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DEKRET ÍS'V-ATÉŘÍM'SKÉ KONGREGACE

DEKRET
sv. ŘÍMSKÉ KONGREGACE
koncilu ze dne 20. prosince 1905

() KAŽDODENNÍM sv. PŘIJÍMÁNÍ.
»Sněm Tridentský.
u'muázvaje zrúpfhna nevysmom
teflné 'pro:kdad5' mlinlostiv,který-oh se křesťané přijí
máimm Nejsv. Svámosuti 'od'tázřní stámaují účastnými,

prohlašuje:

»Sv, synoda, by' si. ovšem přála,

v-čď'íuci plotk'a'žd-é,

nejen

kdy.k'o.l.i|v

»duwhtonvnučz.
nýbrž

jsou

aby

'miŠ'Í' _sav. rpuřmlomfnl,

i Svátostn-ě

'úČa'Slt hradí

na

sv. pfříiljímánía (Sass. 22. c. G.). -— Tato slova IOIScV'Čd—
"“u-'jí “zajisté dosti
.zřejmJě tOUohU cí'rkeve 'sv., aby Vič

ří.cí (Le-mněsyceni byli nebeským
pokrmem. .z ené—
h'O!Žby h.o:j|nču=ší ovouce posvěcení
čerpati mohl-i.
Tom přání so'u'hšlfasís vřelou »touuhou,:kcterá Panna
Ježíše 'k (tomu cp—ři'mlělla,
aby božskou tutto. svátost
"'umhamoviů., N-etbot' ut-ak často

vyleo-vuje

"po-twřweubu'j nsnm .č:a|s.t.0“ .ně'llo J 61110 & rthi

() znam zvláště

usnlětdč'íslov-a:

& m'evbe savo-upil;

ne

jako

znoela Alm-činnou
Jeho

»Taoť jest

59.)

Z

tohoto

,jak

OullCOV-é\'ůŠÍjG'd-lli mnaanuu a

zemřelý. Kde jí chléb tento, ži'v bude
(Jam. VI.

kmew.

.ch'lnéfb, kitelťý

přimovmární

na vlaky.“

rpoak-rfmuuanděl—

snkého k oh1\eabnu. ua mamiě meuhflá; 'uočedunílci asnnnaldmu
ponzntami, % 'p'O'd'Othnlě, jako. lučilcouk'aužd'odenhuě chllnelbem

se lživíl & Iwaeltinté na upnou-ští každodenně
.msaqn'o'n
byélvil občensztvovámi.
tak .i :dlušne křes-ťuamlowa každo
denmč chulelbem nebeským
usyucefn'a na dbčensntmomá n—a
hý-tťil;můrže. Mimo

rem jednosmo'nně..
vezdejší duelj nám

\to ufčí svatí

oubc-onv'écímkewní

slkor

„že iproslbč Otlčenáše »Cháhéb umíš
dnes“ nemá se dank nouzumjč'ui-o

I
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Uhl-eine \hmuomnem, který
sapí'še

Přání
však

jesut ,psoakmmem DuPOněho, jako

o .kaíždlond'enun'ítm požívámí

J ež—ítšeKrista

směřuje

tlčJna euscůmuanriLQJUi-ckeho.

i cí-rtkve svaté

k (tomu, aby

N ejtslvíčměljlší Svtáitnonsntlí:s Bohem,

především

e\lšlřící', emoti'mj'ílce (se \;
nabývali

mízm

lsíly,

„by (zlé žádosti zkrotilli, lehké hříc-hry, 'jtelž se denně
vyskytují,
lsmýva'lsi a Íiětžkýoh h'řílch-ů, íizimlž ;kfřeh
kloeit J'i'djsíká. “jes-t vydána.,
se
u'ohmanjíllií'. .>>\tha.v1n.í;m
ú'čemem Ekatždcosdenílhno cpfřijírm-ázní není
anu“ 1nak čest
a Slava
Boží.
anti .zámomeň roudfmlěsn'a,jálž .Díř'ili'ílfmalÍÍBÍ
za \smé cinnost-i mausílmhuuúe.<<.(S. Augmsn.. Senm.
57 inn
Mnautlh. De \or-alt. Dom.
v. 7.) Pmomo čnalzvývuáí lanem
T-ríndxeínmský.nejnsw. Euohafiemii
»mmortijedem, jzílmlž.bý
-v.á1rnce od

KÍJG'DIIIIÍCÚ'D
vim

ovsmolbuomenií

a

nýmíi' uhuříohly no-oh.ráln.čm.i.<<(Sense. XIII,

před

Granvell

-c. 2.)

\

Vůl-i Ježíše Krista dobře rozuměluinprvní

křesťa

né, kteří denně ke ustolu života a síly přistupovali:
»Trvali pak v učení apoštolském a v sdílnosti la
mání chleba.<<(Skut. ap. II., 42.) Sv. Otcové la církev
ní spisovatelé pak nám o tom zpravy podalziz,že

se tak dělo i v pozdějších stoletích k velikému pro
spěchu fpro dokonalost a svatost,
Když

však

nemožnost

usmy'd'la.:zvl-ášm'ěvmak

když

bludy juamsenitstické všude nabývaly vl-ilvu, počaly
spory o tom, jaké přípravy k častému nebo „každo—

dennímu

příjímání

.Neij'suv.Svatosti

smrannsy :snnlatžjlly use mřvekom'a'tí

jeqszttřeba—,a obě

nlžd'y vyššími.

mno—žiavduawfky.

Sport-y -ty mpůnsobilly konečne,
že jen mnáxhoukfdlo.rpcowa
—žo-vázn
byl za "h'onděna,alby Nejsv. Svatoat olluářní den—
ně (přijímal. a ze svátostí
tak 'Slp'á'SlOln'OiSlné
'buochzamého

ovoce požíval. =OLsrba|tní
bytu omezeni.
jedinou ma .roík, nebo bylo do voleno
eítčlnně am-eb nanejvýš

týdsntě. Ba tak

aabvypřijímali
přiaií'omuajti,mí:
dal elk-o dousstonu

pila cptřísmuost
ita, že cede třídy lidí. jako na př. stav
.kumeoký a m-acnželllé, byli

—zčasně—jšího .při'jímámí

nc

theuslkehochleba lvyloučeni. N'čtkieří přehánění ovšem
.i nazor qpalčmý. Považoval iu .díenní při j'ílmaní- Nejvsw.
Svatosti! wa 'Dířiíklá'ZláunÍ
Bonží, aby pak ami dine nebyl-o
bez sv. rpřiíiiímám'í; žánda'Li, .p-uoti osvědčenému
onb-y

II

čeji církve svaté, npomfločítme-li.o jiném, sv. mcřij-ífmá
ní nia Veliký pátek a také .ho- saku-tečně utdětlcon'taíl'i.
Avšak i .v 'tté't-Ootázce byla :suv. Stolitce (pozměniliva

své povinnosti. Neboť dekíretem této sv. komgírega
ce »Cwm ad aureus-<<ze 12. února.

hillalslllpapeže

1679. jenž na

Immpocen'ceXI. byl vydán,

sv. Smolíce ony

bludy,

.pootlatčínlazlořády

SOLI

odsoudila

& punohul-áísma

»zámoveň,že křesťané všech stavů, nevyjímaje ani
kum-ce & manžele, mohou bý'ti připuštěni k častěj
šímu

'sw. t'ptřirjtíímlání, každý

podle

úsudku

ditl- papež
Dom'mu-s

podle

své

ZbOĚnlOtStt-ia

.své'hoožoověcdnítka. Mimo to odsou

Alexemder

VIIII. dnekretuerm »Samotřjstšítmu-s

D'O'S'ÍJGIÍ'K
ze dne

7. „prosince

1690 Il'álZvOlI'Ba

jův, jenž žádal na každém, kdto C'h-tněll
;ptřítsntloulpíti
k sv. lpí—ijímání, nejčistší \l-álsk'u bez 'přítměcšku jaké
kovliiv ned ok-omaíltostiu.

Jed jtamtsnenj'sm'u.který nekazí-1 pod rouškou
vinné

údt'y

po

& tzb-OIŽtn-olsti k Nej'svtě ÍlějŠtÍ' SV-áIUOLS'tiolltbař—

ní i osoby d-obře smýšlející. :nev-y'mi-zelvšak do
cela Prohlášením tsvatné S-tol'ic-enezmižela otázka
o vodní ún'káuoh (k dobrému

.a éhodanuému přijjetí Svá,

t-osnti NejISV'ěÍtJětjiŠIÍ
:s dnen-nílho pořádku,
čelnní lb'OlllIOíStDOlViCiměli za to, že smějí

tak i někteří
povol'ijti každo



denní: .pnři'jítmnáníveříncítm jen zřídka a jen tehdy,
spamů-lí (četncé podmínky.
S druhé
(stnamly methyl
ovšem nedostatek
učených & zbožný-ch mužů, “kite—ří
snelž dni se

tosti

přístup-

k

ÍléÍzO'Slpčl-SlIlé & bohtumi-lé

ulehnčiti vím, že utčilli, opírajíece

vý'r-olky „sv. Otoců, že nesttámá.

Svá

se o zánvraížnó

ntřednp-íeu cíníkevmího,

jenž by vyžadoval ke každodennímu přijímaní lep

šího duševm'íihuo momp'ollíoženínež

k 'pří'jlímámí týden

nínmfunebo mě sí'čtnílmu.že naopak
nííhlo'jpřiúímáín—í-jest mnohem

jímání

ovoce každoden

hJOjinlě'jlŠÍnež ovoce

týdennníth-o nebo měsíčního.

Za nie-šich dnů

se Spory

o tomto

předumuěotvuješt—ě.

rommrrnožiuly& byly řešeny ne fbez m'ud'kosti.
tím

.se matte

jen

.při

Avšak

únsnwdlelk ZDIGVlĚ'dnlÍŠků & usvrěldomi

vuč—

řítcítch “k veliké šk-odlě uzbožmosti. & křesťanské thor
livosttli. Pnotto !Dtř-etdI'OIŽÍIM
vynikající
mužové & pastý
ři d'utohlovcní našemu lSlV.Otoi. spepežá Piu X., nej

III
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dů—llklílvělj'ší \DmOÍSíby,by

rálč'll nej-vyšší

lS'VlOUeurteriftou

.POZlIlUŠítlilti
eltlálzíku o. podmínkách
každodenního
.pří—
jímání
N elelVlčlběljlŠÍ
Sváltesvtzi. v den smysl,
aby ten
blleheldláfnnzý lzmvk mezi lvě=řílcílmise nejen newmuenšíl,
nýblnž se .slt'u'p—ňovcell
& všude rozšířil, zvfllášltě ze ne
Ši'Clh dnů, kdy se na náhoženns—t-ví& vínu kamelilcíkou
ze všech stran útočil & „ptr-eve?láleky lk Bohu & Zhoř:

nesti nemalý
jemuž

jesllJ ned'oeterte-k. Avše'k svatý

;puřliclfálslkylpllné péič'il .jeho

alby .klřesť-elnlsxk'ý
lid“ hodně

velmi

Otec.

ne, mom 'ZállBŽÍ,

často, be každodenně

lp'OlSlV:á'-tlné
'thlsllíncě byl' :mlán le lplřeho-jného jejího
Vloee úlčelSltným .se lSltáVlaÚ,odkázal
jímenuolwelnou

[ádku] belle :sveltlé klong'negelcí, eby ji ako-umele

k
u—
c

& IOní

lTlO'ZŠhIOldllla.

Svaltlá lklongnegve—ee'plodlrolbiile zá-ležíinboet bu me vel

nlém lsezení

dne

16. pnosince

1905 pečlilv-é úvnelzre&

učinila mo všestranné 'e znalé úvaze všech důkazů

pro i. lpanltí, teto usnesení:
1. Č-elsté ve každodenní
Sltulpnlo všlem

sv. přijímání

V-ělř'l'lcílmkřesťanům

vu na nolvuodlázní, DiDOltOlŽe*Sle zcela

noelšeho, Ježíše
m-á

byla

od

má bcýltlipří

'kteréhlolklolllžlv ete
Slhonduje ls můil'í .Pálne

K'riísme. e lketollí-cké cínkve.
lS*ÍvO'1lU.
Páně

PlI'OÍJO.ne

v-yllulčnonvnánl nl lkldlo,

lkídlo

vle

sltelvuu mívlnlsítí & (S ,pmevým, náho'žným
úmlylsd'em. .k
němu: příilstulpcuje.
2. Pravý úmvyísll.však .záleží lv ntlem, alby tlen.. jenž
k lSjtholluPáně

iD'řilŠLUlDlUlj'e,_
nečiní-l

z memnílvnlsrlí, neb lZ lidských
bajk mít-old eby

ISlG Behn

lí'blíl,

tlejk ze lzvylkuu, nebo

eh'l-ed'ů, nýlblrž činil
v lásce

běls-nlělji se

s ním lsjplofíňTebožským
tílm .Dl'OlSitlřeďkelmlslplálsy
“levým nemo-cem e syllelbestem ku „pomoci ,blřílsměll.
3 Ačkelilv jest to vellimli žádoucnno, lelby tú, .kld'OŽ
čelslllo nelblo denně plřijílmeljí byli 'DlI'OISlt'Ívšedních
uhlříehrů— eeploň zcelle d'olbrovo'lných ——
e od n.ác.hyl
nesmi k nim, utře-ce všelk díólsltlejč'í,rí'e'mwjí--li .nla sob-e

ležíklélhlehřrdhu & mají pevný úmysl, budowemě ni
kdy smrtelného
lhlříth'U use nedopulstirti. Tílmltlo „„pra
vým & wp'rílmnlým úlmyelem deeppě'jí' ti, lkldOlŽdenne
přijímají, nezbytné k tomu, aby se pololznenlálh'llu
i od
všedních “hříchů a náklonností lk nim :vlýmseni-li.
IV
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4. Pnoťumže \Svuámoeti-Nového zákona, “ač masem
rei-Leu semélhlo svámoas'tmehoo.úíkenu (ex somepe operate),

přece jen tím větší užitek wdásvasjí, čím meól-řvěji
se 'pnř'ílp'namí, “€le

je \D'řÍJjímá,

třeba

dlb—ářti.
.pečltivuě- meho,

aLby spředíc-háízele sv. apřícj'ímáíní .thll'ilii'Vá ,puřímmve, & ná.

sledíomalo d'ííkůči'ně'ní IDÍ'ÍIIDĚ'Í'G'DÉ
schopnosti.

stavu

&

',p-owvostíunát
jednotlivce.

Aby :se při častém nebo každodenním ptřijí

máíní Nejsv. Smámesuti ÚMO ípaltřlcčcnépéče & vy.-pay
muilí z teho Ih'O'jlniě'jÍmžibečk, třeba si nepatřím. radu
z.ptevčldnmov'u. Alwšnak, zpovědnici, vami-te se mdu'žo
vaíti ,ed časnětišího meho deníní'huo příjímání íIlČlkiOhO.

kde je ve stavu pesv-ěcwjící milosti & :Dřiebwp'uúe.k
nemu s tmavým .úmy'sdem.
,
6. Protože
meste 'ptaltmntě' 'Čtalsitlěijlšiílm ;nřicjímámeíun
Nejlev. (S'ViáltOISiti'
spojená
& Kristem,
.žiívoat. d'uuehíov-ní
.se tluejněji |\"Y'VÍ)_ÍÍ,
duše se Lhíejmíě'jším |peč'tem obnos-tí

ZdJOtbÍ,jakož
.slkýíLá, mají

i jietá
ňaráři,

záruka.

větčn-é blražen'oslti se jí

mno v'č-díníci

tax k.a.zlamenl.é, „puedíbe .u—

smčndčen-é rnvaíulk'yřímského
.katlec-h hemu (Part.. 1:1.. 0.
GB.) iplO'VthUIZO'VBJtiÍ
křesfemeký
lied k tomuto
množné
mu- & epasl-telaném ui \z,vy'k-u óaíeběúšíím namnomemuíím
a vel.-ikonu 'thiI'lli VOStÍ.

7. Časté e keždodenrní sv. přijímání má upřede
vším

v d-u'ehuowcn'í'ehústav-ech

všeho

nomevcáln'o.Při them “šek zůstává

druhu

ibý'tli:Ipod—

pro m -v platnosti

d-ekuret o>Quem ed mediuma sv. kongregace ubilslkíumů
e. řeholi ze dne 17. .meas'ince 1890. Zvláštní má, .se
česnté & ad—eníníl
sv. .přljílmáuní :puoídqp—ero'vaáti
v kněžských

seminářích,
jejisehíž chlomaínci chmejí asiezezevrěrtítis.luž
bvě oltáře & uped'oálmě i' v jinný-eh křesťanských
"1—
smaveeh “vynehomámaícíxch všeho thI'IUIh'U.
8. V má'b-Osž-enveký-cshsbu'amrstív-ech (sporečenístvech)

s jednoduchými

nebo elcwv'ný'mi sliby,

_|i.ž ISN. cp'říljímáíní

'.SíVýIInÍ (D'naiváddy,

cbo lkíaltendařiemi

pro ljednetlriwé dny

předepsáno,

mají

!kíneří ma _Í'l

klounnsítiimucemi

stanov-emo

rne—

&

tyltuo \předlpiusy zbými)\boíljíko fvoídít—

kem, nikoliv však |přilká'zásníím. A\v'šralk|p-řed-epusaný
'poočet.-sv. 'přijímá'n-í má. býlti .takď—kamej-menší mj.:-ou

pro 'možn'dst ólienna. Phat-0 mají

.mí'ui vždy waste jší
V
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nebo ndenrni IDĚ'Í'S'ĚIDD
k-e Stellu Páně

rv lbommo dekretu
ožb-ojího

jpouhd'áví nařízení

se představeným

v.ollrný. rpsedale zásad

tsnttanovvených. Auby však

členové

má mláleži'tnč'v(poznání..

jednotlivých

j-eLStt

domů o 110.p'esrtuamaíti.,

abybyla nařízení ta každoročně v oktá
vu Božího Tětíl'a jazykem národním.
.předčítána.
9. Konečně mají' se v'šinckni lcímkevmí spíeevasteíe
fpo uveřejnění 'bonomo d—ekmetumdržeti jakýchkoliv
smer-ů a

monzmí'šek, (týkajících

šího a každodenního

'se pedlmírnelk

přijímání

ČlalSlUčj

Nejev. SWiáJÍJQS'ti
od

Lářní.

'

3

Vše do bylo naše-Inu ev. Obci, rp-aípeži-Piu X., [pode
lpteamým vbáj—emnníkem
suv. kongregace
v audienci dne
17. ,míousiun-ce1905 přednesena.

Jeho

.Svatjolsm (pmonztleoqu

muážltabent-e dekret osvícený—ch .out.cův a an't'Vrdiilla jej
a leOtI'U'Či'l'a,aby byl uveřejněn, čímž so-uoča'sněfvšecjka

jernw se jpmtiívíccí nařízení

jsou zrušen-a, Mimo to

mvřídjiílta, aby

tv'šecm ourdimaríáxtům

byl

romeabám

představeným cřándů.aby oznámilí

&

jej všem svým

se-minářůnm, faí—ářům, klášterům
a kněží-m. O mmo
vedení jeho nařízení j est j im lu'vě'do'm'iit-isveitíeu [Sato—

1.ici v jejích zprávách o stavu die-cestenebo řádu.
Dáno .v Římě, 20._prosince
'—1-._.

1905.

+ VINCENTIUS,
kardinál-bilskup »Palestricnský, rpraerfekt.
“c. DE LAI,

sekretář.

VI
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SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.
Dilata os ťuum. ců impleboillud.

\

80. u.) je,
Řozevři ústa svá a(ps.
já naplním

ONĚVADZ láska Krista Ježíše jeví se v nej
vyšší dokonalosti své a působí nejhojnější
a nejmilostivější účinky v ono-m nevýslov
ném spojení, v jaké vchází s „duší Jej přijímající,
musí býti naší snahou, abychom často, ba denně
přijímali a hle—dělí'k tomu cíli použíti

vše-ch pro—

středků, jakých nám jen zbožnost, ctnost a láska
poskytnouti “dovedou.
A poněvadž zase sv. přijímání i miilost !k ctno—

stn'é'mu životu dá'vá i ctnosti všecky cvirči a sílí,
může nás sv. přijímá-ní dovésti sk svatosti spíš'e ?

rychleji, nežli všecky jiné prostředky.
Ale ;k tomu cíli je třeba, aby myšlenka na sv.
přijímání ovládla zcela 1mysl i srdce naše, aby se
sv. přijímá-ní stalo cílem všeho. našeho studia, ve

škeré zbožnosti a ctnosti — zkrátka cílem života:
všecky činy musí \se-k němu sbíhati- jako k svému
cíli a z něho ——jako ze svého zdroje plynouti.
Žijme tak, abych-om mohli často, ba denně při
1
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jímati,

posvěcuj-m'e

se, a-by'cho-m lh-od'ně přijímali

a žijme, abychom přijímali stále.
Ale snad velebnost Boží děsí tvíou nicotu? _—
Nikoli. — Té velebnosti, která sedí na pravici Ot
cově v nebi, zde ve Svátosti znení! Či nevidíš, že
Ježíš se zahalil, aby ses nelekal a abys sobě trou
íati mohl na něho hle-děti a k němu se blížicti?
Anebo .sn-adnehodnost tvá tě vzdaluje od toho—
to Boha t'řikir-átsvatého? — Ovšem není hoden
ani největší světec ani oheru-b přijímati fBo-hasvá

to-struélho... Avšak což opět nevidíš; že Ježíš
skrývá tu ctnosti své, ano i svatost svou a uka
zuje ti tu pouze svou dobrotu? Neslyšíš-ii, jak
volá sladce: »P'ojďte (ke .mně...<<? Necítíš, jak
láska Boží tě mile táhne? Vždyť práva na tento
Stůl nedávají ti tvé zásluhy, dveří do večeřadla
neotvírají ti tvé ctností — ale láska Krista Ježíše.
Ale jsem tak málo kdy zbožný, tak málo mám
lásky _ .jakž bych mohl přijím-atiSpasitele v duši
tak c-hla-dnoua jemu odpornou?
Jsi tedy chladný? Tim spíše měl by ses tedy
_vr—h—nou-ti
do této výhně vroucí . .. O'dporný, pravíš?

Oh ni'kd'y, nikdy nejsi od'p-orný tomuto P'astýři do
bré-mu, tomuto Otci něžnému, jenž miluje více
nežli otec, více nežli k'tenrá matka; a čím jsi chu
ra'vějšív, čím slabší, tím více Jeho pomoci potře
“burješ:jeho chléb jest život slabých i silných.
Ale možná, že mám h-říohy na svědomí?...
Jsi—li po zpytování svědomí jist, aspoň “mravně
jist, že ne, nejsi-li si ,po něm vědom žádného hříchu
smrtelného, můžeš jíti k sv. přijímání; odpouštíš-li
svým vinníků'm, máš i sám odpuštěny menší vady
2
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svě; a to ostatní : své denní nedbalosti, roztržli
tosti v “modlitbě, první hnutí netr'pěli'v'o-sti, mar-ni
vosti, roztržitos'ti, samolásky, jako-ž i vá-havost
svou, s jakou hned ne—střásášjiskry pokušení _—
to vše, tyto výlh-on'ky hříchu Aídamova svaž do

snopku a hoď je na oheň božské lásky — a co
láska odpustí, je od-puštěno nadobro.
th, nedej se li-chýrmivýmhwamvi zdrž'ovatri od
sv. přijímání — a kldYŽuž nechceš přijímati k vůli
sobě, plřicjíme'jasp—oňk vůli Ježíšovi.

— lK vůli Je

žíšovi přijíniati, znamená přijímati proto, abychom
ho potěšili v té opuštěnosti, v jaké na 'Ně-hlovět
šina lidí zapomíná, abychom m-u dokázali, že ne
ustaznoviil této svátosti nadarmio; abychom po—

klaldů v této svátosti pro lidstvo uzavřených spla
sitel'ně používali; přijím'ati 'k vůli Němu znamená.
přijím'ati proto, abyiohom mu poskytli možnost
rozvinou-ti život a působení jeho lásky svátostné,
aby-chom Jeho d'ob-rotě 'poslkytli možnost dobře či
niti. abych-om jeho štědrosti královské. poskytli
možnost plýtvati milostmi. Přijímejme tedy a
uskutečňujm—easpoň takto oslavu Boží, k níž jest
Velebná Svá-tost ustanovena; nebot nebudeme-li
přiri'í'm'ati,bude tento proud milostí proudit na
prázld'no. tato výheň lá'sky bude hořet a srdcí ne
rozehrřeje, a tento král byl by na trůně svém bez
poddaných.
„
Sv. přijímá-nínedává však Spasiteli příležitosti
jen k ukojení jeho lásky, nýbrž umožňuje mu i' to,
aby moh-l oslavovati svého Otce nebeského .no
vým způsobem. Ve svém stavu oslaven-em, totiž
v nebesíchf, nem-ůže už Ho osleavovati způsobem
3
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svobodným a záslužným; ale ve sv. přijímání při
chází k člověku a spojuje se s ním jako v jednu
osobu._ A tílmto spojením propůjčuje křesťan své
údy a sv.-é:schopnosti Kristu Ježíši a zároveň i
svobodu k záslužný-m skut'kům potřebnou _ pro
mčň-utjese jedním slovem V' Ježíše a Ježíš obži
vuje v něm..

Tím způsobem děje se ve sv. přijímání něco
velikého: člověk jedná a Ježíš může říci Otci:
M-ilei Tě, klaním .se Ti, trpím znova,_ neboť žij-u

znova v tomto svém ůdu.
A v tom právě záleží největší význam sv. při
jímání: jeť druhým a ustavičný-m Vtělováním
Krista

Ježíše,

sp—o—jutje
člověka

s Ježíše-m

v spolc—

čenství života a lásky, jest — jední-m slovem _
VIV
druhým novým životem Jez1se Krista.
(DIC)

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ.
Opus namque grande est neque
enim homini praeparaťur halitatio. sed Deo.

:
Dílo ťoťo veliké jest. nebo ne
,“ 'člověku připravuje se příbyťe'c
tento. ale Bohu. 1 Par. 29. ].
|

Ř

VATÉ přijímání jest požívání Pána
jenž vchází ve způsobě pokrm-u sám
- v naše tělo a v naši fduši, aby nás
proměnil, nám svozu svatost a pak i svou

Ježíše,
osobně
v sebe
blaže

n'ost a slávu .dal'.

Ve sv. přijímání tedy jakoby se vlastně Pán
Ježíš v nás rod-il, rostl a rozmá-hal.. A on touží,
abychom Ho přijímali a často přijímali; (přeje si
4
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toho i církev a radí nám to, dávajíc nám na ruku
všecky prostředky, které k posvěcení člověka
má, jen aby nás k hodnému přijímání při-pravila:
veškera její bohoslužba nezáleží vlastně v ničem
jiném, nežli v tom, aby nás _nasv. přijímání čili na

Velebnou Svátost připravovala a nám ji dávala.
Oh: kdy-bychom znali: dary a milosti, jichž se
nám ve sv. příjímání dostává, my bychom po něm
vzdychali 'be-z ustání! Jediné sv. přijímání může
nás v jediném okamžiku učinití svaté —- vždyť je

to sám Ježíš Kristus, původce veškeré svatosti,
jenž přichází k nám!
Avšak je potřebí, abychom přijímali hodně. A
k hodnému přijímání je zase třeba přípravy a
díkuíčíinění.
——-» [

<<—

LEST dvojí příp-rava:_ příprava těla a příprava
„ duše.

Příprava těla vyžaduje, abychom od půlnoci
lačni byli, zevnějšek slušný, čistotný a šat pří
stoj'ný měli. Jet sv. přijímání královskou svatební
hostinou každého křesťana, je návštěvou 11nebo
ského krále, jest slavností božího Těla pro každého
člověka. A tyhle všecky důvody vyžadují,
abychom si v zevnějšku svéxmnedovolovali žádné
nedbalosti.
Příprava duše Žáidá, abychom měli svědomí
čisté od všech hřích-ů smrtelných a pokud možno
i old“všech zúmtyslných hříchů všedních.
Neboť
čistota jest přední 'oz'dobou domu, v němž máme
někoho uví'tatí. M'á-lí tedy duše naše málo ctností
5
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za ozdobu, nechť se aspoň stkví čistotou, která

ostatníctnosti přeidchází.

Kromě toho žádá slušnost od nás zbožnosti,
pozornosti mysli a'vrou-cí modlitby. Láska Boží
měla by nás činiti schopny každou chvíli k sv. při
jímání : láska touží, vzdych-á, omdl'é'vá touhou po
miláčku srdce svého: ch-uďas jest vždy ochotcn
brát almužnu.
N—uževz-bu'zu'jtež aspoň lásku

podle čtverého

účelu obětního.
-—0) ][

((—

LA'NĚJ se v živé ví-ře- Ježíši přítomnému
v Nejsv. Svátosti, přítomnému v té hostii,
kte-rou chceš práívě přiijiumatilzklančj se mu i uvnitř

v hluboké pokoře, vzdávei mu úctu všemi sohoD
nostmi duše své, v.ollaje se sv. Tomášem v živém
vznětu víry:

»Tys Pán můj a Bůh —můj!<<

Děkuj za ten veliký dar Ježíšovy lásky, za
to pozvání ke stolu Páně, že právě tebe zve
kteří by ho' dovedli hodněji přijmou-ti nežli ty.

Chval jeho moudrost, že vynalezl a ustano—
vil pro tebe tu-toNelebn-ou Svátost, že zavedl ten
pramen života, 'kte-rý_p=rotékácelým lidstvem již
po devatenácté věkův až k tobě, že jej zavcdl
k tobě talk čistý a jasný, jako byl u svého zřidla.
D 0 b r o ř e č jeho všemohoucí dobrotě, že do
vedl pře'konati všecky překážky, že se nezalckl
žádné oběti, žáídnéh-o pokoření, jen aby se ti mohl
všecek dáti.
Vele-bJeho nekonečnou lásku, která Ho k tomu
6
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přiměla, aby byl V této Svátosti neustálou obětí za
tvoji spásu, pokrmem tvého života, a něžným i
věrným přítele-m ve tvém vyhnanství; též i an—
dělé se spojí s tebou — pozsvi je, aby chválili
s tebou svého Boha a Krále.
S-mír: A když jsi byl takto pozoroval dárce
a jeho neskonalý dar, po-hleď také na sebe; viz
svou chu-dobu, své nedokonalosti i své viny & Do
koř se při pohledu na svou „nehod.nost a hříchy

spáchané: lituj jich ještě jednou znova, vyznej, že
tě činí nehocdným, a pros potom za milost a smi—

lování. Rci svému Pánu: »Ale, Pane, což [zapo
mínáš', že jsem byl velký hříšník a že jsem dosud
nejbívdně'jší tvor, a že jsem snad — ach běda -—
tvor nejnevděčnější a nej-nevěrně-jšíl? — O-hnikoli
_ :nesjsem hoden . .. jen sl'ov'o odpuštění, to mi do—
stalč'í
Odstwp ode mne, neboť jsem člověk hří
šný, tvé lásky neh-odný . . .<< Měj ještě potom
znova- v ošklivosti hříchy své a přej si a žádej si,
abys byl tak číst jako andělé, tak svatý jakuolbla—

hosla'vená Panna. Vzývej an'děly a svaté, aby ti
byli—kcu pomoci,

odevzdeej se Marii, aby tě sama

k sv. přijímání připravila.

Potom představ si, jako kdybys slyšel tato
přívětivá sil—ovaSpasitelova:
»Právě proto, žes
chuld, přicházím k tobě; právě proto, žes nemocen,
jdu, abych tě uzdravili; vždyť proto právě jsem
zde ve Svátosti, abych tě oživ-oval, abych _těpo
svěco—val-— přistup tedy s důvěrou a dej mi srdncc
své — to: jediné od tebe žádám.<<

A konečně pros,

aby Pán odstraní-l všecky

překážky a zavítal již k tobě. Vzdychej tou-hou po
0 sv. přijímání.

2.
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té blažené chvíli a měj ochotnou vůli, že za jedno
jediné sv. přijímání dovedeš obětovati vše i sama
sebe-'! A potom již pospíchej,

spěš k tomu nebe—

skzélmustolu ——
andělé ti závio'dějí toho štěstí, & nebe

patří na tě v úžasu. Ježíš tě již očekává —' při
stup již k hoidůml beránokovýrm.
_»

111 <<—

; když se konečně přiblížil okamžik sv. přijí
Mí; mání, nemysli již na své hříchy — bylo by to
nebezpečné pokušení, které by ti mohlo Způsobit
smutek a nep-o'k-oj,jenž je zbožnosti na újmu..
Tak-é ani- ústní mo'dlivt'boju se nezab—ývej, ale jdi

a přijzmi svého

Boha maje

plný nklid pokojného

svědomí a slald'kýpocit důvěry v dobrotu Ježíše,
který tě zve & očekává.
Jldi ke stolu Páně s rukama se-pjatý-ma, oči
maje sklopený a krráčej vážně a skromně. Vrhni
se na kolena v záchvatu svaté radosti a vnitřního
blaha.
Psřiujím-ajed'rž hlavu

nepolhnutě

vzhůru,

oči

skloperny; otevři slušně ústa, polož jazyk na spold
ní ret a darž jej tu bez pohnutí, až kněz ti na něj
vlož'í sv. hostii. Plotom nech,

chceš—li.,'hostii, ale

jen na okamžik, na jazyku, aby ti jej Ježíš, který
jest svatost i pravda sama, posvětil; a očistil a 'pak
uved ho ve svou hruď na trůn svého srdce...“
Klaň se mu v tichosti a počni své díků-činění.

OK)

STAV MILOSTI K S—V.
PŘIJÍMÁNÍ
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STAV MILOST! K sv. PŘIJÍMÁNÍ
POTREBNY.
probeť autem se ipsum homo.
=(:sic de pane illo edat et de
:alico bibat,

Zkusiž pak sám sebe člověk a
tak z toho chleba jez & z kalicha
pijl
l Kor. 11, 28.
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Ot„ ELEBNÁ Svátost

jest chléb

nebeské roz

\

koše, a proto první podmínka, aby člověk
mohl míti na něm účast, jest, aby byl živ,
t. j., aby byl ve stavu milostí: býti bez těžkého
hříchu ——toť první a jedině nezbytná

podmínka.

Ale ovšem slušnost žátdá ještě také, abych-om
:)yli čistí i od hříchů všedních, žábdá ještě také
zbožnosti—a jiných ctností; ale není toho žádáno
od “každého stejně, více jes-t žádáno od řeh-olní'ka,

než od prostého člověka, více jest žádáno od 050
by, která žije v šaumzotě.a v ústraní, nežl'i od toho,

kdo má na bedrách svých starost o rodinu. Avšak
všeobecná, nezbytná a pro každého závazná »pod
mínka „jest, aby byl prost h-"říchusmrtelného.
Než stran těchto podmínek k sv. přijímání ne
mě'jme 'přeihnaného strachu ani liché bázně. —- Jsi
ve stavu. milost-í? A chceš se blížítí “k Ježíšovi.
chceš se s ním spojitj? Nuž pak jen 'pojd'! Máš—li

jaké ctnosti, .oslavíš Boha tím více, a tvá příprava
na sv. příjímání jest tím dokonalejší. Avšak kdo
může se kdy -— i v tomto „případě —- pokládati za

hod.na? Pravá ctnost mryslí sama o sobě vždy, že
iest ni'cotna. _ Či myslíš, ,že máš právo vážiti své
:tno-sti a vlastnosti, abys viděl, jsi-li sv. 'přijí
'\0
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má'ní h-o-den? ——Ach pokoř se raději, a hodně
nízko se pokoř a vzbuzuj vroucí tou-hu ——to bude

nejlepší příprava.
Ale na jednu věc kladu ještě znova důraz: na

čisté

svědomí;

neboť bez něho změnil by se,

tento chléb života pro tebe v chl—é-b
smrti. Ovšem,
SV—á'ÍIOSt
nebyla k tomu ustanoven-a, aby.

Velebná

ti působila smrt —ale tys byl už mrtev před sv.
přijímáním — a dvojnásob mrtev jsi po něm..
Tento stav milosti žádá sv. Pavel, když děl :_
»Zkusiž .pak sám sebe člověkl<< (] Kor. 11, 28. so.)

A protože někteří přijímali, majíce svědomí obtí
žen-e vinou, řekl' jim, že odsouzení sobě jedli, že
křilžo-valiv srdci svem Ježíše, svého soušdce.
Velebná Svátost jest však ohlé-b živých, jak
praví Pán“ Ježíš, když toto tajemství předpovídá:
»Já jsem chléb žíwý: kdo jí mne i on živ bude ve
mně a pro

m-ne.<<Tedy

o dvojím

životě se tu

mluví: o Ježíšově životě božském v duši lidské
a o životě duše v Kristu Ježíši.
Avšak má-li se ve sv. přijímání spoj-ití!Pán
Ježíš s duší lidskou, musí býti mezi nimi nějaká
jednota, něj-aká podobnost jako, “základ, na 'kte—
rémrž by se toto spojení m-ohlo státi, neboť protivy
se spolu nespojují. Světlo se nedá slouči'ti 's tmou,
smrt nedá se sipo'jivtis životem. Poněvadž park Pán
Ježíš, když přichází k nám, jest živý, musíme býti
také i my živí — jina-k jest spojení to nemožné.
Nanejvýš přibiješ snad Pána na své srdce na ně
kolřikoh-vil, ale on tam nezůstane, a tys spáchal na
něm pouze

svatokgrtáldež neb násilí-.

Pamatu'jme tedy vždy na tuto nezbytnou pod
10
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mínku, abychom totiž vždy měli čisté svědomí.
Církev sv. nám 'ji důrazně připomíná slovy sv.
sněmu tridentského a výslovně nám zapovídá jíti
k sv. příjímání se svědomím smrtelně obtíže-ným
dříve, neužlfijsme se vyzpoví'dali,

byť i lít-ost naše

jinak byla sebe lepší.
__»
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kd'yby však nebylo od nás této čistoty svě
__ domí tak výslovně žádáno, již pouhá slušnost
by nám ji klladla za povinnost. Jeť_ sv. přijímání

hostina, svatební hostina božského Beránka. Ježíš
Kristus nás tu vítá k svému stolu. a živí nás tu
svým vlastním tělem ——jsa naším hostitelem i
pokrm-em. »Dom'inus i'p'se conviva et convi'vi'uim;
ipse comedens et qui co-meditu'r.<<*)Směli bychom
sem přijíti v oděvu neslušn-čm? Kdo by se odivážil
objevi-ti se na hostiněfv oděvu nečistém? ——Ni
kdo! NlllŽ uíiiňme pro svého Pána aspoň to, co
bychom učinili pro kohokoliv! Vždyť je to hosti—nu
královská _— andělé tiu obklopují svého krále, a
ačkoliv jsou 'tak čistí a nevinní, nem-o'hloupřec za
sed'nouti k těmto bodům. Nemám-e-lli tedy jejich
běloskvoucí čistoty a neviny, měj-me asp-oň _čisté
svědomí, jež od nás Ježíš Kristus žádá jak-o pod

mínku naprosto nutnou. ,
__»

III. <<—

=STATNĚ k této čistotě svědomí nás nabádá
' í všecko.
*) S. J BTO-Dým, ep. 28 ad

Hved-Zfbliaam_2.
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Viděli jste někdy slavnost prvního s>v. přijí
mání? Jak jsou-' milé a čilstounké ty dětí- jdoucí
v dlouhých řadách za sebou . .. A ten chlélb olbětní
sám, jak je čistý! Jest ze zrna pšemiČn-ého: vzzaii
je, očisti-li je nejprve ze všech slupek a plev &
ro'zewrnlleli— a co jest

běle'jšího

nad

pšenílčnou

mouku? A konečně z-aldělalijej bez kvasu, k'terý
vkládá do chleba zárodek porušení.. Pán Ježíš
mohl zajisté vyvoliti si' jinou hmotu, jiné' barvy,
než ta by nám tak důtklivě nemluvila o potřebě

čistého svědomí.
Čisté svedomí jest něco tak přirozeně potřeb
néhio, že stačí jen pronésti to slovo: přijímat

vtěžkémhříchu—avy

couvnetehrůzou—a

raději si zvolíte s'mrrt!
Vždyť vy si netr-oufáte k Stolu Páně, když jen

zúmryslný všední

hřích tíží vaše svědomí. A

v tom případě byste mohli p-řijímati, nebot všední
hřích není naprostá překážka sv. přijímání; a vy
si pře-c neutrouíáte, poněvadž se nemáite za 'd'osrt
svaté, váš šat nemá onoho bezvadného leisk-u,kte
l'éth byste si přáli, a proto si jdete napřed v_v—
žád'at rozhřešení.
to o vašem jemnociitu; ale zároveň vám to při
pomíná, že se číst-é svědomí nezbytně předp)—
kláldá.

Vifzrtejen Pána při poslední večeři, jak dí apo
štolům: »Jste 'si'ce čistí. ale nohy vaše jsou přece
ještě prachem poskvrněny _ chci vám ho smýti.
abyste

byli únpl-něči.sti.<< Appo těClhtO slovech

jim

umývá noh-y: veliké to naučení k pokoře, ale ještě
jasnější .napo'menutí k čistotě.
12
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Buďme tedy

vždy

živi-, když

POTŘFJBlNÝ

přistupujeme

k sv. přijímáni! ——
Vypravuje se, že bylo nejhrroz
nější m'ulk-ou1pro mučedníky, když je za živa při

vázali k nějaké mrtvole. T'ilsíckrát raději by byli
podstoupili.

smrt,

ne'—ž'litoto trálpe-ní. A věru

toto

násilné, do-nuce-né spojení života se smrtí jest
děsný trest. A ty bys chtěl připoutat Krista Je
žíše k mrtvole?! Jak — chceš poch-ovati Ježíše?
Ach, ať jest, prosím tě, ten hro'b aspoň nový

a čistý!...'

,
——» IV

<<—

1

\

LE nejmocnější důvod, který dovede duše v
Ipravdě íkřeisťan'skíěfk čistotě povzbuditi,

jest:

Ježíš spojuje se s duší |naší více nebo méně těsně,
podle toho, jak jest xči-sta.
Jsi-li prost toliko !hřích-u-smrtelného, přijde sice

Ježíš" k tobě, a budeš živ z jeho milosti, ale buideš
pod-oben Ltaza'rovi, který nemzohl' sebou ani honou—ti,
ačkoli již byl Ýživ=a 'zdráfv, protože měl ještě ruce

i (nohy svázány;

a tak ani ty nebudeš 'm'íti lze sv.

přijímání velikého uužitkzu. Ovči'šťuj se tedy “více a
více, přiclh-ázej “jen znovu čerpati zde “síly __ ko

nečně se bi-přec podaří zvítěziti nad sebou úplně
a nes-ti.uovo'ce milosti a dobrých skutků, kterého

Ježíš od tebe očekává.
__Přiljde-livšak člověk k sv. přijímání očištěn i
od :žíířnyslných hříchů všedních, pak Ježíš působí
_v něm celou svou-. motcí, bez překážky; rozněouje
jeho srdce, hýib-á jeho vůli, .oisvčcuje jeho lduacha,

vstucpu'jeaž v nejvnitřnější komnatu jeho srdce, v
13
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níž není odporných pavučin, Lalekde vane vůně

svatých žádostí a úmyslů, a lzdrží se tu dliouiho.A
tu- udějí se mezi Ježíšem a dlu-ší věci, jichž nelze
vysl-oviti. Duše nualbývá tu nevídaného jemnocitu,
splývá s Ježíšem v jednu ibytost a dí rmu: »Vezmi
si vše, vládní vší-m, jen láísku svou m-i poneoh a
já 'ti bundu 's-loužiti věrně

“na ,věky!<< '

Jiak veliká je to pro nás. útěcha, že se Ježíš'
spojuje s námi *podle toho, jak jsme hříchu prosti!
Kdyby 'se měl 'spotjovati s námi podle našich zásluh
a ctností, jak by to “bylo pro “nás hrozné. Neboť
c-o jsou naše nepatrné ctnosti před svatostí Boha
zástupů?

A'le_jsi'___li__
jen. či—szt
a snažíš-li

se upřímně,

ab-y's byl vždy čistší a čistší, Jeižíšo-vi to již stačí,
21 On přijde k tobě!

'

A proto .h-lavní starostí naší musí býti, alby
chomt .duši svou uchovávali ode všíi poskvrny 'a
odtrhovali “ji ode všeho, co by mohlo pro ni lbýiti
zárodkem porušení a zkázy, aby-chom hleděli, alby
čistotou- jen zářila a se skvěla; ale to právě je
také zároveň ovocem .sv. přijímání, a tak spojení
duše 's Ježíšem, začaté 'szv.přijímáním, zde se stá-—

le utvrzuje a přechází v ono spojení věčné, které
jest nám:připraveno v nebesích.

14
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TOUHA po sv. PŘIJÍMÁNÍ.
Esurienčes implevič bonis.

_ Í

Luk. ].věcmi.
53.
Lačné nakrmil dobrými

]

sv. přijímání se tedy nezbytně vyžaduje,
abychom “byli ve: stavu posvčcující- milo

-_ losti. Kromě toho žáud'á'od nás ještě sluš
nost 'ctnuosti- la zbožnosti, ale ty lze 'zatíim .nahra—
di'ti dolbr-ou. vůli a vroucí touhoru. Negž, bohu-žel,

mý přijímáme často -s vůlí po-lovičatou a jenom
slabě jsme si včldomi, c o vlastně přijímáme. Alby
cho-m se této chyby varovali-, 'zkoumejmie pod
mí-n'ky,kterých od nás žádá slušnost.
Nejdůležitější z nich je touha po “Kris-tuPánu.
——» I

((—

| lviti
u něho
pocit,člověk
že je hlad-:
třeba musí,
něčeho
požití,
řřA
jídlo
musí fmíti
se dosta
nemá-l'i- lkle-snouti .mdlobou. Jísti vůbec, .je totiž
věc nuamáhává, nílzká, líl zažívání bývá často 'do—

sti obtížné a bolestné. Dobrotivý tBůh. dal inám
pro-to 'teidý 'h'lad, albycvhom- po Eponkrmu toužil-i,

pokrmům

a

opět dal chuti, aby nám .je činí-la 'pří

jemnými. A tak jest takáhlad po sv. přijímá-ní;
je to ona dychtivá touha po Kristu Ježíši, která
může míti rozličné stupně, o níž však 'platí: Čím
více

toužíme,

s tím .větší-m užitkem lpřiljímán'lc.

Zdravý žaluldek cítí hlad a ztráví 'poknm, žaludek
nemocný nesnese však nic.
l
Tuto vtouhu po sv. přijímání musí v nás Fbwditi
sám Bůih, .nlelboťmly bychom si včru netruouíali!
15
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Jet mezi—Bohem a námi tako'vá propast, ;že 'by
chom se nikdy neodváži—lřvedrati se za stůl Pá
ně, kd'y-by mil-ost n-e'budila v nás toho hlašdu, “který

je třeba ukojljti, \to'huohladu, který z mysli naší za

tla-čuje představu nekonečné důstojnosti Kristovy
a připomíná .nám .d'ůtklivě jen naši potřebu.
Bůh poutá“ svou mi'ljostíl.mysl naší jen na Sebe,
abychom nehleděli na svou bíldu a “ne-hodnost.
nýbrž toliko na Jeho dobrot-u, a abychom zapo—
mněli, kdo jsme my 'i “kádo'jesjt Bůh.

Člověk je ži-v jenom touhou: neo-drváží :se na
nic velljk-éhoa vznešeného, po čem by byl dříve
doluho netoužil: touha po sv. přijímáni žene nás
až

“k tomu,

So'udlce nebes

že máme

odvahu,

alb-ýcho-m! požjli

li 'zermě ——a „přece nezemřelí

hrů

zou a děsem! A jenom. !tato lačná touha po |Bohu
dovede omluvílti naší .hlro'znou smělost: vždyť u,—
božák, který uamíraje hlady, vezme chleba, není
zlo'děi —- jeho veliká potřeba jej omllouvál
Než, ře'kne-š snad., že mercítíš té touhy; necho—
díš-li k sv. přijímáni, oak ovšem.: věřízm: ale cho
díš-lí. .o-d'oovím tí, že Bůh již Ír-oznítil v tobě touhu,
neboť k-dybvs jí aspoň trochu neměl, ty by ses k
sv. přijímání vůbec ne-o'dvláížjl!

-

Anebo, namí'tneš snad. který chuďa's, i kdyby

ji.—ž
hlady zmíral, b_v se odvážil 'nozvatj se ke stolu
královu .a .ÍÍSiÍÍls lním? Toho, :tuší-m, svět ještě ne
vjjd'ěl. Nuž a ve sv. přijímání jest ona 'DroDas-t. kte—

rá nás dělí od Boha. ještě větší _ jakž tedy se
smíme odvážití a hlljžíjrtj'se k němu? — Oh. ano.
tu jeslt 'nředefvším třeba, 'alhv Páln Ježíš zastřell náš

zrak, a pak si teprve můžeme troufatni to, .čeho
16
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bychom si nedovolili lu (žádného velmože světa,
že se totiž sami k jeho nebeským hodlům „pozve—
me!

F

,'

[ l

K sv. přijímání .má nás tedy hlavně tvéstintou
__h-a; "óižývá-li se tedy

.ten'to hlad

\dLIlŠ'Csilněji,

při—

jímej častěji. A nerosteš-li v dwehovnilm životě,
tož věž, že nevjíš dosti, anebo že jíš rbez hladu;
necítiš-li .pa'k hlad'u „lásky, hled aspoň, abys živě
cítil svou pbtřebnost.
__.» II ((—

EST totiž *ještě jiný hlad po sv. 'přijí'máni, kte
rý můžeme VŽ'dYcítiti, a jiná touha, kterou
můžeme vždy míti.
A !th ?jest touha nemoc-neho, který očekává lé—
kaře, pro-tože trpí, který žízní, protože horečka
_iim zmítá. Nuž a tak i my, u'bozi potomci—Ada—
movi, předst-o-u'pi'mes těžkými ranami svými „před

svého Pána a řekneme mu: »Pane, my jsme zdě
dili jen bfcdu a .strafst, “přijď a pomoz nám; nedej

se odstrašiti chu-"dobounašeho lože, na kterém le
žíme nemo-oni: chci Tě přijati, pro-tože potřebuji
aspoň trochu sil-y _ smiluj se nad mojí 'bědou'!<<__
Tak' mluvi skoro všickni lidé u sv. rpřiijímání.Vilzte
onoho kajicnika, onoho neznaboha obrácené-hlo,
jak jde, sotva“ že se vyznoviudal, jak se na'm'áihavě
vleče; -— poslali ho “k sv. přijímání, a dobře u-dě
lalli. »Dej .mi chleba,“ volá “kPánu, »neboť umílrám
hlady! Ja-kž 'bych mohl nastou'piti rpři-k'r-oua úzkou
SÍC'Z'lel'kře-strainslkého života, já, který
opouštřr'lm
teprve širokou ocestu iza-huby, posetou hřídh'Y?<<

_—Hle, takový hlad jest dobrý, ten se Pánu. líbí,
17
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te-n ,'Jej oslaví

a zv'álbí do našeho

vám přeji, abyste

sndce. ——A já

měli čas-to tenrto hlad chud'a'sa

a abyste dovedli vždy použíti “toho práva na sv.
přijímání, které máte proto, že ho potřebujete.
Cí'tíme-Íli' twto potřebu a máme-li nč'i'stlě'svět
(l-omí, stančí to již, abychom přijímali hodně a s
užitkem-. Toho .má'me dojemný důkaz v evange—
liu.

'

i

Král' jeden připrav-il bohatou hostinu, ale ho
sté, kteří 'byli pozváni,

Písma

nechtěl-i přijíti. *VYlklÍaedžlÍClé

sv. (praví, že nepřišli proto, aby nemu-sílí

přinésti- .novoman'želů'm darů. Když se -o tom lklrál

dověděl, poslal hleda-t chudých na náměstí a roz
cestí; i shromáždili se u .něho žebráci a :m'nzáci,
kteréž

.má Ježíš radší

nežli“ pyšně »bohálč-e.'Ale

všimněte si, že každý z nich, vcházeje do 'sínč
hodovní. olblekl \se v roucho svatební, které mu
u vchodu sluhovlě podfali. A na to vstoupí král a
těší se tomu, jak z těch tváří obyčejně ita—k
smut

ných, září dnes radost a štěstí. Avšak najednou
uZří mezi hod'ovn-íky člověka, který si. ponechal
svůj všední šat: to “je znamení nevážno-sti “ke "krá

li_ a král káže jej vyvésti ven. Ten 'člověk ovšem
toho zasloužil: vždy'ť nežádalí na něm, aby při
nes-l novomanželům nějaký dar, nýbrž toliko, aby
měl trochu slušnosti. Ostatní ubožáci však zůstali.
protože měli na sobě čistý svatební šat. :zů'stali,
ačkoli byli chu-dí a zmrzačení; \ba 'právě tato je
jich. bída jim dala správ-o, aby 'sm'ě'l'i býti na ho
stmě.

!

'

.

*

.

Nuž — i my jsme chudí, i my trpí'me; unecht

tedy naše touha jest tím mocnější. Pán náš tak
18
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rád hojí a léčí toho, 'kldO.mu své rány ukazuje!
Víme, že dokud“ byl na zemí, „že domů bořhárčů a

mocných tohoto světa ani nenavštěvoval .— pří
jal pozvání sotva dvou nebo tří fa-ríseů, a to ještě
doufal, že vylléčí duše jejich z pýchy a blundu; byliť
zajisté takto více nemocní, než jíní nemoc-ní, kteří
trpí neduhy tělesnými. — Ale k chudým chuoqdíival

Pán Ježíš s radostí a u těch ho .nic neodpuzovalo.
Pojď tedy. pojď ra pros za novou sílu a za
novou odvahu k boji. »Pa-ne, nemohu dále — kle
sám' k tvojím níoh.áím!<<Pojď, praví—m ještě jednou,

pojď _—ne proto, že by ses mohl pokládat za hod
na, ale proto, že toho potřebuješ.
Vollej s důvěrou: »Ghléb náš vezdejší dej nám
dnes — 'jsm'eť juíbozí žebráci, kteří nespolněíháme
na své právo, nýbrž ,na.Tvoje pozvání.“ ——
A Pán

tě přijme l'askavě. Když tě pozval, nechce tě za
jisté odehnat-í, nýíbrž naopak vzítí tě v objetí své
a .obohatítí poklady své mísllostría dobroty.
(>šO

PŘÍPRAVA DUCHA SVATÉHO.
Spiritus sanctus supervcnict in
Te et Virtus Altissimí obumbrabit
Tibi.

Duch Svatý stoupí v Tě a moc
Nejvyššího zastíní Tebe.
Luk. ]. 35.

!133, E sv. příjímání se obnovuje a dále vyvínuje
velebně tajemství vtělení Božího. Co se
stalo v Marii na slo-vo anděla, to se děje
v křestanu' na slovo kněze. Slovo, Syn Boží, ne—
měl na tom dosti, že vešel: ve spojení s celým
19
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lidstvem, chce se sp-ojiti & s každým
ZV-l'áŠf.

Vtělení Syna

.

,

křesťanem

'

!

Božího způsobil Duch Svatý:

on připravil Marii, aby mohla I—bý-ti
Matkou Boží,
on ji ucho-vazlbez uposkvrny skrze její neposkvr

něné početí, on zasil hned od prvního okamžiku
jejího života a pěstil v duši její ctnosti nejkrasši,
a když konečně přišel čas, aby “utvořeno a oži
veno bylo rtělloJežíšovo, byl to opět (Duch Svatý,
jenž požehnal „panenské její lůno. A potom i když
se toto tajemství naplnilo, Duch Svatý nepřestal
bydliti v ní a jí zastiňovati, aby tlumil a mírnil
žár Božského Slunce, které pod srdcem svýlm no—
sila.

.

'

!

Učme se i my připravovati se .k sv. přijímáni
ve spojení s Duchem Svatým.
———>) 1

(<—

UCH Sv. posvětil tedy Pannu -Marii,alby byla
hod-na státi se Matkou Boží. -— Ačkoli jest
posvěcení duše lidské dílo celé sv. Trojice, přece
připisuje se zvláště třetí božské osobě, která jest
především »donuma _ dar -— a spojuje |Otce sc
Synem, a když zavítá k nám, i duši naši s Boh-em.
Duch Svatý ozdobil Marii všemi ctnostmi; a když
se rozpakovala, má-li přijati důstojnost Matky Bo—
ží, kterou nedovedla srovnati se s.l.ilbempanenství,
k němuž se zavázala, anděl' ji- uj-i'stil a slíbil, že
její mateřství bude dilo Ducha Sv.,-'který v ni se—

stoupí a je způsobí. Všimněte si, že Duch Sv. byl
již v Panně Marii, jelikož byla milosti plna. Co
znamenají tedy slova: »Duch Sv. vstoupí v Tě<<?
20
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Ach, nic jiného, nežli t-o-to:Duch Svatý přijde, aby
tě, slalbého tvo-ra, posílil a připravil na tajemné
působeni Boží všemo-h-oucnosti. Můžeš—li tedy je
ště nyní chovra-ti nějaké obavy, kdyžtě jest sám
Bůh zvláštním způsobem v tobě přítomen, aby v
v .t-obě ;uvírtal Boha? To byl totiž Duch Svatý,
jenž uvítal v Marii (Syna Boží-ho & dal mu- přiro»

zenost lidskou.
A hle! Velebná Svátost, s..v přijímání činí Itaké
ná's účastny slávy Mariiny a nadosti jejího mateř
stvíL

Ale kdo ve mně uvítá Syna Božího? — Mně,
chudjému a bídnému je to nemožno, a ten stav
posvěoucjící mtiljosti, ve kterém si troufám býiti',
ach, můj Bože, ten asifnení' bez poskvrny; a 'byt
1 byl bez po-sfkjvrny,což jest to před tím, který
jest “svatý sám v sobě? A moje ctnosti nepatrné?
Ach, vždyť Bůh je. má všecky v míře nejvyšší!
To uvítání tedy bude velice nedůstojně, \budu-li
Ho vítati. pouze já sázm. —-Ale poněvadž jsme ve
stavu .posvěcujicí milosti, přebývá sám Duch Sv.
v nás a on uvítá v nás Ježíše sám. Spo—jmese
tedy s tím Duchem Božím, když k sv. přijímání

přistupujeme
Pamatujme pouze, že nejlepší stav :mysli, v
němž by nás rád chtěl míti, je stav odevzdá-nosti,
jak jej projevila Maria, řk-ouc: »Aj, já div-kla Pá
ně!<<__ Ty' jmne zveš, Pane, znáš mou chudobu,
mou bídu, mou nevědomost.: ale Duch Sv. Tě u
vítá za mne, orn bude mluvi-ti s Tebou za mne a

tak bude to uvítání Tejbe důstojné!
Než my se nespojujeme dosti vroucně s Du
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chem Sv. a nesnažíme se dosti, abychom Ho po—
znali — a přece jsme chrámlem' jeho, a on přebý
vá v nás. ——Mn-oihýc-h křesťanů by .se člověk mohl

otázati: »Víš, kdo jest Duch Svatý?<< A oni by
odpo-věděli, že jich o něm nikdo nepoučil... Ah
ovšem — aby člověk gpzoznal'Ducha Sv., musí po—

zorovati své nitro, neboť působení jeho jes-t u
vnitř. A proto ti, kteří zůstávají pouze na pio-vr
chu, na zevnějšku, dovedou sice rozeznati jeho
dary, ale nikdy nedovedou pochopiti jeho líbez
nnoumluvu lásky; to jest dáno pouze duším tichým
a soustředěným. Ptro'ste tedy často Ducha Sv.,
spojujíce se s ním, aby vás připravoval na sv.
přijímáni., alby mil'uvil a děkoval Ježíšovi za vás.
A Ježíš ať vás ovládá Duchem Svatým.
—» II ((—

/Ě“\ RCHANIDĚL nepravzil toliko:

»Duch “Svatý

' “_ sto-upí v Tě<< ._ nýlbirž d-odal ještě:

»a moc

Nejvyššího zastíní Tebe.<<_ Co znamenají ta slo
va? Bůh jest oheň ztravující. A když přichází k
nám, přichází ovšem se svou._přirozeností "bož
skou; a kdyby nás Durch.Sv. nezastínil jeko lehký
oblak, byli. bychom v okamžiku. tím ohněm Božím
zt'ráveni. »N-eboťcož jsme jiného, když se noříme

v jeho božství, nežli trochu sláimy v plamenech
velikého požáru? A tu tlumí Duach Sv. ten božský
žár a propouští z něho jen-om tolik, kolik je třeba.
aby nás rozehřál

a vofbučier'stvi-l.
Potřebuje-me

tedy'

Ducha Sv. při sv. přijímá—nízrovna tak, jako Pan

na Maria, kterou zastínil, aby .její tělo panenské,
jak dí sv. Bernard, při vtělení Božím chránil:
22
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lipse

est q-u'i Virgini obumšb-zravit, ut et vitrgineo

orpo-ri temjpe-raret deitat-is accessuimx
._»

III <<—

l.) / UCH
v PaenněMarii
přítomen
aby vSv.ní byl
uvítal
Syna Božího-,
ale Onnetoliko
stvořil
níi jeho lidskou duši a utvořil jeho tělo z přečisté
“rve Panny. A totéž má způsobiti Duch Sv. i v nás
krze svatá přijímání. Má také z “každého znás
tvořiti Krista Ježíše _- k tomu vlastné směřuje
e-ho působení. Chce

nás

duchovně

přeměniti—v

irista Ježíše, chce z Něho a z nás utvořiti pouze
ednsu bytost, dopřává náim podílu na Kristu podle
těla, t-ím totiž, že '.Vakl'áidá
v nás zárodek budoucího
oslavení, jenž ..př-etvoří.tél'a naše v těla podobná
oslavenému tělu Kristovu; a Duch Vtělenuéh-oSlo

va Božího, který vzkřísil“ Ježíše iz hrobu, vzkřísí
. naše

těla .k podobnému

o.s.liavení.

'

Jako- potraviny ztrávené a požité zanechávají
v žaludku své! výživné láiťky, které se šíří pak do
šech údů a je sí-lí a “vyživují — rovněž tak _zů
tává a trvá v nás dále _ .i- potom, :když už po—
vat-né způsoby byly ztráveny a svaté člověčen
tví Kiristo-vo v nás přítomno býti. přestalo — trvá
nás a zůstává jeho božství, které jsme spolu s
eho přesvatým tělem 'za pokrm přijali.; a zůstává
nás netoliko jako ve svém chrámě, ale jako vý—
ivná' látka, která sílí naše duševní schopnosti,
oznécuje naše svaté tužby .pl'ápolevmbožské lá“
ky a mění nás iSamo v Seibe tím, že z nás“ tvoří
idi života duchovzního, nebeského; a tak uskuteč
o sv. přijímání. — 3.
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ňuje se ono veliké slovo: Qui ad'haeret Domino
UUUISspiritus est »— kdo se přidržuje
s ním jední-m“duchem. (1 Kor. 6, 17.)

Pána,

jes

Jaké to věru štěstíjže jsme .se narodili až nyní
v té době, kdy Velebná Svátost jest ustanovena
Spravedlivi Starého zákona, tito velcí světci zá.
kona bázně, vzd-yc'h'ali bez ustání :pO Mesiáš-ovi

a přece h-o neviděli; dnes těší se nejposlednějš
křesťan větší .ořrilzn'inelbes, nežli svatí patriar
chové.
A jakž tedy se máme chovati při sv. přijímáni?
Nechme Ducha Sv. pusobi—tiv duši své a vytvá.
řeti tam Krista Ježíše. Dejme se lDOdjeho božskm
l'LllkOll zpracova-ti

tak

podťdajně

jako

v-osik, jenž

na sebe bere všerc'ky tvary, a až půjdeme rk sv
přijímáni, budeme se připravovati ve spojení :
nim a v jeho jme'ně budeme prositi, v jeho jméně
dělkovati. Chtit se obejití bez jeho přispění a po
moci. jest znamení lDýChY a domýšl'ivosti, nebol
m-y' ani neumíme se modliti, ale Duch Sv. při
sp-ivái naši slabosti
vyslovitelnými.<<

a prosí za nás »v'zdechy ne—

Budeme-li .jeho pomoci vyhled-ávati. zalíbimt
se též nebes-kému Otci, který bude nám ipak moc
Synna svého dáti bez olb'avy a bez abázn-ě, že je

špatně a nedůstojně přijmeme. Talké větší rados
Způ'sobíme Pánu. Ježíši, který ovšem nemrá jiné
touhy. nežli aby se nám dál, ale přec raději s.
vyhledává »v e-ě eř a d'l o v el irk é, »p'ros t ře
n é-<<
(Mar. 14, 15). A konečně zalibime

se i Ducht

Svatém—u,který hled-á slávu svou v tom, že oplo
zuje duše svojí láskou.
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OBÉT MŠE SVATÉ.
Íoc faciťe in meam commemoonom.

|
|

——>) I

_ “ \UD každý

To čiňte na mou památku!
Luk. 22. 19.
((—— \

den na mši svaté

— to fpři'niáší

**“ štěstí pro celý den: vyplníš své 'povinnosti
toho dne lélpe, a duše tvá nabude posily,
y sniáize n-e-slakaž'dodennií .kfřížkřesťana. Mše
at'á jest nejvznešenější úkon náboženský, i ne—
'žeš konatis nic, co by Boha více oslavilo, a
, co by více „prospívalo

tv—éduši, nežli -'býft_iča—

. a náb-ožně na mši “svaté. Jet mše svatá zvláště
milovaná .po-božnost duší“ svatých.
|
Oběť mše svaté má tutéž cenu jako oiběť na
"íži, kterouž nám každému osobně při'vlástňuje:
to táž olb=ěf,týrž obětní dar, týž kněz Ježíš .Kri
us, který se tu obětuje, ovšem nelkrvavým sice,
e 'sJkut—e'čn-ým
a pro

nás

záslužným

způsobem.

h, kdy-bys mohl vniknouti zrakem v tajemství
ltářní Svátosti po sv. .pozdvihování, viděl bys
žíše na kříži, jak obětuje nebeskěmu Otci své
ny, svou krev a svou smrt za spásu duše tvé
;věta celé-ho. Viděl bys anděly, jak padají kolem
táiře na tvář svou: a žasnou, _ ba sko-ro se děsí
.d tou velilkou.láskou lk tvorům lhostejným a ne
lě'čnýum.Slyšel bys, jak Otec nebeský, hledě na
lžSkéhOSyna svého, dí, jako druhdy na hoře Tá
ir: »Tentoť jest Syn můj milý, v němž se mi
ibř-ezalíbil-o. — Kllaňte se mu, milujte h-o, služtc
u z celého srdce -svého!<<
:*
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BYCH'OtM '.DO-ChOlDÍlÍr
cenu

mše

svaté,

uvá'žiti, že tento velevbný úkon

musí

nlá'božens'

váží sám v sobě více nežli všecky dobré skut
více nežli všecky ctnosti a zásluhy všech svět
i světic od počátku až do konce světa dohrom
dy — nevyjímaje z toho ani- zásluhy bl-ah. Pam
Marie; neboť mše sv. jest oběť Bohočl-ověka, je
umírá sice jako člověk, ale povyšuje svou 5
na skutek "b-ožslký,a dodává jí tak ceny nekone
né! Bezděě'ná úcta jímá člověka, když slyšíme s

sněm tridentský vykládat tuto pravdu _ jaká
velebnost, jaká vznešenost v každém jeho slov
»Poněvad-ž se v božs-klé oběti mše svaté obsahu

a obětuje způ-sobem nekrvavým Ježíš Kristus, je
se obětoval jednou na kříži způsobem karvavýí
ucčí'ten—tosv. sněm, že oběť mše sv. jest tedy

pravdu obětí smí-rnou, a blížíme-li se k Bohu .
srdcem upřímným a pravou. věrocu, v 'bátz'nia úc
skroušeně a kajílcnč, dojdeme v ní mil-osrdenst
milosti a pomoci v čas příhodný. Bůh usmířen ?,
touto obětí, udílí n-ám' milost a dar lítosti a o
pouští i nejhroznější virny a hříchy. Jef zde t
obětní dar a jej obětulje dnes prostřednictvím ku
ží týž, jenž se druhdy sám obětoval na kříži 
toliko .zspůsolb obětování jest různý. Touto o-bč
dostává se nám ovoce oběti krvavé v míře ne
hojnější: není tedy mše svatá méně 'cennál než
o'běťkříže, jak tvrdí protestanté-. A proto zcela p
dle podání apoštolského obětuje se tato oběť plnýl
právem netoliko na dostiučiněaní za hříchy a trt
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y a za ostatni potřeby v rívcích živých, nýibrž
:a věrné zemřelé, kteří v lásce a milosti Kristo
: skonal'i a dosud ještě

se .n'eo.čistil-i!<<

Než Ježíš Kristus jivž neumírá, již netrpí —
'ež jest tedy [ja!ká oběť? Pohled jenom okem
ry Zia záclonu tajemství a u-zříš Ježíše vítězo—
rvnlého — ve stavu oběti, Ježíše plného velel)
isti ——ve stavu ponížení, Ježíše Všemohoucího
-v poutech, Ježíše nesmrtelné-ho — v podobě
plícilho: zlkrátka Ježíše, který, nemoha umírati

utečně, bere na sebe stav podobný smrti, aby
oihl oběť svou. konati dále.
__»

II'I <<—

VŠAK za jakým účelem? Afby ustavičně osla.

voval svého Otce v tomto stavu oběti, aby,
ly-koli-spočine voko Otce nebeského

na něm, spo—

nulo vždy i-na zemí s požehnáním a láskou, aby
dále žil svůj život vykrinpit—elský,aby nás činil

astny “svých ctností, aby nám přímo přivlast—
vval ovoce své smrti tím, že nás k “sobě pojí a nás
i, jak bychom se měli obětovati s nim; a ko
:čně také proto, abychom měli příležitost býti
co Maria a Jan »přijeho oběti a smrti.
—-.» IV

<<—

,

'

' AN Ježíš nahradil všecky oběti starozákonní
jedi-nou obětí mše svaté, a proto jsou v ni
ž obsaženy všecky jejich účely a všeciko jejich
roce.

Podle zákona božího obětovali Židé obětí na
27
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čtverý účel, totiž: aby uznávali svrchovanost Bc
nade všemi tvory, aby Bohu za. “dobrodiní děšk
valli.,aby 110 za další dobrodiní prosili a aby hn.
Boží hříchy svými vzbouřený usmířil'i. A tohle v
činí 1Ježíš Kristus, a to tím lépe, že na místě byl
a S—kO!D'Ců
obětuje

.seibe sám.,

On,

Syn

Boží,

BT

rolv'ný Otci.

Především se tedy zde Otci klání:

uzná“

totiž jménem všech lidí, jich-ž provoro-zencem je:
že všecken život, že všecko do'bro pochází ap-ou
od něho, že jediné On jest hod-en žíti, vše ostat
že jest toliko z jeho milosti, a obětuje svůj vlast
ŽÍiVOt,aby uznal, že ho má od Boha, a že Bůh r
tedy na něj :plné a neobmezené prá-vo.
Ja'ko oběť chvály a díků d ěku j e Otci svén
za všecky milosti, které uldělilJemu a skrze něl

všem lidem a tak za nás vzdává Bohu díl
ustavičně.
On jest “zdetaké obětí s míru, an pro-sí.za 0
puštění hříchů, jež se bez ustání páchají, a clu
v tomto smírném díle svém míti společníkem čl
vě'ka, s nímž se proto spojuje.
A konečně jako náš zástupce a přímluzvce
Boha prosí % nás v slzách hlasem dojím-avý
a krev jeho volá o smilování.
—»

V <<—

M
nic s-puasi'telnějš-ílh-o,
nežli bývatir
JFK proto.
mší sv.není
a spojovati
se „přiní. &Kristem
Páner

Neboť tu dostáváme milost lítosti i ospravedlněr
tu na'bývá'me síly a pomoci, abychom :znova :
hřích-u neupa-dli—.
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Tu máme po ruce i nejdokonalejší způsob, ja
ým můžeme osvědčiti lásku k bližnímu, když
im totiž přivlastníme ne pouze svoje chabé zá
.l'uehy,nýbrž nekonečné zásluhy Ježíše Krista a
eqs'konlaléjeho poklady, jež nám tu nabílzí.

Tu můžeme též vydatně

pomáhati

duším

' očistci.
Tu můžeme vyprositi obrácení hříšníků. Ba
elé nebe má ve mši svaté příčinu radosti, ježto
.e tu zevn—ějšíčest a chvála
——» VI

svatých

mno-živ.

((—

zlpůsob, jak možno býti na mši sv.,
3! jest. spojiti se s božskou osobou O'bětova
ého. Čiň, co On činí, obětruj se v témž úmyslu,
v jakém On se obětuje; bude-li oběť tvá spojena
s ořbětí Ježíše Krista, bude i sama vznešenější,
čistší a stane se hodnou, aby—na ni Bůh shlédl. Jdi
za Kristem Pánem na horu Kalvarii a rozzjíěmuej
udá
losti z jeho umučení a smrti.
Především však hleď míti—[podíl v oběti poží

vaje z obětního daru s knězem. Tehdy teprve má
mše sv. všeckiu: svoji účinnost, tu: teprve vyho
vu—jeúplně záměrům

“Pán-a Ježíše.

Ach, .kdyby se tak

duše zz. očistce

mohly

vrátiti na svět, co by udělaly, aby mohly býti na
mši .svaté'?! A kdybys ty sám pochopil její vzne
šenost, prospěch a užitek, nedal bys u'plynouti je
dinému dnu. abys na mši svaté nebyl.
OK)
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způsob, ]AK LZENA M31stTÉ

ROZIIMATI o UMUČENI PANĚ.

Quotiescunque . . ..
Domini annunciabiťis.

morťem

Kolikrátko-li budete chléb čentc
jisti & z kalicha píťi. smrť. páni

zvěstovati budete.

1 Kor. 11. 26.

f*lHCEŠ-LI
Í %

\

obcovati mši svaté dobře, roz

jímej při ní. 0 umučení Páně, “kteréž se tu

/ tak p-odivuhodnýmzpůsobem obnovuje.
Příp r a'v a: Chrám bud ti místem nejposvát

nějším a z celého světa úcty nej-hodnějším; pova—
žuj jej za novou Kalvarii. Jet zde oltář kamenný
s ostatky svatých„ hořící svíce jso-u obrazem víry,

naděje a lásky, bílá plátna na oltáři představují
nám ona prostěradla, do nichž Vložili tělo Krista
Ježíše ——a kříž nám jej ukazuje, jak za nás právě
umlílrá..

V knězi o*b-lečenémv roucha posvátná můžeš
si _p-ředstavovati Krista Ježíše, oděné-ho V šat utr
pení a potupy.
Hu—meralepředstavuje onen k'us cáru, jímž za
válzali kati oči Spasitel-o'vy, alba zna-čí onen upo
tqulp-nýbílý šat, v nějž ho dal obléci necud'n'ý He.

rodes, cingulum pouta, jimiž ho sváz—aliv zahradě
oli'v'né a v nichž ho vedli k soudu, m-anipu'l.řetězy,
jimi-ž ho .p-řipoutali' k s-lolugpu,aby byl bičová-n, štola

provazy, na nielhž ho vle'kíli ulicemi jerusalemský
mi, a kasulle (ornát) značí onen purpurový plášť,
jejž mu v soudní síni Pilá'tově přes ramen-a pře
hodi-li, anebo značí i kříž, který mu vložili na sv.

ramena.
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Zkrátka kněz v rouohu posvátném představuje
nám samého Ježíše Krista, jaik (kráčí 'na smrt ik :'hOřC

Kalvarii. Ale zároveň nám také dává poučeni,
s jakými myšlenkami a city máme na mši svatou
při—ch-áze-ti.
Znamenáť

humerale,

jež si kněz nej

prve klade na hlav-u a potom teprve na ramena,
onu uctiv-ost a slušnost, s jakou máme „smysly
držeti na uzdě, a soustředěnou pozornost mysli;
čistotu zna'čí alba a bílé cinguluim; manipul značí
zkrouíšeno'st, a šat nevinnosti nám představuje
štola; kasule konečně znamená lásku ke kříži a
jim Spasitelovu.

Kněz jde k oltáři nesa si kalich:

Hled — to Ježiš jde do zahrady Getsemanské,
aby začal utnpení své lásky; nuž jdi s ním, při
druž se k sv. apoštolům, ale bdi a modlí se s ním!
Vzdej se vší roztržit—osti a každé myšlentky
náleži-té.

ne

Kněz se modlí u stupňů oltářních,

ulklání se &'pokořuje se vzp-omínajc
na své hříchy:

to Ježíš se vrhá v zahradě

na tvář svou, .ponižu'je se za hříc'hy, a krvavý pot,
jej-ž umu působí: nesmírný jeho zármutek, pokrývá
jeho tělo a třísní šat i zemi: vzali! na sebe všecky
na-še hříchy, s veškerou jejich h-ořkostí. — Vy
znej i ty s knězem hřícthy své, \pros pokorně za
odpuštění a vyžá-dej si rozhřešení, abys mohl býti
mši sv. přítomen číst a hříchu prost.
Toto rozjímání mohlo by již ovšem samo o sobě
stačití na celou mši svatou. A proto, dovedeš-lí
se vžíti' v úmysly a city Ježíšovy, které měl ve“
své smrtelné úzkosti, a cítíš-li, že tě milost k nim
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pou-tá, zůstaň jenom při něm. Jinak ale pokračuj a
rozjízmej další události z utrpení jeho.

Kněz vystupuje

nahoru k oltáři &

lířbá jej: to Jidáš vchází do zahrady olivně &
zrádnč "líbá Ježíše. Ach, co takových zrádných po
llblků dostal již Ježíš od Sivýclh dítek a od svých
sluhů nevěrnýchP! — A-ch běd-a -— nezradil jsem
Ho i já? N-evydal-liž jsem Ho i já mnohdy v ruce

jeho nepřátel — svých vášní? A přece on mne
tolik miloval!
Anebo uvažu-j v té chvíli, jak Ježíš spoutaný &
svázaný se ubírá do Jerusalema, aby tam byl po
staven na soud svých nepřátel. Dá se vésti tiše,
jako beránek! I apros ho za trpělivost a tichost
v izkouškách, jež ti bližní připravuje.

Kněz se křižuje a počíná introit:

to vedou Ježíše ku' Kaifášovi, kdež jej Petr zapírá.
Kolikrát jsem také já zanpřel svého Mistra, jeho
pravd—u,jeho přikázání a své sliby! A má vina jest
větší než Petrova, nebot já nezapřel Spasitele ze
strachu ani z uuklvapenosti jako on! A co více, 11
Petra šly hned za hříchem slzy, a on ho litoval
celý život svůj, ale mě srdce jest bohužel stále
tvrdé a necitelné.

Kněz řiká Kyrie:

to Ježíš volá k svému.

nebeislkému Otci a modlí se za nás: podrob se o
chotně jako on všem obětem, které od tebe Bůh
žádá.

Kněz se modlí orace a epištolu: Je

žíš stojí před- Kaifášem a vyznává své božství, ač—
koli jej za to měl stihnouti ortel smrti. 0 můj Bože,
posilní a rozmn-ož ve mně víru v božství s č,
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abych se mu klaněl, je miloval a vyznával a vy
zná—vali s nebezpečím vlastního života, a abych to

pokládal za štěstí své, měl-li bych víru v božství
Tvé i vlastní krví ofbháíjiti!
i( n ěz čte e v a n g el i 11m: Ježíš dosvědčuje
před Pilátem, že jest král. O Ježíši, .kralluj povždy
v mysli mé svou pravd-ou, v srdci mém svou lá
skou, v těle mém svou čistotou a celý život můj
ovládej vroucí tužbou, abych jej zasvětil =kTvé
cti a chvále. — Na to mod—lise 'nábožně vyznání
víry »Věřím v Boha“ a Vzpomínej při tom, že bož

ský Spasitel odsouzen byl na smrt proto, že hájil
pravdu.

(Kněz přináší chléb a víno v oběť

B 0 h 11Otci:
Ecce

homo

Pilát předvádí Ježíše lidu se slovy:
——ejhle

člověk.

A Ježíš“ stojí

tu

v stavu zbědovaném: právě jej až do krve Zbičo—
vali, trnová koruna třísní jeho obličej krví, a .v tom
sta-rem plášti šarlatově-m .se třtinou v ruce vypadá
jako král, ale jako král-' pro smích! Pilát nabádá
lid, aby mu dali milost, ale li-d-nechce a odpovídá:
Cru-cifigatur _ uíkřižuj ho! A v tom okamžiku
obětoval se Ježíš své-mu Otci za spásu světa a
zvláště za spásu svého lidu a Otec přijal jeho oběť.

_ Také já Ti obětují, Otčehebeský, s knězem tu

oběť čistou a neposkvrněnou za svoji spásu i za
spásu lidí všech, a ve spojení s touto božslkou

obětí přináším Ti v dzarrsvou duši, tělo i život svůj
a tbužíum,aby ctnosti Syna Tvé-ho, jeho svatost a
ka-jí-cnost přešly z Nuě'ho do mne a ve mně dále

živy byly. 0 Pane, vláidni nad námi — O Domine.
regna super nos!
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Kněz. si umývá ruce: Také Pilát si umyi
ruce prohlásiv, že jest Ježíš nevinen. Ach můj Spa
siteli—!Obmyj

mn-e ve své pře-čisté “krvi a očisti

mne od tolika hříchů a nedokonalostí.

Kněz vyzývá v prefaci lid, aby

Boha chválili:

Ježíš, muž bolesti, jemuž nc—

dávno volali hosanna, jest dnes korunován ko
rulnozu trnovou,

a přivázá'n =k sloupu, přijímá po

směšné a ro-uhavé poklony svých katů, kteří jej
zasypávají o-dporn-ými potulpami: plivají mu do
obličeje a posmívají se mu. Ach, a takovouhle
»po-ctm půsolbí Ježíšovi i naše pýcha, naše smy
slnost a naše lidské ohledy!

Před pozdvihováním kněz hluboce
se uklání v modlitbě a žehná několi
krát obět-ní da'ry znamením kříže: Jc
žíš se shýbá k zemi Ipod tíží kříže: bere jej s lá
skou na sebe, líbá jej, nese'jej rád cestou na horu
Kalvalrii se'hnut pod tímto břemenem lásky. To
nes-e mé hříchy, "aby je smyl, a mé kříže, aby je

posvětil. Jdi za Ježíšem kříž nesoucím na Kalvarii,
na niž namáhavě stoupá, provázej ho s Marií, ná—
božnými ženami a s Šimonem Cyrenským.

Kněz skládá ru-ce na kalich a ho

s tii': Kati chápají se Kirista Ježiš-e, strhávají s ně
ho náísilně “šat, natahují ho na kříž a křižují.

Proměna

a pozdviho-vání:

Knězpro—

měňuje chléb a' víno v tělo a krev Páně, v duši a
božství Pána našeho Ježíše Krista, 'klaní se na
kolenou Bohu Spasiteli pravdivě a skutečně tu
přítomném-u, a pozdvihu'j-e 110 a ukazuje lidu, aby
se mu i lid kl'a-něl.— Představ si Ježíše povýše
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ného na kříži, visícího mezi nebem a zemí jako
oběť a prostředníka mezi rozhněvaným Bohem a
bídnými hříšníiky. — Klaň se mu i ty a obětuj tuto
božskou oběť za "hříchy své, za hříchy svých ro—

dičů, přátel i lidstva veškerého. Padni mu k no
hám a vole-j z hloubi srdce: »P'án můj a Bůh můj!<<

_ Pohled na Ježíše spočívajícího na oltáři jako
byl druhdy roz'pjat na kříži, jak se tu klaní svému
Otci v hlubokém ponížení své vlastní velebnosti,
jak mu tu dílky vzdává za všecka dobrodiní, jež
udílí jeho bratrům, jelh-o vykoupeným bratrům ——
lide-m; jak ukazuje mlu tu své ještě otevřené rány,
které volají k němu o milost a- smilováaní: pro “hří

šníky; jak prosí tu za nás prosbou, již nemůže
()t-ec odmítnouti, protože jest to prosba jeho Syna
a to Syna, který se z lásky obětoval pro-tho čest
a slávu. _ Vzdávej Ježíšovi tutéž úctu, kterou Or:
vzdává svému Otci: »Kla-nímse Ti, Spasiteli, zde
na oltáři v'pravdě přítomný za to, že zde obnoýu
j-eš pro mne oběť kalva-rskou. Budiž Ti za to, Be
ránku. každodenně se obětující, dobroře-čení, slálva
1 moc na věky věkův! Za to, žes mne tolik mílo
val, vzdávám a neu'stanu. Ti dílky vzdávati na
věkyl<<

'Kněz hluboce skloněn svolává
s-milování Boží na sebe i na všecky:
Představ si, jako bys slyšel volati Ježíše k nebi:
»Otěe, odpusť jim, neboť nevědí, co či-ní,<<a k-laň

se této jeho dobrotě, která omlouvá vinni-ky a ani
jich nejmenuje názvem nepřátel a katů. — Od
pusť i mně. Spasiteli můj, moji vinu, která jest
ovšem: větší nežli jeji-oh — neboť já věděl, žes

ZPÚSOB, JA'K LlZE NA MŠI SVATÉ

Messiáš, Spasitel a Bůh můj, a přece jsem Tě
urážel!
Odpusť mi, Tvé milosrdenství se tím
více zvětší, čím větší jest má vina ;— tak je to
zajisté Tvrého srdce důst-ojno; jsem _sicesyn mar
notratný, ale jsem přece jenom syn, jenž se ka
jícně k nohám Tvým vrhá!

Kněz modlí se za mrtvé: Ježis se modlí
na kříži za duchovně mrtvé, za hříšníky, a jeho
modlitba obrací jednoho z l-otrů, kteří se mu z po
čátku posmívali a rouhnali; _ Rozpomeň se na
mne, až vcjdeš do království svého, “praví lotr
kající, a Ježíš odpovídá: »Ještě dnes budeš se
mnou v rádi!“ Oh mů'j Bože, kéž bych mohl v ho—

dinu smrti upronésti tutéž prosbu a uslyšeti 'ýž
'sli—b!Rozpomeň se na mne v tu hroznou clhvíli,
jako jsi se roazpomenuulna lotra kajícího.

Kněz vzývá v modlitbě »Pater no—

ster<< Otce

nebeského:

Ježíš na kříži po—

roučí ducha svého v ruce Otcovy. Pros za milost,
abys setrval až do konce.

V modl-itabě »Li'beraa prosí

aby byl zbaven

kněz.

všeho zlého: Ježíš

v lásce své k nám žízní ješt-ě ,po nový-ch a nových
utrpen'ích a pije žlu-č a ocet, aby odčinil naše nc—

zřílzené choutky v jídle a pití.

K n ě zlá m e s v. h o sti-i: Ježíš sklání hlavu,
aby na nás ještě naposledl pohlédl svým lásky—
plným okem- a vypouští ducha volaje: »Dokonáno
jest.<< — O ktl'raň se duše má Ježíši umírajícímu.
v němž se právě duše loddělí-la od těla, a vitz, že

umřel pro tebe, a mně se i ty žíti a umírati pro
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něho. _ Pros za šťastnou a blaženou hodinku
smrti v objetí Ježíšově, Mariin-č a Josefově.

Při Agnus Dei bije se kněz třikráte

v pr sa: Vidouce Ježíše skonávajícíli-o, slunce jak
se bolem zatmívá, zemi, jež se třese hrůzou, vi
dou-ce hroby otevřeně, bijí se kati i diváci v prsa,
odprošují Ježíše na kříži, vyznávají veřejně, 'že
jest Syn Boží, a o-d-chászejíod kříže zkroušeni

a

polepšení. Spoj svou lítost s jejich lítostí a dojdeš
odpuštění jako oni.

Kněz bije se v prsa a přijímá: Ježíše
sňalii s kříže a položili na klí'n bolestné Matky.
Pak jej maží dralh'ými mastmi, “zíavsin'ujív_lbílá
plátna a ukládají v hnrob nový. —- () Ježíši, když
DřÍ'Chá'ZÍŠke mně, mělo by srdce mé býti ne hrob,
ale chrám ozdobený všem-í ctnostmi, nevinné a
čistě, abys v něm vládl jenom Ty sá-m. —- Hle'!
Nabízí-m Ti duši svou za příbytek, p—řebývejv ni
Sá'm a vládní v ní neo-bmezeně. Ac'h, kéž nejsem

nikdy Tvůj hrob, nýbrž

živoucí svatostánek

Tvůj! () přijď tedy ke mně, bez Tebe uamru! _
A potom sestup s Ježíšem do cpředřpeklí,kdež
oznamuje dušínmspravedlivých vysvobození. Ra
duj se s nimi,. s nimi dí'ky vzdávej a odev:zdej se
úplně a navždy svému Bohu a Spasiteli.

Kněz čistí kalich a pokrývá jej:
Ježiš vstává z hrobu vítězný a osliavený, ale z
lásky k lidem zahaluje jas svého oslave-něho těla.

Modlitba na poděkování:

Ježíš vy

zývá své miláčky, aby se radovali s ním, že pře
mo'hl smrt i peklo. — Raduj se s uč-eníky Páně,
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radu'j se s nárb-ožnými ženami z toho štěstí, jaké
měli, když se jim Pán ukázal.

Kněz žehná

lidu: Ježíš žehná svým uče

níkům před svým nane-bevstoup-ením; skloň se i
ty pod jeho žehlnající ruku a očekávej od tohoto
požehnání

mnoho

——všecko,

neboť

toto

po—

žehnání působí vše, co slibuje.

Kněz čte poslední evangelium: Je

to skoro vždy evangelium sv. Jana, v němž se

lí-čí vělčné, časné i duchovní zplození vtěleného
Slova. — Klaň se Ježíši, jenž vstoupil na neb-esa,

aby ti tam připravil příbytek, a rozjímej, jak kra
luje v nebi na trůně a .posílá apoštolů-m svým
Ducha 'pravdy a lásky. _—Pros, aby ten Duch
Boží “přebýval i v tobě, aby tě řídil v každém
kroku a počínání dnešním, a aby milost ze mše
svaté posvětila veškeru tvoji práci denní tak, aby
byla úrodná na dobré a záslužné skutky.

způsoB, ]AK OBCOVATIMŠI sv.
A vžm SE PŘI TOM v DUCHA
OBETI.
WE
\2/

mši od
sv.obětovánímožno
rozeznávati
tři části:
první
trvá
od počátku
k obětování,
drulhá
až doažpřijímání,
třetí

od přijímání až do kon-ce.
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ÉDYŽ se kněz modlí u stupňů oltářních a pro
viny svér se poíkořuje, vy:zrnej i ty slvoje

íchy a klaň se Bohu v pokoře, abys .mohl hodně
mši- svaté býti přítomen.

Na

počátk

u (při introitu) připomeň si,

jalkou tOU'hOlLl
čekali svatí patriarchové

a pro

ci příchodu Messiášova a spoj se s nimi v té
)
dosti a touze, aby přišlo i tobě království

rista Ježíše.
Při Gloria

připoj se k sv. andělům a vzdá

j s nimi Bohu chválu a díky za tajemné Vtělení
na Božího.

Při modlitbách

(o-rací-c'h)mešních spoj

ysly a žádosti své s úmysly a žádóstmi cifrtkve
k-laň se Bohu nejvýš d-obrotiv'ému, od něhož
ždý dar pochází.

poslouchej tak jakobys slyšel
' E-pištolu
'zat proroka anebo apoštola a klaň se Bohu nej
ýš svatém-u.

V 0 v angeliu

poslouchej samého Krista Je—

še, jenž tu mluví k tobě. a klaň se Bo'hu- nejvýš
avdomlxuvnému.
Při C re do říkej v živé víře »Věřím v Boha.
obnov svoje úmysly, že chceš věřiti vše, co věří
lrkev, a projev svou ochotu, že chceš na obha
ení všeho toho, co se obsahuje ve vyznání víry,
život svůj položiti..
C):O
0 sv. Dřiiímání. —- 4.
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\a
druhé
mšea svaté
svůj s L'
myslemčásti
kněze
obětujspoj
tu úmysl
oběť nejsvětějj
na čtve-rý úmysl:

()bětu'jji jako oběť chvály

& úcty, v

nuje Otci nebeském—uúctu a chválu vlastniho Jel
je-d-norozeně'ho Syna, spo-j své chvály s chvála

celé církve svaté a s Ježíšem přines i sama se
Bohu v oběť lásky.
Onbětuj ji jako oběť díků
na poděuková
Bohu za .zásluhy, milosti & oslavu,

jich-ž udě

Kristu Ježíši, na poděkování za zásluhy a oslav
jichž dopřál blahosl. Panně Marii a všem svatýrn
jakož i za všecko dobrodiní, jež sám jsi: obdrž
a pro zásluhy Syna Božího ještě obdrží-š.
O'bětuj ji jako oběť smíru na dostiuičiněr
za své hřích-y i za všecky zločiny, jež se ve svět
párš'í; připomeň Otci nebeskčmu, že nelze, aby nár
něco odepřel, když nám byl dal Syna svého, jen
nyní. právě

stojí před ním, jako oběť za hřích*

naše i světa celého.

Jako oběť pros-ebnou

obětu'j mu ji v toi

úmyslu, v jakém nám mši sv. dal — dal nám.
jako záruku svě lás-ky, abychom mohli důvěrn
očekávati od něho všech darů pro duši i pro tělo
přednes mu tedy 'zvláštní své potřeby a “pros h
zvláště za milost, abys dovedl odložiti svo
hlavní vadu.

Při lavabo

obmy'j srdce své dokonalou li

tostí, a-bys byl opravdu obětí chvály, jež by byl.
40
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)hu milou, a na níž by oko boží spočinulo se
líbením.

Při praefaci

sp01hlas svůj s hlasem nebe

:ýto'h sborů, abys chválí-l, velebil a oslavloval
)ha nejvýš svatého 323.-všecaky dary milosti,
l'avy a zvláště, že nás skrze Krista Ježíše vy—
u=piti ráčil.

Při kánonu

spoj se se všemi světci novo

kon-ním-i v jejich zubožnosti.a' lásce, abys důstojně

laviti mohl toto nově vtělení a obětováni, jež
právě na slovo kněze na oltáři děje. — Pros
:bes-ké'ho Otce, aby požehnal a laskavě přijal
to oběť a v ni, aby požehnal i všecky obětované
věnované tvé ctnosti a zásluhy. A mezitím-, co
.ě-z obklopen zást-u-pem svatých

andělů hluboce

kloní před tím svatým úkonem, jejž má právě
ědsev'zíti a mezitím, co v moci a slovu a na
Ístě Krista Ježíše posvčcu-je chléb a víno v tělo
krev, v duši i božství Bohočltověka a obnovuje
k tajemství poslední večeře, .klaň .se té neslý
aně moci, kterou jest kněz k vůli tobě obdařen.
pak, když Ježíš k slovu knčlzc- již na oltář sc—
an.-pi, klaň

se sv. htostii, klaň

se kalich—u .k'rve

“istovy, která volá o smirlování “pro tebe; ó za
yť jako Magdalena u paty kříže, zachytí tu krev,
( se prýští z ran Ježíšových.

—- Ob-čtuj bo-ž-slk-ého

:ránka za sebe i za svět veškerý, obětuj ho ne
nečnčmu milosrdenství božímu, abys pohnul
dce Boží k útrupnjosti nad tvými bědami a aby
; otevřel pramen nekonečné dobroty boží. Obě
j ho také dobrotivlé—mu Bohu. za duše v očistci,

ry jim udělil světla a pokoje věčného, aby uha
4—
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sila krev Beránkova jejich plameny, dokonale
očistila a zasloužila jim nebe.

P ate r n o ste r (Otčenáš) modlí se s Ježíš
a tak jako on, když na kříži vise svým nepřátel-'
odpouštěl, »od'pusť 'i ty vinníkům svým zpl
srdce, upřímně.
'
Pří I.ibe ra n o s pros, abys byl na přímlu

Panny Marie a všech svatých zproštěn vše
hříchu í všeho 'zla přítomného, minulého i budo
cího i všech zlých příležitostí.
Pří Agnus
Dei bij se v prsa s kají—c
lotrem :) pak vzbud' ctnost víry, pokory, důvě
& lásky, jakož i touhu, abys mohl přijímati. N
přiLiíímáš-li skutečně,
přijímej
s těmi-to city .a úmyrs'ly:

aspoň

duch-ovr

Vzbuď především opravdovou- touhu po sp
jení s Ježíšem a vyznej, že cítíš nezbytnou p
třebu, žítí v něm a skrze něho; vzbuď dokonal:
lítost nade všemi svými hříchy dřívějšími i n'
ngějšímí, protože dobrotu a svatost boží u'ráže
a příjmí- p-a'k duchovně Krista Ježíš-e do srdc
svého žádaje si, abys žil jediné pro něho, p—on

vadž nemůžeš ží'ti než jedině skrze něho.
Nápodob Zachea v jeho dobrých předsevz
tích a děkuj Pánu Ježíši, že „jsi mohl na mši sva
býti a duchovně příjímatí. Na poděkování obět
mu' nrějalkýdárek, nějaké sebelzapření, nějaký úkr
ctnosti & pros ho za požehnání pro své rodiče
přátele.

OK)

EÚSO'B, JAK I„ZE'NA

MŠI SVATÉ ROZJÍMATI

ÚSQB, JAK LZE NA MŠI SVATÉ

OZIIMATlSEDM spoy musm:
VYCH NA KRIZI.

(___r
A začátku:

Ježíš modlí se za své katy:

' ŠJ »Otče,
odpusť Pána
jim, neboť
nevědí, co svých
činí.“
Pros Krista
za odpuštění
í-chů, kterými. jsi se více provinil nežli »kati;
bot tys jej křižoval, ačkoli's jefj znal lépe nežli
ni.

Při"modlitbách

(oracích):

Kající.lotr

[ k Ježíšovi: »Memento mei cum veneris in reg—
1m t-uu—m<<
— »rozpomeň

se na mne, až vejdeš do

rálovství svěh0<<; a Ježíš mu odpovídá:

»Hodie

Le-cum eris in paradi50<< -— »ještě dnes budeš se
inou v ráji<<. _—Ten lotr byl vděčný; spojil sve

:rpen-í s utrpením Sprasitelovým. Říkej i ty onu
_odliétbu lotrovu,

říikej ji pro dnešek

i pro hod-inu

nrti.

Při obětováni:

Ježíš dává Mvari'i'Panně

zatého Jana za syna. Miulier, eece filiuls tuus —

:no, hle! syn tvůj. _ A Jan nastoupil od té
lví-le na jeho synovské místo, a s ním dostali
ši-chni lidé Marii eza matku. Vzdávej díky Bohu,

: ti dal za matku Marii Pannu a pros tu dobrou
atuku, aby tě milovala a ve všem k službě Jc
šově vedla.

Při praefaci:

Fili, ecce mater tua — synu,

e matika tvá. — I tebe dal Bůh Míarii za syna'
proto dě'kluj mu za tento krásný titul dítka Ma
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riina, s nímž jest zároveň spojeno právo na srd
mateřské a na všecky jeho dary.

Při pozdvihování:

Siti-o— ží'zním!Kl

se Ježíši, který .znova křižován na oltáři žádá
na svém Otci, aby mohl ještě více trpěti z lás:
k lidem a volá:

Žízním!

-— Žízním- po l-i-dský

srdcích, žízním .po- boží cti a slávě! Abys p
tuto horou'cí' žízeň Ježíšovu po utrpení, žízeň
spáse světa, žízeň .po usmíření u-ra—ženévele
nosti boží ukojit, trp a u'smiřuj s ním!

Pří Pater

noster:

Bože můj, Bože m

proč jsi mne opustil? Deus, Deus meus u-tquidv
dereliquisti? Klaň se přesvaté a nevýslovné op“

štěnosti Ježíšově na kříži, kterou trpěl za to,
ty, když jsi hřešil. o-pu'sti-l's tolisk-rát Boha a je

svatý zákon, a slib B-ohu, že se ho nespust
na věky!

Při přijímání:

Ježíš umírá volaje: Pate

in manus t-uas com-mendo spirit-um meum. — Cor

summatum est! _ Otče, v ruce tvé prorouíěí'
ducha svého. — Do-konáno jest! — K-laň se Ježíš
jenž ve sv. “přijímání klade v ruce všech lidí 5\
tělo, svoji krev, svoji duši i své božství, vše, <
jest a má. Spoj se s knězem a klaň se 'Ježíši sň:

tému s kříže, jak spočívá v náručí svaté sy
matky. Vezmi jej i ty, přitiskni jej na srdce sv
ať z něho neodejde nikdy!
OK)
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NÁVOD K DÍKUČINĚNÍ.
Gratias Deo super inenarrabili
mo cjus.

Díky Bohu?. ncvýslovného daru
jeho.

EJSVÉTĚJŠÍ

2 Kor. 9. 15.

okamžik celého života jest

okamžik dí'kurčiněni po sv. “přijímání. Neb-of

tu má člověk u sebe takřka k své službě
rále nebes i země, Spasitele svého, jenž jest
choten dá—tivše, zač bude požádán.
Věnuj tedy, můžeš-li, na díku-činění půl hodiny

rasu. anebo aspoň — ale to již přesně — nej
nóně čtvrt hodiny. Ba je-l'i toho třeba, jest lépe
.k—rátitičas vyměřený na přípravu a přidati ho
díkuěinění. Neboť může-li se naléizti okamžik
;větějši a spasitelnější nad onen, kdy máš u sebe
'ež-íše s tělem i duši přítomného?
Spěcli, jenž člověka svádí, aby svá diikučinění

;kracoval, bývá jen pokušení. Dábel totiž zná
eho cenu, a naše samolás'ka i pokažená přiroze
ost boji se jeho účinků. A proto si přesně uusta—
lov a vyměř čas k dí'ku-činění a z toho neslevuj

ez naléhavé při-činy ani minuty.
Dírkuěiněni jes-t naprosto a nezbytně nutné,
.e-má-li se svaté přijímání -— tento posvátný

kon _ zvrhnouti jen v pouhý nábožný zvyk.
»Budte přesvědčeni,“ říká./val svým bratřím
vatý Jan Křt. della Salle, »že není v celém životě
rahocenněiší chvíle, než—lichvíle sv. přijímání a
hvíle po něm, kdy jste tak šťastni, že můžete
ovořiti s Ježíšem.<<
Chvíle dílk'u'činění je totiž pro naši duši oka
1ži-kem, v němž může těžiti z Toho, jejž přijala
45

NÁVIOD ;K DÍ'KU'CJINĚNÍ

a jejž v sobě má, okamžikem, v němž mu může
jeho lásku díky činiti a zároveň oakoušeti obče
stvuzjí—císlast z jeho oblažující přítomnosti.

Rozuměijte ovšem dobře: tu nehledá nic d
chovní samoláska ani to není ukájení nějaké ví
méně mystické smysl-nosti; tu plníme prostě div
povinnost: první k božskému Hostu, který př
plnou

měrou- zaslouží,

abychom

si ho vá'živli

z něho se těšili; a druhou k své vlastní duši, kte
je sama sobě povinna .posilovati a osvěžovati
svatou slasti, kterou ji nabízí a za svatým stolei
tak štědře udílí nebes-ký Král.
Necítíš-li tedy po sv. přijímání docela nic,
'nemáš-li, co 'by-sPánu “svému na poděkování řek
pak “nemáš ani srdce a nedovedeš a'n-i .zdalek
oceniti, co sv. přijímání jest.
Ale, řekneš snad, rozjímati a uvnitř s Bohe
ohcovati já neumím. — To však také není třeb
Vnitřní obcování s Bohem po sv. přijímá-ní nev
žaduje nějakého vyššího stupně duchovního ží
vota; máš-li jen dobrou vůli, Ježíš bude mluvi
s tebou sám, a ty porozumíš jeho řeči.
Buďme tedy v této věci svědomiti, až úzkost
livě svědomiti!
—)) [ ((—

DYŽ jsi při-jal Ježíše ve své nitro a uvedl'ť
- ho na trůn svého srdce, setrvej chvilku \
úplném kliduu-beze vší retné modlitby a klaň sé
mu v tichosti: vrhni se v duchu jako Zacheus. ja
ko Magdalena _s blahoslavenou Pannou k nohám
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Ježíšovým a hled na něho divč se a žasna nad
jeho lá'skou.
Zvol si Ho králem svého srdce, vyvol si H:;

23 ženicha duše své a naslouchej, co Ti řekne..
Rcí mu: »Mluv, Pane, neboť slyší služebník Tvůj.<<
Slož srdce své k nohám božského Král-e. O'bě
tuj mu svou vůli, aby jen jeho přikázání poslou

chala, zasvěť všecky smysly své

jeho božské

službě.

.

Připoutej ducha svého k jeho trůnu, aby již ne„
bloudil, či učiň jej spíše podnoží'm jeho, aby Ježíš
na něm spočinul a vytiskl z něho pýchu a lehko
m'yslnost.
A dokud jen cítíš, že duše tvá se noří v nábož
nost a milý klid, vanoucí 7. přítomnosti Ježíšovy,
ponech ji v .něm. Jet to sladký spánek duše na
srdci Ježíšově, a ona tu čerpá více té živo'todár
né milosti, která ji spojuje s božským miláčkem,
nežli v kterémkoli jiné-m způsobu pobožnosti.
__.>> „

<<—

DYŽ tento okamžik uplyne, začni pak vlastní
díkučinění, v němž jest nejlépe říditi se po—

lle čtverého účelu obětního.
Kla ů se nejprve Ježíši, spočívajícímu na trů
1ě srdce tvého; líbej uctivě jeho svaté- nohy, jeho
velebné ruce, tiskni se na jeho srdce, planoucí
áskou; veleb jeho moc a na důkaz úcty a pod
:lanosti- své neobmezené věnuj a odevrzdej mu
(lí'če od příbytku svého srdce a prohlaš ho za
;vého pána a sebe za šťastného jeho služebníka
který jest ochoten ke všemu, čím by se mu zalíbil.
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Potom mu děk uj, že tě tolik poctil, tolik mi
loval, tolik obdaroval v tomto sv. přijímání. Chval
jeho dobrotu a lásku, s jakou milu-je tebe, chu
dasa u-bohého, nevěrného, pozvi anděly a svaté i
Matku Boží, aby chválili, dobrořeči-li a děkovali
Ježíšovi za tebe. Vzdávej mu ony díky, které mu
vizdávala blaho-slavená_Panna, a které byly tak
něžné a dolkonalé!

Oplaká-vej

.znova hříchů svých u nohou

Páně jako Magdalena: kající láska cítí: vždy po
třebu litovati a povinnost děkovati. Přislib mu svou
věrnost a lásku. a přines mu (za oběť své nezří
zené náklonnosti i svou li-knavost a lenost, s jakou
konáváš to, co tě stojí nějaké sebezapření. Pros
ho za milost, abys ho již nehiněval a slib, že ch-ccš
raději tisíckrát umříti, nežli zhřešiti.

A konečně pros, žádej, cokoli chceš, Ježíš
jest hotov ti dáti v tomto okamžiku milostném i
celé klráiovství své a jest mu milé, že mu posky
tuješ příležitosti 'k rozdávání darů a milostí. Žádej,
aby jeho svatost a jediné jeho láska zvládla srdce
tvé a srdce všech.
Pros za své denní. potřeby. Pros za své mi
láčky, za své duchovní pastýře, za sv. Otce, za
církev. Modli se za vítězství víry, vyvýšení cír
kve římskokatolické a zachování pokoje. Pros ho
za svaté kněze, za horlivé řeholníky, věrné ctite
le Nej—sv.Svátosti. Žádej za rozšíření sVátostného
království Ježíšova. Pros za obrácení hříšníků a
zvláště za ty, na kterých ti záleží, lza všecky, kteří
se do modliteb tvých poručili. Konečně žádej, aby
—48

byl Ježíš více a více poznáván, milován a ctěn
ode všech hdí
Nežli se vrzdálíš, obětuj ještě nějakou kytičku
z„lásky, totiž nějaikou—oběť, nějaké sebezapření,
které mu“ ten den chceš přinésti.
Konečně pomodlí se ještě na úmysl sv. Otce,
aby si's získal odpustky, které snad vyžadují opod
mínku přijímání; těla Páně, a přivlastni je ochotně
duším v očistci, zvláště těm, které mi-lovaly Ježíše
nejvíce.
A po celý den buď jako nádoba, která pojala
v sebe drah.-oumast, jako světec, který zažil jednu
hodinu v nebi: nezapomeň na královského hosta,
Ježíše, který jest u tebe návštěvou . . .
__»

IH

<<—

\ EJLEPŠÍ vzor, jak konati díkučiněni, máme
na Marii, když počala Vtělen—éSlovo. A kla

nětí se Ježíšovi ve spojení s Marií jest nejlepší
způsob, jak jej lze uvítati, aby mu to bylo milé
a pro nás na milosti bohaté.
V onom přesvaté-m okamžiku vtělení Syna Bo—
žího počala se María bez pochyby klanětí “přede
vším tak, že se pokořila, že se cel-ou svou by
tostí ponížila před svrchovanou velebností věč—
něho Slova a pod to-u-tíhou oné lásky a dobroty,
s jakou si. 'Bůh. sp-oníženou děvku svou vyvolil.
A 'zrovna to má býti také i můj *první vnitřní
úkon po sv. lpři'jiímá-ní. To také pocítil-a Alžběta,

kdy-ž vítala u. sebe Mat-ku Boží, nesoucí Spasitele
pod srdcem, a :zvolala: Odkud mi. to? — Un-de hoc
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mihi? —- Odkud se mně mohlo dostati toho štěstí,

kterého tak málo zasluhují?
Druhé-„co cítila Maria, byla asi radostná vděč
nost k nevýslovné a nekonečně dobro-tě boží a
také pxokorná vděčnost, že shlédl na nehodnou', ale
přelblaženout svou služební-ci, aby jí udělil tuto

zvláštní milost. 'A tuto vděčnost svoji vyjevuje
Maria láskou, velebením a do-brořeěením: velebí
totiž dobrotu boží.
Třetí, co uačinilaPanna Maria, bylo, že se obě
tovala, že se odevzdala a zasvětila sebe i—celý
život svůj lslužbě boží: Ecce ancil'la Domini _ aj já
dívka Páně -—a že jen litovala toho, že jest sama
tak nepatrná, chudá a neschopná, aby mu sloužila
důstojněji.
Odevzdává se mu k službám zcela a úplně, tak
jak “si on toho právě 'přeje, odevzdává se mu se
všemi těmi obětmi, jakých jen od ní požadovati
rá'čí, a je 'štastna, že se mul může aspoň takto za
líbiti a spláceti lásku jeho .k lidem, jevící- se zvláště
v jeho svatém vtělení.
A konečně Maria cítila asi také soustrast s u—
bohými hříšni'ky, pro něž se věčné Slo-vo vtělilo.
doporoufčela je jeho milosrdenství, a aby jim vy
mohla odpuštění a milost Obrácení, nabízela se,
že bude za ně dostiči—nit,že se bude sama za ne
ká-ti.

Oh což bych si přál klaněti se Pánu. svému
tak, jako se mu .klaněla tato dobrá matka! ' Tak
jako ona, tak mám jej u sebe po sv. přijímání také
já. — O můj Bože, dej mi tuto svou ctitel-ku, která
se Ti dovedla nejlépe klaněti, za pravou matku a
50
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dej mi podíl na jejím ustavičném klanění, kterým
uctívá Tebe, Boha, jejž v nebesky čistém lůně
svém počala.
Chci tento den tráviti ve spojení s Marií, a
chci jako ona žíti jen pro Ježíše v srdci mém
přítomného-.
(>ŽO

sv. PŘIJÍMÁNÍ jE RQZŠÍŘENÉ
TAIEMSTVI VTELENI.

Verbum caro factum cs(.

|

Slovo tělem učiněno
]:mjcsť.
1. 14.

—)) ] ((—

fTĚLENÍ Slova poukazuje již na “Nejsvětější
Svátost. To slunce spravedlnosti při vtělení

jakoby v Na'z'aretě vycházelo...

jde výš,

až dojde svěhvonejvyššího bodu, svého poledne v

Nejsv. Svátosti, kteráž jest nejdokonalejší projex
lásky Boží na .zemi. To- zrnko nebeské setby jako
by při- vtělení

bylo seto v přečisté

lů'no Matčino

——-—

ale ono vzejde a uzraje — a pak je rozemelou, aby
z něho nadělali- chleba svátostn-ého. Vtělení jest
v úrad'ku božím tak těsně spojeno s Nejsv. Svá
tostí, že možno slo-va sv. Jana: »Slovo tělem uči—
něno jest<<vyložiti. takto: Slovo chlebem učiněno
jest -—Verbum caro, Verbum panis. A jako všecky

okolnosti-,které provázely vtělení, byly pro Pannu
Marii velice čestně, tak i pro nás jest sv. přijí
51

SV. PŘIJÍMÁNÍ JE ROZŠÍŘENÉ TAJEM. VTĚLENÍ

mání velice čestné, neboť činí. nás účastny slávy
a důstojnosti Mariiny.
Tajemství vtělení zvě-stoval přesvaté Panně
and-ěl, žádaje jejiho svolení..
'
K 'sv. přijímání nás 'zve talké anděl — kněz jako
sluha církve ——
jaká to_tedý 'čest pro nás! A církex

sama jest královna, jíž slouží andělé, jest choť
Kristova, jež nám netoliko to Slovo svátostné
zvěstuje, nýbrž ona Jej i pod srdcem svým nosi
a nám podává. _ Maria uvěří-laandělu až teprve,
když jí zvěstoval zázrak. Ale my můžeme věřiti
cirktvi na slovo. Jeť naše matka a my její »dítký,

a matce přece neřekne dítě: Je tohle opravdu
chléb? !Nedalas mně kámen místo lchleba? Církev
jen promluví a my věříme na slovo. Ostatně ona
může podati důkaz svého božského poslání lzr-ovna
tak jako anděl.
Tak tedy již samo pozvání k sv. přijímání jest
pro nás čestné, jako bylo pro Pannu Marii zvě—
stování.
,
_b)

11 <<—

O-DMoÍNKA, na níž vtělení

Syna

Božího

zá—

viselo, bylo panenství Mariino. Chtělť míti
Bůh za matku výhradně jen pannu a čekal 4000
let, až mu“byl tento důstojný příbytek připraven.
'l'u teprve sestupuje Duch Svatý na Marii Pannu
a působí v ní to tajemství, že neporušu—jícpanen
ství stává se fmatkou. B-ů'hpojal toto- panenství do
svého plánu tak, že je poprvé předpovídá Evě _—
dotud panně.
Také od nás žádá Bůh čistoty srdce, oné či—
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stoty, kteráž jest život duše. A poněvadž nejsme
tak ctnostmi, abychom ho byli hodni, žádá, ještě
také, abychom měli před ním aspoň hluboko-u ucti
vost a opravdovou pokoru. :— Pane, nejsem ho
den -— odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný.
Ten-to cit dovede nahraditi všecko, čeho se nám
nedostává, a náš Pán .se jím spokojí -— čeho ne
máme, to nám beztoho všecko chce naděliti, až
přijde k nám; mějme tedy jen pokoru a důvěru,
to ostatní učiní On sám.
Anděl, aby dokázal své poslání od 'Boha, zvč
stoval Marii :zálz'račné početí 'Alžbětino: »Neboť
není nemožně u Boha 'všelik-é 'slovo.<< _- A tak i

duše naše, jež byla neplodnou před tím jako
Alžběta, stane se ve sv. přijímání plodnou. Věř
jenom a požij toho vskutku životodárné'ho pofkrm-u,
a jednoho dne způsobí ta Svátost Nejsvětější
v tobě že vy-konáš ke cti a slávě boží daleko
více, nežli někdo- jiný za celý život bez ní.
Avšak uprostřed těch velikých důstojnosti, jež
anděl Marii líčí, Maria vidí jen svou: slabost, svou
ni-cotnost. A v tom má také býti. nám vzorem:
jsmeť toliko .ubozí tvorové, služebníci neužiteční,
nehodní, aby Bůh na nás shlédl... Ale když nás
ráčil.zvát a sobě volit, tož řekněme s Marií: Fiat!
_ “Stanižse mi podle slova tvého!
A “hned stane se i v nás ono tajemství, jež se
stalo v Márii: v okamžiku sv. přijímání rozšiřuje
se tajemství vtělení božího i na nás, a vylévá i na
nás onen požár lásky, jen-ž má své. ohnisko v Nej
světější: Trojici a jenž sice již 'roznítil přirozenost
lids'kou vůbec v srdci Mariině, ale přece nemá
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ještě celé své rozsahové působnosti, dokud se ne
spojí s každým jednotlivým údem učlověěenstva
zvlášť: v Marii Spojifo se Slovo s přirozeností
lidskou, v Nejsv. Svátosti spojuje se s' každým
člověkem.
Stačilo sice Synu Božímu, když nás chtěl vy
koupiti, stačilo mu s.pojiti se jen s jednou jedinou
přirozeností lidskou, a t'rpěti a .pylkati za hříchy &
umříti za všecky v nesmírných bolestech sám sa—
mojediný. — Ale když tato jeho přirozenost lidská
byla umučena a stala se zřídlem ospravedlnění,
Ježíš Kristus lzměnil ji ve Svátost a nabízí ji—
všem,
aby každý měl podíl na zásluhách a oslavě ono—ho
těla jeho, jež vzal z Panny Marie. A nyní; stačí již
jen přijímat, a když přijímáme, máme ví-ce nežli
Maria: máme vzkříšené &oslavené tělo Spasitelo
vo nesoucí ještě na sobě odznaky lásky a vítěz
ství svěho nad mocnostmi tohoto světa.
O dive! Tedy ve sv. přijímání dostáváme něco
více, nežli se dostalo Marii Panně při vtělení!
Maria nosila v životě svém pouze smrtelně tělo
Syna Božího, ale my přijímáme tělo nesmrtelné.
nebeské; Maria nosila »muže bolestia, ale “my
máme v srdci svém oslaven-eho Syna Božího. Ano
i způsob sv. přijímání chová v sobě pro nás Větší
útěchu: neboť Maria viděla, jak den ode dne krátí
se ta doba, po kterou jej měla v čistých svých
útrobách chovati, a po devíti měsících OlelllČÍl se
od ní božský host; “kdežto my můžeme obnovovati
štěstí své každého dne a až do poslední hodiny ži—
vota je nám možno přijí'mati a nositi věčně Slovo

svátostné.
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Když Duch Sv. tvořil v Panně Marii přesvaté
člověčenství Kristovo, obdařil svou vznešenou
Chof vzácnými

dary, a 'Sl—ovo'Dřineslo jí svou 'ne

beskou velebu a všecky ctnosti v míře do té doby
neslýchané. A kdyby 'byla Maria toto tajemství
na sobě rzakusila několikrát, byla by pokaždé ol)
dr-žela nových darů “rovněž tak vzácných.
A totéž děje se i s námi. Pokaždé, kdykoli při—

jímáme, zavítá k nám Spasitel se všemi svými
dary, se všemi svými miilostmi, obohacuje nás a
nikdy nemá dost; a jako slunce vychází každého
jitra stejně zářivě, stejně krásně, tak vrací se
k nám Ježíš každodenně stejně tak “krásný, stejně
tak velebný, jako kdyby to mělo býti poprvé.
Verbum caro iactum est — Slovo těleml luči
něno jest — v tom jest obsažena všecka důstoj
nost Mariina. — Slovo chlebem učiněno jest - 
v tom jest obsažena všecka důstojnost naše! Jed
nou se obětoval Spasitel, aby uzkof'f svou lásku——
námťse však “podává bez ustání, aby ufkojiljejí nové

a nekonečné horoucí tužby. Udíleti milost jen tak
jako almužnou, to bylo málo jeho srdci, a proto
dal sebe sama 'za' dar, stal se chlebem a církev
nám jej “po-dává. Mohl učiní-ti více, m-ohl jíti ještě

dále? Mohl nás ještě podobnějšími učí-niti své
Matce — ne ovšem co do důstojnosti a ctností,
ale co -do štědrého- vylévání své lásky na nás,
kteráž se zdá podle daru, kterého se nám dostává,
_býti větší nežli k Marii? _—Než přesvatá Panna
uměla si však milostí božích také vážiti _ .nu-ž_—
'má'me-li tedy podil a účast na důstojnosti Mariině.
tož milu-jme jako ona!
0 sv. přijímání. — 5.

OK)
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Ego sum panis vitae.
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|

Já jsem chléb živoťa.
Jan. 6. 35.

OTO jméno si dal Ježíš sám. _

Jaké to

& % jméno! Takové si mohl věru dáti jediné on.
Anděl kdyby byl měl pojmenovati Spasitele,
byl by mu dal jméno příslušné jeho dokonalostem:
Slovo, Pán atd.; ale chlebem by .se byl nikdy ne
odvážil nazvati svého Boha. Oh ano — chléb ži

vota — to je pravé jméno Ježíšovo: v něm jest
celý Kristus Ježíš, živý, u—mučenýi vzkříšený: na
kříži “bude rozm-ělněn a jako mouka na sítu bolestí
přečištěn a až vstane z mrtvých, bude duším na

šim právě tím, čím jest tělu chléb: bude opravdu
naším chlebem života.
-——»

I

((——

%Ě“
ohlé-b nás živí a zachovává
nálm ži
__ ĚLES'NÝ
vot, a nechceme-klesnouti
vysí'lením, musíme

požívati potravy, jejíž hlavní souučástkou je chléb.
Chléb jest pro tělo naše výživnější nežli ostatní
pokrmy a stačí k životu úplně. Duše naše má od
Boha při-rozený živ-ot nesmrtelný; ale života mi
loÍsti, jejž jsme dostali na křtu svatém a jehož
znova nabýváme ve svátosti pokání a jenž jest
tisíckráte vtzn—ešeněj'šínežli život přirozený, není
možno zachovati bez potravy: a jeho hlavní ;pokrm
jest Jefžíš v Nejsvětější Svátosti. A život lz-nova
nabytý ve svátosti pokání do jisté míry Nejsvě
tější Svátost i zdokonaluje: neboť očišťuje nás od
hříšný-ch náklonností, ničí naše všední “hříchy a
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sily nám dodává, a-bychom zůstali věrni svým do—
orým úmyslům a předsevzetím, a vzdaluje od nás
příležitost k novému pádu.
To řekl již sám Spasitel: »Kdo ji' mě tělo, má
'Ei'vot.<<
_ Jaký život? Právě ten, kte-rý má Ježíš:
>Jako mne “poslal živý Otec a já živ jsem skrze
Dtce, tak i ten, kdo jí—mne, živ bude skrze

mne.<<

Ilan 6, 58.) Po'krm mění -svou podstatu vlastni v
aodstatu toho, jenž ho požívá. Ježíš se ovšem ne—
Lnůže promětniti v nás, nýbrž mění nás v sebe, t. j.

: hdisobě podbbně.
Také naše tělo dostává ve sv. přijímá-ní lzáiruuku
)udoulcí'ho vzkříšení, ano i tu milost, že je zdrže
ivějši a duši poddanější. A nelzůstane v hrobě, ale
spočine v něm jenom na chvíli, protože chová
v sobě sémě svátost-ně, zárodek to budouci své
Dslavy ke dni odplaty.
___—;)) Il

(( ——

ÁĚVŠAK
člověk
pokrmu
aby
zachoval
se na požívá
živu mbr7
také, netoliko,
aby měl dosti
síly k práci potřebné, a nebylo by to rozumné ani
iostatečné pojídati jenom tolik, aby člověk neza
iynul hlady. Neboť tělo musí pracovati a .na práci
nesmí vynakládati nic ze své podstaty, neboť to
ay je zničilo brzy, nýbrž jen ze svého |přebytku,
ehož právě potravou nabývá. Jeť všeobecným
pravidlem, že nikdo nedá, čeho nemá, a tak člo—
věk odkázaný na těžkou práici, nemá-li večer do
statečné výživy, klesne co nevidět vysílením.
Nuiž a čím více se chceme přibližiti k Bohu a
čím ctnostněji chceme živi býti, tím více “bojů a
5'
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záipasů nás čeká; a proto musíme si opatří—titínf
více síly, a-bylcho-mnepodlehli. A hl-e -— ke každé
mu takovému záapasu' lza život křesťanský jedině

Nejsv. Svá-tost ti může dáti dosti síly. — Modlitba
zbožnost ochabne bez Nejsv. Svátosti co nejdříve
Život vpravdě Zbožný jest však neustálé zapírání
neuistálé křižování vlastní. naší přirozenosti, a tr
ovšem není samo v sobě ni-cpříjemného a ělověl
asi sotva ponese tento kříž, nemá-li pevné a lásky
plné podpory. _ Tak tedy ná-božnost bez sv. při
jímá-ní jest nábožnost mrtvá.
Ostatně taž se sám sebe: Když jsi zanedbával
sv. přijímání, jak jsi plnil své povinnosti? Ani křest
který přece dává život, ani biřmování, kteréž ten
to- život posiluje, ani pokání, kteréž jej naípravuíje
nestačí: všecky tyto svátosti jsou- pouze příprava

na Nejsvětější Svátost, která jest vrchol a koruna
všech.

-

.

Ježíš pravil kdys: »Následuj mne!<<Ale to nen
tak snadné a “vyžaduje mnoho :přemahání a mno
hýich ctností; a jenom ten nese mnoho ovoce, kdc
zůstává v něm ——
a jakž jinak lze Zůstávati v něm
leč p—ožíváme-li jeho tělo a pijeme—li jeho krev?

(_)u'imanducat meam carnem et bibit meum san
g'uiínem, in me manet et ego in eo. (Jan, 6, 57.)
'Když mám Ježíše u sebe, nejsem již sám, jsme
dva, a tak je to břímě mého kříže lehčí, protože or
se o ně se mnou dělí. Proto říkal sv. Pavel
»V'šecko mohu.<< (Filip 4, 13.) Zmáhám vše v tom
jenž mne sílí: a ten, jenž ho sílil, jest ten, jenž byl
i v něm i v nás, Kristus Ježíš.
58
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gol„ROMĚ toho chléb má nějakou líbeznou chut'
HŘ v sobě — důkaz toho jest, že se chléb člo
ěku nikdy nepřejí. Či komu se kdy zhnusil chléb,
když všeCky ostatní: věci se mu znechutily? Nuž
a nikde jinde nelze nalézti sladkost samu. v sobě
leč v Nejsv. Svátosti-! A pro-to taková nábož
ost, která se touto Svátosti často neživí, není
ilá, není o-duuševněnála osvětlená láskou Krista
ežiše, ale je tvrdá, přísná, vášnivá a odpuzuje,
rotože není založena v lásce Ježíšově. Chcef do—
íti k |Bohu jenom stálým-i obětmi, což jest ovšem
'obrá cesta, ale jak jest se tu- o'fbávati, že se tetiva
)řiliš napjatá přetrhne! A ti, kteří kráčejí touto cc—
'tou., mají ovšem mnoho !záslu-h, ale nemají té

oné
něžnosti ve svém životě, kteréž
,rdečnosti
elze najíti aleč
u Ježíše.
A ty bys chtěl kráčeti životem bez sv. přijí
ání? Ale vždyť tě odsoudí, ubohý bratře, podání
'eškeré křesťanské církve!
Oh, nemodl'i se již
tčená'š, neboť v něm prosíš za vezdejší každo
en-ní chléb, a přece se chceš obejití bez něho!
Bez sv. přijímáiní má zde na světě člověk jen

uhý boj; má totiž jenom pracnou stránku ctností,
. j. co to stojí, ne-žli jich dosáhne, ale oné příjemné

stránky ctnosti: totiž oné radosti pracovati ne pro
sebe, nýbrž jediné pro čest a slávu Boží z lásky,
z přátelství
oddanosti a
dosti nezná
snadno, že

“k němu, pracovati pro něho z dětské
ne pouze z naděje na odměnu — té ra
_ Ale ten, kdo přijímá, chápe ovšem
když mnoho dostal, že má i mnoho
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vrátit: a “proto :jeho nábožnos't jest rozumná ;
:plná synovsk'é lásky. __ Sv. přijímáni také obla
žuje člověka i v nejtěžších zkouškách sladkýn
pokojem. Jeť zajisté vrcholem dokonalosti, dove
de-li se člověk 'přidvržeti Boha i- v nejtěžších poku

šenírch; když totiž na tě doléhá bída největší, mi
luje tě Bůh nejvíce; abys však v těch bouřích ne
podlehl, hleď jenom častěji zajíti k (pramení na.
brat nových sil a očistit se ještě více v tomtt
proudu milosti a lásky. Chod jen k sv. přijímán
a přijí-mej tento chlé'b života, chceš-li býti [zdráx
a dosti silen ke křesťanské-mu boji i uprostřed nen
snázi a .protivenství.
Velebná Svátost jest chléb slabých i silných.
že jí potřebují slabí, toť patrno, a silní ji potřebu
jí, .protože nosí poklad svůj v nádobách. křehkých
jsouce nadto ještě ze všech stran obklopeni zlý
mi nepřáteli.
Zajisťme si tedy bezpečnou „stráž, jistý prů
vod a rp-osilu-na cestu: totiž Ježíše, chléb života
OK)
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panem de coelo praesúitisťi eis
omne delccčamenťum in se habenťem.

A dával'sjim bez práce hotov
chléřosnebe. způsobilý. aby iakox
koli rozkoš skýtal. jakékoli chu
přiměřený.
Moudr. 16, 20.

ANzA, již sesíla'l Bůh každodenně národ1
židovskému na poušti, měla pro každéhf.
jinou líbeznou chuť a výživnou sílu-: ob

čerstvovala zemdlené síly, tělu nový život dá
60
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vala a byla zároveň chlultným chlebem. — Také
Velebná Svátost, kterouž vlastně mana nao-bra.
zovala, má v sobě všeckui sil-u:: jeť lékem našich
duševních 'slabostí, lposilou každodenních našich

nedostatků, pramenem a zřídlem pokoje, radosti
a štěstí..

'
—->> 1
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ODLE sněmu tridentského jest Eucharistie
nebeský protilék, který nás zproštuje hří
chů všedních a před smirtelnými- nás chrání, jest
oheň, jenž lv okamžiku ztraviuje slálm-u našich

slabostí.
Sv. přijímání jest boj, jejž bojuje v nás Bůh
proti naší žádostivosti, proti ďáblu, kteréhož naše
vášně stále přivolávají a jenž ve spolku s naši
mi nezřr'lzenými náklonnostmi domáhá se nad ná
mi panství. Nuž a neřekl-Již Ježíš: »Pojďte ke
mně všick-ni, kteříž se lopotíte a obtítženi jste _—
obtíéženi břemenem 'otroctví svých starých ihří—
chů _- a 'já- vám ulehčím, já vás ho 'ZD'I'OSÍÍ'm<<?
(Mt. 11, 28.)
Pokání smýrvá ,s násl sice flvšecku. rpo-sk-vrnn

hříchu, ale i když jsme již očištěni od ní zůstá
vají, nám přece známky a stopy po vazbě hří
chu: totiž náchylnost k novému, opětnému pádu;
a dábel, ačkoli už jest vyhnán, udržuje přece tai—
né styky s naším vnitrem-. I “přichází Ježíš, aby
zničil zbytky našich hříchů docela, aby udržoval
v rovnováze naši náchylnost .k pádu a zabránil
dá'blu, by nás nedostal znova do své moci.
Gl
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V. přijímání; jest však více nežli létk, jest po

sila, jež nás vydatně podporuje, abychom do
šli ctnosti a svatosti. — Není to. věru- snadřné, chce
me-li si nějaké—ctnosti získati. Ctnost jest vlast

nost Ježíšova, a my si ji máme osvojiti; to je
božská

výphova

lpodlel 'mrarvů- fK-rista .Ježí-še. A

hle! ve sv. přijímání vtěluje se v nás Pán Ježíš
sám, a jest od té chvíle sám naší-m učitelem a
mistrem: svými láskyplnými vnuk-nutími budí v
nás vděčnost, „jíž jsme mu povinni jakožto svému
d'obrodivnci, “budí v nás předtuchu. štěstí, které lzá—

leží v následování jeho života. Oh,—jak půvabná
je .ctnost' ve škole sv. přijímá-ní! Jak lehká a snad
ná je up-oakora'po sv. přijímání, když tu člověk vidí
velebnost Boží-, jak se sklání v s_rd-cetak chudé,
v duši tak nevědomou, v tělo tak bídné! ——Jak
snadná jest tichost mysli iza pom-oci dobroty tak
něžné, Pána Ježíše, jenž se nám tu podává v ti
chosti: své-ho srdce! — Jak snadná jest láska k
bližnímu, k-dyž vidíme, že se živí týmž chlebem
života, že sedá za týž nebeský stůl a. že “hosám

Ježíš tak vroucně miluje! — Jak ztrácejí pokání,
sebezapírání a oběť všecku svou trpkost, když
má člověk u. sebe Krista ukřižovaného!
Jak
tu- ve sv. 'přijímáníi cítí člověk naléhavou potřebu
následovati Toho, jenž nás spasil a nám Euchari
stii dal!

.

V žádné jiné škole nevychová a nevzdělá se
“křesťan tak bvrz-ý jako ve večeřa-dle: neboť ve

sv. přijímání působí
62

všecky

milosti najednou;

.sv. PŘIJÍMÁNÍ

_

MANA VYVOLENÝClH

všecky ctnosti. Spasitelovy odrážejí se s 'toho
Slunce spravedlnosti, které v nás vchází a svým
světlem i teplem nás proniká, jako paprsky do
naší duše; sv. fpři'jímání jest kadlub Ježíšův, v
němž 0:1 přetváří naši duši v sebe. Poslyš jen,
jak to sám dí: »Kdo jí mě těllO'a ipije mou. krev, ve
mně přebývá a já v něma, a podle těch slov pře-.

bývá tedy Ježíš po svaté-m přijímání v tobě a ty
v něm: dvojí život, tvůj a Jeho, jest sloučen v
jednotu neskonale lásky, ba co dům — dvě osoby
_vaše mají jenom život jede-n a týž!
__.»
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>V.- přijímání. jest dále veliké bla-ho.
J
Což fest blaho jiného, leč míti nekonečné do
bro, míti. Boha a to skutečně a trvale? Nuž a hle!
Boha nám právě dává sv. při-jímání.
Sv. přijímání ještě působí kromě toho pravý
pokoj. Ježíš jest Bůh pokoje: »Pokoj svůj zůsta
vuji vám, pokoj svůj dávám

vám<<, řekl sv. apo—

štolům, když jim první sv. přijímání podal; »ne
jako svět dává<<, s nepokojem a bouřemi, ale ten
sladký »pokoj boží, který převyšuje všecko po
myšlení.<< (Filip. 4, 7.) Jedním slovem konejší Je
žíš bouře, jedním pohledem plaší a drtí naše ne—
přátele.
Ve S\.. přijímání jest konečně nevýslovná slad—
kost: je? 10 mana, kteráž sytí všecky naše tužby,
protože obsahuje všeoku líbe—zno-uchut; jest ne
beská vůně té »krásné lilie lZ údolí, kteráž nás u
náší a pov'7rnáší :k Bohu-.

Duše .poko-rná a soustředěná

cítí v sobě

Do
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sv. při-jímání jisté chvění, jež působí bezprostřed—

ní přítomnost Krista Ježíše; cítí, jak se vnitro její
šíří pod paprsky božského Slunce lásky a okouší
jaíkousi libost a chut ke všemu dobrému, cíítí slad—
kost a sílu' svého spojení a svazku s Bohem-, jichž
sama ze. sebe nemá; cítí Ježíše -v celé své by—
tosti a připadá si sama sob-ě jako rá=j obydlený

Bohem, jemuž na počest začíná znova a znova
všecky chvály, všecka dí-kučiněnía vele-bení, jež
andělé a svatí Bohu v nebeské slávě prozpěvují.
Toho 'blaženého oka-mžiku sva-téfh-o přijímání,
v němž ičlovělkzapomíná na své vyhnanství a b_í

dy! Toho sladkého odpočinku přímo na srdci Je
žíšově!
Ten dobrý Mistr věděl dobře, že potřebujeme
čas od času oku-siti sladkosti! lásky. Stále býti
jenom na Kalvarii, hoře bolesti, anebo ve vřavě
boje __ to člověk nevydrží. Dítě potřebuje objetí
matčina -— křesťan Ježíšova.
Ctnost bez sv. přijímání jest jako síla lva;
jest pouze výsledkem stálého boje a násilí a proto
je tvrdá. Aby však nabyla trochu beránčí něž
nosti, musí se napájeti ukrví beránka neposkvrně
něho a sytiti se medem z pouště. .
Konečně blaho plodí lásku: člověk miluje jen
to, co .ho blaži. — 'Neliledej tedy jinde: Spasitel
neulořil nebeského štěstí a blaha ani v ctnost
ani v jakékoli jiné tajemství, nýbrž v sam-a sebe;
je třebajen p-ožívati Ho, a'by zakusil blaha :z 'plna
proudu. __ »Okuste a vizte, jak dobrý jest Ho—
spodina, 'pra-vil prorok. (Z. 33, 9.) A náš Spasitel
dí totéž: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
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život věčný.<<Ale život věčný jest vlastně nebe,
jest blažená svatost v Kristu: Ježíši.
Ctnosti íSpasitelovy nejsou tedy nic jiného,
leč jenom cesta, a různá tajemství jeho života a
jeho umučení .jsou pouze různé stezky, kteréž
všecky vedou do svátostného večeřadla: zde jc
diné je stálý příbytek Ježíšův na zemi, zde sluší
přebývati, žíti i um'říti.

OK)

sv. PŘIJÍMÁNÍ _- ZDROJ SLASTI
DUCHOVNL
Et exsulčavit spiritus meus in
Deo Saluťari meo.
-——-->) I

A duch můj zaplesal v Bohu
Spasiteli mém.
Luk. 1. 47.
((—

ÚH chtěl sytiti i našeho ducha a dal“ mu

_

svůj chléb, totiž Eucharistii, kterou předpo
věděl-o již Písmo sv. slovy: »Sytit jej budu

chlebem rozum-u života.<< (Sir. 15, 3.)

Není na zemi větších radostí a požitků nad
požitky ducha. Uspokojení srdce netrvá dlouho,
poněvadž záleží pouze v citu, který je snadno
mnohým změnám podroben; ale jpravá 'rado—st
jest radost ducha, která se zakládá v klidném po
znání pravdy.
Duše tělesné a duchové povrchní nejsou schop
ni žádných radostí ducha. Ani zbožné duše nepo—
cití nikdy těch-to požitků, nedovedou-li se samy
v sebe so.-ustřediti, neboť roztržitost ducha jest
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největší překážkou království boží'ho v_ duši lid
ské. Chceš-li te-dy oku-siti Boha a míti požitek z
jeho přítomnosti, trve'j v pozornosti a soustředě
nosti ducha a na modlitbě! Ale všecka tvá roz—
jímání, tnevezmoul—li si iza zzákad sv. přijímáni,
nebudou šťastna, a ty budeš je konati jen 5 ve—

likým přem-áháním a stálou obětí.

Zůstavilt Ježíš Kristus sám sobě, abychom
pouze v něm docházeli pravé radosti. Duše, kte—
rá zřídka kdy přijímá, nedává Bohu příležitosti,
aby v .ni zůstával způsobem dosti- působivým;
naproti tomu však ta, která často přijímá, ča
stěji .a déle má jej sobě nablízku, vidí ho, pozo—
rucje “ho do libosti, až ho konečně dobře pozná-vá
-— a od té chvíle má lZ něho požitek.

Ve sv. přijímání jsme se Spasitelem v nej
těsnějším styku; “tento styk vede nás k jasnější—
mu a hlubšímu poznání, kdo jest Ježíš, a tak zje—
vuje se nám tu Kristus nejúplněji, nejdokonaleji.
Víra jest si-ce světlo — ale sv. “přijímání jest
světlo i požitek.
—4»

II

((——

()TO poznání-, jehož o Pánu Ježíši ve sv. „při
%
jímání 'nabývá-me, otevírá duchu našemu
zrak a činí jej obzvláště schopna, aby vždy lépe
a lépe :poznával tajemství boží. Jako vyvolení v
nebi od Boha dostanou schopnost patřiti na by
tost a velebnost boží a neoslepnouit při tom, tak
také Ježíš

ve- ]sv. tpvřijímání 'sílí naši mohutnost

poznávací, takže je to veliký rozdíl v jedné &
téže osobě před sv. přijímáním a po něm. Vizte
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dítě před prvním sv. přijímáním: chápe sice slovo
za slovem slovní smysl svého katechismu, ale po
sv. “přijímátníjest durch jeho přetvořen: chápe i cítí
zároveň a dychti po tom, aby Krista Ježíše lépe
poznávalo. A nyní už mu můžete předložiti všecky
pravdy, má již dosti síly i přípravy, aby jim roz
umělo.

'

()ovedete mně vylo-žití tento zjev? Před sv.
přijímáním slýclráte mluviti o Kristu Ježíši a
znáte ho —-—
pravda;

mluví se vám o jeho kříži,

o jeho rbolestech, a to vás dojme, že se aži

v

citu *rozzplývát'e. Ale až vám někdo tytéž |věci
vyloží po sv. přijímán-í, jak vaší duší zachvěií!

Ani se nebude moci jich nasytiti, protože nyní
chápe daleko lépe-. Před sv. přijímáním patříte
na Ježíše, jenž stojí mimo vás, ale po něm vidíte
lej v \sobě, vidíte Jej svý—mavlastní-ma očima,

Opakuje se tu tajemství z cesty do Emaus.
Cestou fpowčo-valPán Ježíš oba dva učedníky a
vyfkládál jim Písma. Ale nicméně víra jejich za;
stala zviklána i potom, ačkoli cítili v srdci ta
jemné pohnutí. Ale sotva že mají díl v lámání
chleba, hned se otevírají jejich oči a jejich srdce
se šíří. Hlas Ježíšův nestačil, aby jim zjevil jeho
přítomnost, ale bylo třeba, aby cítili jeho srdce,
aby

požili toho

»chleba
_»

„rozumu:<<.
III <<—

ATíO ra-d'ost ducha a ono poznání, jehož ve
sv. přijímání o Pán-u Ježíši na'býváme. pů—
sobí \* nás za druhé zálibu v Bohu. Záliba v Bo

&

lm je zvláštní cit, kterýž nás uvádí- v sladké ta
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jemství jeho srdce, do svatyně jeho ducha 'a
sprostředkuje poznávání spíše srdcem nežli roz
nnlcm. Budí v nás velikou náklonnost k Euchari-
stii a Vůbec ke všemu, co s Velebnou Svátosti
souvisí, a působí, že takřka bez námahy pozná—
váme Krista Ježíše úplně a dokonale. A tato snad
nost V poznávání Boha a tato záliba v něm jest
tajemná a zvláštní milost svatého přijímáni. .—
Tato záliba v Bohu jest Vlastně Vědomí, že nále
žimc k rodině Boží. Odkud se bere v rodině stej
né cítění, stejný mrav a způsob v jednání? Z du,
cha rodinne-ho se bere, z oné rodinné lásky :se
bere, kteráž vede všecky členy “k tomu, aby se
milovali navzájem. Tot jest přirozené pouto ro
diny.,

Ve sv. přijímání vcházíme. v srdce Spasitelovo
a tím přijímáme ducha jeho lásky, jeho cítění i
smýšlení lza své vlastní. A vpravdě zdaž není
první milostí sv. přijímání ona soustředěnost, s
níž se takřka noříme v Krista Ježíše a že s ním
začínáme robcovati -.ze způsobu nejdůvěrnějším?
Pravím nejdůvěrnějším _—.ne'bot ten, kdo nechodí
k sv. přijímání, zná z víry pouze šat, pouze ze—
vnějšek Spasitelův, a nikdo nepozná sladkosti rne—
du, leč až ho okusí. Tehdy pak může říci s kte
rým-si velkýjm isvětlccm: >>Jedním svatým přijí
máním poznávám Krista Ježíše, jeho bytost i jeho
dokonalosti lépe nežli veškerým jmo-žným roz
umováním

!<<

A nezapomínejme také ještě toto: život jest
tak krátký,

že kdybychom

m-ě_1idojíti k poznání

pravdy vůbec a- Boha zvlášť důkatzy toliko roz
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umovými, poznali bychom pouze několik málo
pravd. Ale Bůh chtěl, abychom poznávali . také
mnoho srdcem, a proto vložil do něho samostat—
rzý přirozený cit, jen—žnás učí rozeznávat dobré
od “zlého a prav-du ode lži; proto vložil v nás i
přirozenou sympat-hii & antipathii. Nuž a snažíme-li
se poznávati Boha, vyciťíuijeme především jeho
dobrotu; a od ní postupujeme pak .k ostatním jeho

vlastnostem, ale spíše pozorováním, nazíráním a
-citem, nežli rozumem.
A v tom právě chybují mnozí, že činícc díky
po, sv, přijímání, rozumují, kdežto přece díkuči
nění jest po výtce jen modlitba; a tak mnoha slo
vy maří účinek sv. přijímání. Poslouchejme přece,
co k nám Pán Ježíš po sv. přijímání mluví, nebot
nyní jest čas ne k badání a hledání, ale čas k po—
žitku. \V tuto chvíli učí nás Bůh sám: Et erunt
docibiles 'Dei. »A bud-ou všickni poučováni od
Boha.<< (Jan- 6, 45.) Jak poučí matka nemluvně o
.svě lásce a své neobmezen—é dob-rotě? Stačí jí u—

ká'zati mu, že je miluje. A rovněž tak činí Bůh.
A tož mějte stále na paměti, že ten, kdo nechodí
k sv. příjímání, nikdy nepovzná Srdce Spasitelo—

va, ani rozsah jeho lásky. Srdce nelze poznati,
leč .když je člověk cítí, když cítí—jeho ÍllllkOt.

Často snad neznamenáš v sobě žádné duchov
ní radosti po sv. přijímání. Než počkej jen. Slunce
se ukrývá za »mraky, ale ono jest v tobě, a buď
jist, až bude třeba, ucítíš je! — Ba co dím --
vždyť ty už je vlastně cítíš

nyní! Nemáš—li po—

koje, necítíš—liv sobě touhy, abys vždy

více a
(39
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více Boha oslavil? A což je to jiného, ne-li údery
Srdce. Spasitelova v tobě?
-—))

IV

((-——

()NEČNĚ to poznání, ktereho o Pánu Ježíši
_ ve sv. přijímání nabýváme, vede duši k to
mu, že si uvědomuje, že cítí toho potřebu, míti
Jej nablízku a s ním důvěrně obcovati. Duše. kte
rá Spasitele pozna-la, která ho okusila, nemá již
smyslu pro žádný požitek jiný ——a vše. co je
stvořeno, zanechává ji chladnou a lhostejnou'. -—
Bůh vložil již do ní požadavek, jehož nikdo, jehož

žádný tvor neukoň.
Kromě toho cítí duše neu-stálou touhu po Je—
:'Zíšovia jeho slávě. Jejím heslem jest: Jen' vpřed,

jen vpřed a nedat se zastaviti žádným požitkem
pozemským. V'zdychá jen „poJežíšovi, jenž ji vede

ze světla do světla. Ježíš jest nevyčerpatelný a
ten kdo Ho požívá, nem-ůže ani sebe dosytiti. ani
jeho vyčerpati; jest vždy ještě možno jíti hlou
běji v propast jeho lásky.
Oh požívej, požívej často Spasitele ve sv. při
jímání, chceš-li Jej oprav-du poznati!
Než řekne ti snad někudo: Měj se na pozoru,
abys Ho mezneužíval! -— Ale „což vyvolení; v
nebi požíivajíce Boha zneužívají ho? Osh nikoli!
Nilk-dy ještě nepožívají dost! — Nuž, oku'ste -—
gustalte, okuste Pána a uvidíte — až jej přijme—
te, pochopíte!
Jaké- to neštěstí, že nám nechtějí věřiti & ch'tě
jí přece jen Boha poznati pouhou Věrou! .Olku-ste
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napřed a potom pozmá-te! A kdyby nevěrci se
chtěli připrav-ití k 'hodnému přijetí Krista Ježíše,
pochop-ili »bydříve či později a to lépe lnežli všemi
slo-vy a rozumovými důkazy! Vždyť prostý, ne
mděllaný člověk, který hodině přijímá, zná l'lo
lépe, nežli vědátor .plniý učenosti, který k sv. Dři
iimání neohodí.
Ozp'a-kuijitedy vše ještě jednou a pravím: Bla
ho a rad-ost ducha lze nalézti V míře nejvyšší ve
sv. přijímání, a čím častěji přijímáme, tím. jsme idu,
chovně b'laženější. Bůh sám jest jediný zdroj lbla
ha: není blaha leč v něm, a on si 'pozůastafvilsám
sobě rozdávati lje osobně. A 'jest věru dob-ře pro
nás, že chceme-li blaha dojíti, musíme jíti až k
Bohu; takto aspoň neo-ddáváme se tvorům a ne
hledáme svélho posledního cíle v nich! Ani kněz
nám nemůže dáti „pravého blaha. Činí nás sice ú
častny vykoupen-í, očišťuje nás od hříchů, vrací
'nám pokoj čistého svědomí, ale blaha a radosti
nám dáti nemůže.
Ba i Maria — Matka milosrdenství, uvede tě
sice na pravou cestu, usmíří hněv uraženeho Syna
svého-: ale jen Bůh sám může ti dáti „radost a bl-ah-o
duševní. _ To řekli již andělé pastýřům: »Zvěsituji

vám radost velikou-: narodil se vám Spasitel _
příčin-a a zdroj vaší radosti.<<

Radu-jme se i my! Týž Spasitel jest na oltáři.
aby přicházel do srdcí našich a aby vléval do nich
tolik radosti & blaha, kolik jen můžeme snéstí v
očekávání těnchnadostí nevýSlovmých, které v ne
beské vlasti konce nema-jí.
C>20
0 sv. přijímání. — 6.
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sv. PŘIJÍMÁNÍ A ZÁKON LÁSKY.
Dabo legem meam in visceribus
eorum. ef in corde eorum scribam
earn.

Vložím zákon svůj do jejich
útrob &do srdce jim jej napíši.
]erem. 31. 33.

nás spíše srdcem nežli rozumem Spasitele

ŠVATĚohsálpa-ti.učí,
přijímání
netoliko
že násještě
osvěouijenýbrž
zjevu-je
zvlášťa
S'I'dlCÍnašemu zákon lásky.

Eucharistie
Všecky

jest po výtce svátost

sváito-sti d-okaizu-jí sice,

lásky. ——

Že: nás Bůh-mi—

luje, přece však jsou jen dary Boží. Ale v Eucha—
ristii dává se nám dárce sám, sám Bůh!
_A proto zvlášť ve sv. přijímání poznávám:
onen zák—onlásky, jejž nám přišel zjeví-t Spasitel;

v :něm dostáváme také zvláštní milost lásky, v
něm máme konečně lépe než kde jinde příležitost
cvi—čiti,osvědičo-v'a'ti ctnost

lásky.

-—>) 1 (<—

ŘE—DEVŠÍMvšak, co jest láska? _—Láska je

'dar; a proto i třetí božská osoba z Trojice,
Duch Svatý, jenž od Otce i Syn-a jako lázska vy
chází:, jest vlastně Dar — Donum. A podle čeho
poznává se láska? Podle toho, co dává. Nluž --
hle tedy, co dává nám Pán v Nejsvětější Svátosti:
všecky své milosti, všecko-, co má, má. pro nás,
dává nám tu sama sebe — zdroj všech darů a
milostí, dává nám tu podíl na záslwhách celého

svého života; a když tu dostáváme takový úplný a
dokonalý dar, jsme nuceni patrně lásku Boží' k
nám uznati.
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A jak jsi počal milovati svou matku? -— Zá—
rodek, pud lásky byl sice již v toibě, ale dříma'u,
nedávaje známky ži—vo'ta.Láska matčina jej však

probudila: starala se a trpěla pro tebe, živila tě
svým mlékem a ,z toho vel-.komy-slnéh-odaru tys
poznal její lásku-.
A hle! rovněž ,tak Spasitel, když se ti dává

celý, když se také tobě

zvlášť dává, dokazuje

ti, že tě osobně a nekonečně miluje. Neboť on jest

v Eucharistiitaké k vůli tobě a celý k vůli

to bě jako. pro každého jiného. Pravda _ ostatní
lidé ovšem ho také požívají, ale jen jako slunce:
prospívá sice i jim, ale oni ti nemohou za—brálniti,
aby ses netěšil 'jeh'o !pap-rskům, jak chceš.
Hle, tak tedy píše Bůh zák-on lásky v naše
srdce ve sv. přijímání! Bůh jako-by byl chrtěl

tehdy říci: »Již nebudu psáti zákona svého na
desky kamenné, ale Vpíšu jej do vašich srdcí
písmem -ohznivým!<<Ach, kdo nezná Eucharistie,

nezná lásky Boží, poznává nanejvýš jen některé
její účinky, tak jako žebrák poznává štědrost bo
háčovu z několika haléřů, jež mu dal. Avšak ve
sv. přijímání vidí křesťan, že ho Bůh miluje celou
silou své lásky, jaké jest vůbec schopen. Chceš-li
tedy pozzma'ti lásku Boží k nám:, přijímej Bucha
——a nemáš pno

risrtii a _pak „pohled do svého vnitra
.třeb—íhlediati jinde jiných důkazů.
_.4))

II

((_—

VATÉ přijímání nám dává milost, abychom
Ježíše milovali. Abych—omtotiž Spasitele mi.
lovali láskou přátelskou, jest k tomu zvláštní milo—
6.
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sti třeba; a Ježíš přicházeje k nám ve sv. přijí
mání, přináší nám ji právě v témž okamžiku, když
klade v duši naši předmět této lásky — totiž sa
ma sebe. Před poslední večeří ne-žádal Pán Ježíš '
od sv. apoštolů: »Zůstaňte v mil-ování mém...<<,
tot by býval-o bylo mnoho, a oni by nebyli sroz
uměli. Ale po večeři mepraví již pouze: »Milujitc
Boha,

miluj-te bl-ižníh-o,<<nýbrž

d-í: »Milu-jte mne

lás—kow
bratrskou, přátelskou, láskou, která by byla
vaším životem .a zákonem vašeho života. Níon
jam dicam

vos se—rvos, sed amicos

meos

——již

vás .nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás
přáteli svými.“ (Jan 15, IS.)
'
Nebudeš-li tedy chvod'ivati k sv. přijímání-'.,ne
budeš nik-dy m'i'lo-va'ti'Spasitele jako Tvůrce, jako
Vykulpitele, jako Soud-ce svého, .a nepoznáš v něm
nikdy přítele! Jet přátel-ství založeno na jednotě,
na jisté sterjznosti, podobnosti, aale jednoty a podob
noslti ,s Bohem nelze nalézti jin-de leč v Eucharistii.
Kdož by se také jinak odvážil zvánti se přítelem

Božím a míti se za hodna zvláštní náklonnosti
Boží? Slushla,který by se choval k pánu jako při
tel, urážel by ho: k tomu musí mu dáti pán právo
a sám h—onaipřed tímto jménem

o-sloviti.

. Ale když Bůh sám přišel zasednou-t k našemu
kibu, kdy-ž přišel, aby s námi vešel v společenství
živo-ta, mi-l-ostii zásluh, a když sám napřed takto
milostivě nálm vyšel vstříc, není to smělost, když
se odvážím a nazvu Jej vší-m právem svým příte

telem'. Proto také Pán Ježíš řekl svým apoštolům
po poslední večeři: »Jtiž vás nelnazývám služební
ky.<<(Jan 15, 15.) »A jakž je tedy budeš nazýva
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ti, Pane? Snad jmény svatých archandělů: Sláva
Boží — Michael, Síla Boží _ Gabriel, Lék Boží
__ R.afael?<<_ »Ba nikoli, zváti je budu svými
přáteli. Vy jste“ přátelé moji, protože všecko, což
ko-li “jsem přijal od lOtce, dal jsem vám; vy jste
přáltelě moji., protože jsem vám svěřil své tajem—
ství

král—ovské.<<

A ještě větší jlméno jim dal: když se zjevil
Maří Magdaleně, řekl jí: »J-di k bratřím mým a
pověz ji.m!<<(Jan 20, 17.) Jakže, k jeho bratřím?
Může-li býti co čestně'jší-ho? A to sv. apoštolové
přijímali před tím jen jednou! Což teprve budeme
my jeho b-rat'řími, kteří jej *přizjí'málmetak často

kráte'!
dež by se nyní bál milovati Pána Ježíše lá—
skou bratrskou? Ghvějeme se sice, když jzdouee
k sv. pijímáťní ulvaž—ujeme,kdo jest On a co jsme

my, a jest dobře tak, neboť potřebujeme je-h-omi
losti „a smilo'váení, avšak po svl. přijímání raduljfme
se! Tul již není třeba strachu“ a bázně, i sama po
kora musí ust-oupiti radosti. Viz Zachea, jak se
raduje, “když Pán Ježíš přijal „jeho pohostinství!
Avšak vši'mni ti též, jak jej ta návštěva božská roz—
nítila k dobrému: jet hot-ov oběto-vati vše a na
hraditi ško-du učiněnou čtvernáso—b-i
Čílm. častěji budeš přijím'ati, tím více se roz
nítí tvá láska, tím více se rozšíří t_vé s—rdce,tim
něžněji & vrouoněji budeš milovati, nebot Ježíš
vkládá do srdce tvého mil-ost, abys Jej mohl mii
l-ovati! Přichámíť sám roznítit v srdci našem oheň
své lásky, udržuje 'jej častým-i svými ná-vště
vami a ro-zd'mychuje jeho ztravuijící 'pila'men: ont
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_jest v pravdě onen uhel ohnivý, jenž nás rozmě
cuje k miulová'ní —- »carbo, qui nos infla.mmat!<<*)
A tento oheň ne—u'hasínásám od sebe, lelč jen když

my sami tomu- chceme, neboť .ni-k-olivmy, nýbrž
sám Ježíš

Kristus

udržuje

& -ži;ví jeho

p-la'me—na

dodává mu síly & ne-uzhasíš-li ho tedy dobrovolně
sám hříchem, neuohals'n-enikdy.

Ubozí vy křesťané, kteří přijímá-te jen jednou
do roka, čeho 'tílm.chcete dosáhnouti? Rozněcu'jte
přece

čarstě'jfi—svůj

slabý-

-oh.ní'čeik ;na této

7výhni

božské lásky, a je-li. vám možno, třeba i každo
denně. Či myslíte, že budete planouti- ohněm lá
sky, rnebudle-li' se naň přiklá-dati?
__„»

II—I <<—

V. přijímání nás také určí lásku osvězdvčo-vati.
__ Pravé & dokonalé lásky nel-ze osvědčo-vati
nikde jinde tak jako ve sv. přijímáTní—
Oheň, který
se nemůže šířiti dál a dále, ztráví se. sám & uhas
ne: a tož Pán Ježíš chtěje míti naši lásku & vidu

zároveň, že jsme k tomu neschopni, vlévá svou
vlastní lásku. v naše srdce. A tu pak cokoliv po
svatém

.přlij'ňmá'vní
rk-onáme, děje se ana božském

zá

kladě, neboť máme .v sobě i milost i sám ipředmět

botž'ské'lásky. Proto jsou také projevy lásky naší
v—„zzbuvzovanépo

“ča-s .dí'kuěinění

po

sv.

'přijjmání

lepší & vro'uonější: jsmeť .blíže Tomu, jenž sám je
v nás budí. ] vylévej tedy před Ním celé srdce

sve.
\

') Sv. Jan thaut.
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Nehleď tak na to, abys vzbuzoval

mno'hé lůiko—

ny rozličných ctností, jako spíše na to, abys ne
zbraňoval yzrůstání Ježíšovu v PSOb-ě.Rozšiř své
srdce,

ulzaa'vřis ním. -— abych tak řelkl — kun-edkou

smlouvu k společné-mu obchodování: on ať je tvůj
duchovní kapitál _— a uvidíš —- tvůj zisk bude
dvojnásobný, protože i tvůj fka'p-itállse stal dva

krát větší. Budeš-li takto pracovati s Pánem Ježí
šem a. na N*ěm,jako na. svém 'zá'kladě, vynese ti to
více, než ikdyž se b-u-d'ešpřičiňova'ti, abys rommno
žovaal své ctnosti.

IKdyž tedy :přijímáš Pána Ježíše, zadržuj Ho
co možná nejdéle ve svém 'srdci a dopřej .mu *hod
ně volného místa: 'v tom se jeví a osvědčuje láska
vipra—vdědokonalá; neb-ot láska, která jen stále
hiři'clhůopl-akáavá a trpí, jes-t ovšem

dobrá

a Zá—

slu-žná, avšak oužíi 'srdce a tísní je myšlenkou. na

další a další obětí a utrpení, která bez přestání
snáší. Ale zde naproti tomu. se srdce šíří 'volným &
plným ro'zpjetí'm a otevírá se dokořán.
Těm-to slovům ovšem “ne-rozzuimíten, kdo k sv.
přijímá-ní nechodí: ale jakmile :se jen trochu ža
thře'je tím božským ohněm, pochopit.
!Nepo'stačí' “tedy pouze v Eucharistii věřiti: jež
třeba také jednati podle těch. zákonů, které ukládá.
Nuž a Eucharistie jest především. svátost lásky;
;a Pán Ježíš chce, abychom měli podíl na této lásce
,a tou láskou pro-dchnuili 'svá vsrd'ce. Přicházejme
“te-dyk Ježíšovi s .lásko-u,musíme býti ovšem také

pokorni _ pravda: ale láska ane'bo asrpoň touha.
abych-om- Ho vpravdě milovali. mají w nás (pře
vládá-ti. Osvědčujme božskému Sir-dciPáně něžnost
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svojí lásky & zvíme pak, co lásky jest ulkryto ve
Veleb-né Svátosti!

(>O

SVÁTOST BOŽÍ DOBROTY.
In funiculis Adam traham eos.
in vinculis caritatis.

Pouťy blahovůle táhl jsem je.
vazbami lásky.
Os. ll. 4.

EJSV. Srvátost dává okusiti duši hodně při—
jímající tolik blaha a sladkosti-, že [jich:jinde
nelze nalézti. A proč nám dává Bůlh oku
siti tuto sladkost svou? Protože jenom jedlna je—
'

diná; věc je 's to, aby nás k Bohu připoutala ——to—
ti'ž jeho „dobrot-a. Mezi dvěma, kteří si .nerj'soulrovni,

není lásky: mocní tohoto. světa jsou o-blklopeni zá—

vistníky, a králové nemívají přátel, nesníží-li se &
nevyhleda'jí-vli si jich. Tak také chnvě'jeme se před

mocí Boží ; ani jeho svatost nás nedovede ;k .němu
připoutati, ale pro jeho dobro-tu Ho milujeme: ne
boť víme, že nás ClllCC
'spasiti, že sestupuje a snižuje
se až k nám; a ze všech tajemství v životě Pána
Ježíše rozněcujř nás 'k-lásce nejvíce ta, v nichž se
jeví větší & .něžně'jší ljeho dobrota.
Kdež vidíme
Pána Ježíše :p-řijímatí od lidí božskou úctu“ &llásku
největší?

'MILIdJI'CÍ
se mu kla—nějív jeslích,

protože

se právě v nich jeví talk milování .hodmý. Slepý od
narození tak jest doj-at dobrotou Boží, kterou mu
.ležíš prokázal, že Ho chce násled-ova'tí; Magda—
lena slyší, že se jí o-dpouš-tějí huříchcové její, & její

srdce již „hoří plamenem, který .už neu'hlasne:
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ano, člověka nedovedetc opravdu- získati leč “jen
dobr-otou. A proto itaké církev, která zajisté dobře
rozumí věcem božským, praví v jedné modlitbě:
Deus, cujus natura bon-itas — Bože, jehož přiro—

zenosltí jes-t dobrota . .. Cože? Což neplynou vše
cky vlastnosti Boží z jeho podstaty?
Jet lpfřece
Bůh a celá jeho podstata ve všech božských

vlastnostech, a všecky ty vlastnosti Boží jsou bez
odponu sobě rovny... než přece zde na svě-tě
nám lidem jeví se přirozenost Boha hlavně .v tom,
že jest dobrý: Deus, cuius natura bonitas.
—» „

<<—

R'OTO tedy musíme milo-va-ti Pána Ježíše
' zví-ce tam, kde nám ukazuje více dob-roty.

Nuž, a neukazuje-li se právě v Nejsv. Svátosti ve
sv. při-jímání dobrota 'Pána Ježíše způsobem. nej
skvě'lejším? Sněm Tridentský praví, že v této
Svátosti vylévá Bůh všecko bohatství své lásky:
Divitias divin-i sui erga homines amo-ris vel-ut eff-u
dit. Více zajisté :než sama sebe Bůh dát-i nemohl.
Vždyť přijímáme ve sv. přijímání Krista Ježíše
jako Boha i jako člověka, a spolu zásluhy jeho ži

vota pozemského, vykoupení a všecko jeho ovoce
i záruku věčné s'lávy. Přijímáme zkrátka všecko
to fbla-ho, jež !zdle 'Bůh 'člověkzu: může dáti-.

A my také círtí'me toho blaha: jest však též
třeba, abychom \h-ookoušeli, neboť bez sladkosti,
která plyne ze spojení s Bohem, jest velice těžko
v stavu milosti Jsetrvati.
Pokání vrací .nám sice s-tav milosti a uzdravuje
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nás, avšak samo je prostředek příliš silný, je to
vítězství dra-ze koupené a zanechává v znás “úna
vu .zboje, který nás stál-o.A tož tato svátost, která
nám vrací nadpřirozený život milosti, nestačí na
to, aby v nás také tento život delší dobu udržela,
a kdybychom 'zů'stalli jenom při ní, byli “bydhom.jen
jako lidé :z těžké nemoci se plo-zediravu'jící!

Čehož je tedy třeba, abychom měli plnost ži
vota?

Svatého přijímá-ní„ neboť to ;je ten clélčivý
balsam, to milé a živ-otod-árné teplo, to výživné
mléko Spasitelovo, jak dí prorok: Aid u'bera porta
bi—mini-— U prsů

chováni

budete.

(Is.

66,

12.)

Eucharistie je to tedy, která nám po vykonaném
pokání vrací dokonalý pokoj. Z úst samého bož
ského Spasitele jsme rslyšelí ta potěšující slova:
»Jdi v pokoji a nehřeš ji-ž!<<Toto slovo, jež plyne

z jeho dobrotivélio srdce-, padá jako nebeská rosa
v sr'dce naše hříšná a bolavá!
Svaté přijímání působí rtéž stálost “a vytrvalost
v dobrém. Daleká 'cesta, kterou má “člověk před
sebou, .odstraš-uje; a když ji člověk nastupuje, ':Dřl
chází obyčejně pokiu—še'ní:Tak dlouho to nevy

držím!

Chceš-li však

vytrvati,

přijí'mej svaté

přijímání.
'
Kdo chodívá .k sv. přijímání, je 's to, aby se u—

choval ve stavu .miloslti pro nebe .— ale nebe je
tak daleko-! Jaké: víry je tu třeba člověku„má-li
k .němu i do takové dálky neodvratně upírati
své zraky: i není živo-t podle víry nic jiného, leč
nepřetržitá oběť, neustálý boj, boj bez přestávky,
bez oddechu, a nikde není posily a pomoci. Po—
dobá se člověk v tom boji po-utníku, jenž se
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vrací zdaleka do vlasti: dlouhou cestou unaven
ztrácí mysl i naději. A proto-ž kdo zřídlka kdy
chodí k sv. přijímání, neuchová stavu milosti na
dlouho; a ucho-vá-li jej, není zcela bezvadný, ne
boť usa—zuje se na něm prach lidských cest a
k'alí jeho lesk. Tomu učí zkušenost.

Jak snadno lze naproti tomu uchovati stav mi
losti v úplném 'ne'por'u-šelní,chodíme-li často k sv.
přijímání ! Nebo-ť tu ho nemusí člověk ostříhat-i !pro
nějaký až :vz-dátlernýden, nýbrž jen pro zítřek a

nebo snad jen pro dnešek. Vímeť, že tento stav
milosti jest o-ne'n svateb—ní šat, který jediné o
pravňuje .k svatební |hostině; i vystříháme se tudíž
h-říchulz lásky, abychom se oň nepřipravili, a tím
to způsobem s—táváse sv. přijímání jistou ochra
nou proti .h'říclhau,
jehož se můžeme takto uchrániti
až do smrti. — Mluvím totiž jenom-o hříchu dobro
volném. JaJkž by také moh-la duše, která každo
denně chodší k sv. přijímán-í, zklesnouti v pokušení?
Vždyť ví, že by :se tím připravil-a o sv. přijímání.
po němž to'lilk touží, a tak jes-t sv. přijímání ,pod

por-ou, která člověka sílí a zadržuje, aby neklesl.
A já se přiznám, .že si stav milosti bez častého
přijímání ani ;před'stavit'i nedovedu. Totéž ostatně
soudí i icífrke'v svaltá, kteráž

nás vybízí lhllalsem

sněmu. Tridentského ku každodennímu sv. přijí
mání. Někteří tvrdí však, že jest přitom veliké o
patrnosti třeba: že sice cí-nkev to míní v th-eorii
dobře, ale vskutku že-nelze její 'rady, leč jen .má
lokdy, užíti. A obecnému lidu vě-řícímu' stačí !p-rý,
podle

jej-ich .názo-ru', jde—li k sv. přijímá-ní jen

o

většíchslavnostech. _- Ale těm my odpovídáme.,
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že Eucharistie jen takto občas p-ožívaná nebyla by
leč jen pokrmem k-romobyčejnýrm;kdež jest však
potom nějaký pokrm obyčejný, kde jest pot-om ten
chléb vezdejší, jehož potřebujeme, abychom ne—
klesali? Jakž bychom pak mohli udržeti v sobě
oheň lásky k Bohu, ve kteréž vůb-ež záleží vše
cken život i .záslunžn-ovstkřesťanských ctností?

Často jest s'lýchati otázku, kterak se jen \mohlo
státi, že Evropa 'ztratila víru. Ac-hjen tím, že lidé
vůbec k “sv. přijímání nechodí, aneb-o jen zřídka
oho-dí. .lansenismuls

odehnal

věřící lild- od stolu

svátostného a lid pak pozvolna ztrácel duciha Kri
stova. ducha víry a lásky, až ochcromenklesá vy
sílením.
Jak jej přivésti k životu? Vraťte mu ten chléb
náš vezdejší, jejž rmucírkev nabízi, přived'te jej zpět
k eutcharisti'clkémuf ohnisku, postavte jej zase na
svátostné životodárné výsluní! Avšak k oživení
víry mezi národy píší se namnoze. jen knihy :]
učené rozpravy! Oh víra se nevyrozuimuje z lidu:
jef víra milost, a té sluší lhledati v samém jejím
zřídlur, za stolem svátostným!
Svaté :p'řijímán-í črimí"tedy stav milosti člověk-u

vzácný a zaručuje nám setrvání v něm, poněvadž
'staví Krista Ježíše za nejbližší a bezprostřední
jeho cíl. Také ctnostem našim dodává stálosti a
usnadňuje nám (jejich konání, poněvadž v nás živí
lásku; činí je také milejšími a 'p-říjemnějšími, p-o
něvaldž ji—mpředkládá živou-cí cíl. A proto nelze
ani sdo-staltelk „častější JSV.přijímáni doporučovati.

A není to Zneužívání: jako dítě, které svého otce
navštěvuje a stále u něho jest, nezne-wžívá lásky
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otcovy, rovněž tak má se -to i s věřícími a Nejsv.
Sváttostí.
Připravujme se jen sv. přijímáním na nebe:
neboť tam budeme věčně po'žívati té'hzož Pána—Je
žíše, tam budeme živi z jeho poznání a :lásky. :Při
jímejme tedy dobře :zde na zemi, abychom to u
měli jed'nou v :nebi: sv. přijímání -— časté a hodné
svaté přijímání jest jrilstázáruka spasení věčného.
OK)

SVÁTOST ŽIVOTA.
Nisi manducaveriťis carnem Filií
bominis et. biberitis ejus sanguinem, non babebitis vitam in vobis.

Nebudete-li jisti těla Syna člo
Věka a pití jeho krve. nebudete
míti v sobě života. Jan 6. 54.

*Q/TĚLE'NÍ jest, “podle výkladu sv. Otců, ja
kýmsi druhým stvořením: v 'Kristu Ježíši
byli :jsme jako .znovu stvořeni a ku ztra
cené důstojnosti znovu povýšeni: v něm měli jsme
zase zatracený život, ztracenou“ důstojnost: Re
creati in Christo Jesu. (2 Km. 5, 17.) Nové stvo
ř-ení v Kristu Ježíši.
A co ,je řečeno o vtělení, “je řečeno též o Eu

charistii, která vlastně není nic jiného leč rozšířené
vtělení. Vizm-e tedy, jak v Eucharistii nalelzálme

život a to božský život, který hřích v lidstvu
zničil.
——-» I

((—

EŽÍŠ Kristus řekl: »Kdo jí mé tělo, živ bude:
a nebudete-li jísti těla Syna Člověka & >píti
jeho krve, nebudete míti v sobě života.“ _—[Ale
'
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což křest svatý, jen-ž nás za dítky Boží p-ovz-náší-.

což ten nám nedává nový nadpřirozený, božský
živo-t? A což svá-tost pokání — zdaliž mám ho ne
vrací, když jsme jej .byli hříchem *ztratiliP! Což
tedy znamenají“ uvedená slowa Spasitelova, jež on
jak-oby přísahou slavnostně dok'ládal? T-ut se
zrovna zdá, že si víra katolická ve své nauce od
porulje. ——A přece není tomu tak. Eucharistie

jesi

svátost života, protože nám dává život dokomalý
život jj'l'Žúplně. vyvinutý. Dítě den staré má o'vše-n

také život; a nemocný, jenž povstává z těžké 'ne
moci, má jej ovšem také: avšak zanechte -o.noditi
bez ošetření a nedejte nemocnému. léků a sílícíhc
pokrmu, a zakrátko ztratí dítě život, jejž sotva
začíná, a nemocném-u “se přitíží. Tak i křest a po
kání dávají nám sice život, ale nestačí na to, abs

jej v nás udržely.

Proto Spasitel, když vzkřísi

dceru J air-ovu, pour-opičí,aby jí dali jist. [ jest ted:
člověku třeba lsv. přijímání, nemá.-li s.lá-bjn-outiví.

a více. A jakž by také křesťan byl s to, aby ži
život andělský? Jest sice možno pracovati a ko
tratí pro nebe záslužné skutky, jsme-li v stavu mi
losti, ale abychom to vydrželi po delší 'dobu, mu
síme požívati

'tO'hiOt-O
pokrmu silných.

A není ji

ného prostřed-ku, kterýž by nás dostatečně síli
k tuhému každodennímu boji, le-č tento.
I modlitba, ačkoli je přece dobrá a potřebná
se vám “znechutí, až jí docela konečně zanecháte
nebudete-li jí síliti sv. přijímáním.
Má—li člověk vésti živ—otkajíoný

a má-li přec!

postoupiti kupředu po úzké a obtížné cestě odři
kání, musí .býti poslu-še—nbožských vnuknutí Krist
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Iežíš'e, kteráž mu dává, často-li jeho přítomnost
v srdci svém obnovuje. Tomu však zdá se odpo
rovati život poustevníků na poušti; než nezapo
mínejme, že .pouvstevnícikaždou neděli chodívali
do klášterů k sv. přijímání.. Mělit ho věrrw více
třeba, nežli kdokoli jiný, chtěli—lí ve svatosti ně—

jaký pokrok činiti. 'Ne-boť to jest mým pevným
přesvědčením: čím světější chce kdo život vésti.,
čím čistší chce kdo býti, tím n'utněji též potřebuje
častého "sv. přijimání. Žádát takový život více
obětí, a k těm jest zase třeba sil. Máš-li kdy těž—
kou: práci, “jišvíc-e: "atak měj i sv. přijímáni za svoji
výživu a posil-u. Neníť sv. přijímání nějak-ou zvlášť

obtížnou ctností; také není u'sta'noveno jako za
odměnu .našich ctností, a-máme je požívati ne pro
to, že jsme svatí, nýbrž abychom se jimi stali!
Přijí-miejtedly proto, že's slabý a že's .přetížen ob

tížemi: takové rprávě volá Ježíš Kristus k svému
sv. stolu: »Pojd'te ke mně všickni, kteří .se lOpotíte
& jste obtí'ženi, a já vás ob-čerstvírrn.<<A že nás ně
kdy sv. přijímání neosvěží & neposílí, toho příči—

nou jest to, že si je sami činíme obtížnějším nežli
samo jest, že se “při něm namáháme

o manohé

ctnosti, abychom je vzbuzovaJi až do únavy,
zkrátka, že ještě při sv. přijímání pracujeme, mí—
stvoabychom se jím sytili & osvěžovali. Když ted-y
přijímáš', hleď hlavně jim se občerstvovati __ a nač

by ses také staralo něco jiného? Vždyť jdeš-li na
hostinu, nejdeš tam proto, abys projednával své
soukromé záležitosti a obchody: tak i při sv. 'při
jímání hled především, abys chutnal toho po
krmu nebeského, a poněvadž požíváš chléb am
85

SPVÁTOS'T ŽIVOTA

dělsíký, fsetrvej nějakou chvíli ve sv. rozjímání.:
Ale ty nev-ěnujeiš té chvíle na to, aby-s okusil Pána,
svého, a proto odcházíš od sv. přijímáni znejpo-ko
jen a nedojat! Dělejž aspoň v duchu-, co dě'lávaji
karthlusiáni: ti totiž díky činíce p-o sv. přijímání
leží před oltářem na tváři své! Zbožní—li-d'é říká

vají: »Moje svatá přijímání nenesou užitku, nebot
já při nich nic necítím.<< Avšak to- není správné:
neboť mají z nich pro-spěch již proto, že mají
život v sobě! Známko-u hodného sv. přijímání ne
jsou nutné nějaké hrdinské etno-sti ane'bo oběti,
které “člověka mnoho .přemá-háwnístojí. Eucharistie

se totiž jeví buď jako síla anebo jako sladkost ve
svých účincích: tak—jest také předobrazena v Sta
rém zákoně, brzy jako. c'hlěb 'všeckfu' líbeznost
v sobě mající, brzy jako tajemný chléb 'při-nes-ený
zmalátnělému Eliášovi, jejž sílí na další cestu,
brzy jako oblak na poušti, jenž ve dne skýtá stínu
a chladu a v noci světla. „Taková jest Svátost O!
tářmi: nemáš-“ili síly, dlá ti ji; jsi-li unaven, Oblč'ell'SÍVÍ

tě; poskytne ti případné pomoci v každé tísni a
potřebě.
A výsledek toho všeho, co jsme řekli, jest:
Chceš-li býti silný, chceš-li míti v sobě hojnost
života

——přijímej!

»Kdo věří ve mne,<< řekl Spa

sitel, »spasen bude<<; avšak mluvě o Eucharistii
řekl.: »Kdo jí mě tělo, živ .b.ude,<<t. j. bude míti

plnost živo-ta, ne snad jen nějaký slabý živo-t,
nýbrž přijmozdroj a pramen života, život, jenž sámi
sebou trvá a stále trvá, jen když jej člověk utmí'
si »o-svojiti, totiž živo-t samého Krista Ježíš-e, živo-t
lásky, jenž trvá tak dlouho, dokud jej milujeme.
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Tělesně zůstává v .nás Pán Ježíš ovšem jen na
krátko, ale účinky sv. přijímání trvají déle, a jeho
duc'h zůstává v nás; svaté způsoby jsou jako obal
nějalkélho léičivé'ho prostředku: obal se rozloutpne a
odsterajní, a lé'k působí blahodárně přímo 'na tě

lesný organismus.
Nepochopu'ji, jak je možno uchovati se hříchu
ve světě |bez .sv. přijímání. Jsou “také 'zbož'né duše,
které říkáfvaijí: »Ach, já nemusím chodfiti k sv.
přijímání: mámf klidné a pokojné srdce-.a Olh, bo—

hužel příliš klidné je máš! Tento klid věští bouře.
Ach! Neobdivuj se přece tolik svým ctnostem a
nevěř tomu své'mu klidu a- nespoléhej toli'k na
sebe: ale snaž se, abys činil v ctnosti pokrok a
při'jímej častěji! Musíš se ovšem v té věci .po'dero

bití úsudku svého zpovědní-ka: ale jen mu vylož
své potřeby a své tužby, a on již uzná, co. .je ti
k dobrému. Ale bohužel mnozí mají dovoleno |ča.
stější sv. přijímání a odří'kají se ho pod jakoukoli
záminkou: že jsou unaveni, že jim není volno, že
nejsou dosti nábožni atd,..
'
'A zatím [je to lest d'áblova, a kdo se“jí dá pře

mluviti jednou, toho bude pokoušeti podobnými
záminkami každý den.
A kdo tak jedná, dopouští se neslušnos-ti a
hrubé urážky proti Spasiteli, “nebo-ťdovolení zpo
vědníka tvého, že smíš častěji .k sv. přijímání cho—

diti, jest vlastně pozváním samého Spasitele, a ty
se odvažuješ je odmítnoutii? Však také i z těch
zanedibaných sv. přijímá-níbudeš jednou účet klásti,
jako ze zakopané hřivny onen lenivý služebník
v evangehu.
0 sv. přijímání. — 7.

87

S'VATÉ .P'ŘLJÍMÁNÍ JAKO .NÁP'RAVA

Nuž přicházej tedy jen často a posil-uj se za
tím svatým stolem, za nímž můžeš najíti hojnost
a plnost života: a ten živ-ot lkéž se v tobě vzmiáhá
vždy více, až by jej Bůh k-onečměproměnil v bla
ženost věčnou!

GC)

sv. PŘIJÍMÁNÍ JAKONÁPRAVA po=
KLESLÉ DUSTOINOSTI ČLOVĚKA.
Deus. qui humanae substantia:
dignitaťem mirabiliter condidisti
et mirabilius rcformasti.

_Bože. jenž jsi důstojnost lidské
přiroz'enosči podivuhodné stvořil
a ještě podivuhodněji obnovil.
iss. Rom.

SEŽIŠ
Nejsv.
Svátost p-o'klesl
také k člověk
tomu,
(&%
aby ustanovil
v ní Hříchem
člověku
navracel
ztracenou
dů—
'
stojnost.
dědičným
hluboko:
zapomněli
svého nebeskébh—o:pův-odu,
ztratil hO'danSt lk'r-ále nade vší-m tv—onrstvem.a snížil

se až k němé tvá-ři zvěře, nad níž měl panovati;
a ta zvěř od té chvíle buď se \mu vyhne, je-li
sla—ba,a má—lidrosti síly, docela se i na něho vrhine:
a tak hřích- udělal 'z jejich k'rále zapřisáihl-ého je—

jich nepřítele. Zůstane sice i na dále člověk krá-lem

_ avšak králem svrženým.
.
Zbaven své nadvlády snížil se člověk ještě
haneub-ně-jihříchy osobními: sní-žil se až na roveň
zvířeti; a 'modláři přiblížili se hřích—ysvými 'k zví
řatům až tak, že si z nich udělali bolhy a klaněli
se jim.. Človělk viděl se již sám tak snížena, že

cítil tajnou potřebu, aby se řklaněl jen takovým
bytostem, před nimiž by se ne—musilsty-děti; svému
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tvořite'lise vyhýbal a jeho pohledu nesnesl. Avšak
tom nejhorším ponížení lidském, hle, jaik podivu
odný vynález má pro člověka Bůh: kdyby ho
o-lalk sobě tak, jak jest, v'tom “bídném jeho stavu,
ahanbil by ho. 'A proto On napřed mu vrátí jeho
ůsto'jn-ost a vážnost pře-d sebou samým, a pak
- ježto jídlo a šat nejspíše dovedou lidi. sblížiti _—
ně-ní i jejich šat a pokrm a dá ji-m roucho Boží

ilosti a poíkrm nebes a tak napraví vše.
K-řestčlověka oči-sti, ctnosti Kristovy ho ozdo
' a Nejsv. Svátost ho .szpojív jedno s Bohem. Ta
)vou ctí zahrnut pocítí sám člověk, jak ve váž
)sti stoupá. A věru, při—odíváťKristus Ježiš kněze

lým. vlastním tělem: De suo vestiens sacerdo-tes,
k dí Tertuillian; kněz jest druhý Kristus — vždyť
:j-ím' živ-í, jeho vůle je vůlí Kristovou, Kristus je
něm. A na této důstojnosti má “podíl 1 každý vč
cí, jenž přijímá: jeho těl-o spoj-ujíc se s tělem

rista Ježíše-, nabývá tím nekonečné vznešenosti
důstojnosti, až by se člověk málem vrhl na ko
napřed ním a jemu se “klaněl!A proč ctí Církev
raté ostatky tak nábožně, nei-li proto, že ta těla
[ živa přijímala Krista Ježíše 'a že"byla údy Je-ho
_ěla? A já jdu ještě dále a tvrdím, že nás sva-té
Fijímání povznáší až nad anděly, ne-li co do při
gzeno-sti,tož jistě co do důstojnosti. Nestáváme—liž
“:ve sv. přijímání příbuznými Krista Ježíše a je
'u podobnými? Andělé však jsou pouze jeho slu
)vé, a když odcházíme od stolu Páně -——
ach,
jak-ou“uctivostí nás doprovázejí. jakou úctu nám
:fdáviají! Hle, jak nás sv. přijímání iDOVZIláŠÍk vět

důstojnosti, než jakoubychom
r

byli měli bez
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hříchu dědičného! -I kdyby byl zůstal člověk be
toho hříchu, byl by vždycky stál až za anděly
avšak nyní po hříchu obrozeín a spřízněn pokrev
n-ě ve sv. přijímání s Kristem Ježíšem, může Jo
sáhnouti vyššího trůnu v nebi, než jaký mají
sami duch—ové nebeští!

A čím častěji přijímáme

tím větší bude jednou v nebi naše sláva: každn
svaté při-jímání rozmnožuje lesk koruny věčné.
Avšak i zde .na zemi proč vynucu'jí' si někter
osoby, na př. kněz, již pouhým zjevem svýr.
zvláštní úcty od nás? Toť Ježíš, jehož v nich tuší
me a jenž prozařuje z vnitra jejich srdrce i .na ve
nek jako Vvůně.pozukryté fialky, kterou již dřív
cítíme, než ji samu uvidíme. Ba zdá se mi, kdy'b'

Spasitel netlu'mil svého božského jasu v srdci při
jím-ajících, že by záři-li—jako

slunce.

O'n však

je

tají, aby »člověk dovedl zůstati pokor.:.ným A přec
ještě ten jas dost proniká: ze světce šíří se pokc
a blaho do celého jeho okolí.
A poslyšte 'zvláš'tě toto: každé duši jest svěře
úkol, aby sebou ještě některou 'ji-nou přivedla

spasení. Ku konání tohoto úkolu jest však třeb
jisté přiměřené duchovní moci a tu lze čerpati je
diné ve sv. přijímání: tomu, jenž má v srdci své!

Krista Ježíše a jenž vám Ho jeví v každém slov
a v každém skutku, tomu byste asi sotva dovedI
od'po-rovati !

Kněz, který slouží mši sv. jenom zřídka kdj
má sice totéž poslání a tentýž úkol “jako drufz
avšak nikdy té moci a té síly působivé, která do
bývá srdcí a je obrací, neboť ta pocháízí a prýš
jediné z Boha. Světců poslou-chati není obtížný
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rrotože jsou dokonalejší obraz Krista Ježíše; i
vířa—tajich poslouchají, -a obracejí celá království
. celěl světy, ne svou vlastní sil-ou, nýbrž skrze
Spasitele, jejž přijímali a, kte-rý 'zářil z jejich srdce
»hnivými plameny. Oh svatí, ti uměli přijímatí
'ána Ježíše, ti Ho uměli urch-ovative svém srdci

oslavovati skrze Něho Otce!
Hle tedy, takto vrací sv. přijímání člověku

.tracenou

důstojnost.

O šťastná

vina ——o fel'ix

>ulpa! Člověče pokleslý, oblečený za trest pro
voji :pýc-h-uv :kůži zvěře, obleo se v Pána našeho

ežíše Krista! Ve společnosti lidské vzbuzuje oby
ejně již šat více méně vážnosti — vždyť proto
..osí'vají zevně na šatu i odznaky své důstojnosti
moci. Nuž, otbleecse i ty v Krista Ježíše a budeš
rto—mtooděvu nebe-ském vpravdě

úctyhodný

i

pravdě ctěný a nabudeš vlivutplné vážnosti ve
ve'm okolí, oné, kteráž jedině může míti účinky
pasitelně. Zach-eus, kterým-Židé všeobecně opo
rhovali jako celníkem, přijal Krista Pána do svého
omu., a hned jej Spasitel prohlašuje “zasyna Abra
amova, a jeho utrhači tichn-ou. Tím spíše po
znáší sv. přijímání tebe .k nejvyššímu šle-chatictvi
tím spíše i tvůj dům, do něhož Pána Ježíše vná

íš, jest úctyhodný a velebný.
H-l'e, náprava naší pokleslé přirozenosti! Nac
im'e ovšem v ráji — to vím, než ten ráj může
ůstati zavřen — jet Eucharistie nový ráj a za
rada rozkoše, v níž Bůh obcu-je s člověkem. A
dýby mně někdo „nabízel onen ráj zem-ský za
ento svátostný, zamítl bychje-j; anoi přese všecky
trapy a bědý zde na zemi zamítl bych jej, jen
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když by mně zůstala Nejsv. Svátost. Vždyť ostat
ně tyto útrapy

&' bě-dy .ne-jso-u hřích, a živímeJ

se takovým vydatným chlebem, snadno je usne
seme, a láska necítí anijúna-vy, a je-li přece n?
jaká, snáší ji ráda.
Avšak zvláště vy, ženy křesťanské, děkvuj
Spa'siteli, že vás plo-vznesl z ponížení a po-robl

žen pohanských, které jsou tolik-o otrokyně a pou
hý nástroj v ruce mužově. Ve sv. přijímání, v torr
že máte stejné právo jak-o muž choditi .ke stol
Páně, v tom leží důvod a příčina vaš h-o důstoj
nějšího p-ostavjení; jediné ze svatěhlo přijímání
které šlechtí vaše 'těla a je s Bohem spojuje, ply
ne vaše vážnost a Eucharistie vás řadí mezi diruž
ky Mariiny. Týž Bů-h vá-m dovoluje právě tak jak:
vašim mužům zasednouti k bodům. nebeským, .
ne'štastni vaši mužové, kdyby vám bránili! V der
který přestanete přijívmati, upadne-te zpět v opo
vržené postavení, z něhož vás sv. přijímání po
vzneslo. Neboť .vaše důstojnost plyne jediné z.
sv. přijímání, a já jiných příčin nenalěuzám. Ča,
od času a zvláště za našiclh dnů vyinalězá ovšen
svět jiné a jine koruny pro- ženskou čest, hájí jej
práva, volá „po emancipaci. Než vaše čest budiž
přijímá-ti Krista .ležíše; vaše práva bu—ďtež:'mííl
úplnou volnost a možnost k Němu se vždy 'blíl
žití; a spoj-ovati se s Ježíšem

ve sv. ho-stii, tvobuf

diž vaše sláva: kéž byste této neb-eské slávy 1,
žívali i v plnosti stanů věčných!

0:0
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sv. PŘIJÍMÁNÍ _ SVAZEK POKOJE
A MÍRU s BOHEM.
Dicite
pusillanimis:
mini
et nolite
(imere. Conforča-

Í

-———)) I

|

- Řcete
malomyslným:
se
&nebojte
se| 'Isaiáš Vzmužťe
35. 4.
((—

wa

choval: posotva
že ovšem
poslechlse ďábla,
se
% LO-VĚK
hří'ChlU
Boha. již
Astra

ukrývá a utíká před tváří svého tvůrce
a netroufá si ani mu od'povídati.
Tento pocit strach-u jest nám lidem tak při
rozený -po zlem činu, že ani dítě si netroufá jíti
ke své matce i sebe laskavěj-ší, když jí bylo pře-d
tím neu-polsilechlo. Zločin-ce, jenž

utíká

přeed lid

skou spravedlností, zmocňuje se tento strach tou
měrou, že se mu zračí i v obličeji a s dostatek
prozrazuje jeho vinu.
Podobný a ještě větší strach má člověk před
Bohem. Myslíte si snad kolikrát, že ten či onen
hříšník jest zatvrzelý a že trvá v hříchu jediné
proto, že jest pyšný? _—Oh nikoli: strach má, a
čím jest větší hříšník, tím má větší hrůzu '.Dřřd
Bohem-; a nechť klesá v banhno hříchu. ještě hloub,
nec-hf páchá

zločin za zločinem

_— to vše d'O'k'l—

—zuje tím jasněji jeho strach. A zoufalství — což
jest jiného, nežli klamná domněnka, že nezllzed'o
.iíti odlpuštělní a že nezbývá než quadnouti v ruce
hrozného Soudce? I ti. kteří do kostela nechodí.
obyčej-ně proto nechodí, ",že se Boha strachuj'í:
vždyť přinutí-li je tam nějaká náhoda vstoupiti.
jsou plni rozpaků a nepokoje, Hříšník má ostatně
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strach i sám před sebou: nemůže obstáti se svým
s-rdlcem a svědomím

——a proto je hle-dí přehlu-šiti

a utéci sám. „před sebou.

Písmo sv. také nám dosvědčuje tento strach,
j—cjžmá člověk před Bohem: vždyť i svatí se
třásli, když se. jim Bůh zjevil anebo s nimi v po
době anděla ml'uvi'l. Ba sa-ma nejsvětější Pan-na,
jež byla „přece tak nevinna, u'lekla se anděla Pá
ně, — zkrátka strach o-vlá-d-lvšeoko lidstvo.
Čtyři tisíce let “připravoval Bůh lidstvo na ono
sblížení člověka s Bohem, kteréž se d-okonává v

Nejsv. Svátosti. Vtělení Syna Božího sblížilo sice
již oba, ale nestačilo ještě. Ukaizovalť Pán Ježíš do
brot—usvou člověku pouze třicet let, a směle mů
žeme tvrditi, kdyby byl nezůstal j-ina'k (přítomen
mezi námi, že bychom byli i- po těchto třiceti le
tech p-rávě tak bálzliví, jako Židé před jeho pří
chodem. Vtělení je sice dílo spásy, jest velkole
pý důrkaz lásky i moci Boží, ale nestačí na to, aby

mezi Tvůrcem a tvorem navázalo poměr důvěry
a přátelství: přátelství žádá styků osobních a
trvailých.

.

. A tož tedy Pán Ježíš ustanovuje Nejsv. Svá
tost a v této Svátosti jest s námi, v nás, i u: nás,
d-ok-onávaje a zdokonaluje ono dílo sblížení Boha
s člověkem. Ukrývá tu svou božskou slávu, jeví
se nám jen jako přítel v přestrojení (na zapře-nou),
podoben králi, jenž bere na se šat chuďasa a jde
k jeho stOlu .se slovy: »Náležím také k tvojí ro
din—ě:jednej

se mno-u jako

s domácím..<< Než co

pravím ——zde jest ještě něco více: Ježíš Kri
stus halí _sedocela v způsobu chleba: který člověk
94
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y se nyní bál kousku chleba? A zdaž Bůh sám
ohl vymyisliti lepší způsob, jak by svou veleb--.
ost božskou zahalil?
—)) II ((—

hle, jak snadné a milé jsou ty „přátelské sty
ky s Bohem! Poněvadž se Ježíš poukryl ve
váto—sti,můžeš :se k němu blížiti a jeho božskému
lasu—.nasl'ou'chati. Druhdy otřás-al se pod jediným

cho slovem celý svět hrůzou, jako tomu bylo na
ř. na Sinaji, a zde jediné slovo je s to, aby nás 
oznítilo láskou.
Talké i nad ctnostmi .ležíšovými bychom. byli
musili .zoufati, že jich nikdy nedosáhneme, kdyby
ii—chbyl nezahalil v Nejsv. Svátosti a nám jich,
abych tak řekl — na dosah nepřiblížil. Ale že je
zde .pouikryl, bera na sebe „pod-obumrtvého, jenž
je po-ddánn s lposlušno'stí naprostou, dodává inám

nysli, abychom jich jen následovali, podobně jako
natka, chce-li naulčiti dí'tě své mluviti a choditi,
sama žvatlá a malé krůčky dělá.
Zkirátka Nejsv. Svátost lze nafzvati: Ježíš sbli
uijílcí člověka

s BO'hem.

Avšak kdož vypovi divy a tajemství, jež pů
obí v nás Pán Ježiš teprve ve sv. přijímáním
řátelství žáidá, aby přátelé byli spolu spojeni,
'i'nak nemohlo by býti mezi nimi důvěry. Nuž &
Pá-n Ježíš lDřlCháZía spojuje se s každým osob-ně.
lMojžíišžádal od Pána Boha ve“ svaté troufalosti:
»Uikaž mně svou tvář<< _ a Bůh zprvu odmítá.
Ale když Mojžíš novou prosbou doléhá a vrouc-'
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uěji prosí, sám Bůh nedovedl odpor-ovati tak ve
liiké důvěře. Ale aby ho jas božské velebnos
neoskepil', poroučí mu» Bůh, aby stál z.povzzd'áli
Mojlžílš spatřil ipapnsek božské veleby, paprsek
jenom jediný, a zářil již tolik, že celý život nes
toho patrné oslňuljíeí známky na čele.
Kdyby se nám Pán Ježíš ukálzal v Nejsvětěj
ší Svátosti ve své! slávě, stalo by se nám jaki
Mojžíšovi — ale kamž by se podělo přátelství ;

důvěra? Oslněný Mojžíš nebyl ani s to, aby pro
mluvil nebo svůj ci—tprojevil:

Ježíši však |zálež

na našem přátelství a chce, abychom s ním ob
eovali jako s přítelem a proto se zahaluje v z'pů
sobu, která nikoho neděsí. Vždyť vidí zde každy
věc, kterou zvykl vídati od maličko-sti: _“ vid
chléb — a má proto i odvahu mlunviti přímo a u
přímně.
Zache-ns neodvážil se ani pomysliti na to, ah:
mohl s Pánem Ježíšem mluviti _ chtě'lť je'j pouzc
viděti: Ježiš však předstihuje jeho přání a vol:
ho jménem; Zachzeus poslechne a cítí, že ho tolil
lásky ú'plvněpřeměnilo. Již nemyslí jen na to, že
jest 'bídný hříšník, nikoli —- ale vítá v pravé po
koře Pána do svého domu a těší se bez báizně :
jeho sládrké přítomnosti.

Kdyby .nám Pán Ježíš na místo onoho laska
vého způsobu, jakým předstihruje vše-cken náš .Do
mysl, kdyby místo toího nám posil-al svaté přiji
mání po některém andlělu, jak bychom se třásl
hrůzoul již dlouho nazpřed. Než nikoli — abye'hon
mohli požívati nerušeně štěstí své-ho při sv. při
jímání, bylo třeba, aby se nám jevil jiným způ
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sobe-m. A vpravdě oko naše vidí pouze skromné
způsoby a podobu- ponížení-; a to jest právě milost
nesikomalá _— neboť bez ní bylo by nám při sv.

přijímáni úzko.
Jest sice dobře, je-li člověk do-jat, ale nikoli,
je-li znepokojen .při sv. přijímání : neboť d'oujmuti
obrací mysl naši spíše *na toho, jeho-ž přijímáme,

nežli na naši bídu.
A když jest Spasitel již u nás, co zbývá ji—
ného, nežli se radovati? Vždyť on v dom-otě své
mírní jas své svatosti, a vedle jeho dob-roty mizí
úplně jeho. moc., sláva

i ve-lzeba.

Protož radnijme se z tohoto podivuhodného
vynálezu božské lásky k nám. Nejsv. Svátost
přivádí nám na blízko s 'nebes Boha a svaté při
jímáni nás uvádí v jeho nejdůvěrnější přátel-
ství.

.=

Ach ano: šťastná vina! Do-kuidtrval čas prvot
ní nevinnosti, byl Bůh — Pán a Král, nyní však
jest náš přítel, jenž s námi “za jed-ním stolem jí—dá,

i našim pokrmem jest: Dominus ipse conviva et
convivizum. . . .
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sv. PŘyÍhv/IÁNÍ -— PRAMEN
DUVERY v BOHA.
Confidiťe. ego s'um.

Buďte dobré mysli. já jsem to.
nebojte se!
Marek 6. 50.

—1» I ((—

ČELEM' N'eszv. Svátosti jest netoliko

od

stra-ňo-vati omen instinktivní stra-Ch, jenž se
ičlověllcapřed Bohem zmocňuje, a" sbližovati

tak člověka s Bohem, nýbrž i vlévati do srdce
jeho důvěru. Snad by člověk i snesl přítomnost
Boha., ale kdo by se jen odvážil jíti k němu a
ml'u'viti s ním, kdyby se v d-oibro-těsvé n-elzahlalil?

A protož Om se všem-ožlněvyn'a-snažuje, aby všecky

rozdíly a zvláštnosti své potlačil. Již lidské jeho
rysy, dokuld .po zemi chodil, zaha-lova-ly božskou
jeho vele'bn—o-sttak dobře, že ani hříšníci ani malé
dítiky se n-estracshovali a přicházeli k němu. B-ylot
vi-dlětina něm toliko dobrotu a milosrdenství.
Ale dnes, kidy jest v nebi oslavený a vzkří
šieanývítěz, kdo by se odvážil mluviti s ním? Jef
soudce živých i mrtvých, a jak-o takovému sluší
se klaněti v bázni a tře-sení. Ovšem je to stále týž
do“.brý Bůh a milosrdný Bůh., avšak pod-oba jeho

jest jiná, a kdybychom neměli Nejsv. Svátosti,
neodvážili “bychom se mlnviti k němu s důvě
rou. Abych-om jej tedy milovali, a také tak lásky
plně a oddaně s ním o'bcovali, jako tomu bylo za
jeho života smrtelného zde na zemi, proto usta
novil tuto Svátost. Kněží vám sice káží milo—
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srdenství a odpuštění jako druhdy sv. Joan Křti
tel; avšak aby vám vlili -do srdce důvěru. a utvr
di-li mezi Spasitelem a vámi onen něžný a přá
telský poměr, jakého si On přeje — to nedove
dou.
"DOkUldbyl Spasitel na zemi živ, bylo viděti
jeho dobrotu- v celé jeho zevnějšíl podobě, vše na

něm dýchalo přívětivostí a laskavostí, vše se k
němu táhlo. Nyní jest sice zahalen závojem svá
tostným, nicméně však tytéž d'obrotivé rysy pro
zařufjí i touto roušlk-ou, která ho ukrývá. Ba právě
tyto způsoby nám stále připomínají, co byl a co

jest Pán Ježíš: že jest láska, dobrota, milosrden
ství, něžnost sama. Ercce' Agnus Dei, ejhle Berá
1ek Boží.
——-» II

((—

ÚVĚRINĚ přátelství jeví se zvláště sdíl'nno'stí
sladkých tajemství a důvěrnými ro'zm-lu-vami.

v nichž zazní občas slovo, které zrovna eiektri'suje
a kteréž působí kou-zlem neodolatelným-. Slyšíce
Pána, volávaly zástupy lidu: »Tak nemluvil d-o
sud nikdo, jako tent-o!<<Hříšníci bývali dojati slad
kostí jeho slova — a jeho dobraotě neodporoval ni
kdo. Také zde ve Svát-ostiJežíš mluví, ale uvnitř.
k srdci. A jaké je to jeho slo-vo, jaká je ta řeě lá
sky? Oh jistě jste ji slyšeli už někdy: je líbezná a
mírná

——.nězk-dy, avšak

zřídlka kidy, též přísná

a

nelze ji o-dporovati-. Či jste ještě nikdy ne'k-lečeli

pozorně před svátostným Spasitelem? A neřekl
vám, když jste upřímně hřích-ů litovali: »Jdi a
neboj se — odpustil jlsem<<? A nebyl ještě nikdy
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prouda u-p-římlných slzí vašich

slova?

odpovědí

na

tato

Oh ta slova, která On mluví uvnitř k

srdci-i, jsou dojemnější nežli slovo „mluvené ze
vně k slulchu, :protože sluch duše jest'jemněfjší
nežli sluch těla. V nejsvětější Trojici jest Slovo -—

pravz-or každého slova; jest sice to slovo vnitřní,
nic-měně však pravdivé a skutečné — jeť to Slovo
Věčně. Již pouhá vzpomínka na slovo zesnulého
otce, zemřelé matky nás dojme a nám je takřka
znova před našimi zraky křísí. Tafk tak-é působí
slovo vnitřní — duchovní. Ba to. pravé slovo, kte.
re' má dojmouti, musí býti slovo vnitřní, nebot
slovo pouze zevní nemá té síly, aby dojalo.
A slovo Krista Ježíše v Nejsvětější Svátosti
jest právě talkove' --—proniká až do hlubin duše.

Když některá ubohá duše, prostá všech ctností
i zásluh, která však nicméně to ví a upřímně se
se k tomu přiznává, k Spasiteli se blíží a kněmu
se obrací v prostotě svého srdce, s oddaností
vpirzavd-ědětskou, rcete, co ji to vábí k němu, ne-li

důvěra? Odvážila by se mluviti tak otevřeně před
svědky?

Nikoli: avšak od- Ježíš—ezaslechla

ta slo—

va: »Pojdte ke mně všickni, kdo-ž se lopotítea
jste o'btížení, a já vám poleh-ěím,<<k němu tedy
přišla & tu potají mluví zcela otevřeně a s do
jemnou. o'devzd'aností.
Také k sv. při-jímání nás vy'bízí podobné dův

věrné pozvání, bez něhož bychom se ani ne-od
váži'li k stolu Páně jíti. Nebo-t milost, která- Dů
so'bí dobrou přípravu na sv. přijímánífzáleží hlav
ně v tom, že v člověku budí důvěru, a ne tak
v tom, aby člověk bedlivě sám sebe zkoumal a
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ozorně modliti se dovedl. Jsou to ovšem dolbré
prospěšné dvě věci, ale pravá vlastní příprava
ení vlastně nic jiného, nežli důvěra v slova:

ojdte a'ň'bojte se, jáť jsem Bůh srdcí vašichla
taková příprava oslavuje Boha daleko více,

ežli kdybychom před ním třeba i leželi na tváři
é v beznadějí. Než namítne mi snad někdo-:
Bývánm při .sv. přijímání suchopárný a beze. vší
roucí z.b-ožn-osti.<<
To proto, že nech'á'peme

dosti
ho důvěrného slova, že mu ne-pad'áme k no-houm
oddanostíl Maří Magdaleny, kteráž blahem slzí—

'ala, ikdyž k ní Ježíš nemluvil. Hleďme jen vni
ati v jeho slovo důvěru budící, jímž se! tak jasně
rojevuje jeho dobrota, a budeme klidni. Při prá

i lidé ne-jedi — a nebeský chléb, jehož máme po—

ívati, jest Slovo věčné, slovo života: i musím-e
nu nasloucchati také v klidu a pokoji.
__.>>

111
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%
té' příčiny
díkučinění
po sv. při-jímání
_á konati
ještěmusíš
pozorněji
nežli přípravu.
Bylo by
lětí'nské, kdybys snadl cht-ěl hned po sv. přijímáni
rzbužovati všecky možné city a úkony. Nejsi-li
losti soustředěn, je rad'no, držeti se při díksulčinění
Lnčitého postupu, abys je mohl konati 'pob-ožně.
lvšak počkej ch.víl'i _.—vž'd'yť máš u sebe přítele, a

lOUháslušnost již žádá, abys ho vyslechl. Než na
leštěstí

právě

to

nechtív—ají lidé činiti, a vpra—

řiti se v smýšlení a city Spasitelovy bývá nám
rbtížno. Obyčejně představuje si člověk Pána Je
žíše po sv. přijímání, jako kdyby přicházel vytý
íat naše viny a chyby: Nikol-i však, tomu tak
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není. Přítel“ nenavštěvuje přítele, aby ho 'pořá-c
jen káral, a—zvláště nikdy nezačíná kárati hned

j'akimiilevýčitek
vej'dle. To
za-p-amíg;
nečiní
hnedsi vdobře
prvnim
oka u Spasite
po sv
přijímání; to znepokojuje člověka pouze zlý 'druch
jen aby mu zabránil okoušeti líbe-znosti Jeho slo
va; a protož představuje nám Ježíše jako přísnéhc
pána a soudce a tak nás děsí, že až člověk při
chází do pokušení, aby přestal diky činí-ti, a utek
před tím trcstajícim- pohledem Božím. Než takový
není náš Pán. Duše líné oddávají se hned po sv
přijímání obyčejně těmto myšlenkám.: »Jsem bída
ný, jsem hříšný...<< O'h, počkej přece chvíli, až
se tvél srdce rozšíří, a pak jediný pohled na sebe
sama dtovede tě potom více a účinněji pok-ořiti,
nežli všecky tvé takové pokusy. Vždyť šlechetný
a “bohatý dobrodinec, navštíví-li chuďasa, nesta

vívá na odiv svého bohatství, svojí vznešenosti
a nesrovnává svého stavu “se zuboženým stavem
svého chráněnce, ba než by ho tak-hle pokořil, ra
ději by ani vůbec nepřišel! Ale naopak, dodává
mu síly, těší jej a snižuje se co možná nejvíce k
němu, jen aby jeho důvěru ziskal. Jestliže tedy,
necítíš nija'ké útěchy po svátostné návštěvě Je
žíšově, pochází to od'tud, že tomu věnuješ mál
času. Vyprosti srdce své ze všech překážek
otevři je, neboť Ježíš nemůže učiniti všecko je
nom sám.

Samuela volal Bůh, jak vypravuje Píismo- sv.,
třik'rá'te 'po sobě, aby mu oznámil vůli svou'. Sá

muel však neznal hlasu Hospodinova, poněvadž
ho dosud ještě neslyšel. Usíná znovu dvakráte
102
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o sobě, až konečně poučen od- velekněze, že
;ujsí prošití Boha, aby ještě jednou mluvil, a že
musí pozorně naslouchati slovu. jeho, zvolal:
Mluv, Pane, slyší služebník Tvůj.<<A tu teprve
lu oznámil Bůh tajemné věci budoucí.
A hle, totéž máme činiti i my. _- Pávn Ježíš
)ři—chá'zí
k nám, a tu především je třeba, abychom
vešli v nejdůvěrnější obcování s ním, jakž nám
zák'é k tomu napomáhá milost, která se nám v
tom svatém okamžiku ufduílí,a která právě ono
:lův-ěarné'přátelství působí. Jsouť sice v Euchari—

tili obsaženy všecky dokonalosti božské, avšak
oněvadž jest Nejsv. Svátost nejvyšším důkazem
stu'pněm lásky Boží, protož jeví se ve sv. při
ímání zvláště líbelz-nost a dobrota Syn-a Božího,
obrota ne taková, jako v nebi, také ne taková,
akou ukazoval zde na zemi, ale dobrota zvláštní,
oulze jen tomuto svátostnému stavw jeho vlast
í, totiž upřímná, ndůvvěrná a osobní láska.
A také tak upřímně a důvěrně m-áme ohcovati

e Spasitelem svátostný'm i ze své strany. Jákž
y se také kdo mohl odvážiti jít k stolu Páně,
-dyby ho ne—polbí'zel
onen sladký hlas, jenž každé—
u osobně zvlášť dí v neskonalé lásce: »Pojd'_?<<

A sotva že máme Spasitele u sebe, jak voláme v
zanícení a v obdivu: »Jak jsi dobrý, Panel“ »O
quam suavis est, Duo-mine,Spí-ritus Tuusl<< A tento

cit je stejný u- každého, kdo přijímá, a to zcela
přirozeně: jet to důkaz, že dobrota a lí'beznost
Velebmé Svátosti: jsou dvě mocné pásky, jimiž
Bůh poutá k sobě člověka po hřích-u, a jimfiž víže
se k něm-u svazkem přátelství a vroucí důvěry.
0 sv. přijímání. — 8.
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sv. pŘIjíMÁMí- ÚTĚCHA
V NAŠEM ZARMUTKU.

Qui iucunclus eram ef. dilectus
in poťesťaťe mea . . . . ecce. pereo

tristitia magna in terra aliena.

„Já. který jsem býval dobrotiv
&milovaný. dokud jsem moc mě

. aj. hynu zármutkem veliký

v zemi cizí.“
—-—->) I

;

1 Mach. 9, 11. 13.

((—

DE na světě býváme sklíčeni jakýmsi ved

%s:;ný?
. jenz
"“' drim'a az' na .dne*srdce,
i
.. „r 1 3m smutkem,

'——/ a jehož se nemůžeme z.pro-stitk Na zemi ne

ní radosti, není radosti, která by trvala déle
která by nek-ončila slzami. Jsme totiž vyhnáni z
domu Otce své-ho — odtud. ten smutek, který jes
po'ulze částí onoho smiutnéfh'o-dědictví,

jež Ada

zanechal hříšným svým potomkům.
Cítíváme tento smutek zvláště, “kdykoli jsme
sami. A jak bývá často děs-ný! Jest v nás, a člo
věk neví, odkud se vzal. Nevěrci kolikráte si pro

to i'zoufa'jí, raději smrt si volí než tak-ový

ži

vot a páchají děsný zločin, jenž pečetí jejich za
vržení.
Avšak my, křesťané, jaký najdeme prostředek
proti "tomuto“ vr-Ozenému 'sm-ut-ku'? Ctnost,

snahu

po křesťanské dokonalosti? To nestačí, nebot
mnohá utrpení a pokušení mnohdy ještě zase při
vedou o-nen smutek navrch. A když tento ukrutný
zármutek nabude vrchu v srdci člověka, nelze ani
m'luviti ani- jedtnati — člověk je sklíičen, zdrcen.

Sám Spasitel myslil v zahradě olivné, že zá-'
\rmutkem snad až umře; a po celých 33 let svého
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ivota byl podroben zármutku. Byl síce laskavý
dobrý, ale smutný, protože vzal ned'uhy a sla—
osti naše, na sebe., Evangelium nám vypravuje,
'ak plakal, ale ne-dí, že by se byl kdy smál.
I světci trávili po příkladu Kristově živo-t svůj
v zármutku, jehož „příčinou bylo je-dlnak vyhnan
ství, kterě jest zde na zemi, jednak zlo, jež kolem
sebe vídal-i & jednak i nemožnost, že nebyli s to,
aby Boha oslavili, jak si přáli. Avšak oni dovedli
ze zármutku svého učiniti zármutek nadpřirozený!
Proti tomu-to všeobecnému zlu jes-t hle-dati ně—
jaký prostředek, a ten záleží v tom, že člověk nc—
.smí zůstati sám se sebou a že má svůj smutek s
někým sdělí-ti.; jinak zachvátí jej jako bystří—na.
Mnorzí však hledají pouze lidské útěchy a ote—

vírají srdce své a sdílejí smutek svůj jen něja
kému příteli anebo zp-ovědníkovi; to nestačí;
zvláště 'sešle-li Bůh na člověka zármutku více jako
na zkoušku — oh pak tyto prostředky nic nejpo—
moho'u. Naopak, zalrmoucený,

vida, že ani dob—ro

tivá slova a všecky otcovské- rady nedovedly mu
radosti a klidu vrátiti: a ro-zehnati černě mraky,
jej halící, klesá ještě více: a toho okamžiku pour
žívá zlý duch, aby nás svedl k nedůvěře v Boha;
a tu pak mnohá duše čistá a svatá vyhýbá se
Bohu, bojí se obcovati s ním jako Adam v ráji.
Ani modlitba, ačkoli dovede ukonejšiti trochu onen
smutek, nestačí přece, aby zjed-nala člověku ra
dosti nezkale—něna delší čas. Spasitel

modlil se

v zahradě Gethsemanské tři hodiny, a smutek ho
přece nepřešel: toliko síly nabyl, aby jej dovedl

sněstL
&'
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Také dobře vykonaná sv. zpověď nám vrací
trochu pokoje, avšak myšlenka, že jsme uráža—l'
Boha tak dobré-ho, přivádí zase smutek.-nazpět.
Kd-ež najdeme tedy ten pravý prostředek?
-—)) ][

<<—

ROSTŘEDBK nejlepší je sv. přijímání: to dá
vá útěchu vždy novou, vždy účinnou, již ne—
odolá žádný smutek. Vždyť sám Spasitel přichází
ve VellebnvéSvátosti k nám, aby sám přímo po
tlauči'lvšechen náš zármutek. A já tvrdím, že žád
ná duše nespodlehne při. sv. přijímání tak snadno
svému smutku, když hodně, s opravdovou tou“
hou, s opravdovým hladem přijímá. Snad po ča
se se smutek vrátí, poněvadž přirozeně prýští z
tohoto bědného stavu našeho vyhnanství; a 'snad
vrátí se tím rychleji, čím dříve odvrátíme mysl
od dobroty Spasitelovy a .čím dříve se obrátíme
sami k sobě; avšak v okamžiku, kdy Ježíš vchází
do srdce — ník-dy! Vždyť sv. přijímání je svatba“
-—Ježíš se snoubí s věrnou duší — a chcete snad.
aby člověk při ní plakal!? A já se- dovolávám
vlastní vaší zkušenosti: Kdykoli jste byli před sv.
přijímáním, třeba i“po dob-ré sv. zpovědi smutní,
nepocítili jste, že se probouzí znova radost v
srdci vašem, když Ježíš do něho vstupoval?
Zdaž neoplýval radostí celní-k Zacheus při ná
vštěvě Ježíšově, ačkoli měl dosti pří-činy k zá
rmutku nad svým vyděračstvím, které bylo vše
obecně známo? Dva učeníci jdoucí do Emaus byli
tak smutní po cestě, i když je Ježíš provázel, s
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nimi rozmlouval

a je „poučoval; při lámání cfhle—ba

však naplnění jsou takovým hladem, že radostí
srdce jejich přetéká, a nedbají no-ci ni dlouhé ce
sty, ni únavy a spěclha'jí do Jerusalema, aby .sdč
lili radost a bla-ho své apoštolům.
Než vizme hříšníka, jenž spáchal všechny mož
né zlo-činy.

V—ylzlpovídá se, vymyzje

své

rány— a

pozvolna “seuzdravuje, nicméně však zůstává pořád
smuten: jeť po svém obrácení citlivější a čeho
dříve ani necítil, bolí jej nyní, že Boha urážel a
hrněval, a čím upřímnější jest jeho obrácení, tím
h'lwbší je jeho lítost: Urážel jsem Boh-a a Ort je
tak dobrý! vzd-ychá obrácený hříšník, a kdybyste
ho zůstavili sobě samotnému, siklíčil by ho smu
tek a zlý duch by jej uvrhl v b-elznadějnost! Ale
při'v-eďte ho ke stolu Páně, ať oku-sí sám v sobě

dobro-tu Boží _

a radost a pokoj rozkvetou v

jeho duši: „lak-že,“ zvolá potom., ».při'jaliťjsem
chléb aindaělsťký! Stal jsem se přítelem Božívmla
A od tohoto okamžiku netrátpí ho již jeho hříchy

minulé; vždyť mu Spasitel svými vlastními ústy
řekl, že má odpuštěmo, jakž by tomu nevěřil? __
Ach, ano, radost a blaho po sv. přijímání je nej—

lepším důkazem, že je v Nejsv. Svátosti vpravdě
přítomen Bůh! Spasitel sám dokazuje svou 'pří—
tomnoist tím, že nám dává její účinky cítiti. »Kdo
mne bude milovati, přijdu k němu a zjevím se
mu.<<Z=jevuje se Pán Ježíš onou radostí, kteráž
jeho příchod doprovází.

OK)
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AMATUJ- si však, že je dvojí rafdost: jedna.
která plyne z dobrý-ch slkutků a již působí

ctnost. A to je radost z vítězství a radost z do
brých žní; je sice dobrá, avšak nehledevj ji, není
stá-lá a mohlo by se státi, že bys vzal v ní.. už

všechnu odměnu svou.
Ale oné radosti, která plyne ze sv. přijímání a
o které musime vyznati, že nepochází z nás, nýbrž
jediná z Ježíše Krista, a která nemá ž-á'dného spo—
jení s našimi dobrými skutky — té se jen bez
bá'zně oddejme, když nám ji Spasitel přináší. —
Dítě, ačkoli nemá ctnosti a'ni zásluhy, raduje se
přec a nalézá všecko své b-laho po boku matiky.
Tak budiž příčin-ou radosti naší jediné přítomnost
Spasitelova v nás. A nepátrej a nezkoumej, zdalis
sobě zasloužil oné radosti svými skutky čili nic,
nýbrž raduj se, že máš Pána u sebe, že dlíš u
jeho noh-ou, chutnaje

a okoušeje plný-m proud-em

jeho dobroty.
Mnozí bojí se vmy-sliti se a ouddati- se V do

brotu Boží, poněvadž by se pak zase oni musili
Bohu odev-zdati úplně a bez výhrady, a oni raději
plní jen to, co přísný zá'kon velí. Toť skou'pá vy
porčítavost, kterouž by neměly splá-ceti tyto duše
Spaisiteli onu štědrost, s jakou se jim dává.
Okoušejzme tedy bez bázně dobroty Boží a od—
dávejme se radosti ve Svátosti nám nabízené a
buďme též ochotni dáti za to Slpasiteli vše, cokoli
se mu od nás žádati uráčí.

OK)
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Et erunč omnes docibilm'. Dei.

|

1 budou všickni pbučováni od
Boha.
Jan 6. 45.

—» I ((—

;

A vychovatele královského syna voli se o—

%— b—yčejně muž co možná- uečený, šlechetný,

__J

vznešeniý, jak tohovyžaduje královská du—

sto—jnost.A když princ doroste, naučí „ho vladař
ské-mu umění sám král, jenž jediný to umí, po
něvadž pr-á'vě sám vlád-ne. My, křesťané, jsme

všichni královští synové Krista Ježíše. V našich
žilách je krev královská. A tak svěřuje i nás Bůh
již v útlém mládí svým sliuhům, a ti nás učí o
Bohu, vykládají nám o jeho podstatě a jeho vla-st
noste—ch, zolbra7u'ji nám- Ho i nám

Ho slibují: ale

tak to přece nedovedou, abych-om okusili, abych-om
pochopili Boha v jeho dobrotč; a tu v den prv
niho sv. přijímání přichází Kristus Pán sám, aby
nám otevřeltajný a hluboký smysl všech naurčení,
kterých se mám dostalo; a co nedovedly ani slo
va ani knihy, to pů-so'bí Ježíš sám, an při-chálzí a
zjevuje se duši. A toť je to velkolepé dílo Vc

lcbné Svátosti, že vytváří v nás Krista Ježíše, bez
něhož, dokluvd-on sám totiž nezačne

duši člověka“

poučovati, bu'de každřé vychování neúplné a ne
dokonalé.
Ježíš tedy přichází, aby nás naučil veškeré
pravd—ě.Ten, kdo nechodi k sv. přijímání, má vě-_
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domostí kusé, zná skoro jen slova, ale nikoli je
jich význam, poněvadž se mu—ješt-ě Ježíš nezjevil.

Snad ví takový člověk výměr i pravidel-ný po
stup, jímž se ta která ctnost bráti má k svému
vývoji, ale nemá ještě Spasitele samého. Podob'
se slepci v evangeliu, který mluvi-l sice o Pán
Ježíši, ale nezna-l ho ještě: mluvilť o něm pouze
jako o velikém proroku a 'miláčknuBožím. Avšak
když Ježíš Kristus se mu dal poznati, vidí Boha,
vrhá se na kolena před ním a klaní se mu.
Tak také duše, která před př-jí-mánímsice již
měla jakousi představu o Spasiteli a Jej z 'knih
znala, v obdivu a zanícení Jej jasně vidí teprve při
stolu Páně. Tu ji učí veškeré prav-dě sama Pravda
Věčná, a ona volá u- vytržení: »Pán můj a Bůh
můj!<< — Deuís meus

et Dominus

meus.

——Jalko

slunce, tak zjevuje se Ježíš Kristus a dává se po
znati ne skrze důvody rozumov—ánílidského, nýbrž
přímo zjevuje se svou jasností. A toto vnitřní zje
vení nutí pak d'uši, aby zkoumala utajené základy
tajemství a hledala lásku a dobrotu Boží ve všech
jejich dílech; a tyto _vědomosti nejsou plané a
suché jako dbyčejn-é ji'né vědění, neboť po-bádají
k lásce a rozněcuií k činům a vedou duši až do
hlubin tajemství: adoraee po sv. přijímání a pod
vlivem milosti svátostné konaná nezůstává jen na
povrchu. nýbrž přimo takřka nazírá a nahlédá na

'lno božských úmyslů: zpytuje hlubokosti bož
ské

——s—crutatu'r p-rofunnd-a Dei (1 Kor.

2, 18).

A

oak jde člověk ze světla do světla jako v nebi.
Qpasitel jeví se nám ve světle vž-dý novém; ačkoli
předmět našeho rozjímání je vždy týž, totiž Je
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.ží-š,žijící v nás, přece naše rozjímání nejsou vždy
táž. Neboť v něm jsou hlubiny lásky, jež dlužno
zkoumat—ivě'ro-u milující, živOu. Oh, kdyby

se tak

kdo odvážil probádat je, jak by miloval! Avšak
necitelnost, lenost spokojuje se obyčejně jen se
známými věcmi a s hlediskem pouze levnějším.
Leno-st bojí se, že by musila milovati, neboť čím
lépe bychom Ho znalí, tím více by nás t-oto po—
znáuí nutilo k lásce.
—))

11 (<—

WEÍ lásce,
sv. přijímání
Pán hojné
Ježíš vychovává
učí nás nás
konat-i
skutky láskya učí
-—
v níž záleží všecky ctnost-i. Ukazuje nám tu totiž
svou ohnivou a vroucí lásku k nám, přesvědčuje
nás, že nám dal všecko, co má, i všecko, co jest.
a tato nesmírná láska jeho nutí nás “k milování.
Jako matka učí srdce svého dítěte milovati tím,
že sama je miluje, tak i Spasitel.
Nikdo nám“nemůže dáti lásky Pána Ježíše, ni
kdo j'í nemůže v srdce naše vlíti, jen povzbuzovati
nás k ní může; a naučiti vůbec někoho, jak se
miluje, je nad lidské schopnosti. Tomu se naučí
člověk, až když lásku cítí—.Jediné Spasiteli. jest
vyhrazena výchova lidského srdce, poněvadž on
jediný chce býti právě jejím cílem. I budí z po
čátku Spasitel v duši přijímajících cit láslky, po
tom jim podává důvody lásky a konečně pu-dí-je.
až k lásce hrdinské. Avšak tomu všemu nelze se
nau—čirtijinde,

leč ve

sv. přijímá-ní: »Nebudete-li

jísti—Těla syna člověka a pití jeho krve, nebudete
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míti v sobě života.<<A jakého to života? _ Zt

vota lásky, života činorodého, který lze čerpají
pouze u pramene __ u samého Krista Ježíše.
Nikdy, při žádném jiném 'slkutku nepocítí k're
sťan tolik llásky Ježíšovy, jako ve sv. přijímáni.
Pravda, po svaté zpovědi, když dostane člověk
rozhřešení, radostí někdy až pláče; avšak vzpo
mínka na hřích kalí mu radost a blaho. Ve “svatém
přijímání však je “blaho celé, doškonalě: jediné ve
sv. při-jímání vidí a může oceniti člověk všecky
ty oběti, které !pro nás Ježíš 'přináší, & pod tižíf této
lássky konečně volá: »lMůj Bože, můj lBože, jak jsi
mne mohl tak milovati!<< A \pak vstává od stolu
Páně a odchází dýchaje ohněm lásky: »Tamquam
ignem spirante5<< (iS. Chirysostom) a cítí, jaká by
to byla nevděčnost, !kdyby ničím! této lásky ne
splácel; i poníží se nejprve ve své nic-otnosti a
neschopnosti, ale pak _.jde,ač sám od sebe nic ne
může - jde od ctnosti k ctnosti jsa silen a *mocen
v Tom. který je v něm a který —hoposiluje. .A lá

ska takto procítěná 'p-ů'sobívždy plnou oddanost
a souhlas s vůlí Boží.
Láska „nás pak učí, co bychom měli činiti: učí
nás vzdáti se seb-e samých, povznáší nás až
k ctnostem “Kuristovým,soustřeďuje nás, abychom
spočinuli v něm, a výchova takt-o řízená pokračuje
dobře a rychle. A že' tol-ilk kře-stanů zůstává

po—

zadu. takřka jen “na pra-hu ctnosti, toho příčina jest,
že se nechtějí odhodlati k tomu, aby rozbil—i:pouta,
která je táhnou naizpět, a že se. nechtějí svěřiti
důvěrně vedení Spasfitelovu'. Vědí, že neodolají
lásce Ježíšově, budoul-li často přijímati, a že ji
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musi něčím 'splatiti — i spokojují se tedy toliko
knihami, slovy a neodvažuji se oh'rátiti se k Mistru
samému.
Ach, moji drazí, vezměte si jen za učitele
samého Krista Ježíše. Přijímejte Jej, a'ťřídilvšecky
vaše činy a skutky. 'Nespok-ojte se jen s evange
liem a naukou křesťanskou, nespokojte .se jen 'roz
jímánim minulých tajemství. Zde ve svátosti jest
Ježiš živý a v něm jsou obsažena všecka tajemství,
z něho mají svůj život i milost: dejte se mu, ať
přebývá ve vás a pak 'ponesete ovoce mnohé, jak
di ono slovo, kteréž on sám pronesl: »Kdo zůstává
ve mně a já v něm, ten přináší ovoce mnoho!<<
(Jan -15, S.)

OK)
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Gaudeamus et exultemus et
demus gloriam ei. quia vcnerunť
nuptiae Agni et uxor ejus praeparavif: se.

Radujme se a veselme se a
vzdejme ]emu chválu; neboť při
šla svatba Beránkova a nevěsta
jeho připravila se. Apoc. 19. 7.

\PASITEL zasnoubil se s přirozeností lid-skou
již ve svém vtělení: vzalť na sebe tutéž
přirozenost, jakou my máme, ovšem že
čistou bez hříchu. V životě Marie Panny slavila
se tato prvni- “zásnuha člověčenstvi se Slovem
Božílm. A že ji na se vzal, také ji miloval: proto
za ni trpěl, “proto se tak rád nazýval. Synem
Člověka.

»

Avšak Ježíš Kristus chce se zasnubovati s .kaž
dou duší lidskou a prot-3 ustanovil Nejsv. Svátost.
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A tu: slaví se každého dne posvátné rzasnoubení
Krista Ježíše 's duší křesťanskou. 'Naše duše po—,

zvány jsou, nejen aby na té svatbě ibyly, nýbrži
za "nevěsty jsou pozvány. Oh, jaké úžasné pozvání:
»Veni sponsa, veni coronašberisla __ »Pojď duše
má, nevěsto má, pojď a vezmi 'z ruky mé vínek;
svateb-ní!<<A' nežádá Spasitel od nás nic jiného, leč
abychom měli dobrou “vůli,ochotu opravdu jíti; sám

podává nám roucho svatební ve svátosti pokání,
sám volá: »Chudí, kulhaví, mdlí, wpocestní— venite,
inebriamini _ posui mensam! —-pojďte, opojte se
.— stůl jsem připravil!<<Pojďte, opájejte se denně
čistou .slastí' mých hodů svatebních. Spasitel nás
věru nemohl poctítí více. Víme ovšem, že nepři
cházejí všichni a mnozí svoji vlastní vinou; nic
méně to pozvání je řečeno všem. Ale ti, kteří ne
mohou 'přichálzeti každého dne, protože jim roz—
umná příčina brání, mohou se aspoň radovati z ča
stého p—řijímánísvých šťastnějších bratří a z toho,
že Spasitel nezůstává ve s'vé ciboři nečinný a
opuštěný. A kdykoli takto vidíme tu svátostnou
zásnubu .bližních svých. vzpomínejme s tužbou na
den svého sv. při-jímání, který má přijíti.
Ježíš se ted-y zasnubu'je ve sv. přijímání s duší,
která 'ho požívá, spojuje se s ní svazkem posvát
ným. Melzi ním a duší uzavírá se dobrovolná
smlouva, kter-ou se slučují, splývají a zavazují, že
budou osobou jen jednou
a Ježíš té smlouvy
věru nezruší nikdy. Na nás však jest, abychom
se netzpronevěřili, nýbrž ji dodrželi v lásce, .s bez
úhonným svědomím, s pevným rozhodnu-tím, že zá
vazkům z ní plynoucím přede všemi jinými dosto
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jíme. A neslí-bi'l jsi této věrnosti? Ježiš tě fzval
k sobě, a tvá chudoba ti bránila; ale Ježíš ti řekl:
»I pojď jen tak, jak jsi, a já ti dám vše!“ Tu když
jsi vid-ěl tolilk lásky, slíbil jsi 'jistě v prvním Zápalu
vděčnost-i, že chceš Bohu náležeti zcela a že mu

zůstaneš věren navždy. Neboť kdož by se opo
vážil slibovati “jenom na chvíli: »Dnes ti budu
věrný,

ale nadále

neslíbuj-i?<< *Nilkoli: tu se \mu za—

slibu'jeme navždy; aspoň tu tužbu a vůli skutečně
máme. A v tom \zále—ží
ona smlouva. Ježíš ji dodrží,

ne-rušme jí ani my ze své strany!
Nevěsta, jakmile vejde v sňatek, ztrácí svou
svobodu: dává se pod moc muži a má povinnost
ho poslouchati; muž však poroučí a spravuje. ceiou
rodinu __ jest její pán a hlava.
Podobně i v onom svátostném zasnoubení
s Ježíšem má se duše zříci své svobody, má se
mu izcela .oddati a věnovati a snažiti se, by po
znala jeho vůli, ji plnila & ji ve všem se řídila.
Vždyť je jenom snoubenkou _ Ježíš je snoubenec;
a protož vážíme-li si této c_ti, že jsme s ním za—

snoubení, vezměme rádi na sebe povinnosti 'z toho
plynoucí.
Mnohá duše ovšem snad řekne: »Avoh, býti
snoubenkou Spasitelovou, toť příliš mnoho pro
mne, mně stačí—,zůstanu—li jen jeho služkou.<< Avšak

služka, tak můžeme o-dpověděti, nesedá za jeden
stůl s pánem; chceš-li zůstati jen slzužkou, musíš
zůstati u jeho nohou. A mimo to nejčastěji to bývá
pohodlnost: bojíme se povinnosti, které ukládá
slušnost a vděčnost. Dejme se jen povznésti od
Pána. Ale nelekejme se té veliké cti: vždyť si jí
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neosoíbíme sami, nýbrž Spasitel nám ji dává, a dá
námi potřebné milosti a ctnosti, abych-omplnili též
povinnosti z ní iplynou'cí. Přijmliž tedy důvěrně,
duše křesťanská, tento krásný titul s n o u b e n k a

Krista

Ježíše

a 'služ mu s láskou a něžností

věrné choti. Ať se, nedej Bůh, nezklame, že tě

vyvth

Spojení duše s Kristem jest těsnější než jaké—
koliv jiné. Žádné spojení přirozené jakýchkoliv
osob, třeba měly sebe lepší vlastnosti, třeba lnuly
sebe vroucněj-ší náklonností k sobě, nedá se při
rovnati k tomuto spojení. —-Duchovním jakýmsi
způsobem splývají spolu & těsněji nežli jak splývá
pokrm s osobou-, která ho požívá. Siplývá duše
s Kristem Pánem tak, že ztrácí v jistém smyslu
své bytí-, aby živ byl v ní pouze Ježíš: »Vivit vero
in me Christus — žiji pak ne já, ale žije ve mně
Kristu's.<<

Má pak toto spojení “rozličné stupně; čím sil
nější láska, tím těsnější a pevnější spojení; jako
vosk: tím více se prolne a prostoupí, čím více
jej roztavíme. Jako kapka ztrácí se v moři a stává

se jeho částí, tak ztrácí se duše v Kristu Ježíši:
»Divinae consortes natuirae — božské přirozenosti
účastni.<<'(2 Petr. 1, 4.)
=Mohlovšem Spasitel míti na tom. dosti, že nám
skýtá milosti k spasení. Avšak on viděl duše šle
ch-etné, schopné takové lálskv a oddanosti, jaká
bývá u věrné choti, & proto řekl: »Zasnoulbím tě

sobě na věky _ sponsa-bo te mihi in sempiternunm
(Os. 2, ZO.)

=Než snoubí-li se Ježíš Kristus s námi ve sv.
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přijímání, sta-čí již jedno jediné, aby nás s ním spo—

jilo, k čemu tedy častěji přijímáme? Ovšem že,
Kristus, co na něm jest, mohl by nás na jeden ráz
přeměniti v sebe, a také to chce. Avšak my bývá-
me tak málo očištěni od svých poskvrn, tak málo
připraveni na spojení s ním, že Ježíš musí znova a
znova obnovovati svojení své s námi, a'by dokonal
ono první naše přijímání; pokaždé, kdykoliv pri-
jde, utvrdí, očistí, upevní vždy více onu první svá—
tostnou jednotu. Ne tedy, ,že by skrovně, šetrně
dával, neboť ne pouze na něm to .závisí, aby to
spojení fbyl-o dokonalé, ale my nebýváme připra
veni, ano váháme splynouti a spojiti se s Ním.
Protož tedy ctěme Ježíše, svého ženicha blož
sk-ého, milujme 110 s celou oddaností, jaké jsme
schopni. Ach, my, snoubenky nevěrné, tolikrát jsme
zhřešily, se |z'pronevěřily! Ježíš nás tolik miloval i
přese všecky naše hříchy, znova nás zve k sobě,
zapomíná na urážky, a my bychom Ho nemilovaly?
A my bychom Mu nechtěly slíbiti s upřímným
srdcem věrnost navždy? Budeme snad jako ty
ženy nehodné, které králově svou přízni povzneSIi
na -trůn, a které pak ke !zkáze národu zpyšněly, po
vzneseny totiž k důstojenství bez vlastních “zásluh
i ctností, vedly život hanebný a nevěrný? Zacho
vám-e se i- my tak proti Kristu Ježíši?
Ne, nikoli! Nebyli jsme nic, neměli jsme nic -—
nyní však z lásky Ježíšovy jsme účastni jeho slávy
ifbohatství. Splácejme tedy tuto lásku a vracejme
mu vše, věnujme a obětujme mu samy sebe »
vždyť mu beztak z tolika důvodů náležíme. Věru,
kdybychom myslívali na “láskuKrista Ježíše v Nej
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světější Svátosti, náš život by nebyl než stálé
vzbuzování lásky a vděčnosti.

0:0

GN ]EST Můj A ]Á ]EHO.
Dilecťus meus mihi et ego illi.

|

Můj milý můj jest a já jsem
jeho.
Cant. Q. 16.

ÁLEŽETPI Ježíši a míti Ho zároveň jest
korunou lásky: toť vlastně ono živoucí
sjednocení meizi' Ježíšem .a duší, spojení,
živené & udržované vzájemným sebeobětováním.
Miláček v Nejsv. Svátosti věnuje se mi všecek &
dokonale, osobně a navždy, proto musím též já

podobně se obětovati Jemu.
——)) I

!

((—

ILECTUS meus mihi. Ve všech jiných ta
jemstvích, v každé jiné svátosti dává nám

Ježíš něco krome sebe: svou milost, své zásluhy,
svůj příklad; avšak ve sv. přijímání dává nám
Sebe, svou dvojí přirozenost a s ní všecky milosti
a zásluhy všech dob a stavů svého života, jež pro
žil. Jaký to tedy dar!

»T—o-tumdeedi-ttibi, qui nihil

sibir reliquit —- nic sobě neponechal, všecko ti dašlcc
Kdo mohl jen vnu-knouti Spasiteli tuto myšlenku.
aby se nám zcela obětoval, ne-li jeho Srdce hořící
láskou nekonečnou k lidem? O Srd'ce Ježíšovo.
Srdce nekonečně štědré, bud' chváleno a žehnáno
na věky!

:

;

Ježíš se dává každému, protože každého mi
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luwje.Láska, která se vztahuje na mnoho osob do
hromady, nedojí'má tak tklivě. A'le lásce, kterou
nám někdo, a pouze nám, pou-ze naší osobě pro—
jevi-l, té nedovedeme odpírati-. Jest sice velikou
milostí, že_Bůh miluje celý svět; avšak že v tom
světě šiirém miluje mne a že mně to sám ří-ci při
Íchází, a aby mně to dokálzal, sám Sebe mi: dává.

to je láska svrchovaná. Neboť Ježíš přichází k vůli
.ně, ba mohu říci, že jenom k vůli mně. Já jsem
íl onoho tajemství Boží všemohoucnosti a lásky
ekonečné, které se na oltáři koná. neboť ve mne
istí, ve mně se dokonává. O lásko, čím ti. od
latím?! Mne, mne 'bídného tvora činí Ježíš před
n-ětem svého myšlení, předmětem své lásky! Nuž“
echť tedy Bůh živ jest a vládne ve mně, nechci,
by mne miloval nadarmo.
A tento dar nesmírný jest nepomíjející, jest
ěčný. Blaho, které má míti jednou konec, není
ravě: vždy se k němu mísí strach a bázeň. Ani
ebe. kdyby konec mělo, nebylo by jim, p'rotože
ni blaho nebeské by nebylo nezkaleno. Avšak
'ejsv. Svátost je dar věčný, jenž potrvá tak dlouho,
ako láska, která jej ustanovila. Máme o tom jistou
'řípověd': Ježíš ——svátostný uzavře řadu věků a
recht se dějí převraty jakékoliv, On bude s Círrkví
vou až do skonání světa.
Jaké to štěstí tedy, že máme za průvodce, že
a e v držení a ve vlastnictví poklad největší,
ežíše! Nikdo nám Ho nevezme. Jako slunce všude
vítící, On vše .o-svěcuje, vše obživuje. Půjde se
mou jako průvodce mým vyhnanstvím, dopro
odí mne jako chléťb na cestu a dovede až do pří
0 sv. přijímání. — 9.
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stavu spasení. Oh sladké vyhnanství, milé puto
vání, mám-li Ježise sebou!
—» II ((—

'l“ ego illi. ——Téžjá musím býti Ježllš ův,
__ jako on jest můj,nebo jinak nebylo by mezi
námi pravého přátelství.
A poněvadž Ježíš myslí na mne, pracuje pro
mne, nesmím ani—já žíti pro jiného, leč pro N'ěho.

On musí býti pře-devším předmětem mého myšlení,
předmětem m-élhovědění, neb-ot jinak nebyl by 'duch
můj jeho. “On musí býti Bohem srdce mléllí),
zákonem a středem jeho citů; každé hnutí lásky,
každá náklonnost, která nepochází z něho, nezů
stává v něm a nenese se k němu, překáží doko—
nalému spojení mého srdce s ním. A ponechám-li
si něco, není to již ob-ět celého srdce.

„

Ježíš musí býti zákonem svurchovaným i mojí
vůle i mých tužeb. Chci, co on chce, a nemá1
jiných tužeb nežli jaké on má. Jeho vůl-e bude řídit
všecka hnutí mého těla, držeti na uzdě _v skrorn
nosti a v uctivosti smysly mě v přítomnosti jeho
Tak se vlastně plní to první přizkáfzání:Dil'i'ges Do
minum Deum tuum ——milovati budeš“ Pána Boh'
svého z celého srdce svého, z. celé duš-e své,' ze VŠ

síly své.
Láska sama v sobě je pouze jedna ve SVél
citu, ale Vše-obecná ve svém činu; vede vše pouz
k jednomu cílix; ale směřuje k němu všemi povin
nostmi svými, třeba sebe I'ůlZl'lě'j'ŠÍ
a četnější byly

Jsem-li tedy všecek Ježíšův? Náleží-m mu ji
po právu a spravedlnosti, a tím spíše ještě pro t
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(u a slib, který jsem dal a který Ježíš přijal,
větiv jej svou milostí a přízní.
Ježíš mi dává i svou osobnost všecku, tož i iá
n poVinnován obětovati sebe, svoji osobu, své
A k tomu cíli je třeba, abych se zřekl snahy
i sobě sám cílem ve svém jednání: abych se
kl veškeré vlastní, osobní cti, to jest cti, která
směřovala jediné ke mně a nenesla by se dál,
které by se mi dostalo jen 13ermoje vlastnosti,
opnosti nebo služby, které jsem snad komu pro
;al. Je dále třeba, abych se zřekl veškeré ná—
nnosti, kterou by někdo ke mně lnul jenom pro

osobní dobré stránky, rovněž tak jako něžně
ující choť nechce získati leč jen srdce muže
ho, a nepřijímá pozornosti leč od něho jediné.
:hci míti lásku a přízeň jiných, než abych je při
ll k Ježíši, jenž jedině hoden je býti předmětem
ry všech srdcí.
Svoji osobnost mu dám, zříkám-li se svých ra
ti, obětují-li mu je ve svých strastech a svě
-li je tajně jenom jemu. Tehdy bude živ jediné
iš ve mně, “bude-lil On tou osobností, tím »já<<,
ré přijímá čest jiných, a» lásku, kter-ou jiní ke
ě lnou; jinak však jsem živ ještě ten starý »já <
ikoliv jedině On.
“Konečně aby to bylo úměrné věčnosti onoho

tostného daru, jejž mi Ježíš dal, musím býti jeho
'ždy, na věky! Vždyť ostatně důvody, které
: pohnuly, abych Ho začal milovati, trvají. dále,
rostou a stávají se den ode dne důtklivějšími,
iěvadž každého dne obnovuje Ježíš .k vůli mně
y své lásky!
,.

'— '
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Musím býti jeho s podobnou odevzdanost
v každém stavu, v slzách i radosti, ve stav
útěchy i' duševní vyprahlosti; v pokoji i v poku
šení, v zdraví i nemocí jako On.
Jeho musím býti konečně i v každém povo
lání: různé ty práce, k nimž mne jeho prozřetcl
nost. připoutala, jsou toliko levnější okolnosti
způsoby života; Ježíš se mi však ve vše-ch obé
tuje, žádaje, abych též já podobnou sebeoběť v
všech. těch ze-vnějších poměrech života přinášel.
Kd'ož mne tedy odl-ouěí.od lásky Ježíše K'ristf

jenžješt 've mně, žije ve mně a nutí mne milovati
Ani soužení, ani úzkost, ani hlad, ani nehoda, ať
nebezpečí, ani p'rotivenství, ani meč. Ale_v ton
všem vítězíme úplně skrz-e toho, jenž si nás (sát
první tolik) zamiloval! (Řím. 8, 17-)
__.>> III

<<—

rÁLliŽETI Ježíši možno trojím způsobem. Jes
% totiž láska přikázaná, která se spokojuje tín'
že pln-í povinnosti; a ta jest potřebná všem, zavm
zuje k ní sam-ě svědomí. Má však také své stupn
a můrže dospěti k veliké dokonalosti. Uvátžíme-l
pak, co by mohl Bůh právem žádati od nás jak
níáš Stvořitel, Vykupi'tel, Posvětitel, užasneme do
jista nad tím, že i tuto lásku hodlá odměniti. ;
jeho nes-mírná dobrota opravdu tak činí: i ten, kd
by nic více nevykonal, než že vyplnil věrně sv
povinnosti, přijde do nebe. A co je nejsmutnějšíhj
při tom, mnozí ani za tuto cenu. tam nechtějí! — -—

Je dále láska obětovná: láska to oněch mnolu
svatých duší, ve světě žijících, které se zde cvič
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' ctnostech a odříkání: ,panny věrné, pravé to
]íěžmezi trníim, ob-ětovní manželé, kteří řídí svou
odiinnupodle vůle Boží a vychovávají dítky své

ředevším k Jeho cti a slávě, vdovy zasvěcující
e Jeho službě v modlitbách a skutcích lásky blí
ěnskě; to jest i ona láska, jež vede. mnicha do
ČJ?—Q
kláštora.

Je to láska'veliká,

úplně svobod—ná a

těžná, vede duši, aby žila pouze k zalíbení Boží
řiu a proto oslavuje Boha velice: je to apoštolát
šho dobroty.
' Avšak *_nade všecky před'čí královská láska
[de.e. Je to láska křesťana, jenž obětuje Bohu re
rouze svou věrnost, zbožnost, svobodu, nýbrž i
adost a útěchu svého života, ano radost a dovo
enou rozkoš útěchy plynoucí ze zbožnosti, lze Zi
fota vpravdě křesťanského. z dobrých skutků.
modlitby a sv. přijímání.
Ale kdo, kdo obětuje takto Bohu své radosti i
lasti duchovní? A kdo pomýšli na to, aby se zřekl
svých vnitřních slasti a útěch? Trpěti rád, mlčky
rro Ježíše a míti jenom Jeho za jediného důvěrni
.a, těšitele, -ochránce?!
Než je to možné? ___Ano,pravé lásce. NCb')f
' tom právě záleží pravá něž-nost lásky, její
rravá síla a řekl bych i její nevýslovné blaho
Suipe'rabundo gaudio 'in.omni tribulatione nostra --
gře—kylpuji
radostí

při všem

soužení

svém,“

tak

'-ol'alonen veliký milovník Krista Ježíše, apoštol
)avel. (2 Kor. 7, 4.)
“Kéž bychom i my mohli říci: »Ježíše — a mám
losti! Budu mu věren a láska k němu je vlastně
elý život

můj!<<

„
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in me
et síně.
ego
in Sicut
Te. uf.Tu.
etipsipatu-.
in nobis
unum

[

Jako aby
Ty. i Otče,
ve jedno
mně aby
v Tobě
oni v nás
Jan '17. 21.

<ÁO'RUSN'OUonoho díla nápravy, již v nás si
„Ř přijímání pů's—obí,
jest spojení neboli jed-not

_ Boha s námi-. Přijímání zove se latinsk
communio, a jak je to slovo významné! Jest ;
unio : spojení, jednota—a to ne toliko jed-not
mravní podle smýšlení a cítění, nýbrž jednota dvo
podstat, která po mateřství Božím se nejvíce blíž
podstatnému spojení Věčného Slova s přirozenost
hdskou.
Vtěl-ením spojila se přirozenost lidská s bož
skou v jednotu osobní: kdo viděl Spasitele v těl
lidském, viděl Boha. Ale týž Bůh a člověk, Kristu
Ježíš, přichází v nás a působí v nás podobn—é'-ta

jemství, jaké způsobil v životě Panny Marie-. S\
Augustin mluvě o důstojnosti kněžské pravil
»O veneranda- saccrdotum dignitas, in quorum mz
nibus velut in utero Virginis Filius Dei incarna
tu-r.<<*,_. O velebnéh-o důstojenství

kněží, že v je

jich rukou právě jako v životě Panny znova s
vtěluje! — Z rukou kněžských přichází pak Eu
charistie v naše tělo a spojujíc se s ním, obnovuil
vtělení v každém člověku zvlášť. Ano již při svén
vtělení 2 Marie Panny pomýšlel Syn Boží na tot
svátostné vtělení v každém z nás, 'a to bylo vlast"
*) August. sniper Ps.
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ně též jednou z těch. příčin, proč na svět přišel.

Svaté přijímáni jest tedy rozšířená, mnohonásob
ná obnova vtělení a jeho konečný doplněk, jenž
doplňuje podob-ně i přesvatou oběť Kalvarskou, opě
tovanou každodenně ve mši svaté. Neboť při pro
měně sestupuje Ježíš na oltář nejen, aby se obě
toval, nýbrž aby se i s knězem i s. věřícím lidem
spojil, a bez tohoto přijímání : spojeni byla by
oběť neúplná.
Těl-o Krista Ježíše spoju-je se tedy v jedno s na
ším tělem, duše jeho s naší duší, a nad oběma
vznáší. se jeho božství. Naše tělo v tu chvíli, abych
tak řekl, bývá zasazen-o v tělo Páně, a poněvadž
tělo Páně je vznešenější, důstojnější, obsahá a obe
stírá nás jaksi zcela; jsme jako jím přioděni, jsme
tělo z těla jeho; jeho krev proudí v našich, žilách.
a my splýváme s ním v nepochopitelnou jednotu.
O, co velebn-osti je v tomto spojení Ježíšova o
slaveného vzkříšeného Těla s bídnou naší přiro—
zeností! Naše oči pozemské to ovšem nevidí, ile
Bůh a andělé patří na toto divadlo nebeské. Roz
pustíme-li na ohni dvojí druh'vosku a slije-me do
hromady, smísí se spolu v cele—kjed'en- sice, avšak
soulěástky obojího jsou tu, a bylo by lze je od
děliti. Totéž spojení děje se ve sv. při-jímání.Když

způsoby svátostné se ztráví, mizí ovšem tělesná
přítomnost Páně, avšak dokud ne-vypudí Spasitele
hřích, dotud má tělo naše i na dále podíl a úča
stenství na síle těla Ježíšova, čerpá z něho posilu,
milost, nevinnost, ctnost, přiživu-je se z jeho svá
tostné mízy a voduiševňuje se. Necítíváte-liž, jak
po svatém přijímání vaše vášně odumírají, jak po—
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koj zavládá ve vaši-ch údech? Horečky léčí se le
dem. Ježíš léčí žár naší žádostivosti čistotou svého
panen-ského těla. Svatý Cyril praví, že svatým při
jímáním stáváme se pokrevenci, příbuznými Krista
Ježíše.

.

.

Krev jeho proudí v našich žilách a my se pro
měňujeme v Něho. Non ego m-utabor in Te, nec
tu me ín te mutabis, sicut cibu'm carnis tuae,
sed Tu mutaberis in me. — Neproměním se Já
v tebe, také “Ty mne neproměňuješ v sebe, jako
svůj pokrm tělesný: nýbrž ty ve Mne. -— Im
miscemur — splýváme v jedno s Ježíšem, praví sv.
Chrysostomus. Nechme tedy pře-tvořiti- tělo své
v tomto mlýně božské lásky, nechme je v ní růs'ti
ke cti a slávě.

_

»

A c-ož duše? Ježíš vlastně přichází jediné k vůli
ní a praví jí: »Zasnoubím si tě na věky ——
Spon
sabo te mih-i in sempiternum-.<< Duše jest hlavně
ten cíl, k němuž Ježíš v nás směřuje. Tělo jest na—
před, ale duše přijímá Ježíše a dOstává účastenství
na Jeho božském životě a hrouží se, trati se jaksi
v něm. Ježíš dá jí z počátku pocítiti sv-ou dob-rotu
a tímto pocitem ji prodchne zúplna nežádaje za to
nic. Tento pocit dobroty Boží působí bezprostředně
vždy, jen když člověk se v ni vmyslí: Ježíš je jako
slunce, při je-hožto východu vše obživne, vše r-oz
kvétá. Spasitel udílí ze svého každému co možno
nej-hojněji; každý jej přijme podle své" schopnosti a
přípravy. Duši dobře připravené dá život silný,
rozzhodnost a velikomysl—nost,která nutká člověka.
že až přísahá věrnost věčnou svému Snoubenci.
A od té chvíle .duše-ta hledá jenom 'to, co On chce,
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co se Jemu libí, učí se smýšleti jako On smýšli,
tím jemným smyslem pro čest a slávu Boží, smy
slem, který posuzuje vše se stanoviska božského.
Duše, která nemá tohoto způsobu smýšlení Ježí—
šiova, hledá ve všem jen a jen sebe; ano i při sva
tém přijímáni po-mý'šlí spíše na slast, kterou bude
z něho míti. Ježíš udílí dále'duši jemnocitné ze své
h-o milost, aby zapomněla a zřekla se sama sebe.
A k tomu musí dospěti jednou duše, která, často
přijímá, aby dovedla se obětovati zcela a neptala
se při tom: Co za to? Nebo ten, kdo žádá za vše
odměny, věru ani nemiluje. Živ býti z Ježíše pro
sebe jest sice dobré, ale žíti *zněho pro něho jest
lepší. Vizme jen, jalk se ptá Pán Ježíš Petra: »Mi—
luješ mne?<< »Ano, Pane, milují.“ _. »Miluješ-li
mne více nežli tit-o ostatní?<< Petr váhá, pláče, a
jeho slzy jsou důkazem a přiznáním, že touží mi
lovati více než ostatní. Spasitel spokojen, svěřuje
mu své beránky a ovečky, a vzkládá na něho bři—
mč nejtěžší, jaké vůbec- jen kdy člověk nesl, a “ie
slibuje mu za to nic. Spasitel chce tedy, aby člo
věk sám sebe zapomínal. Žádá od pravých svých
miláčků, aby na sebe nepamatujíce, velkomyslně
se svěřili jen'om jemu a nepomýšleli na svůj vlast
1í prospěch ani těles-ný, ani duševní, ani časný,
mi věčný. Nedůvěřovati, žádati si záruky, činiti
si výhrady a podmínky, jest obyčejně znamení du—
še nízké. A ří'kati Bohu, že ho milujeme, když
nás láskou zahrnuje, není nic velikého; ale v bouři
1 soužwenímáme vOlati s Jobem: Etia-msi- occiderlt
ne, in Te sperabo —-byť mne i zabil, nebojím ;:e.
Job 13, 15.) Tenkrát obětujeme ze svého já — ale
127

SlVATE PŘIIJÍMANÍ _. SVAZEK JEDNOTY

v onom prvním případu jen to, čím opl—ývám-e,ze

svého přebytku. Spasitel ovšem nehledá svého
prospěchu v oné lásce, kterou k nám chová; ne
potřebuje nás, miluje však proto, že nás chce 0-
blažiti. A k tomu cíli žádá od nás všecko: jenom
neuvažujme a nepřemýšlejme na to, co dostane
me od něho, budeme-li Ho milovati opravdu—tak,
jako ()n nás. Či jest snad tím řečeno, že nedojde
me odměny, že nedostaneme vůbec náhrady za
onu úplnou sebeoběť? Ne, nikoli! Spasitel žádá od
nás všecko, aby nám vrátil jednou zase všecko a
ještě více; podobně jako matka; chce-li se pře
svědčiti, má-li ji dítě rádo, žádá na něm jeho hrač
ky, ale pak přesvědčena, že ji dítě miluje nade
vše, hned mu je vrací všecky a ještě k nim přidá
nově a lepší.
Nuže tedy, vy duše živeně

sv. přijímání—m, o—

bětu'jt-eSpasiteli vše: své skutky, zásluhy, srdce a
všecky jeho náklonnosti i dovolené a dobré. Je to
sice nesnadné, je to sice jakýs zápas na smrt s
tím srdcem ubohým, avšak pomyslíme-li, korun
to dáváme, oh jak snadno se rozhodneme!
Sv. přijímání jest pouto, jímž nás Spasitel víže
se svým nebeským Otcem. Kdyby nás Bůh od
měň-oval *jen za naše zásluhy osobní jako své
tvory, nedošli bychom nikdy větší blaženosti, nežli
přirozené. Avšak „Spasitel se spolčil s námi a spol
čuje znova a znova ve sv. přijímání, a tak doka
zuje svému Otci, jak nesmírně nás miluje a jak
vroucně si žádá, abychom byli, kde On je, s ním,
a Otec vida to, je jaksi nutkán, aby korunoval
se Synem svým i nás. Neboť nelze odděliti hla
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vy a srdce od ostatních údů. A tak sv. přijímáni
nám usnadňuje přístup do nebe tou měrou, že by
člověk málem řekl, že nás tam Spasitel přivádí
svatou jakousi- lstí.
Avšak vizme ještě tento vznešený účinek
Nejsv. Svátosti. Ježíš žil na :zemi jediné, aby o—
slavoval Otce; a opouštěje tuto zemi, nechtěl, aby

se přestala vzdávati na zemi ona božská česta
sláva, kterou začal, a proto vtěluje se mnohoná—
sobně v duše křesťanů hodně jej přijímajících a\
představuje je Otci nebeskému, dí: »Vracím se do
nebes, abych přijal slávu“ na pravici Tvé, avšak
vtěluji se znova ve všech těchto křesťanech, abych
Tě ještě oslavoval v nich a skrze ně: oni a já
jsme jeden horlitel pro Tvou čest a slávu.<<
Ach, kdo by se nedivil, jak Spasitel umí slou
čití spolu oslavu Otce svého a naši spásu?! Kdo
pochopí tento div lásky Synovy k Otci i k nám?
Jak uměle to zaří-dil, abychom měli podíl na jeho
oslavování a zároveň tím si zasloužili odměny je—
ště hojnější.
Nechť je tedy .sv. přijímání středem našeho ži
vota i našeho jednání. Žijme, aby-chom přijímali,
přijímejme, abychom sva'tě žili a svatým životem
Boha v sobě oslavovali; pak oslaví jednou On nás
v blaženosti věčné.
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Nos ergo diligamus Deum. quoniam Deus prior dilexit nos.

My tedy milujme Boha. neboť
on první miloval nás.
1 Jan 4. 19.

—»

1 (<—

UŠE, která chce dojíti vrcholu evangelické
dokonalosti a dospěti až k životu v Bohu,
_musí hned od počátku položiti si :za základ
lásku a utv-r-diti se v ní, neboť to je pravda ne—

zvratná, že láska vlastně utváří život: jaká lá
ska, takový život. Lásce, která chce dojíti svého
'ukoj-ení, není nic příliš obtížné-ho. — Taková už
je přirozenost člověka; chceme—li, aby se nám o

bětoval, oddal, musíme nalpřed získati jeho srdce;
srdce získat, a získali jsme celý život jeho.
Láska .jest první naše vášeň, která budí a
strhává za sebou všecky ostatní. Ať již milujeme
něco dobrého a cilíme k němu, aneb-o ať se bojíme
nějakého zla a vyhýbá-me se mu, ať doufáme ně—
co dobrého, anebo ať se chvějeme, že ho nedo
sáhneme, ať již radost nebo bázeň plní naše srdce,

vždy je to láska, která předchází všecka naše
hnutí a je za sebou vede.
Tomu nás učí též přirozený živ-ot: matka, když
vychovává dítě a chce si je naučit poslušnosti,
hledí si prve dobýti jeho lásky; a aby jí dobyla,
ukáže mu napřed hojnou měrou sv-oji lásku: aby
je naučila lásce, miluje napřed sama.
A tak činí Bůh se svým tvorem _ človělkem.
Všecku moc a sílu člověka vložil Bů'hv ne do
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jcho ducha, ani ne do jeho těla, nýbrž do jeho
srdce, a nyní jedná s ním právě tak jako matka se
svým dítětem. Dává mu poznati sebe a svou lá—
sku ve svých darech a dobrodiních, an celý svět
stvořil pouze pro něho. Potom zjevuje se člověku
kieslé'mu ve vtělení Slova Božího. A 'Ježíš věru
miluje člověka: sám praví, že sestoupil -s nebe
pouze z lásky k němu, aby byl jeho“ pří-telem,
bratrem, aby s ním žil, dělil se s ním -o jeho práce
a strasti, a získal mu poklady milosti a slávy. V
Ježíši Kristu se věru 'člověku zjevu-je Bůh dobroty
a Bůh lásky.
Z lásky k člověku umírá “za něho, sám se učí.
niv obětí za jeho hříchy. A aby se neodloučil od
něho ani když došel oslavy v nebi, ustanovuje
po dokonaném díle vykoupení Svátost Nejsvětěj—
ší, která; vzvě-čňujejeho přítomnost na zemi a do
svědčuje patrně, jak jeho láska k nám je stále
živá.
Když hříšník Jej uráží, Kristus jde sám první
k němu, aby mu nabídl odpuštění, nebot bez jaké
hosi prvního hnutí lásky v srdci svém hříšník by“
se nikdy neobrátí—l! A když v zlobě ďábelské

od—

mítá milost odpuštění, aby se obrátiti nem-usil,
Ježíš jej přilkrývá pláštěm milosrdenství a skrý
vá jej před ranami spravedlnosti Otcovy, prose
za mil-ost a shovívavost pro něho; a jeho láska
neu'mdilévá, čeká léta; a když konečně jeho srdce
se otevře k lítosti jako synu marnotratnému, Ježíš
má pro něho jenom slova lásky! Jak dobrý ;e
Kristus Ježíš! A jakž je možno urážeti Ho, rmouti-
ti, zamítati jeho lásku?!
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„\VŠAK láska Boží je neobyčejně mocná a do—
" jemná proto, že Bůh- miluje přímo nás, naši
osobu jednoho každého zvlášť, jako bychom byli
pouze my jednotlivci sami na světě.
Člověk proniknuatý “touto pravd-ou, že ho Bůh
milu'je ViZláŠf v jeho osobě, že z lásky k němu jc—

diněmu stvořil svět a jeho divy;
že jenom z lásky pro něho člověkem se stal,
aby byl i jeho osobní vůdce, sluha. přítel, ochrán—
ce, p—rovázzejí'cího na cestě z časnosti

do věč

nosú;
že také pro něho samého ustanovil křest,
němž se stává milosti a pro zásluhy Krista Je
žíše dítkem Božím a dědicem království nebe
s-kéah-o;

že právě jemu dává Ducha Sv. s jeho
dary;
že sobě sam e m u přijímá ve Velebně S\á
tosti přesvatou osobu Ježíše Krista, Syna Boží
ho, jeho dvojí přirozenost, jeho slávu i milosti:

že i za sv (: vlas tní hříchy má všemocnou
_oběť slitování, která se stále a stále obnovuje:

že Bůh při-pravilp rávě

pro něho ve svá

toSti pokání mocný lék na všecky jeho neduhy,
an-o balsam mrtvou duši křísící:
\
že i k jeh o posvěcení ustanovil své kněžství,
jež v neporušené po-sloupunostidošlo až na něj:
že posvětil stav manželský. a učiní-l z něho fit—_

jůplný obraz svého spojení s Církvi:
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že i jemu připravil posilu na cestu, posilu vy
atnou a útěchyplnou k hodi-ně poslední;

že k jeho bohoslužbě dal anděly, svaté, ano
přesvatou Matku svou, aby ho ostříhali, těšili,
hránili';

že i jemu

připravil trůn slavný v nebesích.

de jej hodlá za'hlrnouti cti a slávou, a kde sytiti
bude patřením na nejsvětější Trojici tváří v
v'ář,bezprostředně: věru, kdo to uváží, ten musí
šece'k zrovna vzplano-u-tivelikým plamenem lásky,
íti z lásky a láskou

se 'ztráviti—.

Ach můj Bože, a jak je možné, že je jedi-ný jen
říšní'k na zemi, že jest vůbec nějaký nevděčník?
Ach, to je proto, že neznají Tvé lásky, a že se
ojí, aby jí dobře nepoznali,

utíkají

před ní, pra—

ěvad'ž otročí tvoru anebo samolásice. Jim je Bůh
lastní tělo, láska světa je jim nade vše, chtějí
iíti díl na světských

I'O'ZkOŠÍCha přijímati svět

kou čest a chválu, jedním slovem: chtějí žíti pro
ebe.

O ctitelé Nejsv.. Svátosti! Nechte jen otroků
trocky zapřažených do vítězného vozzu světa a
'ypovězte válku nepříteli svého Boha; obětuýe
*.u všecku samolásku,
p-od'ro—btese rzákonu jeho
íslky, a nikdy, věřte, neokusírte bla-hai “většírho!

Ztnost stane se
ou, bojovati za
u-d'evám sladké.
ěku a člověka v

vám potřebnou“ a jaksi přiroze
ní bude vám milé, obět—ovatisc
Láska je vítězství Boha v člo—
Bohu.
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WŠECKA
Nejsvětější
Svátosti
\ Í záleží vdokonalost
tom, aby ctitele
se stále
lz lásky Spasiteli
obětoval, poněvadž i život Páně je stálým důkazem
dobroty, řetězem dobrodiní. A čím vaše láska ebude
čistší, tím bude dokonalejší vaš-e oběť. Proto žádne
výhrad-y, žádné podmínky v královské službě Je
žíšově! Milovati z čisté, pouhé lásky, znamená. mi
lovati—
Ježíše pro něho samého, protože takový jest,
že rzaslouží naší lásky v každém směru. »Nemohu
li,<<praví sv. František Saleský, »blížiti' se k ně
komu jediné proto jenom, abych. s ním mluvil, jej
viděl, ssál vůni jeho, na jeho prsa hlavu sklonil?
Jindy však blíží-m se a jdu k němu silce, ale ta
návštěva není mým cílem hlavním: používám jí
pouze za prostředek a za příležitost, abych cosi
obdržel. Jdu—livšak k němu jen za tím účelem a
pro nic jiného, leč abych 'se těšil z jeho blízkosti
a přítomnosti, pak je můj poměr k 'němu' 'čistý a
nezištný.<< _- »Jakub,<< dí sv. Bernard, »jenž držel
Boha ve svém objetí, chtěl jej pustiti, jen když
dostane požehnání; avšak nevěsta z pisně Šala
mounovy nepustí ho ani za cenu největšího pože
hnání. Tenui eum, nec dimittam; neboť ona ne
touží po požehnání

Božím, nýbrž 'p-o I.Bohu pože—

hnaném, pravíc Pánu svému s králem Davidem:
,Co bych jiného *chtěl na nebi a co na uzemi ík-romě

Tebe? Byť i zhynulo tělo a srdce mé, Bůh bude
skalou mou, dílem mým na věky!'<<(Z 72, 25. 26)
Než jak lze dospěti k této lásce, .k tomuto ži
votu lásky? Velice snadno. Člověku je láska již
134
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'ro'zena, nemusí se jí u'čiti: miluje již a obětuje se
.ám od sebe. Ale lásku probouzí, lásku živí a za
ejvznešenější vášeň povznáší patření na předmět
ilovaný; pravda sama, 'poznaná. ve své dobrotě
kráse, v do-brotě k nám každému jednotlivci
vláště, ta to dělá. Všimněte si jen sv. Pavla.
patřil Krista Ježíše, slyšel ;Ho a již pochopil lásku
ří-žea volá: »Ježíš zamiloval mne a vydal sebe
ama za mne! (Gal. 2, ZO.)-— Christus di-lex me et
radidit semeti-psum pro“me!<<Ta myšlenka ho nutí
pláči, _šíříjeho srdce v mocné-m žáru' této Ježí

ovy lásky. Také on chce něco velikého z lásky
Ježíšovi vykonati a svolává na sebe za tím úče
em oběti nejtěžší: vzdoruje mukám, stonáso né
mrti, všem mocnostem:

nedá se odl—ou—čiti
od lá

ky Pána Ježíše.
Caritas Christi urget nos — láska Kristova pudí
avla (2 Ko-r. 5, H.), pohání jej. Svět je příliš

zký pro jeho lásku, chtěl by milovati srdcem
šech andělů a vše-ch tvorů. A prot-o zasvěcu'je se
veliakém'u-dílu, obraceti a získávati—všecky duše pro

Krista Ježíše. Takové nese ovoce čistá láska pra
vého milovníka, jenž chce milovati tolik, jako sám
jest milován, milovati Ježíše tak, jak toho božský
Mistr |zaslouží. Chcete-liž tedy žíti životem lásky
&býti šťastni v něm? Pak myslete stále _ a trvej
te v tom myšlení — na dobrotu J'ežíšovu a p-ozorujte
v Něm dílo jeho lásky -k vám. Zavčínejte všecka svá
díla vzbuzením lásky. 1 své 'adorance, svá klanění
předlSvátostí začínejte vzbulzením lásky a tak ote
vřete miie duši svou “působení Ježíšovu.
“Právě proto, že začínáte vždy sami sebou, zů
0 sv. přijímání. — 10.
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stáváte na poloviční cestě, a počnete-li jakoukol
jinou ctností, vždy sejdete na scestí. Z—daždítě
dříve nežli poslechne matky, jí neobejme? Láska
jest jediná brána k srdci.
Kdykoli máš nějak-ou těžkou povinnost, v'zbuc
napřed lásku a řekni: »Můj Bože, miluji- Tě více

nežli sebe, a abych Ti to dokázal, chci rád počít
a konati tento skutek lásky, :zapírání, trpělivosti
který mám právě před sebou!<<A jakmile srdce tve
vyvodí tento projev lásky, je skutek tvůj „přec
Bohem již jako vykonán a jeho obtížnost, nesnad
nost z něho zmizela. íA poněvadž to bývá lh-lavnč

sebeláska, íkterá vzbuzuje a živí v nás odpor prot
povinnostem, tož první účinek lásky Boží v sduš'
zamilované do sebe samé je ten, že vypovídá
válku a stálý boj sebelásce, to jest: smyslnost:
těla, žádosti očí a pýše života a duchu světa, jenž
jest lež a sobectví.
,
Čím silnější jest láska božská v srdci lidském
tí-m jest výbojnější. Nemá dosti na tom, že zahání
zlo a že mu odpírá, nýbrž jde dál a vynakládá
svou sílu- na mrtvení, sebeobětování, jím-ž se ko
nečně člověk zprostí a naprosto :zbaví sama sebe
Druhý účinek ilásky Boží jest, že nám vnuká
všecky skutky dobré a že je neodvratně řídí k cíli
»Čeho žádá asi a očekává ode mne Ježíš v tuto
chvíli?“ tak se ptá. »A směřuje nějak tato myšlen
ka, ona_ tou-ha, tento skutek ik Jeho cti. a slávě?<<

Tím se řídí láska pravá. 'Nehledí na to, co dává,
nýbrž na to, co Miláček zaslouží!
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136

DOKONALÁIASMA

DOKONALÁ LÁSKA.
Suspectus esť mihi amor. cui
liud quid adipiscendi spes suřfralati videťur. Amor habet praenium.sedid quodamaťur.prae£er
je non rcquirit causam. non fru:tum; amo quia amo. amo ut
mem.

———>> 1

Ta láska je mi podezřelá. která
v něčem jiném než v milovaném
se odměny naděje. Láska dochází
sice odměny. ale pouze v před
měťu milovaném. Nemá jiné po
hnuťky ani jiného cíle. leč sama
sebe: miluji. protože miluji. mi
luji. abych miloval.
Sv. Bernard in Cančc.
(<—

fESI“ dvojí láska k Bohu: jedna milu-je Ho
spíše k vůli sobě, pro jeho dobrodiní a od
měnu, kterou nám v nebi připravil. A to
vlastně miluje člověk v Bohu sama sebe. Nicméně
je to láska dobrá a přilkázaná prvním velikým při
kázáním zákona. A přísně vzato nežádá se mi od
nás více: kdo jen tuto má, jest spasen. T'outo
láskou se vděčíme Bohu za dobrotu, laskavost &
štědrost jeho k nám, a proto je ovšem zcela dobrá.
Avšak vděčnost .za zvláštní dary, kterých Bůh
některý—m duší-m udílí, žádá více. Byl jsi snad. "za

hrnu't milostmi; Bůh dal ti snad nejen, abys *měi

dosti, nýbrž abys oplýval. Pak nesmíš přestati na
oddanosti dělníka najatého nebo služebníka nebo
nádeníka, neboť ony dary, jež jsi 'přiujal,dávají ti
nárok na synovství'. A syn ——
ten nepracuje pouze

pro mzdu, nýbrž z lásky, a láska míry nemá.
»Míra lásky,<<praví sv. Bernard, »je 'milovati bez
míry ——modum esse diligendi Deum sine modo
diligere.<<Bůh ovšem nám takové lásky neporučil,

avšak to proto, aby nám ponechal blahou možnost
10'
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milovati 110 více, nežli sám žádá. Však je to bez
tak smutné pro nás, že Bůh uznal za nutné nám
lásku přilkázatii Jak že, přikázati? Ano, nám tvo
rům rozumem obdařeným, nám, kteří o-plýváme

Jeho dary a vidíme na své vlastní oči Jeho nc
smírnou láskuk nám, nám ještě bylo třeba říci a
poručiti: »Milovati budeš Pána Boha svého více
nežli tvory, více nežli zlato a roz-koš a za tu. lá
sku dám ti nebe!<< Však běda, člověk nedá Bohu
ani této lásky!
Avšak my, jež dobrý Bůh zve k sobě jako své
přátele, spokojíme se my snad s ní.? Nikoli, nikoli!
Bůh je tak štědrý k nám, abychom imy byli[také
k němu. Milujme Ho tedy, co můžeme, vždyť po—
nechá-vá nám úplnou volnost; a to vědomí vede

až kl lásce hrdinské, která chce působiti jenom za
líbení, překvapení svému Miláně-ku,a činí zajisté
více nežli pouhý dělník pracující za mzdu-. Nuže„
jestliže tedy Bůh praví: »Sponsabo te mihi in
sempiternum — zasnoubím si tě na věky,“ pak má
se i nevěsta obětovati snoubenci svému úplně.
všeho se zříci, vše opustiti pro něho: vlast, rodiče.
rodinu, 'čest i svou osobnost. »A budou dva tělem
jední—m.-— et eru-nt duo
2, 24.)

i-n carne

una.<< (1. Noiž.

A 'tato čistá láska k Bohu mluví takto: »Můj
Bože, miluji- řTě; pro Tebe Tě miluji a cokoli mi
luji, pouze pro Tebe milu-ji!<<Nevyluwčujeme sice

z ní (ani nebe ani naděje, avšak nebereme si jich
za hlavní po-hnwtku. I to vím při tom, že Bůh nám

nezůstane nic dlužen při své štědré velikomysl
onsti, jen když my bude-me štědři k němu, a přece
138
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'íkáme jen toto: »I kdyby nebylo,<< což ovšem
e nemožné, »nebe mým dobrým skutků-m za od
ěnu, miloval bych Tě přece, Bože můj, poněvadž
'sí' hoden veškeré lásky mé. Má odměna jest: mi
ovati Tebe — fructus amoris usu-s ejus est. Co
oli mám čniti, chci činiti, abych Tě miloval, abych
i dokázal. že Tě milují.“
A je to snad mn-oho pro Boha? Ba věru že
málo. Vždyť totéž děje se v obyčejném životě.
izte děti, které pracují cel—édni v továrnách od
věku nejútlejšího, aby vyživily své rodiče — obě
tují se za ně. A to je jim něco, co se samo sebou
rozumí; mají na mysli pouze lásku a nehledí na
to, co je ta láska stojí. Láska jest jim _odměnou:
amor éhabet praemium, sed indquod amatur. A pro
Boha bychom tak neměli činiti? Má tedy otec po—
zemský dojíti větší lásky od svých dětí nežli Otec
nebeský? »Ovšem rodiče, otec, matka, se obětují
zcela jenom blahu a štěstí svých dí'tek. Ale to dělá
mnohdy každý člověk, že se pro někoho obětuje:
jde po ulici neznámý člověk, nešťastnou náhodou
upadne ——
a vy běžíte “mu ihned“ na pomoc, ačkoliv

ho neznáte ani odměny nečekáte. Nuž a ejhlc!
Bohu se .rouhají; Ježíše znovu křižují — proč ne
'tr'píte pro něho? Proč nechcete žíti jenom pro
něho?

l

_

A neříkej-me: »Ach, to je příliš na mnel<< První

věc, ku které se srdce- samo nutká, ljest, aby dal
člověk více. než je povinen. Naproti tomu ďábel
nám často našeptává: »Aby ti snad nenapadl-o cvi—
čiti se v této lásce veliké! To dovedou jenom ve
licí světci, nedomýšlej se přec, že jsi jeden z ní-ch!<<
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Avšak v tom není žádné domýšlivosti ani pýchy
Miluj pouze a nepočítej _ co za to budu míti -—
buď jist, že čím více budeš takto mil-ovati, tin
více poznáš svou nicotu a svatost a velebnos
Boží. Jak jsme nedůsledni! Říkáváme: »Ach, pr
mne jest jen místo u nohou Ježíšových — h-odltě
nízko,—; někam výše se povznésti jsem nehodeniu
Cože? U nohou Ježíšových že chceš seděti a nevíš,
že je to míst-o Marie Panny — a na její 'místo snad
jsi již hoden? '
Nemysli tak na to, co právem zasloužíš, ale
říkej raději: »Ještě jsem neučinil dosti, musím mi
lovati ještě více a vždy více! _—Zde na světě není
nikdo hoden, abychom ího milovali pro něho sa
mého, nýbrž pouze proto, že jest obraz Boží.
Avšak Bůh je náš konečný cíl a zaslouží, abychom
ho lmilovali pro něho samého: je svatost, je láska
nestv-ořená, nekonečná.
Miluj si ho třeba sebe
více, přece nikdy Ho ine-budešmilovati tak, jak jesl
hoden! Pouze duše rozjímavá mohutní v lásce vždy
více, poněvadž vždy lépe Boha poznává, až do—
spívá konečně k onomu stupni, že miluje Krista
Ježíše pro Něho samého, že ho miluje láskou v ji
sté-m smyslu nekonečnou, láskou “totiž, pro niž ne
lze nalétzti přiměřené odměny jiné, leč nekonečno-u
a věčnou: to vlastně v té duši miluje Ježíš sám.
Milujme tedy a obětujme vždy více a nebojme
se, že dáme kdy dosti. Spasitel sám praví, že má
býti láska naše belz míry, an dí: »IMilu'jte mne,
jako: Otec miluje mne a jako já miluji vás; zůstaňte
a žij-te v milování mém, v milování nekonečném,
kterýmž já miluji Otce.<<Milujme tedy Boha pro
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Boha, proto, že pro nekonečnou dokonal-ost svou
veškerý lásky naší hoden jest __ a to budiž první
1 vůdčí hybnou silou našeho života.
-—)) II ((—

% vše
tomukecí'li
především
třeba,
abys konal
cti jest
a slávě
Boží; čest
a chválu,
:kte—
“ou sklízíš za své dobré vlastnosti a skutky, po
;ílej vždy výše — k Bohu. A k čemu to? lAlbys
rzdal díky dobr-otě Boží a oslavoval Boží lásku.

( této dobrotě Boží vracej se vděčně znova a
znova, děkuj, vychvaluj, veleb Ho ne tak za to, co
i jednou chce dáti., ale proto, že je dobrý, svatý,
reskonale sám v sobě blažený a že nám svou do
)rotu a blaženost zjevuje.
Dále jest třeba. aby Jeho vůle byla nejvyšším
)ravidlem všech skutků tvých. Cokoli se ti přihodí,
vše vezmi na se bez váhání a bez odporu se slovy:
Chce—lito Bůh, chci též já. Vždyť jeho vůle není
llZlSÍl'lěnic jiného, nežli projev jeho dobroty va lá
;ky ke mně!<<Tato myšlenka nechť tě provází ve

Jšem, cos konati povinen; a nepátrej přitom, proč
tsi chce Bůh, abys konal spíše toto nežli ono, ne—

mi! v takovém pátrání jeví se nedosti úcty a dů
zěry. — Což není Bůh dobrota a moudrost sama?
\ chce-liž co jineho, nežli mé blaho a svou čest?
A jest něco, čeho by nepředvídal? — A chtít znáti
Johnutky vůle Boží, není Vlastně nic jiného, ieč
říditi se svým vlastním poznáním a svou vlastní
Jůlí. Víš-li., že Bůh něčeho od tebe. žádá, uměj na

:om dosti a nepátrej dál. Ovšem je to snad těžké
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a nesnadné. Ale co ti konečně na tom záleží? JC
to Jeho věc! »Ty to a to chceš, můj Bože, a to
mně stačí; ostatní

je Tvoje věuc.<<

Jak viděti, je to poslušnost slepá a trpná _ po
sloucháme jediné proto, že Bůh je náš pán. Tali
poslouchal Spasitel náš po celý svůj život: »Dílo
které jsi mi dal, abych je učinil, jsem dokonal“
(Jan 17, 4.) »Sám !ze sebe 'ni-c nemluvím
činim, ale jako mně přikázal Otec.<< (Jan

ani ne
12, 45.1

Sestoupil s nebe poslán jsa od Otce svého, aby ve
všem plnil svobodně a rád jeho vůli svatou.
Jak ale poznáme vůli Boží? —-Máš předevšim
povinnosti, povinnosti svého stavu. Když ty na—
plniš, užiješ _—ačli opravdu miluješ — užiješ iizbý
vajícího volného času k nějakému zalíbení' Božímu.
»Chci m-ilovati Boha více nežli sebe,<< praví duše
miluji-ci. »A pro-tož mám-li dvě věci před sebou.
obě Bohu sice milé, ale jedna stojí více sebeza-přeni
a Spasiteli se více libi, tož vykonám tu-to,<<a ned

váhá, nerozpakuje se. volí ve všem již napřed to
co se Bohu vice libi. Ale kdo hledi více na sebe a
na to._co dává, ten nemá lásky synovské —- Hila
rem datorem diligit Deus __ veselého dárce miluje
Bůh. (2. Kor. 9, 7—)Činiš-li spíše tedy .to, co se více
libí tobě a co tě méně stojí — ukájiš vlastně svou
samolásku. Srdci miluji'címu totiž není nic těžkého
a obtížného; a přichází-li ti opravdu něco Bohu
dát za těžko, nedávej .mu-to, je tak lépe, nežli abys
mu to dal 5 nechuti. Tu ovšem nemluvím o těles
ném člověku, neboť ten naříká a musí naříkati:
vždyť mu bereš všecko, křižuješ ho, musí tedjď
křičeti ——
ale nech h-o křičeti. Avšak
142
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část, člověk duchovní, má obětovati- bez nechuti a
odporu.. Nebo co obětí a obtížných obětí podstupu
jeme v životě každodenním a nevytýkáme jich těm,
kteří jich od nás žádají; a 'Bůh není snad hoden,
aby ses choval k němu aspoň se stejnou šlechet
ností—?

Konečně duše milující dospívá až k tomu stupni
——a v tom vlastně spočívá láska dokonalá

—- že

hledí dokázzatilásku pouze takovými skutky, které
stojí mnoho přemáhání, utrpení a obětí. Až dotud,
nežli dojde člověk k této výši, hledá a nalézá ve
všem ——třeba to nebylo

zům-yslně ——sama sebe.

Tak pracuje-li pro čest a slávu Boží, má z toho
útěchu a posilu; srovná-li vůli svou 8 vůlí Boží,
má pocit vnitřního blaha, cítí, že jde po cestě dobré
a nedá se znepok-ojiti ničím, ať již se stane co stane.
Jest pln Božího pokoje, poněvadž upřímné plnění
vůle Boží ukájí dýchtění ducha i tužby srd'ce, ano
i smysly. Chvílemi snad i tu 'a tam něco trpí, ale
na dně v srdci je plný pokoj, nebot ne-pokoj „'est
pouze tam, kde nBůhnení pánem.
Avšak v tom, co žádá oběti, přemáhání, v tom
se ukazuje láska čistá. Pravá láska rodí se vůbec
jen z obětí 'a přemáhání sebe ve všem: ozběťa utr—

pení, tot podstata lásky čisté. Vyslovil to již Spa
sitel slovy: »Větší lásky nemá nikdo nad tu, by
kdo položil život svůj za své přátele.“ (Jan 15, 13.)
Duši pak, která se mu takto úplně obětovala,
vede Bůh utrpením a stálým utrpením. To jest
ovšem bolestné! Bůh, aby byla zcela jeho, lZUÍČÍ
napřed v ní vše, co cizího, & zabere pak sám to
místo;

a poněvadž se člověku stále

vrací plo-ku—
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šení, aby zase byl svým, Bůh s ní .stále bojuje a
nepřestává kárati, pokořuje rozum až v prach ni—
coty a d'usí údery srdce.
Ducha, jenž se mu nechce vzdáti, obestře Bůh
temnot-ou a pochybnostmi proti víře, naději a dů—
věře, ano nocí zoufalství; a ten duch nebude míti
pokoje, dokud se nadobro nevzdá a ne-zřekne do
cela svého vlastního světla. V takovém stavu ani
duchovní vůdce nesvede nic; může mluviti 0 do
brotě Boží, ale co platno, člověk ji ani nevidí;
děsí se nad tim. co bylo, a leká se budoucnosti. Co
tu činiti? Přilfsatipokorně vše. Bůh chce, abys byl
v tomto stavu, a nep-raví ti, proč; čeká jen, že
řekneš: »Jsem hříšník, podrobují se, učiň, jak se
Ti líbí. Chceš-li, abych trpěl méně ane'bo více, staň
se; místo dobrých skutků chci Ti obětovati a před
náš'eti svou nicotu, terou .mi právě tak jasně po
znati dáváš. Nemám v ní“ zalíbení, ale chci Tě
oslavovati i v ní.<<A tu dobrý Bůh hne-d bude u tebe
se svou útěchou — je to jeho vůle tak, co ti záleží
na ostatním? Nepátrej tedy po tom, a zvláště ne
příliš zblízka. Díš-li: »Ach Bůh m-ne opustil, co se
stane

se- mno.u,<< jsi bláhový!

Bůh chce

přece

věděti, miluješ-li Ho více nežli vůli svou, buď tedy
klidný. _—Maúžeš-li si co jiného více přáti než jeho
slávu" a. :čest? . ..
A podobně to bývá .se srdcem.
Srdce lje po-—

vahou svou zvlášť něžné a citlivé. Bylo ještě 'před
chvílí plno rajské útěchy a milování Boh-a_ a hle,
teď najednou je chladné jako led, rve vám je bo—
lest, že to slovo »mi-luji<<se vám zdá rouhání'm. _—

Co tu činiti? Chceš rozumovati se svým srdcem.
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chceš se mu protiviti? To ti jenom přitíží. Ale
ře'kni Bohu-: »Když jsem tě miloval a při tom
slasti oplýval, ach, jak jsem byl šťasten, Bože můj!
Nyní však jsem v zemi pusté a vyprahlé, bez
vody. Než budiž! Chci milovati více Tebe než slast
lásky Tvé! Srdce mé jakoby mně sice říkalo-,že Tě
již nemiluji, ale já Tě chci milova-ti i přes tento
hlas srdce svou vůlí!<<

Těmto hrozným návalům duševní temnoty a
vyprahl-osti vydává Bůh na pospas každou duši,
kterou chce povznésti až k Sobě, a to proto, aby
nám pomohl k větší zásluze; dopouští na nás toto
utrpení, aby rozmnožil naše zásluhy i odměnu v
slávč. .A že takový stav pochází od Boha, poznáš
ztoho, trvá-li dále i přes všecky možné pokusy,
kterými jsi se chtěl z něho vyprosti-ti. Tu pak ne—
zbývá ti nic jiného, leč abys Bohu řekl: »Chceš-li,
můj Pane, abych Tč mil-ovfalvíce nežli svůj život

duchovní, chci taki

já a kladu se do hrobu za

žiVa!<<Až k tomuto stupni sebeodříkání musí do

spětiten, kdo chce dojíti spojení s Bohem. Bůh žádá
čistého zlata, nespokojí se blátem ani. nějakým
obyčejným sprostým kovem a v jedno s ním se
dát s'kouti lze toliko v ohni-.Když “pak 'Bůh přivede

duši až na tuto cestu, tu nabývá'duše člověka
zvláštní, neuvěřitelné vnitřní svobody, svobody.
která nezávisí ani na žádném vlivu ani na nějakém
zvláštním stavu. Je to stav živoucího života, v nějž
ji uvedl sám 'Bůh __ k'dož ji z něho vyvá'bí?
»Než, řeknete mi, vzdáti se takto. veškeré čin—

nosti a všeho hnutí _ tot je vlastně 'ztrnulá ne
činnost!<< Ano ——takovým

zzpůs-obem působí

Bůh
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na duše vyvolené. A poněvadž On zajisté miluje
duše naše více, nežli my sami jsme s to, spolkojme
se tedy tím, abychom je milovali tak jako On, a
s tím se mu odevzdejte, v-olajíce se sv. Bonaven
tu'r-ou: »Vím-, že mne miluješ více

nežli já—sama

sebe; i nestarám se dál o sebe, ale tobě se svě
řuji a odevzdávám, a chci hledati jen tvého zalí
bení — Sci-o, quia plus quam ego me diligis. De me
igi—turamplius non cufrajbo, sed' sol-um tuis deliciis
inhaerebo: et tu mei curam habet—o.<<*)

GO
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Ait illis (]esus): Veniče post
me. At illi continuo relictis rc(ibus secuti sunt eum.
——»

I dí jim (]ežíš): pojďte za mnou;
&oni ihned zanechavše sítě. šli
za ním.
Mat. 4. 19.
1

<<—

tčchto slovech jest obsaženo veliké ta—
jemství duchovního života. Navpovídají to—
tiž, že v životě nadpřirozeněm sluší rozc.—
znávati dvojí milost: předev-ším onu, která; jest
obyčejná a všem společná, a která nám dává na

ruku svátosti, modlitby a jiné spasitelné prostředky.
Takovou milost obyčejnou měli Petr a Ondřej před
tím, než je Ježíš povolat, konali pokání, jak je ká
zal svatý Jan Křtitel a plnili zákon; a to stačilo
k jejich spasení.
A přec je Spasitel volá, aby šli za ním ——
proč?
*) Strixm. amor.
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Protože je chce vésti kromobyčerjnou cestou mi
losti k životu dokonale svatému. Každý může
sice dojíti spasení, působí-li věrně s o-nou milostí
obyčejnou; ale ne každý dostane tuto milost
zvláštní, kromobyčejnou, určenou pouze pro vy—
volence. Té se dostává jen některým duším, jež
si Bůh zvlášť oblíbil.

Tato mil-ost k dokonalosti vedoucí žádá ovšem
od člověka více nežli pouhé plnění zákona, ale
touto milostí dospívá vlast-ně duše k pravé-mu ži
votu a svatosti. Všichni ovšem, pravím znova, jí
nemají, nikoli! Jsou všichni sice povolá-ni k spa—
sení skrze plnění zákona a jen někteří jsou povo
láni k dokonalosti skrze lás'ku.
\Blahoslaveni, kdož mají tuto ctnost královskou!
Obdržela ji-sice, můžeme říci, každá duše opravdu
zbožná, avšak na ní potom jest, aby ji poznala a
jí se ří-diti & vésti dala; neboť na tom, jak s ní
spolupůsobí, na tom—závisí i pokrok v dokonalosti.
Přirovnání nám to. objasní. V přírodě závisí
tvorové méně dokonalí na dokonalejších, jedni do—
plňují druhé, tvorové vyšší přibírají k sobě nižší,
pohlcují je, živí se jimi a splývají s nimi v jeden
celek. Podobně má se to i se společností: společ
nost jest jakási svatovláda: jsou v ní představení
a podřízen-í — autorita a poslušnost; bez těchto
podmínek společnost by neobstála.
A rovněž tak v živo-tě nadpřirozeném: jsou mi
losti vyšší, řekneme vůdčí, a milosti nižší, vedlejší
a doplňující. Milost vůdčí stačí člověku, aby do
spěl k dokonalosti; z ní čerpají všecky ostatní
ctnosti svou' sílu i život, ale ona vtíská celému ži
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votu svůj tajuplný ráz.
bylo, že šli za Ježíšem.

Vůdčí milostí apoštolů
Kdy'by nebyli poslechli

tohoto volání milosti, byli by též mohli dojíti spa—_
sení, avšak nebyli by dosáhli evangelické dokona—
losti. Ale oni jdou, to je ta milost, která je vede
k svatosti, :zákon jejich života, podmínka jejich

štěstí

—-'» 11 (<—

<) ÚDČÍ milost některé duše lidské působí dvě

\ / věci: ukazuje především cestu, kterou se
člověk ve svém vnitřním životě má brá'ti, a pak
vede jej k zvláštnímu povolání.
Tat-o milost všech _milostí vtiskne zbožnosti,
ctnostem i životu“člověka “zvláštní svůj ráz, bude
hybnou silou všeho jeho jednání, takže ke všemu,
co podniká, vede jej pouze jediná pohnutka. U _nč—
které du-še je touto vůdčí milostí na př. veliká láska

k utrpení Páně; její mysl zajímá stále a takřka
jed-ímé myšlenka a vzpomínka na mruzkaKrista Je
žíše — a proto i její ctnosti, láska i život budou

provanuty dechem utrpení Spasitelova.
Jiná duše má kajícno-st iza vůdčí milost, která
ji přivede k svatosti. U té duše opět vše směřuje
ku kajícnosti, z ní takřka žije, ctnosti její veškery
mají-na sobě ráz kajícný a sbíhají se v tomto oblí
beném ohnisku. Než proč udílí Bůh takovéto mi
losti, které jsou vhod povaze a náklonnostem člo—
věka? Protože duch lidský je příliš obme-zenz,aby
pojati mohl souhrn všech ctností; ani jich všech
okem najednou shlédnouti nedovede, a pak trpěla
by tím jeho jednota. Neboť pak by směr života
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jeho neurčovala jen jedna jediná ústřední síla, ale
bylo by to směrů více rovno-běžných, jež se. však
v jednom ohnisku nesbí-haljí. Ale když nám Bůh
udílí tak-ové vůdčí milosti, která nade všemi pře
vládá, tu vytváří v nás dokonalost zvláštního o
sobního rázu; ta milost soustředí a sjednotí život
i vše-cko jednání v jeden směr a tak spíše vede
k cíli kratší cest—ou.

Poznáti pak tuto vůdčí převládající milost, jest
právě uloženo jednomu každému, a veškeren život
duchovní závisí pak na tom, jak s ní dovedeme
spolupůsobiti.
——» III

((—

! EJVĚTŠÍ
a nejvznešenější
“ztěchto:milostí
je
milost, která!
táhne srdce zvláštní
jakousi ná—
klonností a láskou k Nejsv. Svátosti. Nepravirm to
proto, že mne Bůh k ní povolal, nýbrž jsem pře—
svědčen, že je to pravda. Tato 'milost lásky k Nej
světější Svátosti má přednost před láskou .k utr
pení Páně a před láskou k jakémukoli- jinému ta—
jemství, ano i před milostí touhy po nebi a věčně
blaženosti. A proč? Poněvadž její předmět je do
konalejší a spíše nás může a dovede posvětiti a
oblažiti. Vždyť Ježíše samého staví nám tatto milost
blíže nežli v jakémkoli jiném tajemství. Spojení
s ním je zde mnohem vroucnější, plamen jeho lásky
šlehá tu se všech stran, je třeba pouze spolupůso
biti a spojiti svůj ohníček s žárem této svátostné
výhně.
Míti tedy od Boha v srdci dánu obzvláštní lá
sku k Nejsv. Svátosti jest mil-Ostnade všecky mi
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losti, zdokonalujet život více nežli všecky ostatní.
Ukazuje nám snazší cestu k ostatním tajemstvím,
ano všecka ta tajemství nalézají v ní svůj život a
oslavu, protože obsahuje v sobě všecku ctnost a
dokonalost: Memoriam fecit mirabilium suorum _
ustanovil památku na své divy Pán; všecky divy
své slávy, ctnosti a svatosti zde uzavřel.
A tato láska svátostná je právě nejčastějším
prostředkem milosti Boží. Je obecnější nežli která
koli jiná milost a mezi dušemi k dokonalosti

po—

volanými je více takových, které byly povolány
právě touto milostí lásky svátostné nežli těch,
kteří byli povoláni jinak.
A proč to? Poněvadž tato milost je snazší a
nám přim-ěřeněajší,její prostředky jsou slastnější a

lákavější. Chceš-li na příklad vůdčí silou svého
života míti stál—ouvzpomínku na utrpení Páně, mu
síš je u veliké víře a lásce vždy znova a znova si
představovati — je to, tajemství minulé a nás tak
vzdálené. A to ještě bude tato láska k utrpení
Páně, ponecháme-li ji sam-u sobě bez sv. přijímání,
plna oběti a kříže.
tomu .milost slaastip-l'ná,je to rozpjetí' lásky v Kristu
Ježíši ——a rozpjati svou lásku do- šíře a hloubky

je přece snáze, nežli se dáti křižovati. Od Eucha
ristie dojde se též na Kalvarii i do Nazareta a
Betlema, avšak tajemství tato sama o sobě bez
Eucharistie obsahují pouze něco, co bylo a nyní
již není.
(>ZO
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IV

<<—--

.“

ŘVŠAK jak dostává člověk milost tohot-o po
_ volání, které ho dovede zaujati celého? Na—
hlédněme do svého nitra: Bůh nás pro ně v.v

chovává.
Chce-li Kristus Ježíš přivésti duši až k té mi
losti, aby láska k Nejsv. Svátosti byla vůdčí silou
jejího života, připravuje jí k tomu nejprve něja
kým milo—s-tivýmdojmem, který z počátku nebývá
ani snad dosti oceněn. D-en prvního sv. přijímání,
pocit blaha., plynoucí z přítomnosti Ježíšovy, byly
snad pro tebe první kouzlo, jímž tě přivábiti chtěl;

nepozorovaně, jako zrnko v zemi zaseté rostla
tato náklonnost, a později, byla-li pečlivě ošetřo
vána, stala se ti potřebou, nutností, takřka pudem
tu nás pak vše pusdík Nejsv.. Svátosti, a ona-lí nám
schází, všecko nám _schází. Duše, jíž se tato láska
zmocnil-a, směřuje veškerou zbožnosti .svou i
:tnostmí k Vel-ebné Svátosti; cítí potře-bu mše sv.,
cítí potřebu přijímati, žene ji to do chrámu, .k sva
tostánku. Co je to?
To je ta mil-ost vůdčí-, kte-rá se stala matkou
všech milostí ostatních a původcem a hybnou silou
všeho jednání. Slýcháte takovou duši, jak je plna
zbožnosti k Eucharistii, jak jí není dobře, leč na—
blízku u svatostánku, a jak lehká je pro ní ta
služba. Oh, věřím rád, má již tu milost! Tat-o mi
ost dává určitý scměr našemu duchu, Olbraazíse

v našich slovech, myšlenkách, skutcích; vše, co
se týká Svátosti, je nám tak lehko a milo konati,
činíme to vp—navděze srdce.
0 sv. přijímání. — 11.

Stává se pudem a
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zákonem srdce, který řídí celý živ-ot a vede člo
věka bezděčně vždy kVelebné Svátosti.
Smyslu sa citu pro rodinu nepr-o-bou-zí člověk
v sobě rozumováuním, nýbrž ssa—jeje s mlékem _—

je to jakýsi druh vědění daného, vrozeného; tak je
to s onou milostí lásky svátostné, když nás ovládla.
Je-li člověk tak šťasten armá tuto milost, jest
třeba, aby s ní spolu-působil & v ní svou zbožnost
i ctnosti sjednotil; modlitba .a rozjímání musí tuto
sílu v nás probouzeti a vyvíjeti., četba a modlitba
ji budou živiti. Chceme-li u'drže-ti oheň na krbu.
přikládáme; chceš-li !zesíliti co možno nejvíce vůdčí
milost svého života, udržuj ji v činnosti a ve všem
se jí spravuj.
,
Dábel beztak pokouší nás velice, abychom za—
pomínali a nedbali této milosti.
Každý a to tvrdím bez obavy, kdo v týdnu
několikráte jde k sv. přijímání, má tuto milost lá
s'ky k Nejsv. Svátosti a proto měly by k ní smě
řovati všecky ostatní jeho pobožnosti jako ku své
matce a královně, měly by se živíti z Eucharistie
& dýchati duchem euchzaristickým. S touto milostí
je třeba spolupůsobí-ti zvláště věrně, nebo buderme—ll
nevěrně pů's-obiti s ní, s tou nejvyšší, budeme ne

věrni i v ostatních nižších milostech. Dále je třeba,
abychom .za ni byli vděčni; a měří-li se vděčnost
podle velikosti daru, jakáž teprve má býti asi
vděčnost za podobnou nesmírnou milost? Konečně
je třeba ještě vytrvalosti a sjednocenosti ve všem

jednání, tak aby rozum, srdce i život pracovaly v
souladu pod vlivem této jediné vůdčí milosti.
Ve stromu je lmíza ukryta až úplně uvnitř,
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.!srdci dřeva, chráněna jsouc obalem dřeva a kůry;
vše je tak .,zařízeno aby zvláště v zimní době ne
1trpěla,
poněvadž v ní jest vlastně život — životní
síla stromu.
Nuž a životní síla tvá jes-t vůdučí tvá milost;
)na obalí květem a plody všecky ratolesti tvého
života, proto chovej ji, ošetřuj ji jako srdce, jako
iuši svého života nadpřirozeného.
OK)
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Christus vita vestra.

|

Kristus život váš.

Coloss. 3. 4.

Y tedy musíme bráti a čerpati život svůj
z Nejsv. Svátosti-, ale poněvadž ta svá
tost jest pouhá láska a nic než láska-, mu
;íme se zdo-konalovati v lásce. Dříve, nežli chceme
šířiti lásku na venek dobrými skutky, musíme ji
ipevniti uvnitř v sobě. Celý živ-ot náš, poněvadž
_ak často přijímáme Vtělenou Lásku, měl by býti
rlastně jen stálý vývin a rozkvět lásky. A každý,
:do se nesnaží zdo'konaliti ji v srdci svém, neuděiá
nikdy pokroku kupředu. Buďme tedy pravými uče—
níky Kristovými, žijme láskou. Duch Svatý vložil
lo srdcí našich ducha lásky, proto musíme milo
fati mnoho, velkomyslně, nade vše.
Bůh rozdílí své dary různě; nic-méně jisté mi
osti .a náklonnosti vyskytují se u mnohých záro
teň, a ty chce Bůh přivésti k svatosti jednou a
ouže cestou. Odtud vznikají řeholní společnosti.
n'
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do nichž se shromažďují ze všech stran ti, které
vede stejná milost. Vy pak, kteří chcete dojít;
svatosti pomoci Nejsv. Svátosti, musíte vésti ži
vot zcela tak vnitřní a skrytý, jaký vede Ježíš
v Nejsv. Svátosti. Veleb'ná Svátost je plod lásky
Kristovy a láska se tají v srdci. A aby tuto pravdu
naznačil, Ježiš se nejeví oku: nevidíme jeho těla
nechutná-me jeho krve, Nejsv. Svátost nepůsobí ni
jak na smysly. Ale Ježiš chce, abychom šli dále
až na dno jeho srdce.
Ježiš koná ve Svátosti ctnosti svého života
smrtelného, ale neviditelné a vnitřně. Modli s<
ustavičně. patře bez přestání na velebnos-t O-tc-ovt
& prosí za nás, aby nás naučil, že modlitba je ta
jemná vzpruha duchovního- života; :Že je třeba
ošetřo-vati dobře kořeny stromu, abychom mohl
z něho trh-ati ovoce, že život zevnější, třeba si hc
svět vážil, je pouze květ bezp-lodný, neživíme—li lá

sky, která plody vydává. Chcete-li tedy míti zda
ve svém jednání, patřte na Ježíše. Apoštolé si stě
žují, že mají málo času k modlitbě, a volí si jáhny
aby jim ve sv. službě byli ku pomoci. I Kristus St'
vyhýbá lidu-, odchází v ústranní, skrývá se, ab;
se modlil a rozjímal, a my bychom chtěli vést
živ-ot čistě zev-nější'P! Má'me-liž bohatší po'klads
milosti a větší síly k dobrému nežli apoštolové? A
příklad Sp-asitelův není pro nás? Oh nikoli! Zbož

nost a všecka ctnost, která se neživí modlítbm
a neosvěžuje se ve svém ohni-sku, v Kristu, ab)
ztracených sil znova nabrala, hasne a konečně
z'mí'rá.

Nadarmo stu'dují kazatelé
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slovo jejich živeno modlitbou, zůstane neplodné.
A že nemívají slova kazatelů tohot-o života mo
:llitby v sobě, proto vešlo v obyčej, že lidé, jdou-li
na kázání, mluví o krásném kázání, 0 k'vě'tnatém
slohu a řeči. A přece ne ty květy si mají odná—

šeti z našich kázání, nýbrž ovoce ctnosti a do
brých předsevzetí!
Ale toto ovoce nezraje leč teplem modlitby.
Protož m-odlete se mnoho za hlasatele slova Bo
žího-; vyprošujte jim však hlavně jednu věc, aby
byli muži modlitby. Muž modlitby spasí ísvět,
spojí-li se s Ježíšem modlícím se ve svatostánku.
Všechny ctnosti pocházejí od Boha; a zvláště
z Velebné Svátosti vlévá .ležíš velice rád celé
proudy milosti a ctnosti v duše naše, stavě nám
tu za příklad své vlastní ctnosti. Avšak. příkladu
toho si musíme také všímati, bedlivě na něj hlt-'.
děti, z'koumati ho a jím se říditi. Kdež také lze
čerpatí větší lásku k pokoře nežli u sv. Hostie?
Anebo kde lze nalézti lepší vzor tichosti, mlčení
a trpělivosti?
.

Nekoná ovšem Spasitel v Nejsv. Svátosti
oněch velikých ctností svého pozemského života
zevně a viditelně: jeho moudrost nehlásá tu bož
ských pravd: nejeví se tu jeho moc ani sláva,
je chudý, nepatrný, prostý — v tom vlastně spo,
čívá jeho život svátostný. Ale co šetrnosti a o
hledů k nám se jeví v tom, že nám zde ukazuje
právě tuto chu-dobu, mírnost a trpělivost! Veliké
skutky hrdinských ctností naskyta'jí—se v životě
zřídka kdy, a my nemá.—meani sil na ně; nuže,

a máme se p-řoto vzdáti snad na dobr-o života
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zbožného pod záminkou, že jsme neschopni pro
Boha co vyuko-nati? Proti tomuto pokušení prá JĚ
dal nám Pán Ježíš vydatný lék svým životerr
svátostným: učíť nás tu, že svatost jeví se právě
v malých věcech. Jeho ponížení svátostné, tcr
úplně utajený život jeho učí nás, že není nic do.
konalejšího nad život vnitřní, který vnitřními ů
koy a stálýlm vzbuzováním lásky sjednocuje se a
jeho božskými úmysly. Oh věřte, Bůh miluje
zvláště vroucně pokorné a ponížen—éduše, které
žijí u jeho nohou pod sluncem a paprsky jeho pře
svatého Srdce. Ostatně život modlitby, život roz—
jímavý nevylučuje horlivosti o spasení duší. DUŠt
vnitřní dovede pracovati a zůstane při tom dc
sebe soustředěna, působí na venek jako Ježíš,
jehož očima nevidíme a přece Srdceumcítíme: hři
šní'k se modlí k němu a hned cítí blaho v srdci
svém; jakýsi- proud neviditelný leje se z Ježíše
do srdce jeho a vnitřní, neslyšitelný rozhovor se
tu zapřádá: nikdo nepozoruje tohoto působení Je
žíšova v hloubi duše naší, a přece, jak je skuteč
né! Připodobme tedy svou lásku i horlivost to
muto působení Ježíšovu, ať je zcela utajená, pouze
vnitřní!
Nepovažujte nikdy za ztraceny ony chvíle.
které ztrávíte na stupních oltáře; jako zrno jev
svou plodnost a klíčivost teprve, když je zasetc
v brázdu-, tak i chvíle ztrávená před Nejsv. Svá
tosti je setbou ctnosti. Za našich dnů je sice mno
ho duší obětavých

a ve všech směrech

na—ve

nek horlivých; chválívají je hojně, někdy až při
liš, jenom modle-te se za ně, aby vnitro jejich
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srdce souhlasilo se zevnějškem jejich horlivosti!
Proste, aby se živily a rozněcovaly modlitbou!
Avša'k naše ctnosti mají míti v sobě také cosi
rilého a přitažlivého pro srdce bližního: protož
odějime se v mírnost a ticho-st Krista Ježíše; není!
milejš'í věci nad prostotu prázdnou vší o-sobivosti
a ctnost, která se tají a jde po tichu, bez hluku

chvály, tu žehná každý; trpělivost, která nemá
v sobě prudkosti a příkrosti, láska, ta prostá a tak
jaksi zcela přirozená, sama sebou se rozumějíci
láska, to jest ono požehnané Ovoce, jež nese život
vnitřní, skrytý, živený přijímáním Krista Ježíše
&rozjímání-m o vzoru jeho života svátostného.

GO
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propter
me.
Qui manducaf.
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|
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EŽÍŠ bere nás ve sv. přijímání do svého
vlastnictví a přijímá nás za své; k tomu
cíli jest z naší strany třeba, abychom v jeho
ruce složili všecko právo na své vlastní já, aby
:holm ponechali jeho řízení všecky své skutky a
rekonali nic sami od sebe ani pro sebe, nýbrž
;krze Něho a pro Něho.
Svatým přijímáním uskutečňuje se znova Vte
ení Syna Božího v nás. A tajemství toto stalo
;e poprvé tak, že člověčens'tví Krista Ježíše nc
lostalo oné součásti, kte-rá přirozenost zosobňu—
e — nedostalo totiž osobnosti lidské, nýbrž místo
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její zaujala

osoba Věčného Slova Božího. A po—

něvadž právě osobnost je ten činitel, který skrze
přirozenost a její schopnosti působí, a poněvadž
ona je ta vzácnější součást, která nás vlastně v
bytost dokonalou uceluje, připisují se jí všecky
skutky přirozenosti; ona je jejich původce. Já
porou'číumsvým schopnostem, rn n e poslouchají mé

údy, já člověk jednám a hýbám a za všecka hnutí
i skutky jsem odpověden též já; neboť mé mo
hutnosti mne jen slepě poslouchají, ale původce,
který je v činnost uvádí, je odpovede-n sám za
vše, poněvadž .ji konají jen z něho a pro něho a
nikoli pro sebe.
Tomu-li je tak, následuje z toho, že v Kristu
Pánu, jenž měl sice dvojí přirozenost, avšak v
jedné pouze osobě, v osob-ě Slova sloučenu, o—
bojí tato přirozenost působila skrze Slovo; & kaž
dý sebe nepatrnější úkon lid-ské přirozenosti byl
tedy skutek božský, skutek Slova Božího, jež je—
diné bylo jeho původce a jež mu dodávalo i ceny,
ceny nekonečné. Následuje z toho však také to,
že přirozenost lidská nebyla prvním původcem
jednání, že neměla žádných vlastních zájmů-, že
nejednala .pro sebe., nýbrž že ochotně sloužila Oso
bč Slova, které ji ve všem“ řídilo. Slovo řídilo bož
skou i lidskou vůli, Slovo působilo skrze obojí
přirozenost (Kristovu).
'
Tak tomu má býti s námi: anebo aspoň máme
se vší snahou hledět přiblížiti k tomuto ideálu
božskému, kdy člověk jedná jen jako trpný ná—
stroj vedený a řízený silou božskou, totiž Duchem
Ježíše Krista, řízený k jedinému cíli, jejž si Bůh
158

OBĚ'Í' V'LAST'NÍ OSOBNOSTI.

rtknouti může, totiž k oslavě Boží. Musíme tedy
umříti veškerým žádostem svým, všemu pro—
ěchu a zájmu svému a míti na zřeteli pouze Je—
še, který žije v nás, aby Otce svého oslavil.
Praví—li Věčně Slo-vo v evangeliu:

»Sicut mísit

e vivens Pater, et ego vivo propter Patrem; et
li man-ducat me et ip'se vivet propter me -—jako

ve poslal živý Otec a já živ jsem skrze Otce:
k i ten, kdo jí mne, živ bude skrze mne,<<zname

to tolik, jakoby řeklo: Jako Otec, posílaje mne
l svět, abych se svým vtělením stal osobností
irozenosti lid-ské, která prot-o své vlastní osob
lSti nemá, tím této přirozenosti lidské odňal vše—
umožno-st, aby hledala samu sebe, aji tím přiměl,
ly žila jen pro Něho: tak ve sv. přijímání spo
jí se s tebou, abych žil v tobě, a ty, abys žil' pro
ne; budu živ v tobě sám, ztráví-m-, umrtvím vše
;y tvé zájmy osobní, 'a bude na místě tvé osoby

a osoba, na místě tvé vůle moje vůle; tvé mohut
>sti budou mými a já budu jimi působiti — já
idu zkrátka tvojí osobností — osobností bož
j-ou'. Proto

.budou

mí-ti- skutky

tvlé

cenu

a

sluhu nadlidskou, božskou, budou t-o skutky
)ha důstojné, kterými lze si zasloužiti blaže
>sti a patření na Boha. Jako já jsem přirozeným
mem Božím, tak budeš i- ty syn od Boha za
astního přijatý a jestliže syn, tedy i dědic krá
vství nebeského a jeho slávy!
Když tedy žije Ježíš Duchem. svým v nás,
ne

m-y jeho

údy,

každý

jsme

vlastně

»iOuc—z;

Otec nebeský má zalíbení ve skutcích našich,
:boť vidí v nich skutky vlastního Syna svého.
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A poněvadž Syn a Otec jedno jsou, žije s Ježíšcn
v .nás i Otec, a tento život, toto království Boha
v nás ničí království satanovo, an tím způsoben
každý člověk Bohu povinnou úctu a slávu vzdává
Aby tímto způsobem Spasitel oslavil Otce \
údeoh svých

——toť je právě první

důvod, DH

kterýž tolik touží spojen býti s námi; proto ná!
sv. Pavel nazývá údy Kristovými, membra Chri—
sti, údy těla Kristova; proto opakuje Spasitel pr
poslední večeři několikráte za sebou: »Zůstaňte
ve mněl<<V tom však záleží také zároveň z naš:
strany oběť sama sebe, poněvadž zůstáváme-li \.
něm, nezůstáváme v sobě, a pracujeme u toho, L
něhož zůstáváme, jsouce mu úplně k službám.
-—/» [[

<<—

ODRUHE žádá si Spasitel spojova'ti se s námi
z lásky k nám, aby nás povznášel, povyšoval,
ano jednoho dne i účast dal na nebeské své slávě.
A poněvadž této slávy nás může Spasitel účastny
činiti pouze, budeme-li údy jeho a to údy svatý
mi, tedy toť je dále. vůle jeho _— posvěcení naše.
Všecky skutky naše zde na světě stávají se
potom skutky Spasitelovými a nabývají z Něho
více nebo méně ceny. p(ídie toho, jak těsné jest
naše spojení s Ním. Pro-to říká se tak krásně .;
křesťanů, že jest druhý Kristus -— Christianus
alter Christus; »vivit vero in me Christus _—non
ego solus, sed gratia Dei m-ecum — žije ve mně
Kristus, ne já sám, ale milost Boží se mnou.<<
Toto spojení jest ovoce lásky Kristovy a jest
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zároveň účel celého díla vy'ku-pitelskeho; vše, co
kdy Proz—řetelnostBoží k spasení lidí zařídila, vše
směřuje k tomu cíli, aby spojení člověka s Kiri
stem bylo navázáno, živeno a dokonáno: nebot
tímto spojením je vlastně dosaženo oslavy Boží
se strany tvorstva i posvěcení a spa—sení duší,
zkrátka jedním slovem — všecko ovoce vykou
pem.
—o>

111

<<—

šPOJENÍ
Ježíšovo
závisí na 15,
nás:4),»Zů
staňtež ve
mně a sjánámi
ve vás,<<(Jan
coz
je tolik jako: !zůstanu v tom., kdo zůstane ve mně!
Chci-li tedy opravdu zůstati v Něm, mohu býti
jist, že On zůstane ve mně: jako plyn sám sebou
vniká v prostor vzducho-prázdný, jako voda sa—
ma sebou stéká s výše v dol, tak duch Ježíšův
plní ihned místo-, které mu duše připravila.
V tomto spojení s Ježíšem záleží všecka .dů
st-ojnost člověka. Nestávám se sice proto nějah
kým bohem, který by zaslouží-l“úcty a klanění,
ale stávám- se posvěceným a svatým. Moje při
rozenost zůstává i na dále nicotná- před Bohem,
a co na ní jest, je s to, aby poklesla v propast
nejhlubší _—ale Bůh mne povznáší svou milosti a
svou přítomností ve mně za svého příbuzného _—
kteréžto příbuzenství je tím bližší, čím větší je
má čistota a svatost; a věru příbuzenství toto
není vlastně nic jiného. nežli podíl na jeho svatosti.
jak svědčí tato slova: »Nebo kdo činí vůli Boží,
ten jest bratr můj i sestra má i matka-!“ (Marek
3, 35.) 
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Z tohoto spojení plyne zároveň všecka moc
člověka: Sicut palmes non po-test ferre fructum a
semertipso- nisi m-anserit in vite, ita et vos nisi iřn

me manseritis: _ »Ja'ko ratolest nemůže nésti o—
voce sama od sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak
ani vy, nezůstanete-li

ve mně <<(Jan 15, 4.) Beze

mne nemůžete nic učiniti; — tohle slovo nic, ni
hil je jasné. Jako plodná síla ratolesti plyne z
jejího spojení s kmenem, tak duchovní síla plod—
ná na skutky dobré pochází ze spojení s Ježí—
šem _ ze spojení našioh myšlenek s jeho my
šlenkami, našich slov s jcho slovy, našich skut—
ků s jeho skutky. Život těla udržuje krev prou—
dící srdcem, a krev opět dodává se srdci z po
travy:

náš p—o-krmjest Ježíš — chléb života

——a.

kdo Ho ji, má život v sobě. Hle tedy — tu v
tomto spojení jest pramen života svatého-, našich
skutků záslužných! A není—li toho spojeni, jsou

skutky naše prázdné, marné, neužitečné; suchá
ratolest nenese ovoce.
Z tohoto spojení plyne všecka naše zásluha.
Spasitel činí skutky naše skutky svými a dodává
jim ceny nekonečné a odměny věčné; skute-k,
kte-rý sám v sobě jsa lidský, nebyl takřka ničím,
stává se Boha důstojným, jakmile nese znak rá
sluh Spasitel-ových na sobě.
Ach, jak se to jen může dí-ti, že my tohoto
spojení božského zanedbáváme? Co je tu zásluh

ztracených, co skutků bezcenných, že nebyly vy
konány ve spojení s Ježíšem! Co milostí bez u—
žitku! Ach s tolika prostředky — a_tak málo vy

získat!
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Jako byla tedy přirozenost lidská spojena s
osobou věčného Slova a Jemu úplně poddána, tak
buďme i my spojeni s Ježíšem, úplně poddán'i jeho
řízení a jeho vůli. Ale k tomu cíli je' třeba, aby
ono spojení naše s ním bylo stále obnovováno a
udržovano; je třeba slunce, aby jako ratolest na
kmenu duše naše v jeho tep-le se hřála a mohut—

něla, by božská míza milosti ji úplně proniknouti
mohla; a sluncem, které nás k tomuto dílu upří
pravuje,

jeslt soustře-děnost

mysli,

touha

a mo.—

dlitba
láska je to, která bez přestání vzdychň
po Ježíši, každou chvíli se k němu povznášejíc:
Veni Do—mineJesu, veni —- přijď, Pane Ježíši!

A

ona míza není nic jiného, leč krev Kristova, která
v nás působí život, sílu a plodnost. Život ctitelů
Nejsv. Svátosti dá se obsá'hnouti těmito dvěma

slovy: přijímati
sti.

a žíti v soustředěno—
CZC)

ŽIVOT v DUCHU SVATÉM.
Si Spiritu vivimus.
Spiritu cf.
ambulemus.
'

|

——I» 1

Žijeme-li duchem.
ducha
také
následujeme.
Galať.
5. 25.
<<—

Ř'g

UCH Sv., duch Ježíšův, ten duch Boží, jejž
' on přišel světu dát, je původcem naší sva
tosti. Život duchovní záleží totiž ve spo-—
jení s Duchem Sv. a v poslušnosti k jeho vnuknu—
tím. Nuže. zkoumejme Jeho působení v nás.
Všimněme si především, že Duch Sv. nám při
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vlastňuje ovoce vtělení a vykoupení! Otec nám cl
Syna, Syn dal sebe samého a vykoupil nás
kříži, a účinky této božské lásky nám přivla:
ňuje Duch Sv. Ontě tvoří v nás Krista Ježíše
dokonává v nás jeho obra-z. Čas jeho poslání
nyní po nanebevstoupení Páně, jakož oznámí-l sá
božský Spasitel slovy: »Je-st vám užitečné, aby'
já odešel, neboť neodejdu-li, nepřijde k vám Ut
šitel.<<(Jan 16, 7.) — Ježíš dobyl nám milosti, n

hromadí-l poklady a uložil v Církvi své sémě sv
tosti; a nyní pěsto-vati tento zárodek, vésti ho
vývínu & cíli, toť ú'kol Ducha Svatého, jenž 'd
konává a dovršuje dílo Spasitele, řkoucího: >:
jiného utěšitele vám dám, Ducha pravdy, a lit
naučí vás všem věcem a připomene vám všeck
cložkoli jsem

mluvil

vám.<< -— Jinak

byli bys

slabí a nedostateční. Na počátku vznášel se Du.
Boží nad vodami, aby je oplodil. Totéž činí Dur
Svatý nad milostmi, kterých nám Kristus doby
oplodňuje je, an nám je udílí, přebývá a půso
v nás- Duše Spravedlivá jest příbytek a chrá
Ducha Sv., jenž v ní zůstává netoliko svou rr
losti, nýbrž osobně; sama jeho velebná osoba
přebývá v nás, a čím méně mu “klade duše přek:
žek, čím více místa mu dopřává, tím mocněji Dl
sobí.
Nemůže ovšem bydliti ani působiti tam, kc
je hřích, nebo to jsme mrtvi, a naše údy ochr.
mené nemohou spolu-působíti — a spolupůsobiti je

přece nezbytně potřebí! Rovněž nemůže působí
na duši vůle liknavé a žádostmi nezří-zenými spor
tané, neboť pak jest bezmocný, třeba i v nás by
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Duch Sv. jest plamen, jenž šlehá vždy výš' a výše,
a chce—nás povznášeti do té výše“ s sebou. Chce
me—l'ijej zastaviti, zhlasne: či spíše Duch Sv. ko
nečně zmizí nadobro z duše k zemi tíhnoucí — a
ona co nevidět upadne do hříchu smrtelného. Či

stoty pak je zvláště třeba, chceme-li, aby Duch
Sv. zůstával v nás -— neboť nestrpí v srdci, ve
kterém má. svůj příbytek, plevy, nýbrž spálí je.
praví sv. Bernard; »Qui nec minimam paleam intra
cordis, quod po-ssidet, habita-culum residere pa
titur,

se—dstati-m ígne. s-u'btili'ssimlae circumspec

tio-nis exurit.<<

Všeobecný úkol Ducha Svatého jest, aby spra
voval a neomylně říd'i'lcírkev sv-; avšak zvláštní
jeho úkol jest vytvářeti v duších- Krista Ježíše.
pře'tvoři-tije v Něho. A toto přerození a'přetvo-ření,
k němuž ovšem i my napomáhati musíme, působí
Duch Sv. trojím způsobem.
—.>) ]]

((—

UCH Sv. nám především vnuká myšlenky a
city souhlasné s city a myšlenkami! Kristový
mi. Přebývaje v nás, budí v nás city, hýbá naší
duší a vzbuzuje v mysli vzpomínku na Spasitele.
Bez Ducha Sv. ——a je to článek ví-ry _- nejsme
s to, abychom vůbec co spasitelné-ho myslili. Do—

bré, rozumné, .počestné myšlenky přirozeného řádu
ovšem můžeme buditi v sobě i bez Ducha Sv.,
ale což jsou nám platny? Myšlenka, již Duch Sv
vloží v mysl naši—,bývá z počátku slabá, nepatr
ná; ale pak mohutní a vzrůstá v skutek a V oběť.
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A co máme pak činiti, když se v nás takové nad
přirozené myšlenky ozvou?_Neváh-at a souhlasit!
A protož, abychom opravdu slyšeli, vnuká-li nám
Duch Sv. co, musíme býti pozorní, míti všechen
zřetel svůj obrácen v nítr-o své, naslouc—hatí Du

chu Svatému a nerozptylovatí se zevně.
Než pochází-lí naše nadpřirozené dobré my—
šlenky od Ducha Sv. — může. nramítnouti někdo ....
pak jsme neomylní! Na to zní odpověď: Saimí ze
sebe jsme lháří, t. j. klarmu podrobení; ale jsme-lí
v stavu milosti a řídíme-lí se světlem Ducha Sv..
jistě jsme na pravé cestě pravdy a to božsr<é
pravdy.—Proto také duše v Bohu soustředěná má
vždy pravdu, a proto člověk nadpří-rozeně moudrý
neodchýlí se nikdy ani na krok od ní. Není to
ovšem jeho zásluha, nepochází to od něho; on se
jen opírá o světlo Ducha Božího, jenž v něm dlí
a jej osvěcuje. Jsme-lí“ však tělesni, pohroužení ve

věci pozemské. a rozptýlení, pak nechápeme jeho
slov. Jakmile však naproti tomu dove-dem ve vní
tru svém již zaslechnou-ti hlas Ducha Sv., pak již
snadno porozumime. Dobré jídlo od nechutného
_rozpoznáme, ochutnáme-li je; podobně má se to s
milostí. Duše, která chce správně soudí-tí, musí
zkoumatí neklamné účinky milostí v sobě. Nechť
jen se svěří vedení milosti a pozná'její moc, jako
vidí její světlo, které jí obklopuje.
Někdy, když nechápeme a nerozumíme hlasu
Ducha Svatého, bývá. to zkouška pokory; ba ně
kdy aní neznamenáme jeho působení a nicméně On
stále řídí a spravuje diu-šívnitřní a čistou, zjevuje
jí své cesty tajné vnuknu'tím vnitřním a přímo -—
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;ám. Neboť pouze Duch Svatý, jenž duši vnitřní
Jede, jest její pán a ředitel. Duše ta musí ovšem
)oslouchati zákonů církve, musí se podrob'iti roz
cazům svého zpovědníka ve všem, co se týká
ikonu zbožnosti a duchovních cvičení; avšak v
:om, co se týče jejího vnitřního chodu, má za
Jůdce pouze Ducha Sv., jenž sílí její náklonnosti,
;pravuje myšlenky, a nikdo, byť byl sebe smě—
ejší, mu- nedovede překážeti. A kdo-ž by se také
:htěl plésti do rozmluvy

Ducha SV. 5 duší milo—

Janou? A ostatně k čemu by mu to bylo?
Kdo vidí krásný, zdravý strom, nepátrá, má-li
aké “zdravé kořeny, neboť krása stromu a síla
eho mu to patrně dokazují. Rovněž tak, když ně
cdo činí veliké pokroky v dobrém, jeho kořeny,
řeba i skryty byly, jsou zdravé, a čím skrytější,
ím živější.
Avšak bohužel že Duch Svatý často nás vy
)ízí, abychom svolili k jeho vnuknutím, a my ne—
:hceme! Jsme jen jako tělesný stroj, a zahanbení
Židů, kteří neuznali Spasitele, padne i na nás. —

)uch Sv. jest uprostřed nás a my ho neznáme.
—-4)) [1]

(<—

(Š' U=CH Sv. prosí v nás a za nás. Modlitba je

vlastně svatost sama, aspoň začátek její, po—
.ěvadž je vodo-vodem všech milostí-. Nuže, a Duch
šv. prosí za nás a to »vzdechy nevysl-ovenýmiq
Řím. 8, 26.) _—ípse postulat

p-ro nobis gemiti—bus

nenarrabilibus. Onť spojil duši naši s Kristem, on
3 tím knězem, jenž na oltáři srdce našeho obě—
uje Bohu Otci oběť našich myšlenek a naší chvá
—o sv. přijímání. — 12.
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ly, on poukazuje Bohu na naše potřeby, slabosti
a bídy, a tato modlitba, kteráž je vlastně modlit—
bou Ježíšovou v nás, dodává naší modlitbě všemo
houcího doprovodu.
Jsi chrámem Ducha Sv.; avšak chrám je dům
modlitby. Tož tedy modlí se bez přestání, ale
modlí se ve spojení s božským Veleknězem to
hoto chrámu. Lidé ti mohou sice dáti- různé návody
k modlitbě, ale Duch Svatý jedině může tvým
modlitbám dáti vroucnosti a, útěchy z nich. Du
chovní vůdcové jsou pouze komorníci, kteří stojí
u dveří srdce; jedině Duch Sv. přebývá uvnitř v
něm, a je třeba jenom, aby je pronikl úplně a o—
blažil. Modli se tedy s ním, a on tě naučí všelike

pravdě.

——» IV

((—

ÉĚÝŘETÍ
účinek působení
Ducha KSv.tomu
jest, cíli
že nás
i
I.llČÍctnostem
Krista Ježíše.
dá
vá nám především mil-ost, abychom jim rozumčli
a je chápali -—pochopiti ctnosti Kristovy je věru
veliká milost, neboť mají na sobě dvojí stránku:
Jedna odpuzuje a poho-ršuje, to jest 'ona, na které
se jeví mrtvení. A svět, se stanovi-ska pouze při
rozeného, ví dobře, proč jich nemiluje. Neboť ctno
sti všecky, i ctnosti srdci lidskému nejbližší, mír—
nost a pokora, jsou těžké, nesnadné. Zůstati mír
ným i při urážce není snadno, a bez víry — vě
řílm — jsou světu ctnosti křesťanské až odporné.
Avšak Duch Sv. nám odhaluje jinou stránku ctno—
stí Ježíšových: svou milosti a líbezno-stí otvírá
nám trp'ký obal ctností a ukazuje v něm sladkost
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medu a slávu největší. Tu pak se diví člověk, že
je kříž tak sladký. Místo ponížení, místo kříže
vidí v obětech a mrtvení ctnosti jen lásku k Bohu,
slávu jeho i naši. Hříchem staly se nám ctnosti
obtížné a odpo-rné, protože všecky žádají poníže—
ní a mrtvení. Ale Duch Sv. ukazje nám, že Ježíš
Kristus jim dodal lesku a slávy, an je konal první.
Nechceš se pOnížiti? praVí nám. Nuž budiž, ale
hled, aby ses Ježíši podobal. A p-odobatí se mu,
to přece není poní—žením,to znamená býti pový
šen a povznesen! A tu chu—dobai hadry její jsiíu
šatem královským, poněvadž jej Kristus nosil
první; ponížení je nám slávou, utrpení štěstím,
poněvadž Ježíš ji-m dodal pravé slávy i pravého
blaha.
Avšak jenom Duch Sv. nás učí takto hleděti
na ctnosti, jen On nám ukazuje čisté zlato jejich,
skryté v skalnatém a blátivém dole. Bývá to o—
byčejně pro nedostatek tohoto osvícení, že se za
stavuje tolik lidí na polovici cesty k dokonalosti;
nevídají, leč zevněijší nízkou stránku ctností Je
žíšových a .nepro-hlédnou až dovnitř k jejich. skry—

té vznešenosti.
K tomuto nadpřirozenému poznání ctností Je
žišový h přidává Duch Sv. ještě zvláštní schop
nost k jejich konání. Tak schopny nás k nim činí,
že bychom myfslili, že jsme se zrodili jen a jen
pro ně. Stávají se nám zcela přirozený-mi. A ona
schopnost, kterou nám Duch Sv. dává, je vhodná
a souhla-sná s povoláním každého jednotlivce. _—
Nám, na př-, ctitelů-m a adorátorům

Nejsv. Svá—

tosti, dává tu schopnost, abychom se klaněli v
12'
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duchu a v pravdě. On prosí za nás a my se mo—
dlíme v něm. On je učitel a mist-r klanění. On dal
též apoštolům sílu a ducha modlitby, nazýváť se
sám: Duch modlitby a proseb __ spiritus o-rationis

et precum.
Spojme se tedy s ním. Od prvních letnic vznáší
se nad církvi a přebývá v jednom každém z nás,
aby nás naučil modlitbě, aby nás vyučil na vzo
ru Krista Ježíše, aby nás Jemu připodobnil ve
všem, abychom jednou mohli na něho patřiti tváří
v tvář v blaženosti věčně.
OK)

žrvor

PRAVÉHO SLUHY.

Servus Tuus ego sum. da mihi
intellectum. ut discam justificationes Tuas.

Služebník Tvůj jsem já. rač mi
dáti rozum. abych Tvoje výpovědi
poznal.
Ž. 118. 125;

—J» [ ((—

' , AKO se Spasitel dal všecek mně, tak já mu
LĚJ sim býti všecek jeho — to žádá již pouhá
spravedlnost. Ale musím býti jeho tak, jako
On jest Otcův, neboť Slovo těle-m učiněno jest,
přebývalo mezi námi a přebývá v nás ve sv. při
jímání právě proto, abychom měli v něm vzor
a příklad, učili se jeho ctnostem a žili týmž živo—
tem jako On, životem věrného a oddaného slu
že'bníka.
Název služební—ka dal Pánu Ježíši sám ne
beský Otec. »Spravedli-vý sluha můj osp-ravedlní
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mnohé.<< (Is. 53, II.) -- A David mluvě v žalmu
jménem Spasitele, dí: »Jsem sluha Tvůj-<<

Než co dělá dobrý sluha? Tři věci:
1. dlí stále na blízku u pána svého pohotově
k službám;
2. plní ochotně a hbitě jeho vůli
3. a pracuje pro jeho čest.
Nuž a tyto tři vlastnosti dobrého služebníka
přivedl Spasitel na sobě k nejvyššímu rozkvětu.
—»

II <<—

YLT stále u svého Otce a s ním: jeho duch
se nořil bez přetržení v božské pravdy u.
čení ()tcova a klaněl se jim, patřil na jeho 'krásu,
a duše oplývajíc slastí patření na Boha, nemohla
se ani od Boha odtrhnou'ti.
A proto obrací se Spasitel v evangeliu k svě
mu Otci ta'k, jakoby Jej měl stále před sebou;
zvláště na dvou místech jeví se toto tajuplné pa
tření Synovo na Otce: Filius hominis non p-otest
a seipso facere quidquam, nisi prius viderit Patron.
facientem. — Nemůžeť Syn sám od sebe činiti
ničehož, leč co uzří, že činí Otec. (Jan 5, 19.) Hie
děl tedy stále „na Otce, aby myslil, mluvil a jed—
ual jako On.

A druhé to místo zní: »Otec, který zůstává
ve mně, činí ty skutky. — Pater in me manens,
ipse facit opera.<< (Jan 14, 10—)Mezi Otcem a Sy

nem je tedy stálé spojení
A_jinde stojí psáno: »Ježíš byl uveden od Du
cha Sv. na poušt.<<(Mt. 4, l.) — Byl tedy poslu
šen též vnuknutí Ducha Sv.
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Podobně tedy naše místo musí býti blízko u
Spasitele, musíme jako On stále čekati rozkazů
Božích, maj-íce oči upřeny na Boha, abychom na
pouhý pokyn jednali: jako oči sluhů hledí na ruce
svých pánů, tak zrak náš k Pánu, našemu Bohu
— sicut oculi servor-um in manibu's dominorum
surorum, ita oculi nostri ad Dominum
strum. (BS. 122, Z.)

Deum no—

Tak činili světci Starého i Nového zákona. _—
Noe chodil s Bohem —- ambulavit cum Deo — je
to tedy možné, ba více, je to nutné! »Chod' přede
mnou a buď dokonalý,<< pravil Bůh Abrahamovi:
ambul'a coram me, et esto periectus. (l. Mojž.

l7, ])
Než — tak by mohl někdo říci — Spa'sitcli,
M'arii Panně, andělům je snadno dliti stále v pří—
tomno-sti Boží, ale nám je to nesmírně těžko. —

Pravda ovšem, Ježíšovi. Matce Boží a andělům
je rozkoší patřiti na Boha, a nic jich nepokouší
a od něho neodvrací. Než — což nemáme dosti
milosti Boží? A kromě toho vždyt aspoň srdcem
svým můžeme dlíti u Spasitele, a srdci, opravdu-li
miluje, není přece těžko a bolestno dlíti_na blízku
osoby milované, naopak je to pro ně největší
blaho. Musíme tedy přese všecky nesnáze a. pie
káž'ky snažiti se o to, abychom stále a všemi
schopnostmi svými trvali na blízku Spasitele.
-—<» III

((—

ÁN Ježíš konal ve svém životě skutky, které
! mu Otec ulo-žil a ukázal — a konal je .po něm,
plně tak ve všem Jeho vůli; jeho život byla jen o—
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zvěna myšlenky Otcovy, viditelný obraz myšlen
ky, slova a díla Otcova.
Podobně musím též já zobrazovati v sobě
Krista Ježíše, jeho poslušen býti a činiti, čeho on
právě v tuto chvíli, v tomto neb-o onom ctnostněm
skutku ode mne žádá; žádá-li toho, musím býti
pohotově k poslušnosti vnitřní i zevní, a vždy s
velikou láskou & věrností býti ochoten dáti se
“ásti jeho myšlenkou a přáním.
Avšak to si zvláště připomeňme, že chce Spa—
sitel působiti spíše v nás uvnitř, v duši, nežli v

levnějších skutcích: Páter in me manens, ipso

facit opera — Otec, který ve mně zůstává,
činí ty skutky.
——»

IV

<_<—

|

ÁN Ježíš hledá jediné slávu ()tcovu a odmítá
W všecku chválu a čest, kterou mu vzdávali jen
jako člověku. »Quíd me dicis bonum _ co mu:.
nazýváš dobrým?<< __ »Já nehledám slávy sve,
praví na jiném místě ——gloria-m meam no-n quae
l'*O.<<(Jan

8, 49.)

Sluha věrný hledá dobro a prospěch pánův
spíše nežli vlastní. Musím tedy podobně těž já
hledati jen a jen prospěch Pána a Spasitele svého
& snažilti se především o to, aby jeho milosti a
dary nesly ve mně ovoce k jeho cti & chvále.
—)) V (<—

/

tento životvnitřní,zcelado sebeuza

I—Š vřený, jenž činí, (myslí, mluví jedině to, k čemu

jej Bůh nutká, zdá se životem neužitečným.

A
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přece, kdo by se nedivil životu Spasitelo-vu, ži
votu, na první pohled pro svět tak bezvýznam—
nému., skrytému a prostému v Nazaretě? A Otec
dal tomuto životu přednost před jakýmkoli jiným
a měl zalíbení v Synu svém a Spasiteli—našem, když
Jej oslavoval a nás posvěcoval svým životem
skrytý-m, v němž neměl za svědka, leč pouze Jeho,
a kde v stavu ponížení a chudoby zabýval se pra
cemi tak bezvýznamnými!
Totéž zalíbení bude míti i v našem životě
skrytéxm, poněvadž takový život jest vlastně se—
beoběť přinesená Bohu, která Ho- oslavuje více
nežli kterákoli jiná _—jeto království Boží v nás,
je to smrt a hrob veškeré samol'ásky.
Je to tedy veliká milost, táhne-li náss Spasitel

dovnitř,
abychom dleli myslí svou u něho. a
jenom Jím se zabývali; nebot tím vlastně zve nás
až do své —- abych. tak řekl ——pracovny,

v níž

svěřuje nám tajné své plány, činí nás svými dů
věrníky a udílí své rozkazy přímo a bezprostřed
ně nám jednomu každému, chtěje, abychom opako
vali po- něm jeho slova, abychom po něm dělali.
co u něho uvidíme, a abychom prováděli skutkem
pouze jeho plány a úmysly; chce vlastně, aby
každý z nás byl druhý On — aby byl tělem duše
jeho, aby byl dobrovolným projevem jeho přání,
aby každý z nás byl stěle'sněn-ou, vtělenou jeho
myšlenkou, mající božskou a nekonečnou cenu
pro jeho zásluhy, s ní- spojené.

OK)
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O Á-LI člověk dospěti až k tomuto stupni, jest
třeba, aby především prac-oval sám na sobě,

ve svém nitru: »Ch-ristus in me manens
——
Kristus ve, mně zůstávaje<<
——
je třeba, aby
člověk zůstával sám v sobě.
Má-li však toto »zůstávání v sobě<<nésti člo
věku prospěch., třeba, aby i Spasitel zůstával spo
lu s námi v nás. A Spasitel opět bude s námi, bu
deme-li my v něm, nebot jedno podmiňuje druhé.
My pak zůstáváme v něm, obětujeme-li mu samy
sebe, zasvěcujeme-li mu ony ctnosti a úkony, jichž
právě v tom kterém okamžiku od nás žádá láska
účinná, ta láska, jež touží spíše se zt—ravovati,spíše

se obětovati nežli užívati.
Avšak běda! Jak dlouho snad již snaží se Ježíš
pii'vé'sti nás k tomuto životu sk-rytému, a my mu
stále utíkáme na venek, trvajíce v onom hru-bém
omylu, že vnější činnost má větší cenu. !Neradi
se zdržime — to je ta hlavní příčina ——v domě,

v němž přebývá jenom nemoc, bída a bolest; vy
háněni nechutí a ošklivostí anebo vábení nějakou
láskou zevnějši, u-nikáme sami sobě z vnitra na
venek.
O můj Bože, ži-j, vládní, kraluj ve mně. In me

vive, regna et impera! Poslechnu, co mi řekne
Hospodin Bůh _ audiam, quid loquatur in me Do
minus Deu's — a setrvám s ním věrně v srdci
svém. (Z. 84, 9.)

GO
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est. enim. regnum Dci intra

|

vás.
21. ve
Hle, království Luk.
Boží 17,
jcsť

—\» I ((—

'\Úl"l stv-ořiv člověka, vymínil si, že bude sám
pánem a králem jeho duše, Jemu že bude

„J

náležeti lidský život, a On že bude jeho

posledním cílem v blaženosti a slávě věčné.
K tomu cíli měl Bůh novými a novými milos:
mi zdokonalovati v člověku svůj obraz a svou po—
dobu. Avša'k hřích zvrátil tento řád. Člověk
zhřešiv, nezůstal sám v sobě s Bohem svým, nýbrž
odvrátil se a stal se otrokem věcí zevnějších.
Bůh, aby člověka zase přivedl nazpět dovnitř.
upoutal nejprve na sebe zraky jeho, když se vtělil.
Vtělený Bůh ukázal člověku svou dobrotu a moc,
ano do-voli-l mu, aby se Ho i dotýkati

směl“ a zí—

skal si tím Jeho lásky; a konečně zahaliv se ve
způsoby svátostné, přichází neviditelné ve sv. při
jímání až do vnitra našeho a ukrývá se tu. A od—
tud mluví 'k nám, radí, těší a posvěcu—je.V srdci

staví si svůj královský trůn, chtěje nás tak donu
titi, abychom zůstali a trvali u něho s myslí stále
dovnitř obrácenou, jako to činila bl. Panna Maria
po svém zvěstování, která žila stále soustředěna
dovnitř k onomu 'požehnanému' plodu života své
ho, jejž pod srdcem nosila. Věrně-li pak dbáme
této milosti, nabýváme útěchy a pokoje a okou—
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šíme sladkosti toho slova: »Jak mílo jest přebý
vaeti S Teboul<<

Tato tužba Ježíšova, aby nás mohl přivéstí
zpět dovnitř, objasní ná-m lépe ona slova písma
sv.: »Hříšnící, vraťte se V srdce své — redite ad
cor,<<»Synu můj, dej mi srdce své — fili, praebe
cor tuum mihi,<<__ »milovatí budeš Pána Boha

svého z celého srdce svého _ dilíges Dominum
Deum tuum ex toto corde tuo.<< Srdce je totiž
zřídlo života a kde je poklad váš, mít i srdce

vase.

__»

]] <<—

HCE-Ll Bůh :přivé'sti některou duší k sva
. tosti, odloučí ji nejprve od světa utrpením
_a pronásledováním anebo svou milostí, že jí totiž
svět zhnusí a zoš'kliví a naopak udělí jí lásku k
"samotě, k mlčení a k modlitbě. Největší dar, jejž
Bůh duši lidské dává, jest dar modlitby, jenž tak
řka jí nutká, aby se uchylovala v ústraní, sama v
sebe se obracela, ode všeho lidského a pozem—
ského sc. o'čišťnova'laa sebe k tomu cíli mrtvila. A

když ta duše to zanedbává, Bůh na ni sesílá sla
bost, nemoc, útrapy vnitřní, které jí vyprostí a
očistí od všeho, co ještě vlastní-ho na ní lpí, jako
bouře vyčistí vzduch.
—»

III

<<—

%; ÚSTANTE
mněovoce
a já sama
ve vás.
Jako nezů
rato—
lest nemůževenésti
od sebe,
stane-li ve kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve
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mně.<<(Jan 15, 4.) Máme býti tedy se Spasitele:

v takovém úzkém spojení, jako ratolest s kmc
nem, ve spojení, které podmiňuje ži-vot.
Poněvadž pak _síla a míza božského kmen
vinného jest velice mocná a plodná, jak svědčí on,
slova: „Kdo zůstává ve mně, ten přináší ovocG
mnoho,“ plyne z toho, že ten, kdo zůstává spojel
se Spasitelem netoliko svazkem milosti-,nýbrž nad
to ještě svazkem jeho slov, která jsou duch i život,
ten že je téměř všemohoucí ve všem dobrém: »Zů
stanete-li ve mně, a slova má zůstanou-li ve vás?
cokoli budete chtíti, proste, a stane se vam.<<
(Jan 15, 7.)

:

Konečně toto *spojení účinné lásky, která sei
hledí jediné Bohu zalíbí-ti, vá-bí v srdce naše samu
Nejsvětější Trojici: »Miluje—likdo mne, slovo mé
zachovávati bude; a O*tecmůj bude ho milovati i
přijdeme k němu
(Jan 14, 23.)

a příbytek

u něho si u-činímě.<<

Toto spojení právě nám Spasitel tak vroucně
vyprošoval ve své velekněžské modlitbě: »A já
jsem jim dál slávu, kterouž jsi mi dal, aby byli v
jednotě jakož i my jedno jsme: já v nich a Ty ve
mně, aby byli v jednotě dokonalé, by poznal svět,
že Ty jsi mne poslal a že- jsi je miloval, jako jsi [mi
loval mne.“ (Jan 17, 22—-23.)

Totéž spojení doporouěí nám po příkladu svého
božského mistra s'v. apoštol Pavel, jenž mluví
o tom, že jsme údově Kristovi a On naše hlava;
jsme tělo Kristovo, a '()n je duší toho—tomystického
těla, žije v nás a oživuje nás.
K témuž cíli vlastně přijímá-me též Tělo a Krev
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rista Pána: abychom se totiž co nejtěsněji s ním,
jeho duší, s, jeho mocí božskou, ctnostmi, záslu
ami, zkrátka s jeho božským životem spojili, Tak
zni-ká ono vázané společenství, v němž Ježíš .pů
obí v nás všecko, poněvadž „mypodrobujeme svou
sobnost jeho osobnosti, aby ta myslila a vše ko—
ala místo nás, aby se zkrátka stala naším »já<<._
ebof Nejsvětější Svátost byla hlavně _—či neměi
i bych spíše říci v ýh r a d n ě ustanovena, aby—
hom v podivuhodné spojení s Bohem vcházeli a
'e udržovali „—je to svátost spojení s Bohem.
—)) lv

((—

já) EZ onoho těsného spojení s Kristem Pánem
1.99 budou jistě marna všecka moje dobrá před
sevzetí, že chci lépe poznávati sebe i Boha; všecka
ta předsevzetí nebudou nic platna, pro-tože nejsem-li
spojen s Ježíšem, nemyslím-li na něho ve svém
jednání 'a počínání, .dám-se zaujímati pouze vnější
mi skutky anebo se dám okouzliti a 'zvábiti svou
osobní chutí a zálibou. Je tedy třeba, abych byl
s ním spojen, a to spojení aby bylo skutečné a “živé.
Je třeba, abych okem otevřeným stále hleděl na
Ježíše ve mně .dlícího. Než jak k tomu dospěti?
Jednoduše a prostě. Na'č třeba vyhledávati
jiných prostředníků, k čemu tolik předsevzetí a
různých cvičení? To vše beztak jen ještě vígc
ducha rozptyluje. Ale spočinouti v Kristu Pánu a
neptati se ani jak, věnovati se tomu, co právě
Jeho svatá vůle v přítomné chvíli s námi chce,
chtít, co ona chée, vyplniti ji a zcela se jí podro—
bití z lásky, s touhou zalíbiti se Spasiteli, podrobiti
'
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se jí a říditi se jí, jak nás milosti a ctností v tu!
onu ohvílí právě vede, aj, to je onen tajuplný smysl
slova: »Zůstaňte ve mně — mane'te iin me!<<
Jsme-li u mocnějšího, ctíme jej; jsme-li ui pa

novníka, posloucháme; jsme-li u přítele, hledíme
se mu zalíbiti—.U Spasitele činíme to trojí zároveň.
-——>) V

((—

\ EŽ jak je možno, abychom stále myslili na toto
spojení? Tím je to možno, že chceme na ně
mysliti, že k němu obracíme- svůj úmysl, že znova
a znova obětujeme na ten úmysl skute—ka že pak
zpytujeme “nedostatek a vady, kterých jsme se
snad při tom idiopustili. Snadný prostředek tohoto
spojení mysli s Bohem je stálá vzpomínka na
všudypřítomnost Boží. Ta udržuje ducha v mezích
a v souhlase s vůlí Boží, udržuje srdce v sladkém
pocitu jeho lásky, vůli pohotově jemu k službám
a tělo v uctivé podrobenosti. Jestliže již působí
tohle vše přítomnost člověka vážného, moudrého
a milovaného, tím spíše to způsobí přítomnost
Boha, jenž nám k tomu ještě svou milostí hojnou
napomáhá.
'Bez této stálé vzpomínky na všudypřítomnost
Boží duch- se dá strhnou'ti v marnosti, rozptyluje
se, těká sem a tam jako. muška, jako motýl; srdce
hledá útěchy zbožné, ale lidské, a vůle jeho jde za
svým pohodlím a přirozenou náklonností nebo při
rozenou nechuntí. Této Vzpomínky jest nám zvláště
třeba v boji proti přirozené nechuti; neboť nevy
drží člověk stále na bojišti, je třeba také, aby po
od-dechl po boji v Bohu.
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K stálému pamatování na přítomnost Boží do
spějeme postupně, začneme-li tím, co je nejsnazší:
obětujeme-li totiž a zasvěcujemeěl-i Bohu své
skutky, opakujeme-li často nějakou zbožnou prů
pověď a vysíláme-li k nebi povz-dechiy lásky. Jest
však třeba, abychom nějak mechanicky tomu na—
vykali: vždy při určité-m levnějším skutku, v ten
a ten určitý okamžik, na určitém místě se vzpa
matujeme a mysl svou—obrátíme dovnitř, k Bohu,
a po své práci zase z toho Bohu počet klademe
jako .dítě matce své. Aby však to vše nebylo na
darmo, musíme si napřed uložiti a pak také přísně
dodržovati nějaký tělesný trest za opomenutí a
vady, které Se snad při tom stanou. Spojíme—li.se

takto s Bohem, dáme mu vlastně celý život svůj,
dáme mu samy sebe. A kteréž větší milosti 'si mí:
žeme přáti? Která ctnost je nám prospěšnější a
pro Boha čestnější? Jet oním velikým Egredere
»Vyjdi, 'ze sebe; sama vyj-di,<<kdy člověk splývá

celou svou bytostí se Spasitelem.
OK)

SOUSTŘEDĚNOST MYSLI 
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Viam iusťificationum Tuarum
instrue me.

Cestu rozkazů Svých ukazui
I

m1.

Ps. 118. 27.

—)) ] ((—

/

“ BYČEJ'NÁ a řádná cesta svatosti jest sou
středěnost a sebranost mysli. Bůh volá-li
- / duši některou k sobě, vyvede ji nej-prve
z hříchu, a to tím, že v ní probudí všímavost
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k hlasu svědomí;

chce—li ji přivésti k vyššímu

stupni ctnosti, dá jí ještě více této duševní sou
středěnosti a konečně chce-li se dokonale spojiti
s ní, užije téhož prostředku, tak že sou-středěnost
mysli jest pro všecky kaj-íčníky, i pokročilé i- do
konalé, řádný způsob, kterým je Bůh vede
k svatosti.

*.'
—>>

11

<<—

\

V/

LO'VĚK pokleslý, v přirozenosti hříchem po
kažené, stydí se sám před sebou. Mysli-ti na
Boha je .mu těžko: raději žije v blouznivých snech

své obrazivosti, která jej rozptyluje a klame po celý
život; hoví marnosti a zvědavosti svého ducha, a
srdce jeho hledá si přízně u tvo-rů, aby s nimi

užíval života. Konečně stane se otrokemněkteré
svůdné myšlenky, některé tužby, která jim zmítá,
některé vášně, která jej zžírá' — smyslnost leží na
dně všech jeho skutků. Užíti dneška a těšiti se na
užívání zítřka — v tom je všechna jeho snaha
a cíl.

Takový jest člověk pozemský. Prožije větší
část života a neVZpomene ani na Boha Stvořitele,
Spasitele a svrchovaného soudce svého. Je věru
mnoho takových lidí, kteří nemají kdy vzpome
nouti na Boha.
Jak nyní Bůh milosrdný obrodí tohoto. člověka
tělesného a hříšného? Tím-, že ho přiměje k tomu,
aby se vrátil sám v sebe, aby šel do sebe, a .pro
mění ho v člověka vnitřního a duchovního: buďto
že ho navštíví nemocí. která ho odlo'učí rázem ode
všeho, nebo že ho sti-hne ranou neštěstí, které mu
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ukáže jasně marnost světa, anebo že ho nevěrností
přítele, nespravedlnosti lidí 'při-vede k poznání, jak
málo mu člověk může k štěstí dopomoci.
Když hříšník cítí tyto rány, které ho stíhají.
volá jej Bůh k sobě jako druh-dy Adama, volá jej
uvnitř, ve svědomí, které mu- dá pocititi všecku
břitkost výčitek. Bůh mu ukáže příčinu jeho ne
štěstí, vnuakne mu vzpomínku na ono-ho dobrého,
milosrdněho Boha. jejž byl v mládí miloval, na
Spasitele. jenž ochotně při-jímá ovečku kající. A
tato myšlenka působí již blahodárně na duši jeho;
stává se přístupným spasitelněmu dojmu a na—
jednou zastihne sám sebe, že pláče. Srdce jeho
dosud zatvr'zelě měkne a s nebe, zdá se mu, že
slyší hlas: »Pojď ke mně a já tě občerstvim, od
pustím, upokotjímrla

Blažený hříšník, jenž dbá tohoto vnitřního
hlasu, naj-de svou duši ztracenou i Boha svého.
Každé obrácení je tedy ovoce vnitřní milosti,
která upíná a soustřeďuje pozornost myslí na hlas
svědomí, na kaiícnost srdce a na dobrotu Boží.
[ ta prázdnota. nelad a nespokojenost, kterou
cití hříšník uprostřed svých hříšných zábav a po
blouzeni. jest hlas Boží, jenž mu dí, jako druhdy
“k lidu izraelskému: »Bě-da člověku, jenž hledá
štěstí svého v hříchu, jenž spočine v něm a zalíbí
si v rozkoší svých vášní!<<Běda, je daleko od Boha,
daleko sám od sebe! Horečná tužba, která ho po
hání od jedné nepravosti ke druhé, udržuje ho
pouze uměle na živu; je pošetilec, jenž se má za
mudrce, boháče, dítě štěstěny, a zatím je nevi
domý, chudý a nešťastný.
0 sv. přijímání. —- 13.
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HCE-LI Bůh přivésti některou duši k vyššímu
stupni- ctnost-i, udělí ji ještě více vnitřní sou—
střerděnosti. To je pravda -nepo-píratelná-,ale n-edosti

oceněná; i-duše zbožné ji často podceňují, myslíce,
že postup a pokrok v dokonalosti záleží spíše v
zevnějších úkonech života křesťanského nebo ve
větších útěchá-ch duchovních.
“Nicméně jisto jest, že milost duševní soustře
děnosti "přibližuje nás více k Bohu a 'více nás
osvěcuje a zahřívá, poněvadž nás staví blíže
božskému zřídlu všeho světla i tepla. A to je také
příčin-ou, proč v tu chvíli, kdy jsme pohříženi po.—

zorně v sebe, tak snadno chápeme některé věci-.
To je pronikáme světlem Božím — a tu cítíváme
pak pokoj až dosud nezná—mýa sílu, jíž se divíme,
zkrátka cítíme patrně, že je s námi Bůh.. Je-li člo
věku Boha co možno nejblíže, slyší ona milá slova,
jež Spasitel pronáší svým 'tklivým, tichým a taju
plným hlasem, jež mluvívá jen těm, kteří jak-o Jan
při poslední večeři spočívají na srdci jeho: »Audi,
filia, et vide: inclina aurem tuam et uoblivíscere
domum tuam et domum patris tui et concupiscet
rex decorem tuum<<__ »Slyš, dcero, viz a na'kloň
ucho: zapomeň na svůj národ a domov, aby za
toužil král "po tvé krá-se.<< (Z. 44, 11—12.)

Z tdheo'plyne zároveň, že působnost a cena imi
losti záleží v tom, že nás uvnitř soustřeďuje v
Bohu; i to odtud plyne, že. má milost vnitřní větší
cenu nežli tisíce zevnějších, a že naše zbožnost a
ctnost nemohou býti živy, leč vnitřní soustředě
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lstí, která je oživuje a upíná na Boha. _

V životě přirozeném nebývá vždy nejobratnější
ti, kdo jest nejpilnější, nýbrž ten, kdo vše dobře
omyslí, uváží, trpělivý je, dovede posou—ditikaž
>u věc ze všech možných stránek, předvídá pře
iž'ky a pomýšlí na všecky možné prostředky.
akový člověk jest mistr, jeho nepřekoná leč ten
uupeř,jenž bude míti všecky tyto vlastnosti ještě
hojnější míře.
Podobně ve věcech duchovních a božských je
n křesťan'nejosvícenější, který se co-možná ne:?
ce dovede o-dtrhnouti od věci smyslných, těles
Cfcha světských. Jeho oči jsou pak jasny, prohlé—
1jí mlhou tělesnosti až k jasu Božímu. Modlitba
ho konaná v Bohu je daleko mocnější, mocnější
st i jeho slovo, poněvadž je to vlastně opako
mé slovo Boží. I jeho skutky jsou mocnější,
l-ají se prosty a neužitečny, ale zatím obracejí
'zach-raňují svět. Mojžíš na hoře, jediný a sám
*ed Bohem v mysli soustředěný na modlitbách,
Il mocnější nežli celé vojsko izraelské! ——Proto
st i život rozjímavý sám v sobě dokonalejší
:žli činný: dokazuje to patrně oněch třicet let, jež
in Ježiš 'ztrávil v Nazaretě i celý jeho život
:rytý v Nejsv. Svátosti. Neboť kdyby to nebyl
vot světější a pro“ Boh-a čestnější, věru by 'si ho
Dasitel byl nevyvo-lil.
—)) IV (<—

0 .ÚBEC dokonalost života křesťanského na tom
to světě spočívá v spojení co možno nej
žším s Bohem. Bůh sám — a jest věru s podi
15'

“
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vem, jak to činí _ duši zdokonaluje a ctnost
zdobí, od-dá-li se mu ona úplně a v něm se zaho
a soustředí. Dílo to počíná Bůh tím, že nejpr
duši hledí od světa odlouči-ti, aby byla pouze je
— podobně jako žárlivý milenec chce, aby u
včsta jedině jemu náležela. K tomu cíli vezme
Bůh anebo otupí jí veškerý smysl a cit pro vč

tohoto světa, takže nemá pak pro ně žádné
porozumění. Tím ji vyprosti z otroctví světský
požnků.
Potom Bůh naučí duši tu i jinému způso
modlitby. Modlitba ústní ji začíná unavovati, n
nachází již v ní útěchy a libosti jako druhd
modlí se ji sice ještě, ale jenom z povinnosti
nikoli se zálibou. Knihy modlitební ji nudí, proto
již nenachází v nich výživy pro srdce své 13
třebné, anebo jim vůbec nerozumí, 'poněvadž n
vyjadřují, co ona chce. Za to. však vábí ji oc
mile a neodolatelně k modlitbě vnitřní, kterou l.
konati potichu, v klidu. v bezprostřední blízko-:
Boží. A tato modlitba živí duši tu blaho-dám
přestává znamenati činnost svoji, cítí však p
sob-ení Boží. Již nevyhledává toho nebo onol
prostředku a způsobu — jest již u svého cíle,
svého Boha. Ztrácí s očí sam-a “ebe, dlí spí
v Bohu než v sobě, podléhá zcela čarovné me
a kráse Jeho pravdy a dobrotě Jeho lásky.
&
Ach šťastná chvíle, kdy Bůh snás táhne k sob
A On by to jistě činil častěji, kdybychom se je
vždy více vzdávali všech náklonností =po-zemský<
a dbali více na čistotu s'vých úmyslů a prosto
svého srdce. Vždyť touží spojiti se s námi: ovše
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: chce býti pak Králem srdce našeho a Pánem
šeho živo-ta.
C):O

VSOUSTŘEDĚN'OST jE DECH
ZIVOTA PRAVEHO CTITELE.
|'Íaria sedcns secus pedes Do—
ni audiebat verbum illius.
lnum esf. necesarium (aiť Do* : Maria opůmam parťcm

Maria posadivši se u nohou
Páně poslouchala slova jeho.
Jednoho jest zapotřebí; Maria
nejlepší stránku vyvolila.
Luk. 10. 39. 42.

-—->) I
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xyÝZNA'Č'NÁ a přední ctnost pravého ctitele
Nejsvětější Svátosti má býti soustředěnost
mysli v Bohu, kteroužto ovládá a řídí před
áří Boží a silou milosti Boží všecky své smysly
duši

SVOU.

Duše v Bohu soustředěná jest jako kormidel—

k, jenž malým svým kormidlem řídí obrovskou
d', kamkoli chce; jest jako zrcadlová hladina
li-dné a čisté vody, v níž se Bůh s rozkoší obráží;
st jako zrcadlo stříbrné, v nělž Bůh. vtiskl svůj
bra'z, a s ním i jas zářící své tváře, jejž tak dobře
dráží a vyzařuje ze sebe duše u nohou Jeho sou
tředěná.
Jak šťastná jest taková duše — miláček Boží:
5 věru neujde jedno slovo Boží, ani jediný pokyn,
ni jediný pohled Jeho.
Nuž hledte, ať se dopracujete k tomuto vzác
_ému stupni vnitřní soustředěnosti, bez níž by
"šecky práce vaše byly jako strom bez kořenů a
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jako země bez vody. Každý “způsob duchovníl
života nese sebou sice jistý stupeň a jistou mil
blaha. Nalézá je jeden v kajícnosti, druhý v 1
chosti, jiní v horlivosti, ctitelé Však “Nejsv. Sv
tosti je- najdou pouze v soustředěnosti mysli, p
do-bně jako dítě má všecko své blaho na klí:
matčině, a vyvolení v nebi v objetí Božím.
—4)) II

((—

,VlŠAK jak dosíci a zachovati této svaté 501
středěnosti? Hled' především uzavříti všeck
brány a okna duše své: neboť soustřediti se zna
mená obrátit-i se 'z venčí dovnitř, k Bohu; úko
soustředěno-stijest chtít se zachovati podle stbl'i
líbezné vůle jeho; a trvati v tom stavu jest mí
ducha v Bohu soustředěného.
K tomu jest ovšem vedle milosti Božíkotřeb
aby člověk se v božském středu zakotvil. Není
člověk stvořen proto, aby posledním cílem život
jeho byly dobré—skutky samy o sobě; — nikoli, t
by byla modloslužba; a-nictnosti nejs-c-ou,konečnýr
cílem jeho, nýbrž pouze cestou, po níž k cíli kráč
[ láska jest cílem jen potud, pokud nás spojuj
s předmětem milovaným, sic jinak byla by utrpe
ním a strasti, jakou byla pro nevěstu z 'písně Ša
lomounovy, když hledala miláčka, jejž miloval:
duše její. Ale v Ježíši, v Ježíši nejvýš dobrém :
všeho milování hodném budiž střed tvého v Boh!
soustředěného života, poněvadž jenom v Něn
jest svoboda bez pouta, pravda bešze clony a sva
tost všecka; tobě, chceš-li čerpati život svů
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z Nejsv. Svátosti, tobě zvláště řekl sám Kristus
Ježíš: »Kdo jí mě tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá a já v něm.“ Všimni si, že Ježíš přebývá
v nás proto, že my přebýváume v něm: ačkoli
tedy vlastně Sám nás k Sobě táhne, ačkoli On
nám vlévá touhu po spojení s nim, ačkoli On sám
vlastně nás .k Sobě pudí, nicméně jest jeho vůli,
abychom svým spolupůsobením jemu pomáhali.
V tom tedy spočívá působnost a moc svaté sou
středěnosti: je to vzájemné přebývání, vzájemné
pronikání se, společenství člověka s Kristem Pá
nem, jenž Duchem svým v nás je-st přítomen.
——» III

kde se děje toto
\ se děje; Ježíš v
nás ujištují tato jeho
slo-vo „mé zachovávati

((—

spojení Ježíše a nás? V nás
nás přítomný je působí, jak
slova: »Miluje-li mne ikdo,
bude, a Otec můj bude ho

mil-ovati i přijdeme k němu a příbytek u něho si
učiníme.<< (Jan 14, 23.) A duch Ježíšův „přebývá

v nás jako v chrámě svém, poněvadž nám byl
dán, aby zůstával v nás. Proto praví »Následo
vání:

»Eia ani—mafidelis, praepara

lhuic Sp-onso

cor tuum, quatenus ad te venire, et in te h-abi
tare dignetur<<_ »Nuž, duše, věrná, uchyste'j to
muto ženichu svému srdce své, aby rád k tobě
přicházel a u“tebe příbytek si učinil.“ A proč pak
asi Spasitel vyvolil si vnitro člověka za střed, v
němž se s člověkem spojuje? _—Aby přinutil člo
věka vrátiti se sama v sebe. Člověk bojí se totiž
sama sebe, jako se bojíme zločince, neb-o jako se
bojíme žaláře -— neboť člověk jest obojí to. Stýdí
189

SOUSTŘEDĚNOST JE DECH ŽIVOTA

4

se a děsí se sama sebe, a proto se rozptyluje na
venek. Avšak tím, že utíká takto sám před sebou,
opouští on _ tvor — Boha, jenž jej stvořil proto,
aby byl chrámem a trůnem jeho lásky.
A tu ovšem nemůže Bůh působití v člověku
ani s člověkem. Aby jej tedy přiměl vrátiti se, Bůh
přichází k člověku, mluví nejen k jeho uchu, nýbrž
k srdci, přichází svátostně, aby mohl žíti v nás
duchovně, přichází zahalen v clonu svátostnou,
trhá ji a přivádí tak v duši Nejsvětější Trojicí
samu-': jako se eter uzavřený v pilulce rozptýlí v
celém žaludku, jakmile tělesnou teplotou pukl jeho
obal.
Tak upravuje sí Ježíš Kristus v.nítro č10vězkaza
svůj chrám, aby člověk neměl daleko k němu, ale
aby Ho našel snadno nablízku, vždy pohotově
k „pomoci a měl Jej stále pře-d sebou, svého Pána;
svůj vzor i jeho milost s ním, aby neměl nic jiného
zapotřebí, nežli se sou'středíti uvnitř v Ježíši

Kristu: takže člověk vpravdě uvnitř soustředěný
může každou chvíli obětovat-í a posvěcovati Mu
své práce, city lásky svého srdce, a patřiti na Něho
tím pohledem, jenž mluví více nežli slova. Dobře
líčí tuto vnitřní sebranost tato slova z »Následo
vání<<z»Frequens illi visitatio, cum homine interno
dul-cis sermocinatio, grata consolatí-o, multa pax
et familiarítas

stu-penda nímis<<._ »Čl-ověka ve

vnitru svém soustředěného oblažuje návštěvou
svou, sladce s ním hovoří, mile ho. těší, skýtá mu
hojného pokoje a jest “k němu až po-divno dů
věrnýlm.<<

Je-li jen. možno, že Bůh s takovou láskou se
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sklání k duší člověka?! Že jest jí. k službám, že
přebývá v těle tak bídném, v duši tak pozemské,
ubohé a nevděčné?! A přece je to pravda!
_-»

IV <<—

EŽ jak lze posilovati a zdokonalovati svatou
soustředěno-st? Jak lze žíti z lásky? _—Právě
tak, jako udržujeme oheň, život tělesný anebo
světlo: totiž tím, že jim dodáváme stále. .nové a
nOvé potravy. — Rovněž tak dlužno po-silovati
v sobě onoho vnitřního člověka, jenž jest vlastné
Ježíš' Kristus sám: musíme napomáhati především
k Jeho-početí v nás, pak k Jeho narození a vzrůstu
vším, co jen děláme: četbou, modlitbou, prací,
všemi úkony života. Avšak zároveň je třeba, aby—
:hom nadobro svlékl'i »starého Alda-max,jeho smý
šlení, jeho tužby a měli stálý zřetel k Ježíši v nás
přítomnému: naše oko musí stále býti otevřeno a
stále patřiti na Boha, jenž v nás přebývá, jemu
musíme v oběť přinášeti každou radost a rozkoš
[ každý kříž a strast a v srdci musíme ch-ovati
stále o—nensladký (pocit, jaký máme z přítomnosti
3řítelc, jchož nevidíme sice, ale jejž přece vedle
sebe tušíme.

To jsou ty nejjednodušší & nejobyčejnější pro
středky k udržení soustředěnosti mysli: mají tu
výhodu, že ponechávají člověku svobodnou vůli
a nepřekážejí mu v jeho povinno-stech, tvoříce
kolem člověka jakési líbezné ovzduší, v němž člo
věk žije a pracuje s Bohem; a připojíš—li, mily
_)říteli,k těmto prostředkům ještě časté vzdechy

"zisky,časté modlitby střelné a částem povzdechy
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duše k Bohu v srdci tvém přítomnému, stane se
ti myšlenka a vzpomínka na přítomnost Boží
zcela n-avyklou a přirozenou.
-——)) V

((—

_LE odkud to, že soustředěnosti mysli- je tak
“F\ těžko dosíci aji udržeti? Jednou mysl k Bohu
obrátiti není tak nesnadno, ale stále míti mysi“
k Bohu soustředěnou, zdá se „nemožné. ——
Náš duch

se horečně rozptyluje, obrazivost nám uniká, vábí
nás a šálí; my ani sami u sebe nevydržíme; práce
duševní i tělesné nás zotro-čují, zcela pro sebe
zaujímají, život kolem nás svádí nás a my jsme
tak přístupní všemu _ a to ovšem je zkáza naše.
Proto je nám tak těžko soustřediti se v Bohu.
Aby ses tedy zajistil a udržel svou mysl“ po—

hromadě, dej duchu svému se zabývati nějakou
pravdou, v které má zálibu, a zaměstnej ho jako
pilného žáčka; dej i obrazivosti své nějako-u po
travu svatou, která by nějak souvisela, v nějakém
vztahu byla s tím, čím se zabýváš, a Yak ji upou
táš'; je-li však láska tvá tak mocná, že dovede
v pokoji a v klidu udržeti upoutálny i ducha tvého
i obrazivost tvou, tož nech jich v pokoji a ne.
probouzej jich.
Časem udílí nám Bůh milosti tak hojné, že do—
vede i smysly naše upoutati a soustřediti v Bohu;
tu hleď, abys toho patření na Něho a tohoto slad
kého uk'ojení sám svou vinou nepřerušil: Zůstaň
jen v srdci svém, neboť v něm jediné sí-dlí a'=mluví
Bůh-. Cítíš-li pak, že tato milost pozvolna mize'ti
počíná, zadržu'j ji a sám teprve so-ustřed'uj mysl
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svou; tu teprve volej ducha na pomoc a dej mu
chutnati nějakou pravdu božskou, abys dokonal
sám svým ctnostným přičiněním to, co Bůh svou
milostí v tobě započal.
'Ne'zapomínej nikdy, že míra tvé soustředěnosti
duchovní bude mírou tvé ctnosti a mírou života
Božího v tobě.
OK)

žrvor

MODLITBY.

Ego cibo invisibili eť potu. qui
ab homin'ibus videri non počest.
uťor.

o
_

——)> 1

:
]á 'požívám pokrmu nevidičel
něho a nápoje. kterýž nemůže být
od lidí viděn.
Tob. 12. 19.
(<—

\LOVĚ'K má dvojí život: těles—ný'a duchov—
ní. Každý z nich řídí se ve: svém oboru tý

\.
miž zákony. — Život tělesný závisí přede—
vším na potravě
jaká strava, takové zdraví;
závisí dále na práci, která vyvíjí a tuží síly; a
konečně na odpočinku, jenž síly prací znavené ob—

novuje a občerstvuje. Každý přestupek některého _
jest příčinou nemoci, ano- i
smrti.
Duše podléhá v řádu nadpřirozeném týmž zá
konům a nemůže se od nich beztrestně uchýlili
podobně jako tělo. Nuž a pokrmem, potravou- duše,
jejím životem jest Bůh: zde na zemi, pokud Jej
poznáváme, milujeme a jemu slou'žíme, v nebi, až
z těchto tří zákonů

na Něho tváří v tvář patřiti a Jeho milovati bu—
deme — zkrátka -— vždy Bůh. Ale duše je živa
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z Boha ro-zjí-máním jeho Blova, jeho milosti .a

modlitbou, kterouž jediné od Boha milosti dosíci
lze.

Jako v řádu přirozeném každý člověk podle
zvláštní povahy svého těla, podle věku, podle
práce a podle spotřeby síly jiné potravy potřebu
je, tak i každá duše má potřebí jiné >>.dávky<<
mo

dlitby. A dobře si zapamatuj: ne ctnost, nýbrž mo
dlitba udržuje v člověku božský život, živ—otmi
losti; neboť ctnost je vlastně oběť, na niž se vy
nakládá m-noho' síly a přemáhání — ctnost není
tedy výživou tohoto života. Potřeba ta není o—
všem u všech lidí stejná; jedni potřebují méně mo-=

dlitby, aby se udrželi v stavu milosti, jiní jí po
třebují více. To je nade vši pochybnost, neboť
zkušenost tak učí. Vídáme duše, které se udrží
v milosti s málem modlitby a nepotřebují jí více;
ovšem enepovznesou se hrubě vysoko. Jiná duše
naproti \tomu stěží uhájí stavu milosti i mnohou
modlitbou a cítí potřebu, aby se jí jen pevně při—
držela. Nechť jen se modlí taková duše, nechť se
jen stále modlí. Podobát se oněm slabým pova—
liá-m, které musejí častěji za den jísti, nechtějí-li
onemocněti.

Než — jsou modlitby, k nimž jsou jistě stavy
zavázány. Kněgzmá své hodinkyggřeholník své
modlitby řádové, a těch opomenouti o své újmě
není ovšem dovoleno nikdy. Zbožnost vychová-—
vá však řeholníky i uprostřed světa. Od těch pak
žádá milost Boží více modlitby nežli pouze ranní
a večerní. Chce-li se člověk udržeti ve zbožnosti,
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musí nezbytně mnoho a mnoho se modliti, více
'než obyčejný křesťan, jinak je to nemožné.
Jest pak dvojí druh modlitby: modlitba ústní,
o níž jsme právě promluvili, a modlitba rozjíma
vá, která jest duší modlitby ústní. Neb-ot nemo
dlí—lise zároveň duše, neobrací-li se při modlitbě
ústní k Bohu zároveň i mysl, pouhá slova ničím
nejsou; úmysl, srdce dodávají jim teprve ceny a
moci.

'

Je—livšak modlitba rozjímavá v nejužším slo
va smyslu — _totiž rozjímání — potřebno? Ne-li,
jest aspoň velice užitečno, poněvadž všichni světci“
je konali a doporouěeli; jest velice užitečno- i“pro
to, že bez něho jest nesnadno dojíti svatosti. Z
toho soudím, že je trojí druh modlitby: modlitba,

která jest naprosto potřebná. modlitba, která se
některým radí, a modlitba duší dokonalých.
Ano, jest modlitba všem nutná; všichni jsme
přísně pod trestem věčného zatracení povinni se
modliti. Otevři si jen evangelium a tam najdeš pří
kaz o modlitbě. Míra, kolik se máš modliti, není
ovšem udána, poněvadž modlitba se řídí podle po
třeby každého jednotlivce. — Chceš-li však setr;
vati v milostí, chceš-li se udržeti na vrchu svych
povinností, budeš se jistě mnoho mo-dliti.
A ne-li, jsi podoben plavci, jenž nemává dosti
rukama a. jistě se utopí. Ať jen napne své úsilí, sic
jej pohltí hlubina!
Pozoruješ-li, že na tě dorážejí prudce vlny po
kušení, zdv-ojnásob své modlitby. Vždyť tak jedináš

ve všech ostatních věcech: vždy podle potřeby
užiješ Většího úsilí. A toť je přece věc nejdůleži
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tější-, aby se velikosti tvých potřeb _rovnalo vždy
úsilí modlitby — vždyť tu jde o spásu věčnou! -—
Stává—lise, že lehce zanedbáváš povinnosti svého
stavu, pak věz, že se nemodlíš dosti, co je třeba!
A zahubíš se tak! Volej k Bohu, vzchop se! Lid
ská slabost věsí se ti na paty, zdržuje tvůj krok,
ale povalí tě docela, jestli se nevzepřeš do-sti sil
ně. Modli se'přec tolik, co je potřebí, abys byl
pravým křesťanem.
Druhá jest modlitba, jež se některým radí, to
tiž těm, kteří touží po spojení s Bohem. Ti ovšem
se musí mnohem více m-odliti, poněvadž povin
nosti tohoto stupně jsou přísnější. Jako přátelství
vyžaduje častějších návštěv a rozmluv, tak i ten,
kdo chce žíti v důvěrném přátelství s Ježíšem,
musí jej častěji navštíviti a více se modliti. A
chceš-li následovati Spasitele, věz, budeš míti těž
ší boje nežli ostatní, k tomu jest ovšem potřebí
více milostí; pro-s tedy tím více, abys je dostal.
Třetí je modlitba dokonalých, modlitba duše,
která touží živa býti “z Ježíše a za jedině pravidlo
svého jednání má vůli Boží ve všem. Ta již vchází
v nejdůvěr-nější styky se Spasitel-em, bude žíti v
Bohu a z Boha. Takový jest život řeholní, život
to dokonalosti pro ty, kdo jej chápou, život, v
něm-ž se člověk obětuje Bohu, aby Bůh byl naším
jedi—nýmzákonem, cílem, středem a blahem!
Všecka rozkoš takové duše záleží v modlitbě.
A což je to divného? Vždyť ukrotila svou obral
zivost, podrobila se rozumem svým úplně Bohu,
Bůh za to vlévá jí do srdce hojnost útěchy nej
sladší. Jsou vzácné tyto duše krásně, ale najdou se
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přece! A v tomto stavu čeho, myslíš, že by ne—

dokázaly? Světci obraceli celé země a obraceli
je modlitbou. Mo-dlili se snad více- než každý jiný
člověk? Nikoli-. Ale modlili se lépe, modlili sc
vše-mi schopnostmi svými. Ano, ano, všecka moc
a síla svatých. byla v modlitbě, a jak velká byla
ta moc, můj Bože!
Avšak, jak poznám v skutečnosti, že se mo
dlím dosti, tolik, kolik můj stav žádá? —- Mo-dlíš
se dost, činíš—lipokrok v ctnosti, rovněž jako když
dobře trávíš a jsi při tom zndrájv'a silen, můžeš
poznatí z toho, že jíš dosti a dobře.
Udržuje tě modlitba tvá v milosti a snad tí ji

i rozmáhá? Jestli ano, pak trávíš dobře; a tvůj
pokrm stačí, dovede-li tě modlitba na křídlech
svých povznésti vzhůru-: je naděje, že budeš stou
paú vždy výše.
Anebo naopak snad tvé modlitby ústní tě ani
od země nepovzne-sou, a jest obava, že každou
chvíli narazíš o zemí ve svém nízké-m letu? Pak
je to důkaz,

že—se m—odlíšmálo a špatně a zaslou

žil bys výčitky Spasitelovy: »Lid tento ctí mne
ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne.<<(Mat.
15, 7.)

Co se tu stane pak? Ach, velí-ké neštěstí! U
míráme hlady u královského stolu Spasitelova!
Jsme nemocní, nemáme k smrti daleko! Chléb ži
vota mění se! pak v pokrm smrti a dob-ré víno v
jed smrtící. Co tu ještě “zbývá? Málo již: vezměte
tělu jeho potravu, a zemře, vezměte duší modlit
bu., vezměte ctiteli “Nejsv. Svátosti klanění a je
konec — zhyne na věky!
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Než je to možné? Nejen možné, nýbrž jiste!
Ani zpověď tě pak nepozdvihne. Neboť co je zpo
věď bez lítosti? A což je lítost, ne-li modlitba do
konalá?
Ani sv. přijímání ti nebude nic platné. Nebo-l
co zmůže na mrtvole, jež nedokáže nic, l'eč že o
tevře otupělé oko? A zlíbí-li se Bohu způsobitl
zázrak milosrdenství, bude záležeti v tom, že ti
vrátí lásku a chuť k modlitbě.
Ti, kteří zradili své povoláni, kteří se zřekll
života zbožného-, učinili první krok k této zkáze
tím, že začali zanedbávati modlitby. Potom přišla
pokušení sil-nější,nepřátelé vrhli se na ně zuřivěji
— a oni jsouce beze zbran—ě.podlehli. Všimněme
si toho, je to nesmírně důležité! Proto nás církev
tak důtklivě zapřisáhá, abychom se chránili za-ne
dbávati modlitby, prot-o nás tak důt'klivě vybí'zí.
abychom se modlili. jak jen vůbec nejčastěji- mů
žeme. Modlitba je vůdce, ano sám život duše naší,
bez ní musili bychom naraziti v každém kroku.
Cítíš však potřebu modlitby? A chodíš-li snad
modliti se a klaněti tak radostně, jako bys k ně
jaké hosti—něšel? — Pak je dobře! A hledíš býti

lepším, napraviti své chyby? To je dobré zna
mení, že cítíš v sobě sílu k dílu
Ale ty snad se nudiš v tu chvíli, kdy se !klaniš
Bohu, a snad .se nemůžeš dočkati té chvíle, kdy
budeš moci opustiti chrám: oh, pak jsi nemocen
a já tě lituji!
Řikávaii, že požívání příliš dobrých věcí ko—
nečně znechutí i největší lahůdky, jež budí pak v
v člověku jen nechuť a odpor.
198

D-UC'H MODLITuBY

A toho právě jest se chrániti a obávati v služ
bě Boží, u stolu Krále králů. Nedejme se nikdy
otupiti zvykem, ale přichystejme si vždy a mějme
v zásobě vždy nějakou myšlenku novou, která nás
dojme, soustředí, zahřeje, na kolena k modlitbě
vrhne. Blaženi, kteří lačnějí a žízněji po spravc
dlivosti! Je však třeba stále lačněti, hladověti po
ní, ano vzbuzovati tento hlad v sobě a chrániti se
hlavně toho neštěstí, abychom neztratili duševní
chuti. Neboť _—opakuji to, Bůh nás nedovede spa
siti, nedovede-li nás pohnouti k modlitbě.
Bděmte tedy nad svými modlitbami!
OK)

DUCH MODLITBY.
Effundam
super
spiritum
qratiae
et domum
precum. David

[

1 vyleji
na důmZachar.
Davidův
milosti
&proseb.
12.ducha
10.

xx,/DYŽ Bůh sliboval lidu židovskému Mesiáše,
označil jeho posláni těmito slovy: »Vyleji
__ na dům Davidův a na obyvatele jeru-salem
ské ducha milosti a pro-seba Vždyť ale před pří—
chodem Kristovým lidé se přece také modlili, a
Bůh. přece jim také udílel milosti, bez nichž by
svatými býti nemohli; — ovšem že, avšak milost
modlitby ne'byla tenkrát ještě tak horlivě hle
dána, vážena a ne dost oceněna. Teprve Ježíš
přišel jako rosa milosti padající na zemi a vylil
všude ducha modlitby.

Modlitba jest podstatná známka náboženství
katolického, je znamení svatosti té které duše,

0sv.
přijímání.
—
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ano, je Lvlastně svatost sama, vždyť ona dělá svět
ce a je zároveň první známkou jejich svatosti.
Vidíte-li člověka, jenž žije z modlitby, můžete zprá
vem říci: .»Hle, světec!<<

Svatý Pavel, sotva že zaslechl hlas Boží, již
se vrhá na :kolena k modlitbě. A co činí „po tři

dní v Damašku? Modli se. Kněz Ananiáš jest po
slán od Boha, aby jej pokřtí-l, avšak váhá a
vzpírá se na chvíli rozkazu Božímu, neboť se
právem obává tohoto strašného pronásledovníka
křesťan-ů. Ale: »J-di jen,<<praví mu Pán, »jdi 'a na

jdeš ho na. modlitbách, ecce.

ení-m orat

-—

nebo aj, m-o dlí s e.<<Je již svatý, modlí se! Bůh

nepraví: Mrtví se, postí se, nikoli, nýbrž _ m o
dlí se! Kdo se modlí, „dospěje svatosti.
Modlitba je světlo, je moc a síla, a to Boží
moc; neboť ten, kdo se modlí, vládne i samé vše—

mohoucnosti Boží. Toho se nedočkáš, aby se sva
tým stal, kdo se nemo-dlí. Nedej se mýliti krásný-—

mi slovy anebo zevnějškem. Mnoho moci a věděti
může i ďábel: i v anděla světla se promění. Ne—
spoléhej na u-čenost, ani ta tě neudělá svatým.
Znalost umění sama nepostačí tě posvětiti, k tomu
je třeba lásky. Ba co dím, mezi věděním a sva
t-ostí jest propast. Co velikých a nadaných duchů
se již zatratilo! Ano, jdu dál-e a pravím, že ani
skutky horlivosti a lásky samy nedovedou člově
ka posvětiti. Farizeové iostříhali zákona;. udíleli
almužny, odváděli desátky a Spasitel nicméně řekl
jim: »Hr-obové .obílenílla

Z evangelia jest patrno, že opatrnost, mírnost
i obětavost může býti spojena se svědomím na
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prost—ozkažený-m; důkaz toho jsou opět farize-o-vé,

kteří mnoho skutků konali, avšak jejich skutky ne
byly modlitbou!
N'e tedy v zevních. dobrých skutcích, ne v ka
iícnosti, ne v sebemrtvení záleží svatost. Neboť
jak snadno si přetvářka a pýcha vezme na sebe
hábi—tchudoby

a tvář odříkánim

však m odlitb

o u, tou jest duše živa.

zmořenou!

A

A to je tedy známka neklamná: modlíš-li se,
budeš schopen v brzku ke všem ctnostem, jsi ta—
kořka již svatý. Či c-o jiného jest modlitba, ne—li
cvičba v svatosti a ctnosti?! — Modlitbou cvičí se
věru člověk ve všech ctnostech: v pokoře, an se

přiznává, že všeho od Boha potřebuje, ničehi.
sám ze sebe nemá, an se zná k svý-m hříchům, a
pozdvihuje ocčik nebi, k Bohu, jenž jediné je svatý
a dobrý. Modlitbou cvičíme se ve víře, naději a
lásce a osvěd'čujeme je. Ba, modlitbou cvičíme se
ve všech ctnostech mravních i evangelických..
Modlitbou se kajeme a mrtvíme; modlitbou

krotíme obrazivost, ovládáme vůli, poutáme srdce
a pokořujeme se.
Modlitba je tedy svatost sama, poněvadž za
vírá v sobě ctnosti veškery.
Ale někteří praví:
——Nuž dobře;

vezměte

»Modlitba je jen lenostl<<
si tedy

pracovníka

nei—

větš'ího, jenž se se zápalem vrhá na každou práci,
a uvidíte, že ho to bude státi vice na-maháni po
modliti se nežli vynaložiti své síly—na různé skut
ky horlivosti. To proto, že jest naší přirozenosti
mile'jší i snadnější dáti, nežli od Boha čeho žá
dati.
14'

*
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Ano, modlitba budí a osvědčuje všecky ctno—
sti, a bez ní je vše marné. [ láska, jestliže jí mo
dlitba nezúrodní a neobčerství, uva-dá jako kvě
tina bez kořene.
Ba modlitba není v řádu božském nic jiného,
leč milost. ——Neznamenali jste ve svém životě,
že nejčastější a největší pokušení bývají pokušení
proti modlitbě? Úábel se bojí modlitby tak velice,
že by nás nepokoušel a všecky možné dobré skut
ky by nám dal vykonati, jen kdyby mohl zabrániti,
abychom se nemodlili, aneb-o. aspoň “kdyby mohl
naše modlitby pokaziti. Proto musíme býti stále
na stráži a stále živiti duši svou modlitbou a mo
dlit-bu míti za povinnost nejpřednější. Vždyť také
evangelium nepravi, že je spasení bližního před
nější nežli naše; naopak: »Co prospěje člověku,
byť celý svět získal, živ-ot věčný však ztratili-)a
(Mit. 16, 26.) Sebe spasiti je tedy nej-přednější po
vinností, ale spasiti sebe lze právě modlitbou. 'Ale
běda, my čast-o zvracime tento řád, pro jiné za—
nedbáváme sebe, vrhám-e se v činnost křesťan
ské lásky, což je ovšem dílo útěchyplné, které po
vznáší a šlechtí, ale při tom se vyhýbáme z po
hodlnosti modlitbě, ba ani nemáme síly, abychom
se věnovali modlitbě, tomuto dílu, které přiroze
nost tak pokořuje a na venek se hlučně nejeví.
Ja-ko jest pokrm podmínkou ži'vota přirozené
ho, tak jest modlitba základní podmínkou života
nadpřirozeného. A proto bys mohl všeho ostat
ního: kajícnosti, milosrdných skutků, ,ano 1 sv.
přijímání zanedbati, jenmoditby nezanedbávejl-Neb
ta je nade všecko. Avšak, cože divíš se, spíše než
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modlitby že bych měl zanedbati sv. přijímání, v
němž se nám přece podává sám Kristus Ježíš? -—
Anvo,nebo nemodlíš—li se, bude Ježíš, jejž přijímáš,
lLuld'epro tebe jako lék uzavřený v obalu, 'jímž

spasitelně účinky proniknouti v duši nemohou. Bez
modlitby ne'vykonáš pro Ježíše nic velikého-, ale
modlitba tě oděje jeho ctnostmi; nemodlíš-l'i se
však, ani svatí, ani Bůh sám nejsou s to, aby tě
přivedli na cestě svatosti o “krok dále. Modlitba
je tou měr-ou základní podmínka svatosti, že Bůh,
chce-li kterou duši učiniti svatou, nerozmnoží její
ctnosti, nýbrž ducha modlitby. Přitáhne ji blíže k
sobě, a to je celé to tajemství.
Zeptej se jen své vlastní zkušenosti; kdykoli
'si znamenal zvláštní nějakou větší oddanost k 80-
iu v sobě-, vždy jsi měl ještě větší chuť k modlit—

)ě a k ústraní. A svatí, kteří dobře znali důleži
:ost modlitby, milovali ji nade vše, vzdychali ne—
.lo-čkavostí po té chvíli, kdy bude jim možno se

nodliti; modlitba je táhla k sobě jako magnet pri
ahuje železo, modlitba je konečně jejich odmě—
1011: v nebi modlí se bez přestání.

0 ano, svatí se modlili stále a všude. Modlitba
)yl'a milostí, která je přivedla k svatosti, a ona
e tou milostí pro všecky d0posud, kteří se sva—
:ýlmi sltáti chtě-jí. Svatí

dvoveldli docela

povzbu

iiti k modlitbě všecko své okolí. Poslyšme jen
)aviída, an dí: »Benedicite Domino omni-a opera
:jUS<<
_ »dobrořečte Pánu všichni skutkové jeho;-<
Jšichni- skuit-kově, t. j. všecky věci, všecka stvoře
1í. David vkládá všem tvorům v ústa i neživým

! jejich nitro zpěv lásky k Bohu. Co to znamená?
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Však věru, všichni“ tvorové velebí Boha, jen třeba
jest, abychom jejich hlasu rozuměli; my pak máme
chváli'ti Boha v nich, máme oživiti božským de—
chem modlitby všecku přírodu a utvořiti se všemi
ostatními tvory jedi-ný,. velkolepý souzvuk mo:
dlitby k Bohu.
M'odleme se tedy, milujme modlitbu, rozmno—
žujme v sobě ducha modlitby den co den. Nebu
deš-li se .modliti, z-ahyneš; a kdykoli cítíš opuště
nost od Boha, věz, jistě proto, že se nemodlíš. Po
dobáš se pak tonoucímu, který odmítá od sebe
provaz, jejž mu podávají, aby ho vytáhli. Co tu
zbývá ještě? Záhuba!
Ach, nech raději všeho, opakuji ještě jednou,
jenom nezanechej nikdy modlitby; byť bys i sebe
dále 'byl'. od Boha vzdálen, modlitba tě vždycky
přivede k Němu zpět _—ale pouze ona!

Jestliže pak se jí nespustíš v životě křesťan
ském, přivede tě k svatosti a k blaženosti na tom
to i on—omsvětě.

OK)
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Sicut. ergo accepisťis ]esum
Christum, in ipso ambulaťe. radicati et superaedificati in ipso.
—-—)) ]

protož. jako jste přijali Krista
Ježíše. tak vněm žijťe. vkořeněni
v něm a na něm vzděláni.
Coloss. 2, 6. 7.
((—

* IV'OT vnitřní jest podmínkou svatosti, jako
míza jest živote-m stromu a kořen středi
skem mízy. To- jest pravda nade vši po
chyb-nost jistá, že na jakém kdo stupni vnitřního
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života sto-jí, na takovém právě stojí i\jeho ctnost
a dokonalost; a čím soustředěnější život vnitřní
žije ta' která duše, tím více osvícení, síly k po—
vinnosti a blaha v službě Boží nalézá.
Život

vnitřní

—--—
tak lze totiž říci — jest dů

věrné obcování duše — abych tak řekl — jaksi v
kruhu rodinném s Bohem a svatými; a býti vnitř
ním člověkefm znamená: míti toli'k lásky, aby člo
věk dovedl muviti a žíti s Ježíšem. Vy tedy, ctite
lé Nejsv. Svátosti, musíte tím více se přičiňovati
o tento život vnitřní. Toť váš cíl a vaše vůdčí mi
lost. Máte se přece klančti v duchu a vpravdě —
Íjstet' čestnou

stráží

Boha ve Svátosti“ sukrytlélho.

A jeho život v Eucharistii je právě docela vnitřní:
skrýváť tu. i své tělo, abyste se spíše obírali jeho
duchem a srdcem; jeho slova jsou vnitřní i jeho
ctnosti jsou zakryty, abyste byli nuceni jíti pří
mo až k samému zřídlu jejich, totiž k Jeho božské
a neskonale lásce.
Avšak jak je možno dospěti na tento stupeň
vnitřního života, který jest základem a veškerou
dokonalostí vnějšího? Vede k němu cesta jen je—
diná: soustředěnost mysli.
Soustřediti se znamená z venčí dovnitř svůj
pozor obrátiti — a to lze trojím způsobem: sov
střediti mysl na povinnost, soustřediti mysl svou
na milost a ctnost, soustředí-ti ji na lásku.
——)) II

((—

NA
prvním
stupni
této vnitřní
soustředěnosti
&, máme
stále
na paměti
a na vědomí
povin—
nost a zákon.
205

S'MÝ—Š'LENÍPODLE

KRISTA

JEŽÍŠE

»Co velí, co zakazuje zák-on? Je tato myšlen—
k-a, tato žádost, onen skutek podle zákona?<< Tak
se ptá svědomí, a podle jeho odpovědi se pak člo
věk řídí.

'

Člověk d-o svědomí svého takto soustředěný
má stále oči své upřeny dovnitř a uši své otevře-
ny hlasu svědomí, stále naslouchá, .zd'a svědomí
projevuje svou l'ibost nebo nelibost, zda souhlas
či odpor. Tak tkví okem svým kormidelník na
svém kompasu, aby dobře loď řídil.
Tato soustředěnost na zákon jest velice snad
ná, poněvadž za každým sebe menším přestup
kem zákona :ozve se nelibost, nepokoj, protest svě
domí, jež volá: »Zle jsi učinil!<<Jediné snad .člo
věk-otrok svých vášní, jenž utíkaje před výčit
kami svědomí, prchá vlastně sám před sebou, a
omamuje se, aby neviděl _- jediné snad ten ne
slyší t-oho-tohla'su. Zlý duch jej žene a poutá k ží
votu úplně jen tělesnému, vrhá h'o- V horečný
spěch starosti a hlu'čného, stále se měnícího a stá
le nového života — a tu ovšem neslyší ani Boha,
ani svědomí.
Takového vyléčí jediné nemoc anebo chura
vost milostí Boží seslaná, která ho připoutá na
lůžko, aby přece jednou byl nucen pohlédnouti
sobě samému v tvář, anebo pokoření nějaké a
neštěstí, které člověku otevře oči a dá mu tak-
řka ohnmatati pravdu slov: »Marnost nad marnost,
a všecko marnost, vyjma Boha milovati a jemu
samému

sl»oužiti!<<

Žij tedy aspoň takto: stále na paměti maje zá—
kon, měj stále obrácen všecken pozor svůj na
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své svědomí, abys vždy poslechl na první jeho
pokyn; nezvykej si pohrvdati jeho napomínání-m a
nenuť ho, aby musilo opakovati své výtky, nýbrž
dbej vždy prvního jeho vnuknutí. Uvaž zákon Pá
ně na rá-mě své, abys jej měl stále na očích i

v srch

__1» III

<<—

ĚRUHÝ
duchovní
soustředěnosti
záleží
] v tom-,stupeň
že člověk
má stálý
poz—orobrácen
k
tomu duchu milosti, který ho vede. Poněvadž
jsme totiž dítky Boží, patrně Duch Sv. v nás pře
bývá, a to za tím účelem, aby uděluje nám ctno
sti, ducha i život Kristův, přetvořil nás v člově
ka nového, Krista Ježíše.
Je-li však Duch Sv. náš mistr, učitel a posvě—
titel, patrně třeba, abychom vždy byli pohotově
na jeho po-kyn-a pomáhali mu v onom díle, které
má Adama starého přetvořiti v Krista Ježíše; a
z toho plyne, že je naprosto nutné, abychom se
soustředili v Bohu přítomném v našem srdci. Ne
boť tato proměna v člověka nového děje se po
stupně prací stál-ou a neúnavnou. Jede-n úkon ctno
sti lze provésti snadno, ale dobývati si ctností, k
tom-u je potřebí práce vytrvalé.
Ty chceš na př. býti pokorným jako Ježíš, či
lépe řečeno, chceš vytvořiti v sobě poníže-ného
Ježíše. K tomu cili musíš vypověděti stálý boj
samolásce, marnivosti a pýše ve všech jejich
možných formách; a poněvadž ona stále na tebe
útočí, a poněvadž díl tvého já jest jí zaprodán,
musíš býti stále na stráži, bdíti nad každým svým
207

Š'MÝŠLENÍ PODLE KRISTA JEŽÍŠE

krokem, abys mařil její lest, a míti stále zbraň v
ruce, abys odrážel její útoky.
Avšak potírati zlo není ještě celá etno-st ——
toť

znamená pouze urovnati půdu a připraviti ji k
stavbě, je to jen podmínka další práce: chceme—li
se totiž věrně přidržeti

B—oha,jest dříve třeba

zprostiti se každého zlého návyku. Avšak ctnost
získáme jen tehdy, když ji pozorujeme a ji si
zami-lujeme na osobě Spasitelově. Jet ctnost člo
věku milá a příjemná jen tehdy, vidí-li ji na Něm
a koná—li ji pro Něho: pouze tím, že jest vlastno—

stí Krista Ježíše, tím nás mocně táhne k sobě
ctnost: nebo-ť ne-návidíme, čeho přítel nenávidí,
milujeme. co přítel miluje, děláme po něm, co on
dělá. A milovati takto ctnost v různých případech,
v nichž se k ní příležitost naskytá, to znamená
ctnost si získávati. Takováto láska k ctnosti sta
ne se nám pak pravidlem života, vede nás k tomu.
abychom ji neúnavně hledali, po ní toužili a své
blaho naléz-ali v tom, že ji konati můžeme.

A po—

něvadž příležitost ku konání aspoň velikých skut—
ků ctnostných jest celkem vzácná, ufva-dla by lá
ska k ctnosti v duši lidské velice brzy, kdyby se
měla rozněcovati jen zevnějšími úkony; a protož
láska osvědčuje ctnost i uvnitř; duch stále vidí
před sebou krásu a vznešenost ctnosti na osobě
Krista Ježíše, srdce si z ní utváří jakousi bytost
božskou, s níž důvěrně stále obcuje. Pro duši sou
středěnou jest pokora vlastně sám Ježíš tichý a
pokorný srdcem, jejž ona stále před sebou vidí,
na něhož patří, jemuž se po-divuje, jejž velebí, mi—

luje a napodobuje ve všech skutcích svých; jest
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hotova následovati Ho, kdy bude chtíti a jak bude
chtíti, pronecháva'jíc jeho d-obr-otě,aby jí k tomu po
skytl příležitosti a klidu, ať již je to příležitost ča.—

stá či vzácná, tajná v skrytě, aneb-o zjevná: vždyť
ctnost záleží vlastně v lásce k Němu, jež nikdy
neustává a uzavírá v sobě všecky ctnosti i se
všemi jejich různými úkony. To jest druhý stupeň
soustředěnosti vnitřní, s-o-u-středěnost v milosti
Duch Sv., v lásce k ctnosti, již On 'd'uši vnuká. _—
.—» IV

<<—

předcházejících
dvou stupních v soustřeďuje
WRETÍ
stupeň je soustředěnost
lásce. Na
se duše sama v sobě, by naslouchá-la hlasu svého
svědomí, hlasu milosti nebo hlasu Ducha Sv. A—
však na tomto třetím stupni duše soustřeďuje se
v něčem mimo sebe ——totiž v Bohu, by v Něm
živa byla. Je- přirozeným účinkem lásky, že tíhne
k osobě milované, žije 'z ní a pro ni, hledí jí zalíbe
ní půs-obiti všemi svými skutky, a proto především
vždy hle-dí vyzvěděti, jak ta “která věc na jejího
miláčka působí, jak on o ní smýšlí, čeho on si
přeje; ano, láska to uhlodne, i když jí to tajíme.
Má-li duše v Bohu soustředěná co vykonali,

jest první myšlenka její, která jí připadne, ne
snad aby pátrala, je-li zamýšlená věc k jejímu
prospěchu

osobní-mu, k její libo-sti čili nic; nik-oliv,

nýbrž prvn-í věcí jest ptáti se, vyzvěděti, zdali
se to líbí Kristu Ježíši a zdali to slouží k jeho cti
a chvále: a je šťastna, musí-li k vůli němu zapříti
samu sebe nebo něco obětovati.
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Tak tedy předmětem této soustředěnosti neni
nějaký úkon, nějaká ctnost, nýbrž sama oso-ha
Krista Ježíše a obětavá láska k Němu, jež se po—
zvolna stane středem a zákonem celého živ-oto:
vše, co Ježíš chce, vše, čeho On si přeje, vše, „'o
se Jemu líbí, jest předmětem oné vznešené a bla
živé vášně srdce milujícího. Tak žije zdárný syn
pro milovaného otce, pro něžně milovanou matku,
tak věrná choť je oddána svému choti: Et ego
illi — »a já jsem jeho!<<

Na tomto stupni vnitřní soustředěnosti těší se
duše dokonalé svobodě, poněvadž žije dechem lá
sky; vše ještě více posiluje onu soustředěnost.
poněvadž duše ta se na vše divá okem vůle Bo—
ží. O této soustředěnosti mluvil Spasitel, když při
večeři posle-dní pravil: »Zůstaňtež ve mně a já ve
vás. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší
ovoce mnoho. Zůstancte-li ve mně a slova má zů
stanou-li ve vás. cožkoli budete chtíti, proste a
stane se vám. Budete-li zach'ovávati přikálzání
má, zůstanete v lásce mé, jakož i já jsem zacho—
val přikázání Otce svého .a zůstávám v lásce jc
ho.<< (Jan

15, 4 n.)

Dokonalá soustředěnost není tedy nic jiného,
leč zůstávati v lásce Krista Ježíše-.
Jest však těžká a nesnadná tato soustřelděnost
a je dlouhého času a cvičení v ní třeba? Ovšem,
všecko záleží na lásce. Když už se tato láska ke
Kristu Pánu stala člověku stálým a milým po—
myšl'ením, které z mysli neodchází, když už se
stala božskou vášní naší, když je srdci smutno
bez Ježíše, když jeho nepřítomnost je pro nás ne
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štěstím a blahem naopak pouhé jen pomyšlení na
Něho, pak již můžeme býti jisti, pak již »zůstává—
me v mil-ování Ježíšově<<.
Zbývá jedině: u'držo
vati tuto soustředěnost vším, co život sebou ne—
se, a dodati jí stálosti—
Koneěně pokoj a útěcha, jíž nám tato soustře—

děnost poskytuje, je zárukou, že máme Ježíše a
že zůstáváme v milování jeho: »Manete. in dilecti—
one mela — zůstaňte v lásce ímé.<<Kéž u-dělí nám'

Spasitel této lásky, v níž záleží svatost i blaho
naše v tomto i onom životě!
OK)
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Eto quasi ros. Israel germinabit

Budu rosou Izraelovi. že bude

sicut lilium et. erumpeč radix eius
uf. Libani.

kvě-sti jako lilije a v kořen hnát
jako stromy Libanu.
Os. 14, 6.

zahrádce srdce svého, v tomto ráji Božím.
máme vypěstiti božskou setbu, zaset-ou v
nás sv. přijímáním, totiž Krista Ježíše, jenz
vy-pučí v nás do květu svatosti. Avšak chceme-li
pěstovati květiny, jest nezbytně nutné, abychom
je udržoval-i stále při svěžesti a kořeny jejich při
vlhku. Uschne—likořen, odumře květ; vláha-však
jej vzkřísí. Slunce- samo- neotvírá poupat do květu:
slunce samo by je spállilo; ale ono oplodňuie vláhu
& dodává jí síly. Totéž musíte činiti, chcete-li při
vésti do květu onu božskou květinu, Krista Ježí—
še v sobě, totiž udržovati stále vláhu pro kořeny,
což není nic jiného, l'eč žíti životem vnitřním. Pří
-
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roda dává zemi rosu a déšť. Rosou duše vaší jest
milost Boží, a je-li jí hojněji, je to déšť, jenž za—

plavuje a zúrodňuje duši.
Duchovní rozkvět duše záleží tedy v životu
soustředěném nebo chcete-li, v soustředěnosti ži
vota.
Jest jisto, že život zevnější, třeba sebe světěj
ší, třeba i apoštolský, ubírá vždy něco z duševní
soustředěnosti, a nenahradíme-li to, neobnovuje—
me-li se duchovně, ztrácíme milosti i života naci
při—r-ozenéhovždy více, až je ztratím-e docela. Na

první pohled ovšem se zdá, že by tomu mělo býti
naopak; neb-of ctnost je přece zá'služná; měly :;y
tedy zevnější úkony ctností v nás milost den ode
dne mno-žiti a ne nám ji uwbírati. Samo v sobě o

všem je to pravda; ctnost sama ovšem by to pů
sobila; avšak my pracuje-me s velice skrovným
fondem, s nepatrnou zásobou života vnitřního, a
ten se velice snadno levnějšími výkonyvyučerpá"
vá. To nám dokazuje. denní zkušenost: zeptejte se
misionářů, zdali jejich apoštolský horlivý ŽÍVOitsílí
jejich vnitřní soustředěný život duchovní a všichni
vám řeknou, že nikoli.
Žena nemocná blíží se ze zadu k Ježíšovi a

dotýká se roucha jeho-; je sice hned uzdravena.
avšak Ježíš pra'ví: »Mvocode mne vyšla — já to
vím!<< (Luk. 8, 46.) A přece Ježíši této síly neu
byl=o,nezmevnšilo se tím nezměrné moře moci jeho:

jako slunce sálá své paprsky a vyzařuje teplo a
nevyčerpává se, tak Bůh dává a neubývá mu. -—
Avšak jinak má se to s námi: když my uidílíme
bližnímu“ něco ze svého., prokazujíce— mu skutky
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lásky, vždy tím ztrácíme něoo ze svých dušev
ních zásob. To ovšem, pravím ještě jednou, neleží
v povaze ctnosti; avšak stav naší slabé a poka
žené přirozenosti to nese s sebou, že konáme-li
ctnost, vždy tím ztrácíme ze své vnitřní síly a
máme tudíž potřebí vždy se pokojem osvěžiti &

obnoan

A to nemluvíme pouze snad jen o namahavých a
obtížných úkonech, jakými jest: kázati, zpovídati,
studovati, dobročinné spolky říditi; nikoli, nýbrz
i prostě a jedno-duché práce denní, k nimž nás za
vazuje náš stav anebo poslušnost, ztravují, abych
tak řekl, žirvot vnitřní, a neowbnovujeme-li častěji

svých úmyslů, zahubí nás: staneme se strojem,
horším nežli parní stroj, jenž stále a pravidelně
vyvíjí svou sílu, kdežto my neudržíme pravi-del
né
kroku na dlouho — staneme se strojem po—
rouchaným! Nosíme, bohužel, svět v sobě, a byt? i
_život náš byl sebe více utajený, sebraný v ústraní,
snadno se stává, že se některou stranou dech
světa v srdce naše vplíží: jeť přece tak snadné
vpustiti samolársku tam, kde měla býti samojedina
láska Boží!
Totéž, co řečeno o ze-vnějším zaměstná-ní, slu—

ší říci io studiu. Ano i studium o Bohu, studium
Písma svatého a bohosloví, těchto královských
věd, tě nadchne pýchou a vyžehne ti srdce, nejsi-li
při tom pilen života vnitřního. Du-ch nabude pře-
vahy nad srdcem, a srdce vyprahne, nebudeš-li
ho svlažovati modlitbou, vzbujzení-m dobrých ú
myslů, povzdechy k Bohu.
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Věda a učenost podporuje zbožn-ost, ale zbož
nost posvěcuje vědění.
Avšak ještě více to platí o skutcích křesťan—
ské horlivosti, které vyžadují mnoho péče, jako
jest kázati, z.povídati, řífditi spolky! Tu vynaklá
dáš ještě více sil, pr-oto máš ještě tím více potře—
bí duchovně se obnovovati. »V'oda křestní,<<dí sv.
Jan Chrysostom, »která očišťuje člověk—a,nicméně
sama se zakalí, když jsme jej do ní puonořil.i.<<
A
já ti pravím: »Chceš se .za—hubiti.abys spasil ji
né? Jaké to neštěstíl<<
Čím lod'o výše sto-upá v hodnostech, tím VÍCL

ztrácí ze svého vnitřního života, tím více ztrácí
ze svých sil, poněvadž každá mu z nich ubírá: tu
ovšem je třeba, aby se člověk ještě více mod-lil.
Svatí pracovali ve dne a v noci se mod-lili! Voják
-— třeba i. vítěz, musí uustoupiti zpět do svého le
žení, a-by si odpočinul; \ne-li, bude mu jeho prayor

vítězný příkrovem hrobovým. Čím více pr-acuješ,
tím více potřebuješ takového ústupu nazpět v u—
straní duše své.
V této příčině je svět velice na omylu. »Vizte,<<

říkává, »jak krásný to život. Tento člověk nemá
ani chvíle pro. :sebe, stále se obětuje pro blaho
bližních.<< Dobře, dobře;

avšak

pozoruji-li

bedli—

věji, shledávám „uprostřed tohoto blaženého- života

některé nedostatky, které onu velikou horlivost
uvádějí v podezření: zdá .se mi, že listí tohoto
krásného stromu předčasně počíná žl'outnouti. Ten
strom má jistě nějakou vadu vnitřní, hyne, hyne,
nemá dost mízy — života vnitřního. Musíme
aspoň tolik náležeti Bohu-, kolik náležíme a vě—
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nujeme- se zevnějším dobrým podnikům.

A“ ne

dbalosti nebo zanedbávání tohoto pravidla umí
ďábel 'dobře použiti, aby nás zahubil. Vidí duši
š'lerchetnou, obětavou; i pudí ji na venek, tráví její
sily, hlendí zam-eziti, aby .se! zabývala také sama
sebou, poskytuje jí tisíceré příležitosti, na nichž
své síly obětuje, a zatím co ona všecka je zaměst—
ná-na bědamí cizími, pod-k-opá jí půdu pod nohama
a opanu'je ji.
Ach jak snadno 'vypra-hne srdce člověka pod
úpalem horlivosti na venek, když kořeny netkví
hluboko v zemi vlhké! 'Avša'k, namítneš mí, já přec
mulsím pracovati-z to-lilkserésvaté a bohumilé dílo
mne volá ze všech stran! Ovšem-, pravda; avšak
vezmi si čas také k tomu, aby ses najedl a vyspal,
sic jinak jsi p—ošeti'le'cbláhový! Ano, věno-va'ti sc
působení na- ven-elk je velice nebezpečné, leč by—

cho-m jak-o prorok měli srdce své stále: v rukou
svých, abychom vidfělí, držíme-li se ještě pořád
zákona a kráičíme-li stále ještě po cestě dobre-'n'
Vždyť je tak snad-no dáti 'sle svésti na pravo nebo
na levo, a je“ to někdy tak vábné! Střelci konají
armádě dobré služby sice, avšak vítězství neroz
h-od'ují. Podobně nesmíš se stále hnáti v předu,
v čele, nýbrž zabrati se časem také sám do sebe
a prositi Boh-a o síly a uvažovati,

rozjí—matio' tom,

jakého prostředku bys měl nejspíše užíti. A dobře

ti poslouží k poznání stavu tvého toto pravidlo:
Vládneš svým postavením ty aneb ono snad vládne
tebou.? Tak-li tomu, jsi ztracen! Nebo co bude
z lodi, třebas měla kormidelníka nejzručnějšílho,
když bouře ulomila kormidlo-? Tvé kormidlo jest
0 sv. přijímání. — 15.
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soustředěnost, ta te ridi a vede: učiň vše, aby-s ji
zachoval, bez ní tě proud- strhne a utnese.
Tož neříkejte: Jak je ten 'čl-o-věksva-tý nebo
hleďte. jak je horlivý — nikoliv! Avšak ptej'm-e se,
ie-l'i pak to člověk vnitřního života? A jestli ano,
můžete od něho všecko čekati; ne-li však, pak ne
dosáhne -nic svatého ani velkého před Bohem. Ne
dejl se tedy ovlada—tia strhávati životem navenek
r02p'týleným, nebo snadno tě může' strhnouti
v záhu'bu. Jen tenkráte jsi na dobré cestě, dovo
lují-li ti zaměstnání tvá, abys při nich mohl vnitř-—
'ní-mtokem svým stále patři-ti na Krista Ježíše. Mo—
hou-alise tvé myšlenky uprostřed tvých vpracíoibra
ce—tik Bohu, dove'deš-l'i při tom srdce své u'cho-vati

pře-dvyprahlostí a prázdnotou, zůstavují-li všecky
práce tvé po sobě únavu, nudu, třebas i srdce tvé
pokoj cítilo, oh, pak je dobře, jsi i uprostřed prací
svo-bode'n, jsi pánem sám nad sebou!
Když se apoštolé vrátili radostně ze své apo
štolské cesty, na které byli kázali, ulzdrav-ovali a
zázraky všeho druhu konali, vizte, jako—uodměnu
jim chystá Spasitel: »Pojďte v soukromí, na místo
osamělé a odpočiňte si trochu _ »Ve-nite se
orsum et re'quiescite puisillum<<(Mar. 6, Bl.), na sve

cesty jste mnoho sil vynaložili., pojdite nyní a na
hraďte, co jste ztratí-li, co vám ubylo!
A po seslání Ducha Svaté-ho vidime apoštoly,
jak zrovna plan-ou nesmírnou horlivostí, chtějí vše
postih-noutí najednou. Je to vůbec známka duší ve
likých: mají-li jaké dílo před sebou, chtějí vši:
zmoci a nikdy se jim nezdá, že již vykonali Ido-sti,
poněvadž vždycky ještě zbývá, 00- dělati. Tak za—
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táfval' Mojžíš,! úřaad nejvyššího vůdce, soudce i
ros-třední-kalidu židovského. Ale Bůh mu poručil,

by si přibral k výpomoci jiné starší lidu. Rovnež
ak zastávali zprvu í- apoštolové všecko sami.: ipo—
.luh-ovali chudým, soudili rozepře, ká-zal'i a křtili
zástupy. Ani jim na mysl nepřišlo, že věnují-li čas
;vůj dílem kázání a dílem na posluhování bližnímu,
ebudou míti- sami .aní času k modlitbě. A to se
tá'vá každému- z nás: jsme přetížení, mohli by—
:hom si hledati pomocníka, ale ani nám to na mysl

iepřijde, chce každý zastati všecko sám!

Je to

.ice nerozumné, člověk .se. tím zabíjí & věci 'se tím
itewp'omůže— nicméně však touha po činnosti nás

náší!
Avšak Petr, jenž měl od Boha milost zvláštního
)svícení nade všechny ostatní, řekl jednoho dne:
\le—slušíse, abychom

zastávali

všecko

sam-i; ine—

zbývá nám času ani na modlitbu. Vyvolme jáh-ny,
by posluhovali chu-dým, my pak rozdělíme svůj
as jednak na kázání a jednak na modlitbu: my
hak vytrváme při modlitbě a službě slova — nos
veno orationi et mini-sterio ver-bi instantes eri-mus.
(Act. 6, 4.) Nuž, a kdo může říci?z nás, že je svě
tější a Ducha 'Sv. plnější nežli apoštolové?
Ach,
my ubohá ned-*ochůdčaitav životě duchovním, my
Lchhom měli podle toho trvati nnamodlitbách dnem
! nocí!

Ctnost, která nepostupuje z vnitra na venek.
hení pravou ctnosti. Ctnost počíná a rodí se
N mysli, citech. muodlit-bě.Kde je klas v zimě?
V zrxnu, pod zemí. Spojeným působením tepla a
vlhka teprve pak z jara pučí &zraje. Nuž, a ctnost
15—
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je také tankové zrno zaseté ve vás, nepři'vefdete 31
k vzrůstu a zrání leč modlitbou, životem vni—třnín

a obětmi. Království Boží je ve vás. Nedosáhnet
nikdy pravé a pevné ctnosti levnější, nebu-dc
na—pře-dvychá-zeti z vnitra.

Ostatně, což nevidíš, že Bůh počíná vše, c
s tebou provésti chce-, vždy lze vnitř, V'srdci tvé—ml

Necíltíš-li vnitřních pokušení? To Bůh zpracováv:
tvé“ srdce a seje v něm.

Prudkě bouře fza;11věj

křehkým stvolem tvé ctnosti, aby spíše zapustil:
kořeny ——
hle, tak jedná Bůh. A kdykoli máš 'vy'ko
nati něco, co stojí přemáhání, není to ani tv-á ruk:
a-ni tvé těl-o,která se vzpírá, "ale srdce tvoje a vůle

tvá, jež jsou příliš chaby.
A tak tedy nebudeš míti nikdy ctnosti, které byl
napřed nebyly vnitřními a nečerpaly síly ze život:
vnitřního.
.A chceš-li vůbec po-znati, na jakérr
stu'pni ctnosti stojí ten který člověk, ptej se prve
na jakém stupni vnitřního života se nalézá!
Tímto pravidlem měli-bychom se říditi v životě
každodenním—.Rozhodneme-li se pro nějakou ctnost
učiňme si, že se v ni začneme nejprve cvičit uvnitř
Co to znamená? To jest. že ji začneme cvičí-ti \)
modlitbě, rozjímání a že budeme navykati mysl,
aby ji stále měla na paměti. Tak dospějeme potom
k ctnosti zeV-nější.

Vždyť ostatně tentýž postup zachovává i Spa
sitel ve Svátosti. Neboť proč přichází v nás? Pad
trně, aby nás navštívil: avšak poněvadž zůstává
v nás, jistě zamýšlí ještě něco jiného: přichází zaa
set a pěstit ctností svých v duši naší, při-chází pře
tvořit sebe v nás, a nás v sebe. Při-chází "vycho
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ávat nás k životu. bohumilému, takže čím “více
oste On v nás, tím _více ro-steme my v něm, až
onečně dospí'vám-e. v plno-st člověka dokonalého,
:nž jest Kristus Ježíš sám. '.

Pozoruj život Ježíšův v Nejsv. Svátosti! Vi
š-li Ho tam? A přeoe přebývá v ní; avšak ze—
.ější jeho život vidí pouze andělé. Nevidíme ——a
ece věříme, že tu žije, jako věříme v slunce-, i
dyž je mraky halí, jako věříme v síly přírodní,
jichž působení nám nicméně úplně tajn'o zůstává.
o vše jest nám důkazem, že život vnější není
šitě vše, ale že jest život vnitřní, neviditelný, nic
-éněvšak skutečný.
Když tedy přijím-áš, pro-s Spasitele, abys mohl
ti v Něm a_ On v tobě. Ale o to právě. většina
esfanů neprosí; __ přijímají, ale jejich duch, je—

h úmysly a jejich vůle, všecko jen tíhne k skut
m zevně—jším,a Ježíš nenalézá

u nich nikoho,

kým by mohl zůstávati a obcovati.
Síla ctnosti spočívá tedy v životě vnitřním __
z něho není ctnosti, leč zázračné.
Než, namítnete mi, je-li tomu tak, je těžko do—
? spasení. Avšak já nemluvím o- těch, kteří za
-ovávají jen při-kázání; ti znají zajisté své po—
nnosti a nepokažené svědomí jejich jim ještě
bře ukazuje, kde je dobro a kde zlo — a malý
čet jejich povinností jim spasení usnadňuje.
' Avšak ty, chceš-li žíti život zbožný, chceš-li
ti obzvláštním miláčkem svého Mistra a vésti
v_ot dokonalejší nežli ostatní, ty musíš konati
ce. Postupuješ-li v hodnostech, pokračuj i v etno-.
ech; povinnosti „tvé jsou četnější; Pán, jenž tě
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více miluje a více milosti udílí, požádá také víc:
od tebe.
Chraň se tedy, aby sis nezvykl konati vše je:
tak z návy'ku, bez ducha — jet to tak snadno, je—.

způsob života pravidelný a zevně dobrý. Proto
ob'novuj a vzbu'zuj vždy znova a znova dobr:
úmysl, udržuj 'k'ořeny duchovního života ,SWČhl
stále ve. vlhku, chceš-li, by str-om ten přines
ovoce spásy.
(>ZO
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VATÝ Bernard psal papeži Eu'geno'íritaktc
»Bo—jímse, abys pro mnohé starosti neza

nedbával

neotupi-l.<<

modlitby a tím

srdce

svěh

'

Psal-li takto svatý učitel církevní velikém
papeži, jenž měl přece na. starosti záležitosti z ce
lěh—osvěta nejsvětější, totiž záležitosti- církve sv
tím spíše musíme říci tato slova sami- sobě m;
které sebe nepatrnější práce již od—modlitby od

vádějí. Svět nás obklopuje se všech stran — ma
ličko—ststačí, aby nás od modlitby odvrátila. Ne
patrná zaměstnání naše sta-čí již na to a jso-u s t

aby nás uvrhla v duchovní necitelnost, neštěstí t
ze—všech největší.
Boj se necitelného, tvrdéh
srdce, neboť je věru třeba míti srd'ce citlivé, pod
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dajné, které by především cítil-o samo sebe. Nebo
kdo je necitelný, ani hříchu se nezhrozí, necítí ani
rány nejhlubší.
\
Mluvím-li o citlivosti, uižívám tohoto slova
proto, že nemám jiného-, abych jím vyjádřil své
myšlenky. Avšak tato citlivost není nic jiného
vlastně, nežli láska ke všemu dobrému a nenávist
k zlému i sebe menšímu. Nemluvím však o citli
vůstkářství zdánlivě nábožných lidí, to tuším
chápete. dobře.
Abyc-h ne-p-řcháněl,nemluvím též o necitelnosti
nezaviněné, o tak zvané vyprahlosti duchovní.
Přiznáváť se sám David král že se mu zdá. ča
sem, jakoby byl před“Bohem jako soumar: zrovna
tak smyslu a citu prázdný jako ta němá tvář.
Avšak hned dodává: »EP'O autem semper tecu—m_—
p'ře'se všeck-u tu necitelnost svou setrvá-m přece

u nohou Tvých!<< _ Tento stav duchovní otupě
losti není vždycky trestem: upa-dáme v něj, aby
chom jim dospěli k větší poníženosti a pokoře před
Bohem. A co činiti v takovém stavu? Nic — se
trvati v něm, konati, co můžeme, a čekati. Vždyť
stav tento nejsa zaviněný neklade nám za vinu:též
suchopárnost našich modliteb; naopak je! to milo
srdenství Boží, jež nás 'do tohoto stavu u-vádí, aby
zamezilo duchu našemu těšiti se věcmi nicotnými.
aby roznitilo srdce naše láskou h-or-oucnějšía vůli
naši tím ještě více upevnilo a utuzžilo.
šNecite-l-nost srdce

nezaviněná

bývá. též VCH'CL

bol-estná, ano bolestnější nežli suichop-árnost ducha,

poněvadž srdcem vlastně milujeme Boha; a nadto
ještě vůle, nejsouc láskou řízena, zdá- se jako
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ochromce'na. Bůh sesílá obyčejně tuto zkoušku na
srdce přiliš smyslně, jež chce poživati u Boha stále
jen slasti _ tu vede ho Spasitel trochu s sebou do.
zahrady Getsemanské, aby mu dal okusiti těž
hořkosti.
Avšak tato otupělost srdce nesjčastněji bývá
trestem; bývá následkem hříchu-a proto se ji třeba

chrániti!
Nebo co dopouští Bůh jako zkoušku na člověka.
netrvá dlouho — zkouška přejde a připraví nám

ještě větší m-ielosti nežli před tím, smaže. a '.z-hladí

tu a tam nějaký ten dluh, jenž na nás věžel _ a
-hle, slunce. již vycházi a září znovu. Ani srdce svou
vlastní přirozenosti není schopno, aby dlouho
trvalo v necitelnosti k Bohu; jediné hřích anebo.
stav hříchu to dokáže. Spasitel snášel podobnou
zkoušku v zahradě olivné pouze tři hodiny — a
zármutek srdce, opuštěnost od- Otce jej hrozila
ulsmrtiti!
Když tedy podobný stav trvá déle již, musíme
se ptáti, neni-li to naší vinou; neboť obyčejně- si
jej působíme sami. A ejhle, opravdu: je to dávno
již, snad již rok, snad ještě více, 'co otu—pělosrdce
tvé pro vnuknutí milosti a ztratilo chuť k modlitbě.
O nepátrej dále po pří-číně— vězí v tobě — jen ji
nazvi pravým jménem a uěiň vše, abys vyvázl.
Nebo jest jasno-, že duše, která zpočátku okoušela
Boha a nyní již tak dlouho nikoli — nemohla v ten
stav klesnouti, leč vlastni vinou! Vždyť Bůh. není

tak krutý — jet Otec dobrý, jenž se neskrývá
člověku na dlouho:_měl-li by odvrátiti tvář svou
od nás, jistě bychom zhynu—li.A Písmo dosvědčuje,
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že je Bůh dobrý, pln něžnosti a lásky, že je Otcem,
že je matkou svým vyvoleným: nutně tedy musí
srdce aspoň trochu cítiti tě jeho dobroty a slad
kosti; necítí-li _ jsme my vinni: naše vina, že
nám chybí smysl, že jsme ochromeni: pátrejme po
příčinách toho, abychom tomu old-pomohli.
-—»

I'I

((“——

'EDNOU z těchto pří-čin jest lehkomy-slná těka—
'vovs.tducha, jeho rozptylování se navenek.

Duch pohyblivý není nikdy doma, neuvažuje, řídí se
v jednání citem, dá se unáš-eti dojmy. Když má
hlad, ž-á-dási jí'dla, ale nevezme si času k tomu, aby
hled-al- pří'hodnéh-o občerstvení;

nenalézzaje

no

v Bohu, obrací se k tvorům. A tak lehkomyslm'r

těkavost ducha bývá počátkem necitelnosti srdce.
Kdyby ten duch rozjímal, nasytil by se, ale čas
k modlitbě je mu titěrností _ je potom divn—o,Že
s r d c e trpí?

_.

Střež 'se tedy rozptylovati ducha, ale obrať
všechen svůj pozor k modlitbě, jež tě živí, sytí,
občerstvuje a poučuje, jak by sis měl počínati
v duchovním svém boji-.Rozjímání, kteréž by tě ne
posílilo do boje, za nic nestojí ——
neživí tě, padneš

vysnen.
Však řekneš, modlím se, jak mohu nejlépe, a
modlitba mne přece nesilí. — Tomu-li tak, změň
předmět svých rozjímání a vyhledej si příhod
nější. Nehuodí-li se ti tato zbraň, vezmi jinou, ale
ozbrojen- musíš býti-! _ Vz-pomeň si, že k životu
duchovnímu napomáhají dvojí prostředky: jedny,
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jež nám doporou-čí zbožnost, a druhé, jež jsou na—
prosto nutné, jak-o je rozjímání, duch víry a mod—
iitby. Těchto nenahradí nic na světě: spustíš—lise
jich, uhasne tvůj život duchovní-, poněvadž jsi mu
vzali hlavní jeho podporu. Nebo jest jisté, že srdce
žije z ducha, a že láska se živí pou/ze modlitbou.

Jiná příčina tvrdosti srdce je ta, že nepůsobíme
věrně s milostí Boží. Milosti, osvícení a vnuknutí
Božích nám totiž nikdy neschází, Bůh stále. dává
zníti hlasu svému v srdcích našich. Ale my jej pře
hlušu-jeme a tím otupuíjeme srdce své..Nebot srdce
žije jenom milostí ——a nedostává-li

jí, zmí-rá.

Kromě milosti obecné, k spasení potřebné, má
me i milosti zvláštní, abychom svatě plni-ti mohli
povinnosti stavu a povolání svého. A zvláště s tě
mito musíme věrně spolupůs-obiti, neboť tat-o milost
zvláštní dělá z člověka právě to, čím má býti.
neboť co bude z člověka, jen-ž by neměli milosti
povolání? Ctitel Nejsv. Svátosti nalézá tuto mi
los-t„Vmodlitbě, v obětování sama sebe, na klekátku,
na stupních

oltáře pře-d Velebn—ouSvátosti. A ty
snad zanedbáváš této milosti? ——Pak zhyneš!
Nebo kde není ohně, není tepla. Zpytuj své své
domí v té příčině! — Mzo-dlíš se? .-——
Dobře jest. _.

, Či zaned'báváš modlitby? __ Věz, řírtíšse v záhubu!
Milosti Boží nedostaneš, leč modlitbou, obětí, roz
jímáním; nesplníš—laipodmínky k jejímu dosažení
přede—psané,nedosálhrneš jí. Máš sice právo na mi

lost, ale ty ho neu-žíváš, zodpovědnost padá jen
na tebe-; však budeš volán, abys vydal počet
z hřivny zakopané. Dokud se těl-o drží rozumné
životosprávy, prospívá. Také duše musí míti po—
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dobnou životosprávu; m-odlíš se tolik, kolik je ti
v ní předepsáno?
Než zanechal jsi snad modlitby pouze na čas;
——»však já se k ní vrátím,<< pravíš.

Ale to je opo

vážlivé spoléhání: chceš býti živ bez Boha a bez
pokrmu a padneš na cestě! »A-le já zanedbávám
pouze jen těch modliteb, které jsou ponechány
dobré, zbožné vůli každéhol<< ——
Oh, dej jen pozor!

Tak dlouho jsi je konal, proč jich dnes zanedbá'vatÍJ!
To je, nej'mí'urněji—
řečeno, nevděčnost,

lenost.

Svojí duchovní životosprávy neměň nikdy bez
důležité příčiny sám od sebe. Chceš-li činiti něco
více, ano, přidej si -— ale méně nikdy ne! Nebo
jinak zbožnost tvoje zvlažní. A neříkej: »Vž'dyt
mne žádné přikázání neváže zachovávati- tu neb
onu životospráva duchovního života —.<< Nebo
pravá láska k Bohu neptá se, co říká zákon, ale co

praví srdce.

Třetí příčina jest smyslnost života. Bůh nás
totiž tak velice miluje a chce nás tak přivinouti
k sobě, že kdykoli hledáme svého potěšení a uko
jeni v sobě anebo u tvora nějakého — vždy nás
trestá; anebo aspoň trestáme samy sebe tim, že
ztrácíme síly a, chuti k jeho svaté službě. Tento
trest nedá na sebe dlouho čekati _ jde hned za
pokleskem. Jiné hříchy nevedou hned trestu v pa—
tách za sebou, jediné tento, jehož se dopouštíme,
hledáme-li útěchy sami v SOlběnebo ve tvo'rech.
Hřích smrtelný je totiž tres-tem sám sobě, ježto
mu stá-le hrozí spravedlnost Boží peklem. Ten
totiž, kdo tak jedná, kazí milost Boží v sobě, pod—
ceňuje Boha a z'neuctívá Ho v sobě. A proto hncd
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je trestán: pozbývá pokoje a útěchy, plynoucí ze
služby Boží: čím hřešil, tím i trestán bývá.
Tento druh lidí je velice četný. Chtějí ze vše-ho
mít nějaký požitek, ve všem hle-dají stránku smy
slnou, a myslí, že milují tím více, čím více se. od
dávají citli'vůvstkářs-tví. Ale jsou jak-o dítě, jemuž
dáme odměnu nezaslouženou, abychom je upokojili;
nerdáme mu ji z lásky k němu, ale spíše k vůli
sobě, abychom měli od něho pokoj. — Kdo takto ve
všem útěchy hledá, je nevdě-činýk Bohu-, jedinému
to zřídlu vší radosti &útěchy: připisuje ji sobě, své
ctnosti, a zatím jes-t t-o dar Boží; kdyby Bůh měl
jed-nati s námi podobně,

běda by nám bylo! K0—

nejšil by nás, jako konejšíme na smrt nemocného,
skrývajíce před ním jeho zlý stav.
Pozorujeme-li tedy, že jsme nějak upadli v du
chovní vyprahlost, pátrejime, zda-„li jsme nebyli
příliš smyslni v životě svém. Tu ovšem nemluvím
o smyslnosti ohavné, nýbrž o smyslnosti v ctnosti,
o slasti a rozkoši, již hledá samoláska ve všech
skutcích svých, 0 smyslnosti, která koná dobro,
aby měla z něho vnitřní slast, čest, zásluhu, místo,
aby je kon-ala jen .pro Boha. Vyprosti se z tohoto
stavu a d-obroře-čBohu, že s tebou nakládal přísně,
aby ti 210, v kterém jsi vězel, odhalil.
_.»

111 <<—

E tedy potřeba míti srdce citlivé, poddajné.
přístupné, aby, jak se ho jen milost dotkne, po
znalo Boha a jeho působení. Avšak řekneš llll
snad: »Kdo pracuje, ten se modlí — tož má pl'áCt.
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mne posvěcuje.<< () arn-o,modlíš—li se při „práci, ano!

Avšak prálce, neoživíš-li jí vzdcchy a úmysly ná—
božnými a nesiednocuješ—li se při ní s Bohem, není
modlitba! Pohané al =bez-božnícitaké pracuji. Pra
cuješ-li z lásky k Bohu, modlíš se, jinak nikoli.
' Avšak když pracuji, ,p—llníim
vůli Boží, a to stačí!
Nerž vzpomí—náš—liopravdu na tuto vůl-i Boží? Pra—

cuješ opravdu prot-o, abys plnil vůli Boží?
»Ale já plnxím svou p-ovinnost!<<_ Neklam se:
vojín a vězeň ji také koná. Život zevnější není
ještě sám v sobě modlitbou, je třeba jej oživiti du.—
chem modlitby a lásky k Bohu, aby se jí stal.
Je tedy, opakuj-i, třeba, míti srdce cilitvé. Nebo
proč .by nám byl Stvořitel tuto citivost dal-, ne-li
proto, abychom jí dovedli také upotřebiti k jeho
službě? _ Hospodin pravil k Židům: »O-dejmuod
vás srdce kamenné a dám vám nové.<<Židé měli
srdce .kamenné, poněvadž byli zcela zevní jenom a
hledali odměnu v blahu pozemském. Ale Hospo
din daal:křesťanům srdce nové, schopné, aby cítilo
život božský a dovedlo se spro-jovati s Bohem &
Slovem jeho. NerboVěčné Slovo Boží působí pouze
na ta srdce, která jsou mu podobna. Jeť duoh a
mluví vnitř: musíme tedy duši i srdce míti stále
v rukou svých po-zdviženy k Bohu, aby je tento
božský umělec mohl utvořiti podle vzoru svého a
jim vtisknouti obraz i život svůj. Chce-li hrnčíř
zro-bi-ti nádobu, uhněte ji z některé zpracované
hlíny a pak ji postaví na slunce.
[ naše srdce musí býti takovou hmotou „pod
dajnou'! Bůh zl-ořečí zemi v Písmě sv. těmito
slovy: »Budeš vyprahlá, a déšť ani r-osa nebudou
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p-ada'ti na tebe a lůno tvé zůstane zavřeno —- ani
ostří rádla se tebe net-kne!<< Ale když jí žehná,
praví: »Déšť a rosa budou dštíti na tebe!<< Po—
dobně i srdce naše zvlažuje Bůh, zúro'dňu—jeje

rosou své milosti a dechem teplým své lásky a činí
je tak schopné, aby postihl-o všecka hnutí jeho
lásky.
—» IV ((—

R'V'NÍ účinek citlivosti srdce jest, že lépe roz—
' poznávám-e, je—linám Bůh nablízku čili ne,
že i z větší vzdálenosti -— abych tak řekl -— sly

šíme hlas Boží a že stále trváme v sladkém vě
domí: Bůh jest u mne! Srdce tak-ové se snáze do
vede k Bohu každým okamžikem pozdvihnouti, ve
de-no spíše citem nebo jakýmsi pudem nežli roz-
umem. A čím vřeleji' se člověk při-vine k Bohu.,
tím je citlivějším a něžnějším k “Něm'u. Nezáleží

ovšem na tom, zda-li kdo dovede více nebo méně
sl-zeiti.,neboť citlivost srdce je cosi tajemného, co se

nedá vysloviti, za to však ji člověk cití.
Čím více se však člověk od Boha odvrací, tím
více citu a něžnosti k Bohu ztrácí: tu člověk ja
koby opouštěl společnost královu a místo té si
hledá společnost -—-sprostého lidu-; na místo aby
patřil na Boha, obrací se k tvorům. A běda tomu,
kdo tak hluboko sklesne!
Druhý účinek je, že nás pudí k modlitbě vnitřnl.
Modlitba ústní, třeba sebe lepší, tako-vemu srdci
již nestačí, nevyhovuje; cití nevyhnutelně, že se
musí živiti stále novými city a myšlenkami, chce
se vypr—ostitize vší nízkosti a vznášeti se stále
228

NECITEUNtOST SRDCE

výš, neboť cítí potřebu toho, aby žila s Bohem
v stálém spojení skrze modlitbu rozjílmavou.
Je tedy třeba míti srdce pro Boha a jeho službu
citlivé. A proto jest nám ho třeba, že jsme slabr.
Popírati tuto potřebu a říkati, že máme Boh-u slon
žití a nehleděti při tom na onu útěchu a slast, již
služba Boží s sebou nese, jest opovážlivé spolé
hání na sebe sama. Vždyť ovšem nehledáme této
útěchy jako svého cíle posledního, a ostatně-li se
do ni příliš hr-oužíš, však on tě Bůh dovede z ní
vytrhnou-ti. Jinak-li však cítíš, že tě ona slast po
vznáší a povzbuzuje, cítíš-li takřka bíti srdce Ježí
šovo na svém, buď jen klidný, jsi šťasten! Pros jen
za tu milost, je to jistá a pevná opora zbožného
života.
Nemám rád, slyším-li někoho, že by chtěl stá
le dliti jen na Kalvarii': plázčeš-l'i tam, an-o; zůstá—

váš—livšak i tam chladný a necitelný, tož je to
jen pýcha. která tě tam pou-tá!
Chceš-li se obejití bez citlivosti, tohoto slad
kého a snadného prostředku, jejž ti Bůh ve svém
milosrdenství vštívpil, čím vlastně se staneš? Bo
hužel, mají dítky za našich dnů takové vychování,
že v sedmi letech jsou již bezmála mudrci, za to
však jsou srdce cituprámdrnéh-oa!pyšného, poněvadž
rozum v nich nabyl převahy nad srdcem. __ Po
hled'me naproti tomu do evangelia a vidíme tam
opak: když Magda-lena a nábožné ženy pláči, Je
žíš nejen že jich neodhání, nýbrž těší je. I tobě
dal Bůh srdce citlivé — nuže, hled jím cítiti a' 0-
koušeti Boha.

Avšak něžný cit srdce jest nejčastěji ovocem
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oběti a sebezapírání. Povede-liv tě Bůh t-outo ce
stou, podrob se, ať jen naloží s tebou, jak se mu
zlíbí.
Bůh žádá si srdce celého; ale my se bojíme.
že bychom se mu měli věnovati. celí, & proto ra
ději voláme: chci- raději trpětil Zatím však je v
tom poukryté pohodlí: člověk se nechce vzdátí
sebe zúplna, chce trpěti, bojí se přenec-hati"Bohu,
aby On sám jednal a volil pravou cestu-..
Mějme tedy k Bohu srdce vždy něžné, pozor
né, citli-vé, zvláště při“ modlitbě. Necítím'e-li však
dosti blaha v službě Boží, vězme, že Bůh, co se
jeho týče, by nám hojně chtěl dát o-kou-šeti slad
kost milosti- své, jevn ji opravdu s důvěrou přijí
mejme k svému blahu časnému i vě-čn-ésmu.

OK)
!

ČISTOTA SVĚDOMÍ.
Cor mundum crea in me. Deus!

|

Srdce čisté sťvořve mně. Bože !
Z. 50. 12.

——>> 1

N

<<—

ostatní nejsou niučím,a to je: stav milosti.

A-DEvšecky
ctnostipotřebným,
vyniká jedna,
bez níž
jenž je nezbytně
málme-li
sc

Bohu líbiti a v Něm žíti. Stav milosti je nutně
potřebný jak k životu apoštolskému, tak k životu
rozjím'avé'm-u,a bez něho jsou všecky ctnosti jako

drahokamy v blátě. Pokrm požitý jest žaludku nc
mocnému na obtíž a nevsílí h-o — a ten, kdo podá
vá Bohlu mrtvolu, myslí snad, že obětuje obět lí
230

L

ČI-STOTA SVĚDOMÍ

eznou? A což jsme jiné-ho bez milosti nežli ta-k-o

á mrtvola?
Sta-vu milosti potřebujeme, aby nás Bůh mohl
ilovati a nám darů svých udíleti. Bůh ovšem ne
i-lujernás proto, že bychom si snad toho zaslou
-ilí, a nem-á zalíbení v skutcích našich proto, že
sou to skutky n aše. Neboť což jsme my před 0
ima jeho a. co může dobrého pojíti z těla a duše
říc—hemposkvrněných?

Nanejvýš jen něco přiro—

eně dobrého, ale nikdy něco nadpřirozeného. Ale
milost svou, svatost svou-, která se obráží v srdci
čistém, tu miluje Bůh v nás. Tě jest jediné po—
řebí, má-li oko Boží na nás spo-činouti se zalíbe—
1ím. Není-liž dítě pokřtěné předmětem lásky Bo—
ží? A přec nemá ještě ctností ziska-ných; za to

však je čisto, jest v stavu milosti: Bůh se shlíží
.! tom zrcadle milosti, která zdobí jeho dušička,
dýchá se zalílbenísm vůni tohoto něžného květu-,
enž má né—stiovoce.
Rovněž tak “u do—spěléehoje stav

milosti, stav

istoty obmytě koupelí krve Kristovy, Bohu to
ejmilejší. Stav milosti dodává nám vlastně ve—
šikeré krásy, je to oblesk Krista Ježíše v jeho
svatých: Ježíš se obráží v jejich duši jako. Otec.
ve věčném Slovu svém. Ale jet-li duše hříšná, je
nemožné, aby se Bůh v ní vzhlížel. Či lze, aby
;e zalíbením hleděl B—ůhna katy svého Syna?
Zlo není nikdy hodno lásky. A jsme—lílv hříchu,

Bůh nemůže tohoto stavu našeho míti rád; v mi
osrdné dobr-otě svě hledí nás nejprve očistiti &po
tom teprve věnuje nám svou lásku, a potom te—
)rve dovedeme i my snésti jeho pohled. První dů.
0 sv. přijímáni. — 16.
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vod tedy, jenž nás nutí, abychom stavu milosti
ostříhali, jest, že nás činí hodné Lásky Boží a
vzácné před jeho oči-ma.
—0) II

<<—

tě'jš'í to
Svátosti,
kteří kteří
tak často
přicházejí
k
% jakž
bude s těmi,
se klanějí
Nejsvě
nohám Ježišovým a tak často jsou mu na očích?
Chcete, aby Ježíš viděl ve vás sv-é nepřátele?
Chcete-li tedy, aby vás se zalíbením přijímal, ch.,
vejte v duši své živoucí jeho oblesk _— milost.
Když se jde-te klanět, budiž první, co učiníte, že
zapudíte od sebe ducha něčí-stého svěcenou vo
dou a' vzbuzením lítosti. Je to zajisté jen povinná
slušnost, k níž je zavázán chudý jako bohatý.
Vša'k věru, 'kdybyclhom živo-u víru. měli, my by
chom si od té chvíle, co máme hřích na svědomí,
netroufali ani vstoupiti do chrámu. Páně, anebo
bychom aspoň ještě stáli vždy vzadu jako celník.
A což bychom snad nikdy do něho nevešli? Očisii
se a pak teprve vejdi! Zdá se mi, že hříšník, jenž
praví: »Netroufám si' před Boha,<< má celkem
správ-né ponětí o slušnosti a o tom, co se sluší.
Chybruje ovšem, že se n-ekaje, ale ten základní po
cit bázně jest cel-kem odůvodněný.
Stav milosti měl by být-i naší ctností nejdražší.
Viz. jen-om, co o ní soudí církev svatá. Její kněz
je pokládán za světce, poněvadž zastupuje samé
ho Krista Pána a obnovuje tajemství, jež Spasitel
kdysi konal. Ni-cm—é-ně
však Církev zastavuje

kně

ze svého u stupňů oltářních, velí mu, aby se sklo
nil, „pokořil a vyznal své hříchy a obdržel z nich
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_rozhřešení, abych tak řekl, od ministranta ——včt
šinou ,'to. nedospělého; nevinného dítěte, jež dí:
»Smil'ujž se nad tebou všemohoucí Bůh — Misere
atur

tui!<<

:

Klaníš—lise, ko-náš službu andělů, buď tedy číst

jako andělé! Uráží Boha ten, kdo se mu přichází
klanět s vědom-ím hříchem poskvrněným. Či ne
stojí psáno v Pís-mě svatém: »Peccatori autem
dixit Deus: Quare tu'enarra-s justitias meas et
assumís testamenutm meum per 0:5 tuum?<< _
Hříšníkovi Bůh pak praví: »Pro-č přikázání má .-d
říkáváš a mou smlouvu do úst bereš?<< (Ps. 49, 16.)
Bud' tedy číst, kdy-koli se jdeš klanět. Nebo jak
se smí odvážiti duše, “která vydechuje zápach
smrti, jak se smí odváží—tipředstoupiti

před Spa—

sitele?! Ach, prosím tě, nedovoluj si nikdy této
veliké nevážnosti k Spasiteli, že bys šel se mu
klanět, maje svědomí o-btíženě hříchem.
Stav milosti! Ach, zlý duch nás často šálí! Ho—
níme se za nepatrnými ctnostmi a čistoty svědo
mí zanedbáváme. Ale co je ctnost? Pouze ovoce.
Ale kořen, ten je základ stromu i ovoce, dbejme
tedy především, aby kořen byl zdráv! Spasitel
míval tak rád, když ho dítky chválily, poněvadž
mají čisté, nevinné srdce.
, Hleď-me se tedy zachovati ve stavu milosti.
Ríkejme si často: »Když se klaním, jsem jako zá—
stupce celé církve, oné velikě—rodiny Kristovy,
jsem přímlu-vce chudých a hříšných a orodovník
jejich: jakž bych mohl prositi za smilování pro ně,
když bych sám byl hříšný? Spasitel ostatně vy
slýchá jen srdce čisté, v milosti trvající. Znáte
16'
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jistě krásnou odpověď, kterouž dal slepý od na
rození: farizeům, když ho hleděli přesvědčiti, že
Ježíš je hříšník: »Je-li hříšník, neví-m; to jedi-né
vím, že byv slepým, nyní vidím, a že hříšníků
Bůh neosly'ší.<< (Jan 9, ZS.)

Jakž také jin-ak smiřovali svatí Boha rozhně
vaněho na svět, leč že se mu nabízeli v oběť či
stou a li'b-ou před očima jeho, ozdobení bělost—
ným rouchem vlastního Syna Jeho-, onoho velc—

kněze čistého, nevinného, nepo-skvrněného?
-—» III ((—

% OtMU-LI
nám zbývá?
Musíme
si mi
losti nadetak,všeco vážiti
a ničeho
se tolik
ne
báti, jako příležitosti ke hříchu. N-osimeť tento po
klad v nádobách křehkých! Musíme tedy stále
si nedůvěřovati _astále býti na stráži! Vždyť Ma—
ria leká se i anděla!

Musíme se chápati všech prostředků, abychom
si zachovali

svědomí

čís-té. Musíme bdíti—stále na

stráži-, především nad svými smysly. Když jdeme
těm-i naši—miměsty,

dnes

tak

pokaženými,

měli

bychom snad oběma rukama oči si zastříti, aby
těmito okny snua-dk nám smrt nevešla; a_měli b_v
ch-o-mvzdychati bez přestání: »Bože, v ruce tvé
po-rou'čím ducha S'Véh0!<<_ Vzduch našich měst
je pln nákazy, hřích vládne v nich, a lidé si po

kládají za cosi čestného, že mu otročí: a ten vzduch
hříchem nasáklý dýcháme a stěží se ubráním-e po
kušení. Buďme bděl-ejší!
A ten, kdo má více milosti, měl by ještě více
bdíti! A ten, jemuž udělil Bůh dar modlitby, měl
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by se báti nejvíce! Nikdo se tak snadno nena
ch-lavdí, jako ten, “kdo. přijde

z- teplejších

míst

do

studena. Plodobně člověk v Bohu žijící., žijící,
abych tak řekl, v stálé společnosti andělů a sva
tých, má tím větší ostražitosti potře-bí, když trvá
ve světě. A že se tak neděje, prot-o vídáte, bohu—
žel, jak i duše zbožné hluboko dovedou sklesnouti!
Přijímalr, dobře se modlily, a přece klesly! Ach,

ano, protože nebděly samy nad sebou! Byly jako
zhýrlčlkanédítky ve středu rodiny a nepomýšlely
na to, že kolem obchází lev řvoucí. Světci byli tim
opatrnější, čím byli ctnostmi boha-tší, poněvadž
tím lépe znali svou slabost a křehkost. Čím kdo
má více milosti, tím více jest pokušení vydán a
čím je kdo více milován, tím více se musí báti.
Máš-li tento veliký poklad, stojí to ďáblovi za
to, aby tě o něj připravil, vždyť ví dobře, jakou
má cenu! A k tomu není mnoho potřebí, to se
může státi okamžikem.

Ale jak se to jen může státi? Takový nábož
ný člověk mívá příliš důvěry sám v sebe, zaklá
dá si na svých muil-osteich,domýšlí se příliš na
svůj stav — & klesne! Vilda, jak ho Bůh miluje,
a jakými- mi-lostmi za'sypá-vá, myslí si, že snad i

on Boha- rovněž tak miluje a že si zaslouží Jeho
ásky, ale je-li pak to pravda? Oh nikoli, často
dítě, které je miláčkem, má lásky nejméně. Nevěř
tedy svatosti svých ctností a-ni svatosti svého
stavu. [ andělé v nebi zhřešili! My tak rádi se
;líváme na' tu čest, která nám ze služby Boží ply
ne a na ty, kteří stojí pod námi. Ale pohtled'me
také trochu na svou křehkost: veliké milosti před
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pokládají veliikou křehkost a *nedostateč—nost *—
a věru-, jsi asi velice křehký, když tě nmuisí Bůh

ze všech stran tak pečlivě barikádami své milosti
chrániti! Tahle myšlenka tě jistě dovede pohnouti
k bdělosti!
Bděmež tedy a nevěřme své svatosti: bílý
šat je ze všech nejchoulostivější1, nejmenší skvrnu
je na něm znát. A tato bělost ještě nadto'není naše,
je propůjčena, dostáváme ji od Krista Ježíše, tož
nedejme ji po-skvrnit'i!

Jsi-li více od Boha obdařen, boj se více! Či
myslíš, když tě Bůh miluje, že tě i satan miluje?
Vidí, že se máš dostati na jeho místo mezi che
ruby a serafy — a proto závidí. A kromě toho
útočí na tebe, aby se pomstil Kristu Pánu. »Tebe
pokořiiti nemoh.u,<< tak jakoby říkal Pá—nu Ježíši,
>:zni-čímtedy aspoň duše, v nichž žiješ.<<Za svou

bezmocnost proti Spasiteli mstí se na nás. A ne
víte-li, že ten, kdo již má přijíti k samému cíli
svatosti, mívá obyčejně pokušení a bouře nejhor—
ší? Uprostřed těch zuři'vých útoků ďábelských
VZdYPCháŠpak: »Ale Bože, takových hrozných po—
kušení jsem dříve nemíval.<< _ Ovšem že. Ten—

krát se ďábel o tebe nestrachoval. I neděs se
tedy. vidíš—li, že nyní pokušení dvojnásobná se
na tě valí, když dvojnásob horlivěji Bohu sloužíš:
měli—libychom se naopak čím chlubí-ti, tímhle by
chom se mohli chlubiti: že tě ďábel tolik pokou—
ší, jis-tě mu stojíš za to!
Buďme tedy čistí —- Ježíš to chce; a přiělv

ňujme se, aby to roucho naše nebeské bylo vždy
bělejší a čistší. Mějme víru živou, vězme přece,

»S-RlDCE PANICKÉ

komu to Sloužíme! Důkaz, že nemáme víry živé,
jsou naše nesčíslné netvážno-sti k Spasiteli, lituj—
me jilch často! Bu'dme čistí, a ta jemnoci'tná po

zorn-ost, která jest výkvě'tem víry a lásky, nechť
vykvete v srdci našem a nechť pr-ovívá všecky
naše styky s Ježíšem: onť mil-uje srdce čistá, li—
buje si mezi liliemi, a čistota srdce pečlivě ostří
h'aná je tajuplný základ- jeho důvěrné a králov—
ské přízně: »Qui d'i-ligit cordics munditiam, habebit
regem amicum — Člověka čistého srdce miluje
(Hospodin) a muži milostných rtů je přítelem král.<<
(Prov. 22, II.)
*
OZO

SRDCE PANICKÉ.
Sicutmea
lilium
amica
inter inter
filias.spinas. sic

—»

'

]ako lilie má
mezi
trním.
tak jest
přítelkyně
mezi
děvami.
Cant. 2. 2.

[ <<—

" RÁL'OVNOU ctností ie'Slt srdce čisté, pa
'Íhick'é, je to lilie, jež se zvedá nad květy
p'ófni jako- králwna
Láska je totiž jen jedna; dělí-li se, již je to
nevěrnost. Snou—bencivymění si srdce: srdce se
spojí se srdcem, a aby se naznačila čistota tohoto
zasnoubení, má nevěsta bílé roucho.
Také Spasitel žádá si srdce celého od nás .—
chce v něm ovládnou-ti sám a nestrpí, aby se musil
ještě s někým o ně děliti.
Ježíš jest Bůh nejčistší a miluje srdce panická
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-— pa'nici mají všecku jeho přízeň, pějí píseň Be—
rán'kovu, jsou v jeho průvodu a následují Ho, kam—

koli jde.

Ježíš sespojuje jen se srdci čistými;a zvlášt—

ní známka tohoto spojení Jeho jest, že plodí, za
chovává a zdokonaluje čistotu, neboť láska hledi
milující navzájem stotožnilti a podobnými uči—
niti.

.

Láska

se chrání,

aby

se neznelíbil—a, ale na—

opak hledí se z'alízbiti; nuž a Kristu Pánu se ne
líbí h'říCl'lI láska tedy chrání! se a děsí“ se hříchu.
bojuje proti němu, raději umře, než aby se hří—

chu dopustila.
V tom jest vlastně celý životopis svatých a
světic, muíčeinílků a .panen: talk musíme smýšlcti
a cítiiti i my:

musíme

býti oucholtni raději umříti'

nežli Bo'hía ufrazilti.

Nic není talk něž-ného jako bělos'kVoucí lilie:

nejmenší prášek, nejmenší výpar ji poskvrní —
tak je to s láskou. Láska jest svou připolenoostí
žárlivá.
Ze všech názvů m-á Bůh nejraději název: Bůh
srdce mého _ Deus cordis mein.Neboť srdce je
středem v nás: 'srdce řídí všecken život, srdce je
klíč k pevnosti. Proto také všecka pokušení světa
se soustřeďují na srdce a chtějí především sr-dcc
dobýti: srdce dobýtí, jest všeho do—býti;proto 'nám
radí moudrost 'B-o'ží: »V-ešlkerým ů'silím opatruj
své srdce, neboť z toho život vzchází.<< __ »FilŠi
omni custodía custodi cor tu'uami,ab ipso ení-m
vita pro-cedit.<<(Prov. 4, 23.)
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Ježíš

není

pánem le-č srdce

čisté-ho. Ale je

dvojí čistota:
První jest čistota panenská, jež zkvétá jako
přirozený květ lásky k Ježíši. Duše ja'tá touto
láskou, okouzlená jejím-i pů'vaby, zasvěcwje svém-u
Ženi-chovi lsrdce své zcela: »Ut svitsancta corpore
et spiritu — aby byla svra'tá tělem i duchem.“
(1 Kor.

7, 34.) ——Je to lilie ——a Ježíš

__libutjemezi

liliemi:

je pánem

jejího

si právě

ducha

klid—

ného a čistého, .kde září Jeho božská pravda; je
pánem: “jejího s.r-dce, kde trůní jako král na trůně;
je pánem je'jílhotěla, jehož všecky úidy jsou mu za
svěceny

v oběť živoui, .SlvalÍO-LL,
bohumílou:

Ut

exhibeati-s corpora vestra hostiam viventem, san
ctam, Deo placentem.
V této čistotě záleží“ všecka sila duše. Dáhel
se tře-se před pannou. a svět celý přemohla Pan—
na.
A jest mnoho takových sr'd-cí panenských-, kte
rá nemcil-ovalanikdy nikoho jiného kromě Krista

Ježíše?

Ovšem, mělo by jich. býti mnoho—,uváži'mefli,

kdo jest Kris-tus Ježíš. — Nebo kdo, který král se
mu vyrovná? Kdo jest větší., světějši, kdo více
mi-lutje nežli On? Věru krállovství světa nejsou
rov-na panenskému království Krista Ježíše. A
bylo jich opravdu mnoho v stoletích pronásledo—
vání, bylo jich mnoho v stoletích živé víry: ten—
kráfte chápal-i, jaká je to čes't: nedat. srdce svého
nikomu a náiležeti pouze králi. Je jich mnoho i
dnes, přese všechen boj, který proti nim vede
svět 1 krev. Jsou to andělé uprostřed světa, mu
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čeníci své věrnosti; boj, který jim vypovídá svět,
je hrozný a zrádný, není osidla, kterého by jim ne
položil, aby jim vyrval ko-rumu královskou, kte
rou. přijali z rukou Krista Ježíše. Spasitel odmě
ňuje jejich věrnost tím, že vchází v spojení vždy
vřel—ejší s nimi a jcsa čistota

sama,

očišťuje

je

vždy více., jako zlato v ohni.
A zvláštní odměny dojdou v nebi: »Viděl jsem,“
praví panický apoštol Jan, »Berá-nka na hoře Si
onu a s ním st-očtyřicetčtyři tisíce paniců, kteří
měli jméno jeho a jméno Otce jeho napsáno na
čelech svých: a zpívali jako píseň novou před
trůnem Beránkovým, a nikdo nemohl se naučiti
písni té, leč ti.—topanicolvé. Panici

jsou a násle

dují Beránka, kamkoli jde, nebot jsou bez po—
skvrny před trůnem Božílm.<<(Zjev. 14, 4. n.)
lTěm-, kteří nemají toho-to věnce čistoty pa—

nenské, zbývá čistota kající. A je také vznešená,
krásná

a pevná tato či's'ttota-znova dobytá

& v_v

bojovaná bojem hrozným a obětmi, jež jsou pro
přirozenost lidskou nejtěžšími. Sílí duši, d-odáivá jí
vlády nad sebou __ a je rovněž ovocem lásky k
Ježíšovi.
První účinek lásky božské, když roznítí srdce
kající, jest, že vrací ztracenou důstojnost, očiš
ťuje, povznáší. a člověka úctyhodný-m činí. ——Po

tom jej láska sil-í v boji. který musí podstoupit s
bývalými pány a náruživostmi svými. — Láska
kající jest velice příkladná: bojuje veřejně, láme
pouta veřejn-ě.Její vítězství jest vznešené, a vrchol
jeho jest, že činí č.I-ovělkapo-níženým a poko-rným.
Kupme si tedy, třeba i' za cenu obětí nej-vět
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ších, toto zlato vyzkoušené v ohni čistoty, »aby
chom byli bohati a oblékli se v roucho bílé, bez
něhož v nebe vejí-tí nelze.“ Tak radí sv. Jan bi
skupu Lao-dicejskému: »Su'adeo tibi emere a me
aurum ignitum probatu-m, ut l-ocu—plesfias et ve
stimentis a-lbi-s induaris.<< (Zjev. 3, 18.)

Kdo vstoupí na horu Hosp-odi'novu? Kdo jest
nevinný v skutcích svých a čistého srdce.
Toť je tedy ta veliká úloha celérho našeho ži
vota: očišťovati se. Nic nečistého. nevejde v krá
lovství svatosti Boží; a máme-li Boha viděti, pa
třirtina jasnost jeho slávy, musí býti oko naše zcela
čisté. A třeba bychom měli na rouchu svém jen
jediný prášek, nevejdeme do nebe, leč bychom
se dříve obmyl-í krví Beránkovou. Slovo Spasi
telovo nepominc: »Ale pravím vám: z každého
slova prázdného, kteréž promluví, vydají počet
v den soudu.“ (Mt. 12, 36.)
A je třeba se ončišť-ovatiistále. A nežli ztratiti

poklad čistoty, bylo by snad lépe utéci v poušt
a ordso-u-ditise k životu odříkavévmu; bylo by snad

lépe zanechati všech i třeba nejzáslužnějších a
nejlepší-ch skutků. Ani kdybys spasil celý svět,
nevyváží to onoho neštěstí, kdybys neměl totiž
při'tom ,spasiti své duše. S-pásu duše tvé, tu žádá
od tebe Bůh pře-devším a nade vše-, a bez ní VŠC'CÍaO

ostatní jest rnic.
Ach, když už nemáme hrdinských etno-stí svět—
ců Božích, bud'-me aspoň čistí; a byli-lí jsme již
tak nešťastni, že jsme nevinnosti pozbyli, oblecme
se aspoň v tuhé roucho nevinnosti- kají'cné.
Bez čistoty nelze- si života lásky myslíti vůbec.
(>IO
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Qui adhaereč
Domino. unus
Spiritus
est.
-—\»

|

se přidržuje
Pána. jes
(s Kdo
ním) jedním
duchem.
l Kor. 6. 17.

1 (<—

,

OZORUJEME-LI se bedlivě, poznáváme, že
„_J. přirozenost vždy se vrací a hlásí a hledí
K se dom-oci vrchu při každé příležitosti: duch
stále se hledí oddávati l-ehkomysné těkavosti a
zvědavosti, srdce jde za svojí zálibou a nálklon
ností k tvorům, vůle tak .h'ouževnatá ve všem,
co jest jí po chuti, je tak slabá, má.-li jíti za vnuk
„nuutím Božím, a duše, před chvílí snad “ještě sou

středěná na modlitbě, okamžikem ztrácí svou se
branolst .a nemysli již na Boha. V-e stycích s o
kolním světem člověk snadno na Boha zapOmíná:
taková je ta přirozenost, ještě n\eumrtvená, nc
zkrocená, dosti pevně ještě nespoutaná, která .kazr
dým okamžikem se z moci a nadvlády naší hledi
vyprvozstiti.

Běda stromu duchovnímu, jen—žnemá kořenů!
Jsvmeť bohužell často jako květiny ze s'klenníku,

jež nelze vysázeti na záhony: uvad-ly by anebo
pomrzl—yby tam. To je pak důkazem, že náš ži
vot vnitřní je, abych tak řek-„l.,jen dělaný, uřměle

udržovaný:

dýše pouze nad ohněm modlitby a

hned zas tuhne. jak-mile jsme ponechá-ni sam-i sobě

nebo se svými levnějším-i úkony zabýváme.
Odkud to?
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má dvojí příčinu. První jest, že se mimo
modlitbu neži-vim-e duchovně tím, co ko—
name. Studujeme-li, ne—činímeto se zbožnosti, nýbrž
_)OUZB
z horlivostí a přirozené snahy po činnosti;

;týkáme-li se s bližním, rozptylujeme 'se a nepou
čijeme toho jako příležitosti něco- pro “*Bzohva
vyko

lati. A tak jsou naše zaměstnání a práce. jenom
velí-kou horečkou, která nás zeslanbuje a vysiluje.
Ovšem pracovati je třeba, ale při tom je. se
třeba také živitui ctností, kterou právě naše práce
ná býti! Je třeba p-racovati s myslí k Bohu (obrá
zenou & hulefdětina práci jakožto na prostředek,
šimž právě plníme vůli Boží, je třeba ovlázdati se
stále 'vědomim- této svaté vůle Jeho a říkatií:
>Chci tímhle

ctiti

Bo-ha.<<

VIV

Druhá “pricina je, že nemáme středu, do něhož
)ychom .se po práci vraceli, „abychom v něm na
Jradili síly 'ztracené a obnovili je 'v “témíře, .v jaké
?sme jich spotřeboval-i. Ro'zlě'váme se do šíře jako
:ysrtři-na, a náš život jest *DOUlhé
'víření prachu.

Měli bychom stále a trvale míti .na mysli 'Bo
na, jeho všurdepřítomnost nebo jeho .vůli, jeho čest
anebo vůbec nějaké tajemství nebo nějakou. let-nost,
jedním slovem měli bychom na mysli míti Ježíše
(rista, Žíti' stále jenom na dohled, na doslech od
něho, v podobném spojení, v jakém On 'trvá= se
svým Otcem nebeským: »Hoc sentirte in vobis,
quod et i-n Christo Jesu _ t-o smýšlení m-ějrtev
sobě, které bylo i v Kristu Ježíši.<< (Filip. 2, S.)
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POJENÍ Ježíšovo
ij-e-hoslovech

(<—

s Otce-m jeví se Zřejmě v

i ':skutcíoh.

V jeho slovech: »Nemluvím sám od sebe ——
a me ipso non l-oquor.<<(Jan 14, 10.) »Quaecumque
audi'vi a Patre !meo, nota fe'ci vrobis.<< »O-z'námil
jsem vám všecko, co jsem slyšel od Otce mézho.<<

(Jan 15, IS.) — Ježíš nemluví tedy sám od sebe,
nýbrž poslou-chá a dotazuje jse Otce, potom jen
opakuj-e jeho božskou odpověď, ale věrně, nic ne—
při-dávaje ami nevynecháva'je. Ježíš je tedy vlastně
Slovo Otcovo: Verbum Patris; opakuje je po něm
uctivě, poněvadž je svaté; lásky-pilně,poněvadž
je plno jeho dobroty; mocně, poněvadž má posvě
titi svět, obroditi ho světlem prav—dy,.zaihřáitivho
ohněm lásky a jednoho .dne konečně i Snou'diti.Z

té příčiny bylo slovo Ježíšovo »fduch a života a
hřálo tajemným ohněm: »Z-d'aliž nehořelo v nás
srdce naše, když mluvil k mám na' cestě a vykla
dal nám Písma?<< (Luk. 24, 32.) — Slovo Ježíšovo
bylo i všemohoucí: »Zůs'tanete-li ve mně a slova
má zůstanou-li ve vás, cožfko-libudete cihtíti, pro
ste, a stane se vám — si verba mea in vobis mau—
serint,

quidquid

“vo-'luerities, petetis

et fiet vobis.<.=

(Jan 15, 7.) _—Slova Ježíšova zářila jako paprsky

ze slunce vycházející, aby osvěcovala temnoty:
»Byl-o světlo

světa.<<

Takovým slovem Kristovým, verb-um Christi,
máme býti my svým bližním. Takovým byli apo
štolové i první' křesťané. Duc-h Svatým-lu'vii je
jich ústy pohanům,
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cím, aby byli slovem Kristovým-, »,kteréž má: :p-ře

býva-tí--v srdcích jejich _

verbum Christi habitet

in vobis abu.ndanter.<< (Kol. 3, 16-.)

Je tedy třeba nas'lo-u'ohati, když Ježíš mluví
v nás, musíme hledět chá'p-ati a opafko-va-ti'vnitřní
slov-o Ježíš-ovo, naslouchati mu s Věrou, přijímají
je \s úctou a láskou a před'kláwda-tije pak jiným uvěr—

ně, s důvěrou, mírností a mocí. Ale bohužel, jak
málo kdy doposud dalo se srdce naše nadchnouti
a vésti slovem Ježíšovým, za to však Spíše samo
láskou anebo přirozenou náklonností k bližnímu.
A proto bývají slova naše neplodná-,nerozváž
ná i hříšná.

:
-—» IV ((—

.OíKOLI Spasitel .ko-nal, vše až do nejmenších
podrobností bylo z vnuťkvnutí'avůle Otcovy;
»A me „ipso facio nihil. _—Nečiní mnic sám ze sebe !“
Plnil pak Spasitel vůli Otce svého přesně a do—

konale až do poslední písmeny.
A hle, tot je povinnost i pravého služebníka
Kristova, povinnost duše, která se Jím živí a Je;
častěji přijímá. Není-liž to velikou ctí, že Ježíš je
pánem, ředitelem a vnitřním původcem všeho jed—
nání našeho? Proč bych-om tedy my učenílci ne.—
činili, co on. činí, tak, jak on to- činí, s tím úmyslem,
jakým to činí On, náš Mistr a Pán? “Ac-h, kldy—by

chom takto vše konali, měli bychom pravou svo
bodu, pokoj, jednotu s Bohem; n-ehroužili bychom
se zcela v to, co koná-me, nýbrž 'zůstali bychom
soustředění v Ježíši, i když jsme či-nni na venek,
nevěnovali bychom se leč tomu, -co chce Pán, &
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je-nom potud, pokud O.n lehce, jako pravý, věrný
služebník, jemuž se řekne, jdi, a jde, přivjdi,a při
jde!

Ale to žádá ovšem důkladné změny celé spra
vy, nápravy v hlavě, v “základu. K tomu je třeba
převratu celého života, převratu úplného, jenž by
s.poutal .a ukřižoval

»člověka

stauréh-Oa, je třeba

jedním slovem ponechati S'pasiteli řízeni našeho
života .a spo-k-o-jiuti
“se pouze tím, že Ho smíme býti

poslušni: k tomu cíli On také k nám přichází. Ale
nezřck-neme-li se svých schopností, své vůle, své
činnosti, Ježíš nemůže rozvíjeti v nás života 8 v ě—
h 0. Naše skutky zůstanou pak jen 11ašimi a bez
značnější o'dměny, poněvadž jsme sice s Ježíšem
spojeni svazkem milosti posvěcující, nikoli však
živé, účinné lásky a nemůžeme tedy vpravdě .a v
celém obsah-u říci slovo:

>>Žijipak již nikoli já,

nýbrž žije ve mně Kristus _ vivo jam non ego.
vivit vero in me Christus.“ (Gal. 2, ZO.)
OZO
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Filií. diliqenter adverte motus
naturae et gratiae. quia valde
contrarie et subtiliter moventur;
et vix. nisi a spirituali et intimo
illuminato homine. discernuntur.

Synu. pozorui bedlivě účinky
přirozenosti & milosti;
působí
totiž rozdílně a sice tak jemně.
že jejich účinky dovede rozeznati
jen člověk duchovní a myslí osví
cené.

Následování Kr. 3. c. 54.

—>) I (<—

"

ÁME dvojí život,přirozený & nadpřirozený.
Jeden z nich musí v nás nezbytně nabýti
vrchu. Nabude-li ho první, jsm-e hříšni; na
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bude—liho ldruhý, vše je v pořádku, posvěcena.

v soulad uvedeno a očištěno, Naší snahou musí
tedy býti udržovati stál-e při síle tento život. Dří
ve však je třeba věděti, který dulch v nás působí.
z-da'li'duch' milosti či přirozenosti, Někdy však je
to těžko rozeznat-i a teprve výsledek ukáže, který
duch nás v jednání vedl & který život má v nás
převahu.
Život přirozenému napomáhá vše kolem ve
světě:

vše “jej sílí a zvelebuje

— máme—li žití 7.

Boha je třeba síliti podobně i život nadpřirozenv
všemi prostředky možnými.
Oh-cete-li rozeznávati různá hnutí milosti a při
rozenosti, ra'dil bych vám. »abyste si vynašli pa
desátou- čtvrtou kapitolu »Náslvedovánía, kde jsou
všechny

vla-dy “přirozte-nosti vypočteny.

Zárodek

ke všem těm zlým náklonnostem je sice v nás,
v skutečnosti se však přece všech těch vad nedo
pouštíme. Pr-osme tedy Boha, abychom ty, kte"—
rých se dopouštíme, poznali a napravili, a pracuj—
mxek tomu ze své strany bez neklidu, pokojně;

milost Boží povede nás a dopomůže životu bož
skému v nás k vítězství, budeme-li s ní věrně pů—
sobití.
Mezi známky života nadpřirozené-ho lze pak
počítati tytoz—]. Život Ježíše Krista vzmálhá sn
přiedevší'm— ve šsvě'domí.

očišťuje

ac lzbavuje

lho

hříchu. Ve svědomí hříšné nevc-hází. Zkoumeime
tedy, zdali ukazuje svědomí svou. *ú'tlostí, že v
něm žije Ježíš. Nemáme-li oštklivosti pře-dhříchem,
není v nás .du-chaJežíšova. Svědomí musí býti svo—
bodné a čisté a nepřítel tak spoután, že nemůže
o sv. přiiímání. — 17.
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naprosto a-ni zakaliti klidnou a jasno-u hladinu svě—
domí. K tomu cí'li je ovšem tře'ba násilí, násilí proti
sobě i proti hříchu, a jaké by mělo býrti, povíme
později; izkoamejme dále, trápí-li nás hřích. *Ne-li.
pak nejsme 'dí'tky, jež .ciit lásky víže dohromady
v jednu rodi-nu, nýbrž jsme cizí-. (Nermou-tí-li nás,

že jsme hřešili, že jsme Spasitele rozhněvali, že
jsme hříchem postavili hradbu mezi Boha a sebe,
je srdce naše mrrtvo.
2. Ježíš žije v nás, když naše vůle jes-t mu pod
dána tak, že se nejen, jak 'to k spasení stačí, hří
chu vys'třífhá, nýbrž i koná vše,.čeho Bůh od ní
žádá.
Avšak i na tomto druhém stupni ještě se při—
há-zívá, že vůle mus-í bojovati, těžce “bojovati s hří—

chem; i tu se ještě stává. že vůle bývá časem jako
ne'rozlho'dná, .nalkloněná k zl-ělmfu,zate'miněná, zvráce

ná. Místo-, aby činil pokrok v d-obrý'ch svých tuž
bách, je člověk najednou nucen znova z-brojiti vůli
svou. proti hřích—udávno pře-moženému, ba i proti
těžlkémunhříchu. Bůh dopouští tento stav: svatým se
vejde, jakoby byli mezi anděly, a jindy, jako mezi
d'ábly. .Bůchve své dobrotě chce, abychom neza
pomínali všímati si. svědomí svého, neboť útěcha,
již služba .B-oží.skýitá, snadno .by mohla způsobiti,
že bychom si svědomí nevšímali, a že bychom“ za
pomněli bojovati. A proto Bůh sesílá pokušení,
která útočí přímo .na vůli. A tu ;pýše *sklesne hla

va: duše nedůvěřuje ničemu, co dosud vykonala,
vidí svou slabost, poznává, že by klesla, kdyby jí
Bůh

svou

'íu'kou *n—edržel.T-o plokořu'je lčlověka,

& to je dobře: je třeba občas se podívati na ten
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prach, který po nás zbude, a trochu bázně jest
nezbytně potřebí, »nemáme-li si ,navykno-u't'i.. po
hodlnosti a bezzwstar-ostnosti.Takový stav je ovšem
hrozný aa bolestný jako nějaká předtucha „pekla.
Duše pláče po Bohu, a čím více milovala a čím
více byla milována od Něho, tím více 'trpí. Dobrý
Bůh ponechá

UáIS v tom S't'alVtak dlouho,

dokud

ne-přijdeme k poznání své bídy a slabosti. »Bědavš
dí potom ta duše, »kam jsem to dospěla?! Aby
mne tak Bůh byl opustil! Ach, kam bych byla
až sklesla, kdyby mne byl nezadržel!<< Tento ů
ko-n .pokory nás vrhne na kolena-, Bůh je spokojen
a všechno je zase dobře.
Na tento stav musíme býti připraveni. přijde
i na tebe. I když jdeš stále v pře. a výš a výš-e,
máš časem. potřebí, aby ses očistil. A to se stane
v o-nu hodinu dopuštění Božího. A co tu činiti?
Chop se kříže, obejmi jej, utec .se k modlitbě. Jest
mnoho duši, které upadají do toho-to stavu ičastě
ji, hned jak se srdcem, náklonností př-oviníli: to
Bůh je tak hned očišťuje.
“Než ty snad mi řekmeš': »Ale jestliže hřešil'i, jsou
si tímto dopuš-těním saim'i vinni!<< Ach, m-ů'j Bože.

vždyť není člověk ještě sv ráji, abych nemohl
hřešiti! Snad je to jejich vin-ou; ale s druhé strany
Bůh toho použije, aby je pobídl k rychlejšímu p.,-—
s—tupu v ctnosti.

*

Ne-ž vraťme se k tomu, co jsme hledali na
počátku,: totiž pátrejm-e, jaká je druhá známka du

cha a života Kristova v nás. Kromě toho stavu
zkoušky, .o němž jsme právě mluvili, je tako—vou

známkou, je-li vůle 'naše nedílně spojena 5 Jeho
17'
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vůlí. A tuto vůli-: že chceme b-ýtí Jeho, stále po—

si-lujme v sobě na modlitbách, adoracích svých,
vždy znova mu ji zasvěcujíce a obětujíce. A .k če
mu? Ke vše mu, co jen vůbec bude chutíti,nyní
i budoucně, vždy a všude.
Jest chybou, zadáváime—livůli svou Boh-u takto
jen pro některý

určitý přj—pad»— ten náhod-ou se

nemusí přihoditi, přihodí se jiný
a my na něj
nej-sme připraveni. Nabízíme se spíše ke vše-mu; že
Bůh nyní .právě od nás nic takového nežádá, na
tom- nic nezáleží — jsme teď již Jeho, čekejmc.
až požádá. A v této podrobeno-sti vůle jeví se právě
život Kris-ta Ježíše. Je-li tak u tebe, žiješ Jeho
životem, životem na-dpřirozeným, životem v .Bo
hu. Co člověk pojme do vůle své, je před Bohem
již ;vykonámo, má lzásluhu za vše, co; lchtěl. A
býti pohotově vůli Boží, je vlastně jednati.
V den, kdy mi Bůh projeví svou vůli, jsem při
praven a vyplním ji: zdali je to přirozenosti po
chuti či pro-ti chu-ti, na tom nezáleží! Vidím toliko
vůli Boží a jdu! Člověk duchovní je vždy spo
kojen, ať žádá Bůh od něho cokoli.! Přiroze—nost

zkrotí člověk jako koně ostruh-ou: mus i, a zpě
čuje—lise, vrazíš jí ostruhy do slabin; vycítí-li,
že se bojíš, že jsi povolný, shodí tě na zem; ale
cítí-li, že jsi pevný, půjde .přels všechen odpor.
Varujme se tedy té chyby: chtít vždy napřed již
věděti, co v tu a tu chvíli budeme míti dělaíti. Ne
tak! My-chceme bývtivždy a' pro vždy Tvoji-,Bože
můj! Ani chvíle prázdné nechci, v níž bych: měl ná—
ležeti socbě— v nebi jí také nemají! Denní řád a-nel)
domácí řád snad nám v určité hodi-ny předpisUje
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sté úkon-y; ale i v přestávkách mezi nimi-„buďme
tále poh-o't-ověplniti vůli Boží.
Ba chtíti .předví-dati coběti, jichž Bůh právě v
řít-omnou c'hvíli od nás nežádá, jest docela cne—

ozumně, jest chtit bojovati beze zbraně. Počkej
ie, až jich Bůh od nás požádá, pak nám také k
im dá milosti. Ponechme mu jen, aby sám usta
ovil, co máme učiniti, držme se stále v obvodu
:ho vůle, a co je mim-o, třeba i dobré, toho nech—

ie. A nežádá-li dobrý Bůh od nás nic, nečiňmc
ic; chceť, abychom u nohou jeho odpočinuli, .n'užc,
počiňme u nich!
3. A což v srdci, kdy pak v tom žije Bůh?
“eh-dy, když (srdce naše nenalézá jiného blaha a
kojení, leč v Bohu. Leč toto ukojení není vždy
adostné, je často trapně, je to; ukojení plynoucí
toho, že milujeme Boha nade všecko, neboť
rd'ce, žije-li životem božským-, dospívá ;koneč'ně až
tomtu stupni, že žije více z utrpení, nežli z' ra—

osti: Pro Boha zamiluje si .na konec člověk i
říž a utrpení své. A srdci je to ukojením, že i
strasti

náleží

Bohu, nežij-eť už sobě, ale „Bo—hn.

Není však vždycky snadno poznati, že srdce
ije z Botha. Neboť Bůh, aby srdce miloval-o ještě
íce, dopouští někdy, že se znepokojuje, a že se
tu Zdá, že nemiluje ještě dost. A tu potom se
utí ještě k větší lásce, a poněvadž se mu zdá, že
e-dosáhlo cíle, miluje dvojnásob.
.
4. Ale u ducha je to již snáze roczeznati, ba tu
možno mí.-ti i jistotu.

Je-li duch živ životem .nad—

řirozeným, je to důkaz, že i vůle a srdce žijí z
ve-žíše. Neboť duch právě

dno-dává jim podněty

k
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*

tomuto životu božskému, přikládá 'na tento bož
ský oheň vždy novéťpahvo.
'
Duch :pak náš žije V Bošhu, ovládá-li naší myslí
stálá, sí-iící a plodná myšlenka na Boha. Myslíš-li
na Něho vpravdě takto, .p—akžije opravdu Pán \!
duch tvém, žije :v něm, poněvadž je jeho pánem
a ředitelem.
Není-li však duch živ Bohu, a neživí-li života
nad-přirozeného, pak ani sndce nezmůže se nežli
jen na jednotlivá dobrá hnutí, naopak-li však duch
je sílí, žijí pevným, nepřetržitým proudem živo-ta
nad-přirozeného. A proto musí duše nábožné čí
sti, rozjím-ati a zásobova'ti se světlem a silou. A
čím kdo je duchovnější, tím více musí býti poučen
buď z knih nebo z rozjímání .nebo přímo od Boha.
Odtud to, že veiilký díl křesťanů, kteří nerozli
ma'jí, jsou sice po-ctiví, řádní křesťané, ale láskou
nevzplanou! Jejich náb-ož-nostje ja'ksi dětská, bez
myšlenková, neumějí roazijímatia prosí jen za mi
losti pro jednotlivé ..pomíjející pří-pady. Ale nikdy
nemyslí na Pána samého, neumějí prosí—tlani za
lásku ani za milost k životu vnitřním-u; myslí pouze
na své azevně—jšídobré skutky,

ale na zdroj vší

lásky a dokonalost-i, na Boha samého, nikdy! Nc
povznesou :se nikdy příliš vysoko, jejich duohu je
život nadpřirozený naprosto neznámý a nepřístup
ný. Divíváme se, že dívky, které bývaly u rodi
čů jako anděl náb-ožné, když se provdají, sotva již

zaslouží jméno kře sťan sk é matky. Odkud to?
Jejich (zbožnost z'áležela pouze v levnějším
ná'božnýc—húkonech, a když se jim staly tyto ú
kony v jejich novém stavu nem—ožny,jejich zbož
252

ZNÁMKY DUCHA KRISTO'VA

_»

nost se vytratila. Nemá-li k tomu dojíti, musíme
milovati a zná-ti Spasitele tak, jak sám o sobě jest.
Potom Jej budeme milo—vati vždycky, ať již ko—
náme to či' ono, můžeme i změní-ti zevnějšek a
způsob života, nicméně základ vnitřního a pro

vého života si uchováme.
Než proč pak již jednou nezačneme opravdu
a vážně milovati Spasitele sama v sobě? »Ach.
Pán je přísný. Chce vždy více; je oheň, který
vždy žádá nových obětí, a toho se člověk bOjÍ,
proto je tak málo těch, kteří se věnují povolání
a službě pravých 'ctiutelů Nejsv. Svátosti. Spočí—
vá—lizbožnost jen v zevnějších úkonech, je člověk,
když je naplnil, hotov —- ale Spasitel ve Svátosti

nemá na tom ještě dosti, žádá vždy více a člověk
nesmí pres a'tl Vzdyt jej vidíme před sebou, jak
je dokonalý, a co nám jestě schází, abychom se
mu .podo.bali.<<

Jakltedy poznáme, jak to stojí se životem Je—
žíšovým v nás? Přibývá-li ho či ubývá? Poznáte
to podle tepla a podle chladu v duši své. Oh., po
kra-čujme v něm, až dospějeme k životu úplného
sebezmaření, jež -by mělo býti životem. naším.
poněvadž jest i životem Krista Ježíše ve Svát—osti,_
jenž se tu všeho životaVVVVVV
vzdává, zříká, jej “na sobě
maří. Nechť jediné Jezrs zue v nás!
——»

H

“<<—_.

DYŽ jsme mluvili -o první známce ducha. Kri
stova, řekli jsme, že člověk musí užíti ná—
silí proti sobě a proti—hříchu. Zbožnost je pouze
jako mlék—o,ale nám je třeba mužné síly, která
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zajišťuje vítězství'. Dlouhý odpočinek zeslalbuje.
ale stálý cvik utužuje. A zbožnost, která nedove—
de vyvinouti úsilí, je zbožnost nepra-vá.
1. Proti vášním musíme užíti násilí. To není
síla důvodů rozumových — ten, kdo se domlou—
vá a sml—ouváse svůdcem, jest už ztracen; neboť
tím, že se s ním pouští do smlouvání, zřejmě mu
prokazuje čest. A tohoto násilí musíme užíti proti
sobě a proti světu; a musí to býti násilí tak přís
ně a bezohledné jako živ-ot řeholní, který všechny
svazky těla i krve trhá. Nesmlouvaut se s nepří
telem, nešetřit ho! »Nep-řišel jsem uvésti pokoj.<<
praví Spasitel,

»nýbrž me-č,<<__ ».meč, aby _I'OlZ'dVO'

jil člověka proti otci jeho, dceru proti matce je—
jí a člověka proti sobě samém-ua (Mat. 10, 34.)
Tento meč tasil první“rsám Kristus Pán proti smý
slným pokryteckým fari-zeům, vrhl jej pak do svě—
ta, a křesťané se ho musí ch-opiti. Je to meč dobře
k'alelný, kal-ený v 'krvi Krista. 'Ježíše a v ohni
shůry. Království nebeské násilí trpí, .a jen kdo
násilí užívají, uchvacují je, »rapi'unt illud<<.Ježíš
Kristus vybírá si pro nebe lidi násilné, bezohled—
né, výbomč, ke všemu odhodlané, kteří se pustí
pro jméno jeho v boj na živo-t a na“ smrt a nená—
vidí otcc, matky i všeho kolem sebe — myslim tím
ovšem hřích a ne osoby! —- V boj proti sobě,
proti sedmeru hlavních hříchů v sobě, proti trojí
zlé žád-ostivvos'ti, což je vlastně jedno. A je třeba,

aby člověk ťal až do srdce, až do kořene _ a
nikdy tomu není konce.
Arch,je to krutý boj! Člověk musí stále znovu
začínati, a dnešní vitězství nezaručuje mu zítřej—
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šího: dnes vítěz, zítra poražen a spoután — sta
čí, jen si ohtíti pohověti a již je porážka „zpeče—
tena ——jenom ti vítězí, kdo neumdlé-vaji. Nebo
je třeba iztéci, vzíti h-o útokem. To ovšem nahá

žejí mnozí, .ale nemají k boji odvahy, a proto je
v stálém rozporu jejich život s jejich slovy ——
vášně jimi vládnou.
Vizte Heroda: mile naslouchá svatému Janu.
když mu—mluví :o království

nebeském;

ale jak—

mile se obrátí předchůdce Páně proti jeho nečisté
vášni, již Herodes zuří, zapomíná na všecko a jde
tak daleko, že jej vraždí.. Oh ve světě je mnohý
povolá-n k životu řeholnímu, ale je. potřebí jednou
mocnou ranou přetíti vše _ a k tomu nemají síly;
jeť ta první rána těžší nežli ta poslední, která roz——
hoduje vítězství! Věřte, zálkladní složkou naší při-—

.rozen-o-sti je zbabělost — všecky nepravosti ply
nou z ní. 1 pýcha, která se chvástá, je zbabělcz.
a větší než kdokoli jiný: jet spoutána okovy svý
mi a chce se zdáti' volná, aniž jich setřásla -—pyš
ní se i svým otroctvím.
.Tento boj musí podstoupiti duše zbožná j'iž Vu
svě-tší a příležitostí k zásluze i k vítězství jsou
tak četné, že býti jen duostí odvahy a rozhodností
zde, svět by se plnil světci. Ale jen odvahu, od
vahu!

„©

Tento boj s vášněmi čeká člověka i v klášteře,
neboť i za zdí klášterní vniká zlý duch světa, a
více než bychom si myslili: vniká tam takřka se
vzd-uchem, vniká okem a smysly všem-i. Zlý po—
znává zlé-h-o-— jak se říká _ již po čichu. Také
dobří pociťují jeho vliv více méně podle stupně
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své slabosti. A spojení mezi nimi navazuje se
snadno.
2; Mim-o toto násilí je nám těž třeba úsilí trpč
livosti. 'Když ses totiž oddal, af. již životu zbožné
mu ve světě nebo životu klášterním-u, to jsi vlast
ně ťal tou mocnou, rozhodnou ranou a rozťal uzel
gordický mečem Ježíšovým. Moře Rudé jest už
za tebou, a ty zpíváš píseň vítěznou _ ale ještě
je třeba nyní trpělivosti k přechodu pouští. Židé
jí neměli“ a proto se bouřili i proti Bohu. Nuže,

pamatuj tedy: to není pravý silák, kdo dá pouze
velko-u ránu a pak si »hoví, ale ten, kdo bojuje dál
a nepřestává se brán-ití. A tato síla, toť je vlastně

pokora, která neztrácí mysli a nevzdává se. Nechť
časem ochabuje, klesá, nicméně s orkem k nebi
pozdviženým prosí Boha -o pomoc a sílí se ne
svou, nýbrž mocí Boží. A tu se stává, že želva z
pohádky dojde cíle dříve nežli zajíc. Člověk šle
chetný, třebas i mnohým vášním a vadám podro—
bený, pracuje-li neúnavně den co den, dojde dříve
cíle nežli člověk ctnostný, jenž má méně nepra
vostí přemáhati, ale chce si při práci a v boji ho—
větí. Proto i ti, kterým nepatrné zapírání a boje
každodenní takřka ani za práci nestojí, a čekají
jen na větší příležitosti., aby se pustili v zápas,
bývají obyčejně poraženi. Rovněž i ona prvotní

horlivost nově obrácených a povolaných se vy
čerpává bez trpělivosti co nejdříve. Člověk by
jen chtěl, aby byl co nejdříve již u konce, hotov
se vším, ale to .je netrpělivost, a ta kazí vše, co
člověk podniká, chce vše hned zmoci, všeho se
zprostiti. My se k tomu sice nepříznáme, ale ta
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horlivost nebývá ičasto vlastně nic jiného, nežli
pohodlnost, chceme už honem býti hotovi, aby—
chom si mohli hověti.
To bývá obyčejně pokušení představených:
má svůj zdroj v pýše a pohodlnosti. Člověk by
se již r'áid zbavil věcí, kterou uvážil a v duchu
svém již rozhodl — a ted se ho někdo táže a ptá
o radu: odpoví mu podrážděné, věda už napřed,
co se ho bude ptá'ti. Že však tazatel potřebuje ru—
dy, na tom mu nezáleží. Jeho zřetel je obrácen
jen k sobě samému a ne k jeho potřebám. To je
netrpělivost. Naproti tomu člověk trpělivý vida nev
přítele, pozoruje ho a odpovídá přesně. Nedá na
sobě znáti, že má na spěch. Ví, kde má mečem
bíti; čeká na milost a dopřeje jí času, aby mohla
vejíti v jeho. srdce.
K boji celoživotnímu je nám tedy třeba trpěli—
vosti, bez ní kam by se pozděla naděje? I když
jsi dostal mnoho milostí, nebudou ti mnoho platné
bez trpělivosti. Je snadno vzbuditi jednotlivý ú—
k-on trpělivosti:

ale míti stále dosti síly & 'trpěli—

vosti v boji neustávajícím po celý život, tot velice
těžko!

'

A přece Pán žádá od nás právě této stálosti
& věrnosti .v boji a v oběti. Dobrý Bůh chce, aby
c-h-om vždy začínali znova, z počátku maří jaksi
naše dílo, abych-om každého dne byli nuceni za—
čí-ti znova, nikdy není pro Něho dosti dokonalé.

A tu záleží právě na tom,
trpěl'inví;jen trpělivost vede
že přišel o všecko: jediné
jako známka jeho oslavení,

abychom dovedli býti
“kcíli. Svatý Job vidí,

trpělivost mu zůstala
a Pán se mu wpodivuje.
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»In omnibus his non peccavit Job labiis suis, ne—
que s-tultum quid contra

Deum locu'tus es-t ——ve

všem tom nezhřešil Job rty svými; nic pošetile—
ho proti Bohu nemllu.vil.<<(Job. 1, 22.) _- V tomto
stálém boji a v pádech stále se opakujících d.uvš-e
ča
s-to již říká: »Ac'h, to nelze, to nepůjde snad již ni
kdyl<< A ztzrá-cí trpělivosti i mysli. Ale to právě si
přeje zlý dauch, a to mu již také stačí. Zkoumej-me

se jen: všeloky naše hříchy plynou s'kono z tolhoto
pranmenne,my'slí-m aspoň hříchy vnitřní. Mr.-zínás, že

se nám toa to nedaří, hned bychom se všeho zba—
vili, kdybychom mohli!
Trpělívost je vlastně pokorná láska k Bohu:
nemohu nic, ale všecko mohu v Tom, kterýž mne
posiluje; já sám nic, ale milost Všecko! Střežme se
tedy netrpělivosti, pramene to veškerých skoro
našti'ch poklesků.
Jak-o sám se sebou, tak musí míti člověk trpě

livost i k Bohu a ještě více nežli sám se sebou.
V evangeliu se dočítáme, že strom, který nese
ovoce, se ořezává, aby ještě více roditl, třeba jej
to na pohled zohavílo a znešvařilo. Zbožnéh-o, svu—
'tého člověka pěstí Bůh tak—toskrze pokušení. Vidí-ii
totiž nčlověk, že jde po cestě dobré, mimov—oluč

uvolní knok. Ale dobrý Bůh chce, abychom vždy'
volali: Jen dále, jen vpřed! My bychom tak rádi
slyšeli., aby nám někdo dosvědčil, že milujeme
Boha, a zvláště byclhom to tak rádi slyšeli od
něho _ ale nikoli, Bůh nesvolí! Dojdeme-li tako
vého ukojení a takovéto pochvaly od Boha, hned
se přestáváme všeho bá'ti; naproti tomu. kidyž zase
Bůh se skrývá a nám se zdá, že nás opustil a
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že nás nemiluje, hne-d zase necháme všeho, ano
“i modlitby, myslíme a lekáme se, že jsme zavrže
ni. Ale Bůh tak jedná proto, že ka—zímevše, čeho
se jen dotkneme. Dá-li nám dobré, pochvalné slo—
vo, myslíme hned, že jsme si je zasloužili, a za—
tím ono mělo býti toliko povzbuzením naší sla
bosti; a tak 'puřepínají'cesvoje zásluhy, obracíme se
od Boha v sebe, ztrácíme se sami v sobě, sta-více
sami sebe za cíl poslední. Bůh však, jenž nás mi

luje láskou prozíravou, nemůže přece napomá
hati k naší záhubě, a proto- bere nám pokoj, do
pouští boj, aby nás přinutil k práci. A v tu chvílí
je zvláště třeba síly a trpělivosti, neb-ot zkoušky,
které sesílá Bůh přímo sám, jsou bol'estnější nežli
ty, které pocházejí od tvorů. Tu jest třeba ozbro—
jiti se proti Bohu trpělivostí největší: »Nic ne
zmohu, Bože můj, ale i kdybys mne zabil, nepře—
stanu' doufatí v Tebe _—etia—msi occiderit me, in
_ips—osperabo!<< A věru, je časem třeba, aby Bůh

zabil v nás člověka starého," aby mohl žíti a s
Bohem obcovatí člověk nový, duchovní.
Nuž, uvažme to, takové zkoušky přijdou. Vv
čkejme pravé chvíle, nechme uzráti milostí, za—
chovejme trpělivost; jediné ona dělá svět-ce.
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MRTVENÍ — ZNÁMKA DUCHA
]EŽÍŠOVA
Semper mortificationem Jesu in
corpore nostra circumfcrenťes. ut
et vita ]esu manifesteťur in carne
nostra mortali.
\

PASITEL

povždy nosíme mrtveni Ježíše
na svém těle. aby i život.Ježíšův
se zjevil na těle našem.
2 Kor. 4, 10.

náš přišel, awby uzdravil život ne—

mocný, abych-om pravý život měli a oplýn
vali. Jef naše přirozenost sama sebou na
mocná a nese zárodky všech nemocí duchovních
vsobě; není mi třeba, aby nás d'á'bel pokoušel, my
máme věru tu hroznou moc: zahubit se sami. _
Ovšem, pokouší nás ďábel, ale nejčastěji pokouší
nás v nás: _jeť s našimi vnitřními nepřáteli! ve
spolku, je s nimi srozuměn, na jeho heslo: hned se
mu v nás ozvou. Hřích dědičný zůstavuje v nás
zlé náklonnosti a ty se vyvíjejí více nebo méně.
podle toho, jak jim povolíme, ale pokušení ne
závisí p-ouze a jediné na nás.
'
K těmto pokušením, které mají kořen v naší
přirozenosti, druží se ještě ta, která pocházejí ze
zvláštních okolností, stavů .a poměrů, v nichž ži—
jeme, a .ta, která pocházejí od \ďábla a z dopu—
š-tě-níBožího. Vyhnouti se pokušení, není v naší
moci. A proto odtud ta zásada, že je třeba hledět
se uzdraviti a zásobiti životní vnitřní silou, která
by odporovala a vzdorovala v boji bez konce. Nej—
větší neštěstí jest spoléhati se nečinně, že jsme v
bezpečí. Ve chvíli, .kdy pravíme: »Mám odpuště
no!<<, již se ří—tízmev hirovzný pád.

A abychom
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nost nemocnou a žili opravdu, je třeba osvojiti
si ducha Krista Ježíše a dýchati jeho láskou. A
tento duch je duch mrtvení,

mr-tvení z _kzajílcnosti

nebo mrtvení z lásky. Vše ostatní je klam a mam.
Pohleďme jen do života Sp-asitelova: na každé
stránce evangelia najdete mrtvení; murtvení těla,
chudobu, .vni-třníútrapy, op-uštěnost, protivenství;
mrtvení je podstatou života Ježíšova a tedy i pod
statou křesťanství. Láska- je dobrá; ale i láska se
jeví obětí a utrpením.
-—»

I

<<—'

:

= ' .RTVENÍ uzdraví me' tělo,které nese s sebou
»__všecky neduhy. Zvláště tělo naše je hluboce
porušen-o a nemá prvnotní své síly; každý jeho
pohyb je krok k smrti a k rozkladu, i krev má

v sobě zárodek zkázy.
Jakž nyní vrátiti zdraví a sílu v tuto hnilo—
bu? Staří říkávali, že střídmostí! Evangelium pra
ví, že ——mrtvením. Nevěrci, chtějí-li se dočkati
dlouhého věku, zdržují se a jsou střídmí. A my,
oh, jak bí'd-ní jsme, nedokážeme-li Věrou a milostí

to, co oni z pouhé lásky 'k životu!
Ano, i-ti, kteří jsou stavem svým k střídméniu
život-u zavázáni, jako na př. řeholníci, i ti musí
v chudá jídla své míchati ducha kajícného mrtve
ní. Jet všem potřebné: nejsou ani oni prosri
všech denních chyb a poklesků a mimo to mají
d-ostivčiniti i za jiné. Protož m-rtvěme se, ani ne.
tak v množství jako v jako-sti svých jídel; mrtx ě—
me svou chuť, neboť nejsme bezpečni před po
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choutkářstvím a' la-buažnic'tvím. A nedovedeme-li
si vynajílti příležitosti :k sebemrtveni, nebudeme
míti ducha “kajicnosti Kristovy v sobě.
Tělo naše narkaženo horečkou hřích-u, a není
to nepřítel slabý, přenášíť tuto horečku i na duši;
a proto třeba proti'léku — a tak-ovým je mrtvej—lí.
To je 'ten pravý lé—k,jenž tiší rozbouřené šťávy
a uvádí je opět v pravidelný pohyb. Těl-a nelze
jinak zknotiti, nežli pouty: bouři se sice a viz.pí1':i
se jim, ale konečně se to přece podaří. Bohužel

však duše je vydána tělu na pospas: všecko zlo
duše pochází z vnějška, s nímž se duše stýká je—
nom prostřednictvím těla: tak roztržitost na př.
pochází jenom z toho, co člověk kdy viděl, a o
brazivost jest bídný a zrádný“ malíř. Čím světějši
úkon máš před sebou. tim o*havnější věci -ti—
tento

zrádce tvůj ďáblu zaprodaný předvádí. A zvláště
nás obrazivost pokouší více než jindy, když se
obíráme Bohem, poněvadž jindy .neni duch tak
soustředěný a neovládá tak mocně smyslů jalko v
tomto případě. Však si mnozí nařílkaji a- ne bez
důvodně, že jakmile jen se m-odliti začnou, již je

pokušení pronásleduje. Patrně porušená přiroze—
nost v takových svatých okamžicích se po-zvedá
urputněji. aby obhájila svou nadvládu.
Je tedy třeba bdíti nad smysly svými a mrtvi
ti je: myšlenka nebo představa. jimž nesloužil za
pod-klad pohled na předmět ohavný. nebudou míti
dlouhého trvání: ale pohlédlo-li oko se zálibou.
pa'k obrazivost bude ten předmět před'vád'ěti bez
ustání, až zkazí mysl celou na celé 'mě-síce, arno na
celá leta: dokladem toho je svatý Jeronym, jej.-':
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nepokojo-valy vzpomínky na slavnosti římské i
o několika letech tuhého pokání.
Pamatujme: neu-držíme-li ve své moci zraku
“výtch, neudrží-me v ní ani svých

myšlenek.

Nc—

oť d'uše nepokouší vlastně ani samu sebe; jest
ní sice ono stále doutnající ohnisko hříchu dě—
ičného, ale nástrojem zla jsou smyslové _ d\ůka
em toho je malé dítko, které nezakouší ještě našich
okušení, poněvadž jeho smysly nejsou ještě zlu
tevře'ny. Čeho je tedy třeba? Je třeba hledět a
evidět, a vtiskl-li se již jaký obraz v obrazivost
aši, je třeba ho z-ničiti naprosto v úplném zapo
-enutí. Sr-dce' může býti sice dobré, ale smysly
e obrátí, kamkoli chtějí: vždyť i dítě, které vidí
nerozumí, zadívá-li se v obraz zlý, pocítí po—
Zdějijednou, jak vzpomínky obživují, a všecky ty
dřívější špatné pohledy znovu se představují jeho
obrazivosti, aby je trápily. Oh-raďme tedy oči i uši
své trním, které by je svými ostrými hro-ty vždy
zavřelo všemu ohni nečistému; budeme-li tak či
nit—i,
pokušení nám neuškodí, nýbrž očistí nás ještě
více. Srdce pak řídí se podle ducha: náleží-li člo—

věk duchem svým Bohu nebo světu, bude podle
toho i srdce jeho mi-lovati buď Boha nebo svézt.
Tot-o mrtvení, jež má za účel chrániti se hři
3hu, má sice již velkou cenu, a jest k životu spra
vedflivému a k spasení potřebné; přesta'ti však
bezpečně jenom na něm jest jistý pád; my však
jsme slíbili něco více. slíbí-li jsme dopraciováivati
se až k vysokému stupni sebemrtvení Ježíšova!
My se musíme mrtviti, abychom se mu líbili ;z lá
sky k Němu, i když bychom snad jiné příčiny
0 sv. přijímání. — 18.
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k němu neměli; my se musíme mrtvi—ti,protože s
mrtviil On sám, aby se zalíbil Otci. To. jest mrtve.

ní pravé, které má prodchnouti celý náš život
býti jeho hlavním pravidlem. Vezměte si jen z
života Spasitelova ctnost, jakou chcete, každá nes
ráz kajícnosti. A nechcete-li dospěti až na tent
stupeň,

pak

vlastně

nej-dete až ke zřídlu—,abyc.

tak řekl, až k srdci, z něhož prýští všecka je
síla. A pokoušíte-li se býti pokornými, nebo zbož
nými nebo v Bohu soustředěnými bez mrtven
marně maří'te čas. Bůh chce, aby každá ctnost ná
něco stála; & byť i dnes ti nepřicházela za těžk
ta oběť ——dobrý

Bůh chce tě beztak

přivábí

sla'd-kostmijako malé dítě — však počkej jen, zítr
ucítíš! Vždyť i “milost člověka křižuje! Či ty t
necítíš? Nebereš milosti s Kalvarie, toho je-dinéh
a prav-éh-o jejího :zřídl-a? Láska 'k Bohu je vla-stu
jen. obětí.

Mrtviti smysly jest sice již něco velikého, avša
korunou ducha kajícnosti Ježíšovy v nás jes
mirt'vi'ti. se -— u-vn-itř.
—»

,
II

.((——

ĚLY- LI by se v naší koruně nebeské jedine)
.
skvíti pouze levnější oběti, 011, pak by t
koruna byla věru velice chudá ——vždyť život 1“
krá'tký. Avšak duše je činná i uvnitř, a dobrý Bult
jenž dopřává, abychom si!získali zásluh co možn

nejvíce, poskytuje nám možnost zapírati se i
každé myšlence i—v každém citu; a kdybychor
věrně používali jeho vnuknutí, vidělzi bychom, ž
oběti a zapírání, kterých od nás žá-dá, jsou nesko
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nale četné a každou chvíli jiného druhu. Nežádá
však Bůh, abychom všecka jeho vnuknutí na vc
nek uskutečnili, nýbrž abychom je. jenom. vůlí
svoj-řochotně přijali a opravdu také pohotově byli
je i skutkem provésti, když by toho žádal. Proto
není třeba trvati v tom: neb onom duševním stavu,
ale trvafti ve sjednocení vůle své s vůlí Boží a
chtíti pouze to, co On.
Kdo okouší slasti a útěchy 'v službě Boží, chtěl
by jí oko-ušeti stále; ale to není vůle Boží; jeť po
třebí vz-dáiti a od'říci se i útěchy a chopiti se kříže.:
vzpomeňme jen na ono poučezní, "které “nám dává
hora proměnění Tábor.
M*nozí by věru chutělj
sloužiti Bohu, jenom pro slasti z toho- plynoucí,
a neoplývají—li blahem a sladkostí při svých ado—
ra-cich, hned si .naříkají: »Ani se modliti nedovedulu
Ale to není prav-da — jsi příliš smyslný — to je

to! A je to veliká vada, hledati smyslných požitků
i v Bohu. Do-přeje-li ti jich Bůh, užij jich, užij té
slasti, ale nelpi na ní; jeví-li \se ti měně vlídný, po
koř se a netrať mnysli.Vždyť Boha musímepřecc
mi—lovaftivíce nežli jeho dary: to také musí býti

pravidle-m a zásadou tvého jedmání. Když svatý
Pavel unaven životem a ďábelským po'kušením,
které na něho dotíralo, prosí Boha, aby ho vy-.
svobo-dil: »Nikoli,<<praví mu Pánn, »posta-čí ti moje

milost a síla v slabosti se zdokonaluje“ (2. Kor.
12, 9.) Toto slov-o těší a sílí apoštola a klade! mu

na rty o něco později tato slova: »Překypuji ra
dostí

ve všelikém

srvém soužexní.<<(2. “Kor. 7, 4.)

Jenom mrtvení působí trvalou radost a pokoj
ducha a ne vnitřní útěcha: to je zákon vnitřního
18'
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živ-olta, že Bůh ob'lažuje jenom duši kající;

duše

Bohu ve všem poddaná podrobí si tělo, což jest
prárvě “nutnou podmínkou vnitřního pokoje. Sotva
že se jen trochu pokáráme, zapřevme, již cítíme
pokoj v srdci svém —- Bůh jej odměřuje podle

stupně, jak se dovedeme mrtviti. Mrtvení z ka
jícnosti vrací“ pokoj svědomí -—je to blahé vědomí
usmí'řené s.pravedxlifv-oustiBoží; mrtvení z lásky
dáva však rad-ost, pokoj .a jakousi sladkou útěchu.
která duši až omam-uje, oduševňuje i těl-o a duše
jako u vytržení jde za Bohem zapomínajíc, že jest
upoutána ještě tělem, jakož to také vidíme i v Zi—
votě svatých. Zkuste to, co praví-m, a přesvědčíte
se, že pokoj duše řídí se .podle míry sebezapírání

a mrtvení. A podaří-li se nám býti ctnostnými v
sladko'stech bez mrtveiní, řekněte mi pak, že jsem
lha-l. Po'hileďme

:'na- mulčenvíky: plesali

a zpíval-i

hymny uprostřed muk nejhroznějších. Necítili jich
snadi? I ovšem; ale oheň jejich lásky překonal- oheň,
který pálil jejich těla.
Pamatujme, že k svatosti vede pouze“ jedna
pravá cesta, totiž mrtvení. Bůchžádá od nás jen,
abychom „mu udělali místo v sobě, místo prázdné,
aby je mohl naplniti: »Dilata cor tuum, et implebo
illu'd — ro:zevři srdce svě a já je na'plní'ma _ sa
mo-láska však je vlastně plnost vlastního já __.
tu tedy musíme umrtviti. Svartost je tedy výsledek
sebezapírání.
Avšak je to těžké díl-o! Ovšem že, ale za to od
měnou za tento boj proti přirozenosti jest pokoj,

kterého by nám Bůh. jinak bez sebemrtvení dáti
nemohl — bylť by to pokoj klamný, zdánlivý. Ale
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dá nám jej teprve tehdy, až dluschakajíonosti v sobě
utužím'e, a až bu-de'me milovati oipravvdu Botha více

nežli jeho dary.
Nuže, nastupme tuto cestu k Bohu vedoucí:
Spasitel

chce vstoup-ietzi& přebývati

v nás drwchem

svým, kterýž jesrt duch mrtvení, stále se nám na—
bízí a čeká trpělivě, ale vše je přeplněn-o samolá
skou, není místa pro něho u nás, všecky brány
jsou mu zavřeny: i vida, že v nás pro smyslnom
celého živo—talevnější—ho i vnitřního není pro Něho

místa, opouští nás a odchází.
OZO

ŽIVOÍÉ PODLE PŘIROZENOSTI A
ZIVOT PODLE MILOSTI.
senťite
in vobis. quod ef.
in,Hoc
Chrisťo
]esu.

'

To ismýšlení
v sobě. které
bylo
v Kristumějte
Ježíši.
Filip. 2. 5.

'a

%'% IVOT
jest nepřítelem
vlastně jentohoto
živo-tživota
Ježíšůvje
v nás.lásky
Velikým

/ samoláska. Dvojí tedy život je v nás: pří—

rozený & nadpřirozený. Chceme-li býti Ježíšový
mi, musí jeho život 'V nás nabýti vrch-u & život při..
rozený musí se přeměniti &přetvořiti v oneln život

božský, v život víry, jímž jsou. živi spravedliví,
& -o němž „jest psáno: »Srpravedlivý žije z víry ——
i-unstus ex fide VlÍiVi't.<<
Pozorujme
tedy život přiro—

zený & sro-vlne-jme ho pak s životem Ježíšovým
vVJVnás a uvidíme, jak je to nutné, aby-chom žili-s Jc—
lee-m,

máme-li

ží—tipro něho.
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lVO'l' přirozený ří'dí duch
vlastní, duch
ří samolásky; jeho heslo jest: »všecko pro
sebe<<;prostředky jeho jsou ty, které mu dává na
ruku chytrost lidská, řídí se jenom přirozeným
svěltlem lidského rozumu, a jeho cílem jest vlastní
já jedině a přítomnost.
Život nadpřirozený řídí se naproti tomu du
chem víry; jeho prostředky jsou milost a zákon
Krista Ježíše, cílem sláva Boží. Dobře to vyslovil
sv. Augustín: »Město lidské začíná od samo-lásky
a dochází konečně až k nenávisti Boží; město Boží
začíná od lásky k Bohu a končí nenávistí k sobě
samému.<<

Život přirozený se plíží do života zbožného jak
ve světě tak v klášteře — je všude. A známky
jeho jsou utyto:
1. Olupurje, jak jen může, skutky nadpřirozené
o cenu a ráz nadpřirozený: počínáme konatri cosi
pro Boha a “končím-e k vůlí sobě; dopustili “jsme.

aby samoláska na chvíli odtrhla oko k nebi uipřeno,
dopustili jsme, aby por-ušila náš dobrý úmysl. a
již nejsou skutky naše 'pilné,_do.konalé před obii
čejem Božím: .No-ni—nvenioopera tua plena. Vše

chen rozdíl dvou skutků záleží právě v úmyslu.
skutek pro Boha vykonaný je dobrý, svatý, skutek
pro sebe vykonaný jest .pro nebe bezcenný.
2. Mění ctnosti křesťanské v ctnosti toliko pří
r-ozené.

—— Někdo

může ko-nati všecky

možné

ctností mravní, a přece se může stá-ti, že mu před
Bohem nebudou nic platné. Tomu určí zkušenost.
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A jak-ólje to neštěstí! Schází těm ctnostem ráz

nadpřirozený, a proto jsou porušeny a bezcenny:
schází jim ono spojení s vinným kmenem, bez
iehožto šťávy nem-ůlžeme nic pro nebe učiniti.
3. Je známkou, že se řídíme pouze duchem při

rozenosti, vyhledáváme-li ve svých milostech, ve
své zbožnosti, ve svém povolá—níjenom cti, útěchy,
slávy a vzpíráme—li se obě-tem a sebezapírání, kte
rého od nás žádají.
4. Také lásku .ke Kristu srnižujeme v ovzduší
Jřirozenosti, milujeme-li. I'l-o jenom k vůli sobí-„
milujeme-li Ho jen v tom, co “nám lichotí, nás cti,
1 ne v tom, co nás pokořurje a ponižuje — milu-je—

ne-li totiž v Kristu Ježíši vlastně jenom sebe.
5. Duch přirozenosti vplíží se docela i v naše
svaté přijímání, jestliže místo aby-chom v tomto
Zlí-leběhledali sílu a moc v něm obsaženou, chceme
)koušeti jenom jeho líbe—znos-ti,pokoje a slasti.
Natura ca-luli'daest et se semper pro fine habet:
)řirozenoszt lsti-vá hledá cíl vždy sama v sobě.

Jakou to hroznou moc máme: zkracovat, sni
žovat dary Boží
)vroce!

a m-ařit Jeho milosti a jejich

A jak poznáme te'rnto život přirozenosti v sobě?
Dod—lepohn'ultek, kterými: se řídí _— pro koho, proč

ednám, ptejme se.
'
Ale přiznám se, je to velí-ce nesnadné: Natura
:allida est — přirozenost a samoláska je lstivá, do
lede šálibi: tají se, skrývá se za dobré- zevnější
zdání a ukazuje nám jen dlobrou stránku našeho
ednání __ vše totiž, co konáme, mívá obyčejně
lvoj-í stránku: dobrou i zlou: passione interd-um
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movemur et zelulm putamus ___my myslíme, že je
to horlivost, čistá, nezištná horlivost, a zatím je to
náruživá samoláska, která nás k činu pudí.
Hilavním pravidlem jest, že přirozenost hledá ve
všem samu sebe, svůj prospěch, aby ze všeho
něco měla .a užila — podle této známky ji vždycky
poznáš s jistolt-o-u.Také „podle účelu ji lze pozfnati

— chce si hověti, nechce býti na nikom závislá,
pracuje s horlivým spěchem, jenom aby už se té
práce zhostila .a s chutí koná jen to, co se jí lí-bi.
'Čl-ověk ;sv-atý, nadpřirozeným

životem

"ž-ijící

jest vážný ve svých povinnostech a ne vždy milý,
nebot boj, který vede neustále, činí jej přísným
na sebe i na jiné.
Člověk přirozený jest oblíbený, poctivý, ochot—
ný a úsluvžný — dovedl ctnosti své chytře snížiti
&koná jen ty, které mu získají obliby.
Přirozen—o'st,tot tedy náš nepřítel: je to lupič,
Dalila, ďábel sám: dovede tisícerým Způsobem „ze
života božského učiniti živo-t pouze lidský, ze ži
vota z víry život pouze přirozený, na místo lásky
k Bohu stavěti lásku k sobě samému, na místo
nebe stavěti zemi!
-——)) II

((—

ROTlOŽ musíme si o-svocjiitive všem smýšlení,
jednání i cí'tění svélm nadpřirozený živo-t

Ježíšův.
]. Člověku

přirozenému \'nu-ká a pořádá ve—
škero myšlení pouze ono neblahé >>já<<
— všecko
totiž pochází ze sam-o'lásky, která se pohybuje je
diné v mezích prospěchu svého.
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Člověk nadpřirozený naprooti tomu smýšlí tak:
to: Co soudí o této věci neb oné Kristus? A uvádí
své smýšlení v :SOMla'd
s Mistrem svým. S'mýšlí ltak,

jak mu vnuka milost, 'ba on jakýmsi pudem dovede
rozeznávati, co jest přirozeného a co nadpřiroze
ho v myšlení jeho, i když myšlenky jeho svou
přirozenou stránku zakrývají, on ji dovede odkrytí:
& dá-li “se i takovými myšlenka-mi na chvíli vésti,
však hned cití nepo-koj v nitru svém, který ho upo-

zorní, že musí srd=cesvé povznésti výšeszuae
sursum suint sapite. O to pečujte, co svrchu jeste
(Kol. 3, Z.)

2. Člověk přirozený posuzuje vše pod. dojmem
vlastního svéiho prospěchu, blaha, poho-dlí a smy
slnosti své, a zamítá vše, ba vzpírá se proti všem!.,
co ho stojí přemáhání, anebo je k tomu lhostejný.
Člověk duchovní posuzuje vše podle Krista,
podle jeho slova, vyslovil-li“ se o té vě'ci, anebo
podle jeho příkladu, který nám zanechal; a když
obojí tento rád-ce mlčí, ptá se milosti, kterou mu
právě v tu chvíli Bůh dává: »Sicut audio, sic iudié
co -— jak slyším, tafk soudím<< _ toť je základní
pravidlo, jak 'má 'souid'itičlověk duchovní.

Řídí-li se jím-, soudí dobře, poněvadž osvílcen
milostí nehledá leč slávy Boží a zalíbení Bo'žílhove
všem: »Et iudieium meulm iustutm est, quia non qua
ero voluntatem meam, se'd eiuis, qui mísit .me — a
soud můj je spravedlivý, nelbo nehledám vůle své,
nýbrž

vů-l'i to-h-o, jenž

lmne =p-osl=a»l.<<
(Jan

5, BO.)

3. V fkonání svém člrověiktělesný pro-půjčuje se
jen k tOITltll',co je mu po chutí. Co z toho? Chce
271

ŽIVOT PODLE PŘIBOZENOSTI

míitihned nyní ze všeho něco _ i z práce chce míti
slast a požitek.
Člověk nadpřirozený koná vše pro Boha a ne
pro sebe. Nehrouží se zcela v dílo, neztrácí Boha,
abych tak řetkl z dohledu a směřuje k vyššímu.
božskému cíli, 0 nějž právě jedná. Nezáleží mu
tak na skutku samém, jako na cíli—
jeho, jímž jest
Bůh. A proto je tak dokonale 'svobo'den: snadno se
dá do díla, “Sina-dnoho opět zanechá, jedině vůle Boží
rozhoduje, co má idělati. Směřuje toliko k Bohu a
také Ho ve všem nachází.
Ba on vy'cilti již předem, co se Boh-u líbí. Má-li
před sebou “dvojí věc .na vybranou _ jednu nebo
druhou, oh — jak snadno zvolí lepší — totiž tu,
která je Bohu milejší.
3. Konečně člověk přirozený trvá otr-ocky
v těch stavech duševní-ch, které jsou mu po chuti:
nalezá-li slast v modlitbě, nebude jí chtít zanechati,

ani kdyby ho poslušnost amebo láska'odvolávaly;
& tak se to má i s jinými stavy duševními: aby
mohl zůstati v klidu, zamítá všecky, které jsou jeho
přirozené choutce na odpor. Ale ať činí cokoliv.
je stále nespokojen, poněvadž Bůh přece nemůže
dopustiti, aby došel svého ulkojeiní v cíli pouze
přirozeném.
Člověku

na-dpřiroZeuněšmujsou

naproti

tomu

milé všecky stavy, v něž ho Bůh postaví; všech
dovede užíti k dobrému, ve všech dovede najiti
milost Boží, příležitost k ctnosti, k oslavě Boží:
slovem, žije z Krista Ježíše.
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, A ještě více, žije s „'Ní'ma v Ně'm, v dokonalém

společenství života, ve společenství dokona—
lém, poněvadž jsou lp'řiněm všecky podmínky spo
lečenství čestného.
1. První" podm-inka jest, aby to byli lidé čestní,
kteří spolu v společenství vcházejí. — Nuž a Ježíš
jest čestný — či lčipe řečeno, jest veškeré cti íkla—
nění hoden. — Ale my, ach„ jaký pak my titul
mám-e? Ježíš se spokojí již tím, jsme-li ve stavu
milosti — budeme-li jen čísti, stav milosti nahradí
vše ostatní, pro-tože milost činí nás dí-tzkamiBožími.
chrámem Du-c'haSvaté-ho, tspojuje nás 's Kristem jako
údy jeho ;a umožňuje .mu, aby působil v nás a skrze
nás jako skrze údy svého těla. Ale jestliže těžký
hřích nás po'skyrni'l, jaiké neštěstí! T-o společenství
je zrušeno, protože jsme pak bezeotni a Ježíš spo
lečenství ,s námi d\ržeti nemůže!
'
uHříchlehký neruší sice tohoto společenství
zůplna, ale ze'slalbsu-jeje, brání Kristu v jeho půso
bení a uvolňuje pouto vzájemného svazku. Oh,
budme čísti, pro'sti i všedních hříchů — vždyt je
to tak snadné, poněvadž se jich můžeme zprosriti
vzbuzením lá'sky anebo nějakou svátosti-nou. A čím
jsme čistší, tím jsme čestně-jší a tím těsnější jest
společenství Ježíšovo s námi; stupeň tohoto spo-_
jení závisí na stupni čistoty.
2. Druťhápodmínka společenství jest, aby každy
z členů přinesl nějaký vklad, aby společenstvo
vládlo svým společným jměním.
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Ježíš přináší vše, co jest, a vše, co má: všecky
po'kl-ady milosti a slávy, slovem: sebe _—Bo'ha.
My pak musíme přinésti vše, co jsme obdržel-i

věnem na křtu svatém, všecko bohatství milosti
posvěcujíci i vzácné a veliké dary Ducha Svatého
v duši naší přebývajícího ——
a ještě více: musíme
přinésti vše-cko své vědění, ctnosti, zásluhy _—
zkrátka vše!
_

Ale má-li naše společenství trva-ti, musíme dáti
záruku, že nikdy se netkneme základního vkladu
ani úroků (až při roz-puštění společenstva _ při
smrti .— a že nepožádáme nikdy nic zpět! Zpytuj—
me se, činíme-li tak! Někteří dávaj—ímnoho, jiní
méně; řeholník vkládá svoji- s-vo-bodu, právo na

časné stat-ky, právo na lásku jakéhokoli tvora -
a proto také má větší podíl ze zisku; než ať ;iž
jsme vložili cokoli, vytrve-jme a neb-erme ni-c zpět!
3. Konečně každý člen společenstva musí při
spívati“ nějak k společnému podniku a přispívali
obětavě a nezištně. My přispíváme svoeu ptačí a
svým utrpením.

A Ježíš apři—spívátím působením,

které se děje v nás a skrze nás: vždyť on je to,
jenž působí v nás. nás sílí a řídí, bez něho nic
b_v-chom(nemohli, buďme jen tak ochotni k dílu
jako On, neúnavně prarcu'jíce k společnému cíli -—
oslavě Otco-vě. Povslyšme, jak on líčí své působení

v nás: Já jsem vinný kmen — On je ta míza, která
dodává nám ratole—stem síly a plodnosti.
Ba ujišťuje—nás,budeme—li v společenství

_
.s Ním,

že vše, začkoli požá'dáímeOtce, On, Ježíš, sám nám
učiní. »Si manseritis in me, quodcum—quepetieritis,
hoc Íaciam, ut glorificetur
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“budete prositi ve jménu -m-c"m,učihím to, aby oslu—
ven byl Otec v Sym-u.<<(Jan 14, 13.)

Konečně důtklivě nám klade na srdce, abychom
zůstávali v jeho milováiní, jako On zůstává v Otci,
v němž DůlSObÍvše, co uv-Něhovidí; a zůstati v jeho
milování, jest vlastně míti podíl na b-ovž-skéjeho
působnosti, působiti v Něm & skfrze Něho. Čeho *
byich-o—m
pot-om ještě nedokázali? »Omnia possum in

eo, quid me confortat — mohu vše v Tom, který
mne posilu-je.“

OK)

pRAVipLo ŽIVQTA

NADPRIIQOZENEHO.
In via vitae non progredi. re-

Kdo nejde v před. jde zpěč.

qredi esf..

život jeví se pohybem.

A chceme-“li p—odati

0/ přírodě
jest všeotbecně
plat-ný na
tzákon,
že
výměr nečinně,
mrtvé hmoty,
př. ne
rost-u, pravi'me: je to cosi, v .čem není pohybu.
V čem je život:, v tom jesti pohyb: květiny, stro
ny“ jsou v stálé'm vývinu do výše i šíře; i voda,

ač je neživá, cipo'hybu'je-li se, hnije; ani oheň !.vy
nehořel bezz pohybu! proudzu vzduchového-, jenž
piame'nem jeho šle-há vzhůru.

Podobně je tomu i v řádu rozu-movóm. Ten, kdo
se stále nepři'iiěuje, v—je-hožmysli neděje se stálý
přiliv a o—dlivpoznatků,

stává se n-evědo-micem; pa—

měť, jak již staří řikali-,nesílí se leč stálým cvikem.
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Nebu—de-lTi-žtomau- podobně

i v řádu

nadpřirO-ze

ném? Jistě že! Vždyť Bůh je jeden, a všecky zá
kony základní, které dal, řídí—.setýmž chodem a
mají tytéž vlastnosti. toliko. způsob mění se podle
řádu, v němž

mají p—ůsobiti. Zná'mko'u fnašeaho ži—

vota nadpřirozeného musí tedy býti také pohyb,
postup.
.
A musíme „po-stupovuatikdokonalosti; poněvadž
vš'a'k tohoto cíle nikdy nedo-jd—eme,nesmíme nikdy
se zastaviti., nikdy ustá-vati. Slova, jimiž nás Spa—

sitel poučuje o dokonalosti, patrně poukazují na to,
že je nutno stále pokra'č-ovati, po-stupovaatikupředu:
»Poáď za mnou a nálsledu'j mne,<< říkal, anebo:
»Choďte, dokud máte s-včtlo.<<(Jan 12, 35.) A v Sta—
rém záko'ně ře'kfl'Bůuh Abrahamovi: »Choď přede
mnou a buď doškonalýla (1. Mo-jž. 17, l.)

Cíl, k němuž se máme bráti, jest dokonalost
Krista Ježíše, jenž jest Opět věrný obraz dokona—
losti Boha samého: »B-uď-te dotko—nalí,jakož i Otec
váš nebeský dokonalý je-st!<< Alle poněvadž" cíle

tohoto dosáhnouti zsp'lrnanelze, jsme povinni stále
kráčeti dále-, nikdy nám nesmí na mysl přijí'ti, ze
jsme již u konce a že smíme u-stati'. — Prostředky

pak k dosažení této dokonalosti jsou: zachovávat
přikázání a plnit evangelické rady. Přikázání jsou
pro všecky, rady zavazují jen ty, kteří jsou k nim
povolání v řeholním stavu.
A což osoby zbožné ve světě žirjící nemu—síje

plni-ti? Ovšem inemusí, nejsou povinny, ale je to
nebezpečné pro ně, chtějí-li se s'pokoji'ti toliko
plněnílm přikázání. — Chcete-li se spoko-jiti pou/.c
plněním přikázání, pravím. já t'akorvým, nelze ván.
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ovšem něco VYtýklalti,nehre51te: jeť hřích přestou
pe-nízákona a poněvadž r'a'dy — jak již samo jméno
ukazuje, nejsou »zá-ko-n, nezavaz—ují pod hříchem,
to je jasné. Ale představme si, jak se žeme veliká

bouře pekelná; ďábel postaví proti vám všecky
s-vél pluky, pokušení se množí a zvětšují — jak
dlouho asi vydrží duše vaše tot-o obležefní, má-li
kolem sebe pouze jednoduchou hradbu zákona?
Jistě že ne dlouho! První průlom v hradbě roz
hod-ne porážku vaši; kdybyste však měli. kolem
sebe trojnásobnou hradbu ochrannou: zbožnosti,
stálé modlitby .a zákona, pa'k než by nepřítel první
a druhé a třetí dobyl, zbylo,by vám vždycky ještě
dosti času, abyste vola-li k Spasiteli: »Dominc,
sativa nos, 'perimu-s ——
Pane, zfachovej nás, hyneme!<<

Řeholní osob-y jsou ovšem .zavázámy plni-ti
evangelické rad-y sv. slibů a řehole, v nichž jsou
obsaženy.

Avšak

řeholní pravidla

sam—anepřec—

pisují vše-oku možnou dokonalost. Drží-li se řeholní
osoba jen jejich litery a newniká-li v jejich ducha,
tehledí-li je rozšířiti na veškeru dokonalost, která
je v jejich smy-slu u'tatjena, to jest na dokonalost
samého Spasitele, přihodí se jí podobné neštěstí,
jaké jsem'předpověděl osobám zbožným ve světě,
které se chtějí obmeziti jen na plnění zákona: bude
z ní jen mrtvola řeholní osoby.
lNesmíme se tedy nikdy spokoj-iti tim, co máme,

nýbrž pokračovati stále; zastávka v postupu jest
zvěst jistého ;pá-du,ano známka jisté a brzké smrti:
střela, která již neleti výše, paldá již jistojisstě dolů
a zary=je se v prach.

Než vy m'i řeknete: »Ale to je hrozně: nepo
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stwp—ují-li,umírám prý, ale vždyť já ani nevím,
postupuji—Ti čili nic -— podle

čeho

to poznám?<<

Podle těchto známek:
1. Vybral jsi sobě už určitý nějaký úh=or, na
němž ohceš dokonalost .pěstovati? Určil j-si sobě
přesně a jasně, kterou vadu chceš vykořeniti a v
které ctnosti se cvičiti? Pak-li ano-,jistě postupu
je—š;chápeš-li se hneddalší práce, jak jsi s první
hoto-y„ pak se .o tebe nebojím, jeť to patrné—'zna
mení,“ že pokrarč—uješ.Důkazem toho jest, co ve

své horlivosti říkáš: »Ach, ještě tohle, ještě tahle
ctnost mi schází, ještě tuhleta neřest mne hyzzdí,
jako bodláčí hyzdí vzdělasné p-ole.<<A ty hned se
dáš do díla, abys ji vy—kořenil.a nepřestaneš, až se
ti to podaří.

Naproti tomu však říkáš-li: »Nebudu se cvičiti
v „žádné zvláštní jednotlivé ctnosti, raději budu
hlerděti, aby-ch trval v stálému sjednocení se Spasi
telem; myslím, že není třeba-, abych si vybral tu
neb onu určitou ctnost, a v ní se cvičil, budu hle
děti, abych se cvičil ve všech najednou, jak —e
příležitost n-askytne<<__ mluvíš-li tak, mluví z tebe
pohodlnost a lenost! Ani té příležitosti, až se ti
naskytne, nebudeš c'htíit viděti! Tak mluví člověk,
jenž se stává vlažným a nemá d-os'ti odvahy, aby

vzal do ruky motyku a sekeru.
»Mil-uji Boh-aa _ .pl'aeVÍŠsnad _ a nepostoupíš-Ei

o nic dále, jsi líný, a tvé dobré úmysly tě přivedou
k zatracení. Nebo pouhá předsevzetí vedou v zá
h—ubu,
a peklo-je dlážděno samými dobrými úmysly,
kterých lenost a zbabělost nepr-ovedla: jsou to
květy podzimní, neplodné, poněvadž jim schází ob
27.8
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živující slunce lásky. A kromě této lenosti :jest v
takovém jednáni obsažen i výsměch. Dokonalosti
přece nelze nabýti jedním rázem: je to zlatodol,
jenž tu a tam opotdál vykazuje malý pramen zlata.
a to ještě teprve “podlouhém dol—ování.Co byste
řekli dí'tk-u,které by stále uljišťovalo matku o své
lásce, ale nechtělo by jí dokázati svým chováním.
poslušnosti a plněním jejích přání? Zdállo „by se
vám, že to dítě své matky nemiluje, anebo že ji
miluje jed-iné z prospěch-ářství, že je sobecké — a
měli byste ..pravdu..—- A'ch, co lidí se v té příčině
klame, říkají-li jen: »m-ivlru'ji
Boha a chci konati vše.
co c-hce!<<Ano-, chceš — ale jen pod! tozunpodmínkou.
nebude-ii od tebe nic chtíti ——duodáváš k tomu
tajně v srdci svém —-—
ačkoli se k tomu přiznalti ne

chceš. V tomto stavu se nalézá duše, která mívala
druhdy dobrá předsevzetí, a pak upadla do vlaž—
nosti. Spoléhajíc na .síl-utěchto svých prvních: před
sevzetí. neobnovuje jich ani podle svých nových
potře-b, nových předsevzetí 'nevabuzua'te,a tak trvá
jenom v té neurčité náladě. že by chtěla po případě
všecko kona'ti — aniž kdy skutečně koná.

Po-—

hleďme jen do srdce svého. vzpomeňme si na dny
své vlažnosti a p'řesvěšdčíme se téměř m'akavě, že
je pravda, co právě pravím.
Vl|
Svatý Bernard ří'kával svým zakům:
»Non est

perfectum
jít-i pouze
dobře, že
určitému,

nisi parti'cula-re<<_ »doko'nalos—tilze do
po částech.“ Ten-to veliký světe-c věděl
pravá horlivost bo-jiuvjevždycky proti
jerdn-otlivé'm'unepříteli. kdežto vlažnost

pod záminkou, že chce bojovati se všemi najednou,
o sv'. přijímání. — 19.
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vlastně se konečně za našimi zády se všem'
omlouvá.
Abychom se vyhnuli této lé-čce,musíme se vrá
titi k prvnímu svému zvláštnímu, určitému před

sevzetí. Pán vytýka'je jednomu ze sedmi biskupů,
že 'zvl'ažněl, řekl mu: »Prv'ní skutky konej prima
opera fac, vrať se k tomu, jak's činil dříve, nebot“
třebas se zdáš světu ještě dobrým, nemáš již pů
vodní své horlivosti; ne-li, přijdu na tebe“ a pohizu
svícnem svým 5 místa jeiho.<<(Zjev. 2, 5.)
Ano. raději u-vildím,že třeba i v boji klesáš, jen

když bojuješ proti jisté, určité, jedmotlivé vadě,
nežlli bych tě vilděl bojovati proti všem _. co?.
vlastně jest tolik jako proti žádné z nich _—a rzi
kdy neklesa't!
2. Druhá známka nevylučuje první, ačkoli proti
první, 'která záleží .v jednotlivosti, spíše má I'álZpo
Všechny; je to totiž upřímná snaha. a účinná konati
vš e ck o. co možno nejlépe, a účinná bázeň před
hříchem, která nás pobízí, abychom se co nejpoč
livěji vystří-hia'lii hříchů nejmenších. Jest obsažena
\' slovech Spansitelovýrch: »Beati, qui esuri-unt et si
tiunt junstiltiama — »bla-hoslavelni, kteří laučnějí a
žíznějí po spravedtlivo-srti.<<(Malt. 5. 6.) Tato druhá

známka věstí .náampostup ještě rychlejší nežli (první,
a proto měli bychom se snažiti. abychom opravdu
lačněli a žílzmili. — Avšalk není to povinnost, řek
nete mi snad. Al'e myslíš-li, žel-s učinil dost, anebo,
že činsíš dosti. jsi nehoaden lásky Boží, nehoden.
“abys u nohou jeho p-o'kvle'kl.Nebo jakže, ty myslíš,
že's naplnil pln-ou m-íru' lásky před Bohem, který

zašel ve své lásce k tobě až do krajnosti?! Vždyť
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možná, že to. co konáš, nestačí ami na zaplacení
dluhů, které má za tebou spravedlnost Boží, jakž
teprve na splacení jeho átsky? ()h běda tomu, kdo
si myslí, že vykonal již dosti: zastavil se, ne—
postupuje Vpřed, nýbrž ulstupuje vzad.
Všimněte si však, že tento lhlad, tato žízeň po
sprfawveldílšnostia po SVfaJÍOStÍjest

vevl'icc rozdílná

od

oné tužby .a úmyslu konati vše dobré, o němž jsme
se před chvílí zmínili. Ono jest jakýisi druh spo—

kojenosti a sebedůvěry, kterrá pohrdá cvi'ke-m v
jednotlivých ctnostech a čeká na příležitost, aby
jich konala; tato .však je vyhledává a vyna'lcf'zá..
a láska je vymalézavá.
3. Avšalk obě tyto známky nebývají na první
pohled viditelné — často je neb-e tak zachmuřeno,
a bouře tak prudká, že těžko viděti jasně a roze
znati stavy
stu'pu'jeme ?

duše

své.

Jak—žtu poznáme,

že p:...—

Na to odpovídáme, že podobné stavy jsou jen
přechodné. a přicházejí jenom, aby vyči's'tily
ovzlduší. Je dobře, když se nám časem zdává, že
děláme málI-o; aspoň nás tato myšlenka p-obí'dne
k rychlejšímu postupu. A ostatně pokaždé i když
chmury nejčernější zatemní fnaše svědomí, zůstává
přece V srdci jalkáSÍ pevná jistota, že jsm-e dosud
ještě neučinili krok dozadu: a toto vědomí, které
uvnitř

nás

bl-aží a upokosju—je,je třetí zná-mikon,

nebot máme-li i ve chvíli největších pokušení :)
zmatlků jistotu, že jsme nepostoupili dozadu, jest
zřejmé, že tato vnitřní jistota má pevnou oporu.
Buďme teldy kli'dni stran svého postupu, neboť tato
známka třetí'jest nejjistější a téměř neklamná.
19'
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Nepostu-po'vati “znamená tedy

ustupovati a u—

stoupiti naznět, znamená smrt, znamená ztratití vše,
čeho jtsme si dříve dobyli.

Zk-oumej—mese tedy, po—

kračujeme-li, anebo stojíme-lí; zkou'mejme se po—
dle oněch tří známek, o nichž jsme nahoře mluvili.
Uciňme (předsevzetí u'r'čitá a přesná. že napravíme
své chyby, a n'abu'deme ctností, které nám Schir
zejí; s tímto předsevzetím spoj'me i vroucí touhu:
více“ a víc-e mial-ovatí & vždy pečlivě se varovati
hříchu, ano i zdání hříchu, pak budeme postup—ovat!
neu-stále, až do:-jdeme k pra-hu vlastí nebeské, kde
všechen postup přestane, kde spočifnerme v Bohu,
nad nějž dále a výše postu'povati nelze.

.. l'.\\
_ ,..".23

álúeůx-

*.'/_

\

,

..

_.

DOSLUV K DlRUHĚMU VYDÁNÍ,

DOSLOV K DRUHÉMU VYDÁNÍ.
Dvě okolnosti dodávají tomuto vydání zvlášt
ního významu. Spisovatel, z. jehož spisů jest
tento překlad pořízen, byl! mezitím prohlášen
za blahoslaveného. Dne 12. července 1925 vřadila
církev sv. zakladatele kongregace Nejsv. Svátosti,
Petra Juliána Ey-marda.*) mezi blahoslavené a tím
vtiskla "jistě i jeho spisům nejlepší doporučení.
A druhá událost, která není též bez významu pro
toto druhé vydání, jest, že synové blahoslaveného
spisovatele toho-to spies'ku usadili se mezitím 1
v naší milé vlasti a zřídil-i i v naší republice trůn
stálé výstavy Nejsv. Svátosti v Brně, v 'chsrám-u

Svaté Maří Magdaleny (Františkánská ulice č. 2.3,
kdež přijímají i_.z našeho národa za čekatele ty,
kteří vedeni volání-m Božím chtě-jí život svůj za
světití doživotnímu klanění Nejsv. Sváto'sti.**) Kéz
duch blahoslaveného zakladatele mluv" z tohoto
jeho spisku i po naší drahé vlasti a probouzí zde
du-dhavíry, lásky a klanění...
V Č. Budějovicích, dne 12. července 1926.

Překladatck
_—
*) Život a ctnosti Petra. Jul. Ryman—da serpzsal
Jan “Taglliakoro. (Obča-nlskiá.tiskárna. Brno.)
“) Kdo by si lprřárl'mrtě-itěijší-chzpirá v o-podmínkách

přijímacích. nechť si d-o-pí-šue:
Kongregaci Nejsv. Svá.

tos-ti v Brně, Františkánská

2.
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