokojen tak
málem, že by se zastavil na prvém stupni ži
vota duševního, podobajícím se velice prvým
začátkům uzdravení? Ne, duše chce do předu,
chce míti více života, chce sesíliti,'prospívati,
působiti, pracovati. Spasitel ji zve k věcem
vyšším. Ano, před duší po skutcích prahnoucí
tane obraz Ježíše Krista; zjevuje se jí, ten
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věčný král, ozbrojen, obrněn, připraven k boji.
Následuj mne, praví jí, táhni se mnou a do
bud' říše ctností. A ctností, těch je tak mnoho!
Jsou ctnosti, jejichžto předmětem je Bůh,
jiné zase, jejichžto předmětem je bližní, výše
a stejně postavení, ctnosti, jejichžto předmětem
jsme my sami, povinnosti našeho stavu, naše
rozmanité poměry. Všechny jest jinochu po
.znati, zamilovati si je a učiti se je vykonávati.
Na tom však není. dosti; ctnost všech ctností
jest, posvětiti dílo denní, jednotlivé Výkony,
vyplňující naše hodiny, dny, týdny, roky a
“SpOřádatlbohulibé výkony zevnější bohoslužby
a zvláštních povinností svého povolání. A jak
mnoho věcí je tu pořádati! A což teprve bu
doucnost, jež příliš vážně nás očekává a je
jížto začátek závisí na našem nynějším životě!
Otázka, jaký stav zvoliti,' je ZájíSié nejdůleži—
tější ze všech, na něž jinochu jest odpověděti.
Rozsáhlá

věda ascetická

není pouze vě—

dou řeholníků. Jak mnoho je ctností mravně
velikých, jež zasluhují, aby o nich věděli též
“údové stavu světského, též mladíci, ctností,
které i od nich mohou býti vykonávány! A
konár'ne-li dobré, nebo Spíše nejlepší skutky,
dokonavá se tím ono dvojí veliké dílo, které
vzájemně souvisí a vzájemně se podmiňuje:
zdokonaluje a dokonává se člověk zde na této
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zemí, připodobňuje se. co možná nejvíce Bohu-.
a dokonává se též v onom životě, dostávaje—
přiměřený stupeň slávy, poznání a milování.

bytosti nekonečně dokonalé, Boha. I ctnosti.
mají rozličné stupně: není každá stejně dra—
hocenná. A též v oboru jednotlivých ctností
jsou Opět nižší a vyšší „stupně. Úlohou pak;
křesťanské ascese', to jest vědy praktické sva-
tosti, jest, aby nás zasvětila v ony čisté ctnosti.
a přivedla nás na ony vznešené stupně. Láska.
je základem, je duši, korunou všech ctností..
Avšak i láska má rozličné stupně. Čím více. se—
blíží lásce boží, tím čistější je to zlato. Bůh.

je. všecek láska. Jak miluje nás? Tak, že nám.
dává sebe sama a všecko, co má. Prokazuje.
nám dobrodiní bezměrná, nesčíslná; a 'tato
dobrodiní prokazuje nám sám, svou rukou.
nám je. daruje; tato dobrodiní prokazuje nám
s takovou láskou, že se skoro zdá, jakoby se
namáhal, jen aby nám uděliti mohl víc a více

darův; a nepřestávaje natom, sděluje tvorům.
své dokonalosti,

abychom

ho všude našli ——

zevně, uvnitř, ve tvorech, ve vlastním srdci.
svém a abychom s tím větší ochotou & láskou
k vůli němu sebe zapírali. A to jest ono' du-
chovní, dobrovolné umírání člověka Spraved—
livého, které však je nejdokonalejším mrav-
ním povstáním, předcházejím ono blažené
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zmrtvýchvstání, které očekává spravedlivého
při odchodu z tohoto života. A tak se ukazuje
mladíku též dokončení jeho běhu. Dokončení
v onom životě korunuje dokončení na tomto
světě. "Ten, jenž dokončil běh svůj, zapěl již
alleluja věčného dne velikonočního, alleluja,

které nikdy nezanikne. Jaká to protiva: tento
oslavený život a ona někdejší noc smrti!
Tak tedy vede nás víra po stupních na
horu, vždy blíže“ ke trůnu třikrát svatého
Boha. Tak se uzavírá ten okružní běh: od
Boha k Bohu.
„Myšlenky & rady", jak z tohoto krát—
kého rozboru vidno, poskytují tedy jinochům
nejrozmanitější mravní Způsobilosti hojnost
nauk a látky na uváženou.
Četné t_v citáty ?. Písma svatého, které
jsou tu uvedeny doslovně, mají dáti ubohému
dílu lidskému vyšší posvěcení a učiniti působ—

nějšími slova pozemská moudrostí Ducha sva
tého.
Každá hlava je psána tak, že tvoří skoro
celek o sobě; všechny však souvisejí pOSpolu
způsobem svrchu naznačeným.
Čtenář nečti knihy této zběžně, nýbrž
tak, jak psáno ve 30. hlavě třetí knihy;
čti málo najednou, ale s rozvahou, a rozjímej
při tom o svém stavu duševním.
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Žíj blaze, jinochu drahý! Dbej o své Spa
seni! Pracuj, dokud je den, pracuj záhy, na
úsvitě svého života. Noc přijde snad rychleji,
než se nadáš. H05podin dodej ti mysli a vy

trvalosti, abys posvětil své mládí, aby tvé
svaté mládí korunovalo stáří ještě světější!
Maria, něžná matka tvá, txůj svatý anděl
strážný, Alois, líbezný patron mládeže, stůjtež
při tobě'
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