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0d narozeni ctihodného sluhy Božího až do jeho
vstoupení do kongregace nejsvětějšiho Vykupitele.

I.

Narození a 'nejůtlejši mládí ctihodného
sluhy Božího.
Ctihodný sluha Boží Klement Maria Hofbauer
narodil se dne 26. prosince 1751, právě v té době,
kde duch liché osvěty a úpadku ryze křesťanské
zbožnosti, proti němuž bojovati sluhovi Božímu za
úlohu životní určeno bylo, spoustu svou prováděti
počal, a od státu prvního schválení a podpory do
cházel. Tasovice, úhledné to ves na Moravě neda
-leko Znojma, byly otčinou sluhy Božího. Dle zbož
ného mravu věřícího lidu byl ještě v den narození
svého v krásném, naoebevzetí Panny Marie zasvě
ceném kostele farním od“kaplana premonstrátského
kláštera Luckého, P. Adolfa Dujardina, pokřtěn.
Kmotrem mu byl Michal Jahn, otec později svými
spisy známého Jana Jahna. Na křtu svatém obdržel
novorozený jméno „Jan“; nebot později teprve, jak
uslyšíme, dáno mu bylo jméno „Klement“, kterým
pak dále obyčejně se nazýval.

_

Otec jeho, Petr Pavel, narodil se v Moravských
Budějovicích, anazýval se původně Dvořák, avšak

když do německé krajiny se přistěhoval, poněměil
své české jméno dle tehdejšího obyčeje země i doby,

a jmenoval se ,Hofbauer“1)

Prováděl živnost

řeznickou, více však ještě polní hospodářství a vi
nařství, a byl činným a zbožným mužem.
Matka jeho jmenovala se Maria Steerová, a.
porodila svému manželu 12 dětí, z nichž s naším
sluhou Božím ještě tři bratří a sestra na živu zů—
stali, a mezi nimi on nejmladším byl, jelikož tři
ještě po něm narozené zemřely. Onat to byla, jíž
prozřetelností Boží bylo svěřeno, rozvíjeti zárodky
cnosti a svatosti, kteréž v duši tohoto dítěte vlo
ženy byly. Otec totiž zemřel ve stáří 47 let dne
26. července 1758, když náš Klement sotva půl

sedma roku stár byl, a tak musela tedy matka
starost o vychování dítek sama na se vzíti. To
pak ona činila se všelikou horlivostí zbožné matky.
A jestliže všem svým dětem tuto horlivost věno
vala, tož stávalo se to s její požehnaným synem
nejmladším ve zvláštní míře. Jeho již tehdy, když
ještě pod srdcem nosila, zasvětila službě Boží. Snad
měla již nějaké tušení, co z toho dítěte býti má.
Když otec zemřel, předvedla .hošíka k obrazu Ukři
žovaného, a pravila k němu tato velevýznamná
slova: „Hle, Tento jest nyní tvým Otcem; přiěiň
";se, abys po té cestě chodil, kteráž se jemu líbí !“
Slova tato padla jako símě úrodné v něžnou mysl
dítěte; písmem nesmazatelným byla vepsána v jeho
. paměti. Casto mluvíval ještě i v pozdních letech
*svých o tom velikém štěstí, že tak zbožné, boha
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1) Ve farních knihách Tasovických, jakož _iv dopisech
ctih. sluhy Božího mění se pravopis jeho jména,
brzy nalezá se Hofbauer, brzy Hoffbauer.

bojné rodiče měl; ale se zvláštní úctou vzpomínal
vždy na matku 'svou, kteráž s takou láskou a mou
drostí cestám Božím ho vyučila, a která (doklá
dáme my) jiskru svatosti v mladistvé duši jeho
dřímající v plamen roznítiti se snažila.
Již záhy učila se ho modliti a některé skutky
zbožnosti a cnosti konati, a to — se zdarem nej
lepším. Hošík vyhovoval přáním jejím co nejlépe,
a poddával se jejímu vedení s takovou radostí a
vroucností, které zřejmě v něm jevily dítě milosti
a budoucí nástroj zvláštních záměrů Božích.
Jak krásná to byla podívaná na hocha, an v'
něžné zbožnosti nejblahoslavenější Pannu a jiné
svaté nebeštany uctívati se snažil! — Největší ra
dostí mu bylo, mohl-li postiti se k jich úctě, a
jmenovitě v sobotu tím Bohorodičce svou lásku
osvědčiti.

Moudrá matka, kteráž s radostí na toto smý
šlení svého dítěte pohlížela, dovolovala mu toho;
nenechávala mu však toho na vůli, nýbrž při
kázala mu, aby jí pokaždé o dovolení žádal, by
takto hoch ve všem svou vůli a své náklonnosti
přemáhati se učil; — bez jejího dovolení nesměl
se _postiti, a poněvadž věděla, jakou radost mu půst
k úctě svatých a zvlášť, blahoslavené Panny spů
sobuje, užila toho, aby ho ku konání všech cností
povzbudila. Chtěl-li. se postiti, dala mu k tomu
dovolení jen pod tou podmínkou, bude-li se dobře
chovati. Za to ale ho také nechválívala, jak by
jiné matky nerozumné byly snad činily, nýbrž na
opak, bývala k němu vždy vážnou.
Pokrmy, kterých si hoch svými posty ušetřil,
rozdával pak mezi chudé děti, a jásal v srdci svém,
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mohl-li tím jiným malou radost spůsobiti. Někdy
dala mu matka také několik krejcarů; také ty přišly
brzy do mkou chudých, anebo si je ukládal, a dal
pak za ně sloužiti mši svatou.
On modlil se rád a horlivě. Růženec, který mu
později tak milým byl, a jímž jsa mužem tolikerých
vítězství měl dobytí, nebyl také v dítěcích rukou
jeho pouhou hračkou — on modlíval se ho s_vrouc—

' ností a láskou. Casto bývalo ho slyšeti, an své
bratry a čeládku domácí k modlitbě napomínal, &
kdežto jiné děti nejvíce radostí ve hře a žertování
jevily, nacházel omilostněný hoch svou největší ra
dost v obcování s Bohem, v navštěvování kostelů
a oltářů, kdež nejsvětější Svátost se chovala. Již
tehdy Bůh zvláštním spůsobem k sobě ho táhl, a
naplňoval ho duchem svým. Vždyt chtěl z něho uči
niti muže, jenž měl ve svět vystydlý, lásky knebi a.
k obcování s Bohem prázdný vněsti nový oheň,
novou lásku; a proto třeba bylo již v útlém mládí
srdce jeho v plamen svaté lásky ponořiti, a, onou
radostí nad věcmi nebeskými ho naplniti, kterouž
on pak sám svým bližním vštěpovati měl.
Lépe než vše ostatní označuje tehdejší du
ševní stav zbožného dítěte následující stránka: Když
jednoho dne matku svou provázel, sešli se s někte
rými příbuznými, kteří na otázku „co děláte?“ od
pověděli: „Krátíme si chvíli!“ Osmiletý hoch ne;
porozuměl této odpovědi a ptal se tedy matky, co
to znamená. Byv pak o významu těchto slov poučen,
počal teprve řeči té velmi se diviti, — on jí ne

mohlpochopiti.„Nemají-li ničeho na práci,“
zvolal,měli by se modliti-l“
tkví v těchto slovech dítěte! —

Jaká hle moudrosť

Nemůžeme se tudíž diviti, vypravuje-li se nám,
že hoch všeobecně milován, ba i ctěn byl. Tehdy
navštěvoval školu v' redišti svém, a učitelé i žáci
milovali ho, a nezřídka býval od oněch těmto za.
vzor stavěn. Také kněží v jeho rodišti, kterýmž
velmi často u oltáře při konání oběti mše svaté
posluhoval, s radostí naň pohlíželi a vzdělávali se
jeho zbožností, nevinností a poslušností; bezpochyby
od nich již tehdy v počátcích řeči latinské cvičen byl.

\Bylit to krásní počátkové _

spanilé jaro,

z něhož bylo lze souditi na požehnaný, úrodný pod
zimek. Ctnosti, jimž na pozdějším apoštolu se ob—
divujeme, shledáváme již na hošíkovi jako něžná
poupátka: totiž velikou lásku k modlitbě, v kteréž
stejnou měrou víra naděje a láska k Bohu se tuží,
pravou lásku kblížnímu, něžnou úctu k matce _Boží
a tak přísné sebemrtvení v požívání pokrmů a ná
poje, že, ačkoliv otec jeho vinici měl, on předce
nikdy vína píti nechtěl, jakž toho také až do pozd
ního stáří zachovával.
II.

Sluha Boží vyučí se pekařstvi, přijde do kláštera.
Luckého a stane se poustevnikem.
Až do 16. roku věku svého dlel Jan Klement,
miláček své matky, v domě otcovském. Okolo roku
1765 změnily se však poměry rodinné. Sestra Barbora

se provdala a matka postoupila jí dům; tři bratři
pak, Karel, Heřman a Vavřinec, kteří vesměs pro
váděli řemeslo otcovo, odstěhovali se z Tasovic.
Karel účastnil se polního tažení proti Turkům a
vyslouživ svá vojenská léta, usadil se ve Sv. Ondřeji

u Temešváru; Heřman šel do Znojma a Vavřinec
do Bratibrunu pozdějf pak do Drnoholce u Mikulova.
Jan, kterémuž vyšší síly v duši vloženy byly,
toužil vždy zcela službě Kristově ve stavu du
chovním se zasvětiti. To bylo též matky jeho nej
vřelejším přáním; avšak prostředků k dalšímu vzdě
laní se nedostávalo, a tudíž nezbývalo mu leč vy
učiti se řemeslu. Otcovo řemeslo řeznické nezamlou—

valo se jeho chuti; příčiloť se jemnému citu jeho,
ózvířeti ublížiti neb je dokonce zabiti.
Vyvolil tedy řemeslo pekařské a v březnu 1767
opustil rodinný dům i milou matku svou a vydal
se do blízkého města Znojma, vyučit se tam pe
kařství. Jeho cnosti, laskavost, přívětivost a ochota,
které mu až dosud srdce všech byly dobyly, tahly
s ním a dobyly mu také zde přízně všech, s nimiž
zacházel. Mistr jeho František Dobš a jeho paní
velice si učedníka vážili. Avšak s největší láskou
lpěl na Janu Klementovi jejich pětiletý chlapeček.
Když máš sluha Boží ráno pečivo po domech roz
nášel, chtěl hošík vždy ho provázeti. Rozumí se,
že to as pilnému učňovi poněkud obtížným bylo,
poněvadž dítě jen pomalu jíti mohlo [a. jej takto
zdržovalo, že nemohl rychleji povinnosti své dost-ati
a zákazníky úplně uspokojiti. I řekl tedy matce,
aby si dítě doma podržela. Tato ale viděla tolik
prospěchu, jejž dítě z těchto procházek mohlo čer
pati, že nijakž s tím nechtěla souhlasiti a prosila
ho, by jen měl maličko trpělivosti. Jan nechtěl
matku zarmoutiti a brával tedy i dále chlapce
s sebou; avšak on chtěl i služby své pořádně vy
konati a viděl se tedy nucena, chlapečka na ruce
nésti; v jedné ruce míval tedy koš s chlebem, na

druhé nesl dítě. To bilo lidem do očí a někteří
v žertu za ním volali: „Vizte svatého Krištofal“
Sluha Boží', „netuše, že tím sám jmín jest, obrátil
se, aby viděl svatého Krištofa; tito ale se smíchem

pravili mu: Ty jsi ten Krištof! On tehdy ještě
neznal legendy o sv. Krištofa; když však celou tuto
věc své mistrové

vypravoval“ a tato

.opět mu ob—

jasnila, jak sv. Krištof božské děťátko ve svých
rukou nesl, tu zvolal zahanben apln pokory: „O kéž

bych byl svatým Krištofem a mohl svého
Spasitele v rukou svých nositil“ — To
byl výraz touhy po kněžství, v hloubi srdce jeho
skryté, kterouž on jsa ještě učedníkem pekařským
v sobě podněcoval. Mnohou noc probděl a vřelou
prosbou volal k Bohu, aby ho učinil hodným, by
mohl jednou v kněžském stavu služby své mu pro
kazovati. Tiché přání jeho nezůstalo nepovšimnuto,
vřelá prosba jeho nezůstala nevyslyšena. Aniž toho
moha pozorovati, přiváděn byl božskou prozřetel
ností vždy blíže k tomuto cíli.
'
Ještě neuplynula ani celá tři léta, — když
přišel do kláštera Luckého u města Znojma, aby
také i zde pekařské služby konal. Hned na počátku
svého tamějšího pobytu nalezl sluha Boží příležitost
nejen k horlivému vykonávání svého řemesla, nýbrž
také k osvědčení hrdinné lásky k bližnímu. Roku
1771 veliký hlad na lidi udeřil atudíž byly strasti
a bídy náramně hrozné. Jmenovitě z pohraničních
krajů českých hrnuli se chudí, hladoví lidé ku dveřím
klášterním za chléb prosíce. Klášter byl ochoten
činiti, seč byl a pekař jeho nebyl člověkem, jenž
by této vůli jeho se byl Opíral, ačkoliv tím mnoho
práce mu přibylo, chtěl-li šlechetný úmysl kláštera

provésti se. Nepomýšlel nažádné obtíže, se všelikou
obětavostí stál u peci a připravoval chleba, mnoho—li
jen mohl, aby chudý lid jím podélen a nasycen
býti mohl. To však mu nedostačovala. On sám se
postil, aby i to, čeho od úst si uspořil, mezi ubohé
mohl rozděliti. Po hladu nasledovala hořečka a
ohromný počet lidí zemřel nemocí tou. Můžeme
si představiti, jak velice při tom krvácelo srdce do
bročinného sluhy Božího; on viděl v tom metlu
Boží a proto, když celý den byl pracoval, trávil
noci na modlitbách, aby ukojil hněv Boží a milosti
vyprosil.
Opat Řehoř Lambek, mírný, dobrotivý pán, po
zoroval po tajmo ctnosti našeho Klementa a oblíbil
si ho velmi. Když hlad pominul, sprostil ho jeho
dosavadního zaměstnání a učinil ho komorníkem
i sluhou při stolu. Prací tou nebyl příliš přetížen,
tak že mu zbývalo mnoho prázdných hodin. Opat,
znaje touhu sluhy Božího po stavu duchovním,
dovolil mu těchto prázdných hodin užívati ku vzdě
lání v latinské škole klášterní. Jaká radost byla
to pro sluhu Božího! jak rád užil laskavého na
bídnutí pana svého! Jak se zdá, navštěvoval vletech
1772 do 1775 čtyry třídy ústavu, nemohl však
předce pro svou službu u epata tak horlivě stu
,diím se věnovati, jak si toho přál.
S jakým smýšlením a vjakém způsobu as stu
doval, projevují slova, kteráž tehdy v lásce kře
stanské jednomu učenci pravil. V klášteře Luckém
byl jeho 0 rok starší strýc a krajan, Jan Jahn,
Tento konal již úřad kněžský, když Klement ještě
mezi chlapci s mluvnicí se pachtil, ale v pravé
moudrosti jej Klement předčil. Tomuto muži, na

kterémž sice mnoho domýšlivosti učenecké, ale málo
horlivosti v modlitbě 'pozoroval, řekl zcela otevřeně,

„aby více se modlil a méně čítal, jinak
že, dodal k tomu, špatně

se mu povede.“

Bohužel nevzal Jahn napomenutí to na uváženou
a proto při vší učenosti pobloudil ve mnohých dů
ležitých článcích a tak uskutečnila se ona výstraha.
Pro rozumářský směr, který v jeho [spisech zavládl,
zavrhla je sv. Stolice a čísti' je zapověděla.
Okolo roku 177.5 řozžehnal se ctihodný sluha
Boží s klášterem Luckým. Tam nemohl déle v stu
diích svých pokračovati a ku vstoupení do řádu
premonstrátského necítil žádné náklonnosti. Bůh
měl jiňé s ním Záměry a poháněl ho vpřed k cíli,
který mu určen, jemu však ještě neznám byl. Tou
dobou zemřel také Opat Rehoř, jeho otcovský přítel
a snad i to bylo mu příčinou, že klášter opustil.
Sluhovi Božímu nastal tu opět jeden z oka
mžiků, v nichž mu bylo, zcela a úplně prozřetel
nosti Boží a jejímu vedení se oddati. Chtěl-li do
jíti uskutečnění touhy své, nemohl'se toho jinak než
pokračováním ve studiích dodělati; to však zdálo
se mu nemožným; prostředků zhola se mu nedo
stávalo; jsa již 251etým, nemohl se kojiti nadějí,
že do škol veřejných přijat bude i mimo to oškli
vilo se mu navštěvování škol veřejných, do nichž
se v té době byl vedral duch necírkevní, ba bezbožný.
Láskou k modlitbě a náklonností k životu skry
tému veden rozhodl se prozatím Bohu sloužiti způ
sobem poustevnickým. Půl hodiny od jeho rodiště
stojí vesnička Milifron s pěkným kostelem vysta—
veným od opata Luckého Řehoře Lambeka, jehož
přívětivý obraz tam dosud viděti lze. Kostel jest

četně navštěvován, nebot jest tam obraz božského
Spasitele ku sloupu přivázaného abičovaného, který,
an křestanský cit vřele dojímá a mnohými zázraky
oslaven jest, mnoho poutníků až podnes přivabuje.
Na blízku jest spatřiti les. Do toho odebral se náš
Klement a s pomocí bratra svého Heřmana vystavěl
si celu. Místo, kde stála, dosud se ukazuje. Zde žil
v tichém obcování s Bohem sbíraje si ve svaté
skrytosti poklady, jichž později potřeboval. Poutníci,
kteří do Milfronu chodili, přicházeli rádi k jeho
celi a přinášeli mu, čehož k živobytí jemu třeba
bylo; on pak udílel jim duchovního pokrmu zbožným
napomínáním apoučováním. Mnohdy šel též s nimi,
těžký kříž nesa, ano také jim dával menší kříže,
aby je s myslí kajicnou až do kostela nesli. Hlu
boký dojem činil nábožný poustevník na všechny,
kteříž kolem cely jeho táhli a napomenutí j'eho slyšeli.
Ztráviv asi rok v této samotě, viděl se nucena
opět ji opustiti. Osvícená vláda Josefa II. shledala
život poustevnický za nejvýš neprospěšný a době tě
nepřiměřený a zrušila tedy všechny poustevny. Tak
bylo i našemu Klementovi s milou poustevnou se
rozloučiti. Bylat to trpká rána pro něho, avšak
božská prozřetelnost užila jí ku svým záměrům.
Poustevníkovi bylo se odtud odebrati, aby apošto
lováním přemohl zlého ducha, kterýž jej z nábo
ženské samoty byl vyhnal.
Do této doby padá bezpochyby pobyt ctihod
ného sluhy Božího v Moravských Budějovicích, ro
dišti to jeho otce. V tomto ryze českém městě

naučil se úplně znáti českou řeč, jejížto
znalost mu později v Polsku pro příbuznost s polí-%
štinou velice prospívala.

Odtud vedla ho prozřetelnost Božská do Vídně,
as okolo roku 1778, kde opět tovaryšsky pracoval
v pekařském závodě „u železné hrušky,“ právě .na
proti—klášteru Voršilek. Podivné řízení Boží! Za
několik let bylo mu souzeno, v kostele, v jehož
sousedství nyní chléb tělesný připravoval, rozdávati
chléb duchovní.

_

Mezi tím, co zde pracoval, dozrál vněm úmysl
putovati do Říma. Tehdy shledal ve svém spolu
tovaryši Petru Kunzmannovi z Burg-Krummbachu
ve vircburské diecési' milého přítele, kterýž mu byl
ku vzdělaní zbožnému, jakož zase on vzájemně na
Kunzmanna velmi spasitelně působil. Tohoto pozval,
by se účastnil té pouti a Kunzmann také s radostí
toto pozvaní přijal, jelikož co nejlépe odpovídalo
touze vlastního srdce jeho. Uhospodařili si tedy
něco peněz; poněvadž však jejich úspory ne
dostačovaly, prodali některé ze svých nejlepších
šatů, na kterých dle tehdejšího obyčeje stříbrné
knoflíky byly a tak vydali ,se na cestu. Zřídka kdy
nalezneme poutníky, kteří jen s poněkud podobnou
horlivostí a kajícností ku hrobům sv. Apoštolů chva
tají, jako naši dva pocestní. Celou cestou šli pěšky.
Po silnicích, též ve městech a vesnicích, kterýmiž
se brali, modlili se na hlas a zpívali duchovní
písně. Řeči zlých lidí si nevšímajíce, vesele kráčeli
svou cestou a došli šťastně do Říma. Tam navští
vili kostely a svatyně, přijali svátosti pokání a 01
tářní a znovu u víře posilnění a posvátnými city
a úmysly naplnění, vr'aceli se opět do Vídně.
Tehdaž přihodila se v tomto městě udalost,
kteréž nemůžeme nechati bez povšimnutí v životě
muže, jehož prozřetelnost k tomu určila, aby proti
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Joseíinismu působil a smutné následky jeho odklízel.
Vídeň ,viděla totiž ve svých zdech sv. Otce Pia VI.;
jakožto o blaho svých milých starostlivý otec opustil
Pius dne 27. února 1782 Řím a přijel dne 22.
března do Vídně.

Císař Josef II., kterýž roku 1780 po slavném
panování své matky Marie Teresie u vládě násle
doval, byl sice velmi šlechetný panovník, jemuž
blaho poddaných nade všecko šlo. Zrušiv tělesné
poddanství, byl velikým dobrodincem lidu selského
a propůjčil každému svobodu a volnost, aby si vy
volil stav a povolání k jakému chuť měl. Ale
u věcech církevních dal se ovládati zásadami, jež
šířili učenci Římu nepřátelští, kterýmž ve Francii
říkali Jansenisté, Gallikáni a v Německu Febroniani.
Dle jejich zásad má panovník nejenom právo nýbrž
i povinnost stejnou měrou starati se o světské i d'u

chovní

čili církevní

zájmy svých poddaných

i smí a má bez otázání se papeže v církevní zále
žitosti zasahati a je říditi, ba i reformy církevní,
které se jemu potřebnými býti vidí, prováděti.
Spojení s Římem má se dle těchto zásad pře—
trhnouti, všechny bully, breve a reskripty papežské
mají tpliko po uděleném od vlády ,placetu“ (dovo
lení) se uveřejňovati, vychování kleru at prý ne
více v biskupských, ale v tak zvaných generálních
seminářích pod státním naddozorem a vlivem se
obstarává. Zákonodárství o manželství budiž prý
státu přiřknuto a biskupům nařízeno, abyilřispense
(prominutí), které dosud z Říma se vymáhaly, pro
budoucnost biskupové sami udělovali a pouze ve
věcech svědomí ku sv. Stolicí se obraceli ato ještě
jen'cestou císařského vyslanectva.

Štěpnice křesťanské zbožnosti, kláštery a bra
trstva, budtež prý za neužiteěné, ba státnímu blahu
za škodné vyhlášeny a tudíž zrušeny a i ty nejne—
patrnější formy úcty Boží, okrasa chrámů a zvonění
budtež dozoru státu a opravám, kteréž on nařídí,
podrobeny. Tyto zásady vypůjčené patrně z prote
stantských názorův ovládaly tehdáž celou střední

Eerpu a jelikož vládám světským náramně licho
tily, ký div, že jinak velmi šlechetný panovník, jsa
synem času toho, jeho názory si oblíbil a si je
prakticky osvojil, domnívaje se, že tím blahu svých
poddaných znamenitě prospěje? Snadno se dovtípiti,
že papež proti takovým zásadám a skutkům se vše
možně opíral. Ale opakované stížnosti jeho neměly
žádného výsledku; tu domníval se Pius VI., že snad
osobní svou “přítomností ve Vídni císaře od nastou
pené dráhy této odvrátí a proto podnikl obtížnou
cestu do hlavního města Rakouska. Dobře smýšle
jící katolíci přijali papeže s radostí a jásotem; ale
panovník ovládaný naukami učenců Římu nepřá
telských při všech vyjednáváních s papežem opě
toval, co už dříve byl jemu oznámil, že od dráhy
nastoupené nijakž nemíní se odchýliti. _Tehdáž od
vážil se na potupení římské stolice zlopověstný
Eybel vydati svou hanebnou knížečku: „Co jest
papeži“ Celý měsíc marnými vyjednáváními ztráviv
opustil papež hluboce zkormoucen Vídeň a vrátil
se přes Mnichov—a Tyrolsko Zpět do Říma.

Nebyla to vůle Boží, aby zlo hned v zárodku
bylo udušeno; moudrost jeho dopustila, že rostlo &.
stalo se metlou lidu, v lásce k Bohu tak vlažného!
Při tom však připravovala dobrotivost jeho po tajmu
nástroje, kteří v pozdějších dnech této zhoubě konec
2

měli učiniti! Když Pius bera se v průvodu hlavním
městem..(Vídní), v zástupu chudého pekařského to
varyše z „železné hrušky“ žehnal, uděloval tu po
žehnání jednomu takovému a zajisté nejznamenitěj
šímu nástroji. Čeho Pius VI. nedosáhl, zjeviv se
ve všem „lesku vrchní hlavy církve, toho měl jednou
ve své pokoře dosíci tento prostý pekař — alespoň
částečně.

Jak velice náš Klement z toho se radoval, že
mohl papeže ve Vídni viděti, právě tak se rmoutil
nad smutným výsledkem jeho snah; on mnoho se
modlil za papeže a šťastný výsledek jeho cesty; na
pohled ale marně! Srdce mu krvácelo, on pohlížel
na pouta, kteráž se na církev vlasti jeho chystala,
a bolestně se ho dotýkalo, že i tehdy, když před
vystavenou nejsvětější Svátostí útěchy hledal, oltář,
okrasy své zbavený, jemu ta pouta na pamět uváděl.
Ký div, že za takých poměrů stará záliba k ži
votu poustevnickému v něm opět se probudila!
Poradil se se svým' přítelem Kunzmannem, má-li
podruhé pout do Říma podniknouti a život poustev
nický v Italii na dále vésti. Kunzmann tomu ne
odporoval; sotva však mistr 0 úmyslu sluhy Bo
žího se dověděl, všelikým možným způsobem se vy
nasnažoval ho zdržeti; ano nabídl mu za tou pří
činou i vlastní dceru za nevěstu. Ale myšlenka na
manželství byla srdci našeho sluhy Božího zcela
cizí a nabídnutí takové pohnulo jej tím více, aby
co spíše pout nastoupil.
'
v podzimku roku 1782/vydali se oba přátelé
na cestu a putovali jako ponejprv za stálé modlitby
a s velkými obtížemi vesele k Římu. Mnohdy bylo
jim pod širým nebem přenocovati, tu pak zvláštním

zbožným způsobem se uložili. Klement totiž nakreslil
kruh, jejž ochraně svatých apoštolů poručil ;-'v tomto
kruhu pak uložili se oba pocestní na odpočinek-.
Sv. apoštolové a andělové strážní skutečně bděli
nad nábožnými poutníky a mnohých nebezpečí _je
uchránili.
v Římě mohli se tentokráte zcela dle žádostí
srdcí svých pobožnosti oddati. Teprve počátkem
roku 1783 přišli do Tivoli, aby se ubytovali v jedné
poustevné. Krátce před tím (21. prosince 1782) stal
se Barnabáš Chiaramonti z řádu sv. Benedikta na
potom v Benátkách zvolený papež Pius VH. — bi
skupem v Tivoli. K tomuto zbožnému a osvícenému
prelátu obrátili se oba poutníci s prosbou, by v jeho
diecesi poustevnický život vésti směli. Biskup zkoušel
zprvu jejich ducha, uvedl jim na mysl všechny po
vinnosti a obtíže tohoto Způsobu života a seznav,
že stáli jsou ve svých úmyslech a nejlepším duchem
naplnění, udělil jim sveho požehnání a šat poustev
nický. Při této příležitosti obdržel ctihodný sluha
Boží jméno „Klement“ 1) a jeho přítel Kunzmann
jméno Emanuel.
Oba poustevníci ubytovali se tedy ve vykázané
jim poustevně, místě to, jež milost a příroda takřka
1) Jelikož sv. Klement z Ancyry. jakož jméno ctih.
sluha Boží přijal, na západě méně znám jest, bude
snad mnohý tomuto voleni jména se diviti. Snad
právě v den tohoto svatého 23. ledna obdrželi oba

poutnicíoděv
poustevnický.
Pak by podivným
způ
sobem a jeden
a týž den připadal
svátek jmenin
ctihodného Klementa &. jeho sv. otce Alfonsa,
neboť dne 23. ledna slavi se též svatek sv. Ildefonsa,
čili Alfonsa. Šlechtic Klement Klinkowstróm, kterýž
jsa svědkem v processu blahořečení ctihodného sluhy
Božího, o této změně jmen objasnění podal, pravi.
„Zdá se, že přijal toto jméno proto, poněvadž sv.
2*
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nejpříjemnějším a k zbožným úvahám nejvhod
nějším utvořily.
Z temného lesa olivového vyčnívá úhledný stánek
Boží, ku kterémuž se pojilo obydlí obou poustev
níků s malou zelenářsk'ou zahrádkou. Kostel, na

zýván „u matky Boží z Quintiliola,“

chová

na hlavním oltáři poklad od lidu velice ctěný, starý
řecký obraz nejblahoslavenější Panny, k němuž
hlavně útočiště se brává na vyprošení požehnané
žně. Od května až do slavnosti na nebe vzetí Panny
Marie bývá vystaven v dómu v Tivoli a denně koná
se před ním zvláštní pobožnost. Madonna tato na
zývá se „z Quintiliola“ proto. poněvadž chrám vy
stavěn jest na ohromných zříceninách někdejšího
letohrádku znamenitého římského vojevůdce Quin
tilia Varta. Až dosud viděti tam mohutné stavby
podzemní, jejichž klenby pastýřům a jich stádům
při nepohodlném počasí přístřeší poskytujíJ)

_.

v

Klementa z Ancyry i pro jeho stálosť u víře i pro
jeho statečnost, s jakou veškerá protivenství snášel,
(neboť on po 38 let snášel utrpení mučednická), za
patrona a příklad následování hodný míti chtěl.
Poněvadž ctihodný sluha Boží mým kmotrem při
křtu byl, dostal jsem i já toto jméno a ještě mám
obrázek sv. biskupa a mučedníka Klementa, který
jsem z vlastních rukou ctih. sluhy Božího obdržel.“
(Sum. p. 21) Podle toho napodoboval Klement
Maria svého sv. patrona skoro úplně, neboť jak
jeho věrný duchovní syn P. Jan Madlener o něm
dí, vedl ion
vot v pravdě mučednický a tento
mučednický život trval mu také právě 38 let, totž
od jeho oblečení za poustevníka, na počátku r. 1783
až do jeho smrti roku 1820.
Nedávno postaven bylvNěmecku pohanský pomník
na počest Arminia, kterýž Quintilia Varra přemohl;

Toto ctihodné, zajímavé místo jest zároveň nej
krásnější část města v Tivoli. Pozorovatel vidí před
sebou město s chrámem Sybilliným a velkolepý
vodopad Aniena s jeho skoro ustavičnou duhou;
v pozadí vyčnívají vysoké hory, na protější straně
však rOZprostírá se římská kampagna až k moři
středozemnímu; viděti též hlavní město křestanstva
s velechrámem sv. Petra a jeho velebnou kupulí.
Do tohoto tedy kraje odebral se ctihodný sluha
Boží. Zde žil přísně ale nad míru šťastně. Zelenina,
kterouž pěstoval v malé zahrádce byla skoro jedinou
jeho potravou. Ale čím chatrnější byla strava těla,
tím vznešenější byl pokrm, jejž zde duši své podá
vati mohl. Snadno lze si představiti, jak v této
poustevně srdce důmyslného, Boha hledajícího muže
všechno nalézalo, po čemž toužilo. Při pohledu na
krásy přírodní bývala duše jeho unešena obdivo
váním se všemohoucnosti, moudrosti a dobrotě Stvo
řitelově; dal-li zrakům svým přes zříceniny po
hanstva k věčnému Římu těkati, probouzela se
v něm vždy znovu vděčnost k Bohu, kterýž milostí
víry katolické ho obdařil, a svatyně, kteráž péči
jeho svěřena byla, povzbuzovala sluhu Božího, v mo
dlitbě již dosti zběhlého, ku horlivosti vždy větší.
Zde byla pro Hofbauera škola, ve které jest všechněm
cvičiti se mužům, kteří od prozřetelnosti k tomu
určeni jsou, aby v církvi Boží něco velikého ku
spáse duší provedli.
ale kostel a _pousteyna uTivoli na zřiceninách villy
nešťastného Římana jsou pomníkem mnohem pěk
nějšim. Ony jsou pomníkem vítězství křesťanstva
svobodu přinášejíciho nad pohanstvem a jeho hrů
zovládou.

On cítil se zcela blaženým v tomto svém živo
bytí; bez všelikého vyrušení byl Bohu tak blízek!
Ještě v pozdních letech, když pro množství práce
méně měl prázdně k modlitbě, toužil po samotě

v Tivoli. ,kaéž

byste věděli,“ pravilku svým

přátelům,,jak příjemno bylo v krásné kra
jině u Tivoli! Ano, tam bylo lze se mod
litil“

Rád by byl ztravil zde celý život svůj; avšak

právě když domníval se, že již dochází cíle, bylo
mu zcela jasno, že není povolán k životu o samotě,
nýbrž k životu činnému a ku práci na vinici Páně.
Po půl létě Opustil tedy zase svoji milovanou
celi a (bezpochyby po velkém průvodu v Tivoli,
kterýž 15. srpna se vždy konal .. ) vydal se na cestu
do Vídně, kdež jej na podzim roku 1783 opět shle
dáváme, an ve svých přerušených studiích pokračuje.
Apoštolát ctihodného sluhy Božího počínal
tedy podobným způsobem, jako onen božského jeho
Mistra. Jako tento před početím svého veřejného
úřadu učitelského čtyřicet dní v postu a modlitbě
na poušti ztrávil, tak připravoval se on také delší
čas v poustevně u Tivoli na dny své činnosti apo
štolské. Nelze tedy považovati život ustraněný,
jakýž ctihodný Klement vedl, za pochybený pokus,
nýbrž dlužno jej pokládati za přípravu —kvykonaní
„úkolu, kterýž, jsa vznešeným a obtížným, jenom
mužem, v duchovním životě a obcování s Bohem
dobře vycvičeným, proveden býti může.
111.
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Ctihodný$Klement Maria studuje ve Vídni.
Ctihodný Klement byl tedy zase ve Vídni, aby
studiemi se zanášel. Ale odkud vzíti k tomu pro

tředků? — Bůh, jenž ho zvláštním svým nástrojem
učiniti chtěl, sám o to se postaral.“
Sluha Boží konaje zatím práce tovaryše pe
kařského oddával se vedení prozřetelnosti s plnou
neobmezenou důvěrou a hle! za nedlouho byla tato
důvěra již nad míru štědře odměněna.
Každou neděli sloužíval Klement v metropo
litním chrámu sv. Stěpána knězi při jedné nebi při
dvou mších svatých. Tři sestry, jmenem Maul,
které v blízké ulici „Singerstrasse,“ v tak zvaném
,Fáhnrichshofu' bydlely, přicházívaly právě tou
dobou, když u oltáře posluhoval, do chrámu na
mši svatou &.vzdělávaly se vroucnou a řídkou po
božností tohoto ministranta. Jednou v neděli, když
z kostela domů vraceti se chtěly, spustil se tak
silný liják, že byly nuceny u vrat chrámových po
čkati. Ctihodný Klement, an spozoroval jejich ne
snází, přiblížil se k nim a ptal se jich skromně,
zdaž by si snad nepřály nějakého vozu, aby domů
jeti mohly. Když přisvědčily, odběhl, aby to opatřil.
Sestry ty, chtíce úslužnému mladému muži něčím
svou vděčnost osvědčiti, vyzvaly ho, by též do vozu
vsedl a s nimi jel. On pak přijímaje toto přívětivé
nabídnutí, jen pokynu prozřetelnosti byl poslušen.
Neboť cestou jako z nenadání tázaly se ho, zdali
snad studuje a tu měl příležitost, přání srdce svého
jim zjeviti. (Již od dětství, pravil, přál jsem si stu
dovati, ale poněvadž se mi k tomu nedostává pro
středků, nezbývá mi leč odříci se srdečné touhy
své.“ „Není-li jiné překážky, odvětily sestry, jest
tu snadná pomoc, my ji rády vám poskytneme.“
A tak to božská prozřetedlnost zřídila, že Klement
Maria mohl dále ve svých studiích pokračovati,

nebot od té doby ujaly se tyto sestry šlechetného,
chudého mladíka co nejsnažněji.

Tyto dobré sestry prokázaly mu ještě novou
\ proň ne méně důležitou službu křesťanské lásky,
když ujaly se i jeho přítele, stejně smýšlejícího,
jehož brzy na to podivné řízení Boží mu dalo. '—

Jednoho dne spatřil sluha Boží na vratech
dómu Svato-Štěpánského cedulku, kterouž chudý,
mladý muž za opisovače se nabízel. „Tot jest za
jisté nějaký chudý studující,“ myslil si Hofbauer
a dojat soustrastí jal se ho hledati.

V Tadeáši Hůblovi,

synu Lichtensteinského

lesníka z Čermné v 'biskupství královéhradeckém,
jehož touto cestou nalezl, poznal velmi chudého
sice, ale touž měrou hodného a nadaného jinocha,
a brzy spojilo oba vřelé, posvátné přátelství. Také
tohoto mladého muže, budoucího to druha všech
osudů života ctihodného Klementa, podporu jeho
vzkvétající kongregace v Polsku, podporovaly na
přímluvu sluhy Božího dotčené sestry dobrotivé
s radostí a na všeliký způsob. Bůh odměnil to šle
chetným paním; s útěchou nekonečnou poslouchá
valy pak v pozdějších letech ctihodného Klementa.
an s kazatelny v kostele Voršilek se zázračnou do
jímavostí slovo B/oží hlásal, dosáhly vysokého stáří
a zemřely dlouh'o po sluhov'i Božím.

S horlivostí největší studoval nyní Klement
Maria ve Vídni. Sám o tom vypravoval: „Všechen
prázdný čas, ano i noci bylo mně věnovati studiím.
Abych spánkem nebyl přemožen a času získal, brával
jsem v noci knihu do jedné a světlo do druhé ruky,
a tak chodě v pokoji sem a tam studoval jsem.“

Avšak ani při studiích nezapomínal modlitby
a pobožnosti; hlavně neděle a svátky zasvěcoval
cele službě Páně; dosti často bylo ho viděti, an od
rána až do poledne v malém kostelíčku sv. Salva
tora kněžím při mši svaté přisluhoval. Jest pravdě
velmi podobno, že již tehdy s mužem Božím P.
Albertem Diesbachem 1) bývalým jesuitou, v bližším
styku byl a veliký užitek těžil z osvícené horlivosti,
1) Za jisto můžeme považovati, že za svého pobytu ve
Vídni 1785 s P. Diesbachem v bližší styk přišel.
Choval k němu vždy hlubokou úctu, vynášel chvá
lami ve svých dopisech zásluhy jeho o rozšíření
spisů sv. zakladatele Alfonse z Liguori, navštívil
později též vícekrát hrob muže Božího a s vrouc
ností tam se modlil; ano, chtěl-li sám na hřbitově
11P. Marie vEnzersdorfu místo budoucího odpočinku
svého míti, tož bylo to jen z úcty k P. Diesbachovi,
který také tam pohřben _byl. (Tak vypravují v pro
cessu přípravném Aloisie Pilátova, iP. Emanuel
Fleischmann, kvardian u ?. Marie v Enzesdorfu,
due 18. prosince 1857.)

Josef Albert Diea—bachbyl

synem kalvinského patricia z Bernu, kdež také
dne 15. února 1732 se narodil. Jako 15letý jinoch
vstoupil do služby sardinského krále a brzy dospěl
ve švýcarském pluku svého strýce, hraběte Diesbacha,
k hodnosti setnikově. Čítáním katolických knih pře
svědčil se o bludech kalvinismu &.odpřisáhl je vje
suitské koleji v Turíně Brzy na to vystoupiv z pluku

v důstojnosti setnickě povolán ke dvoru, aby Viktora
Amadea II., gy:a krále Karla Emanuela. válečnictví
\ vyučoval. Záhy pozbyv mladé pani své úmrtím a
jediné dítě svě, tříletou holčičku v klášteře Sale
siánek zaopatřiv, vstoupil roku 1759 do Tovaryšstva
Ježíšova. Posvěcen na kněze účinkoval se zvláštním
zdarem v úřadě kazatelskěm; kázával mnohdy za
den v rozličných kostelích vlašsky, francouzsky a
německy. Mnoho protestantů bylo jim na víru kato

s kterou tento náboženskou mysl lidu v čas platných
josefínských dekretů náboženských oživovati a zhoub—
nému vlivu Eyblovu a jeho přátel opírati se snažil.
Než bud jak bud, tolik jisto, že jen od něho na—
učil se znáti a vysoce ceniti asketické spisy sva
tého Alfonse.
lickou obráceno. V Paříži stál ve spojení s nejvyšo
šimi osobnostmi duchovního i světského stavu a
v nejdůležitějších věcech býval o radu tázán. Na
něho vznesena čestná úloha, vyučovati katol. víře
princeznu Alžbětu Virtemberskou. první to choť
císaře Františka; a když tato těžce onemocněla,
žádala si jen jeho duchovní útěchy, zemřela však
dříve,- nežli z Turína se dostavil. Princeznu Char

lottu, dceru Viktora Emanuela I. provdanou za vě
vodu saského, spisem poučil o bludech protestantů.
V jiném spisu,- tiskem uveřejněném, jedná o příchyl

nosti katolíka k svému náboženství. Ale zvláště
zajímavý jest obšírný, v rukopise 65 stran čítající
dopis, kterýž psal císaři Leopoldovi, když te-ito
z Toskány do Vídně se ubíral, aby po smrti Josefa
II. dosednul na trůn císařský. V listu tomto živými
barvami líčíadůvody vážnými ukazuje škody, jakéž
tajnými sektami a lichými filosofy církvi činěny
byly i vystavuje smutný stav říše, do něhož novo
tami jeho předchůdce uvedena byla, a ukázav, jak
by příčiny úpadku sei odptranití a prameny dobra
se otevříti daly, končí následujícími, primeho muže
a pravého kněze hodnými slovy: „Až tento život
Vám i mně jako svit blesku zajde a rychlý. nezdr
žitelný běh času do nevyhnutelné, nekonečné věč
nosti nás přenese, až pak plni udiveni ten velkolepý
nový pořádek věcí ve světle Božím spatříme, jejž
nám nyní nejasná sice ale božská víra zjevuje, pak
dokáží"se pravdy tyto azastkví sev celé síle svého
světla, pak zcela jasně uvidíme pomíjejicnosť statků
tohoto světa jakož ivelebnosť Boží nejvyšší, ne

'Ačkoliv Hofbauer rád studoval, nevydržel to
ve Vídni předce déle než rok, totiž až do konce
školního roku 1784. Jsa všechen prostoupen duchem
ryzé “víry římsko-katolické, srdcem naskrze římsko
katolickým, měl další studování věd bohoslovných
ve Vídni za nesnesitelné. Nebo nevěřící profesorové
hleděli tehdáž bludy Lutherovy a Kalvínovy svým
katolickým žákům vštěpovati, aneb. zásadami Jan
smirnou a věčnou odplatu dobrých, ale i nesmírný
a věčný trest zlých. Pak poznáme. že nemůže býti
pro člověka lepšího statku, než býti údem církve

Boží, v nižjedine autorita Božijest složena akterá
jediná má moc v této časnosti, svazovati neb roz
vazovati duše pro celou věčnost. Neboť co platno
člověku, kdyby celý svět získal, ale na duši své
škody trpěl? P. Tannoja podává ještě jiné zprávy
0 P. Diesbachovi, které v bližším styku jsou k ži
votu crih. sluhy Božího Klementa Marie. On totiž
vypravuje, že Diesbach na severu všudy hlásal
svatost a učenosťsv. Alfonse; on nazýval ho prvnim
učencem, „jehož Bůh v těchto dobách své církvi
dal, který jediný měl tolik odvahy. že opřel se
proudu ducha časového a proti zpupným Janse
nistům mravouky evangelia hájil. Diesbach mnoho
k tomu přispíval, že mravouka sv. Alfonse ve Francii
Švýcarsku. Bavorsku a jiných krajinách Německa
se rozšířila. Zvláště vysoce cenil Diesbach asketické
opisy tohoto světce, považoval je za díla plná.Ducha
svatého a rozšiřoval je, kdekoli mohl. Diesbach byl
veliký modlitby milovník, ale též neúnavný, činný
dělník na vinici Páně. Horlivosť jeho 0 spásu duši
spůsobila mu mnoho nepřátelův a poněvadž jako
učitel mladších synů císaře Leopolda přístup měl
ke dvoru a velikou vážnosť, chtěli ho učinitiffne
škodným. Najali za peníze několik zlosynů, kteří
muže Božího tak náramně zbili a ztýrali, že těžce
onemocněv dne 24. prosince 1798 zemřel.

s'enismu je otravovati.

Žalu a lítosti ctihodného

sluhy Božího při takovém vyučování nelze ani vy—
pověděti. Když jednoho dne jeden z jeho profesorů
opět bludné učení přednášel, nemohl sluha Boží
déle žár své horlivosti potlačiti. Všechen rozechvěn
povstal a bez všeliké bázně přerušil přednášku slovy:

„Pane protesore, co tuto pravíte, není
ka tollckéi“

A promluvil to a opustil síň školní.

Toto pokáraní od žáka učinilo na profesora hluboký
dojem; častěji přemýšlel o tom, až konečně pravda
i u něho zvítězila. Po letech, (když ctihodný Klement
Maria byl již zpovědníkem u Voršilek -—-)potkal
tohoto profesora tehdáž. již stařičkého. Tento se
Zprvu 'ostře naň díval, pak ale se potázal, nejme
nuje-li se Hofbauer. ——Když tento potákal, připa
matoval mu profesor případ právě vylíčeny. I do
ložil: Pokárání vaše velmi mě sice zahanbilo, ale
bylo pro mne též spasitelné a nyní — „děkuji Vám
za ně.“
Tak ztrpčovaly smutné poměry vyučovacích
ústavů vídeňských ctihodnému sluhovi Božímu vě
decké studium tamtéž, a on brzy pomýšlel na cestu
jinou, kterouž prozřetelnost Boží mu též brzy na
lézti dala a kteréž k tomu užila, aby ho k jeho
povoláý nyní již docela přiblížila.
IV.

Od vstoupení ctihodného Klementa Marie do kon
gregace nejsvětějšího Vykupitele až do jeho vy
svěceni na. kněžství.
Když studijní rok dokončen, prosil usilovně
Klement Maria v častých modlitbách Boha, by mu
ukazal, co by nyní počíti měl. Ve Vídni bylo mu

__29._
nemožno “ve studiích pokračovati, nebot poslouchati
mlčky bludy profesorův a nesmíti pravdě svědectví
vydati, zdálo se mu právě tak trpkým, jako ne
čestným mučednictvím. Konečně po dlouhých mo—
dlitbách poznal, že je to vůle Boží, aby do Říma
šel a tam z pramenů čistých pravdu čerpal a k du
chovnímu stavu úplně se připravoval. Poznal-li
jednou náš ctihodný sluha Boží v nějaké věci vůli
Boží, _pak nestaral se o žádné překážky; mizelyt
před jeho pevnou vírou a nadějí; neb si myslíval:

„Bůh mně přese všechny nesnáze pomůže.“
Vyhledal tedy svého přítele Tadeáše Hůbl'a,
oznámil mu svůj úmysl a vyzval ho, aby totéž
učinil. Hůbl ale ležel nemocen. v nemocnici a ne
málo se podivil takovémuto vyzvání. „Jak mohu,“
namítal mu, „jsa nemocen a nemaje peněz, tak da
lekou cestu s tebou konatií“ A Hofbauer na to:
„0 zdraví postará. se Bůh, peníze pak na cestu
shledam já.“ A skutečně, jak Hofbauer řekl, stalo
se. Hůbl brzy z těžké své nemoci se pozdravil a
jelikož i peníze od dobrodinců se sešly, mohli oba
cestu nastoupiti. Jako předešlé byla i tato vykonána
pěšky, s touže pevnou důvěrou v Boha a ne bez
zřejmých důkazů božské pomoci. Když přišli do
do 'okolí CremonyJ) “napadal a dotíral na ně černý"
pes, obzvláště na Hůbla, naháněje mu strachu.
Hofbauer vida ouzkost přítele svého pravil k němu :

,Pomodleme se žalm: Kdo přebývávo
chraněNejvyššího. Tomuto žalmu naučila
mne má matka, a kdo nábožně se ho modlí,
1) Svědek, jenž vprocesu tuto věc vypravuje, jmenuje
„okoli Cremony“ mistem udalosti této s dodatkem
„nemylim-li se.“
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jestpřed všelikým napadením &nebez
pečím jist.“

Sotva, že žalm ten se pomodlili,

přestalo zvíře se vztěkati a zmizelo.
Dorazivše do Říma, ubytovali se nedaleko St.
Maria Maggiore a usnesli se na tom, že příštího
' dne navštíví kostel, jehož zvony nejdříve zaslechnou.
Byl to malý zvonek kostela sv. Juliana, jehož zvuky

druhého dne z rána nejprve na jejich sluch dorá
žely; poslušni jsouce pokynu shůry odebrali se tam,
aby záležitosti srdcí svých v modlitbě Bohu před
nesli a jej prosili, by jim poznati dal, jaký stav
by si voliti měli. V kostele nalezli jakousi řeholní
společnost, shromážděnou k rannímu rozjímání. Po
korné chování rozjímajících, jejich zbožnost &výraz
bohoblaženósti v jejich veškerém zevnějšku, působily
na Hofbaura silou nevystižitelnou, cítilt jakýsi přítěh
k těmto kněžím, a jakási zvláštní knim náklonnost
zmocnila se srdce jeho. Vycházeje z kostela ptal
se tedy chlapce, s nímž náhodou se tu setkal, jací
to kněží jsou? „To jsou kněží“ odpověděl hoch“ „nej
svetějšího Vykupitele a Ty,“ doložil chlapec, „budeš
také jedním z nich.“ Slovo toto učinilo na Klementa
náramný dojem; i zdálo se—mu,že Bůh sám tímto
hochem/if němu promluvil a mu na srozuměnou dal,
by zde zůstal a ve spojení s těmito kněžími jemu
sloužil. Bez prodlení odebral se ku představenému
kláštera, aby od něho poučiti se dal 0 účelu a po
vinnostech kongregace. S velikou radostí slyšel z jeho
úst, že se tu stýká se společností kněží, kterouž za
ložil od něho vysoce ctěný, pro svou učenost a
svatost tak slavný biskup Alfons z Liguori, a že
tato společnost missiemi a konáním jiných du
chovních cvičení se. zanáší. aby takto lid chudý
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a duchovní pomoci nejvíce potřebný vedla na
cestu spásy.
Ku své spokojenosti též se dověděl, že členové
této kongregace tři sliby chudoby, čistoty a po
slušnosti skládají a slibem vytrvaní přísahou stvr
zeným svoje s řádem spojení utužují a pravidlem
kongregačním k životu modlitebnému a kajicnému
se zavazují. Klement Maria byl všechen u vytržení,
když představený po tomto výkladu sám přijetí

mu
nabízel.
žádného
jmění,
jsa už
v 33 lefsa
ech cizincem,
věku svéhonemaje
byl by, jen
se strachem
prosbu za přijetí mu přednesl, a hle! tu se mu
přijetí takořka samo sebou nabízelo. Právem viděl
v tom prst Boží a přijav nabídnutí, díky vzdával Pánu.
Avšak svatým nedostává se nikdy radostí bez
příměsku té které trpkosti. Hofbaurúv věrný přítel
Hůbl byl s tímto jeho krokem úplně nespokojen.
Činil mu trpké výčitky, že krok tento učinil pře
náhleně, bez dostatečné rozvahy a stěžoval si, že
ho k cestě do Říma přemluvil, ponechávaje ho nyní
samotna. Tu vzal Klement, jenž s bolestí nepokoj
přítele svého věrného pozoroval, útočiště své k mod
litbě. Celou noc následující v ní strávil, aby také
svému milému Tadeášovi milosti povolání vyprosil.
Když druhého dne spolu do kostela St. Mariii
Maggiore kráčeli, přerušil najednou Hůbl mlčení a
pravil: „Víš něco nového? Já chci u Tebe zůstati a
též dokongregace nejsvětějšího Vykupitele vstoupiti. “
Ctihodný sluha Boží velice se z toho zaradoval.
Dlouho pak zdrželi se v kostele, aby Bohu a nej
blahoslavenější Panně za to dékovali, a Klement po
celý svůj život vděčné pamětliv byl této veliké
milosti.
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Ostříhání postu bývalo mu dříve — snad pro
jeho těžké řemeslo — velmi nesnadno, jak sám se
v pozdějších letech vyjádřil; avšak od té doby, co
vstoupil do kongregace, půst nejen svědomitě, ale
jak vypravují i s mnohou radostí zachovával, chtěje

tím Bohu děkovati, že také Tadeáši Hůblovi dal
milost povolání.
Také Tadeaše Hůbla přijal představený s velkou
radostí. Byl sice též bez jmění, cizinec jazyka ne
znalý a byt o deset let mladší než Hofbauer, předc
již u věku, ve kterémž mladí lidé neradi do kon
gregace se přijímají; avšak izde bylo velmi zřejmo
řízení Boží, a proto domnívali se představení, že
přijímajíce ho, nebudou jednati proti vůli Boží. A
vskutku, v domě sv. Juliana byli tím dva mladí
lidé přijati do kongregace, kteří více než všichni
ostatní jejími sloupy, rozšiřovateli a okrasami se stali.
Tehdy žil ještě svatý zakladatel Alfons. Správa
o vstoupení těchto dvou mladých za Němce poklá
daných mužů naplnila ho velkou radostí; a ježto
otdové v Neapoli jejich přijetí neschvalovali a zá
měru, oběma muži kongregaci tu i za Alpy roz
šířiti, se smáli, smýšlel světec zcela jinak; jemu
to bylo útěchou uprostřed jeho velikých svízelův a
&*duchu prorockém zvolal: „B ů h za j isté s e p 0

stará, aby těmito 'dvěma Němci v oněch
zemích svou čest rozšířil. Tam však bude
jim jinak misie konati než-li zde, nebot

uprostřed Lutheránův a Kalvínův více
prospějí katechetické. poučovaní než ká
zaní. Nejdříve třeba lid „Credo“ (Věřím
v Boha) naučiti a pak ho povzbuzovati,
aby hříchu zanechal. Mnoho dobrého
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mohou tito dobří jinochovéspůsobiti,
stanouce se kněžími, avšak jim potřebí
jest vyššího osvícení.“ Rád by jim sám byl
psal, avšak vláda v kongregaci byla mu vtom
čase odňata a on pokládal to, jak sám pravil, za
vůli Boží, aby se do řízení nemíchal. Ale bráněno
mu ovšem nebylo, za ně se modliti a požehnání
nebes těmto prvním dvěma svým synům vyprošo
vati a je takto v jich povolání posilňovati.
Ctihodný Klement a jeho přítel vstoupili tedy
v domě sv. Juliana na Esquilinu, blíže St. Maria
Maggiore a naproti sv. Eusebiu 1) do noviciatu .kon
gregace nejsvětějšího Vykupitele, kteráž tenkráte
tam i svého generálního představeného a generál
ního prokuratora měla. Dne 24. října, svátku to
sv. Rafaela, vzali z rukou P. Landi-ho řeholní oděv.
Tento P. Landi byl jedním z prvních a nejvěrnějších
druhů sv. Alfonse a zcela způsobilý, ducha svatého
zakladatele svým novicům vštípiti.
Za vedení tohoto muže počal ctihodný Klement
svůj život řeholní; bohužel nedostává se nám míst
nějších zpráv o způsobu jeho života v noviciátu,
avšak z té okolnosti, že po tak krátkém čase
již za schopna uznán byl, kongregaci za Alpami.
zaštípiti, můžeme právem souditi o nějaké zvláštní
horlivosti, s jakouž on času jarního k duševní
setbě a pěstování všelikých ctností použil. Z doby
jeho noviciatu dostalo se nám jediného obrázku,
1) Udáváme zevrubněji polohu tohoto ctihodného domu,
neboť ani domu ani'kostela dnes vice neni. Bylyť
od nových vladařů Říma r. 1873 zbořeny, aby se
tim nabylo místa pro náměstí „Piazza Vittorio
Emmanuele.“
3

kterýž pevnou, mužnou duši našeho novice vyzna—
čuje. Kdykoliv novicové na procházku šli, bylo jim
k tomu dříve vždy mnoho příprav třeba, hlavně

bývalo jim potřebou bráti s sebou prádlo, aby se
mohli převlékati. V Italii a zvláště v Neapoli jest
to zvyk dosti obyčejný a P. Landi toho dovoloval.
Když novicové zase jednoho dne ku procházce roz
ličné přípravy konali, nemohl ctihodný Klement
více mlčky na to se dívati i šel k novicmistru a

pravil: „Velebný otěe, jak zde stojím,
v jedné košili a v jednom šatu, s klo
boukem a holí, vykonal jsem z Vídně do

Říma cestu čtyr set hodin, aniž jsem si
na zdraví uškodil; koná-li se ale zde\
cesta dvou hodin, potřebí tu tolik pří
pravl' Od tohoto okamžiku báli se novicové hor
livosti ctihodného sluhy Božího.
Jižní lehká strava poskytovala mu tou dobou
nemálo příležitosti k umrtvování a zapírání sebe
samého. Častěji s úsměvem vypravoval, jak velice
mu bylo se přemáhati, když před svým oknem
krásné hrozny viděl a žádného dotknouti se nesměl,
ačkoliv hlad a žízeň ho trápily.
Pro pokročilé stáří a velikou horlivost, jakouž
osvědčovali, byl noviciát oběma přátelům značně
ukrácen a'již dne 19. března 1785, na slavnost sv.
Josefa, složili v ruce P. Františka de Paula, gene
rálního představeného kongregace, posvátné sliby,
s tou ale podmínkou, že ještě zbytek noviciátu do
konají.
Po této milosti dostalo se mu brzy nové, té
totiž, po kteréž sluha Boží již tak dávno toužil;
neboť již dne 29. března, v úterý velikonoční byl
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s P. Hůblem od biskupa z Alatri, (poněvadž biskup
z Veroli nemocen byl) na kněžství posvěcen. Alatri
jest jen dvě hodiny vzdáleno od Frosinone a tak
mohli již o polednách doma býti. Představený, jenž
ctnosti obou novosvěcených kněží znal, nečinil u stolu
žádné výminky v obvyklém pořádku. P. Klement
musel u stolu sloužiti a P. Hůbl předčítati. Oba
přátelé cítili se nad míru blaženými; dosáhli,
čem tak dlouho toužili; nebeská útěcha naplňovala
jejich srdce, tak že žádné časné útěchy nepotřebovali
Nyní oživovala je také naděje, že již budou moci
na vinici Páně pracovati.
Že oba tak rychle za kněze vyšvěceni byli,
vysvítá dílem z jejich pokročilého stáří, dílem z po
třeby domácí, hlavně však z jich osvědčené pobož
nosti a zřejmých známek jejich nadobyčejného po
volání. Potom pokračovali ještě pilně ve svých stu
diích a jak slavný neapolský misionář P. Altarellí,
tehdá jich spolužák, dosvědčuje, byli všechněm za vzor.

Kniha druhá.
Od cesty ,do Varšavy až k návratu

do Vídně.

I.

Cesta ctihodného sluhy Božího do Varšavy.
Již za svého noviciátu hořeli oba přátelé Hof
bauer a Hůbl touhou,- kongregaci nejsvětějšího Vy
kupitele na sever přesaditi. Přede \vším obraceli
zraků svých k Rakousku a doufali, že přese všechny
překážky, kteréž u věci tě v cestu se jim navalí,
se jim podaří ve Vídni dům kongregaění zříditi.
Jsouce již kněžími a po mnoho měsíců ještě 5 vše
likou pílí bohoslovnými studiemi se obíravše, vy
prosili si u představených dovolení nastoupiti cestu
na sever; a poněvadž již při svém přijetí pro se
verní misie ustanoveni byli, bylo jim' toto bez vše
likého odporu uděleno. Provázeni blahopřáním svých
bratří, odcestovali ještě roku 1785 do Vídně, ubí
rajíce se Tyrolskem. V Rakousku však byl právě
nyní čas k zařizování klášterů zcela nevhodný. Vy
zdvihování klášterů císaře Josefa bylo právě v nej
lepším rozkvětu; — z klášterů došly jenom ty ně
jaké milosti, kteréž vyučováním, ošetřováním ne
mocných neb duchovní správou se zanášely; avšak
i těm byl každý styk s představenými zahraničnými
a hlavně s generály v Římě sídlícími, co nejpřís
něji zakázán. Přes tisíc klášterů, mezi nimiž ta nej

krásnější a nejbohatší opatství, jediným péra škrt
nutím bylo zrušeno. Na Moravě, vlasti P. Hofbaura,
zmizely skoro všechny kláštery. Za takových okol
ností, nebylo ovšem lze na založení nového řádu
ve Vídni, jakož vůbec po celém mocnářství, ani
pomysliti.') _
Jakmile náš ctihodný sluha Boží poměry ve
Vídni z blízka, mohl pozorovati, hned ještě poznal,
že by delší zdržování se tam bylo zbytečno a nej
moudřeji že bude, vyhledá-li si pro tu dobu jine
pole působení. Oba přátelé nabídli za tím účelem
své služby propagandě v Římě. Nabídnutí jejich
bylo velmi rádo přijato, jelikož generální jejich před
staveny,- František de Paula, to nejlepší vysvědčení
jim dal a pro Kuronyrprávě misionářů bylo potřebíř)
— Císařovna Kateřina II. dovolila totiž v květnu
1784 arcibiskupu mohylevskěmu, aby pro katolíky
po ruské říši roztroušeně cízé kněze povolal, a po
něvadž v Kuronech mnoho německých katolíků žilo,
kteří všelikě pomoci duchovní pohřešovali, měli pro
') Jak dlouho tentokrát sluha Boží ve Vídni se zdržel,
nelze více určití. Krátká zapiska o oné době praví,
že oba kněží tehdy neměli žadné jurisdikce a po
chvalně se zmiňuje o mírně, laskavé povaze P. Hůbla.
2) Tak píše Tannoja v životě sv. Alfonsa, ale ctihodný
sluha Boží nepíše o nějakém poslaní z Říma do
Kuronska, nýbrž praví. že poslan byl do Stralsundu
v Pomořanech tehdáž Švédských; když pakvůnoru
1787 přibyl do Varšavy, aby od nuncía, k jehož
pravomoci Stralsund náležel, obdržel potřebný návod
a plnomocenstvi,. poručil mu tento, aby počkal až.
by mírnější vzduch jarní zaval. Zatím však zakro—
číli katoličtí Němci u nnncia í krale polského, aby
ho ve Varšavě podržeti mohli.

—38—
ně němečtí: misionáři vyhledáni býti. Nabídnutí ně
meckých redemtoristů přišlo tedy velmi vhod a
tato misie byla jim tedy beze všeho odporu hned
svěřena.

Ot? sv. Stolice vyslán a od svého představe
ného potřebňou plnomocí ku přijímání novicův a
zakládání domů řeholních obdařen, 1) vydal se cti
hodný Klement s milým bratrem svým v říjnu
roku 1786 na cestu z Vídně do Varšavy,
Hned po jeho odchodu připravil mu Bůh ve
likou, neočekávanou útěchu. Když totiž nedaleko
Vídně, bezpochyby u Klosterneuburgu, přes Dunaj
se převážel, spatřil na lod'ce velmi chudě oblečeného
poustevníka. Že tento pozornost našeho sluhy Bo
žího na sebe obrátil, jest zcela přirozeno. Jak ra
dostným překvapením bylo mu to, když v něm
právě svého starého přítele a společníka Emanuele
Kunzmanna poznal, který tehdáž pout do Kolína
nad Rýnem ku hrobům svatých Tří Králův nastou
piti hodlal. Radost zbožných přátel nad tímto ne
očekávanýmshledáním byla nesmírná; hluboce dojat
slyšel Emanuel, že Klement již knězem je; on ne—
věděl, co lepšího konati, než hned k jeho nohám
se vrhnouti a prositi ho za kněžské požehnání. Hof
bauer ale viděl v tomto neočekávaném nalezení
svého bývalého zbožného druha řízení Boží a vyzval
Emanuela, aby místo do Kolína s ním do Kuronska
šel a ku kongregaci se připojil. Emanuel přijal
s radostí tento návrh a stal se prvním novicem
kongregace na této straně Alp. Jsa v každé ctnosti
1) Teprve roku 1793 jmenoval generální představený
P. Blasucci sluhu Božího svým generálním vikářem
pr kraje severní.

_39__
utvrzený stal se jako bratr-laik velikou podporou
obou kněží.
Jaký dojem naši pocestní, zvláště ale ctihodný
Klement na všechny učinili, s nimiž se setkali, vy
svítá z následujícího případu.
* Když cestou k Z'iojmu kráčeli, dohonil je ne
daleko Hollabrunu učitel z Rajce (R-ateči), Jan Kč.
Berger na svém voze a vida kněze, ani při špatném
počasí obtížnou cestu pěšky konají, nabídl se jim
a nedal se odbyti, že je do Rejce doveze, aby tam
u něho přenocovali; druhého dne pak že do Znojma
je doveze.
P. Hofbauer přijal tento laskavý návrh a zůstal
přes noc v domě učitele, kterýž pak z rána dle
svého slibu jej i průvodce jeho do města Znojma
dopravil. Zevnčjšek sluhy B)Žfh0, jeho rozmluvy,
jeho přívětivý, nebeský mrav učinily na tohoto
muže a jeho celou rodinu nejhlubší dojem; byli
přesvědčeni, že dali přístřeší v tomto 3510tém knězi
velikému světci a ctili jako ostatky věci, kteréž
jeho dotknutím byly posvěceny. Postele, v níž sluha
Boží odpočíval, od roku 1786 až do roku 1823
nikdo se nedotekl, a v tomto posledním roce stala
se v ohledu tomto jediná výminka pro kněze kon
gregace, P. Jana Oldřicha Petraka, kterýž byl du
chovním synem ctihodného Klementa a zpovědníkem
vdovy Bergerovy. — Přeštastná byla rodina ta listem,
kterýž jí ctihodný sluha Boží ze Znojma (dne 14.
října 1786) psal a v kterémž za. obdržené dobro
diní děkuje, šlechetné rodiny při nekrvavé oběti vždy
pamatovati přislibuje a jí prosí, by za něho a jeho
společníky se modlila, aby povinnosti stavu svého
věrně plniti dovedli. Tento list, jemuž P. Hofbauer
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některé zpomínky na sv. dům v Loretě, jakož iobraz
ctihodného Januaria Sarnolli—ho, slavného misionáře
své kongrecace v Neapoli, přiložil, chovala rodina
ta jako drahocenný poklad v domě a ještě v roce
1864, když za příčinou processu blahořečení po listu
tom pátréno Bylo, nalezen byl dobře uschován u ro—

diny v Rejci; stímto listem—tak se říkalo,—přišlo
prý Boží požehnání do domu.
Ze Znojma zašel si Klement do své již dávno
neviděné domoviny, aby svou sestru. Barboru na
vštívil a na hrobě své, milé matky, kteráž před
rokem (dne 3. června 1785) u vysokém stáří ze
mřela, se pomodlil a za ní jakož i za otce svého
oběť mše svaté Bohu vzdal. Pak pokračoval dále
na své cestě apoštolské. Zima roku 1786 nastala
brzy a tak bylo našim cestujícím, kteří téměř vždy
pěšky šli, pro mrazy a mnohý sněh velkých obtíží
zakoušeti. Teprve v únoru r. 1787 dorazili do hlav
ního města Polsky, do Varšavy.
II.

Počátkové domu ve Varšavě.
Monsignor Saluzzo,') papežský nuncius na
dvoře polském, přijal s největší radostí syny tak
1) Ferdinand Maria Saluzzo, vévoda z Corigliana, byl
Neapolitan a od Pia VI. dne 13. července 1784jme
novan arcibiskupem karthaginským. Po návratu
svém z Varšavy (r. 1793) stal se delegátem v Ur
bině (r. 1798) a při vtrhnutí Francouzů bylo mu
mnoho svízelů zakoušeti. .V roce 1801 od Pia VII.
kardinálem učiněn musel r. 1809 odebrati se do
Paříže, byl pak, nechtěje přítomen býti druhým
oddavkam Napoleona, vypovězen do rozličných měst
Francie. Zemřel 3. dne listopadu 1816 & pohřben
jest u sv. Anastasie.

slavného AlfOnsa z Liguori, okrasy to neapolského
biskupstva, avšak místo, aby je poslal do Kuronska,
zamýšlel ve Varšavě jich ponechati.
Potřeba toho nebyla zde menší než v Knronech.
V hlavním městěgPolsky bydlelo mnoho tisíc Němců,
kteří měli vlastní chrám národní, sv. Bennona,
který však od vyzdvižení Jezuitů skoro úplně byl
opuštěn a žádnéholgeněmeckého kněze více neměl.

Nuncius promluvil tedy otom s králem Stanislavem
Poniatowskim, uvedl mu na mysl duchovní potřeby
Němcův, účel a'áúlohu kongregace svatým Alfon<em
z Liguori založené, odporučil mu oba misionáře,
kteréž mu také hned představil. Král Stanislav
schválil úmysl nunciův a zaručil se misionářům
svou královskou přízni a ochranou. 1)
V Římě bylo úplně schváleno a uznáno, co
nuncius podnikl. Oběma kněžím byl tedy hned
odevzdán nenžívaný, prázdný kostel sv. Bennona a
přiléhající k němu malý domek, oni pak převzali
duchovní péči o'flněmecké katolíky ve Varšavě. Tot

byl počátek činnosti redemptoristů v království pol
ském, kteráž později tak krásně vzkvetla. Bylt dosti
nepatrný & Bennonitům — tak nazývali se po svém
kostele sv. Bennona redemptoristé ve Varšavě —
bylo zápasiti z počátku 8 všelikou nouzí a všemi
obtížemi, jakéž apoštolským pracím vždy na odpor
se staví. Když Hofbauer, Hůbl a bratr Emanuel
k domu sv. Bennona přišli, měli ještě jenom tři
tolary, které brzy byly na stravu vydány. Dům byl
velmi malý a beze všeho nábytku. Stůl, několik
židlí, jichž také za postele užito, tot veškero ná
1) Tannoja.

řadí. Stěny byly tak vlhky, že voda s nich jen
srčela. Kuchařem ustanovený fratr Emanuel byl
úplným nováčkem v tomto zaměstnání; velmi často
byl ctihodný sluha BJŽÍ přinucen jemu pomáhati,
a ne zřídka přihodilo se, že z kuchyně rovnou cestou
běžel na kazatelnu, rozdávat pokrmu duchovního.
Fr. Emanuel vypůjčil si něco kuchyňského náčiní
a vyřezal několik dřevěných lžic. Tato chudoba však
nenadělala sluhům Páně mnoho starostí, vždyt slo
žili dobrovolně slib chudoby a radovali se, že z lásky
k chudému Ježíši jest jim též v chudobě žíti a
mnoho dosti citelných potřeb si odpírati. Ostatně
ale byli přesvědčeni, že Boží dobrotivost vše co
velepotřebnó, nikdy jim neodepře.
Mnohem větší starosti však spůsobily jim
smutné náboženské i společenské poměry v Polsku.
Náboženství a církvi nepřátelský duch, kterýž v ji
ných zemích Evropy nad pravdou a právem své
slavné vítězství hlásal, učinil již také v katolickém
království polském značné pokroky. Síla Polska,
kterouž byl katolicismus ve svém vlivu na veškerý
veřejný a státní'život, byla zlomena od té“ doby,
co protestanté' pod ochranou carevny ruské Kate
řiny II. velikých práv a svobod zde nabyli. Učení

Jansenistů, Gallikánů a Febronia ujalo se také
v Polsku, odcizilo mysli lidu sv. Stolici a uskrov
nilo počet přijímajících svátosti pokání a oltářní,
tohoto pramene duchovní síly a křesťanského života.
Tajná sekta zednářská byla rozšířena po celém Polsku;
mužové z nejvyšších rodů, ministři, ano i mnozí
duchovní přidali se k ní.
Německá nevěrecká filosofie jmína za vysokou
moudrost, a Voltairovy a jiných Francouzů boha
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prázdné spisy hltavě se čítaly; dobrých spisů téměř
zcela se nedostávalo a ježto nejohavnější knihy
i z cizých řečí všudy se prodávaly; bylo sotva
možno, jak ctihodný Klement a jeho přátelé z Var
šavy v listech svých naříkají, nalézti knihbupce,
který měl dobrou knihu na prodej aneb alespoň
ji objednati chtěl.
S úpadkem víry klesal i dobrý mrav. Špatné
příklady vyšších tříd nakazily i měšťanské třídy:
smyslnost a lhostejnost ku všemu vyššímu jevily
se hlavně v povaze obyvatelstva varšavského.
Na nejvýš smutné byly poměry polské šlechty.
Ona nebyla sice nikdy vzorem svornosti, nyní však,
kdy carevna ruská lstí &.chytrostí mezi polskými
velmoži stranu ruskou založiti dovedla, dostoupila
jejich nesjednocenost stupně nejvyššího.
Král, druhdy otrokem jejich vášní, neměl žádné
moci, žádné samostatnosti a ani se svým národem
nestál za jednoho člověka.
Postoupení zemí (r. 1772) státům sousedním
způsobilo též jitření a nespokojenost v říši a tyto
_zasedaly podnět k povážlivým roztržkám v lidu,
ku podezírání a k nepřátelstvím. Tajné společnosti,
které již velmi se tam byly zahnízdily, rozdmy
chovaly oheň po nešťastné říši, seč jen byly. Ne
návist k cizincům &.rozhořčenost zvláště proti pří
slušníkům národů, kteří uchvátili části polské říše,
ovládaly za těchto okolností zcela přirozeně všechna
srdce polská.
Z toho snadno posouditi, jak těžké bylo posta
vení Hofbaurovo a přátel jeho. Nevěře byl apoštol
: řeholník trnem v oku, zvrhlému vlastenectví byl
cizinec pohoršením a to v takové míře, že zprvu

žádný Polak nechtěl se k němu přidružiti a Benno
nitům zhusta jméno Lutheránův přezdíváno.
Stáli tu ve velikém městě,') jako uprostřed
tábora nepřátelského. Proto však nepozbýval ctihodný
sluha Boží zmužilosti. Byl si vědom, že po vůli
Boží na tomto místě stojí a to postačovalo ne
zvratnou učiniti důvěru jeho v Boha, jinak již dosti
silnou. Jemu vždy dostačovalo, — jak vypravoval
jeden z jeho přátel, P. Bedřich Binn T. J. — je

diné slovo: „Tak Bůh tomu obce;“ tímto o
zbrojen táhl zmužile jako pravý apoštol do boje
proti všem svým nepřátelům.
Časně poměry, které z počátku tak bídně byly,
zlepšily se ponenahlu, nebot Bůh vzbudil odhod
laným sluhům svým přátely a dobrodince. Čeho
P. Hofbauer k výživě svých milých potřeboval, na
lezal vždy pohotově, a když nedostatek nastal, věděl
sluha Boží, jak pomoci. Ve své hrdinné důvěře
obracel se přímo k Tomu, jenž o vrabce se stará.
a mladé krkavce slyší, kdykoli hladoví k němu
křičí; a vždy dosáhl brzké pomoci. Jedenkráte, —
když právě byla nouze veliká. — šel do kostela,
modlil se před oltářem s vroucí pobožnosti a pravil
pak, zvolna na dvířka svatostánku klepaje, tato

slova:„Pane pomoz nám, nyníjestjiž

čas!“

Skoro v témž okamžiku objevil se u dveří domovních
jakýsi pán, přinášeje značnou částku peněz. Tak
staral se Bůh o své věrné a když jejich důvěru ve
1) Varšava čítala okolo 124.000 obyvatelů, mezi nimi
28.000 židů. V roce 1798 zřízeno tam bylo biskupství;
až do té doby byl tam duchovním vládcem arcidiakon,
generalni to vikář arcibiskupa Hnězdenského apri
masa polského. Nyní má.Varšava 300.000 obyvatelů.

!

zkoušce pevnou shledal, udělil jim štědře, čeho po
třebovali pro sebe a pro chudé, kteříž prosebně se
k nim utíkali. Za tou příčinou směl také ctihodný
sluha Boží pomýšleti na stavbu prostranného klá
štera na místě malého domku, jenž byl již na spad
nutí. I započal dílo a hle: ze všech stran docházely
ho podpory pro podnik ten. Jedni dováželi bez
platně stavivo, druzí — a mezi nimi mnozí nízkým
službám docela nezvyklí, —-—
konali práce nádennické.
Za několik let zvedaly se tu rozsáhlé budovy, které
dosti místa poskytovaly četné řeholi a všem tam
od sluhy Božího zařízeným ústavům.
Též pro duchovní činnost otvíraly se ponenáblu
dobré vyhlídky, všeliké překážky pomalu byly pře
konány a horlivost P. Hofbaura zazářila brzy na
všech stranách ve skutcích nejskvělejších, spásy a
posvěcování duší se týkajících.
Avšak dříve nežli o těchto uvažovati počneme,
dlužno nám obrátiti zraky k hlavnímu místu jeho
činnosti, ke kostelu sv. Bennona, jakož i k mužům,
kteréž mu prozřetelnost Boží za první a nejhlav
nější spolupracovníky dala.
Chrám sv. Bennona, kterýž na nejzazším konci

„nového města,“

takořka za městem, na malém

návrší stál, byl v 17. století za krále Vladislava IV.
a choti jeho Cecilie Renaty, rakouské to princezny,
od německých dělníků z darů nasbíraných vystavěn.
Měl tři velmi poškozené, prachem a špínou zašlé
oltáře. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Bennonu, bis
kupu míšenskému a apoštolu Slovanů. Poněvadž
socha tohoto svatého již velmi porušena byla, dal
ji P. Hofbauer zaměniti krásným obrazem světce

toho.Malýobrázek„Panny Marie Pomocnice“

byl též na tomto oltáři k uctění vystaven. Druhý
oltář byl zasvěcen sv. Josefu a v tom čase, když
P. Hofbauer a jeho redemtoristé u sv. Bennona

bydleli, lid rád a zhusta

sem na modlení při

cházel. Klement Hofbauer vyvolil sv. Josefa za
patrona svého domu, jejž tudíž všichni považovali
za pomocníka ve všeliké nouzi. Na tomto oltáři
dával P. Hofbauer též vystavovati jiné obrazy
k uctění dle slavnosti neb pobožnosti, která se právě
konala; tak k. p. se dále s obrazy nejsvětějšího
Vykupitele, 9 sborů andělských, sv. Michala, sv.
Rafaela, sv. Gabriela, sv. Tří Králův, sv. Jáchima,
sv. Jana Nepomuckého, sv. Aloisia a sv. Stanislava
Kostky. Na třetím oltáři bylo viděti dojemnou
sochu Ježíše při sloupu bičovaného, před níž lid
často se modlíval a rád mše svaté sloužiti dával.
Podobný, velmi krásný obraz „Ecce Homo 1) na
lezal se v postranní kapli, které tu původně nebylo;
teprve od P. Hofbaura byla postavena a vstupo
valo se do ní po 12 stupních. Tento obraz konal
v dějinách obrácení, kteráž u sv. Bennona se udála,
znamenitou úlohu. Mnozí hříšníci přiznali se, že
pohled na tento obraz srdcem jejich otřásl aje
k skroušenosti a lítosti pohnul a mnozí vyprávěli
že božský Spasitel ve snu právě tak, jak zde zob
razen byl, se jim zjevil a řekl: „Jděte do Varšavy
a zpovídejte se otcům u sv. Bennonal“ Též obraz
Matky bolestné v rukou svých mrtvého Syna držící,
jejž sluha Boží od zbožných dobrodinců z Vídně
obdržel, zdobil kapli tu a dovršoval takořka dojem,
_

1) V Italii ctí se velice takové obrazy „Ecce Homo“
pod názvem: „Gesu Nazareno“ neb „nejsv. Vy
kupitele.“

jejž obraz Spasitele ubičovaného vzbuzoval. Tak po
dařilo se důmyslu a horlivosti ctih. sluhy Božího
v krátkém čase chudý a nečistý chrám sv. Bennona
proměniti ve velmi krásné a příjemné místo pobož
nosti. Ano, nejen čistý a krásný byl obraz sv. Ben
nona, nýbrž také bohatě vyzdobený, stkvěl se vzáří
světel, třpytil se leskem svícnů korunních a dýchal
libou vůní květin.

_

Zde tedy ctihodný Klement mnoho let s nej
větším zdarem působil. Doby nepříznivé bohužel
spustošily zcela posvátné to místo, jež nyní pro
měněno v železárnu, & jen oko znalcovo ještě může
na této světské budověpoznati st0py staré svatyněr
kde dříve chvalozpěvy zaznívaly a „Sursum corda“
se rozléhalo, nyní slyšeti jen jednotvárné klepání
strojů.
Po dlouhý čas byli P. Hofbauer a Híibl jediní
obstarávali v tomto kostele služby Boží. Avšak
veliké ctnosti obou kněží i zbožného bratra při
vedli sem brzy dostatečný počet spolupracovníků.
Zanedlouho bylo možno činnost apoštolskou u sv.
Bennona rozvinouti ve velkých rozměrech. Z Poláků
nechtěl z počátku arci nikdo — jak již řečeno —
do nového cizozemského spolku vstoupiti, avšak
hlásili se mnozí Němci, kteří byli znárodnělými
Poláky a řeči zemské úplně mocní.. Jmenujeme
tuto P. Jestersheima, muže to plna tiché rozváž
livosti, který k velkému prospěchu domu časné
záležitosti obstarával a jakožto výtečný hudebník
orchestr řídil. Oba bratří a Valentin a Kazimír
Langanki, kteří též byli německého původu s ně
meckým názvem Langhans, mohli zároveň Polákům
%Němcům duchovní pomoci poskytnouti;
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Z Němců, kteří první ctihodnému Klementu
se přitovaryšili, zasluhuje zvláštní zmínky bratr
řeholní Matěj Widhalm. Tento bezpochyby naučil
se sluhu Božího znáti a ctíti již za jeho pobytu
ve Vídni a chvátal tedy do Varšavy, aby vstoupil
do kongregace nejsvětějšího Vykupitele. Jda za pu
zením srdce svého a přišed do Varšavy vyhledal
hned kostel sv. Bennona. Avšak sotva že do něho
vstoupil, přepadla ho takova ouzkost, bojácnost a
rozpačitost, že již hotov byl od záměru svého upu—
stiti &.neuviděv ani P. Hofbaura do Vídně se vrá

titi. V tom však P. Klement poslušen vnitřního
napomenutí, do kostela vkročil a přímo k rozpa
čitému přistoupiv vyzval ho, aby k němu přišel.
Hned jej pominula všeliká úzkost a vrtkavost a
Matěj Widhalm žádal i obdržel přijetí do kongre
gace. Jsa vzorným bratrem řeholním, přišel později
s misionáři do Bukurešti azemřel r. 1826 ve Vídni.
Ctihodného Klementa po celý čas svého života tou
měrou si vážil, že jej vždy svým „svatým otcem“
nazýval.
První Polák, který u sv. Bennona o přijetí se
hlásil, byl 13letý Jan Dukla Podgorski, který složil
sliby roku 1794 a na kněžství vysvěcen byl roku
1797; byl to jinoch velkého nadání a řídké vý
mluvnosti. Pro jeho hlubokou pokoru bylo lze ho
již v jáhenství na kazatelně upotřebiti; skoro den
co den bylo muvmateřské řeči(polské) lidu kázati
i činil to s pochvalou všeobecnou. Po zrušení kon
gregace v Polsku poznal ho ve Vídni apoštolský
nuncius, na nějž ctnosti a velké vlohy tohoto řehol
níka tak příznivý dojem učinily, že jej pro biskupský
stolec v Bukurešti navrhoval a jen na usilovné
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prosby P. Podgorského od tohoto návrhu pustil.
Už jako kněz připojil se první kn kongregaci P.
Karel Blum a stal se výtečným polským kazatelem. 1)
Tací mužové ovšem nechuť. Poláků ku kláštera sv.
Bennona překonali a spůsobili, že jiní polští jino
chové kráčejíce za tímto příkladem o přijetí do spo
lečnosti našeho sluhy Božího, žádali a správě jeho
se poddávali. Po málo letech bylo jich již tolik,
že duchovní správa Poláků, hrnoncích sek chrámu
sv. Bennona, právě tak dobře jako Němců k nej
větší spokojenosti opatřena býti mohla.
Avšak ne pouze z nejbližšího okolí a ze sou
sedních zemí přicházeli sluhovi Božímu pomocníci;
— pověst jeho vnikla až do nejdalšího západu a
přivábila též odtud mnohé mladíky. Čtyři Francouzi
to byli, kteří v létě r. 1795 svým příchodem srdce
sluhy Božího velmi potěšili. Nejvýtečnější z nich,
jemuž Bohem uleženo býti dědicem ctností a ducha
ctihodného Klementa a který po něm jsa generálním
vikářem kongregace, v jejím šíření pokračoval, byl

Josef Passerat,

jinoch vysoké postavy a výteč

ného ducha. Narozen dne 30. dubna 1772 v Join
ville v Champagni, vykonal svá první studia v malém
semináři v Chalonsu-sur-Marne a chtěl právě boho
sloví se věnovati, ana bouře roku 1790 mu toho
zabránila. Francouzská revoluce, kteráž rok před
tím byla v Paříži vypukla, počala nyní zhoubně
řáditi po celé Francii. Passerat byl vsazen do vě
zení a byv z něho vysvobozen, byl chtěj nechtěj
1) P. Blum narozen z polských rodičů ve Varšavě
jmenoval se původně Kwiatzowski. „Blum“ jest po
němčénim jeho jména právě jako Hofbauer poněm
čenim jména českého „Dvořák“
4
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vřaděn do vojska, kdež mu svěřeno místo nejvyššího

bubeníka a ubytovatele. Avšak sloužiti této nej
ohavnější ze všech revolucí protivilo se nejen ná
klonnostem výborného jinocha, nýbrž i jeho svědomí;
uživ tedy vhodné příležitosti uprchl. Belgickém
přibyv do Německa, studoval bohosloví v Trevíru,
Monastýru, Augsburku a Wircburku. V posledním
městě zaslechl o klášteře sv. Bennona a o ctihodném
Klementu; nebeským světlem osvícen spěchal do
Varšavy vrhnout se k nohoum sluhy Božího a sdílet
s ním namahavé práce apoštolátu. Dne 30. čer
vence 1795 byl oblečen a dne 13. listopadu 1796
o svátku svatého Stanislava, složil sv. sliby a půl
roku na to, dne 15. dubna 1797 obdržel posvěcení
na kněžství. O tomto muži Božím, — radosti to
našeho ctihodného Klementa, perly sv. Bennona, —
bude nám v život0pisu tomto častěji ještě mluviti.
Ostatní tři Francouzové, kteří s Passeratem
přišli a jeho vlivem pro toto povolání získání byli,
jsou: Mikuláš Lenoir, Vannelet z diecese Bem'ešské
a Lemercier z Amiensu. Stejné smýšlení a podobné
osudy spřátelily ho s nimi ve Vircburku. První
z nich Lenoir, kterýž dříve ve Francii byl profe
sorem hebrejské řeči a také chaldejské, syrské &
řecké mocen i v mathematických odborech velmi
zběhlým byl, osvědčil se dle svědectví samého P.
Hofbaura mužem ctnosti veliké. Opatrnost kázala,
jméno jeho do němčiny přeložiti a proto tedy ve
Varšavě obyčejně jmenován byl „Schwarz.“ Byl
pilným dělníkem na vinici Páně, zemřel ale bohužel
již roku 1801. P. Vannelet jsa po mnoho let vý
borným novicmistrem, bohužel také záhy r. 1807,
smrtí sešel. Třetí, Lemercier, mohl taktéž jen krátký

čas ctihodnému Klementovi pomáhatif; nebo již ve
stáří 32 let rozžehnal se se světem, byv všem vzorem
hrdinské trpělivostí při velmi bolestné operaciv ne
moci sedm měsíců trvající.
Těmto prvním a nejznamenitějším, zbožným
pomocníkům našeho Klementa ve Varšavě stáli po
boku ještě jiní, jichž jménal) všechna vypočítati
nám nelze, jichž povahu však s dostatek označíme,
řekneme-li, že více méně byli věrní obrazové svého
svatého představeného a vůdce. Horlivost sluhy
Božího všechny povzbuzovala, jeho oheň je roz
něcoval, jeho vznešený příklad je uchvacoval. Na
sklonku století (1799), když činnost v kostele sv.
Bennona k nejvějšímu rozkvětu dospěla, stálo jich
25 kolem zbožného kněze Klementa, kteří spolu
s ním o spáse duší pracovali. Avšak již jest na
čase, abychom tuto činnost ctihodného sluhy Božího
zevrubněji pozorovali.
III.

Apoštolské práce sluhy Božího ve Varšavě.
S kazatelnou a zpovědnicí v kostele sv. Ben
nona nedáno ještě ctihodnému Klementovi vše,
čehož k rozvinutí apoštolské působnosti třeba bylo.
Chrám nebyl lidem valně navštěvován, ba iNěmci,
jichž národním kostelem byl, přicházívali tam zřídka
a příchod dvou nových kněží sám o sobě nespů
1) Vlašský překlad tohoto životopisu uvadi mezi ji
nými i dva Čechy, o nichž alespoň kratičkou po
znamku učiniti za hodno uznáváme.
mJešt to P. Fran
tišek Xav. Bressler, který:; dne 27. září 1793 sv.
sliby složil a rok na to od apoštolského nuncia na
kněžství byl vysvěcen o slavnosti Božího Těla. Byl
4=|<
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sobil nával lidu do kostela; nebot kde pořádek a
bázeň Boží byly vymizely, zmohly vlažnost a ne
návist k cizincům mnohem více než zvědavost.
P. Hofbauerovi bylo tedy především k tomu
prohlídatf, aby si srdce lidu naklonil, by pak Bohu
je získati mohl. A co učinil? Užil onoho prostředku,
jehož v podobných případech iSpasitel sám užíval;
jako Pán učení své a dílo posvěcování duší ko
náním skutků lásky počínal a tím lid k sobě poutal,
tak činil též P. Hofbauer. Aby obyvatelům Var
šavským učení spásy kázati a je posvěcovati mohl,
přivábil je &upoutal k sobě velkolepými skutky lásky.
Jest s podivenou, jaké množství takých skutků

tam vkanal.
Příležitosti naskytalo se mu dost a dost, neboť
bída a nouze byly veliky.
Krvavé války posledních let oloupily mnoho
dětí 0 jich otce a zvláště
lt al .
( .
výtečným novicmistrem a prefektem bratři-laiků.
Zemřel roku 1796. Druhý byl P. Jan Kř. Kraus,
syn c. k. prokurátora.; mimo česky a.latinsky mluvil
těž zběžně francouzsky a německy, avyznamenával
se neobyčejnou pokorou & poslušnosti, jakož i ve
likou horlivostí a snahou po dokonalosti. Zemřel
dne 2. srpna 1796.
Poznámka překladatele.
1) Dle dopisů ctih. Klementa vdobě nejnovější v Ne
apoli a archivu varšavském nalezených byl i klášter
sv. Bennona v těchto hrozných dnech v největším
nebezpečí. Tři bomby nepřátelské vrženy byly na.
dům 00. Redemtoristů, avšak neuškodily mu. Otcové
ocitali se stále v nebezpečenstvi života a celá Var
šava obávala se, že stihne ji tentýž osud, jaký
stihl předměstí její Pragu. Ctih. P. Klement vy
sílal tu vroucí modlitby k Hospodinu, aby nad ne-_
šťastným městem se smiloval, ano přísným slibem
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varovem (r. 1794), při čemž 20.000 lidí o život
přišlo, celé zástupy sirotků vztahovaly rukou svých
po pomoci. Při pomyšlení ,co bude ztěchto dětí ?“
krvácelo srdce sluhovi Božímu. Brzy byl odhodlán
pomáhati, seč byl, a založil sirotčinec u sv. Ben
nona, jehož obstarávání on a přátelé jeho na se
vzali, a v němž v nejkrásnějším světle zářila láska jeho.
Když,ubozí hoši špinaví, rozedraní a plni hmyzu
do ústavu přicházeli, byl to ctihodný sluha Boží
sám, jenž je myl, od hmyzu čistil a nově šatil.
S péčí právě mateřskou ujímal se ve všem těchto
ubohých chlapců. Jelikož počet jejich nebyl nepa
trný a ještě stále se množil, bylo velmi těžko, po
třebnou výživu pro ně Opatřiti. P. Hofbauer ale
miloval své děti tak, že se neostýchal almužnu sám
pro ně sbírati a všem těm nepříjemnostem se vy
dávati, kteréž obyčejně s tím spojeny bývají. Jednou,
když byla bída veliká, vyšel si zase za tímto dobrým
se zavázal, že vykoná pouť ke hrobu sv. Jana Nep.
do Prahy, bude-li Varšava zachráněna. Modlitby
jeho byly vyslyšeny a P. Hofbauer vydal se již
31. srpna 1795 s P. Tadeášem Hiiblem do Prahy,
kamž dne 14. září na večer dorazili. Celých devět
dní konali tu svou pobožnosť poroučejíce sebe i kon
gregaci svou do mocné ochrany slavného mučedníka
Páně, Jana Nep. Oba sloužili mši sv. na hrobě jeho
a byli tak dojati, že, jak P. Klement piše, sotva
slzí sdržeti se mohli. Rovněž navštívili i hroby
ostatnich sv. mučednikův a patronův našich : sv. Víta,
sv. Václava, sv. Norberta a sv. Ludmily. Od této
doby měl ctih. Klement sv. Jana Nep. ve zvláštní
uctivosti a lásce a "sotva že do Varšavy se vrátil,
dal nad bránu kláštera sv. Bennona postaviti krasnou
sochu tohoto patrona zpovědniho tajemstvi.
Pozn. překladatele.

účelem a vstoupil do hospody, v níž několik mužů
při hře sedělo. Když jednoho z nich za almužnu
pro své sirotky byl požádal, přiskočil tento — člověk
to hrubý — k němu pln zlosti a naplil mu v tvář.
Ctihodný sluha Boží nepozbyl při tom své klid
nosti. Utřev si tvář šátkem, pravil zcela tiše a bez

všelikého rozhorlení člověku rozhněvanému: „Toto

bylo pro mne, nyní ale mi dejte něco pro
mé ubohé sirotky!“

Tato klidnost a pokora

odzbrojila zlostníka; zastyděv se za čin svůj dal
mu štědrou almužnu; všudy pak velebil hrdinnou
trpělivost sluhy Božího, ano jak svědek jeden v pro
cessu blahořečení dotvrzuje, zcela se obrátil a u P.
Klementa vykonal Zpověd.
Péče o duše sirotkův zaujímala především jeho
srdce. Učil je Boha znati a milovati a snažil se,
co dříve zanedbáno, všemožně napraviti. Rád vodíval
sám ubohé děti do kostela k oltáři Matky Boží
a dával jim tu Opakovati modlitbu: „Matko má,
matko má, budeš-li Ty za mne orodovati, jistě spasen
budu . . .“ N ebyl—li zaneprázdněn, předzpěvoval jim

sám denně následující sloku:
„Vztéhni ruku své štědrosti,
A žehnej mně, ó Maria.;
Ostřez mě v stálé milosti,
Za mne Boha pros, Maria!“

Tak naučil děti Pannu Marii něžně milovat-i &.

ctíti. Byly-li pak již dostatečně vycvičeny a trochu
odrostlé, zaopatřil jim hodné mistry, aby se něja
kému řemeslu vyučily; schopnější však přijímal též
mezi své studující.
Laska jeho vzpomínala také chudých, opuštěných
dívek; utvořil tedy jakousi kongregaci panen, které

jistými pravidly se řídícev přísné ustraněnosti žily,
tak že mimo do kostela, ven nevycházely. Tyto
zbožně panny, které nedaleko sv. Bennona bydlely,
a kostel i dům čistým prádlem opatřovaly, převzaly
vyučování chudých děvčat a bděly nad nimi péčí
mateřskou.
Mimo obě školy pro hochy a děvčata osiřelé
zřídil P. Hofbauer ještě jinou školu počátečnou
pro chlapce chudých rodičův, jako nádenníků, ře
meslníků, služebných. Nemohlt na to lhostejně po
hlížeti, kterak mnozí hoši v největší nevědomosti
v zaháleče a zlosyny vyrůstají, nebyvše vyučováni
ani občanským ani náboženským věcem. K vyučo
vání těchto dětí užil aspirantů, kteří ucházeli se
o přijetí do kongregace, pod dohlídkou kněží, kteří
zde mladíky ty, jich chování a vlohy pozorovali.
Jinoši tito nosili ještě šat světský, ale bydleli v domě
u sv. Bennona a byvše uznání za schOpny, vstu
povali do noviciátu.
V počátečných školách u sv. Bennona bylo
roku 1793 350 chlapců a děvčat.
S tím však nebyla ještě ukojena láska ctihod
ného Klementa. On dával almužnu — kdykoli mohl
— plnýma rukama. Nalezl-li na silnicích neb ve
městě mladé bídně žebráky a tuláky, brával je
sebou do kláštera sv. Bennona; dal jim po několik
dní přístřeší a stravu, očistil a ošatil je, cvičil je
v katechismu a připravil je ku přijetí svátosti po
kání a oltářní i zaopatřil jim také zaměstnání.
Mnoho-li chudých u vrat klášterních nasytil, mno
ho-li almužny i jinak domácím chudým, vdovám
a nemocným, dal, ví jen sám Bůh. Jednou sám
se přiznal: „Kdyby všechny ty peníze, které jsem

zde ve Varšavě dostal amezi chudé rozdělil, vpytli
zde pohromadě byly, žadný člověk nebyl by s to,
aby je unesl. Když P. ministr t. j. kněz, jemuž
o časné potřeby klášterníků se starati bylo, mnohdy
rozpaky své projevil a v nesnázích byl o věci pro
chudé, říkával mu žertovně P. Klement: „Date

et Dabitur“ (dejte a bude vám dano) —
tot jsou dvě sestry!“

Častoopakovaltéž slova

Páně:„Budte bez starostí oden zítřejší.“
Zvláště kněží důvěřuitežv Boha; „nebot,“

doložil,

„kona-li kněz své povinnosti, tedy věřte,
že kdyby toliko jeden chléb na světě byl,
Bůh polovičku jeho mu pošle.“
'

Takovými skutky lasky křesťanské započatá. a
vzpírana kněžské činnost našeho sluhy Božího vždy
více se rozvíjela. Kostel počal se naplňovati a ku
zpovědnicím valně přistupovano. Zprvu kázalo se
arci jen v řeči německé, pokud nebylo tu kněží,
kteří polštiny mocní byli, ve zpovědnici však na
lezali brzy i Poláci útěchy z úst obou horlivých
kněží; nebot jsouce mocni jazyka českého snadno
se naučili i polštině tak že mohli brzy i zpovědi
Poláků vyslýchati. V polské řeči kázal P. Hof
bauer teprve v posledních letech, P. Hůbl dříve
toho dovedl; o slavnosti nejsvětějěího Vykupitele
(3. neděli v červenci) roku 1799 kázal ponejprv
v této řeči. Ctihodný sluha Boží pódáva o tomto
zprávu v listu ze dne 19. srpna 1800: „Letos ko
nali jsme slavnost nejsv. Vykupitele co možná. nej
slavněj i. Roku minulého měl slavně služby Boží za
velkého návalu lidstva Jeho Excellence nejdůstoj
nější Monsignore Litta, my pak na to po sedm
„dní pořiz ovali malou missii, kteráž v oktávě pa

pežským požehnáním se skončila. Papežské požeh
nání udělil P. Hůbl, který tehdáž poprvé polsky
kázal. Lid plakal při tom tak hlasitě, že kazateli
bylo několikrát v řeči ustati a posluchačů bylo tři
kráte tolik než jich kostel pojmouti mohl.
Sotva že kongregace se rozšířila a první Po
láci na kazatelně se objevili, hned počalo v kostele
sv. Bonnona býti mnohem živěji. Horlivost sluhy
Božího roznítila všechny a odměnou její byla nejen
zvýšená pobožnost nýbrž i obrácení četných hříšníků.
Ještě neuplynulo ani šest let od zařízení domu ve
Varšavě a již mohl nuncius. Salluzzo generálnímu
představenému do Říma takto psáti: „K Vaší útěše
vyznávám a ujištuji Vás, že ze všech řeholí, kteréž
zde jsou, členové Vaší kongregace stkvělou horli—
vostí, životem co nejvíce příkladným a obezřetným
jednáním zvláště se vyznamenávají.
V roce 1796 bylo v kostele sv. Bennona již
48777 komunikantů napočítáno, od r. 1799 do roku
1800 rozmnožen počet jich dle udání P. Hofbaura
010.000 a roku 1807, posledního to roku před
jejich vyhnáním, obnášel počet jich 104.000. „Ještě
více bylo by jich bývalo“, píše ctihodný sluha Boží
svému generálovi P. Blassuccimu, „kdybychom byli
mohli všem stačiti a kdyby se jich do kostela více
bylo vešlo.
Nejen z města, alei z venkova, a nejen z blízka,
ale i z daleka přicházeli lidé, Poláci i Němci, hledat
rady a pomoci v duchovních svých záležitostech.
V dobách nejkrásnějšícho rozkvětu rovnala se činnost
otcův u sv. Bennona nepřetržité, velkolepé missii.
Po společném ranním rozjímání o 5. hodině
počala již ve chrámu nábožná cvičení, která (kromě

poledních hodin až do půl třetí), trvala až do osmi
hodin večer.
O 5. hodině rano odebrala se část otců do zpo
vědnice, kdež ustavičně svátostí pokání bylo při.
sluhovano. Od 5—6 vykládal katechismus služebným
některý kněz mladší. Pak byla první slavná mše
svatá, při níž Poláci ve své řeči zpívali. Kázaní
na to míval obyčejně výtečný polský řečník P. Blum,
jehož slova lid s napnutostí poslouchal a jehož
horlivost apoštolská obrácením nesčíslných hříšníků
korunována byla. Kázával ponejvíce po celý týden
0 nedělním evangeliu a probral tak během roku
celou mravo- a věrouku našeho svatého náboženství.
Po druhé slavné mši sv., při níž obyčejně panny
z bratrstva sv. Josefa na kůru latinskou mši pro
vozovaly, vstupoval pravidelně náš ctihodný sluha
Boží sám na kazatelnu aměl řeč,německou. Tentýž
způsob kázání, který, jak ještě uslyšíme, později
kolem jeho kazatelny shromažďoval učence jakož
ineučené, dodával již tehdy slovům jeho síly a
získal srde pravdě a ctnosti. Bad brával nedělní
epištoly za předmět svého rozjímání a vykládal
v každém kázání několik její veršů ale tak jasně
a živé, že temný smysl jejich úplně ozřejměl a po
sluchači, ač hojně již nasycení, předce neradi tomu
byli, když kázaní skončeno. Jeho důkazy byly tak
důkladné a přesvědčivé, že na mysli nepředpojaté
a pravdě zúmyslně neodporující neodolatelně půso
bily; při vší prostotě kazatelově bila předce do
očí jeho znalost písem svatých, sv. Otců a církev
ního a obecného dějepisu, jakož i hluboké nazírání
do srdcí lidských. Mnohdy chtěje poutati pozornost
obrátil se k tomu kterému ze svých mladých stu
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dujících, na kázaní přítomných, s nějakou otázkou,
kterouž vyvolaný krátce zodpovídal; aby však nikoho
nezahanbil, tázal se teprve když výkladem před
chozím odpověd takořka již hotová do úst tázanému
vložena byla. To spůsobilo, že jinochové pozorně
poslouchali a na otázky snadné a s radostí odpo
vídali. Nad správnou odpovědí projevoval sluha Boží
svou spokojenost, a sliboval za odměnu zvláštní
Memento při mši sv. aneb obětování celě mše sv.
Mezi kázaním sluhy Božího sloužil obyčejně
P. Hůbl v poboční kapli mši sv., aby Poláci ně
mecky nerozumějíce, pobožnost svou vykonati mohli.

Poslední a též slavnou mši sv. míval pak —
nebyl-li pozván nějaký biskup neb jiný prelát —
P. Hofbauer vždy sám. Dobrovolně a bez nároků
na nějakou časnou mzdu dostavil se dostatečný počet
zpěváků a hudebníků, tak že denně možno bylo pro
vozovati nějakou výbornou skladbu kostelní.
Sotva že minuly první hodiny odpolední, bý
valo o půl čtvrté hodině již druhé německé kázaní,
po němž pak následovaly slavné nešpory před vy
stavenou nejsv. svátostí oltářní. Pak opustili Němci
kostel a učinili místo Polákům. P. Podgorski míval
polské kázaní, v němž slovy dojemnými obyčejně
o věčných pravdách vykládal a posluchače své kra
dostnému přilnutí ku ctnosti neb ku pokání a lítosti
rozněcoval.

Po tomto kázání následovala pobožnost kří
žové cesty, kteráž v neděli a ve svátek v řeči ně
mecké, v jiné pak dny v polské řeči velmi slavně
se konala a požehnáním s velebnou svátostí se
se končila. Ku příhodnému zakončení dne zpytoval
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pak některý kněz s lidem svědomí, a vzbudil s ním
tři božské ctnosti a lítost.
Aby náboženský život na tuhých a hlubokých ko
řenech utvrdil, snažil se ctihodný sluha Boží též nějaká
bratrstva. zavésti. Zvláště pro mládež zamýšlel ně
jaké zříditi a shromáždil tedy mládence i panny
neúhonných mravů v kostele sv. Bennona a dal
jim jistě předpisy a pravidla k dokonalejšímu plnění
povinností stavů jejich a postavil je pod ochranu
sv. Josefa. Toto bratrstvo působilo velmi zdárně &
mnoho přispívalo k zevnějšímu zvelebení náboženství,
jelikož členové jeho účastnili se zvláštním způsobem
velikých průvodů, které o jistých svátcích, jako
v neděli před nanebevzetím Panny Marie, 0 slav
nosti sv. Josefa a v oktávě nejsv. Vykupitele, se
konaly a které P. Hofbauer se vší možnou nád
herou slavíval.
V neděli po Božím Tělo šel průvod kolem ko
stela; 50 bíle oblečených panen neslo svíčky a při
mši sv. pak bylo generální sv. přijímání členů bra
trstva. P; Hofbauer pořizoval při této příležitosti
všeckny sv. úkony sám, kázání, průvod, slavnou
mši sv. a generální přijímání. Ku konci pak za
notil Te Deum a dal požehnání s nejsvětější svá
tostí. I bylo to dojemně podívání, když veškeren
zástup na zem nice padna hořící svíčky vzhůru držel.
Co nejslavněji konán průvod v den Božího Těla.
Celý kostel zářil v lesku četných světel a byl
ozdoben nejkrásnějšími a nejvonnějšími květinami.
Několik malých hochů v bílých a žlutých barvach
sypalo kvítí před velebnou svátostí, ježto 12 kleriků
neustále kadidlnicemi kadilo, jiní hoši, v stříbro a.
zlato oblečení, napodobujíce Cherubiny šli po stranách.

Všichni Otcové v ornátech drahocenných kráčeli
před celebrantem, nesoucím. pod baldachinem ve
lebnou svátost. O tomto baldachinu pracovaly paní
z nejvyšších stavů Varšavských a pouze cena zlata
na něm páčila se na 6000 franků. Při tomto slavném
průvodu měl zhusta sluha Boží kázání německé,
které pak hned na to P. Blum v polštině přednášel.
City nevýslovné radosti jímaly tu často srdce
ctihodného kněze, an viděl, jak ti nepatrní počát
kové tak utěšeně se rozvíjeli; převroucně děkoval
Bohu, který všechna přání duše jeho tak laskavě
vyplnil. Kostelík, druhdy zcela Opuštěný, stal se
nyní malým; dřívější smutné ticho ustoupilo téměř
stálé slavnosti; kolem něho byl značný počet mužů
výborných, kteříž mu pomáhali obraceti hříšníky,
povzbuzovati vlažné, a zbožné v dobrém utvrzovati;
a ledová mysl obyvatelstva Varšavského proměněna
tu byla ve svaté nadšení. Tak dobrý jest Bůh Isra
elský těm, kteříž přímého srdce jsou! — Hle! jak
modlitby chudého pekaře ve Vídni a vzdechy jeho
v poustevně v Tivoli, byly vyslyšeny a odměněny!
IV.

Jiné práce misionářské v Polsku a Rusku.
Za pobytu a působení ctihodného sluhy Božího
ve Varšavě vypukly války francouzské a Prusové
uvázali se v držení onoho dílu Polsky, ku kterémuž
dotčené město náleželo.
Také to mělo vliv na působení Redemptoristův
u sv. Bennona.
Francouzové, přišedše ve válkách do Varšavy,
obrátili brzy na sebe pozornost P. Hofbaura a on
dal častěji činiti kázání v jejich řeči jedním z oněch

francouzských kněží, kteréž milý Bůh mu byl
přivedl.

Ale protestantských Prusův došlo zde mnoho
P. Hofbaurem milosti návratu do církve katolické.
Přicházelit rádi do kostela sv. Bennona, často snad
jen z pouhé zvědavosti, a chtíce toliko slyšeti krásnou
hudbu při velkých službách Božích. Před těmito
však kázával sám sluha Boží a oni poslouchali jeho
jasná, přesvědčivá kázání, zprvu jen proto, že ne
možno bylo, nepopřáti sluchu jeho poutavé a sr
dečné řeči, později ale již také z touhy, aby pou
čeni byli. Tito ubozí lidé, kteří doma katolickou
nauku jen tak byli poznali, jak ji protestantští pa
storově byli zpotvořili, nemálo se divili, když nyní
ryzou pravdu uslyšeli a milostí Boží pohnutí jsouce
počali pochybovati o pravdivosti svého náboženství.
Ponenáhlu přicházelo jich tolik k P. Hofbaurovi
žádat za poučení, že mu nezbylo leč zvláštní místnost
k vyučování jich určití, poněvadž pokoj ustanovený
h rozmluvám s cizími osobami více nedostačoval.
Každý měsíc učinilo jich pak několik vyznání víry.
Též mnozí židé prosili za vyučování v kře
sťanském náboženství; úlohu tuto vznesl sluha Boží
na P. Mikuláše Lenoira, který jak již jsme slyšeli,
dříve profesorem hebrejštiny býval a talmud dobře
znal. Biblickými a rozumovými důvody uměl tento
židy tak přesvědčovati, že jen mysl zatvrzelá a za
slepená odporovati mohla. Nemálo židů dalo se
tedy pokřtíti, avšak úhrnem nemělo namáhání se
židy velkých úspěchů, proto že ne všichni, kteří
byli pokřtěni, stali se též horlivými křesťany.
Než ale činnost synů svatého Alfonsa neobme
zovala se pouze kostelem sv. Bennona; roku 1796

převzali na žádost duchovní vrchnosti ještě ikostel
svatého Kříže, jeden to z největších a nejkrásnějších
chrámů města a ktomu i vedlejší budovu a počali
i zde zářiti svatou svojí horlivostí.
Mimo to odbývali Otcové pravidelně po všechna
ta léta vkostele sv. Ondřeje duchovní cvičení, jichž
velmi mnoho věřících se účastnilo.
Od vyzdvižení Jezuitů nebylo více v Polsku
žádných missií. I ty byly k novému životu vkříěeny
a třeba nedostatek sil nedovoloval tato svatá cvi

čení prováděti ve větších rozměrech, konala se předce
každého roku ta která misie.
Kuronů, pro něž původně určen byl, též neza
pomenul sluha Boží. Sotva že některé nové misi
onáře vycvičil, poslal tam hned několik let po zří
zení kostela a domu sv. Bennona tři kněze s dvěma

bratry, kteří v Mitavě při chrámu sv. Josefa s ne
smírným požehnáním působili, tak že P. Hofbauer
dne 15. listopadu 1795 takto psáti (list tento da
tován jest v Praze) mohl: „Zdá se, že naši Otcové
u lidu veliké důvěry si dobyli, neboť i mnoho
Lutheranův z daleka k nim dochází. Přivádějí s sebou
své nemocné asnažně prosí, aby Otcové ruce na ně
vzkládali a je žehnali. Též větší dítky berou s sebou
a dávají je žehnati.
V letech 90. dostala kongrecace ještě dům
v Lutkovicích, jižně od Varšavy, který hlavně k vy
konávání misií určen byl. Kostel byl zasvěcen nejsv.
Trojici: tři kněží a jeden bratr byli tam zaměst
náni. Také v Radzyminu u Siedlce byl položen
základ k nové osadě.

Šedesát let po vyhnání kongregace z Varšavy
dosvědčoval jeden kanovník polský, že přese všechny

ty převraty na místech, kde misionáři pracovali,
ještě nyní ovoce jejich činnosti zvláště v častějším
přijímání svátostí se zračí.
Velkolepá činnost, kterou P. Hofbauer u sv.
Bennona rozvíjel, nedocházela ode všech schválení,
jmenovitě osoby podál stojící, které ani všech okol
ností ani vyšší nadzemskě síly našeho sluhy Božího
náležitě neuvážily, měly ji za přepjatost a neroz
umnou horlivost.

Zdá se, že sám generál řádu ctihodnému slu
hovi Božímu ustřídmení v tomto směru poroučel;
nebot P. Klement ospravedlňuje se listem ze dne
12. června roku 1801 takto:
„V letech dřívějších, bylo lze na místech ve
řejných konati misie; jelikož to však nynější vládou
zapovězeno, bylo třeba přemýšleti jakými prostředky
by se potřebám lidu vyhověti dalo. Poněvadž oby
vatelé Varšavy rozličným národům a rozličným
věrovyznáním náležejí, jest nám podstupovati práce
pro každou potřebu zvlášt. Ale potřeby lidu jsou
zde nad míru veliké.“
Také Monsignor Litta, 1) arcibiskup Kebánský,
dříve nuncius ve Varšavě a pak konečně v Petro
1) Vavřinec Litta, potomek markýzů Littů z Milana,
narodil se dne 23. února. 1756. Pro jeho výborné
vlastnosti jmenoval ho Pius VI. v konsistoriu dne
23. června 1793 arcibiskupem Thebánským a nun
ciem polským. Dne 24. března 1794 přišel do Var
šavy &.brzy na to vypukly krvavé války domácí
i zahraničné, při kteréžto příležitosti nuncius ne
obyčejnou ráznosť a rozšafnosť projevil. Vyjedná
vánim sKosciuskem, vůdcem polského povstání, po
dařilo se mu zachrániti život chelmskému biskupu
Skarzewskému nevinně k smrti odsouzenému. A za

hradě ujal se sluhy Božího, nebo aby ospravedlnil
sluhu Božího z výtky upřilišování psal takto sám
dne 18. ledna 1800 generálnímu představenému
kongrecace: „Při návratu mém z Petrohradu vedla
mne cesta do Varšavy, kdež jsem se zdržel přes
celý měsíc. Ku svému potěšení shledal jsem, že
dům nejsvětějšího Vykupitele vždy více vzkvétá,
jak přibýváním nových pracovníků tak stálým ná
valem lidu a viděl jsem to hojné ovoce, jakéhož
jisté byl by zachránil život ibiskupům z Livonska
a Vilna, Kossacovskěmu a Massalskému, kteří způ
sobem ukrutným byli usmrcení, kdyby v pravý čas
o jejich hrozném postavení se byl dověděl.
Po smutném konci království polského poslán
byl Litta ku korunováni cara. Pavla I. do Moskvy
a pak byl nuncius v Petrohradě, kdež svou horli
vostí a moudrosti mnoho ku blahu cirkve provedl.
Jeho snahám podařilo se zřízení šesti latinských a ,
tří řecko-sjednocených biskupství v ruské řeči. Po

smrti Pia. VI. odebral se Litta do Benátek avzdal
novému papeži, Piu VII. svůj hold. Jmenován r. 1801
kardinálem, byl l. 1809 do Francie zavezen a St.
Quentin mu za obydlí vykázán. L. 1813 byl pře
vezen do Fontainebleaua a odtud r. 1814 do Nimes-u.
Když pak Pius VII. dne 24. května vítězoslavně
do Říma uváděn, byl „Litta též přítomen; na to pak
zvolen byl prefektem propagandy, složil ale r. 1818
ten úřad, byv od Pia VII. jmenován vikářem
římským. Jako spisovatel, došel slavného jména
svým překladem Homera do vlaštiny a pak uve
řejněním mnoha. listů v řeči francouzské 0 po
věstných čtyrech větách gallikánských. Zemřel při
visitováni' svého biskupství Sabinského dne 1. května
1820, šest neděl po ctihodném sluhovi Božím Kle
mentu Marii Hofbaurovi, kterýž sis tímto výtečným
kardinálem stále dopisoval.

se tam dosahuje hlásáním slova Božího a udělo
váním svátostí pokání a oltářní. Záhy z rána až
do pozdního večera jest tu nepřetržitý nával lidu
a od rána do večera stále se zpovídá, káže a po
žehnání s velebnou svátostí se uděluje. Nenadsazuji
řka, že denně bývají čtyry kázaní, dvě ráno, dvě
k večeru, každého rána polské i německé kázání,
a rovněž tak odpoledne. Nával jest veliký a u mno.
hých lze již pozorovati v nápravě života dobré
ovoce. Snad zdá se, že dělají až příliš, ale hledíc
_ na veliké potřeby této země, ve kteréž ostatní o vi
nici Páně málo se starají, není to přílišnost. Ne
odvážil bych se věru, Otcům raditi, aby některé
z jmenovaných úkonů pomíjeli, an vidím, že všechny
bohaté ovoce přinášejí; naopak obával bych se,
abych vůli Boží se neprotivil a díla jeho nakazil.
Kdyby bylo možno, jak P. Hofbauer toho si přeje
a doufá, také v Německu založiti dům, kterýž by
se hodil k vychování misionářů, vzrostl by z toho
zemím severním užitek ještě mnohem 'větší.“
V.

Horlivosť ctihodného sluhy Božího o rozšiřování
dobrých spisů zvláště děl sv. Alfonse z Liguori.
Ku konci minulého století byla Polska ničem
nými spisy celá zaplavena. Cožkoliv mravům a
víře škodlivého ve Francii a Německu tiskem vyšlo,
bylo bud? v řeči původní neb vpřekladech do Polsky
uvedeno. Nepřátelé tohoto šlechetného a udatného
národa snažiligse zničiti ho v náboženském i mravním
směru. Bohužel v Polsku též sháněli se dychtivě
po čtení cizím a jakoby byli chtěli lahodnostmi
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jeho se opojiti, by na neštěstí vlasti své zapomněli,
pili plnými doušky tento zkázonosný jed.
Ta nesmírně veliká škoda, jakou špatně knihy
trepily, neušla zraku ctihodného Klementa; i vzal
sobě v úmysl — jako vždy — i na tomto poli
s nepřítelem se potýkati.
Především pozvedl hlasu svého proti zásadám
a pravidlům, které hanebnými spisy mezi lid byly
se již dostaly. Ve svých jasných kázáních probíral
po řadě věro- i mravoučné pravdy a snažil se lidu
je vštípiti, aby ho ozbrojil proti mudráctví a svůd
ným, zdánlivým důkazůrn nových spisů. Varoval
přísně před jich ěítáním a napomínal ku čtení
dobrých, katolických děl.
To však mu nepostačovalo; lidu musely dáti
se do rukou knihy dobré, neměl-li chápati se špatných.
Tak založil, jak ze svědectví ctěná představené Sa
lesiánek v Kaminieku, Marie Cecilie z Choloni
evských,1)' se dovídáme, kongregaci marianskou,
jejížto členové se zavázali, dobré knihy rozšiřovati,
aby se takto čelilo proti činnosti Jansenistův a svo
bodných ze'dnářův.

O působení tohoto spolku nedostává se nám
bližších zpráv, tolik_ však víme, že P. Hofbauer,
jakožto věrný syn a ctitel sv. Alfonsa na rozšíření
jeho spisů velmi záležeti si dal.
Právem považoval asketické spisy tohoto sv.
učitele církevního za výborný prostředek, kterým

__

1) Byvši se svými sestrami ze svého kláštera ruskou
policii vyhnána nalezla útočiště ve Lvově. U vy
sokém stáři podala o činnosti P. Hofbaura ve Var
šavě zprávu, která přijata byla v akta apoštolského
processu.
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možno ducha pravé, křesťanské zbožnosti buditi a
v myslech lidu horlivost a zálibu v konání všelikých
ctností rozněcovati; a co do osob, které vtipkářstvím
novověké nevěry a pokrytstvím kacířstva již sve
deny byly, soudil zcela správně, že v jasných,
prostých věroučných Spisech sv. Alfonse jim nej
lepší prostředek do rukou dá, aby k víře a k ctnosti
se opět vrátily.
Německých překladů, jež rozšiřovati mohl, byl
již tehdy značný počet. Alfons z Liguory byl v Ně
mecku mužem již váženým; jak P. Hofbauer sám
P. Tannojovi psal, dostačovalo toto jméno k dopo
ručení nějakého díla; i přihodilo\se, že biskup Li
guori podvodně spisovatelem knih jmenován byl,
které od něho nopocházely, jen aby jim zjednán
byl rychlý a jistý odbyt. Již roku 1757 přeložil
do němčiny jistý Jezuit v Augsburkn jeho „Na
vštěvování“ a roku 1759 jeho „Lásku duší.“
P. Hyper, benediktin z Wessobrunu, přeložil

„Něvěstu Kristem,“ a jezuita P. Ignac Neubauer
„Pravdy víry,“ františkán Wallafried “Hillinger pak
(1775) „Kázání“ Svatého. Kněz církevní z Augš
purku, Petr Obladen, — který s P. Diesbachem
veliké si zásluhy získal o rozšíření spisů sv. A1
fonse, — vydal nejen pod názvem „Dokonalý du
chovní“ sbírku užitečných a praktických poučení,
ze spiš'ů Svatého vyňatých, nýbrž přeložil také
(r. 1772) ,Chvalořeči a jiné jeho spisy. P. Hůbl
konečně — zajisté že na pokynutí ctih. sluhy Bo
žího — obstaral nový překlad ,Navětěvování“ a
„Lásky duší.“
_Pro Francouzy rozšířil P. Hofbauer jmenovitě
francouzský překlad „NavětěvovánL“
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Také Polákům T*.
hleděl dáti je do rukou. „Na
vštěvování, Lásku duší“ a jiné asketické spisy dal
P. Blumem a Podgorskim do polštiny přeložiti, a
tyto něžně, blahodějné práce „byly všeobecně chvá
leny. Polským kněžím ale přišel překlad „Kázání“
sv. učitele od faráře Dominika Waluszewicze r. 1789
velmi vhod. I jiné Spisy Svatého byly do polštiny
přeloženy a rozšířeny.
Ze zkušenosti věděl náš ctihodný Klement, jak
potřebna byla v tehdejších dobách kněžstvu dů
kladná, a veskrze zdravá mravouka, a proto snažil
se také mravouku svého. sv. otce Alfonse kněžstvu
odporučovati a k její; stálému a bedlivému studiu
je nakloniti. Byl pln radosti -— jak o tom svědčí
jeho list, - -že kníže—biskup z Plosku, Michal
Poniatowski, bratr krále Stanislava a od r. 1785
primas hnězdenský, hned v prvních letech své vlády
biskupské (okolo roku 1778) pastýřský list vydal,
v kterém mravoučná díla sv. biskupa všem co nej
důraznějifdoporučuje. „Takto mohl ctihodný sluha
Páně své napomínání také touto polskou autoritou
podpírati a sesilovati.
VI.

Snahy ctihodného Klementa o rozšíření kongregace.
P. Hofbauer přešed přes Alpy nespokojoval se
"apoštolskou činností pouze na jednom místě; jeho
úmysl byl, dílo sv. Alfonse co možná. nejvíce roz—

šířiti. Slyšeli jsme již, že jakmile jakýsi počet mi
sionářů vycvičil, tři z nich do Mitavy v Kuronsku
poslal, později pak že ještě jiné dva domy řeholní
založil, jeden v Lutkowicích a druhý v Radzyminu.
Ale také k zemím jazyka německého obracel
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zrak svůj, a zavésti též ve vlasti své kongregaci
nejsvětějšího Vykupitele, považoval za nejlepší skutek
svého vírou povznešeného vlastenectví. Též tam
byla potřeba apoštolských dělníků nemalá; kněží
dobrých se nedostávalo, a náboženskou lhostejnost
& nevědomost bylo na všech stranách postřehovati.
V listu jednom (r. 1796) vyjádřil se P. Hofbauer
o tom sám: „Mezi dobrými katolíky na severu pa
nuje veliká touha po evangelických dělnicích. Stav,
v němž tyto církve se nalezají, jest mnohem smut
nější, nežli se obecně myslí. Všudy panuje hrubá
neznalost nejpotřebnějších pravd spásy. V Čechách
jest taková nouze o kněze, že mnohé farnosti bez
pastýřů jsou a. faráři o slavnostech z jednoho ko
stela “do druhého chodí - sloužit mši svatou. Pohor
šení co den se pojevují a nikoho tu není, jenž by
tomu pomohl. Všudy nedostává se víry a nepřátelé
církve přičiňují se všemožně bludy rozsévati, jelikož
bez trestu toho činiti mohou.“
Že tedy velice toužil horlivýfKrista i duší mi
lovník také do Německa vniknouti, lze si snadno
pomysliti. Oživena touto myšlenkou vidíme jej též
vícekráte než jednou, an chápe se holi poutnické &
často na delší čas Opouští svůj milený, vždy více
a' více vzkvétající klášter sv. Bennona, aby po světě
v plném slova smyslu putoval místa hledaje, kde
by ku cti Boží a spáse duší osadu své kongregace
založiti a apoštolskou práci počíti mohl. Útěcha,
že mohl osadu Varšavskou a tamnější vinici Páně
svěřiti rukám P. Hůbla, kterýž duchem jeho všechen
proniknut byl, činívala mu loučení lehkým, a vřelá
touha, vždy pomáhati, okřídlila jeho kroky a osla
zovalab všechny obtíže.

První příležitost k takové apoštolské pouti na
skytla se roku 1792. Jak P. Tannoja píše, přišel
tehdy posel ze Švýcar. kam již také pověst o čin
nosti našeho sluhy Božího se donesla, do Varšavy
a prosil ctihodného Klementa, aby také tam kněze
své kongregace poslal. Návrh ten líbil se sluhovi
Páně a aby viděl, co tam provésti
,zno, vydal
se tam sám.
Avšak rozmahání se francouzské revoluce při
vedlo tam všechny dobré úmysly a všechny jeho
pokusy ku zřízení osady na zmar.
Na zpáteční cestě vzal sebou P. Hofbauer čtyry
chlapce ze Znojma, aby ve Varšavě pro kongregaci
vycvičiti je dal, kdyby k tomu na nich zpozoroval
povolání. Po třech letech byli ale na žádost ra
kouské vlády přivedeni nazpět, a ctihodný sluha
Boží sám delší dobu v klášteře dominikánském
v Krakově u vazbě držán, poněvadž bez dovolení
hochy do cizozemska odvedl. Když pak později ni
koho se netázav, klášter opustil a do Varšavy se
vrátil, bylo mu ito odpolicie za zlé vykládáno. —
Druhou cestu na západ podstoupil sluha Boží
roku 1797. Již. dvě léta před tím, jak P. Tannoja
udává, vyzval ho do Švýcar tamnější nuncius Gra
vina, ačinil mu naději k založení domu v Kostnici.
Také probošt kollegiátního kláštera v Lindavě přál
si otce Redemptoristy. Konečně i nuncius u dvora
vídeňského oznámil mu, že biskup Sv. Hypolitský,
hrabě Hohenwart, pro svou diecesi koleje Redem
ptoristů si přeje, aby tu s kněžstvem duchovní cvi
čení konali a konvikt neboli seminář k vychování
polních kaplanů zřídili. Též generálnímu předsta
veněmu psal nuncius, že barOn Beroldingen na svém

panství ve švábském kraji kongregaci nejsvětějšího
Vykupitele zavésti obmýšlí.
Neblahé poměry časové nedaly ale zniku žád
nému z těchto záměrů; přišla doba všeobecného
převratu, revolucí a válek a učinila všeliké zaklá
dání klášterů a podobných tichých útulků nemožným.

Hlavně ve Švýcarsku měla revoluce francouzská
nejsmutnější následky: války totiž vnitřní i ze
vnitřní. Katolické kantony byly naplněny francouz
skými vystěhovalci, nejvíce kněžími, jejichž vydržo
vání velkého nákladu stálo; vystěhovalci však nebyli
vždy ku vzdělání lidu a probouzení lepšího ducha.
Nuncius také chtěje pomoci, veškeré své hotové pe
níze, a výtěžek z prodeje mnohého nábytku svého
mezi chudé kněze rozdělil. Při tom však činila re
voluce stále pokroky, hlavně v kantonech prote
stantských, až Francouzové do Švýcar vtrhše, švý
carskou neodvislost zničili a nuncia, jehož v Lu
cernu zajali, přes hranice zavlekli.

Velmi smutné byly též poměry v Rakousku.
Po nešťastné válce bylo toto donuceno, s generálem
Bonapartem dne 18. dubna 1797 v Lubně předchozí
podmínky míru stanoviti a dne 17. září v Campu
Formiu mír zjednati. Ale při všem tomto hlubokém
pokořování Rakouska neupustilo se zde od dosud
užívaného vládního systemu, kterýž církvi byl ve
lice na ujmu. Ač ušlechtilý panovník byl rozhodným
katolíkem a církev katolická v srdcích lidu ra
kouského hluboké kořeny měla: přece nevyplněno
jest přání biskupa Sv. Hypolitského, skrze Re
demptoristy seminář založiti. Pročež píše P. Hof
bauer: „Tuto záležitost odložili jsme na lepší časy.“

Bližších zpráv o cestě sluhy Božího ku pro
vedení těchto záležitostí se nam nedostává. a protož
také nemůžeme určitě říci, došel-li také tentokrát
až do Švýcar. Že byl v Rakousku. jest jisto, nebot
sloužil mši sv. v červenci r. 1797 v kostele pia
ristském v Mikulově, několik hodin od Tasovic vzdá.
leném, jak toho dosvědčuje tamnější zapisní kniha
mešní, kteráž jeho advou průvodců jména vykazuje.
Také tentokrát přivedl sebou do Varšavy tři
hochy z Tasovic, aby je pro svou kongregaci dal
vzdělati, mezi nimi též svého bratrovce Františka,
syna bratra svého Vavřince; ale zase podařil se
mu tento podnik jen z části, nebot rakouská, vláda
žádala vydání druhých dvou hochů, dovolujíc mu
pouze bratrovce si ponechati.
Sotva že tyto první pokusy o zavedení kon
gregace do Rakouska neb Německa zmařeny byly
a sluha Boží do Varšavy se navrátil, byla důvěra
jeho opět nové zkoušce podrobena. Místo aby se
potěšil, vida vinici svou zvětšenou a rozšířenou,
musel najednou o její další trvání se obávati.

Roku 1795 přišla Varšava pod vládu pruskou.
Tato změna prospěla z počátku velmi snahám cti
hodného sluhy Božího ; .nebot dům Varšavský, jemuž
předešlá léta valně se nedařilo, došel nové síly a
života a utěšeně vzkvétal. Ale po čase nastalo zá
hubné pronásledování jkatolických řeholí, vedené
ne sice mečem a ohněm, nýbrž jen paragrafy za
konů a dekrety státními.
Některé zdánlivě výhody, jimž kongregace se
těšila, pozbyly brzy všeliké ceny a dům sv. Bennona
ocítl se v největších nesnázích.

Ctihodný sluha Boží sám je v listu ze dne 1.
září 1801 P. Tannojovi vyličuje takto:
„Prosím Vás a všechny Otce v Italii co nej
snažněji, abyste naši kongregaci zde milosrdenství
Božímu odporoučeli, nebot žijeme zde ve velkých
nesnázích, avšak ne pouze my, nýbrž všichni řeholníci.
,Svobodomyslnost zmocnila se vlády, pod níž
stojíme, a ona tedy počala katolické duchovenstvo
všelikým způsobem obtěžovati. Nezapovídá se sice
katolická bohoslužba, ale vše tak nastrojeno, aby
po čase nezbytně dospěla v konce.“
„Z prvu bylo vydáno všeobecné nařízení, aby
nikdo neosměloval se k papeži se obraceti; i samým
biskupům dovoluje se to jen prostřednictvím mi
nisteria.“
,Veškerému řeholnímu kněžstvu zakázali vše
liké spojení s představenými zahraničnými a pod
řídili je zcela biskupům. Žádná řeholní kongregace
nesmí bez výslovného povolení vlády přijímati no
vice a kandidát, který přijat býti má, není-li z rodu
šlechtického, vymoziž si dříve od velitele kraje,
v němž narozen jest, osvobození od stavu vojen
ského. Na pohled není to ještě naprostá zápověď,
novice přijímati, ale ve skutečnosti to již jest. V ty
konce již to dospělo, že v řeholních domech tohoto
města, vyjma pouze misionáře sv. Vincence z Pauly,
žádných noviců není a vnašem domě jsou jen dva.
Lazaristé & my dostávali jsme až posud ještě do
volení ku přijímání noviců; nyní však vyšlo nové
nařízení, kteréž jich přijetí tak znesnadňuje, že
představení sami se ho vzdávají. Povoluje se totiž
přijetí jen pod těmi výminkami, aby žadatel již
24 let byl úplně došel, po celý rok noviciátu světský

oděv nosil, a před protestantskými examinatory, od
vlády volenými, zkoušce se podrobil; pak podstupiž
ještě po ukončeném noviciátu před týmiž soudci
druhou zkoušku, a tato zkouška není nic jiného,
nežli pokus odvrátiti novice od jeho povolání. Pak
podejtež novicové novou žádost k vládě, aby ob
drželi povolení ku professi. A tu teprve dovoleno
jim nositi šat řeholní a po dokonaném 25. roku
věku sliby skládati.
„Toto nařízení činí zachovávání rad evange
lických nemožným. Když nám toto nařízení bylo
doručeno, odpověděli jsme písemně: že nedovoleno
nám bez vyššího zmocnění něco přijímati, co vše
obecné praxi jak latinské, tak řecké církve odporuje,
jako právě toto nařízení. Tuším, že též ostatní
představení řeholí v témže smyslu odpověděli.
„Žijeme zde za těžkého utiskování církve. —
Jak šťastni jste, bratři milení, že máte krále, jenž
jsa katolíkem duchovenstvo chrání. Ke komu máme
my se utíkatiP“
„My úpíme pod těžkou rukou. Vláda zřídila
zde tak zvanou ,radu duchovní,“ ale ze všech radů
není ani jediný katolík. Předseda tohoto kollegia
není ani Lutherán, ani Kalvinist, ani Zvinglián;
on není ani křestanem, nýbrž člověk zcela zvrhlý
a úhlavní nepřítel klášterů; a hle člověktento roz
kazuje biskupům a všemu duchovenstva a rozho—
duje v církevních otázkách.“
„Jak hanebně vláda s kněžstvem nakládá, možno
z toho poznati, že tomuto předsedovi duchovní rady
trojí úřad přikázán jest, totiž bdíti: 1. nad ka

tolickým duchovenstvem, 2. nad židy &
3. nad veřejnými nevěstkami.

„O jak hanebně zachází se tu s královským
kněžstvím! Město toto naplněno jest svobodomy
slníky 'a proto jen stálému zázraku Božímu dlužno
to připisovati, že obecný lid většinou příkladů svých
předkův následuje, v dobrém setrvává a tím více
lační po slově Božím, čím více my — nehodní -—
kázáním nasycovati ho se snažíme. Píšu to proto,
abyste tím horlivějik Bohu za: nás prosili, se mod
lili, čím lépe naše smutné postavení poznáváte.“
Jest s podivením, že za tak těžkých okolností
dům u sv. Bennona ještě dále pracovati avzkvétati
mohl, a že unikl vyzdvižení. Jen velká moudrost,
mírnost a trpělivost sluhy Božího toho dovedla.
Avšak byt pro tento okamžik nejhorší zlo bylo tím
odvráceno, pro budoucnost nebylo tu předc žádné
naděje. Vždy více a více ozývala se tedy v srdci
sluhy Božího touha, kongregaci na západě, -— v Ně
mecku neb Švýcarsku — usídliti a dům tam zau
ložiti, kde by alespoň novicové se vzdělávati aubý—
vání dělníků novými silami nahrazovati se mohlo.
Při tom, jak píše v listu dne 26. července 1796,
měl hlavně na zřeteli potřeby misionářů v Ku
ronsku, „jimž pod těrchou prací jest podlehnouti,
budou-li déle bez pomocníků nechám.“
VII.

Péče sluhy Božího o studie.
Nejtěžší ránu utrpělo ukrutným nařízením
vlády pruské dílo sluhy Božího, kteréž svého času
ve Varšavě tak mnoho dobrého způsobilo a ještě
nyní v dobré paměti se chová: totiž založený od
něho ústav.. studijní u sv. Bennona.

Vyučování mládeže ve vědách a tudíž také za
kládání a vedení ústavů k tomuto účelu není ovšem
vytknuto dle řádu členům kongregace nejsvětějšího
Vykupitele. Svatý zakladatel nechtěl, aby synové
jeho tím se zanášeli, jednak proto že duchovních
řádů, kteří této potřebě vyhovovali, dosti již bylo,
jednak ale proto, že chtěl, aby dílo misií se vše
likou pílí a silou nerozdělenou se provádělo.

Když však tovaryšstvo Ježíšovo bylo vyzdviženo
a též i ostatní řády pro nepříznivé časy méně úřadu
učitelskému věnovati se mohly, dovol'il Pius VI.
generálnímu představenému Redemptoristů v cír
kevním státu, P. Františkovi de Paula, v domech
kongregace konvikty zakládati & školy vnich říditi.
Tohoto dovolení užil také P. Hofbauer ve Var
šavě jakož později i v Německu. Potřeba, kteráž
pro Italii výminku od pravidla ospravedlňovala &
žádoucnou činila, byla zde mnohem nalehavější a
pilnější.

'

Mělť arci především a hlavně na zřeteli vzdě
lání misionářů své kongregace, avšak jinochové měli
vždy plnou vůli, rozhodnouti se bud pro světský
neb duchovní stav neb život řeholní; a skutečně
ústav ve Varšavě nebyl pouze ústavem pro kon
gregaci, nýbrž mnohé diecese dostávaly z něho vý
tečné kněze a mnohý řádný muž světský byl za
své dobré vychování povinen ústavu sv. Bennona. 1)
1) V roce 1877 slyšel spisovatel tohoto díla z úst nej

že z ústavu studijního P. Hofbaura mnozi velmi
hodni kněží vyšli, kteří blahodárně v jeho diecési
působili.
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Mladým mužům dostalo se tam ve všech od
borech bohosloví úplného, důkladného poučení a pro
kazatelnu a zdárné přisluhování svátostmi byli pe
člivě vzděláváni.

Všudy byli s jejich působením spokojeni. Proto
monsignor Litta, arcibiskup Thebánský a nuncius
papežský v Polsku, psal P. generálovi de Paula
takto: „Biskup zdejší diecése mne ujištoval, že
chovanci Liguoriánů, kteříž se zde Bennonité na
zývají, při zkouškách pro svěcení lépe vycvičeni se
zdají, než všichni ostatní.“
Když sv. Otec Pius VI. od nuncia o tomto
kvetoucím učilišti, zároveň však také o chudobě
Otců zprávu obdržel, vykázal jim roku 1791 skrze
propagandu roční příspěvek 100 škudů. Při tom
také vyslovilse pochvalněřka: „L z e viděti, ž e h o r

livost jejich zakladatele na ně přešla.“
Skoro všichni hoši, kteréž ctihodný Klement
do konviktu přijal, byli tak chudí, že za vydržo
vání ničehož platiti nemohli, avšak to mu nedělalo
mnoho starostí. Považoval dílo toto za vůli Boží,
a to mu postačovalo; byl přesvědčen, že Bůh o své
milé se postará.
Aby vědecké studium co nejlépe se dařilo,
volil ty nejschopnější Otce, by jinochy vyučovali,
a dal též nejdokonalejší učební knihy z Říma při
nésti. Aby pak studující své povzbudil, by rádi a
horlivě svému úkolu se věnovali, dával jim také
zvláštní důkazy své otcovské lasky, an častěji před
náškám jejich obcoval a radost svou projevoval,
kdykoli u nich pokroky znamenal. Mnohdy, aby
zmužilost jejich roznítil, vypravoval ,jim čeho sám
v mládí svém zažil a s jakými obtížemi bylo mu

konati studia. Jak při kázaní v kostele k pozornosti
a bedlivosti je měl, již jsme slyšeli. Pro pilnost
a dobré pokroky měl také jisté odměny pohotově,
mnohdy zcela zvláštního způsobu.')
Školy a ústav studijní, které, jako ostatní díla
sluhy Božího, rok od roku lépe vzkvétaly, byly na
počátku pruské vlády ne nerády viděny, naopak ony
P. Hofbaurovi a jeho přátelům jakousi přízeň
11nové vlády zjednaly. „Náš studijní ústav“ píše
tedy, napomáhá nám také tento dům na pevnějších
základech utvrditi, nebot vláda miluje a chrání ty,
kteří vychováváním mládeže se zanášejí. A v jiném
listě dí: „Vláda jest našemu ústavu tak nakloněna,
že mu dává přednost před jinými.“ Z tohoto příz
nivého smýšlení vlády měly také jiné kláštery, ze—
jména OO. Lazaristů, nemalý prospěch.
Avšak bylo předvídati, že tato blahovůle vládní
dlouho trvati nebude. Pruská vláda bylaby jináče
musela upustiti odevšechposavadních tradic a zvykův
a zapříti ducha, jenž dosavád mocně jí hýbal.
Brzy změnila skutečně vláda ta svůj system
(soustavu) a nezrušila-li ústav Bennonitův a ne
zničila-li ho jedním rázem, 'mařila předce jejich
snahy, a svými již uvedenými výnosy nemožným
činila dosažení jejich účelů. Po ďmyslu sluhy Bo
žího měl ústav ten kongregaci jeho nové síly při
') Když byl v Babenhausích — tak vypravuje jeden
žák jeho (P. Cech) — dovoloval studijním v od
měnu pilnosti doprovázeti ho do blízkého Weinriedu.
Při této příležitosti bavil a vzdělával je nejpříjem
nějšlmi & nejpoučnějšimi rozmlnvami. Casto také
zpíval s nimi v kostele krásné, zbožné pisně kúcte
nebes královny.

váděti. Když ale vláda přijímání noviců tak ztížila,
přišel úmysl tento zcela na zmar. Dostal-li nicméně
mladík od vlády dovolení, vstoupiti do noviciátu,
obstál-li při zkoušce před komisí na nejvýš nepřá
telskou a složilvli konečně s královským povolením
slavné sliby, zbývalo mu předc přemáhati mnohé
jiné obtíže. Chtěl-li přijmonti vyšší posvěcení, musel
se zase nové zkoušce před vládní komisí podrobiti
a obešel-li někdo toto nařízení, byl za to potrestán
pokutou 100 tolarů. Než ale ani tato tvrdá naří
zení nepostačovala pruské vládě; ona předpisovala
učebné knihy, složené ve smyslu církvi nepřátelském
a jmenovala profesory a inspektory škol, mezi nimiž
často i kněze od církve odpadlé a veřejné pohor
šení dávající.
Toto zasadilo ústavu studijnímu ctihodného
P. Klementa zajisté ránu smrtelnou; vzalt brzy
za své. —
Veliký byl bol sluhy Božího nad tímto osudem,
jakýž stíhl jeho tak vřele milovaný ústav. Naděje
na rozšíření jeho kongregace zdála se tím býti zničena.
Než ale P. Hofbauer jsa ducha velikého ne
složil zbaběle ruce v klín; zřítila-li se jedna hradba,
vystavěl s novou odvahou hned jinou.
,
Po delší čas, zanášel se myšlenkou, na blízku
Říma zříditi dům pro noviciát a studie, 'a jinochy
tam pak posílati. Velký náklad na to ani té nej
menší starosti mu nečinil, — o divech prozřetel
nosti již tak často se přesvědčil; avšak úmysl jeho
nedošel schválení generálova, kterýž podnik ten za
příliš těžký považoval. Věci v církevním státě ne
stály tehdáž na dobré míře, nebo trvání jeho bylo
násilnictvím francouzským dlouho na váhách, až

konečně papež Pius VII. jako vězeň do Francie byl
odveden a Řím sám k císařství přivtělen.
V okolí římském semeniště kongregace založiti
stalo se tedy zhola nemožným.
K velké útěše sluhy Božího a k oživení jeho
naděje bylo, že právě tehdy dostalo se mu z Ně
mecka pozvání, kteréhož mohl s větším zdaru se
nadítím přijmouti.
Netušilt zajisté ctihodný sluha Boží, vstoupaje
na půdu německou, s jakými živly bude mu tu zá
pasiti, jakých útrap bude mu zakoušeti! Bylyt právě
tou dobou nejen politické ale i církevní a nábo
ženské poměry v Německu velmi neutěšené. Co
zvláště těchto posledních se týče, zavládla takořka
všeobecně jakási lhostejnost náboženská a netečnost
u víře a proto světským vládám tím snáze možno
bylo, církear sv. v područí úplné přivésti. Ba ani
na stolcích biskupských nebylo takových mužů,
kteří by byli rázně arozhodně se opírali záhubným
novotám a bludům co den se vzmáhajícím; naopak
v čele církve německé nalezáme tou dobou hodno
stáře, kteří nejen za nástroje k zotročení církve
vládám světským ochotně se propůjčovali, nýbrž
sami, seč byli, novotám na poli náboženském ho
věli a je podněcovali. —
Bylit to zejmena německý primas Dalberg, vy
znamenán všehkými hodnostmi světskými i cirkev
ními, a světící jeho biskup a generální vikářa poz
ději částečně i nástupce Wessenberg; těmto dvěma,
zdá se, šlo hlavně o to, katolickou církev v Ně
mecku od Říma odtrhnouti a ji zcela zprotestanštiti.
Zvláště Wesenberg jsa biskupem Kostnickým, byl
prosáklý neblahým duchem času a zřejmě vyzná-f

menával ty, kteří v dotčených novotách nejdále se
odvážili, ty pak, kteří věrně k církvi římské stáli
a zákonův i zvyků její svědomitě šetřili, káral, za
hanboval ba i sesazoval.
A s těmito vrchními pastýři bylo ctih. sluhu
Božímu na všech nových osadách se stýkati, od
nich pravomoci k výkonům zprávy duchovní si vy
prošovati. Duch jeho byl pravý opak ducha jejich
a ký div tedy, že za nejlepší služby své býval velmi

často nejen z'neuznán, ale namnoze istíhán atýrán,
ano nejednou bylo mu, jak hnedle poznáme, opou
štěti osadu, sotva založenou a naději nejlepšího
ovoce skytající. Bolestná slza třpytívala se mu
v oku, když loučil se s vinicí Páně tak strašně za
nedbanou a zpustošenou. —
VIII.

Zaraženi kongregace v biskupství kostnickěm;
cesta sluhy Božího do Rima.

Pozvání, kteréž sluhy Božího došlo, aby v Ně
mecku svou kongregaci zavedl, přišlo od knížete
Jana Nepomuka Schwarzenberga, povzbuzení ale
k němu bezpochyby dal tehdejší apoštolský nun
cius ve Vídni, přítel P. Hofbaura.
Kníže měl v nynějším velkovévodství bádenském,
nedaleko Schaffhause, panství, nazvané Jestetty,
kde byl starý, na polospadlý klášter, jemuž „hora
Tábor“ se říkalo. Tento nabídl sluhovi Božímu, a
spoléhaje se na jeho pokoru a na jeho přestávání
na mále, vyzval ho, aby tam osadu svou zařídil.
O jakési nadační jistině neb stálých příjmech ne
bylo arci ani zmínky, ale P. Hoíbauer byl tomu
rád, že alespoň místečka pro svou kongregaci dostal
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a přijal tedy, důvěřuje se v božskou prozřetelnost,

s radostí toto nabídnutí.
Aby záležitosti tyto uspořádal a stav věcí na
místě samém poznal, vydal se dne 11. listopadu 1802
s P. Hůblem, klerikem Františkem Hofbaurem a
novicem Janem Sabellim z Varšavy na cestu do
Jestett. Cesta vedla Vídní a.slavným poutním místem
marianským Starými Oettinkami v Bavořích.
Jak sluha. Boží ve svém životě mnohou půdu,
kterouž teprv jeho duchovním synům vzdělávati
popřáno— svou návštěvou takořka požehnal a svými
modlitbami posvětil, tak bylo tomu izde. Průvodčí
jeho Sabelli později často vypravoval, s jakou po
božnosti sluha Boží ve svaté poutní kapli Staro
Oettinské se modlil. Oltář milostný upoutal jej
tou měrou, že nemohl se ani _.odloučiti od ctihod
ného obrazu matky Boží; s radostí dítěcí, spatřiv
slávu a moc matky své, prohlížel si četné tabulky
votivní po zdech kaple, které sice zřídka ceny umě
lecké měly, ale jsouce výrazem dětinné důvěry a
lásky k Marii drahocenné byly.

Když P. Hofbauer v Kostnici generálnímu vi
káři baronu Wessenbergovi se byl představil a
ochotně povolení ku zpovídání a kázání byl obdržel,
odebral se na tak zvanou horu Tábor, ležící ve
farnosti Jestetské, aby tam ve zpustlé a na spad
nutí jsoucí budově, kdež několik Norbertinek pod
titulem věčného uctění nejsv. svátosti bydlelo,
skromnou osadu založil. Bylo to dne 30. prosince
r. 1802, když se svými třemi průvodci tam přibyl.
Příliš bídný stav domu toho nijakž ho neodstrašil;
radovalt se, že konečně v Německu nalezl místečka
ku pracím povolání svého. Činnost svou apoštolskou
6*

započal hned. Již dne 1. ledna 1803 kázal “třikráte,
později pak v neděli a ve svátek i čtyřikrát, totiž
mezi mší sv., kde epištolu a evangelium vykládal,
pak o desáté hodině a odpoledne o třetí a půl
šesté hodině. Četné zástupy lidu přicházely na Tábor,
slyšet z jeho úst slovo Boží adobrou zpověd uněho
vykonat.
Neobyčejná činnost sluhy Božího" a velký ná
val lidu vzbudily brzy, jak obyčejně se stává, ne
libot u farního duchovenstva, kteréž ve svém pů
sobení a své vážnosti skráceným býti se domnívalo.

Fara Jestetská patřila pod klášter Rheinavu a to
hdejší opat Bernard IH., Meyer ze Schauensteina,
činil proto generálnímu vikáři Wessenbergovi vý
čitky. Ale osobnost P. Hofbaura učinilaina Wessen—
berga dojem velmi příznivý a protož odpověděl

opatovi způsobem, jenž jak jemu, tak isluhovi
Božímu ku cti slouží. „Nepochybuji (tak psal
v únoru 1803), že tento důstojný muž zcela ochoten
bude s Vaší Milosti o všech úkonech bohoslužebných
se dohodnouti. Vykážet se Vaší Milosti s mým do
volením. Činná horlivost bude po mém přesvědčení
práce Vaší Milosti _v duchovní zprávě platně pod
porovati. Přeji si jen, aby vše tyto věci ve shodě
se dály a vezdy abyste což dobrého jest, se drželi,
jak vespolek tak ke všem.“ A vskutku, poměr
k faře změnil se brzy znaěně, jak vysvítá 2 den
níku tehdejšího místodržitele a pozdějšího opata
v Rheinavě, Januaria Freie, z něhož tyto zprávy
jsou vyňaty. Za to však zhoršily se ponenáhlu,
hlavně od r. 1805 poměry k generálnímu vikáři
Wessenbergovi. Nemoha sluha Boží pro vždy sám
dum tento říditi, povolal sem svého milovaného a
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ve všem spolehlivého Josefa Passerata z Varšavy
a došedšího ustanovil v červenci 1803 rektorem domu.
Touže dobou podnikl pak s P. Passeratem
cestu do Francie. Rodina královská z Francie vy
hnaná, uchýlila se do Mitavy v Kuronsku a tam
se stýkala s kněžími kongregace nejsvětějšího Vy
kupitele. Z té příčiny vyvinulo se jakési spojení
s Bennonity ve Varšavě, zejmena s P. Passeratem,
rodilým Francouzem, a jelikož vévodkyně Angou
lémská naději vyslovila, že by snad i ve Francii
kongregace zaříditi se mohla, odebral se P. Hof
bauer s Passeratern do jeho otéiny, J oinvilly v Cham
pagni, aby viděl, dá.-li se zde něco provésti. Cestu
konali v oděvu světském, aby důstojnost svou zby
tečně v posměch nevydávali; nebot ve Francii ještě
nebyla vyhasla nenávist proti náboženství a jeho
sluhům.
Ale také duch lepší s dostatek ještě se nepro—
budil a nentvrdil, a brzy přesvědčili se, že ještě
čas k zaražení kongregace ve Francii nenadešel a
proto vrátili se zase na Tábor.
Jakého muže P. Hofeauer učinil představeným
tohoto domu, jak Passerat schopen byl, svatým
jeho záměrům sloužiti, brzy na to co nejjasněji se
ukázalo. Jednoho dne přišla neočekávaně matka
P. Passeratova z Francie, svého milovaného syna
navštívit. Se slzami v oku podávala mu jakousi
listinu prosíc ho, aby z lásky k ní jí použil; ale
jak se podivil, když v ní poznal dispens

čili pro—

minutí slibu? Ubohá matka totiž vymohla mu to
bez jeho vědomí u papežského legáta Caprary. Pro
Bůh! Jaké to pokušení! — Srdce méně šlechetné
než P. Passeratovo bylo by sotva mu odolalo. Ale

—86—
ne tak srdce jeho. Mezi tím co matka se slzami
a důvody na jeho srdce doléhala, vzýval Boha _za
pomoc v tomto boji. Modlitba jeho zvítězila a znovu
ve svém povolání posilněn vymknul se mateřské
něžnosti. —

Na Táboru vše uspořádav vydal se P. Hof
bauer dne 24. srpna s P. Hůblem a kleriky Fran
tiškem Hofbaurem, Janem Sabellim a Kazimírem
Langankim na cestu do Italie. Kleriky tyto ne
mohl dáti ve Varšavě posvětiti na kněžství, po
něvadž nesměl státní zkoušceje podrobiti a vKost—
nici nebylo biskupa. Kníže-biskup Dalberg zdržoval
se nejvíce na svých světských panstvích v Ašaííen
burku, Frankobrodě, Fuldě atd. a generální vikář,
svobodný pán z Wessenbergů, tehdá as 30letý, ne
obdržel sám ještě žádných vyšších posvěcení a te
prve v září r. 1812 byl ve Fuldě od Dalberga na
kněze posvěcen. P. Klement chtěl tedy kleriky své
zavésti do Italie a od sv. Stolice vymoci si plno
mocenství, by je od kteréhokoli latinského biskupa
stojícího ve spojení se sv. Stolicí, směl dáti světiti.
Zanechav kleriků ve Spellu u Foligna. kde
tehdáž kongregace dům měla, odešel s P. Hůblem
do Říma, kde u jedné velmi vážené rodiny nedaleko
chrámu sv. Augustina, bydlel a s Augustiniány
mnoho obcoval.
Dekretem propagandy ze dne 3. října 1808
udělil mu Pius VII. žádané výsady, a on "vrátiv se
hned do Spella odvedl své tři kleriky do Foligna,
kdež od biskupa Marca Antonia Moscardiniho v ne
děli dne 23. října na kněžství vysvěceni byli.
0 svátku sv. Rafaela slavili první mši sv. a od
poledne pod ochranou sv. archanděla nastoupili
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cestu zpáteční, navštívili svatý dům v Lorettě a
navrátili se Švýcarskem na Tábor, kamž 15. listo
padu dorazili.
Tito tři novosvěcencr obdrželi hned pravomoc
pro zpovědnici a s mladistvou horlivostí počali pra—
covati o spáse duší. Také i jeden kněz vstoupil
do noviciátu, totiž Josef Hofbauer z Bockenheimu,
v biskupství métském (v Lotrinsku). Byl již as
40 let stár a 14 let knězem: zdráhaje se však slo
žití přísahu na ústavu státní nesměl veřejněžádných
církevních úkonů vykonávati a byl mnoho let v ne
bezpečenství života. Josef Hofbauer byl kongregaci
k velkému prospěchu, byltě vzorem zbožnosti a ostří
hání řehole, jako lektor dobyl si velikých zásluh
o vychování mladých kleriků. Ku konci srpna 1803

oblečen zároveň s řeholním bratrem Norbertem
Spitznaglem z Griesenu u Jestett v oděv kon
gregaCe.

Vrátiv se z Říma nalezl P. Hofbauer jiné tři
kteří za přijetí prosili a též ho dosáhli. Byli to
Jan Forster, Martin Schóllhorn a Michal Baum
gartner.
Velice potěšen přírůstkem kongregace a co
nejvíce požehnaným působením mladých kněží opustil
P. Hofbauer po sedmi denním odpočinku Tábor &
cestoval s P. Hůblem do Vídně. Odtud oznámil dne
3. prosince P. generálnímu prokuratorovi v Římě
svuj šťastný návrat a úmysl co nejdříve do Varšavy
cestovati. Zatím však prodloužil se jejich odchod
z Vídně; a poněvadž pro velkou zimu cesta příliš
obtížná byla, dostali se teprve koncem ledna 1804
do Varšavy.
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IX.

Další apoštolské působeni ctihodného Klementa.
Marie v biskupství kostnickém. 1. Na Táboře a 2.

v Tryberku.
Veliká byla radost bratří u sv. Bennona jakož
i lidu věřícího, když P. Hofbauer a P. Hůbl po
dlouhé nepřítomnosti a mnohých obtížích opět do
Varšavy se vrátili. I dali se hned s největší horli
vostí do práce, jižto Bůh bohatě požehnal.
Avšak poutnická hůl P. Hofbaura neodpočívala
.dlouho v koutě. Již po půl letě bylo mu znova se
ií chopiti, aby se do Německa vrátil.
Na počátku srpna 1804 došly ho dcpisy z J estett,
v nichž žádáno za okamžitou pomoc. Bída dostou
pila tam stupně nejvyššího, tuhá nouze téměř umo
řovala malou osadu.
Otcovské srdce P. Hofbaurovo bylo zprávou
tou hluboce raněno, tak že až k slzím pohnut jsa
hned se odhodlal obtížnou cestu nastoupiti, aby jim
pomoci poskytl. Koncem srpna vydav se na ni, vzal
si za spolucestovatele dotčeného již P. Aloisia Čecha,
tehdáž ještě klerika. Tento, nejlepší pozorovatel
činův svého veleváženého otce vyličuje nám příhody
pouti té takto:
_
,P. Hofbauer posvětil cestu svou stálou mod
litbou a obcováním s Bohem. Pro rozličné záleži
tosti zdržel se dva dny v Drážďanech u rodiny
královské a n Zpovědníkakrálova; též v_AuÉšpurku
a Kostnici pobyl tři dny.“
„Dne 21. září dostali jsme se konečně ku svým
na horu Tábor. Tu nikdo více nevzpominal trapné
bídy. A co byla předce ta hora Tábor? Zbořený
zámek o čtyrech neb pěti světnicích, které kladami

—89—
podepřeny byly, aby možná bylo v nich bydleti.
Všichni klerikové museli spáti pod krovem kostelním,
studující spali ve věži oddělené, bez dveří a oken,
do kteréž po žebříce jim vstupovati bylo. Nejinak
nežli obydlí, bylo i vše ostatní velmi chatrné a
bídné. Proto však nezmalomyslněl sluha Boží, anobrž
věrně sdíleje s bratry svými nedostatky, dodával
jim srdce svým příkladem a dovedl toho spasitel
ným napomínáním, že každý zapomněl na bídu a
šťastným se pokládal, že mu dáno žíti pod dozorem

a rozkazy tak svatého představeného!
.Ačkoliv zpovídáním velmi byl zaměstnán,
předce kázal o Všech nedělích a svátcích; též vzá
ležitostech kongregace bylo mu skládati ;mnoho
depisů. Zbývající prázdně však užil k modlitbám
a duchovním cvičením.“

„Zatím co sluha Boží takto vJe-stettech bratry
své těšil a srdce jim dodával, chtěl Bůh i jeho po
těšiti novou osadou. Z Tryberku, městečka to
v Černém lese, kteréž tehdá pod vládu arcivévody
Ferdinanda patřilo., přišla na Tábor k P. Hofbau
rovi deputace, prosíc ho, aby též jim některé kněze
kongregace poslal. Byl tam totiž poutní kostel
dříve velmi navštěvovaný, nyní ale poněkud opu
štěný, poněvadž tam jen několik stářím sešlých
kněží bylo, čímž také blahobyt chudých obyvatelů
hor těch velké škody bral. By se tomu spomohlo,
usnesli se dobří občané jiné kněží na toto poutní
místo povolati a že právě pověst sluhy'Božího až
k nim vnikla, vyhledali si ho. A jelikož nabídnutí
jejich vítanou mu skytalo příležitost ku pracím
k slávě Boží aspáse duší, s radostí je přijal. Arci
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vévoda Ferdinand vyměřil každému knězi roční pod
poru 320 franků.
„Několik dní před na nebe vstoupením Páně
roku 1805 opustil P. Klem. Hofbauer 'se čtyřmi
kněžmi a několika studujícími Tábor a vydal se na
cestu do Tryberku. Cestu jsme konali pěšky, a
poněvadž celý den pršelo, promokli j sme až na
kůži. A když ještě na večer tři až čtyry hodiny
jsme do Tryberku uraziti měli, a žádné hospody
tu nebylo, vešli jsme do nejbližšího statku selského.
P. Hofbauer dal nám připravití k večeři dobrou
polévku a na nocleh ustlati slámu ve stodole. Jak
na večer mokré šaty jsme svlekli, tak jsme je ráno
zase oblekli, ale příklad sluhy Božího utlumil
v srdcích našich všeliký nářek a netrpělivost.“
„Tryberští přijali nás s dojemnou srdeěností.
Celé město doprovodilo příchozí misionáře do pout
ního kostela, a po vykonaném uctění tamnějšího
obrazu zázračného do jich bytu. Tento byl v pro
stranném dvoupatrovém domě; druhé poschodí vy
kázáno starým duchovním, první pak a světnice
v přízemí P. Hofbaurovi.
„Nyní počala práce. Slavnost nanebe vstoupení
Páně byla blízko, a poněvadž správa o příchodu
misionářů daleko se- rozšířila, přišlo sem mnoho
tisíc poutníků, tak že kostel dosti veliký ani po
lovičku jich pojmouti nemohl. Sluha Boží vstoupil
toho dne ponejprv na kazatelnu a dojel lid kázáním
svým tak mocně, že svatyně tato opět plné důvěry
a vážnosti nabyla. Vím jistě, že tehdž mnozí, kteří
slibem se zavázali, že putovati budou k Panně
Marii do Einsiedlu, dispensováni byli, aby směli
putovati do Tryberku.
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Další výsledky činnosti missionářů byly ještě
skvělejší. Ve valných zástupech oblehali poutníci
od časného rána až do pozdní noci zpovědnice.
Obyčejně lámal P. Hofbauer sám hladovému lidu
chléb života; nenasycoval ho krásnými sice ale ja
lovými slovy, nýbrž podával mu zdravý a posilující
pokrm; jeho kázání vnikalo jako ostrý meč v srdce
posluchačů, projelo všemi kostmi a způsobilo po
divný obrat v životě přemnohých. Sluha Páně ne
dbaje toho, že někdy již skoro celou sílu svou vy
čerpal, obětoval sám sebe po příkladu božského
Vykupitele.
„Brzy na to připravil lidu věřícímu novou ve
likou radost. Odvedl totiž dva kleriky, Antonína
Eglera a Jana Nep. Hartmanna do Lucerna, aby
je tam od apoštolského nuncia Festaferraty, kterýž
sluhy Božího velmi si vážil, za kněze vysvětiti dal.
Poněvadž ale nuncius právě v Solothurnu meškal,
kde sněm švýcarský zasedal, odebral se tam za ním
a dne 9. července obdrželi oba klerikové posvěcení
na kněžství. Pak velel jim v Tryberku u oltáře
Matky milostné první mši sv. sloužiti, čemuž lid
z dalekých krajin sem přišedší, nad míru se ra
doval. A takto dobyl si v několika dnech lásku a
důvěru všech. Prostranné pole činnosti naskytalo
se mu, a jako ve Varšavě těšil se také zde nesčí
slným návratům do církve Boží. Arcivévoda Fer
dinand pozíral s radostí na vzkvétání katolického
života a velikou spokojenost lidu Tryberského i okol
ního. Často osvědčoval svou náklonnost k otcům a
ochotnost k větším podporám, byloliby toho třeba.
Ale věřící přicházeli sami jako o závod kněžím
vstříc a přinášeli jim potraviny a dříví v tak hojném
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množství, že neměli zapotřebí vlády velkovévodovy
za dálší prostředky prositi.“
Ale nepřítel pokolení lidského nemohl toho
snésti, aby mu P. Hofbaurem a jeho spolupracov
níky tolik duší v Tryberku bylo vyrváno. Ve své
zlobě vzbudil v srdcích kněží, kteří dříve pouti ří
dili, jizlivou závist: oni tedy neustálými dopisy
naléhajíce na biskupského generálního vikáře v Kost
nici, líčili jak kázání, tak i veškerou v duchovní
správě činnost P. Hofbaura a jeho soudruhů jako
fanatickou a přepjatou. Jací kněží to byli, lze po
znati z dopisu vlády arcivévodovy k ordinariátu
kostnickému, kterýžto d0pis baron Andlav, znaje
osobně sluhu Božího ve výtečném článku „histo
ricko-politických listů“ (sv. 41. r. 1858) uveřejnil.
Tam se praví, že oněch několik kněží, jimž dříve
o poutě bylo pečovati, svým nemravným, ba
mrzkým životem všem pohoršení dávali, a pro
novotářství v bohoslužbě u lidu v podezření ka
cířství byli. Když tedy sluha Boží s plnou vírou
slovo Boží hlásati počal, pobožnosti k nejblahosla
venější Panně, růženec a častější přijímání svátostí
pokání a oltářní d0poručoval, poznal pravověrný lid
hned pravé kněze církve svaté a přilnul k nim
úplnou důvěrou. To ale podráždilo novotáře, jakých
tehdá v duchovenstvu až příliš mnoho bylo, zvláště
ale generálního vikáře Wessenberga, kterýž v tom
spatřoval překážky pro své započaté novoty. Z jed
noho jeho .důvěrného listu ke školnímu dozorci,

kterýž jako Wessenberg k sektě illuminatů náležel,
jasně vysvítá, jak velice Redemtoristů nenáviděl.
Pronásledoval je na všeliký způsob a nerozpakoval
se, oběma novosvěceným kněžím staviti právo ku
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všelikým duchovním výkonům a to jen za tou pří
činou, že svatá svěcení vzali od apoštolského nun
cia ve Švýcařích, jehož on nenáviděl, poněvadž dle
povinnosti své o jeho nešvárech do Říma zprávu
podal. Jiní dva kněží, kteří již v lednu téhož roku
(1805) od nuncia byli vysvěceni, museli přísné
zkoušce ze všech možných předmětů, hlavně z práva
civilního se podrobiti, a jelikož jak samo sebou se
rozumí, nepřátelským zkoumatelům nevyhovovali,
zastaveno jim též právo zpovídati. Lid hlasitě reptal
na takové počínání si duchovní vrchnosti a též vláda
velkovévodská přimlouvala se za otce: ale vše na
darmo. Wessenberg poslal dva světské knězek službě
poutníků: jednoho líčí dopis vládní jako mladého,
nezkušeného člověka, druhého jako neschOpného, ne
vědomého starého muže, který opustiv knihařství
za kněze vysvětiti se dal. Výčitka vládní, že lidem
nevědomým

poutní

“místo svěřuje, nesmírně

roz—

hněvala Wessenberga, kterýž vždy.jen vědecké vzdě
lání na jazyku měl; 'ale pokud arcivévoda Ferdinad
vládl, nemohl on hvěvu svému nijakž uprostraniti.
Když pak v témž roce Tryberk s Černým lesem
k Bádensku připadly, zastavil Wessenberg bez ostychu
i těm dvěma Otcům zde dotud zbýVajícím právo
k výkonům duchovním a přese všechny protestující
deputace Tryberských do Kostnice a Karlsruhy
poslané shodl se Wessenberg velmi brzy s pro
testantskou vládou o potlačení Redemptoristů.
Ctihodný Klement brzy poznal, že v Tryberku
není pro něho stálého bytu. Ještě ani neuplynuly
tři měsíce od jeho příchodu, a již ohlížel se po
jiném působišti v biskupství augšpurském. Jakkoliv
ale pobyt jeho v Tryberku jen krátkým byl, shro
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máždil předce hned dvanácte hochů kolem sebe,
kteréž latině a jiným užitečným předmětům vyučo
vati dal. Z těcho po brzkém odchodu jeho násle
doval ho toliko jediný, Jan Kalterbach, jenž později
misionářem velmi zasloužilým se stal.
Jak požehnaně . P. Hofbauer v Tryberku pů
sobil, dosvědčili ještě v době nejnovější dva vzne—

šení preláti, jichž slov nelze nám pominouti. '
Jedním z nich jest o práva církve svaté vele—
zesloužilý arcibiskup frýburský, Heřman Vicari.
Dne 1. března 1865 poslal sv. Otci Piovi IX. list,
v němž ctihodněmu Klementovi té největší chvály
uděluje a mezi jiným praví: „V této krajině, totiž
v Tryberku stál v čele kvetoucí koleje kongregace
a dobyl si svými výtečnými ctnostmi a neunav
nými pracemi u všech dobrých takové úcty a váž
nosti, že jméno jeho a zpomínka na práce jeho
ještě nyní v největší úctě se chová.
Druhým jest kapitolní vikář, biskup Lothar
Kůbel. Tento psal dne 29. srpna r. 1868 kardiná
lovi Patrizimu, prefektovi kongregace sv. obřadů:
„Památce tohoto, horlivostí pro čest Boží rozníce
něho a svatosti života vynikajícího kněze až po dnes

se žehná“
I nelze se diviti; nebo tehdá ctil ho lid tolik,
že „svatým otcem“ nazývati ho uvykl, jak do
svědčuje sám tehdejší farář Tryberský, kterýž jinak
rozhodným nepřítelem řeholníků byl. Tento zapsal
do zápisek farní knihy: „Otcové nejsvětějšího Vy
kupitele přišli sem dne 30. května 1805. Jejich
konvent záležel z 5 kněží, v jichž čele stál jistý

Hofbauer, jehož někteří z lidu „svatým
nazývali“

otcem“
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X.

Apoštolské práce sluhy Božího v biskupství augš
purském v Babenhausích a okolí.
Poněvadž P. Hofbauer poznal, že ani on ani
jeho duchovní synové při tak nepřátelském smýšlení
generálního vikáře Wessenberga a protestantské
vlády v Tryberku déle působiti nemohou, obrátil
se již dne 24. srpna 1805 ku knížeti Ansel
movi Fuggerovi z Babenhaus prose ho, aby mu
milostivě ve svém území dům i pro členy kongre
gace i pro zřízení malého gymnasia vykázati ráčil,
při čemž zároveň se nabízel, později na vlastní
útraty kolej vyštaviti.
Se vší ochotou vyhověl šlechetný kníže prosbě
P. Hofbaura, kterýž tedy počátkem října do Ba
benhaus přišel a odtud v průvodu P. Jana Sabelliho
do Augšpurku se odebral, aby sobě vymohl také
dovolení biskupa Klementa Václava, kurňršta tre—
virského.
Dne 6. října přibyl sice do Augšpurku, ne
mohl však po tři neděle 0 záležitosti své jednati,
jelikož právě tou dobou (10. října) francouzská ar
máda s císařem Napoleonem do Augšpurku vtrhla.
Konečně dne 24. října dosáhl žádaného přijetí kon
gregace a jurisdikci.
Na zpáteční cestě do Babenhaus přišel P.
Hofbauer do nemalého nebezpečí. Jeden francouzský
vojín násilně ho přepadl a šavli na prsa mu drže,
jeho pláště žádal. P. Hofbauer dal mu ho zcela
tiše a kráčel pak svou cestou dále, jakoby ničeho
se bylo nestalo. Tak vypravuje jeho průvodce P. Sa
belli. Počátkem listopadu shromáždil již sluha Boží
téměř celou osadu Tábora, jakož i některé z Try
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berku kolem sebe v Babenhausích. Důstojný farář
z Weinriedu přijal k sobě všechny příchozí & ča
stoval je za svým stolem. Poněvadž ale postelí se
nedostávalo, spali na slámě v jedné světnici. Zatím
byl najat malý domek v Babenhausích, v němž

všichni místa nenalezli. Rektor P. Passerat spal
s třemi neb čtyřmi Otci na slámě v jedné světnici
a rovněž tak museli i ostatní se uskrovniti.
Za takových okolností přijal P. Hofbauer vděčně
nabídnutí faráře z Weinriedu, by u něho bydlel;
zde mohl též své apoštolské horlivosti na kazatelně
i v Zpovědnici volně hověti,

co by se v Baben—

hausích nebyl'o dovolilo. Avšak jen přes noc zů
stával ve Weinriedu (malé to vesnici) a obyčejně
již záhy z rána, často i ve vysokém sněhu, chodil
do dobrou čtvrt hodiny vzdálených Babenhaus, kdež
byl celý den, jestliže práce misionářské ve Wein-—
riedu ho nezdržovaly, neb někam jinam nevu-laly.
V kruhu svých milých působil svým dobrým pří
kladem, konával s nimi duchovní cvičení, často ob
coval zkouškám studujících & sprovázel je někdy
na jejich vycházkách. Tak šel s nimi jednou, jak
P. Cech vypravuje, o svých jmeninách — dne 23.
ledna _, skoro tři hodiny cesty, jedné selce, kteráž
také své jmenoviny slavila — jmenovala se Eme
rentiana — štěstí přát a za obdržená dobrodiní
poděkovat; bylat zajisté vděčnost velmi krásnou
ctností sluhy Božího: Při takovych procházkách
bavil své studující líbezným, prostým a užitečným
vypravováním a otevřel j im své otc'ovskěmilující srdce;
a proto cítili se vždy blaženými, směli-li s ním jíti.
Poněvadž Fr. Norbert velmi neobratným ku
_chařem byl, a zejmena žádných postních jídel stro
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jiti neuměl, ujal se P. Hofbauer sám této práce.
Již jako poustevníka později pak ve Varšavě zjednal
si v tom jakousi zručnost. V postě však, byt
i mnoho byl pracoval, nepožíval než na večer ně
čeho; v poledne ustrojiv jídla, zasedal k stolu, aby
jen poslouchal duchovní čtení.
Poněvadž byt ten byl příliš malý a pro vlhkost
velmi nezdravý, najali o hromnicích větší, ale předc
chatrný domek, v němž pro krutou zimu a nedo
statek dříví mnoho bylo jim trpěti. Ale chudoba
& útrapy nezlomily zmužilosti sluhy Božího a ve
selé mysli jeho nezkalily. Vědělt, že práce na vi
nici Páně tím požehnanější jsou, s čím větším na
maháním a sebezapřením spojeny bývají.
Mezitím co "někteří Otcové studiem a vyučo
váním noviců a kleriků se zanášeli, vykonávali
ostatní práce v duchovní správě: P. Hofbauer byl
ale apoštolem celého okolí. Zejmena ve Weinriedu
způsobila jeho činnost u prostého lidu venkovského
brzy všeobecnou změnu; a když "pak v březnu roku
1806 v blízkém poutním kostele v Kirchhaslachu
postní kázání měl, hrnul se k němu lid z daleka
ve velkých zástupech a vracel se domů roznícen
svatou horlivostí, aby také přátely iznámé ku zpo
vědi tam dovedl; všude si vypravovali, jak krásná
kázání tam slyšeli a mocný dojem na tisíce poslu
chačů učinila, takže všichni až hlasitě plakali a
vzlýkali. Mnozí pak přicházeli do Weinriedu dobrou
generální zpověd u něho vykonat.

Nelze nám způsob, jakým P. Hofbauer v Ba
benhausích a okolí účinkoval, lépe znázorniti, než
uvedeme-li stkvělé svědectví, jež v processu blaho
7

řečení Ludvík Vicary, farář z Plessu, dříve ve
Weinriedu, o něm vydal řka:
„Všichni, kdož ctihodného Klementa znali, mlu
vili s největší chválou o horlivosti sluhy Božího
o spásu duší jak na kazatelně, tak ve zpovědnici a
u lůžka nemocných.“
„Kázával pln svaté horlivosti způsobem všem
srozumitelným a populárním, a s velmi hojným
ovocem. Mnohdy, i když evangelium předčítal, za
stavil se a vykládal některé místo, někdy tázal se
posluchaěův a sliboval, že za ty, kteří mu dobře
odpovídali, mši sv. obětovati bude.“
„Bylo-li známo, že někde venku ku př. v pout
ním ěhrámu Páně v Kirchhaslachu, bude kázati,
sešlo se tam náramně množství lidu. Po kázání pak
obyčejně ten onen ho prosil, by jeho generální
zpověd vyslyšel.“
'

„Neunavná byla horlivost jeho ve zpovídání;
spatřil-li tedy někoho, an do kostela přicházel, ustal
v modlení breviáře a přiblíživ se k němu ptal se

ho, chce-li

se zpovídatiP“

Mnozí, kteří na

zpověď ani nevzpoměli, odpověděli:

„Zítra přijdu“

a přišli“ pak skutečně. 1)

„Mnozí pamatují se ještě, jak velmipřiměřená
pokání jim ukládal. Tak kn př. častěji uložil, aby
po 3—4 dny s té strany bochník chleba nakrojo
vali, 8 které se jim méně líbil, aneb aby po ně
1) Kd'yž sv. Otec Pius IX. dne 14. května 1876 dekret

o hrdinných ctnostech ctih. Klementa prohlašoval,
byl přítomen jeden P. benediktín z Ottobeuern-u
bývalý kaplan v Babenhausich & ten ujišťoval, že
znal mnoho lidí, kteří 11 P. Hofbaura generální
zpověď vykonali.
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kolik dní z okna se nedívali, třeba by mnoho vozů
a lidí kolem táhlo. V tom jevil velkou rozumnost.'
„Apoštolská činnost sluhy Božího na kazatelně
i ve zpovědnici vnikla tak hluboko, že v této far
nosti a okolí až podnes ještě mnoho lidí vede život
u víře živé a k dokonalosti se nesoucí a mnozí ještě
s největší uctivostí o jeho zářící pobožnosti při mši
sv. mluví.“
„Se svatou horlivostí snažil se ctihodný sluha
Páně konání služeb Božích povznésti; a kdykoli
měl prázdné, klečel v kostele, před nejsvětější Svá
tostí, aby se klaněl. Hodinky a marianskě písně
zpíval se svými bratry tak nábožně a' krásně, že
lidé říkávali: „Slyšte, andělé zpívají! Ve Weinriedu
zavedl andělský růženec, který až podnes lid se tam
modlí, a v němž víra, velebení Boha a uctění nej
blahoslavenější Panny se výrazně pronášejí. 1)
„Aby víru oživil, rozdával ctihodný sluha Boží
spisy sv. Alfonse za darmo věřícím“
„Důvěra v božskou prozřetelnost byla u něho
tak živá,'že na otázku, kdo ho živí, odpověděl směle:
„Božská prozřetelnost“ A tato prozřetelnost také
1) Tento tak zvaný „andělský“ růženec rozeznává se
od onoho, jenž obsažen ve „sbírce modliteb odpustky
obdařených“ Jest to jakési chvalořečení nejsv. Tro
jice s často opakovaným „Svatý, svatý, svatý jest
Pán Bůh Sabaoth atd. a nejblahoslavenějši Panny.“
Když roku 1868 k rozkazu sv. Stolice po spisech
sluhy Božího se pátralo, zaslal farář Vicari z Plessu
tento růženec, jejž P. Hofbauer ve Weinriedu za
vedl a kterýž tam ještě v kostele se koná, ordina
riátu v Augšpurku s dodatkem: „Šťastná farnost,
z kteréž tato vznešená modlitba k trůnu Nejvyššího
se vysílá: mne svaté rozněcovala po 101/2 roků.“
7*
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nikdy ho neopouštěla. Tak ku př. přijel jednou před
dům, v němž kongregace bydlela, vůz s množstvím
potravin, a nikdy nebylo lze vypátrati, kdo je přivezl.'
„Sluha Boží modlil se ustavičně, doma, v ko
stele, na ulici; všudy měl růženec po ruce. Když
jednou v zimě za domem, kam slunce svítilo, svůj
brevíř se modlil, ptal se ho kdosi kolemjdoucí, může-li

tu zimu vydržeti. P. Klement odpověděl: „Láska

Boží zahřívá. vše!“

„Staraje se pouze, aby všech lidí zachránil a
na dobrou cestu uvedl, nedbal pranic zlého počasí
aniž cest drsnatých, byl-li za příčinou nějakého
duchovního úkonu na venek volán. Tak nesl jednou
při deštivém počasí peníze, kteréž ve zpovědi k na
vrácení byl obdržel, daleký kus cesty, při čemž stře
více jeho vodou sněhovou zcela se naplnily. Volal-li
ho kdo k nemocnému a při tom podotkl, že je tam

daleko,odpověděl:„Tím lépe pro nemocného,

mohu tu více růženců za něho se po
modliti.“
,K svým nepřátelům osvědčoval sluha Boží
hrdinnou lásku. Když ku př. jednou z rána roz
pustilý mladík před domem sluhy Božího hrozný
povyk tropil a okna vytloukal, přiběhli sousedé a
chtěli ho potrestati. Ale P. Klement pravil: „Ne

ubližujte mu, já půjdu nyní do kostela a
budu za něho sloužiti mši svatou.“
„Casto napomínal k modlitbě za velké hříš
níky, což vždy lid mocně dojímalo. Prostými slovy
přivedl mnoho lidí na dobrou cestu a k životu
křesťanskému. Tak napomínal jednou kovéřku toho
místa, aby častěji přijímala svátosti, jsouc již při
letech, že snad již brzy bude jí předstoupiti před
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soudnou stolici Boží. Kovářka odvětila: „Ach, pane
můj, co by tomu řekli lidé, kdyby kovařka tak
často přijímala svatostiP“ P. Hofbauer propustil ji
nic při tom nepodotknuv. Když pak ponejprv na to
o častějším přijímání svátostí pokání a oltářní kázal,
pravil mezi jiným: „Zajisté naznéváte, že to zbožná
a spasitelná věc, častěji svátosti tyto přijímati.
Avšak stará kovářka praví: „Co by řekli lidé, kdybych

často svátosti ty přijímala? O milá kovářko,'
dodal P. Hofbauer, „co by as říkali lidé,

kdyby tak kovařka v pekle byla?“
„Když jednou na kůru spozoroval mladého
člověka an se smál, zvolal k němu: „Jinochu, zde

není místa k smíchu. Tvůj smích jest zna

mením, že nezamýšlíš činiti pokání?
Tato prosta slova vzal si jinoch tak v mysl, že od
té doby život velmi zbožný vedl.“
,Hudebníkovi, kterýž za almužnu nestoudné
písně zpíval, pravil, aby jiného chleba si vyhledal,
chceěli přijíti do nebe; nebot chléb, jehož takto si
dobývá, cd dábla jest ustrojen a upečen. Muž ten
neměl pak více pokoje, až tohoto výdělku svého se
zřekl.“

„Jistý- zcela zkažený a nevěřící měšťan byl od
P. Hofbaura nenadále na dobrou cestu obrácen. Když
pak sluha Boží jej k faráři Wagnerovi ve Wein
riedu přivedl, aby kleče za odpuštění ho prosil pro
svůj tak pohoršlivý život, zaradoval se ctihodný
stařeček kněz z obrácení této doposud ztracené
ovečky tak srdečně, že jako mladík třikrát si po—

skočil!
„Jednou přinesl P. Hofbauer jistému sedla
kovi peníze, kteréž od kajicného obdržel, aby je
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poškozenému vrátil, jichž ale tento přijmouti nechtěl.
P. Hofbauer však dal mu následující výborné po

kynutí:„Není to dobře, kajícímu hříšníku

prominouti, vždyt by myslil, že krásti
není tak těžký hřích.“
„Poněvadž jeho talár již celý obnošený aroztr
haný byl, dali mu lidé zhotoviti nový z hrubého, na
černo obarveného plátna, čím on úplně spokojen byl.
„Pro své neobyčejné ctnosti a nadpřirozené
dary byl ode všech považován za svatého. Když
jsem jednomu měštanu řekl, že se jedná o jeho
svatořečení, odpověděl mi: „Jak, P. Hofbaura že
chtějí dělati svatým? Ten byl již svatým, když
ještě u nás žil.“ A jiný pravil: „Já mám srdce
vojenské ale toho pána jsem predce měl rád!“
Kdykoli přišel do kostela, povstal lid a vzdával
mu úctu, a mnohým v udivení vzdychajícím:
„Ach, achl' bylo nejinak než jakoby Pána Krista
okolo jdoucího viděli. Osoba jakási, kterouž jsem
velmi napomínal, aby pravdu mluvila, tvrdila, že
na vlastní oči to viděla, jak mnozí lidé šlepěje
ctihodného P. Hofbaura líbali. Tak velice ho měli
všichni v úctě a ve vážnosti, že nikdo proti pověsti
jeho svatosti ničeho namítati nemohl. Jen těm,
kteří zcela hříchu neb zásadám josefinským oddáni
byli, nelíbila se jeho rázná činnost.“
„Ještě dnes požívá P. Hofbauer u všech, kteří
ho znali neb o jeho životě a působení slyšeli, nej
větší vážnosti. Tak mnohý říkává, chce-li někoho
před hříchem zachrániti neb k ctnosti povzbuditi:
„Co pak by as řekl P. Hofbaueri" Též časné po
žehnání, jemuž onen kraj se těší, mnozí ctihodnému
sluhovi Božímu připisují, kterýž prý tím spláceti
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chce ona dobrodiní, jichžto od dobrého lidu tam se
mu dostalo. Na důkaz úcty, jaké až podnes tam se
těší, mohu uvésti toto: Jednou dal jsem ženě přes
70 let již staré obrázek P. Hofbaura nepověděv jí,
že to P,.Hofbauer jest. Sotva osoba ta obrázek
spatřila, zvolala plna radostného udivení: „To je
P. Hofbauerl“ a vzavši obrázek mnohokráte ho po
líbila. Tak hluboce vštípil se obraz jeho v její pamět.
„Jeden z mých předchůdců na faře weinriedskě,
ve všem výtečný kněz Wagner, slavně tvrdil, „že
by neměl žádné naděje věčné blaženosti, kdyby P.
Hofbauer se svými bratry

tam byl nepřišel.“ ——

K tomuto krásnému svědectví faráře Ludvíka
Vicariho budiž ještě toto připojeno:
Když pisatel těchto řádků v srpnu roku 1867
jen na několik hodin v Babenhausích dlel, nalezl
hned několik mužů, kteří sluhu Božího dobře znali.
Jeden přisluhoval mu při mši sv. a nemohl se jeho
zbožnosti při konání sv. oběti dosti nachváliti; jiný
zase vypravoval, s jakou láskou nemocných v ne
mocnici se ujímal. Farář totiž odevzdal péči 0 ne
mocnici zcela P. Hofbaurovi. Sluha Boží posílal
tam vždy jednoho kněze sloužit mši sv. a počal též
některé panny zbožné na milosrdné sestry vzdělávati.
Ve fařeweinriedské viděl pisatel hluboce dojat, že v po
koji, kde P. Hofbauer bydlel, nic jiného nebylo, než
jeho obraz, kterýž u veliké úctě se chová. Jelikož
fara velmi malá jest, konal by tento pokoj -—jeden
z největších — faráři zajisté dobré služby, ale z úcty
k ctihodnému sluhovi Božímu nepoužívá se ho, nýbrž
je ve vážnosti jako kaple.
Jest to zajisté s podívením, že ještě po šede
sáti letech tak na něho se pamatuje, an předc jen
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deset měsíců tam působil! Jiných hodných kněží
památka brzy potuchá, byt i po celý život na osadě
byli účinkovali. P. Klement však vštípil seiv pamět
dětí tak, že ještě u vysokém stáří obraz jeho před
očima měly a jej jako světce ctily a vzývaly.
Ještě bychom zde rádi ukázali na- velikou zá
sluhu, jakéž P. Hofbauer v Babenhausích a okolí
0 čistotu víry si zjednal. Biskupství augšpurské
hlavně však jeho jižní knížeti-opatovi Kempenskému
podřízená část, bylo ku konci minulého století ve
velkém náboženském jitření. Martin Boos, farář
Feneberg, několik blouznivých dívek a mnoho ji
ných duchovních i laikův, kteří později se k nim
připojili, pomátli tisícům hlavy svým bludným ka
záním a učením o vnitřním životě v Kristu, o spa
sení Věrou v Krista. Učení Boosovo o ospravedlnění
pouhou vírou bylo zcela luteránské, jak sám se při
znával. Jak Huth ve svých církevních dějinách
(v II. svazku) praví, zavrhl ordinariát augšpurský
r. 1797 následující věty Martina Boosa: Každý vě
řící má právomoc klíčů, může zpovídati a rozřešb
vati. Bezbožní nepřijímají Těla Páně. Jen spraved
liví náležejí k obcování svatých. Žádný pohan ne
může platně křtíti. Lze se domnívati, že dětii beze
křtu spaseny budou. Každé náboženství vede k spa
sení.“ Boos slíbil sice, že bude církevní vrchnosti
poslouchati &takových nauk více nepřednášeti, slíbil
to však jen licoměrně; nebo ve skutečnosti před
nášel bludy své tím rozhodněji a nacházel vždy
více přívrženců. Později jsa farářem v Zellneu—
kirchách u Lince podepsal (dne 28. července 1813)

tyto věty: 1. Kristus Pán úplně zjednal smrtí svou
milost ospravedlnění dětem, jakož idospělým s tou
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podmínkou však, že děti jenom křtem, dospělí však,
kteříž po křtu zhřešili, jenom svátostí pokání (alespoň
touhou po ní) & úkony k její platnosti potřebnými
ospravedlnění a posvěcení nabývají. 2. Učí-li sv.
Pavel ve svém listu k Římanům a Galatům, že
člověk věrou ospravedlněn bývá, není tím potřeba
dotčených právě podmínek vyloučena. 3. Veškerými
úkony ctností křesťanských, které ospravedlnění před
cházejí, nemůžeme sice tohoto ospravedlnění si za
sloužiti; pocházejí-li však skutky ty božskou mi
lostí z víry, připravují a nalazují k ospravedlnění,
protož je duchovní správcové jako velmi užitečné
věřícím schvalujtež. 4. Dobré skutky člověka ospra
vedlněného zjednávají nejen rozmnožení milosti,
nýbrž zasluhují skutečně a vlastně života věčného.
5. Kdo po křtu do těžkých hříchů úpadl, jest právem
božským zavázán, ze všech jednotlivých hříchů smr
telných, na kteréž po povinném a pilném Zpyto
vání svědomí se upamatoval, se zpovídati; a toto
vyznání hříchů nemůže žádná víra„ byť sebe pev
nější a živější zbytečným učiniti.
Nejvýš nebezpečné a zcela protestantské nauky
Martina Boosa a četných jeho přívrženců ize stavu
duchovního pomátly mnohé farností, a po dnešní
den má v některých krajích biskupství augšpurského
bludný mysticismus (tajemnůstkařství) své přívr- 
žence. Ale Babenhausy a okolí na mnoho hodin
byly ušetřeny tohoto jedu a veliké zásluhy o to má
ctihodný P. Klement M. Hofbauer, kterýž s právě
apoštolskou horlivostí a úchvatnou výmluvností vždy—
opakoval: ,Čiňte pokání, vykonávejte dobré zpo
vědi, chcete-li spaseny býti. Budte poslušni svaté
církve, nebot mimo ní není spásyl“
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XI.

Nová pronásledování: P. Hofbauer opouští Baben
hausy a vrací se do Varšavy.

Jako v Tryberku horlivému apoštolu zakoušeti
bylo nejprudších pronásledování, tak těž ani v Ba
benhausích nebyl jich ušetřen. Co sluhu Božího
však nejvíce rmoutilo, bylo právě nevražení těch,
kteří z povinnosti jej podporovati měli. Velikolepá
činnost P. Hofbaura a jeho spolubratří, nával lidu
a vysoká vážnost, v jakéž misionáři byli, zdály se
mnohým kněžím jako hanou jejich vlastní pohodl
nosti. Mnozí byli nakažení bludnými zásadami ča
sovými a protivníky všeho církevního. Kníže Anselm
Fugger byl misionářům velmi nakloněn; sám již
učinil nákres k stavbě koleje a kostela a vyžádal
si P. Sabelliho k vyučování svých dětí. Řečmi du
chovních, v jichž čele stál farář babenhauský Stro
mayr, dal se na nějakou dobu oklamati; ale čím
více příležitosti měl, nespravedlivé osočování a trpě
livost Otcův pozorovati, tím více si jich vážil, a
snažil se je chrániti.
Avšak kníže sám byl roku 1806 o svá svrcho
vaná práva oloupen a nemohl jich tedy déle brániti.
V listu dne 3. června 1806 píše již P. Hof
bauer P. generálnímu prokuratorovi v Římě o hro
zící bouři a prosí za modlitbu spolubratří. „Nevíme,
dí, v čí moc tento kraj se dostane.“ V příštím
pak listu ze dne 21. července, v němž generálnímu
vikáři augšpurskému, Antonínovi z Niggu, velké
chvály uděluje, stojí: „Máme tolik nepřátel v této
krajině, v níž teprv od nedávna jsme, že upřímných,
přátel jest nám velice potřebí; žijeme stále ve ve
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likých úzkostech jako vy tam za Alpami a musíme
modlitbou na nebesa dorážeti.“
Všelikě lži, nejednou velmi sprostácké a nemo
torně roztrušovány o sluhovi Božím. Tak na př.
vypravovalo se, že když v Illerberku nemocné na
vštívil a jim velebnou svátost dáti chtěl, vlomil se
násilně ve svatostánek, protože farář klíčku mu
odepřel. Tato zpráva donesla se až k soudci kraj
skému v Boggenburku; ale farář z Illerberku pro
hlásil ji ústně a písemně za zcela vymyšlenou. P.
Hofbauer šel ovšem do Illerberku, vzdáleného tři
hodiny od Babenhaus, několik nemocných navštívit
a také jim podal velebnou Svátost, avšak v úplně
shodě stamnějším farářem, u něhož také přenocoval
a v jehož kostele mši sv. sloužil.
Že P. Hofbauer svou návštěvou v Illerberku
ani té nejmenší nespokojenosti nevzbudil, nacpak
nejlepší dojem po sobě zůstavil, dokazuje velmi za
jímavá zápiska, kterouž o tom tehdejší farář a děkan,
pán z Zwergerů, ve svém úředním denníku (IQ.,
20. února 1806) učinil. Tam stojí: „Duchovní jme
noval se Jan Klement M. Hofbauer ex Congregatione
Alfpnsi de Ligorio de Redemptione a jest svého
řádu Vicarius generalis. Úmysl kongregace jest,
v nynějších nevěřících časech náboženství rozšiřo
vati; oni hledí s povolením vrchností a panovníků
nabytí stálých míst, kdekoliv to možno. P. Hof-'
bauer jest muž pln zdvořilosti, dobře přednáší, mnoho
četl, pln vroucně horlivosti pro náboženství. Mluví
čistě německy; jest Videňan, zná všechny vznešené
osobnosti ve Vídni i na dvoře císařském. Na večer
jedli jsme při mnohých vzdělávacích, vědeckých
rozmluvách.“
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V téže farní knize čteme dne 22. července ná
sledující poznámku: „Dnes vypravoval mně P. Ta.
deáš, prelát zrušené říšské prelatury vPoggenburku,
když mne navštívil, že 00. Redemptoristům, kteří
v Babenhausích se nacházejí, zemským ředitelstvím
v Ulmu, v král. bavorském území, všechny obory
prací apoštolských zcela zakázány byly.“
Bavorská vláda nebyla ještě v držení knížectví
babenhauského a nemohla tedy pro tu dobu leč jen
ve své zemi Redemptoristům všeliké kněžské čin
nosti zakazovati. Misionáři však z toho srozuměli,
jaký osud je očekává, jakmile skutečně vláda ta
v držení kraje toho se uváže.

Poněvadžnyní hlásatelé

pokání, jak lid

je jmenoval, za hranicemi malého knížectví více
v povolání svém pracovati nemohli, hrnuli se tím
četněji věřící do Babenhaus a _.,Weinriedu, tak že
misionáři vždy úplně byli zaměstnáni.

Biskupský ordinariát augšpurský dovolil dne 22.
června misionářům ve špitální kapli sloužiti mši
sv. a jiné církevní úkony vykonávati. Proto učinil
P. Antonín Egler dne 2. července ponejprv kázání
k lidu a 9. července zřídil tam křížovou cestu.
Třetí neděli v červenci konala se co nejslavněji
slavnost Božského Vykupitele a po celou oktavu
byly velké služby Boží a kázání. V den oktávy
udělil sluha Boží na základě apoštolských plnomo
cenství papežské požehnání, což věřícímu lidu ne
konečnou radost způsobilo. Ale ne tak smýšlelo du
chovenstvo neřeholní: nemohlot již nespokojenosti
svě zadržeti, a farář z Babenhaus nedal knížeti
Anselmovi dříve pokoje, dokud Redemptoristům ve
řejných úkonů v kapli špitální nezapověděl.
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Dne 5. srpna bylo knížectví Babenhauské krá
lovským provoláním bavorskému království přivtě
leno. Při této příležitosti ujištoval šlechetný kníže,
jemuž ještě jen nižší soudnictví bylo ponecháno, že
sice všemožně se o to zasadí, aby Otce zachránil;
avšak že o příznivém výsledku valné naděje nemá.
a že jim tedy jen radí, by na svou budoucnost po—
mýšleli.
Ctihodný sluha Boží s bolestí hleděl vstříc
brzké záhubě domu tohoto, kterýž k velikým na
dějím opravňoval. Lid tak rád poddával se hlasu
milosti Boží, a ted, když nadíti se bylo bohaté žně,
viděl hroznou bouři, ana se žene, aby všechno ovoce
zničila.
Ale také z Varšavy dostal P. Klement velmi
smutných zpráv: tamnější kolej byla taktéž v nej
větším nebezpečí, a snažně prosili ho tamnější spolu
bratři, aby k nim přišel a jim v nesnázích jejich
pomohl. Nemoha více v Babenhausích působiti a
věda, že osada tato v bezpečných jest rukou výteč
ného P. Passerata, odhodlal se na cestu ku svým
bratřím do Varšavy. Se slzami v očích loučil se
se svými milymi syny duchovními, napomínal je
k vytrvání ve svatém povolaní i za nejtěžších okol

nostíadoložil:Modlete se, moji milí bratři,

modlete se, aby kongregace zcela zničena
nebyla. Časové jsou zlí; kdož ví, co na
nás čeká; snad nikdy více se neuvidíme;
doufejme v prozřetelnost

Boží. Dne 18.

srpna, když ještě polský novic Šulski sliby byl složil,
odpornčil ještě jednou celou osadu lásce a péči P.
Passeráta, a nastoupil pak se studujícím Martinem
Starkem Bavorskem cestu do Vídně.
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Na této cestě ukázala se opět velmi zřejmě
jednak pevná důvěra, kterouž sluha Boží na dárce
všelikého dání dobrého kladl a jednak divotvorná
moc, s jakou na mysl lidí působil.
Jednoho večera přišel se svým průvodcem na
nocleh do hospody, kde chtěl přenocovati. Váček
byl prázdný — a proto také celý den ničeho ne
jedli. Mladý Stark naříkal si již na hrozný hlad,
načež sluha Boží slibem ho potěšil, že dnes ještě
něčeho k jídlu dostanou. V hospodě jim sice vy
kázali slámu ku spaní, ale ničehož k jídlu. Tu upo
menul Stark ctihodného Klementa na daný slib,
tento však jen ho obnovil. Na to pak uložili se oba
na slámu k odpočinku. Dva muži hráli za blízkým
stolem v karty, ale při tom se nepohodlí, a počali
se příti a klíti. Slova rouhavá vrážela do srdce
sluhy Božího jako ostré šípy. Nemohato déle snésti
vstal z lůžka a napomenul obou hráčů, — ale s ve
likou mírností a láskou, — aby milého Boha předce
tolik neuráželi. Pohled na ctihodného kněze a mírná
slova jeho utišily poněkud jejich hněv, přestali klíti,
ano i karty stranou odložili. Pak dali si přinésti
jídlo a chtíce—dobrému a laskavému knězi svoji
vděčnost prokázati, pozvali ho a jeho společníka
též k stolu. P. Hofbauer pozvání přijal a obrátiv
se pak k svému průvodci, řekl: „Vidíš, Martine!
Bůh sluhů svých neopouští !“
Stůjž zde ještě jiný příklad jeho moci působivé
na mysli lidské. Na jiné cestě sešel se ve voze
s mladíkem, na duši i na těle zkaženým. Bídák
ten nedal sluhovi Božímu klením. rouháním a po
směšky žádného pokoje; poněvadž však jeho laska
vého napomenutí uposlechnouti nechtěl, domníval

se P. Hofbauer, že nejlépe bude mlčky všeliká po
hanění jeho snášeti. Brzy na to dorazili k blízké
hospodě, kde mladý muž s vozu slézti chtěl, ale
pro slabost a chorobu nemohl. Sluha Boží zapo
menuv všech urážek, vzal ho na své ramena a vnesl
ho do hospody, a když se tu byl najedl, zase zpět
do vozu. Tento skutek lásky nejdokonalejší dojal
ubohého tak, že sluhu Božího za odpuštění prosil
a hlasitě vyznal: „Kdybych byl dříve takového kněze
poznal, nebyl bych v tak bídném stavu se cetl.“
Když P. Hofbauer dne 3. září do Vídně stihl,
nalezl tam P. Hůbla, který přibyv z Varšavy již
jej tam očekával. Po několik neděl pak dlel v sí
delním městě, aby viděl, není-li pro utiskovanou
kongregaci v Rakousku předce nějakého útulku.
Jelikož ale při smutném stavu Rakouska po velmi
nešťastné válce nikdež mu naděje nekynula: na
vrátil se v prosinci do Varšavy.
XII.

Redemptoristé z Babephaus vyhnaní, odcházejí do,
Svýcar.
Na slavhost povýšení sv. Kříže (14. září) přišel
královský komisař do Babenhaus uvázat se v dr
žení knížectví. Druhý den na to skládali knížecí
úřadníci do rukou komisařových přísahu věrnosti
a již dne 17. září oznámeno misionářům, že do
dvou měsíců jest jim Babenhausy opustiti. P.
Hofbauer, tuto zprávu dostav, psal dne 4. října
z Vídně P. Passeratovi, aby pro kongregaci ve Švý
carsku útočiště vyhledal.
Neprodleně odebral se dne 9. října P. Passerat
v průvodu klerika Martina Schollhorna do Švýcar,
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přišel do Churu, Rheinfeld a mnoha jiných míst,
musel ale s nepořízenou dne 27. října do Baben
haus se vrátiti.
Ale proti všemu očekávání došlo dne 19. listo
padu psaní z Churu, v němž pan Baal, kanclíř bis
kupský, Otce zval, by tam přišli a v premon
strátském klášteře svaté Lucie se uhostili. Premon
stráti ztratili totiž sekularisováním své statky v_kní
žectví Lichtensteinském a Vorarlberku a viděli se
nuceny, sami se rozejíti. S papežským dovolením
postoupili svůj malý klášter semináři, který pro
diecési churskou krátce před tím v Meranu byl za
ložen. Knížeti biskupu churskému, Karlu Rudolfovi
Buol-Schauensteinovi, řídké to ozdobě episkopatu
v tehdejší době, bylo to velmi milo, že místo od
cházejících premonstrátů jiné řeholníky dostane, a
svolil tedy velmi rád k zavolání Redemptoristů.
Avšak i P. Passerat s radostí přijal toto nabídnutí
a hned tam odcestoval s P. Hartmannem a Frant,
Bonaventurou Stollem. Již dne 9. prosince učinili
smlouvu, v kteréž P. Passerat se zavázal, že nejen
bohoslužebné úkony v kostele obstará, nýbrž také
veřejné vyučování podobným způsobem jako ve Var
šavě převezme, nežádaje odměny od biskupa neb
města. Biskupská kurie toliko ještě žádala, aby P.
Passerat přivolením svého představeného se vykázal;
pročež P. Passerát hned P. Hofbaurovi o tom zprávu
podal, jenž mu milerád z Varšavy písemné přivo
lení své zaslal.
P. Passerat vrátil se pak sám do Babenhaus
pro ostatní bratry. Shledalt Otce v postavení na
nejvýš stísněném a jen pro mocnou ochranu knížete
Fuggera nebyli již v té nejtužší zimě násilně vy
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hnáni. Aby však vláda přece násilnického účelu pod
pokryteckou pokličkou dosáhla, vydala následující
dekret:
„Jmenem Jeho Veličenstva, krále bavorského!
Na zprávu sem podanou o Redemptoristech v Ba
benhausích, kteří se tam jen trpí, ale řádně přijati
nebyli, oznamuje se královské knížecí vládě:
1. Že sice nijakž na to se nenastoupá, aby
Redemptoristé ihned z královských států se klidili
nýbrž že se jim za příčinou nastávající zimy lhůta
šestiměsíční, ode dneška počítaje, k tomu nejmile
stivěji dovoluje. Redemptoristům ohlaš se to bez
prodlení a dej se jim zeměpanský rozkaz, aby se
hned starali, by po vypršení této lhůty královské
země opustiti mohli.
2. Až potud budiž jim všeliké přijímání osob
do řádu, budtež to kněží čili fratři, co nejpřísněji
zakázáno.
3. V žádném případu a pod žádnou záminkou
nesmějí v duchovní správě vypomáhati, ani kázáním,
ani'zpovídáním, ani navštěvováním nemocných, nýbrž
přestávejtež na pouhém sloužení mše sv.
4. Budiž sem podán seznam těchto Redemp—
toristů s udáním jich rodného místa a vlasti, jejich
fysického stáří a doby jejich vstoupenív řád a slo
žení slibů v něm.
5. Správě jejich až dosud svěřený špitál budiž
jim odňat a o poměrech jeho podejž se neprodleně
k dole podepsanému místu zvláštní zpráva.
Královská-knížecí vláda sepiš o, těchto usta
noveních protokol, jenž od představeného Redemp
toristův a dvou členů jejich, na důkaz, že jim to
oznámeno, podepsán a sem do osmi dnů zaslán
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bud. V Ulmu, 19. pros. 1806. Ve jménu vlády kr.
bavor. zemský ředitel. Svobodný pan Leydenský.

Dovolenímnejmilostivějším

(?) — by

ještě šest měsíců tu zůstati směli, nechtěli se Re
demptoristé žičiti, nenávidějíce nečinnosti, ku které
je byla vláda na šest měsícův odsoudila. I počali
se hned stěhovati do Churu, kde jim božská pro
zřetelnosthorlivým biskupem hrabětem Buol-Schauen
steinem otevřela útočiště.
Dne 3. ledna vydal se již P. František Hof
bauer s několika kleriky na cestu do Churu a dva
dny na to následoval ho tam P. Passerat s klerikem
Aloisiem Čechem, jemuž ještě před odchodem dal
oděv kongregace.
Zůstavším tam bylo ještě mnohých těžkých

útrap zakusiti; nebot dne 22. ledna přišel královský
komisař baron Leyden s tajemníkem neočekávaně
do Babenhaus, a počal přísné vyšetřování.
Nejtěžší obžalobou bylo, že misionáři mladíky
povzbuzují, aby neposlouchali zákona popisného. Za
knížete Fuggera nebylo o odvodu ani zmínky, nyní
ale hned po zabrání knížectví byla také zavedena
daň z krve, a nebylo tedy divu, že mladí lidé velmi
nerádi a jen z donucení se stavěli aneb dokonce
utíkali. Ještě nyní, kde konskripce již po tolik let
v celém Německu zavedena jest a již o tom tolik
mluveno a psáno bylo, že služba vojenská jest službou
čestnou, stěhuje se velké množství mladíků do Ame
riky, aby odvodu ušli. Tehdá ale bylo popsání lidu
zcela něco nového a pro stálé války zvláště obtížno.
Jinochové říkali, že by svému králi rádi sloužili,
ale že nevědí, proč by za cizího panovníka (Napo
leona) krev prolévati měli. Za toto chování lidu
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k vojenské službě byli zodpovědnými činění Re
demptoristé: že prý všelijak proti konskripci kázali.

Vláda sama zajisté neměla Redemptoristy za
tak hloupé, aby veřejněproti konskripci kázali; ale
dělala se, jakoby o tom byla zcela jistě přesvěd
čena. A proto byli jednotliví kněží po celé hodiny
vyslýcháni a při tom zároveň i jejich osobní zále
žitosti, způsob života “a prací vyšetřovany. P. Josef
Hoíbauer, který zastával místa představeného, před
ložil komisarovi množství kázání, jež tento pro
zkoumal, pak ale vrátil s podotknutím, že někdo
Otce osočil._

Jiný článek žaloby byl, že Otcové lékařskou
praxi provozují a doma lékárnu mají. Někteří Otcové
dovolili si upotřebiti svých zkušeností u lůžka ne
mocných a udělovali dobré rady nemocným, kteří
na venkově bud žádného lékaře dostati nemohou,
aneb snad až po několika dnech, ježto předce nemoc
rychlé pomoci vyžaduje. Znamenití lékařové vždy
vysoce cenili takovéto kněžské pomoci a psali zvláštní
knihy příručné pro poučení kněží. Než ale co uji
ných za chvalitebné uznáváno, pokládáno zde misi
onářům za zločin. Celý dům byl prohlédán, aby
lékárna neb alespoň nějaké léky se našly, ale na
darmo.
A poněvadž se rozneslo, že Otcové, kterýmž
bylo zakázáno zpovídati, doma zpovědnice si udělali
a že i v noci zpovědi vyslýchali, bylo pátráno i po
těchto zpovědnicích, ale ani stopy jejich nenalezeno.

Ačkoliv tedy baron Leyden toto osočování Re
demptoristů za pouhé na cti utrhání uznal, nechtěl“
předce dovoliti, aby Otcové déle pospolu bydleli.
&*

—116—
Aby tomuto ustavičnému soužení konec se učinil,
radil kníže Fugger, by Otcové co možná nejdříve
odcestovali. Nerad propouštěl P. Sabelliho, vycho
vatele svých dětí. Této dobré rady následujíce, od
cházeli i ostatní Otcové a studujícív malých oddě
' leních: poslední opouštěli Babenhausy dne 11. února;
a to bylo zvláštní štěstí, nebot dva dny na to přišel
dopis od vlády, aby žádných průvodních listů více
se jim nevydávalo, jelikož násilně chtěli je odvésti.
Dobří Babenhauští dali jim ještě almužnu na cestu
a velkou službu jim prokázali, ze nábytek jejich
na čtyřech vozích až do Bregence jim odvezli, kdež
ho v klášteře u velebných OO. kapucínů složili,
kamž pak brzy na to z Churu pro něj si dojeli.
Veliký byl zármutek nad ztrátou milých Otců v Ba
benhausích i v okolí a ve všech domech pro ně
plakali & na tvrdost vlády naříkali.
*

*

*

Již po čtyry leta působila kongregace nejsvě
tějšího Vykupitele v Německu, v biskupství kost
nickém a augšpurskěm, když osada v Babenhausích
rozejíti se musela. Půl třetího léta pomahal sluha
Boží sam při těchto pracích a jemu hlavně dlužno
připisovati bohaté požehnání apoštolské činnosti.
Nedostalo se mu sice té útěchy, viděti tehdy již
upevněnu svoji milenou kongregaci v Německu, —
vždyt byl tehdy čas všeobecného převratu a zrušo
vaní duchovních nadací a klášterů: on však předce
mnohého úspěchu dosáhl. Jeho kongregace dobyla
si lásky a vážnosti u lidu, katolická víra velmi
ohrožená byla v tisících znovu oživena; nesčíslní
lidé byli dobrými zpovědmi s Bohem smíření a
věčné zahuby uchráněni: konečně našel se také
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hlouček mužů, kterýmž popřáno pokračovati v díle
rozšíření jeho kongregace. Uveďme zvlášt některé
z nich na tomto místě.

Byl to předevšímMartin

Stark, jehož bu

doucně po boku ctihodného sluhy Božího shledáme.
— Narozen v Lobstettech u J estett byl na Táboře
od P. Hofbaura přijat a byl jeho průvodcem z Ba
benhaus do Varšavy a později z Varšavy do Vídně.
Dlouhý čas byl jediným průvodčím sluhy Božího
a jeho tajemníkem. V roce 1817 provázel nuncia
kardinala Severoliho do Říma. Po smrti ctihodného
Klementa stal se prvním rektorem vídeňského domu.
Později, nemýlíme-li se, r. 1846 poslal ho P. Pas
serat do Ameriky, aby o stavu a potřebách tam
nějších misionářů určitých zpráv dostal. Zemřel
dne 15. července 1852 v Rakouských Teplicích
u Vídně.
Jiný výborný žák ctih. sluhy Božího byl Josef

Forthuber

z Ochsenhaus ve Virtembersku. Při

váben činností misionářů v Babenhausích přišel sem
prosit za přijetí. Jelikož ale odtud již byli odce
stovali, šel do Churu a byl v březnu 1807 oblečen.
V roce 1812 byl na kněžství vysvěcen a 1815 do
do Bukurešti poslán, jak později uvidíme.

Zásluhy P. Joseía Hofbaura,

prvníhoto

kněze, kterýž v Německu na Táboře 1803 do kon
gregaci vstoupil, také jsme již připomenuli. Zemřel
ve Frýburku dne 16. prosince 1831. K jeho mno
hým zásluhám připočísti dlužno i to, že nynějšího
nejdůstojnějšího 4. generála Redemptoristů, P. Mi
kuláše Maurona, prvopočátkům latiny vyučoval.

Jan Sabelli,

Slezan studoval v Krakově,

přišel pak do Waršavy a odtud s P. Hofbaurem
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ku konci r. 1802 na Tabor. Prve nežli P. Hofbauer
do Italie odcestoval, složil mu (dne 22. srpna 1803)
sliby; dne 23. října byl ve Folignu na kněžství
vysvěcen a působil pak na Táboře, v Tryberku a
Babenhausích, kde, jak řečeno, děti knížete Fuggera
vyučoval. Roku 1812 povolal ho P. Hofbauer do
Vídně, a užíval ho za tajemníka, an v několika
řečích psati uměl. R. 1822 povolal ho P. Mansione
generál kongregace, do Nocery dei Pagani, kde též
byl tajemníkem. Královna Marie Teresie, arcivévod
kyně rakouská, zvolila si ho za zpovědníka. Tak
přišel po pádu Gaety s královskou rodinou do Říma,
a zemřel tam dne 24. února 1863 v stáří 83 let.
Ale s pochvalou zcela zvláštní jest nám tuto

vzpomenoutiP. Aloisia

Čecha, již vícekrátjme

novaného, jelikož jsa hochem 14letým, ve Varšavě
od P. Hofbaura přijat byl, pak na Tábor a do Try
berku ho provázel a v těchto domech jakož i v Ba
benhausích se sluhou Božím pospolu žil. Byltě nej
důležitějším svědkem v processu blahořečení, jelikož
jediný s P. Hofbaurem v řeholní osadě žil, o jehož
činnosti v dotčených domech žádného očitého svědka
více nebylo. V roce 1864, když ve Vídni svědectví
vydával, bylo již arci uplynulo skoro 60 let od té
doby, co posledně P. Hofbaura v Babenhausích
viděl: ale maje dosud pamět zcela věrnou, mohl
s podivuhodnou jasností a určitostí podati zpravu.
Narozen dne 9. dubna 1790 v Birksteinu (Bůrgstein)
v Čechách, složil sliby dne 2. dubna 1808 a byl
dne 19. prosince 1812 na kněžství posvěcen. Alois
Čech byl z mladších žáků sluhy Božího nejnada
nější, nejpříjemnější a nejmoudřejši. Byl pravou
perlou studenstva: v Babenhausích uchovala se pa—

—119—
mátka jeho pro jeho andělský zpěv ještě po 60 letech,
o čemž jsme se přesvědčili při svém krátkém po
bytu tamtéž. Jsa rektorem a provinciálem byl ode
všech poddaných milován: byltě sloupem kongre
gace ve Švýcarsku a uměl horlivost misionářů v pra
vých kolejích udržeti; jeho příjemné, moudré a
jemné chování odzbrojilo nepřátely kongregace. Jsa
zbožným ctitelem P. Marie zemřel o slavnosti je
jího nepoškvrněněho početí v 79. roce svého věku.
XIII.

Redemptoristě v Churn a. nová pronásledování:
odebírají se na to do kantonu Wallisu.
P. Passerat uzavřel s biskupskou kurií v Churu,
smlouvu týkající se převzetí kláštera St. Lucia a
oboru činnosti Otcův: aby ale smlouva ta platnou
se stala, musil P. Passerat předložiti svolení gene
rálního vikáře P. Hofbaura. P. Hofbauer si při
spíšil a poslal listem z Varšavy již dne 12. pro
since 1806 svůj souhlas. List svědčil dvornímu
kancléři Baalovi a zněl takto:
„Vaše Velebnost byla tak velice laskava, že
P. rektoru Passeratovi z mé kongregace, kterýž pro
naše až dosud v Babenhausích ostávající bratry
nějaký útulek hledal, nejdobrotivěji přislíbila obra
ceti pozornost k tomu, zdali by v oné krajině ne
bylo možno, nějakého prozatímního přístřeší pro
naši kongregaci nabytí.
Z Vašnostina ctěného dcpisu ze dne 5. listo
padu, jejž mně dotčený P. rektor v opisu poslal,
dovídám se s radostí nevýslovnou, že ráčili jste
kláštýrek St. Lucia kongregaci za svobodný byt
alespoň na půl roku anebo i na déle nabídnouti.

—
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Okolnost tato jest mi podnětem, bych vyplnil
jednu ze svých nejpřednějších povinností a Vašnostem
svůj nejvřelejší a nejsrdečnější dík vyslovil za tak
dojemný důkaz Vašnostiny pravé lásky křesťanské.
Vaše Velebnost svalila tím se srdce mého těžké,
trapné břímě starosti. Dobrotivý Ježíš, jehož ne
ustále za to prosím, budiž sám Vaší věčnou za to
odplatou a odplatitelem. Doufám, že ústav náš za
pomoci Boží nejdůstojnějšímu ordinariátu nebude
se nelíbiti, a v této věci jest to mým vřelým přá
ním, věnovati ne pouze na rok, ale navždy, diecési,
cti Boží, rozšíření církve a spáse duší služby a
práce našeho ústavu.
Potřebuje-li diecése semináře k vychováváni a
vzdělávání nových duchovních správců, jest ústav
hotov na každé pokynutí nejdůstojnějšího ordina
riátu v St. Luciu péče o něj převzíti, a chovance
v duchu církevním a v potřebných vědách vzdělávati.
Co se týká vydržování jednotlivců v ústavu,
nebude tento nikomu na obtíž, jelikož dle svých
stanov zříká se všelikých sbírek neb zisku. Co se
pak týče vydržování seminaristů, bude to výhradně
od moudrého ustanovení a nařízení nejdůstojnějšího
ordinariátu záviseti.
Tolik mohu Vaši Velebnost ujistiti, že ústav
všudy se snaží hlavní zřetel svůj k tomu obraceti,
aby nikomu nebyl na obtíž, ale všudy dle sil všem
prospěl a z nejčistších úmyslů vzdělával. Varšavský
dům nazvaný „u sv. Bennona,“ má již po 20 let
sirotčinec, v němž as 40 sirotků se vychovává, pak
veřejnou pětitřídní školu chlapeckou, ženský ústav
pro vychovávání osiřelých dívek, a veřejnou školu
pro chudé dívky, v nichž všemu bezplatně se vy
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učuje') a přece nikdy nebyl někomu na obtíž. To
vše povstalo poznenáhla, aniž toho kdo pozoroval.
Jsout to samá díla dobrotivě prozřetelnosti Boží,
kteráž člověku dobré vůle a upřímné snahy nikdy
neváhá ku pomoci přispěti. Jen v největší bídě do
voluje nám řehole naše, abychom tomu kterému
příznivci neb příteli nouzi svou vyjevili, nepřipouští
však nikdy, aby sbírky staly se obyčejem; nebot
náš zesnulý zakladatel byl přesvědčen o nebezpečí,
v kterěmž mnozí sběratelé co do spásy duší svých
se ocítají, a jak velké nepořádky v řeholních domech
tím povstávají.
Uděluji tedy P. rektora Josefovi Passeratovi
všech potřebných plnomocenství ku převzetí malého
kláštera St. Lucia a ku všem vyjednáváním, kterých
by snad bylo u vyšší vrchnosti duchovní potřebí
vyříditi, jakož i k zařízení semináře, kdyby to bylo
přáním nejdůstojnějšího ordinariátu, a vše, co on
vyjedná a potvrdí, smluví a rozkáže, budu považo
vati tak, jakobych sám byl učinily jelikož pro ny
nější poměry časové nijakž sám přítomen tam býti
nemohu, zároveň ale svou úplnou důvěru v jeho
schopnost a způsobilost pro tento přítomný podnik
skládám.
Konečně odporučuji s vřelou prosbou Vaši Ve
lebnosti dílo toto, aby, je-li tak vůle Boží, o čemž
dokonce nepochybuji, s Vašnostiným přispěním
uskutečnilo se ku cti Boží a blahu církve svaté.
Kéž by svatý Karel, kterýž svou prací diecési tu
posvětil, Vašnostiny snahy u zřizování tohoto do
1) Viděli jsme již, že sluha Boží k těmto školám
užíval sil světských pod dozorem Redemptoristů.
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brého podniku podporoval. Tak vyřkl tenkráte Klem.
Hofbauer své přivolení.
V psaní tomto bije do očí jeho vděčnost, láska
ku bratřím, horlivost o čest Boží, o blaho církve
a spásu duší. Avšak u zvláštním lesku zjevuje se
tu jeho důvěra v božskou prozřetelnost. Jest hotov,
dům a péči 0 kostel, četnou osadu a školy pře
vzíti, aniž žádá nějakého příspěvku jakoby vládl
značným kapitálem, ježto předc on a jeho synové
duchovní žádných prostředků neměli. Jedná tu jako
sv. Kajetán, jenž pln důvěry v božskou prozřetelnost,
nechtěl nikoho za pomoc prositi, nýbrž jen to při
jímal, čeho mu láska křesťanská dobrovolně udílela.
A jelikož Chur malé a většinou protestantské město
jest, mohl po lidském výpočtu jen malé podpory
se nadíti: a předce doufal pevně.
List z Varšavy nestihl zvláště v zimě, rychle

do Bahenhaus a Churu; když pak došel, byl Re
demptoristům klášter sv. Lucia skutečně jako úto
čiště odevzdán. Dne 19. února 1807 přišli poslední
Redemptoristé do Churu: bylo mezi nimi 8 kněží,
5 klerikův a 4 řeholní bratři. Většina jich ubyto
vala se v St. Lucio, někteří ve dvoře městském.
Chudoba kongregace v Churu byla veliká. Ná
bytek z Babenhaus postačoval jen pro několik světnic.
Mnozí neměli žádné postele a _spali v pláštích za
haleni na lavici. Zima byla krutá a dříví se nedo
stávalo, a jediná kamna, kteráž se topila, dostačo
vala jen, aby člověk nezmrzl. Strava byla chudička:
bramborová polévka a nějaký prostý pokrm postní.
Ale při tom všem ovládal“ všechny dobrý duch a
veselá mysl. Hned začali v kostele kázati a zpo.
vídati; nejen katolíci, ale i protestanté a jejich ka
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zatelé přicházeli do kostela: nikdež nejevilo se z po
čátku nepřátelské smýšlení.
Než dříve ještě než všichni Redemptoristé do
Churu přišli, bylo již z Ulmu od známého nám
z Babenhaus barona Leydena dodáno vládě Gri
sonské psaní, v němž o Redemptoristech stojí: že
král bavorský za důvody závažnými Redemptoristy
ze své říše vyklidil. Dovolí-li jim vláda zdržovati
se v Grisonsku, postarejž se vláda aspoň 0 to, aby
co nejdále od bavorských') hranic držáni byli. Malá
rada na to odpověděla dne 14. února, že věc tuto
svým časem velké radě předloží a zatím však že
potřebná opatření učiní. Ostatně prosí se vláda ba
vorská, aby oznámila důvody, kteréž ji k vypově
zení řeholníků pohnuly. Dne 25. února dodala malá
rada (vláda kantonu) městské radě churské bavorský
dopis o Redemptoristech s prosbou, aby dříve věc
tu vyšetřila. Proto byl dne 27. února P. Passerat,
jehož P. Jos. Hofbauer provázel, na radnici volán
a o rozličných věcech, jako o počtu, jmenech a
vlasti jednotlivců tázán, a vytýkalo se jim, že bez
dovolení vrchnosti městské ve sv. Luciu se usadili.
Na poslední tuto výčitku P. Passerat ničeho neod
pověděl, ponechávaje toho kurii biskupské, aby sama
odpovídala; nebot se řeklo, že biskup má právo
bez dotazování se někoho kněží povolati. Městská
rada chovala se ku kněžím slušně, dovolila jim
v Sv. Luciu bydleti a. propustila je v pokoji, neza
povídajíc jim nové údy přijímati. Dne 4. března
psala městská rada generálnímu vikáři Schlecht
leutnerovi, vyjadřujíc mu své podivení nad tím, že
1) Vorarlberg &.Tyrolsko byly tehdy bavorské.
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Redemptoristům bez všeliké opovědi u města zdr
žovati se zde dovolil, ježto předc toto jakožto pán
teritoriální o propůjčení neb obsazení toho kterého
místa rozhodovati právo má. Generální vikář odpo
věděl dne 10. března, že povolením k usazení se
Redemptoristů zde nezamýšlelo se, nějakých práv
rušiti: o vydržování Premenstrátů bylo prý dříve
již postaráno, aniž se od státu něčeho žádalo: o další
konání služeb Božích ve Sv. Luciu postaráno býti
muselo, 3 kroky k tomu potřebné učiniti jest nade
vši pochybnost věcí ordinariátu. O slovech „obsa

zení a propůjčení“

lépe jest ani se nezmiňo

vati, klášter jest jměním duchovním a tedy též ka
tolickým vlastnictvím, byt i na půdě městské stál.
Poněvadž dne 12. března stavovská komise v Churu
sejíti se a o Redemptoristech rozhodnouti měla,
psal generální vikář purkmistrovi Rudolfovi ze
Salis-Soglia, aby se o tu věc zasadil: katoličtí pak
členové komise předložili společnou žádost, v níž
připuštění Redemptoristů OSpravedlňovali. Ale přes
tuto žádost a. proti návrhu purkmistrovu rozhodla
stavovská komise (rozšířená vláda), že Redemptoristé
mají se vypověděti; a reformovaní členové komise
snažili se ve společném, pro velkou radu určeném
spise, důvody svých kolegů katolických vyvrátiti.
Biskup prý může sice jednotlivé duchovní povolati,
nikoli však celé korporace: usazení se Redemptoristů
přivozuje prý nebezpečný spor s vládou bavorskou;
a mimo to jsou prý Otcové podezřelými, přicháze
jíce z Pruského Polska, kde dosud Jezuité trpěni jsou.
Ještě téhož dne (12. března) poslali katoličtí
členové malé radě dopis, pravíce jí, aby s prove
dením usnešení toho počkala, až velká rada se sejde.
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Ale tohoto zakročení nikterak nedbáno; nebot
již 14. března bylo Redemptoristům usnešení sta
vovské komise oznámeno, a přikázáno jim, aby do
osmi dnů kanton opustili, jinak že se proti nim po
vede exekuce.
Správa tato vzbudila v katolickém obyvatelstvu
kantonu velké rozhořčení, zvláště v osadě Emské,
blízko Churu, kdež Otcové častěji duchovní práce
konali. Tam pomýšleli na to, rukou ozbrojenou
exekucizabrániti: tatéž obecnabídla Redemptoristům
obydlí, kde by chráněni byli. Ale o zbrojné obraně
nechtěl ani generální vikář ani Redemptoristé sly
šeti. Rozhořčení katolíků bylo však také příčinou,
že k exekuci nedošlo. Dne 19. března oznámil purk
mistr P. Josefu Passeratovi, že Redemptoristům se
dovoluje ještě přes svátky velikonoční tu zůstati;
a dne 21. března zpravil opět generální vikář P
Passerata, že Redemptoristé v Kantonu budou tr
pěni, jestliže po různu v rozptýlenosti bydleti budou.
Dne 26. března došla odpověd vlády bavorské na
dotaz malé rady: dána byla již 10. března a pode
psána svobodným pánem z Lerchenfeldu. Dí se, že
Otcové proto byli vypovězeni, že jsouce korporací
prý neužitečnou čelí proti zásadám o mnišstvu od
vlády bavorské přijatým. Jejich kázání, že prý od
porují mírnému duchu křesťanství; a že lpí na nich
též podezření, že jsou příčinou vzpoury proti při
kázanému odvodu k vojsku, jakáž zpoura skutečně
v obvodu jejich činnosti se objevila. Takto byly
arci zásady vlády bavorské, která právě všechny
kláštery zrušila, zcela jiné, než zásady Redempto
ristů: vláda bavorská vedla válku proti církvi a
jejím ústavům, ježto Redemptoristé zásady církve
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svaté zastupovali. A tak nemohla zcela přirozeně
také kázaní Redemptoristů líbiti se vládě, kteráž
v rukou zednářův a illumnátů byla a vše na záhubu
náboženství křesťanského podnikala. Výčitku, že ku
vzpouře proti zákonu konškripčnímu podněcovali,
kterouž sám baron z Leydenů za pouhé na cti utr
hání uznal, opakovala vláda bavorská zase, aby Re
demptoristy aspoň v podezření uvedla. P. Passerat
mohl proti všem těmto výčitkám poukázati na krásná
vysvědčení, kteráž při svém odchodu z Babenhaus
od generálního vikářez Augšpurku, od opata z Toggen
burku, od četných osad, v nichž Otcové pracovali,
byl obdržel; zejmena ale na stkvělé vysvědčení
knížete Fuggera, jenž Otce proti všelikému na cti
utrhání v ochranu bral: ale nyní nebylo více žádným
důvodům sluchu popřáno.
Na Boží hod velikonoční (29. března) ocítali
se v nebezpečí, že ze Sv. Lucia násilně vyhnáni
budou; ale purkmistr tomu zabránil.
Dne 31. března přišel nový rozkaz, aby se Re
demptoristé rozešli a po diecési rOZptýlili; ale purk
mistr dovolil, aby několik nemocných a nábytek ve
Sv'. Luciu zůstali. Dne 3. dubna odešli skoro všichni
Otcové: byli rozděleni jako kaplani po rozličných
farnostech, většina však jich zůstala na blízku Chura.
Dne 1. května sešla se velká rada kantonu
grisonského, ve kteréž o této záležitosti sporné se
jednalo. Redemptoristům činěno tu mnoho výčitek,
ale někteří muži výteční, zvláště členové oddělení
katolického, dovedli všechny žaloby důkladně vy
vrátiti. Obávajíce se však předce rozhodnutí nepří
znivého, snažili se velkou radu k tomu přiměti, by
tato záležitost obecnému sněmu švýcarskému před
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ložena byla. Tím však neprorazili, nebot bavorská
vláda učinila zatím nové kroky proti Redemptoristům.
Dala totiž dne 10. května svým vyslancem krajin
ského přednostu Švýcarska, pána z Reinhardů, upo
zorniti na Redemptoristy, a prositi ho, aby vládě
grisonské dal takové pokynutí, kteréž by jí připo
menulo vlastní zájmy kantonu, jakož i zájmy sou
sedních států přátelských. Krajinský přednosta
Reinhard doručil dne 13. května list bavorského
vyslance malé radě a žádal ji za zprávu o učiněných
dosud opatřeních. Téhož dne potvrdila shromážděné
velká rada ustanovení komise stavovské o Redemp
toristech a usnesla se na tom, že jim další pobyt
dokonce se nedovoluje. A tak vyhověla velká rada
žádosti vlády bavorské.
Že Bavorsko Redemptoristů ve své vlastní zemi
netrpělo, snadno chápeme; zásady obou příliš příkře
proti sobě čelily, a vážnost avliv Redemptoristů na
lid byl velmi značný. Ze ale vláda těch _osm kněží
Redemptoristův i v cizozemsku s takovou usilností
pronásledovala jako by tu šlo o blaho státu, tomu
možno se diviti. Tot důkazem, že Bavorsko uzná
valo důležitost a mocný vliv několika Redempto
ristů! Přišedši nedávno v držení Tyrolska a Vorarl
berku a obmýšlejíc i vtěchto nověnabytých zemích
církevní ústavy zcela odstraniti avšechno přetvořiti,
chtěla Redemptoristy, tyto odpůrce takých eprav,
od svých hranic co nejvíce vzdáliti. Ale lid tyrolský
neměl potřebí těmi kterými misionáři u víře po
silňovánu býti: všichni jako jeden muž povstali za
svaté náboženství a krátkozraká politika osvětářská
byla tu žalostně zahanbena.
Dne 23. května Zpravila malá rada generálního
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vikáře o usnešení velké rady, generální vikář ale
podal o tom “zprávu knížeti-biskupu, jenž právě

v Meránu dlel aoznámil mu, že katolíci kusněmu

spolku pří sežnéhe(eidgenosssische Tagsatzung)
se obrátí, a prosí ho i za jeho přímluvu.
Nyní bylo již P. Passeratovi opravdu na nové
útočiště pomýšleti. Za tím účelem dal mu gene
rální vikář dne 23. květa vysvědčení, v němž se
praví, že Redemptoristé v Churu vyznamenávali se
životem co nejvíce příkladným, neobyčejnou horli
vostí o spásu duší, ochotou každému bezplatně služeb
prokazovati. Dne 24. května pak dal Passeratovi
list na knížete—biskupa Josefa Antonína z Blatterů
v Leduni, a dne 25. května pustil se P. Passerat
s P. Kazimírem Langankim, do Wallisu stezkami
vedoucími přes nejvyšší a nejnebezpečnější vrchy.
Ve Vissachu (Viěge) byl u faráře Adriana z Kur
tenů co nejlaskavěji přijat: obec přislíbila, že Re
demptoristy přijme, že je bude podporovati a dům
jim vykáže, a biskup byl s tím též zcela spokojen.
Jelikož katolíci skutečně kn sněmu, jenž toho
roku dne 1. června v Curichu se sešel, se obrátili,
mohli Redemptoristé ještě v Churu zůstati. Wagner
ujišťuje ve svých dějinách Sv. Lucia, že sněm se
rozhodl, záležitosti Redemptoristů ani ku vědomosti
nebráti, jelikož prý to jen kantonální jest záležitost.
Tot však toliko potud s pravdou se srovnává, pokud
záležitost tato přijata nebyla mezi věci, o nichž
všeobecně mělo se jednati; ale ti, jichž nejblíže se
to týkalo: poslanci z Churu, nejvyšší krajinský
přednosta, vyslanec bavorský a francouzský & apo
štolský nuncius, mnoho o tom vyjednávali, a Vieli
činil, seč byl, pro blaho kongregace. Ted teprve
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shledávalo Bavorsko v tom nepřiměřenost, aby Re
demptoristé na rozličných místech roztroušeni byli,
neboť tím vzmáhal se jen vliv jejich; lépe by prý
tedy bylo, kdyby všichni v Churu pohromadě žili,
ale všeliká. činnost na venek jim se zapovídala. To
však byla by bývala jistá. smrt kongregace.
Passerat nechal P. Langankino ve Vissachu a
vrátil se sám do Churu. Jelikož ale Langanki velmi
utěšitelné zprávy podával, jakoby vše Závodilo,
Otcům dobrého bydliště opatřiti, odebrali se tam

dne 8. července P.'František Hofbauer a Sabelli.
Slavnost škapulíře a nejsv. Vykupitele odbyla
se v Sv. Luciu co nejslavněji.
Těšil-li se sluha Boží srdečně z osady v Churu,
tím více tížila ho starost o milé syny jeho, když
z jich listů poznávaL že ustavičně tonou v nebez
pečí vyhnánu býti. Dopisy k jeho spolubratřím se
nezachovaly, ale v biskupském archivu v Churu
nalézají se ještě tři listy (mimo výše uvedené), které
z Varšavy dne 4. března 6. a 18. července gene
rálnímu vikáři Schlechtleitnerovi, bývalému Jezui
tovi, psal, aby mu za jeho ochranu poděkoval. Dne
6. července píše: „Ach, jaké veliké obtíže navalují
se za našich dnů dělníkům na vinici Páně! Nepo
žehná-li Pán velikých snah Vaší Milosti důstojné,
musím se obávati, že nepřítel církve svaté znovu
zabrání, aby semene dobrého shůry pro zemi urče
ného, členové mého ústavu nemohli zasévati; ale
já. nikdy neustanu Boha za milost prositi, aby dle
svého velikého milosrdenství všech překážek s cesty
odklidil. Bůh žehnej Vaší Milosti Důstojné za ochranu,
kteréž bratři moji požívají: co nejponíženěji prosím
Vašnosti, byste jim Své rady vznešené nikdy ne
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odepírali. Doufám, že všichni jednotlivci kongregace
vždy záležeti si dají, by ku cti Boží ablahu svých
bližních pracovali, a že chování jejich bude vždy
takové, aby nikdo neměl proč na ně naříkati. Kdyby
ale snad neměli více toho štěstí, býti pod ochranou
Vaší Veledůstojnosti, račte, prosím, přikázati, by
se jim zde přiložené věci doručily.' Psaní ze dne
18. července,jelikož krátké jest, uvedeme v plném znění.
„Přesvědčen o milosti Vaší Důstojnosti blížím
se Opět s několika řádky k Vašnostině vznešené
osobě. S nejvroucnějším citem dovídám se z listu
svých synů duchovních o záštitě, jakéž od Vaší
Veledůstojnosti požívají; bez ní byli by nevinnými
obětmi svých pronásledovníků. Má zkormoucená duše
tím zcela okřála, a já doufám, že Ten, v jehóž sv.
jméně rádi všechny své kroky říditi chceme, všecko
štastně ku cti své provede. Nemohu než stále Boha
prositi, aby Vaši Milost Důstojnou svou svatou
láskou naplniti a jí stálého zdraví popřáti ráčil, by
nástrojem byla ku provedení jeho sv. úmyslu. Vždy
budu šťastným se pokládati, uslyším-li, jak mé pro
následované dítky pod moudrým vedením Vaší Vele
důstojnosti čest Boží a spásu duší rozhojňují.
„V nejhlubší úctě trvaje poroučím Vaši Milost
Důstojnou do svaté ochrany Nejvyššího a členy
svého ústavu jakož i sebe do zbožných modliteb
Vašich, já, jenž nikdy nepřestanu býti Vaší Milosti
Důstojné nehodným, avšak vděčným sluhou, Klement
Maria Hoibauer.“
Dne 5. srpna došla z Varšavy smutná zvěst,
že v desíti dnech tři Otcové, Hausner, Vannelet a
Tadeáš Hůbl zemřeli. Konaly se tedy za ně v Sv.
Luciu troje slavné zádušní služby Boží a P. Langanki
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byl v jakousi náhradu do Varšavy povolán, kamž
dne 5. září 8 Fr. Norbertem Spitznaglem se vydal.
Poněvadž sněm spolku spřísežného záležitost
Redemptoristů za otázku kantonální uznal, nutila
malá rada ještě jednou generálního vikáře, aby Re
demptoristy k vystěhování vyzval. Za hlavní příčinu
vypovězení udává se, že P. Passerat zasílává prý
neustále svému představenému ve Varšavě d0pisy
bavorské vládě velmi škodné. Generální vikář ale
vyslech Passeráta rozhodně toho v listu malé radě
dne 1. prosince zaslaném popírá, žádaje by se to
vyšetřilo, a vypovězení odložilo, ana zvláště nyní
krutá zima nastala. Malá rada však této prosby
nevyslyšela, a násilně byla by je vyhnala, kdyby
nebyli sami odešli. Avšak P. Passerat poslal již
koncem listopadu i ostatní Otce se studujícími do
města Lucerny, kde chtěl dáti některé kleriky na
kněžství vysvětiti. Passerat dohonil studujících
v Lucerně a nastoupil pak s nimi cestu do kantonu
Wallisu.
Tato pout stala se v dějinách kongregace nad
jiné znamenitou. Nejen že byla ze všech tou nej
obtížnější a nejnebezpečnější, nýbrž ona zjednala
ubohým pronásledovaným nevýslovné útěchy, nebot
dostalo se jim na ní zřejměho důkazu, že ruka Boží
zázračně je chrání a oko jeho na cestách je provází.
Aby dostali se do Wallisu, bylo jim překro
čiti vrch vysoký, Grimsel. P. Passerat podnikl tuto
cestu s jedenácti společníky, nejvíce studujícími,
když ostatní šťastně již byli přešli, právě v době,
kdy cesta. tato, jinak dosti obtížná, zimou krutě po
čínající (bylo to v polovici prosince) ještě mnohem
obtížnější se stala.
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Podniknutí této cesty vymáhalo neobyčejnou
odvahu a silnou v Boha důvěru.
S počátku byly cesty ještě schůdný, později
ale hustě padajícím sněhem tak úplně zaváty, že
jen s největším namaháním bylo lze ku předu krá-.
četi. Na večer prvního dne přišli na smrt zemdleni
k osamělé hospodě, kde přenocovali. Druhého dne
bylo nebezpečí ještě větší. V noci totiž zdvihla se
prudká bouře, sníh navál se věžovatě, tyče ukazu
jící směr cesty, téměř zmizely; každým okamžikem
dostávali se do víru a zapadali hluboko do sněhu.
Vůdcové již nevěděli, kterým směrem by dáti se
měli a zpěčovali se ku předu jíti, P. Passerat, vida
že bez Boží pomoci nelze dále kráčeti, zvolal moc
ným hlasem ku svým společníkům: „Děti mě, po
klekněte, jen modlitba může nás zachrániti.“ Všichni
vrhli se v sněhu na kolena a s rukama rozpjatýma
modlili se pětkrát „Otčenáš“ a Zdrávas Maria.“
Oba protestantští vůdcové byli při tomto pohledu
podivením projati. Po ukončené modlitbě pravili
sami: „Ku předu! po takové modlitbě není nám
ničeho se báti. Jeden z nich postavil se hned včelo
průvodu, prorážel snih, až po pás mu jdoucí, a na
lezl konečně cestu vedoucí do Obergestell, prvního
to místa ve Wallisu.
Tak vysvobodil Pán své milé zázračným způ
sobem z nebezpečí. A když jim tak starostlivě cestu
upravil, chtěl též způsobem neočekávaným o pokrm
pro ně se postarati. Přišedše do Obergestell nalezli
tam v hostinci, kde po tak náramněm namáhání
trochu si odpočinouti a se posilniti chtěli, právě
společnost svatebčanů. Novomanželé, hodní, dobro
srdeční to křestané, velice se těšili z příchodu to

—133 —
hoto zbožného zástupu a přítomností duchovních
hostů cítili se tak poctěny, že je co nejlépe při
jali a vyčastovati dali.
S. díky přijali pocestní toto pohostění, kteréž
jim mimo nadání od Pána b'ylo připraveno, a šli
pak svou cestou dále. Dne 30. prosince dorazili
konečně do Wissachu.
Několik dní po odchodu Redemptoristů byl
klášter Sv. Lucia na seminář diecesní posvěcen.
Bavorská vláda ve své zaslepenosti násilně vyhnala
biskupa churského z Tyrolska, jehožto severozápadní
část k jeho právomoci příslušela, a bez dohodnutí
se sv. Stolicí rozkázala, aby všichni diecesané, du
chovní i světští, na dále ne knížete-biskupa z Chnru,

nýbrž biskupaz Augšpurku poslušni byli.

Profe

soři semináře v Meranu měli se tomuto rozkol
nickému nařízení podrobiti; poněvadž ale se Zpěčo
vali, byli odvedeni a do Švýcar zavezeni. A protože
právě klášter Sv. Lucia prázden byl, ubytovali se
v něm vyhnání profesoři a seminaristé.
O dalších osudech kongregace ve Švýcarsku

promluvíme ještě na jiném místě; nyní se zase
vratme k P. Hofbaurovi, a uvažujme především
jeho řeholnicky život.
XIV.

Ctihodný sluha Boží, zářící vzor svých spolubratři.
Až dosud viděli jsme sluhu Božího, an horlivě
bez omrzení & s hojným požehnáním na vinici Páně
pracuje; vidělijsme ho an s namaháním při velikých
obtížích o spásu duší se zasazoval, podivné návraty
do církve způsoboval, víru oživoval, služby Boží
povznášel, stálé misie v kostele sv. Bennona ko

—134—
nával; viděli jsme ho pak, an i do dalekých krajin
putoval, aby kongregaci svou rozšířil, a jak na svých
cestách apoštolských všudy svou horlivostí zářil,
na zřeteli maje jediné rozhojnění cti a slávy Boží.
Odkud ale dostávalo se mu k tomu prostředků,
schopnosti a síly? -— odkud dostalo se i jeho sy
nům duchovním po boku mu pracujícím, toho ducha
stejnorodého, kterýmž schopnými se stávali v jeho
díle účast bráti? Kde sebral, co rozděloval?
Vstupme na okamžik do celi svatého předsta
veného u sv. Bennona, poohledněme se tam maličko,
navštěvme sluhu—Božího v tichých zdech klášterních
a brzy na otázky tyto si odpovíme. Nalezneme tu
sluhu Božího, an sebe sama posvěcuje a vzorem
jsa všech ctností, Redemptoristy rozněcuje a po
vzbuzuje.
Vstoupivše do malé celi ctihodného sluhy Bo
žího u sv. Bennona spozorujeme hned jednu zvláštnost,
kteráž nám mnoho — velmi mnoho vysvětlí; okénko
totiž, do kostela vedoucí, z něhož viděti lze právě
"na oltář, na němž božský Spasitel přebývá. Zde
zdržuje se P. Hofbauer a P. Hůbl, jeho druh, velmi
rád, zde připravuje se ku svým kázáním, zde béře
nebeské zápaly, jimiž i své “posluchače napotom
rozněcuje, zde hledá světla, útěchy, síly a. odvahy,
zde navštěvuje Ježíše, který jest mu vším.
I není nám s podivením, mluví-li o velebné
Svátosti se svatým ohněm, aneb slyšíme-li jednoho
žáka jeho, an vypravuje, že často viděl ctihodného
Klementa jako serafína svatou bázní, zbožností a
láskou roznícena, zejmena když obět mše svaté
konal, a slyšíme-li ho, an dí: „Často vídal jsem
v očích P. Hofbaura po sv. přijímání slzy lásky.
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On zajisté veškerou hloubku tajemství toho a všechnu
lásku Páně v něm skrytou poznal dokonale v častém,
několika hodinném tomto s ním obcování. Okénko
v celi vysvětluje nám, nač se svatým úžasem po
zíráme.
Avšak ohledněme se kolem sebe. Zde nalez
neme vše prosté, bez ozdoby, chudičké; něžná, lí
bezná záře chudoby řeholní všechno zahaluje. Chu—
dobu miloval a zachovával sluha Boží co nejpeč
livěji, on věděl, že chudoba ta jest základem a ko
řenem vyššího duchovního života a jsouc věrně za
chovávána též nejlepší ochranou a záštitou duchovní
stavby bývá.
Když tedy při počátcích domu varšavského
nejen chudobu pěstovati mu bylo, ale také všech
následků její zakoušeti, nejevil se proto smutným,
a kdykoliv později při zakládání domů německých
v podobném stavu se octl, byl vždy rád a vesel,
jakoby ve svém nedostatku jen poklady a bohatství
spatřoval.
Později pcminul sice nedostatek ve Varšavě,
ale lesk chudoby zářil předce vždy dále. Zbytečné
nádhery, neslušného přepychu nebylo nikde viděti.
Sluha Boží nespouštěl s očí svou milou chudobu
a právě jak si v ní liboval při nedostatku oděvu
a stravy tak i v lepších okolnostech z lásky k ní
byl střídmým a zdrženlivým. Vždyť právě tu bylo
se vší obezřetností a věrností zachovávati zákon
svaté řehole o klášterní chudobě. Netrpěl ničehož ani
na sobě, ani na svých poddaných, co by jen po
někud jí na odpor bylo. 1 nejmenší prohřešek proti
řeholi probouzel již v něm nelibost. Jeden z jeho
učedníků — bud že toho ani nepozoroval, aneb ani
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za větší chybu nepokládal, — opatřil plášt svůj
hedvábnou stužkou. Za to si utržil od sluhy Bo
žího, kterýž to zpozoroval, přísnou důtku a musil
hned hedvábnou stužku snndati, protože pravidlo ře
holní zapovídá všelikého užívání hedvábí. Jednou
nabízeli jemu samému hedvábný šátek, aby ho za
příčinou bolení v krku užíval, ale nebylo lze k tomu
ho pohnouti; vlněný šátek chudobě přiměřenějšf
vděčně přijal.

Řeholní chudoba a duch, jenž pohrdá statky
světskými, byly mu tak milé a drahé, že ani rád
toho neslyšel, mluvil-li ten který z jeho podří
zencův o drahocennosti a nádheře světa s jakousi
zálibou. Když jeden z otců vypravoval, že měl
v ruce nad míru vzácný skvost, pravý to poklad,
řekl sluha Boží poněkud ho káraje: „Ale já měl

dnes mnohem větší poklad v rukou svých,

totiž Ježíše Krista vnejsvětějšíSvátosti
a —ty chlubíš se, že prachu a popele jsi
se dotekl?“

Pro přísné zachovávání chudoby ve své kon
gregaci jen hořel. Uvedeme jen jediný, ale velmi
významný případ. Generální kapitola kongregace
(1802) uvolnila řeholi v jedné důležité částce, týka
jící se slibu chudoby. Sotva že o tom výtečný žák
svatého Alfonse uslyšel, —-bolem a horlivostí dojat
— dal P. Hůblem generálnímu představenému P.
Blasuccimu písemně své pochybnosti a svůj zá
rmutek nad tím oznámiti. V tomto listu stojí : „S hrů
zou četli jsme, že dovoleno býti má, aby rektor
pokladnici měl, do níž by podřízenci jeho své pe
níze ukládati mohli. Tento článek, až dosud v naší
kongregaci, alespoň v církevním státu a mimo Italii

zcela neznámý, jest slibu chudoby nanejvýš škodný
a způsobil nám převeliké bolesti. Jest to smrtelná
rána, kteráž časem svým úplnou zahubu našemu
ústavu způsobí, nebot tímto ustanovením otevře se
brána do kořán nesčíslným zlořádům a nepořádkům.
K největší radosti sluhy Božího nebyl tento
článek od sv. Stolice potvrzen, a takto odvarováno
nebezpečí, které hrozilo záhubou chudobě, ——
jakouž

sv. zakladatel zavedl.
Ne méně než řeholní chudobu, miloval a pě
stoval sluha Boží panickou čistotu. Tuto ctnost,
kteráž jest svatební ozdobou duše od Boha k vyš
šímu životu povolané, zachovával jako skvost draho
cenný a Kristu nejmilejší takořka s péčí a pozor
nosti žárlivou.
Také touto ctností svítil všem svatý předsta
vený. Celý jeho zevnějšek, jeho pohyby, jeho po
suňky, jeho slova, srovnávali se vždy s požadavky
svaté čistoty a vydychovaly jako libovůni na vše
strany. Proto mohl kdosi o něm pověděti: „Osoba
jeho stkví se nebeskou čistotou, jeho pohled již
vzbuzuje cudné city.“
Obyčejně, — a zvláště měl-li jíti mezi lidi
míval oči sklopené a skoro zavřené, tak že o něm
říci se mohlo, jakož o mnohých jiných svatých se
říká, „že ani jeho nejlepší přátelé nebyli by mohli
udati, jaké barvy oko jeho jest.“ Tak cudně tedy
kráčel, aby jen drahocenný poklad, jejž v křehkých
nádobách nosíme, neporušený si zachoval.')
1) Jeden z jeho pozdějších ctitelů. slavný malíř Filip
Veit, vyznal, že nesnadno výraz oka jeho naznačiti.
„P. Hofbauer,“ di on, „pohlíží vždy do vnitř,“ t. j.
pozirá. vždy duchovním okem na vyšši, nadzemské věci.
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V obcování s pohlavím ženským byl nad míru
opatrným. Ve svých rozmluvách s ním byl vždy
úsečným avážným; dlouhých řečí nemaje v libosti
vyjednal s ním vše v rozumné rychlosti. A ženské,
které mu bylo poučovati a duchovně vésti, ne tak
po tváří jako po hlase znal. I ve zpovědnici při
pohřešcích proti svaté čistotě jen tolik se vyptával,
kolik k úplnosti zpovědi přísně bylo potřebí.
A poněvadž dobře věděl, že čistota jest více
darem nebeským, než pokladem vlastní námahou
dobytým, volal často k Bohu, k Marii Panně a
jiným svatým, aby mu shůry láska k panictví &
andělská mysl dány byly, a snažil se mrskáním
sebe a postem, snášením nepohodlí a bolestí mod
litbě své více důrazu dáti.

Věrně pečoval také, aby v srdcích svých du
chovních synů lásku k čistotě vzbudil, chválil a
velebil tuto ctnost, a zejmena mladé své bratry na
pomínal, aby jen hodně bdělými byli! Poučoval-li
je o zacházení s druhým pohlavím, říkával velmi

rád: „Poroučejte všechny zbožné paní
Pánul“

Toliko v modlitbě -— chtěl tím říci, —-—

budte jich pamětlivi, jinak nižádným způsobem!
Častěji uváděl za příklad nábožného J oba. jenž
s očima svýma úmluvu učinil, aby ani myšlenka
o panně v něm nevznikla. — Mladých kněží zvláště
varoval a upozorňoval na nebezpečí, kterýmž při
zacházení s pohlavím ženským vydání jsou. ,Ž e ns kč,“

říkával,„jsou vždy ženskými, a pokud vše

liké ženskosti, jako sv. Terezie a jiné
svaté ženy, neodložily, jsou vždy nebez
p e č n ý m i.“
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Jakkoliv ale sluha Boží' řeholní chudobu stak
velikou úctou pěstOval a panickou čistotu s tak
něžnou péčí ve své iv duši jiných vzdělával, přede,
kdykoli možno, ještě u vyšším stupni zřetel svůj
obracel k třetímu základnímu pilíři řeholní doko
nalosti, ——k slíbené poslušnosti. Vždy měli svět
cové poslušnost za věc nejdůležitější v duchovním
životě, za životní sílu řeholníkovu a za obět všech
obětí,

s kterouž —— všechny

a bez

kteréž

žádná.,

nijaké ceny nemá. Tak také smýšlel ináš sluha Boží.
P. Hofbauer byl představeným, a neměl nikoho
na blízku, jehož vůli svou vůli podrobovati měl,
nicméně však plnil poslušnost vzorným způsobem.
Nebo hle! s jakou uctivostí & poddaností psával
vždy svému generálnímu představenému! Z každého
slova lze poznati mysl syna poslušného, nikde ne
jeví se duch svéhlavosti a odporu; vše dýchá duchem
dokonalé poslušnosti a pokory. Při provádění svých
úmyslů nejedná svémocně, nýbrž táže se o radu
svých představených; ničehož důležitého nepodniká,
dokud ho nedošlo dobrozdání od generála kongre
gace neb apoštolských nunciů vyžádané.
Nejlepším zkoumadlem pravé poslušnosti. ře
holnické jestit zachovávání řehole. Poslušnost P.
Hofbaurova i tímto zkoumadlem se stkvéle osvědčuje.
„Sluha Boží,“ vypravuje jeden z jeho duchovních
synův, jenž ve Varšavě a jinde příležitost měl ho
pozorovati, „prokazoval zákonům kongregace po
kornou a zevrubnou poslušnost; bylot mu to sva
tou povinností. Vtom byl svým poddaným vzorem
nejdokonalejším, tak že v pravdě říci mohl: „Pří

klad vám dávám, abyste tak činili jak
mne či niti vidíte.

Ke každodennímpobožnostem
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dostavoval se první, zvláště k rannímu rozjímání;
nikdy nedovolil si ani před nejposlednějším členem
řeholním nějaké výminky od zachovávání řehole.“
Lásku svou k poslušnosti jevil také velmi často
ve svých napomínáních a poučováních, jakož ji také
osvědčoval svou horlivostí, sjakouž nad její zacho
váváním bděl. Káral-li i jiné chyby, tož káral
zvláště přísně poklesky proti poslušnosti.
Když jeden z Otcův o několik minut později
do kostela přišel a tím se omlouval, že ještě ně
koho měl u zpovědi, bylo mu z úst P. Hofbaura

slyšeti tato vážná slova: „Co jste

tímto

způ

sobem vykonal, pro zlého nepřítele jste
konaL“
_
Tak vysoce cenil poslušnost, za tak veliké po
važoval poklesky proti ní. —
Ale při zběžném pohledu na vnitřní život před
staveného u sv. Bennona nesmíme přehlédnouti, že
muž tento velkým kajicníkem byl. Praví-li v poz
dějších letech spisovatel Šebestián Wittmann, bý
valý Jezuita, ve svých dějinách církevních, že cti
hodný Hoíbauer „kajicníkem a kazatelem pokání,
Janem na poušti byl, kterýž slovem a příkladem
pokání hlásal a tím tisíce obrátil & k dokonalosti
přivedl,“ shledáváme to zcela býti pravdou. Před
stavený domu Redemptoristů ve Varšavě a pou
stevník u Tivoli ničím se od sebe neodlišují. Půst
a velmi přísná zdrželivost byly také ve Varšavě a
ve všech ostatních klášteřích P. Hofbaura stálými
průvodci.
Vstával časně zrána, aby hned započal svou
denní, tělu tak obtížnou práci. Snídaní neznal;
teprve v pozdějších letech přiměli ho k tomu, aby,

když více hodin již ve zpovědnici neb při jiných
úkonech v kostele byl ztrávil, okolo desáté hodiny
trochu masové polévky požil; káva byla mu zcela
neznáma, a i když ostatní jí požívali, zdržoval se
jí vždy. Rovněž tak vína nepil, pokud ve Varšavě
byl, teprve v posledních letech svého života požil
někdy trochu vína, když zcela zemdlen od nemoc—
ného se vrátil, a pak děkoval Bohu, „jenž tímto
vzácným darem seslabené síly starcovy posilňuje.“
Všichni se vždy divili a nemohli toho pochopiti,
jak při tom nepatrném, chudobenském pokrmu., jehož
si depřál a jehož často nachvat, takořka mimochodem
požíval, přece tak namahavé práce konati mohl.

Avšak tato zdrženlivost a posty nebyly jeho
jedinými skutky kajicnými; mělť on, jako jiní svatí,
své důtky, svůj pás kajicnický, své tvrdé lůžko, vy
dával se v parno i zimu, vítr i déšť; ještě i v po
sledních svých letech pouštěl se beze strachu do
prudkého lijáku a nikdy neužíval deštníku, slovem,
byl kajicníkem každým činem. Pro sebe považoval
tuto přísnost za' nevyhnutelnou potřebu; ale také
svým učedníkům toto sebe mrtvení, každému dle
jehosíly a možnosti radíval. „Hle,“ pravil jednomu

z nich, misionář musí umrtveným býti,

aby dovedl všeliké práce snášeti. Já byl
již čtyřicet roků stár a ještě žádného
vínajsem

nepil.“

Rád to viděl, když mladí

lidé, kteří nebyli dosud k postu zavázáni a studi
emi se zanášeli, alespoň v adventě a postě snídaní
se odřekli a chudým je dali. Ustavičně je povzbu
zoval, aby ve všem vystříhali se ducha pohodlnosti.
Přijal-li někdy pozvání kstolu ajídlo-li zvlášť
lahodné předloženo bylo, ani se ho nedotekl a bylo—li
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mu domlouváno, aby ho jen okusil, odpovídal zcela
prostě: „Tento pokrm jest příliš dobrý pro mne.“

Ostatně nebylo to u něho pravidlem, aby se
stejnou měrou se všemi bez uvážení jich síly za

cházelo.Říkávalt: „s každým dlužno dlejeho

schopnostíanáklonnostízacházeti,má-li
sejemuprospěti, atoho obzvláštěšetřiti

třeba při zevnějším sebe mrtvení.“
Jakkoliv ale moudré, zevnější sebe mrtvení
schvaloval a sám konal, předce mnohem více zřetel
obracel. na mrtvení vnitřní. Toto vnitřní pokání,
bez něhož zevnitřní žádné ceny nemá, zapírání totiž
sebe sama, stíhání vášní až do jejich vyhubení,
bylo mu vrcholem pravě kajicnosti.
„Zevnější mrtvení,“ říkával, „nástroji kajicnými,
jako důtkami a ciliciem, není ani nutně potřebně
aniž příliš těžké, ale k nabytí ctností křesťanských

nevyhnutelněpotřebí jest vnitřního

mrtvení

vlastní vůle a přirozeně náklonnosti
k pýše, ato jest také mnohem nesnad
nější“
Ale, — což pak, etáže se někdo, bylo tomuto
milovníku modlitby po tak dlouho konaném pokání
a po úplném Bohu se odevzdání, ještě bojo
vati proti vášním & překonávati nezřízeně náklon
nosti? — O! kdož by jich neměl? I nejsvětějším
duším ponechává Bůh po mnoholeté práci duchovní
všelicos, co jim starého Adama připomíná; nosí
vejít vždy po jeho vůli něco v sobě s čím jest jim
zápasiti anebo čeho jim oplakávati jest a co jim
vždy pohnutkou bývá, aby se před Bohem i před
lidmi pokořovali.
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Tak to shledáváme i při P. Hofbaurovi. Ve
likých pokroků učinil již na cestě Boží, cela ve
Varšavě chovala v sobě již muže veliké dokonalosti,
muže mocného v modlitbě, apoštola v práci, velko
myslného v lásce, ale i jemu bylo dosud vždy bojo
vati a zápasiti. Sluha Boží byl již přirozenou po
vahou popudlivý a prchlivý. Tato pcpudlivost ještě
vždy v něm se ozývala, někdy více, někdy méně;
aby ji skrotil, a zmírnil a jí předešel, musel stále
nad ní bdítil Ale jak výborně bděl a bojoval! Pře
devším pohlížel na tento zbyteček přirozenosti, kterýž
dosud nechtěl poddati se milosti, okem své víry a
spatřoval i ve zlu jakousi božskou dobrotu. „Hle,'
pravil jednomu ze svých milých, když řeč o tom

byla, „denně děkuji Bohu, že mně tuto ži

vost a prchlivost ponechával, nebot za
chovává mně to pokoru a chrání mne
pýchy!

_

Nazíraje takto na zlo dotčené předce nikdy ne
lenil proti němu bojovati; a hle s jakou to činil
vytrvalostí, rázností a neomrzelostíl K největším
křivdám mlčel a — byl-li jen poněkud na takovou
nohodu připraven, nerozčilila žádná bouře srdce
jeho na delší dobu! ,I ty největší příkory,' „vy
pravuje později jeden jeho přítel, nezrušily jeho
zevnější lahodné pokojnosti ani výrazu jeho vnitř
ního míru.“ ,Ovšem,' dokládá jiný, „bylo někdy
na něm jakousi popudlivost pozorovati, ale jediný
jeho pohled k: nebi dostačoval, aby duši jeho starý
klid zjednal“ a byl-li ve své celi u sv. Bennona,
pak zajisté pohled okénkem na mírného Ježíše ve
svatostánku brzy mu mysl pokojnou vrátil. Nepo
dařilo-li se mu ale vždy, každého hnutí opanovati,

pak lítost nad tím Opět síly mu dodala, a nese
slaben bojoval dále.“
Sluha Boží měl ve Varšavě řeholníky z roz
ličných národností: Poláky, Němce, Francouze, muže
to mluvou, povahami a obyčeji velmi rozdílné; ale
všechny pojila páska lásky„k Bohu a k jejich spo
lečnému představenému, jehož jako otce milovali
a ctili. Ve všech svých potřebách přicházeli k němu
nebot P. Hofbauer uměl těšiti, poučovati a myslí
upokojovati.
Čemu učil, čím těšil, k čemu napomínal, sly
šeli jsme již mnohokráte. Slova jeho jsou vždy plna
moudrosti; přijímána byla jako výroky Ducha sva
tého; —- avšak byla také vždy podávána s dobrotou
otcovskou, a třeba i trpka bývala, přece hluboko
v srdce vnikala, & nebyla nikdy odmítnuta, aniž
kdy jimi pohrdano.
Zbožný představenýÍnemluvil nikdy tónem ja
kési pánovitosti, aniž dával komu pocítiti svou moc
a důstojnost. Kdykoli k němu přišel at P. Hůbl,
at jiný Otec, neb jen fratr řeholní, všichni byli
s největší láskou, stejnou přívětivostí a otcovskou
dobrotou přijati.
Bylot mu vždy k radostí, mohl-li podřízeným
svým posloužiti; a kde k tomu se příležitost na
skytla, zaměnil své první místo s posledním, aby
sloužil, pomáhal, těšil. Slyšeli jsme již, jak tehdy,
když Fr. Emmanuel lžice musel vyřezávati, 8 ve
likou radostí kuchyni navštěvoval. Také později
v Babenhausích nalezl příležitost, takový to neza
pomenutelný příklad lásky a pokory celé své du
chovní brati zůstaviti; příklad to, na nějž s tkli
vostí bývá vzpomínano. Přišla doba postní, a fratr
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kuchař v kuchařství necvičený nevěděl, jak postní
jídla připraviti. Vše se mu zkazilo a nebylo k snědku,
takže ubohým Otcům a fratrům i tu mnoho bylo
trpěti. Tu dal se P. Hofbauer sám do kuchaření
a přistoupiv sám s podivuhodnou láskou k ohništi
připravoval po celý půst své duchovní brati zdravá
jídla. A pro jiné se napracovav sám se postil; nebot
zasedávaje o polednách s ostatními za stůl sám
nic nejedl, jsa zvyklým v této svaté době jen jednou
a sice na večer pokrmu požívati.
Mírnost a úslužnost“pojily se u moudrého před
staveného s láskyplnou, spasitelnou přísnosti.
Miloval sice svojinu, ale žádného nešetřil; i uměl
použiti vhodných okamžiků, aby je cvičil v pokoře
a rozmanité skoušel.
Mnohdy činil to, aby duše očistoval a ve snaze
po vyšší dokonalosti posilňoval; tak ku př. stalo
se to s milým jeho P. Passeratem. Sotva že v ji
nochu tomto zárodek velkolepé ctnósti poznal, již
při každé příležitosti ho pokořoval a činil mu ob
tíže všelikého druhu, aby takto nacházel podnětu
k osvědčení veliké ctnosti a nezůstával pouze při
zbožnosti obyčejné. Jak moudře tu jednal a s jakým
zdarem, toto dokazuje veliká dokonalost, k jakéž
skutečně P. Passerat za jeho návodu dospěl.
Mnohdy ale stával se mírný představený tak
přísným, aby jako lékař duchovní nemocným duším
ku pomoci přispěl a jedovatinu lékem hořkým z nich
vyhnaL
Svého častého

průvdce

na—cestách,

Martina

Starka, miloval otcovsky; a předce vidíme, jak rád
proti němu asketické přísnosti užíval a často ho
pokořoval. Cinil to však jen proto, aby mladistvou
10
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ješitnost, kterouž na něm pozoroval, umrtvil a zmohut
něti jí nedal. Při tom rád napodoboval sv. Filipa N6
rejského poroučeje mladému muži vodu ze studně
přinášeti, též mléko a jiné věci skupovati a káral na
oděvu jeho všelikou ozdobnost, byt sebe nepatrněiší.
Ale předce nechtěl nikdy třtiny nalomené dolo
miti, a proto pln starostlivosti spěchával tam, kde
obával se, že zasadil ránu, která sice bolest, ale
ne blaho nemocného spůsobiti mohla. Pro lékaře
nezapomínal nikdy otce. „Jednoho dne,“ vypravuje
jeden z jeho žáků, dostalo se mi od něho domluvy,
kteráž mé citlivosti poněkud ostrou se zdála. Odešel
jsem od něho do svého pokojíku, ale za několik
minut přišel ke mně ctihodný sluha Boží, ukázal

mně lístek sjakousi písní apravil: Znáš tuto píseň?
Pojd a zazpívej se mnou:
Marii Panně úctu vzdejme,
U její nohou v prach padejme.
Toto jednání, napodobujíc tichost Kristovu a
příklad svatých, hluboce mne zabanbilo.
Jaký to představený! — Jak štastnými byli
as řeholníci u sv. Bennona pod takovým předsta
veným? jaké pokroky činili as pod takovým před
staveným? jaké pokroky činili as pod takovým
vůdcem! Záviděti se jim mohlo toho štěstí! Ale
nyní pro Bůh měla štastná tato společnost řeholní
rozehnána a od srdce milovaného otce odtržena býti.
Než pohledněmě dále na osudy její! Běžný
pohled, jimž jsme do vnitřního života ctihodného
Klementa nahlédli, zajisté s dostatek nás přesvědčil,
odkud on i synové jeho síly čerpali ku tak hojně
požehnané práci na vinici Páně; pohledem tím do
zrálo v nás poznání, že sluha Boží dílo své ne na
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písku, ale na pevném základě svých ctností založil,
že, shůry jsa podporován, tak velké věci vykonati
dovedl, jelikož za volný nástroj ruce Boží zcela se
poddával. -— Ostatně uvedli jsme tuto jen některé
ctnosti jeho, jak toho účel náš žádal, ale při dalším
vypravování udá se nám dosti příležitosti, tento
nákres doplniti.
Než na něco jest nám tuto zvláště poukázati,
co vždy a všudy na sluhovi Božím nejjasnějším
světlem zářilo. -— Míníme tu jeho velikou lásku
ku kongregaci. Jakož byl s celým srdcem řehol
níkem a bohatě osvíceným představeným, tak byl
zcela a úplně Redemptoristou a lpěl láskou dětinnnou
ku své kongregaci. Jak velice ji miloval, nelze, dle
slov P. Tannojy, ani popsati. „Jak něžnou lásku,“
volá tento, „jak něžnou lásku P. Hofbaaer ku své
kongregaci choval, jak velice o její rozšíření se
staral, nelze mi slovy vylíčiti. Ale domysliti se
toho můžeme ztěch námah a svízelů, kteréž pro ní
již přetrpěl a dosud trpí. A tuto něžnou, dětinnou
láskou snaží se k naší společné útěše, všem svým
podřízeným vštěpovati. Proto miluje také každý
z nich kongregaci tou měrou, že by za tuto matku
milenou raději život dal, než aby povolání svému
nevěrným se stal.“
Jiný důkaz jeho lásky ku kongregaci nale
záme ve stkvělé horlivosti, jakouž sluha Boží jevil,
když jednalo se o svatořečení svatého Alfonse, za
kladatele této kongregace. Nejen že často a snažně
v listech svých o průběhu procesu se dotazoval,
nýbrž když v Římě svatořečení se slavilo, poslal
tam — ač sám peněz potřeben — ne nepatrnou
uspořenou částku na zapravení výloh.
10*
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Konečně můžeme ještě na doklad dětinné lásky
sluhy Božího ku kongregaci krásné místo z jednoho
jeho vlastního listu (ze dne 11. července 1801)
uvésti. Těší to sluhu Božího, že vidí, kterak všichni,
kteříž kolem něho jsou, smýšlení jeho srdce doko
nale s ním sdílejí, kterak všichni pevně krásného

povolání se přidržují: „ Mohu řící,“ tak píše,

,že na všech svých spolubratřích velkou
přítulnosf. k ústavu pozoruji; neboť.,
jakož já na světě nic tak nemiluji, jako
svou kongregaci, rovněž tak na ničem

mně tak nezáleží, jako na tom, abych
svým spolubratřím lásku ku kongre
gaci a k jich povolání vštípil. A tak

shledávám s Boží milostí všechny

bez výminky pevně odhodlány, raději
život v obět přinésti, než něčeho se do
pustiti, co by kongregaci na škodu býti
mohlo. Děkuji Bohu bez přestání, že po
tolik let, ani ve Varšavě, ani vKuronsku,
nikdo tak nešťastným nebyl, aby kongre—
gaci byl opustil.“ —
Dle této lásky sluhy božího bude nám lze po
souditi hoře, jaké mu zajisté způsobily události,
které právě nyní nám přijde vylíčiti.
XV.

Těžká soužení kongregace ve Varšavě. Smrt
P. Hiibla.
Mezitím co P. Hofbauer s největším úsilím
o zaražení kongregace v Německu pracoval, usilo
vali všemožně nepřátelé o její zničení v Polsku.
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Za vlády pruské zednáři, illumináti, Jakobini a
jiní úhlavní církve nepřátelé brali vrch a s drzostí
čím dále větší útokem hnali proti všem ústavům
k zachování a oživení víry.
Jakýmsi pudem vedeni, — brzy se dovtípili,
že chram Páně u sv. Bennona není žádná nepatrná
bašta katolicismu, a proto zařídili své první a nej
prudší útoky na něj.
Kongregaci jest to zajisté k nemalé cti, že
pro svou' horlivou péči o čistotu víry, o práva svaté
Stolice apoštolské a o spásu duší vždy od nepřátel
církve svaté byla pronásledována. Tot nejlepším
znamením, že plnila náležitě úlohu svou.
Jako obyčejně — utíkali se nepřátelé její ku
zbrani sočby a na cti utrhaní. Pak hleděli vládu
proti Bennonitům poštvati ve spůsobu žaloby. Vy
šetřováním, kteréž zavedeno, objevila se úplná bez
podstatnost obžaloby; k zakročení proti Otcům ne
bylo tu pražádného důvodu; bezděčně uznali to
i soudcové, ač Redemptoristů nenáviděli a důvodu
poněkud Oprávněného pilně vyhledávali. Ale přes
to vše ač nevinnost Bennonitů uznána byla, mělo
se předce zednářům dostati jakéhosi dostiučinění ;
pročež byl vydán rozkaz, aby kostel na večer o ho
dinu dříve, než až dosud bylo obyčejem, se zavíral.
Toto opatření ovšem nepřátelům nepostačovalo. Obra
tili se tedy přímo ku králi Bedřichu Vilémovi. III.
a přednesli písemně množství žalob proti Otcům.
Král nařídil, aby sám představený domu sv. Ben
nona do Berlína zodpovídat se přišel.
P. Tadeáš Hůbl, který byl rektorem domu,
ležel však těžce nemocen; místo něho musel tedy
P. Jestersheim, jeho ministr, úlohu tu na se vzíti
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a kongregaci v Berlíně hájiti. Nejvaženější mužové
z Varšavy opatřili ho v_vsvědčenímia listy přímluv
nými, a protož nebylo mu nesnadno vyvésti se ze ža—
loby nepřátel. Když jednotlivé články žaloby mu
byli přečetli, odvětil P. Jestersheim mírně a s tváří
jasnou, aby byli tak laskaví, a přečetli také spisy,
kterých ku svému ospravedlnění s sebou přinesl.
Soudcové, mezi nimi i Zachariáš Werner, který
dříve již ve Varšavě o kongregaci velmi nepřátelsky
ukládal, přesvědčili se brzy o nevinnosti Otců. P.
Jestersheim byl s velikou přívětivostí od ministrů
přijat, přáno mu štastně cesty a propuštěn v pokoji;
úřady ve Varšavě obdržely dokonce i rozkaz, aby
pečovaly o bezpečnost a čest Otců.
K tomuto šťastnému vyřízeníještě i jiná okolnost
velmi přispěla. Prusko nesmělo mysli katolíků proti
sobě ztrpčovati. Válka s Napoleonem byla za dveřmi
a opatrnost kazala, nedati vzniku nespokojenosti ve
vlastním domě.
Brzy na to skutečně vypukla válka, která. nevý
slovné pohromy na Prusko vysunula a jeho úplnou
porážkou se skončila. Murat a Davoust vtrhli dne
13. listopadu 1806 vítězně do Varšavy a učinili tu
konec pruskému panství; dne 19. prosince vtáhl
pak sám Napoleon I. do hlavního města Polsky. 1)
Smlouvou v Tylži (9. července 1807) byla Polska
od Pruska odtržena a učiněna samostatným velko
1) Třikráte byl sluha Boží svědkem vítězoslavného
vtaženi Napoleona I.: v Augšpurku 1805, ve Var
šavě 1807, ve Vídni 1809. Ale sluha Boží nepozbyl
při tom svého poklidu; doufal ve vitězství církve
a dožil se pádu Napoleonova a vtaženi Pia VII.
do Říma..
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vévodstvím pod žezlem krále Bedřicha Augusta sa
ského, vnuka Augusta II., předposledního krále
polského.
Když P. Hofbauer ku konci roku 1806 do Var
šavy se vrátil, nalezl tam Francouze pány města,
a své syny ve stavu velmi stísněném. Ačkoliv ve
Francii konkordátem roku 1801 náboženství kato
lické opět zavedeno bylo, přece nenávist proti nábo
ženství a nevěra bujněly déle, tak že církvi kato
lické a její ústavům všudy bylo strádati, kamž
zbraně vítězných Francouzů vnikly. Král August
saský byl sice katolíkem, ano zbožným a dosti do
bromyslným mužem, osobně také P. Hofbaurovi a
a kongregaci nakloněn, ale jako velkovévoda Var
šavský požíval vážnosti sotva prefektovy; — po
slouchati a rozkazy Napoleonovy plniti, — bylo
jeho úlohou. Rozumí se, že nepřátelé kongregace
nad tímto obratem věcí zajásali; nyní byli svého
vítězství jisti.
Sluhovi Božímu a jeho milým nastala nyní
doba všelikých útrap, bojů a hořkosti. O utrpeních

vyjádřil se sám později řka „že žádný

člověk

jich nezná, teprve v soudný den prý se
objeví.“)

Tak veliká byla.

1) Summ. p. 272. ——Svědek jeden

v procesu blahoře

čení vypravuje následující: Po smrti P. Hofbaura
přišel jednoho dne sluha velmi vážené polské vrch
nosti do zakristie v chrámu sv. Voršily, &.spatřiv
tam podobiznu ctih. muže pravil: „Toho jsem dobře
znal; byl to muž svatý; v Polsku zakusil neslý
chaných utrpení, byv uvržen do podzemního, velmi

vlhkého vězení na rukou ínohou svázán, tak že
ani nebyl s to ubrániti se ropucham přes něj le
zoucím. Prostřednicvtim mé pani hraběnky byl na
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Jestliže kdy jindy, působil P. Klement právě
tehdáž jako anděl útěchy mezi svými: pochopilt
celou velikost nebezpečí, kteréž se však nevyrovnalo
veliké jeho zmužilosti, s kterou mu vstříc hleděl.
Jeho příklad, jakož i promluvy, jež míval ku svým
bratřím, udusily všelikou malomyslnost, oživily a
povzbudily je, — oni pro ně takořka zapomínali

na své strasti.
A takového muže plna Ducha svatého bylo
také velmi potřebí. Strasti valily se plným proudem
na dobré Otce; peklo bylo v plné činnosti. Především
snažili se oloupiti Otce o vážnost, kteréž u lidu
požívali, a o dobré jméno, kteréž měli. A jakých
medle prostředků hamižných použili, aby toho do
sáhli?! Hanlivé písně byly o Bennonitech skládány
a spisy utrhačné ve velkém množství v lidu roz
šiřovány. Na divadlo přiváděly se kusy, v nichž
Redemptoristé ve svém šatu řeholním vystupovali,
a vždy úlohy padouchův a svůdníků hráli; ano na
ty konce to dospělo, že sv. tajemství na prknech
potupně nápodobena a do bláta šlapána byla. V
krčmách nadávalo se a lhalo o nenáviděných řehol
nících a lid se popouzel proti obyvatelům sv. Ben
nona jakož i proti Jnavětěvovatelům tohoto chrámu;
prstem bylo na ulicích po nich ukazováno, a voláno
svobodu propuštěn.“ Ať se to má s tímto příběhem
jakkoliv, přece z vypravování tohoto jasně vysvítá,
že mezi lidem byly rozšířeny pověsti o velikých
útrapách, jež P. Hofbaurovi bylo přetrpěti a takové
pověsti nemohou bez dostatečné příčiny povstati.
Přihodilo-li se skutečně sluhovi Božímu, coltuto vy
pravováno, — pak to zajisté nebylo v posledním,
nýbrž v prvním čase jeho pobytu v Polsku —-snad
za vnitřních bouří v říši, v letech devadesátých.
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za nimi: ,Bennonité, Bennonité,“ a tak byli v
posměch uličníků dání.
Na tom však nepřestáváno: Vášně, jednou roz
poutány, pohánějí vždy dále k ohavnostem. Ničemní
zaháleči obléhali kostel i klášter, a jakmile odtud
některý Otec vyšel, bud některého nemocného na
vštívit neb v jiném kostele kázat, podali hned
umluveným znamením svým stejně smýšlejícím
druhům o tom zprávu. Tito pak ozbrojení klacky
a dělajíce se epilými přicházeli naproti knězi a dá
vali se na oko do hádky, při čemž jakoby náhodou
až k němu se přidrali; a když již u něho dosti
blízko byli, tloukli ho za mnohého lání a klení ho
lemi a pěstmi. Provázejícímu bratru řeholnímu ne
dařilo se lépe. Mnohdy jevila takováto cháska ichut
k zavraždění kněze. Zejmena na P. Bluma měli na
mířeno. Jeho úchvatná kázání, jimiž mnoho zblou
dilců církvi vrátil a mnohou duši ze špatné společ
nosti a z dábelských osidel vytrhl, spůsobila mu
vražednou zášť zlobochů. Vyhrožováno, že při nej
bližší příležitosti bude zastřelen; nejednou přišli
jeho nepřátelé s nabitými bambitkami na jeho ká
zání, neodvážili se však předce ]: zločinu krvavému.
Horlivý kazatel mohl jen tím před jejich vztekem
se »skrýti, že z domu více ani nevycházel.
Tak přišla na sluhu Božího těžká zkouška,
krušná to hodinka. On ale zachoval obyčejný klid
duše a. trpělivost, a hleděl také svých bratří upo
kojiti, aby je ode vší neopatrnosti a prudkých vý
buchů na kazatelně proti nepřátelům atd. zdržel.
Kdo řízení Božímu a jeho cestám porozumí?
Nikdy snad, jak se zdá, nepotřeboval P. Hofbauer
tolik útěchy, jako tehdáž, a hle, právě v té době
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seslal Pán na něho novou, nadmíru trpkou bolest.
Smrt vyrve mu tu jeho vroucně milovaného přítele
a společníka P. Tadeáše Húbla. Již po 24 let sdílel
tento s ním všelikou radost i žalost; Hůbl byl při
rozsiřování kongregace jeho nejvydatnější podporou;
u něho nalezal sluha Boží rady ve všech nesnázích,
on byl jako druhou „polovicí jeho duše.“ Tent musí
nyní od něho se odloučiti a to v době, kde zdálo
se, že vše jest na váhách a kdy sluha Boží útěchy
& rady duše důvěrné nejvíce potřebuje.
Od cesty do Říma roku 1803 bylo zdraví P.
Hůbla podkopáno, avšak proto předce se nešetřil.
Při mnohých pracech, kteréž jako rektor domu
vykonával, vyžadováno na něm od arcibiskupa neb
professorů diecésního semináře dobrozdání či úsudek
o zadrhlitých bohoslovných otázkách; nebo P. Hůbl
jsa dokonalý a velmi učený theolog byl ode všech
vysoce ctěn. Jsa bohatými dary nadán, nabyl pilným
studiem rozsáhlých vědomostí svatých Otců, cír
kevních i obecných dějin, věro-a a mravouky. Arci
biskup tak vysoce cenil jeho vědomosti, že žádnému
knězi nechtěl dáti právomoci ku zpovídání, kterýž
od P. Hůbla nebyl schválen. Bylo mu tedy na
rozkaz arcibiskupův uvázati se v úřad examinatora
duchovenstva, jejž také se Spasitelnou přísností a
co nejsvědomitěji zastával.
.
V posledních letech kázal již zřídka, v čemž
ne tak jiná jeho četná zaměstnání mu bránila, nýbrž
jeho příliš podryté zdraví.
Za to byl tím více ve zpovědnici neunavně
činným. Osobám všech stavů byl duchovním rádcem
vysoce váženým; preláti, kanovníci a vysoká šlechta
přicházeli k němu ku zpovědi; jeho vědomosti, jeho
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moudrost, jeho přívětivost a řídké ctnosti přivábily
je, a poněvadž v šesti řečech běžně vyjadřiti se do
vedl, bývala jeho zpovědnice také od cizinců do
Varšavy přišedších, Francouzů, Vlachů a jiných,
hledá-na a obléhána.

V pevnosti u víře, v horlivosti o spásu duší,
v trpělivosti a mírnosti podobal se zcela ctihod
nému sluhovi Božímu Klementu M. Hofbaurovi.
Tyto vzácné dary a ctnosti získaly mu nejen srdce
všech, nýbrž zjednaly mu také u nových fran
couzských vladařů tak veliké vážnosti, že nepoda
řilo-li se až dosud nepřátelům kongregace, záměry
své uskutečniti, ne z části nejmenší P. Hůblovi toho
přičítati dlužno.

Dílo obětavé lásky k bližnímu bylo nyní pří
činou jeho smrti,
Ve vojsku francouzském, kteréž Polsku obsa
dilo, nacházel se také pluk Vlachů. Mnoho jich
z velkého utrmacení leželo v nemocnici, a prahlo
po útěše náboženské. Mluvili ale pouze svou řečí
mateřskou a žádný kněz v nemocnici jim nerozuměl.
Arcibiskup psal tedy P. Hůblovi prose ho, aby
t'ěm ubohým nemocným ku pomoci přispěl. P. Hůbl,
ač sám byl churav, neváhal ani na okamžik do ne
mocnice se odebrati, zpovídal nemocné a uděloval
jim svatosti umírajících. Jeho přítomnost oslazo
vala poslední hodiny umírajících a upokojeni ipo
těšeni jsouce a slzami vděčnost svou svatému zpo
vědníku jevíce, nastupovali cestu do věčnosti.
V dědictví však zůstavili mu veliké zlo, totiž
hořečku, kterouž při službě svaté lasky své sám

byl uchvácen. Čtrnácte dní ležel na úmor a pak
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navrátil Stvořiteli svou čistou duši —- bylo to dne
4. července 1807.
Ctihodný sluha Boží, jenž v nemoci s nejněž
nější láskou ho ošetřoval, zatlačil mu oči.
Hůbl zemřel smrtí svatého, jakožto obět lásky,

a potud byla smrt jeho velmi potěšitelna. Jestliže
však spolubratří ztráty jeho předce oplakávali, ne
bude jich pro to nikdo kárati, kdo pováží, že v něm
ztratili může, kterýž nejen ve všelikěm nebeZpečí
jejich podporou byl, nýbrž také svou něžnou láskou
a mírností tak se vyznamenával, že jej ctihodný

sluha Boží a všichni ostatní „matkou

kongre

g a c e“ obyčejně nazývali.

Smrt P. Hůbla byla P. Hofbaurovi pokynutím
shůry a návěštím blízké veliké pohromy; v jedné
konferenci, již brzy na to se svými spolubratry měl,

zvolalv duchuprorockém:,Štítjest

rozlo men:

Bůh ví, co nyní na nás přijde.“
Duše sluhy Božího — ačkoliv strastem a ne
hodám zvyklá — utrpěla velice touto ranou. Po
čtyrech měsících psal příteli svému do Foligna:
„Jsem přesvědčen, že náš P. Hůbl již v nebi jest
a s Kristem se raduje, nicméně však nelze mi
mnohdy přemoci velkou tu bolest, kteráž mne tísni.

Odevzdávám se do vůle Boží a svatě

ujištuji, že vždy jen chci, co Bůh chce,
a předc musím se přiznati, že od jeho

smrti nezažil jsem více ani jediné

štastné hodinky. On arci neztratil ni
čeho,.ale my ztratili

jsme mnoho.“ Pak

prosí přítele,. aby poslal stipendium do Montefalka,
aby v kostele sv. Kláry mše sv. za duši P. Tade
áše sloužena byla. A ještě dne 9. ledna 1898 píše
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P. Blassuccimu, generálnímu představenému kon
gregace nejsv. Vykupitele: Hluboká rána, kterouž
smrt milovaného P. Hůbla mně zasadila, poněkud
již se zacelila, — ale zármutek dosud mne neOpouští.
-— Až do hrobu zachoval velkou lásku, ano jakousi
zvláštní úctu svému příteli zesnulému, &obraz jeho,
kterýž ve Varšavě velmi byl rozšířen, nosil na
svých prsou. Když později ve Vídni ho ztratil, byl
tím velice zarmoucen.
Avšak vratme se k rakvi P. Hůbla. — Zpráva
o jeho smrti rozšířila se po Varšavě rychle jako blesk,
a naplnila srdce všech katolíků velkým zármutkem.
Arcibiskup a jeho suffragán byli prvními, kteříž
přišli do domu sv. Bennona projevit P. Klementu
Marii svou bolest nad tak velkou ztrátou a uctit
zesnulého. Představení rozličných klášterů ve městě
přišli takořka stejnou dobou všichni a vidouce, že
veškera brat klášterní tou nehodou jako zdrcená
sotva as schopna bude, čeho třeba ku slavnému
pohřbu, sama zaříditi, uvázali se laskavě sami
v tuto starost. Arcibiskup ale chtěl tomuto vzor
nému knězi zcela zvláštní důkaz své vděčnosti a
úcty dáti. Na jeho rozkaz byly v následujících třech
dnech po všech 83 kostelích města vždy půl ho
diny hrany mu vyzváněny a pohřeb jeho měl se co
nejslavněji vykonati.
Po celý den přijížděly k fortně klášterní po
vozy šlechticů. Knížata, hrabata, vojvodové, sena-
toři: všichni chtěli naposled šlechetnou tvář svého
společného otce spatřiti.
Vnitřek chrámu sv. Bennona byl od sakristánů
dómu černými čalouny vyzdoben; a mrtvola chu
dého kněze jako nějakého biskupa neb knížete na.
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máry vložena. Přes 500 svící bylo přinešeno, aby
po celý den u milené mrtvoly hořely. Řeholníci
všech klášterů varšavských zpívali v kostele Re
demptoristů střídavě hodinky za zemřelé a obřad
tento trval celé dva dny bez přetržení. Při pohřbu
samém bylo celé město na nohách: bohatí a chudí,
domácí a cizí — všichni zajisté ztratili otce. Také
světské i řeholní duchovenstvo &velmoži v hojném
počtu se zúčastnili. Za zvuku pochodů smutečných
kráčelo se vpřed se svícemi hořícími; — upřímný
bol obrážel se na každé tváři.
Tuto velikolepou slavnost pohřbu uspořádal
vděčný lid z vlastního popudu; kongregace nedala
k tomu žádného pokynutí, &výlohy tohoto triumfu
pokorného spolubratra nebylo Redemptoristům pra—
ničím uhrazovati.
Bratřím v daleké cizině žijícím, — P. Passe
ratovi

a jeho podřízencům

ve Švýcarsku ——ozná

mena byla smrt P. Hůbla zvláštním způsobem.
Když totiž v Churu právě u večerní modlitbě shro
mážděni byli, pocítili najednou prudké otřesení:
okna zařinčela, a jim se zdálo, jakoby něco s velkým
praskotem bylo se probořilo, a proto prohlédali se
světlem co nejpečlivěji celý dům. Když žádného
poškození nenašli a vše opět se utišilo, soudili ztoho,
že rána as návěštím nějakého neštěstí byla. V tom
pak ještě více se utvrdili, když druhého dne Otcové
v jiném domě bydlící, přišli a jim sdělili, že totéž
otřesení pozorovali, a proto celý dům až do sklepů
prohledali. Zaznamenali si den a hodinu a brzy
na to přinášely jim listy z Varšavy zvěst, že P.
Hůbl téhož dne a touž hodinou zemřel. Tímtéž
způsobem bylo úmrtí sv. Alfonse r. 1787 ctihod
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nému sluhovi Božímu a též P. Húblovi, kteříž
v jedné světnici spolu bydleli, oznámeno.
Velkolepé účastenství lidu při pohřbu P. Hůbla
bylo nejen důkazem úcty k zemřelému, nýbrž bylo
též veřejným osvědčením lásky a příchylnosti vě
řících ku kongregaci nejsvětějšího Vykupitele. Přese
všechny lži a útržky nedala si předce veliká vět
šina lásku ku kongregaci vzíti. Kostel sv. Bennona
pořád ještě velmi byl navštěvován a počet komu
nikantů v roce 1807 přesáhl sto tisíc! V strastech
a pronásledováních poskytl milý Bůh věrnému svému
sluhovi Klementovi takto mnohé útěchy.
V listech svých k generálnímu představenému
Blassuccimu ze dne 9. ledna a generálnímu proku
ratorovi Giattinimu ze dne 24. února 1808 píše:
,Náš kostel jest téměř vždy plný. Zpovědníkové
krále a královny saské, kteří často v našem chrámu
slavné služby Boží konají, nemálo se tomu diví, že
při každé mši přikleká sto a více lidí ku sv. při
jímání. Mnoho protestantů vrací se ku katolické
víře. Máme nábožného krále a zbozného arcibiskupa.
Tento byl nám dříve nepřítelem, nyní však chce,
abychom jen my a nikdo jiný, v Polsku misie vy
konávali. Domu jednoho na blízku Varšavy jsem
se vzdal, jelikož od nového arcibiskupa lepšího do
síci doufám. Nový generální vikář diecése Varšavské
(Řehoř Zacharyaszewicz) jest v pravdě moudrý a
horlivý muž, největší přítel kongregace a nám ta
kořka otcem. Lituje jen, že nás není více. Máme
nyní devět noviců a dva hodné kleriky. Kdyby
Prusové nás nebyli tak utiskovali, byli bychom již
četnější. Jest to div, že v těchto bídných časech
v krajích zcela vyssátých velikou rodinu — (je nás
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se sirotky 64 osob) živiti můžeme, aniž bychom
almužny vyhledávali.“'
V témže dopise ze dne 9. ledna 1808 vydává
počet svému generálnímu představenému P. Blasu
ccimu, o činnosti kongregace mimo Polsku. Ne
věděl ještě, že otcové Chur již zase opustili &
proto píše:
'

„Naši v kantonu grisonském učinili veliké po
kroky ve studiích i v ctnostech. Poznal byste, nej
milejší Otče, v nich s velikou radostí pravé syny
kongregace, kteří mnohými protivenstvími zkoušení,
z jedné krajiny do druhé honění, věrnými syny &
pravými mučedníky kongregace se stali. Bůh sám
ví, mnoho-li zlého již naše kongregace vytrpěla;
ale všudy šířila vůni svatosti. Nepřítel pokolení
lidského nechce, aby v Německu slaveny byly mi
sie, ale sám byl příčinou mnohých misií. Na ně
kterých místech bylo lze našim jen několik měsíců
se zdržeti a předce tak všecko důkladně změnili, že
otcové ani vlastních synů &.dcer více nepoznávali.
Otcové naši uvedli v lid častější přijímání svá
tosti pokání a oltářní a vyslyšeli 'nesčíslně mnoho
generálních zpovědí: z dálky na 50 ha 100 vlaš
ských mil přicházeli lidé k našim Otcům. Na horách
i v údolích, ve Švýcarech a v Německu zpívají se
nyní písně duchovní, naši mladí kněží činí pravé
divy obrácení & zachrání-li Bůh náš dům ve Švý
carsku, obrátí tam také mnoho protestantů.“ ——A
tak veliký sluha Boží uprostřed svých soužení na
nic jiného nepomýšlel než na čest Boží a spásu
duší na obrácení hříšníkův &.zbloudilcův a na roz
šíření své kongregace.
.
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XVI.

Potlačení kongregace ve Varšavě; — odvezeni mi
sionářů.
Mračna, kteráž hrozivě na obloze se stahovala
a vždy hustšími a temnějšími se stávala, neodstrašila
sluhy Božího od apoštolské horlivosti nižadnou měrou_
V prácech u sv. Bennona neustávalo se ni
kterak, ano P. Hofbauer obmýšlel dokonce usku
tečniti, čím až dosud jen v duchu se zanášel.
O vychování ženské mládeže zdálo se mu až
posud jen příliš málo postaráno, a proto obíral se
již dávno s myšlenkou, uvésti do Varšavy nějaké
sesterstvo panen klášterních, kteréž by tomuto dílu
věnovati se mohlo. Volba jeho padla na Redempto—
ristky. Když ku provedení jeho záměru nic více
nescházelo než královského schválení, neváhal sluha
Boží ani okamžik, přese všechnu tu bouři, kteráž
zatím se strhla, o ně zakročiti, a podal tedy svou
žádost prostřednictvím královských zpovědníků, ne
chtěje ničeho opominouti, co k rozmnožení cti Boží
přispěti mohlo.
Ani od prací misionářských neupustilo se pro
toto pronásledování. Ještě ve svém posledním listu
z Varšavy (dne 17. května 1808) oznamoval P. Hof
bauer svému generálnímu představenému, jak práce
ty započaty v osudném tom roce.
Pro stodoly Páně zamýšlel dotud. pracovati,
pokud by mu to zhola nemožným učiněno nebylo, a
vytrval až do vypuknutí bouře sbíraje a zachra
ňuje, co se na krásné roli úrodné zachrániti dalo.
A tak stalo se, že rána násilnická Otce u sv.
Bennona v plné činnosti zastihla, jim k veliké cti,
nepřátelům však !: hanbě nesmazatelné!
11
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Dne 16. dubna 1808, na bílou sobotu, slavilo
se v kostele sv. Bennona pozdní večerní dobou mezi
9. a 10. hodinou, jak v Polsku obyčejem to bylo,
vzkříšení Páně slavným průvodem. Mezitím, co ve
lebná. svátost nešena byla a všechen lid velmi ná
božně se modlil, vzbudil jakýsi pán v civilním ob
leku (byl to ale francouzský důstojník) svým ne
slušným chováním s dvěma dámami všeobecnou ne
voli a jednomu z kněží vidělo se potřebno jej na
pomenouti. Pomstivostí soptě vyrazil na to důstojník
z kostela a vyhledal si druha, aby ho v zamyšleně
pomstě podporoval. Když pak po pobožnosti četný
lid, kterýž celý kostel zaujímal, úzkými dveřmi
vedle sakristie vycházeti chtěl, tlačili se oba fran
couzští důstojníci v šatu měšťanském, aby za dů
stojníky poznani nebyli, do kostela, ale poněvadž
pro úzkou chodbu a množství vycházejícího lidu
na odpor narazili, chtěli tlučením a strkáním cestu
si proklestiti. Nad tím lid rozhořčený, oba Fran
couze ze sakristie vytiskl a dal jim při tom také
několik nemilých ran. Tu povstal ohromný povyk
a veliký zmatek, nebot byla již tma a osOb zápa
sících nebylo lze více rozeznati. V tom dostavil
se sem jakýsi polský důstojník, kterýž místo, aby
pořádek učinil ještě oleje do ohně přilil, an na ne
stydaté tvrzení Francouzů, že jim někdo bez vše
liké příčiny ublížil, vytasenou šavlí kolem sebe

machal a takovou hrůzu způsobil, že všichni utekli
Kdežto rektor, zatím sem přichvatavší, polského dů
stojníka uchlácholiti hleděl, vrhl se naň jeden z Fran
couzův a tloukl ho pěstí do hlavy, načež tento zu
božený pouze podotkl, že nedá-li hned pokoje, zítra
maršálkovi Davoustovi o tom zpravu podá. Tentýž
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důstojník vedral se pak ještě do kostela, aby odtud,
jak pravil, některé dámy zejmena paní jednoho ad
vokáta a její dceru domů dovedl. Zatím ale běželo
několik mužů do kasárny Sapiehovy, aby stráže při
vedli. S těmito potkal se jeden z důstojníků fran—
couzských, mluvil s nimi a vrátil se Zpět do klá
štera, ale ne k ochraně, k zjednání pořádku, jakž
toho onino mužové zamýšleli, nýbrž jako k útoku
nepřátelskému. Vojáci vrazili s nasazenými bodáky
do sakristie a vyhnali odtud lidi, kteří tam dosud
byli: pak zatřaskli dveřmi do kostela vedoucími,
a stloukli kněze a jednoho fratra řeholního, kteří
tam zůstali. Polský důstojník konejšil vojáky až
konečně předce odtáhli, pak těšil kněze a napomínal
plačící lid, aby jen tiše domů šel. jelikož ničeho
více není se obávati. Kněží prosil, aby. vrata si
zavřeli, aby snad Opilí Francouzové vrátivše se do
vnitř vniknouti nemohli.

Potom šel s jedním ře—

holním bratrem na hlavní strážníci Starého města
a vrátil se s místním velitelem a ještě s jedním
důstojníkem a četným mužstvem. Tito dali si od
rektora o všem vyprávěti, ohledali úzkou chodbu a
dvéře, jimiž lid vcházel a vycházel, těšili kněze a
odešli pak s francouzskou i polskou stráží.
Tato kramola- byla nepřátelům vhod; dávno
již hledali záminky, pod jakouž by proti Otcům
zakročili. Nyní se jim taková zástěra sama sebou
naskytala; co jim do práva a spravedlnosti? Ty
jim vždy neznámy.
Již druhého dne, na Boží hod velikonoční, za
slal ministr kultu viceadministratorovi diecése list,
v němž těžce na Otce si stěžoval vytýkaje jim, že
s francouzskými důstojníky zle nakládali, a — jakoby
11*
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o jejich vině nebylo pražádné pochybnosti — žádal,
aby za to byli potrestáni. Administrator dal si od
rektora domu celý průběh věci do podrobna vypra
vovati, a poznav zřejmě nevinnost Otců, poručil mu,
aby písemnou zprávu o tom vyhotovil. Tuto pak
poslal dne 18. dubna ministru kultu s listem,
v němž osočovaných Otců co nejvřeleji se ujímal a
bezpodstatnost žaloby Francouzů co nejrázněji do
kazoval.
,Otcové,“ pravil, ,kteří, kdyby místní velitel
byl nepřišel, snadno krvavou obětí šílené msty státi
se mohli, jsou mnohem více ]: stížnosti Oprávnění
než onino a předc nehýtku nepodnikli na škodu svých
ubližitelů; ano i zpráva o události byla na nich
jen výslovným rozkazem vynucena. Měli-li prý ně
jaký činný díl v té kramole, pak to bylo jen potud,
pokud pobouřené mysle utišiti a pokoj a pořádek
zjednati chtěli; bláhovéjest tvrditi, že Redemptorist
francouzského důstojníka bil; to nesnáší se s kněž
skou mírností, jejíž vzorem právě tito ctihodní mu
žové jsou.“
Podadministrator pak navrhuje, aby hrabě Ros
tworoski a jiní svědkové byli předvoláni, kteří no
vinnost kněží dokázati dovedou.
„Bude—li,“ dokládá,

„nevinnost kněží uznána,

pak jest celá záležitost urovnána; nebot tito kněži
z lásky k Bohu rádi zapomenou na všechno vytr
pené bezpráví a nežádají od nikoho nějakého dosti
učinění. Prosím s veškerým duchovenstvem, aby
civilní i vojenské vrchnosti tomu zabránily, by ko
stely, pouze cti Boží zasvěcené, navštěvovány byly
osobami, které tam jen žádosti těla a očí a pýše
života hověti chtějí; k tomu necht si jiná místa
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vyhledávají, bohabojným lidem ale v kostele at po
horšení nedávají.“
Hájení Otců podaministratorem nemělo bohužel
žádného úspěchu. O jejich nevinnosti nebyl nikdo
lépe přesvědčen, než sami strůjcové nepořádku a
spoluvinné úřady; návrh, aby se věc ta nanovo vy
šetřovala nepřijat, nebo obávali se nepřátelé, že by
tím žalobě i poslední stín pravdy odňat byl. Z po
koje P. rektora byly všechny spisy odnešeny a pod
administrator žádán, aby ustanovil duchovního ko
misaře, který by zaroveň s komisaři světskými tyto
spisy prozkoumal. Přivolání duchovního komisaře
mělo lidu do očí písku nasypati a v něm domněnku
vzbuditi, že Otcové ne nevinně k soudu volání a
pronásledováni jsou. Ale drzí nepřátelé ani svého
nešlechetného úmyslu nezastírajíce hned jakéhosi
kněze označili, jejž podadministrator za komisaře
zvoliti má — muže to policii francouzské vhod
ného, o němž se vědělo, že dokonce nebude se zpě

čovati takovou úlohu na se vzíti, jakou mu tato
vykáže. Podadministrator porozuměv, že ho spolu
vinníkem v pronásledování učiniti chtějí, zdráhal se
dotčeného kněze k této věci ustanoviti a navrhl ku
prohledání dotčených Spisů jiného zbožného a bo
habojného kněze, kterýž však zase od policie nebyl
připuštěn.
Tato podnikla tedy bez duchovního komisaře
prohlídku spisů. Ta však nic nepřátelům vhodného
neposkytla, alebrž nevinnost Otců přišla tím jasněji
na jevo.
Avšak rada těch, kteří moc v rukou měli a
o zničení církve a její ústavu vší silou pracovali,
na zahubení kongregace jednomyslně se usnesla.
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Vyšetřování jen k tomu podjato, aby surovému ná
silnictví pláštík spravedlnosti se dal. Již šest neděl
před provedením zločinu samého oznámil jeden
z předních zednářů katolickému knězi, _žev krátkém
čase Bennonité vyzdviženi a z Varšavy vyhnáni
budou. A když kněz proti tomu namítal, že král
nikdy nesvolí k zahnání tak zbožných a užitečných
mužů, jmenoval mu zednář jakéhosi neznabožstvím
zlopověstného úředníka, kterýž vlivem maršálka Da
vousta vypuzení těchto kněží jistě prý provede.

A měl pravdu; Davoust dosáhl u dvora císař
ského, čeho si přáli: z Paříže přišel králi rozkaz,
aby kongregaci vyzdvihl, a' král se slzami v očích
podepsal následující dekret.

Bedřich August, z Boží milosti král saský,
vévoda varšavský atd.
Marně až dosud čekali jsme na zaslání listin o
záležitosti 00. Bennonitů, chtějíce sami jejich zprávy
a hlavně událost v jejich kostele při poslední slav
nosti vzkříšení prozkoumati. Toto dlouhé váhání
nyní se nám vysvětluje důvěrnými zprávami, kteréž
nás ze dvora francouzského docházejí a na udání
úřadů varšavských se zakláda'í. Ze zpráv těchto
vysvítá, že přítomnost Otců ennonitů a vydržo—
vání jejich kláštera vévodství varšavskému nebez
pečno jest, jelikož tito kněží politickými věcmi se
zanášejí, což přece s jejich stavem a povoláním se
nesrovnává. Pročež nařizujeme:
Š 1. Kněži-Bennonité nechť bez “prodlení z ob
vodu vévodství varšavského se klidí„

g 2. Dovoluje se jim všechen osobní majetek
sebou vzíti.
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g 3. Ministr vnitřních záležitostí at jim opatří
prostředky na cestu.
5 4; Ministři vnitřních záležitostí a policie za
bavte v dorozumění s úřady francouzskými všechny
spisy OO. Bennonitů. Tyto spisy pak prozkoumejte
se komisařem od ministrů a úřadů francouzských
zvoleným.
g 5. Kostel Kněží-Bennonitů necht až na další
Náš rozkaz se zavře.
g 6. Oba výše jmenovaní ministři at ve shodě
s francouzskými úřady zevrubněji určí čas a způsob
provedení tohoto Našeho přítomného rozkazu. Mi
nistrům vnitřních záležitostí a policie nařizujeme,
aby' Nam bez prodlení o společní této Naší vůle
zprávu podali.
Dáno v našem paláci pilnickém
dne 9. června 1808.

Bedřich August.

Stanislav Breza,
statni sekretář.

K tomuto dobře poznamenává. kníže-arcibiskup
hrabě Roczynski: „Čteme-li dekret královský o vy
zdvižení kongregace OO. Bennonitů, snadno se pře
svědčíme, že zcela nevinně byli trestáni; nebot kdyby
byli mohli jejich
řatelé jen stín nějaké viny na
nich nalézti, byli b zajisté stín ten na ohavný zločin
dobarvili a v dekretu samém o něm výrazy zlomy
slnými se zmínili. Pravda jest, že král dekret ten
podepsal; ale stalo ho to jistě mnoho slzí, že bez
výslechu lidi ctnostné k vyhnanství odsoudill“
Co král se slzami v očích podepsal, Způsobem
věru pláče hodným brzo se splnilo. Chtělit dobré
Otce u sv. Bennona jako loupežníky

a zloděje, ——

potají přepadnouti a branou vyvléci; v pašijovém
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témdni našeho sluhy Božího neměl scházeti ani onen
okamžik, v němž vysloveno bylo ono slovo žalostné:
„Jako na lotra vyšli jste s meči akyji jímat mne.“
Bůh ale nechtěl sluhu svého nechati bez vše
liké známosti o ráně namířené.
'
Jednoho dne v oktavě svatodušní (toho roku
byly letnice dne 5. června) modlil se P. Hofbauer
před nejsvětější Svatostí 87. žalm. Když přišel ke
slovům: (,Chudý jsem já. a v lopotách od mla
dosti své: vyvýšen pak jsa, ponížen jsem a zkor
moucen“), ucítil náhle prudkou ránu, tak že na všech
údech se třásl. Mezitím co přemýšlel, co by to as
bylo, pocítil druhou neméně prudkou ranu. Tu
poznal v neobyčejném ustrašení svém pokyn nad
přirozený, pokořil se před Bohem, oddal se jeho
svaté vůli a přinesl sama sebe zcela Bohu v obět.
Obyčejný klid pak brzy opět se mu vratil.
Druhého dne přišel úředník policejní, přítel
kongregace, v měšťanském obleku a žádal si s P.
Hofbaurem mluviti. „Milý otče,“ pravil mu, „musím
Vás uvědomiti, že dekret potlačení Vaší kongregace
již podepsán jest: spalte své listiny a uschovejte
co cenného máte, v domě, nebot tajné. policie bdí,
tak že Vám nebude lze ničeho ,dtud odnésti. Po
těchto slovech se vzdálil. P. Hočauer děkoval Bohu
za tuto zprávu, poručil sebe a celý dům do ochrany
blahoslavené Panny a svatých patronů kongregace
a jal se potřebné přípravy konati. P. Jestersheimovi,
rektorovi domu, poručil napřed všechny listy spáliti,
aniž by mu byl udal příčinu tohoto rozkazu. Pak
svolal všechny Otce do jídelny, uložil jim nejpřís
nější mlčení a oznámil jim smutnou tu zvěst, při
praviv je na to dříve kratkou promluvou. Na slova
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jeho odpověděno slzami a vzlykáním. Oplakávali,
ne tak vlastní svůj osud, jako spíše škodu, kteréž
utrpěti měla drahá vinice Páně, jižto s tolikerým
namaháním vysázeli, se starostí a bolesti vypěsto
vali a kteráž nyní v plném květu stála.
P. Hofbauer pokojil, jak moha, jejich rozbou
řené mysli; pak poručil cenné věci, kalichy a okrasy
kostelní, rychle ukrytí. Času nebylo nazbyt, nebot
každým okamžikem bylo se obávati provedení dekretu.
Četné ostatky svatých byly tedy mezi Otce rozdě
leny, kalichy a kostelní roucha pečlivě uschovány,
a každý dostal prádlo a šat a potřebné peníze na
cestu do svého pokoje. Tak očekávali dnem i nocí
bolestný okamžik, aniž však od obyčejných zaměst
nání upustili.

——

Konečně přišel osudný den — 20. červen. - —

Jakoby běželo o potlačení nenadálé vzpoury neb
o zahnání vpadlých nepřátel, — tak šlo vše po vo
jansku. Vláda obávajíc se, že by snad Poláci, z velké
horlivosti náboženské potlačení kongregage za útok
na náboženství považovali a proto se pozdvihli, ve
lela vojsku vytáhnouti a rozličné části města obsa
diti. Určití komisaři byli již opatření průvodními
listy pro Otce, aby _vše co nejrychleji se provedlo.
Vozy byly připraveny a pro každý vůz vojenský
průvod a pro každé pak tři vozy zvláštní komisař
ustanoven, kterémuž bylo starati se o nastoupení
cesty. Hřmotně přijely tyto vozy v určitou hodinu
ke koleji Otců kongregace nejsvětějšího Vykupitele.
Před tím již vydali se vládní úředníci do domu sv.
Bennona, kdežto touže dobou vojsko kostel obstou—
pilo. Pak zapečetily se všechny věci nalezající se
v sakristii, v knihovně a pokoji představeného, a na
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to byli všichni Otcové i bratří do refektáře svolání.
Jeden z nich sotva ještě mši sv. dokončil, jiný volán
ze zpovědnice, —-kazateli bylo veleno, aby přestal.
Věřící, kteří byli v kostele, nemohli z počátku po
chopiti, proč pater za paterem se odvolává 'a po
hlíželi na sebe 3 podivením. —-Konečně chtěli ně
kteří kostel opustiti, aby věděli, co se stalo. ——
Ale
dveře chrámové jsou zavřeny, — nikdo nesmí ven,
—- je slyšeti rachot vozů a břinkot zbraní, — vždy
více objasňuje se, co se stalo. Brzy dovtípili se
dobří lidé, že osudná rána již padla a že milovaní
Otcové násilně jim vyrváni budou. Mnozí plakali tu
hlasitě a volali: „Ach vzali nám Otce, nikdy již
jich více neuvidíme!“
Zatím sešli se všichni členové domu v jídelně,
kde již komisaři je očekávali. Jeden z nich podal
nyní sluhovi Božímu dekret vyzdvižení & seznam
psancův se slovy: „Zde, pane, jest dekret vašeho
vyzdvižení; všichni, jichž jména v tomto seznamu
stojí, vyzývají se, aby bez odmlouvání s námi od
cestovali! Nikdo neodpovídal. — Na pokynutí
P. Hofbaura odebrali se všichni do svých světnic
a vrátili se za chvíli s připravenými již uzlíčky,
úplně hotovi na cestu. Při tomto pohledu zarazili
se úředníci; nemohouce pochopiti, jak Otcové o de
kretu zvěst obdrželi, a obávajíce, že kdesi na cestě

odpor nastrojen jest. Ale iúplný klid duševní pro
následovaných činil na ně mocný dojem; byli tak
pomateni a zahanbeni, že Otcové sami těšiti je musili.
Nyní přijížděl vůz za vozem. Otcům bylo vstu
povati dle pořádku v seznamu naznačeného, a jak
mile vůz se naplnil, ujížděl v průvodu šesti vojínů
na koních.

Nevýslovná bolest projímala Otce, když jim
bylo opouštěti ústav sv. Bennona. A bolest ta do
vršena ukrutností, když ku bráně městské přijevše
v rozličných směrech, jedni sem, druzí tam, rozvá
ženi byli, nevědouce, kam kdo jede.
Teprve po dlouhé chvíli, když domníváno se,
že vozyr již z města vyjely, byly dvéře chrámu sv.
Bennona zase otevřeny a lid vypuštěn.
Pak nejsvětější Svátost přivolaným knězem do
blízkého chrámu farního přenešena a dvéře opět
zavřeny a vládní pečeti přitištěny.
Nevole však nad těmito výjevy byla všeobecná
a hrozná; vojsko táhlo ulicemi, aby je prázdnilo
a po delší čas byly stráže zdvojnásobněny.
Maršálek Davoust vydal provolání k lidu, aby
ho upokojil a pozdější generál Szymanowski, jeho
pobočník, musel provolání to z franštiny do polštiny
přeložiti. Tento velel vojsku také při exekuci. Ještě
žil, když proces blahořečení ctihodného Klementa
v Římě se započal. Tam, kde také dny své ukončil
a kde též o těchto příhodách tázán byl, slyšeli ho,
an bolestně toho litoval, že ve svém mládí za nástroj
takových nespravedlnosti užiti se dal.
Brzy po domu ve Varšavě stihl také ostatní
domy Redemptoristů v Polsku aBusku stejný osud.
Tak ukrutně zničeno bylo krásné dílo P. Hof
bauera, práce to dvou desítiletí, a otcové, kteří od
tisíců za přátely, zachránce a největší dobrodince
se považovali, byli nejhanebnějším Způsobem vyhnáni.
Byl—lidekret již sám sebou dosti krutý a ne
spravedlivý, při provedení svém byl ještě krutějším
učiněn. Ježto dekret laskavé zacházení se stíženými
předpisoval, tak že osobní majetek s sebou vzíti
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směli, že jim peníze na cestu dány býti měly a jim
na vůli ponechati se mělo, jíti kam by koli chtěli,
při provedení nic toho všeho nedbáno; Otcové byli
jako zločinci odvlečeni, a nebylo jim ani dovoleno,
s někým promluviti.
Strůjcové této věci ale jásali; na večer v den
vyhnání Redemtoristů z Varšavy odbývala se v tam
nější lóži zednářské slavná hostina, a celá noc strá
vila se v radosti, plesání a střelbou z bambitek.
Veřejné listy pak jali se násilnický čin vlády
ospravedlňovati. Po nějaký čas ozývaly se v nich
deklamace proti nejrozličnějším zločinům, jichž prý
vyhnaní se dopustili; ——avšak, kdo nestál právě
v táboře nepřátel, věděl, jakou váhu tyto výčitky
do sebe mají a pravému katolíku byly nadávky a
zlořečení protivníků těch nejlepším důkazem jejich
nevinnosti. 1)

Avšak odvratme se od nešlechetného činu ne
přátel našeho ctihodného sluhy Božího a za to po
slyšme šlechetnou, utrpením zkoušenouPolku, kteráž
1) Než Bennonité nalezli též muže, kteří veřejně proti
výtkám listů v ochranu je brali &.dokázali jak právě
v tom chvály hodnými byli, co ve zlé a za zločiny

jím počítáno. Tak protestuje arcibiskup Ignac Ra
czynski v dotčeném spisu mocným hlasem proti
útržkam kteréž ve veřejných listech a hanopisech
na Otce ty metány byly. „Báli se, píše „vyšetřování
proti nim zavésti, a bez výslechu odvedli je do vy
hnanství. Od té doby uplynulo již více let a dosud
ještě neví obecenstvo, proč tyto důstojné aužítečné
muže tak hanebně odvlekli. Doznati se musí. do
kládá pak, že Varšavská policie jen se špatnými
a pohoršlivými kněžími mírně zacházela, ale ctnostné
a zbožné duchovní nemilosrdně pronásledovala. Tito
dobyli si zásluh o náboženství a dobrý mrav a
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o sluhóvi Božím a činnosti kongregace ve Varšavě
překrásné svědectví vydala. Marie Cecilie Cholo
niewská, dcera vznešeného, bohatého statkáře u Ja
nova v Podolí žila se svým otcem v letech 1816
a 1817 ve Vídni a poznala tam velmi dobře cti
hodného sluhu Božího, jenž často jejího otce na
vštěvoval; těž šla vícekráte k němu ku sv. zpo
vědi. Roku 1820 vstoupila ve Vilně do kláštera
Salesiánek, později ale založila klášter téhož řádu
v Kamenieci v Podolí, kdež jí bylo vytrpěti od
ruských úřadů ukrutných pronásledování. Byvši ko
nečně barbarským způsobem vyhnána, nalezla úto
čiště ve Lvově, kde 921etá ještě žije s pěti sestrami.
Přes vysoké stáří své jest ještě duševně úplně čilá
a pokud se týče sluhy Božího, zachovává pamět živou
avěrnou. V listinách procesu nalezáme tedy násle
dující od ní svědectví :
„Pořád ještě tane mi onen ctihodný kněz před
očima, kterýž svým ušlechtilým a důstojným ale
zároveň tak prostým jednáním svatý mír kolem sebe
šířil a útěchu svaté lásky vylěval.
„Řeč jeho byla vždy prosta, hledaných slov
dokonceneužíval, a předejevila vždy velikou hloubku
ducha a povzbuzovala hned k důvěře. Láska k na
šemu Pánu J ežíži Kristu, kterouž celé srdce jeho
bylo naplněno, prosvítala ze všeho jeho jednání,
aniž však lze bylo přitom na něm nějakou známku
podivínství neb přetvářky pozorovati. Z jeho tváře
ziskali si všestrannou vážnost, poněvadž ve své škole,
kterouž vlastním nákladem vydržovali a obstarávali
mládež jak vědám tak i_._náboženství vyučovali &
vzdělávali. Ale právě pro svůj vzorný život a
svou prospěšnosť utržili si nenávist vlády.“

zářila čistota duše a onen blažený mír, kterýž jest
ovocem svaté radosti pochodící z úzkého s Bohem
spojení.“
„Duch sv. udělil mu zvláštního daru vedení

duší; bez ustání staral se, jak by duše získal;
lačnost po jejich spáse poháněla ho, aby i ty nej
bídnější hříšníky vyhledával; pracoval až do 11
mdlení & nepřál si žádného odpočinku.“

„Největší jeho blaženosti bylo, mohl-li po
božnost k nejsvětější Svátosti všudy rozšiřovati a
srdcím věřících touhu po častém přijímání vštěpo
vati. Protož napomínal je, aby všelikou píli vyna
ložili, by mohli denně hodně přijímati. Projat touhou,
aby nejsvětější Svátost oltářní po celém světě dle
nejvyšší možnosti ctěna byla, zavedl se svými kně
žími slavné její ctění ve Varšavě, kde před ním
na Ježíše Krista na mnoze zapomínáno a kde vůbec
málo pobožnosti bylo. A denní uctění nejsvětější
Svátosti, kteréž v kostele sv. Bennona nejslavnějším
způsobem konáno, vydalo u lidu tohoto velkého
města brzy nejkrásnější ovoce. Veliké množství
lidí všech stavů, kteříž této vznešené a líbezné
pobožnosti obcovali, bylivsrdci dojati a knímocně
tíhli. Kněží vykládali na kázaních nesmírnou cenu
této pobožnosti a rozhojňovali tak její účinky. Zpo
vědi, které až posud řídké bývaly, staly se ted
častými; taktéž mělo se to i se sv. přijímáním.
, V tomto požehnaném chrámu byla ustavičná
slavnost nebo lépe ustavičná misie. Lid spásy dych
tivý přicházel sem v množství Pánu se klanět a
a účastným se stávat božských smilování, jakáž
zde se patrně jevila. Kostel byl vždy lidmi naplněn,
zpovědnice vždy zcela obstoupeny.
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„Tyto šťastné a neobyčejné důkazy pokání, a
pravé pobožnosti byly příčinouvyhnání těchto cnostmi
vynikajících kněží; nebot právě proto, že tyto ve
řejné důkazy zbožnosti nepřátelům náboženství ne
bezpečnými se zdály, byli Otcové zcela surovým
způsobem vyhnáni.“
,Za vedení P. Hofbaura utvořilo se více spolků
k účelům zbožným: mezi nimi jmenuji toliko jeden,
totiž spolek panen z každého stavu, kteryž co do
mravnosti a zbožnosti výborné ovoce přinášel. Po
vyhnání Otců zanikl itento zbožný spolek, ale
mnohé panny, kteréž mu přináležely, vstoupily do
rozličných jednot řeholních v Polsku a na Litvě,
kdež ostatním členům byly vzorem.“
„Ctihodný sluha“ Boží byl ode všech milován
a vysoce ctěn. Svou přívětivostí amírností upoutal
všechny, kteříž z obcování jeho se těšili, neodola
telně k sobě.
Ještě v nejnovější době (1879) vypravovala
tato paní ctihodná: „Sluha Boží uměl řeč vždy
obrátiti na věci duchovní. Hned při první rozmluvě
se mnou tázal se mne na časté přijímání svátostí
pokání & oltářní. Když jsem mu jmenovala svého
Zpovědníka Francouze, mlčel. ale při nejbližší ná
vštěvě pravil mi: „Jen se zpovídejte u něho dále,
dověděl jsem se, že není Jansenistou.“ Když jsem
někdy u něho se Zpovídala, byl ke mně pln do
broty: často napomínal mne a každého, aby čistotu
zachoval, a velmi zhusta doporučoval pobožnost
knejsvětější Svátosti. V dobrotě neměl téměř rovně.
Slyšel-li mluviti o nějakém velikém hříšníkovi,
pravil: pošlete ho ke mně. A skutečně obrátil mnohé
zednáře a pomohl jim vymknouti se z pout nevě
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rectva. Nalezl-li při některé návštěvě na. stole spisy
Jansenistů, jako Nicoleovy, odhodil je s opovr

žením.'
Ženské kláštery ve Varšavě jsou jemu za mnoho
povinovány. Zcela blízko u sv. Bennona byl dosud
stávající klášter paní k úctě nejsvětější Svátosti
určený, (Sacramentine), které všechny u sv. Ben
nona se zpovídaly: roku 1876 žili ještě dvě z těchto
paní, které ctih. Klementa dobře znaly a o proces
jeho blahořečení velmi se staraly. U Salesiánek
žilo jich ještě před několika lety mnoho, které u P.
Hofbaura se zpovídávaly, a památce jeho žehnaly.
Taktéž u Karmelitánek, kteréž roku 1878 z Varšavy
byly vyhnány a v Krakově útočiště nalezly. Také
řeholnice sv. Augustina vynášely chválami jeho pa
mátku. Redemptoristé řídili obyčejně každoročně
u jeptišek duchovní cvičení.
Bud zde ještě místa popřáno slovům ze živo
t0pisu sluhy Božího od Prisinovského, který také
o procesu blahořečení krásné svědectví vydal řka:
„Takové apoštolské práce svatého muže a jeho druhů,
přiklonily srdce všech pravověmých katolíků k jejich
řádu. Lid ve Varšavě nazíral na P. Hofbaura jako
na Svatého, a kdykoli se objevil, uvítán byl jako
světec; obruby jeho roucha zachycovali se a líbali
ji. Matky s dětmi svými vnáručí, padaly muk no—
houm prosíce ho za požehnání. On pak při postavě
svě dosti statné při svém spanilém, veselém vze
zření a svých lesklých očích byl vždy hotov všem
sloužiti, přijímal všeliké prosby, a vždy se snažil,
skutky milosrdenství konati.“
P. Hofbauer zachoval k Polákům vždy srdce
láskyplné a ještě dvě léta před svou smrtí vážně

tím se zanášel, kongregaci zase do Polska uvésti.
Také zdá se, že mu Bůh občas uvnitř v osady Polska
zvláště nahlédnouti dával.
Když jednou (vypravuje Cecilie Choloniewská)
po mši díkůčinění konal, zdál se býti u vytržení
mysli. Vzdychal hlasitě; slzy řinuly se z očí jeho,
ale ani slova nepromluvil. Po chvíli pak, jako z hlu
bokého sna se probouzeje, zvolal s výrazem bolu

největšího:„ó neštastná

Polsko! jaké ne

hody očekávají tebe, jaké zločiny tebe
zničí!

Ty ploveš

v krvi!“

Více nebylo lze

zaslechnouti. —- Mnohdy však mluvil
budoucnosti tohoto království.

též o lepší

XVII.

P. Hofbauer v pevnosti Kěstřině. — Cesta do Vídně.
Z bázně před lidem venkovským byli otcové
po rozličných cestách z Varšavy odvezeni.
Odloučení přebolestné však dlouho netrvalo.
Jedno a téže místo zvoleno k jejich bezprostřed
nému vyhnanství, a skoro v stejnou hodinu vjížděly
všechny vozy rozličnými branami do pevnosti Kěst
řínské (na Odře, v provincii braniborské) 1) Hluboce
dojat po nehodách tak bolestných přijal P. Hof
bauer všechny věrné dítk'y zase do náručí svého.
Příchod těchto podivných zajatých vzbudil
v protestantském obyvatelstvu nemalý ruch. Všichni
tázali se, kdo' as jsou, čeho se dopustili a čím to,
že řeholníci a kněží tito ze země katolické vypově
zeni jsou?
1) Po smlouvě v Tilží byli Francouzové v držení do
bytých pevností, kdežto civilní správa v rukou Prusů
se nalezala.
12

Jakkoliv vojáci lid nazpět tlačili, předce hrnul
se sem a nemohl se dosti nadívati klidu a odevzda
nosti řeholníků těch. Takových vězňů, takových zlo
činců nebylo tu dosud viděti.
Když slyšeli je mluviti po německu, přibývalo
v lidu soustrasti k nim. „Tito zdají se býti hodní
lidé,“ mluvilo se po straně, „proč pak as předce
je vyhnali ?“ A zase jini pravili: Tak nezacházíme
my se svými duchovními, ani když zločinu se do
pustili !“
Když pak se rozneslo, že zločin těchto kněží
jedině v tom záleží, že pro náboženství příliš hor
lili, pojali dobří lidé k nim pravou úctu a vážnost.
„Naší duchovní,“ pravili, „nebyli by z lásky k ná
boženství takých obětí přinesli“
Vláda pak měla do sebe tolik cti, že Otcům
nezaslouženě ztýraným aspoň slušnějším zacházením,
příkoří vytrpěné nahrazovala.
V domě, kterýž jim za byt vykázán byl, nalezl
každý svůj pokoj, vším potřebným úplně opatřený;
v sále obrazy okrášleném byl i oltář připraven a
ničeho tu nescházelo, čeho ku konání oběti mše
svaté jest potřebí. Zacházelo se s nimi přívětivě a
laskavě a nejlepší naděje jim dávány. Pravilo se
dokonce, že král pruský co nejdříve v některé ka
tolické krajině své země klášter jim vykáže; zkrátka,
Otcové mohli se těšiti.
'

Jakmile poněkud na myslí se sebrali, již hned
započali zase život klášterní vésti ve všech Způ
sobách, aby jim vničem neušlo požehnání Božího;
nikdo jim v tom nebránil, naopak popřáno jim bylo
dosti svobody, ano i vycházeti se jim dovolilo.

Soustrast s nimi rostla den co den v lidu,
kterýž od Francouzů sám dosti trápen, považoval je
za spolutrpitele.
Co Kěstřínské zvláště vábilo, byl nábožný krásný
zpěv, jejž z bytů Otcův zaznívati slyšeli. Ctihodný
Klement Maria byl vůbec velikým přítelem zpěvu
duchovního, jejž všudy dle sil pěstoval. Jak sám
vypravoval, chtěl jím tuto v Kěstříně dobrého ducha,
veselost a radost ve svých bratřích povzbuditi. Zpí
vajíce takto chválu Boží uprostřed soužení, zacho—

vali si klid srdce a činili zároveň na protestanty,
kteří vždy četněji kolem domu jejich se scházeli a
ani hrozbami vojáků zdržeti se nedali, velmi spasi
telný dojem. Nejraději zpíval v dobách soužení píseň:
„Slyš, ó nebe, moje touhy
otevři se, ať zrak pouhý
patři tam, kde B '

P. Hofbauer znaje Prusy velmi dobře, nedával
ovšem víry řečem, že v Prusku klášter jim dán bude.
Touha však, pracovati na vinici Páně, neochabla
v něm nikterak od té doby, co mu zničeno dílo
tak pracně vystavené, anobrž rozhlížel se po novém
poli ku práci. Obrátil se tedy ku knížeti-arcibiskupu
hnězdenskému, jemuž mimo to ještě isvůj dík vy
sloviti chtěl, a psal mu list následujícího obsahu:
„Nejjasnější kníže a pane!“
„Vděčnost, jakou syn otci milujícímu dluží,
pohání nás, abychom Vám svou úctu vyslovili. Jest
nám však mírniti výraz našich citů, abychom ot

7covskěsrdce Vaše příliš

nezarmoutili. Jakkoliv

nejsme hodni nazývati se dítkami a ovečkami Va
šimi, známe předce otce ipastýře; pročež račiž nám
12*
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dovoliti Vaše milost knížecí, bychom výraz svých
díků za vzatá dobrodiní k Vašim nohám složili.
„Jako až dosud, zůstane i budoucně památka
na tato dobrodiní hluboce vryta v srdce naše, a
vždy budeme pamětlivi povinnosti své, modliti se
za Vaši milost knížecí k Otci blahoslavenství, abyste
se ráčil jeho účastným státi“
„Odevzdáváme se osudu, kterýž po vůli Boží
naším údělem se stal. Sladce jest trpěti, když nám
svědomí ničeho nevyčítá. Dekret byl nám ohlášen
bez předchozího soudního jednání a byl ukrutněji
proveden nežli zněl. Dovolovalt nám vlastnictví
s sebou vzíti, ale s největším kvapem nás vyhnali.
Vyšetřování, které s několika našimi kněžími za
počato, bylo tak ošklivé, že přetrpko na ně po
mysliti. Ode všech jsme úplně odloučení a nevíme
proč, sedíme na pevnosti a Bůh sám ví, jaký osud
náš čeká. Podpisy, jakých ve Varšavě na Polácích
žádáno, příčily se úplně svědomí prostému. N ež

ale, ve všem poznáváme vůli Boží; budiž
Pán povždy velebenl“ Bůh toho dopustil,

poněvadž nebyli jsme, jakými jsme
býti měli.
„Nezbývá nám, než obrátiti se k Vaší Milosti
knížecí a prositi Vás za přímluvu 11Jeho královského
Veličenstva. Nebude-li nám návrat do vévodství
varšavského povolen, at alespoň majetek náš nám
se vydáfa dovolí, bud do Saska neb Elsas se odebrati.
„Milostivé přízni Vaší knížecí Jasnosti po
roučejí se nehodní SluhOVé,

P. Klement Hofbauer, generálnívikář
s celou kongregací nejsvětějšího Vykupitele.“
V Kěstříně, dne 28. června 1808.

Nové usazení se v Sasku neb Elsasích nemohlo
se uskutečniti za tehdejších okolností; vždyt neod
vezli Otce z Varšavy proto, aby je pouze v plné
jich moci a síle na jiné místo přesadili, nýbrž aby
je rozptýlili. Jenom rozehnané stádo bez pastýře
nemohlo záměry padouchů ničiti.
Pobyt v Kěstříně trval měsíc. Pak přišel rozkaz,
aby každý do své otěiny odešel.
Mimo důvod naznačený byla pohnutkou k roz
kazu tomu i ta okolnost, že Otcové vždy více a více
na protestantské obyvatelstvo působili a toto po
vznešeno životem Otcův a nábožným jich zpěvem
dojato. To pak vzbudilo v protestantských duchovních
obavu, že by mnozí z lidu jejich přilnuli ke kato
lictví a proto naléhali na nejrychlejší vybytí řehol
níků z Kěstřína.
A tak museli dobří Otcové znova se rozloučiti
s bolestným tušením, že již nikdy více všichni
v klášteře sv. Alfonse se neshledají, jak také sku
tečně se stalo.
Oddáni do nevyzpytatelné vůle Boží rozešli se,
provázení jsouce požehnáním drahého otce svého,
jeden k severu, druhý na jih.
P. Hofbauer, jemuž na žádost jeho klerik Martin
Stark za průvodce dán byl, naměřil kroky k Vídni.
Sluhovi Božímu neminula cesta bez všelikých obtíží
a útrap. V cestovním listu, kterýž jemu a Starkovi
vydán byl, byl mu směr cesty zevrubně předepsán.
Poněvadž ale P. Hofbauer si přál také i na cestě
každý den mši sv. sloužiti, bylo mu několikrát od
výtčeného směru, protestantskými místy vedoucího,
trochu se odchýliti, aby nalezl místo katolické, kde
by přání srdce svého mohl vyhověti. V horním

Slezsku přišel přitom do velkého nebezpečí. Tam
stálo dosud vojsko francouzské & stráž, zastavivši
ho, žádala jeho list cestovní. Martin Stark“ ale ho
ztratil. Byli tedy přivedeni před velitele, který
zhurta na ně si vyjel a nechtěl věřiti, že list ce
stovní ztratili, a hrozil jim, že je da co vyzvědače
zastřeliti. Na štěstí byl tu přítomen polský důstojník,
kterýž P. Hofbaura poznal, a ten ujal se ho, do
kládaje velitelovi, že za tohoto kněze důstojného
dobře může ručiti. Oba cestující byli tedy zatím
podržení v jakémsi klášteře, až z Kěstřína odpověd
přišla, že Klement Hofbauer a Martin Stark sku
tečně s cestovním listem odtud vyšli, ale od na
značeného směru poněkud se odchýlili. Ctihodný
sluha Boží a společník jeho byli pak s přísnou
důtkou propuštěni.
Tak dorazil v žalu a bolu až ku hranicím té
země, kteréž až posud tak mnoho dobrodiní pro
kázal. Ale také země, kteráž nyní největší požehnání
od něho vzíti měla, nepřijala ho laskavě, nýbrž
s mnohým sužováním a malichernýin podezí
ráním.
Sotva že oba pocestní rakouské hranice pře
kročili, byli již zase zadrženi. Scházely jim opět
potřebné průkazy cestovní; museli tedy čekati tak
dlouho, až jakási polská. dáma, ujímajíc se P. Hof
bauera nové listy cestovní z Vídně oběma obstarala.
Pak vedla je cesta dale Olomoucí a Brnem do Ta
sovic, kde P. Hofbauer svou sestru Barboru navštívil
a krásná roucha kostelní jí ukázal, které za ním
mezi tím časem bezpochyby prostřednictvím někte
rého dobrého přítele byla poslána.
Po krátkém pobytu v otčině spěchal ctihodný
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muž do sídelního města, novým namahaním a novým
posvátným pracím vstříc.
Když tento chudý, nepatrný kněz hraniční čáru
Vídně překročil, kdo by byl as v něm tušil Bohem
vyvolený nástroj k opětnému oživení ducha Kristova
a pravé zbožnosti a k zachránění nesčetných duší
ve velikém městě a v celém Rakousku? Kdo by
byl as věřil, že tento neúhledný muž, nesa na sobě
již stopy stáří a beze vší moci a neznám z daleka
přicházeje, že jest Bohem poslaný lékař, kterýž
církvi v Rakousku, dlouholetou chorobou sklíčené
nový život a novou silu vštípí? A předc bylo
tomu tak.
Tak se to má vždy při skutcích božské pro

zřetelnostilSlabé volí Bůh, aby zahanbil
silné, a co před světem za nepotřebné,
potupné a za nic položeno, volí on, aby
zničil, co něčím býti se zdá. —
Jak toto však v míře svrchované na našem slu
hovi Božím se osvědčilo, vylíčí kniha nasledující;

Kniha třetí.
Od přichodu ctihodného Klementa do Vídně až

do jeho smrti.
I.

Příchod sluhy Božího do Vídně; jeho činnost až do
roku 1813.
Sotva že P. Hofbauer do rakouského města
sídelního přišel, 1) měl zase již nemilé opletačky
s policií; pohanění a pronásledování bylat již od
mládí jeho údělem a toho nemělo se mu tedy ani
zde nedostávati.
Sluha Boží byl shledán tak podezřelým, že do
domu policejního odveden a několik dní tu pod do
hlídkou držán byl. Bylo tu několik žalob proti němu;
že totiž bez vládního dovolení několik hochů
Znojma a Tasovic do Polska odvedl, jakož že z klá
štera dominikánského v Krakově, kdež internován
byl, po tajmu utekl a přes hranice do Varšavy
odešel, — mimo to byly u něho nalezeny peníze a.
některá. krásna roucha mešní a kostelní, o kterýchž
domníváno se, že nomohou býti majetkem chudého
—kněze a řeholníka. P. Hofbauer měl se tedy ospra

vedlniti a vykázati.
1) Příchod ten spada v některý z posledních měsíců
r. 1808. Již příští zimy přišel P. Passerot ze Švýcar
do Vídně, poradit se s nim o stavu kongregace,
v březnu r.. 1809vrátil se Passerat zase do Vissachu.

_
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To nedělalo mu žádných obtíží; — své jednání
stran odvedení hochů a svého odcestování z Kra
kova dovedl nejlepšími důvody ospravedlniti; pe
'níze však a roucha obřadní zachránil z domu var
šavského, mimo to zastali se ho také někteří vzne
šení mužové, a tak opět po třech dnech byl od po
licejního ředitele Kleinschmidta na svobodu pro
puštěn. — Ale proto předce bděla ještě dlouhý čas
nad ním policie okem bedlivým.
Sluha Boží přetrpěl tuto pohanu, ——a těšilo

ho to, nebot to byl začátek zvěsti nejutěšenější.
Hledal tedy místeěka, kde by s Martinem
Starkem bydleti a v tichosti Bohu sloužiti mohl,
až by mu bylo popřáno, opět veřejně o spáse duší
pracovati. První dobou prý bydlel u nějakého zná
mého v Alserovském předměstí, brzy ale nalezljiný
byt ve městě.
Baron Penkler totiž, světský administrator vlaš
ského kostela, vykázal mu obydlí v domě přileha
jícím ku chrámu Páně, které, ač velmi malé, slu
hovi Božímu předce zcela vhod bylo.
Při kostele tomto byl již dobře znám; s jeho
správcem, abbéem Aloisiem Virginiem, — bývalým
Jesuitou, — byl již po mnoho let ve erucném přá—
telství, a Virginie byl dosud prostředníkem v zále
žitostech mezi Varšavou a Římem, pročež jeho jméno
také v d0pisech P. Hofbaura se vyskyta. Též \! ji
ných kněžích horlivých, u tohoto kostela pracujících,
jako v hraběti Sineovi de la Tour a Donu Petrovi
Rigolettim, jakož také v hrabatech Guicciardim, Lan
tierim a Stampferovi dostalo se mu výborných přátel.
P. Hofbauer byl by rád v prostranném přívě
tivém kostele, ——s velikým

obrazem

mosaikovým
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poslední večeře Páně — hned činnost svou započal
a kněžím v kázání a zpovědnici vypomáhal. Avšak
opatrnost kázala mu, aby v nejprvnějším čase co
nejvíce v soukromí žil. Jsa zle očerněn, stál pod
dozorem policie, která každý krok jeho hlídala; —
nechtěje se tedy vydati v nebezpečí nového vypo
vězení, nepodnikal prozatím nic, co by bylo hluk
spůsobilo. K tomu ke všemu také roku 1809 Fran
couzové do Vídně vtáhli a vliv svůj v platnost uvá—
děli. Dne 13. května padlo město do jich rukou,
dne 6. července svedena byla bitva u Ogruně ne
daleko Vídně, a dne 14. října učinil císař Fran
tišek I. s Napoleonem mír v Schónbrunu. Vláda
francouzská ale pronásledovala a vyháněla kongre
gaci nejsvětějšího Vykupitele všudy v Bavorsku,
Polsku, Švýcarsku. P. Hofbauer, jakožto její gene
rální vikář, nesměl tedy před její očima veřejně

vystupovatia pozornost její na sebe obraceti,-a byl
tedy také z této příčiny k nečinnosti a mlčení od
souzen.
Stalo-li se mu takto nemožným vládnouti jednou
zbraní misionářskou, nemohl-li totiž kázati a Svá
tostí udělovati, — tož zbývala mu ještě zbraň druhá:

modlitba s kajicností; a této také užíval nyní tím
vydatněji; mnoho se modlil a postil a podobně, jako
Spasitel na poušti, sbíral nové síly k budoucí práci
apoštolské. — Jeho společník Martin Stark připra
voval se také ku přijetí svěcení kněžstva, kteréž
mu dne 14. října 1810 apoštolským nunciem Seve
rolim v jeho kapli domácí bylo uděleno. —
Oba Redemptoristé žili tou dobou velmi chu
dobně. Sluhovi Božímu bylo opět vařiti; z jeho ku
chyně ale přicházela ponejvíce jen postní jídla, a

mnohdy zbavilo ho pozvání k stolu některého do
brého člověka této práce.
Byv dříve sám pekařem

těšil

se také 11 po—

kařů z obliby zvláštní. Skoro každý pátek asobotu
byl se Statkem u „železné hrušky,“ kdež druhdy
sám za tovaryše pracoval, od mistra Weyera ke
stolu zván a častěji jedl i u jiného pekaře v Rauchen
steinské ulici, jmenem Appricha. Býval to pak vždy
pro všechny přítomné den radosti a vzdělání. Cti
hodný Klement jedl ___dle svého zvyku — vždy
velmi málo, ale vedl hovor nábožný a uměl tak
krásně vypravovati, že všichni za stolem sedící bý
vali jako u vytržení.
Jeho malé obydlí shodovalo se zcela s jeho ži
votem a bylo úplným zjevem chudoby. Poněvadž
ale právě za velkým oltářem vlašského kostela se
nalezalo, mělo pro něho půvab zcela zvláštní a byl
s ním zcela spokojen v tom čase, kde byl kustra
něnosti podivným způsobem odsouzen. Oltář s Nej
světějším byl mu na blízku, a protož mohl také
zde, jako ve své celi varšavské, podobným způsobem
před svatostánkem na stráži státi a rozmluv se svým
Spasitelem okoušeti. Mimo to měl dovolení ze svého
pokojíku malou chodbou do modlitebny arcivévod
kyně Blaženy chod.ti, kdež pokojně dle přání srdce
svého modlitbě oddati se mohl. A že to činil mnohou
hodinu denně, nelze pochybovati; ale také se tvrdí,
že ctihodný kněz často i velikou část noci tam
ztrávil, a tomuto tvrzení nasvědčoval mnohý platný
důvod.

V této době ustraněnosti navštěvoval též velmi
rád kostel „Maria Hilf“ (Maria pomocnice) na před
městí téhož jména, kde matka Boží zvláště se uctívá.
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Avšak ne příliš dlouho trvala tato hluboká
ustraněnost sluhy Božího. Ještě roku 1809 zemřel
Don Luigi Virginie, dosavadní správce vlašského
kostela, jako obět lásky k blížnímu, na hlavničku,
kterouž jako dvě léta před tím P. Hůbl, utržil při
zaopatřovaní nemocných Francouzů v nemocnici, a
P, Hofbaurovi bylo až do ustanovení nového správce
místo zesnulého přítele zastávati.
Tak přišel k veřejné kněžské činnosti dříve,
nežli byl očekával, kteráž mu pak ani potom, když
abbé Klement Caselli spravcem vlašského kostela
byl jmenován, neušla; nebot Caselli, jsa již velmi
při letech, přenechal skoro všechny kostelní výkony
sluhovi Božímu, který je s radostí vykonával.
Nyní měla horlivost ctihodného Klementa zase
nějaké pole, a on dle možnosti prokazoval se též
na všech stranách činným.
Zprvu snažil se slavením služeb Božích na
mysli působiti a pobožnosti lid věřící vzdělávati,
aby tímto Způsobem alespoň poněkud nahradil ká
zání, jemuž dosud věnovati se nemohl.
A vskutku slavení služeb Božích ve vlašském
chrámu působilo mocně na jeho navštěvovatele, a
bylo všem brzy potěšným, brzy tklivě dojemným,
brzy mocně otřásajícím kazaním. Když bylo viděti
ctihodného kněze při ranní mši sv., kterouž oby
čejně míval, aneb jej slyšeti, an v neděli a ve
svátek odpoledne zbožným hlasem litanie se modlil,
aneb když někdo jej pozoroval v těch okamžicích,
v nichž ve slavném průvodu ciborium s oltáře po
stranního k oltáři hlavnímu nesl (což vždy se
stávalo v čas 40hodinné pobožnosti)
byl každý
co nejhlouběji dojat; žár lásky jeho, úcta, radost,
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pokora, kteréž ve výrazu jeho obličeje se zračily,
činily dojem pohnutlivý, vzdělávací a trvalý.
Mezi všemi pobožnostmi, jež P. Hofbauer ve
vlašském kostele slavil, nebyla žádná s větší slav
ností a nádherou konána, než pobožnost 40hodinná,
tak že v této příčině za jeho času Vlašský kostel
přednosti přede všemi ostatními si dobyl. Slavnost
tato byla mu tak milá, že ještě v pozdějších letech,
když již ředitelem Voršilek byl, ještě vždy ve vlaš
skěm kostele jí se súčastnil. Zvláště tam dochá
zíval, potřebné přípravy k tomu vykonat, slavil pak
při ní obyčejně velké služby Boží, aneb při nich
přisluhoval.

_

Když touto dobou přístup a jakýsi obor čin
nosti i vkostele Mechitaristů „na placku“ umožněn
mu byl, učinil to i tu s pobožností 40hodinnou
rovným spůsobem.
Ve vlašském kostele počal požehnanou práci
zpovídáním; zpovídal zde Němce i Vlachy; v se
botu ale chodil vždy do kostela Mechitaristů zpo
vídat chudé lidi, ku kterýmž pak obyčejně nějakou
řeč ku cti Matky Boží míval.
Tak stával se vždy známějším a dobří lidé
počínali k němu chvátati a jeho rady a pomoci
vyhledávati; také sestupovali se kolem něho mladí
mužové z rozličných stavů, kteří v něm vůdce s
nebe poslaného, otce a přítele uznávali. a — čím
déle s ním obcovali, tím více jeho takořka nebeskou
mocí kouzelnou k němu poutáni byli.
Ku prvním, které tehdy tak štastny byly, jeho
vedením a řízením se žičiti, patří též obě sestry
Biringrovy, které v procesu blahořečení obšírné a
krásné svědectví o ctihodném Klementu podaly. —
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Jejich otec často se s nimi sešel v domě pekaře
Appricha a slyšel jeho velice poučné a krásné vy
pravování, ato vzbudilo v něm živé přání, aby
jeho děti ve sv. náboženství od tohoto kněze vy
učovány byly. —- Sotva se osmělil prosbu tuto P.
Hofbauerovi přednésti, ale tento jevil se hned ochot
ným a přicházel od té doby velmi často do domu
jeho, byl i v časných záležitostech jeho rádcem a
až do smrti své zpovědníkem celé rodiny. U něho
skládaly děti svou první zpověď, a z jeho rukou
přijaly též první sv. přijímání.
Toho štěstí, vzíti první předůležité vyučování
v náboženství od muže Božího, požívala tou dobou
též mladá hraběnka Karolina Zichyova, kterou
rovněž k první zpovědi a přijímání připravoval a
odtud až do své smrti po cestách ctnosti vedl.
Dobrá hraběnka pamatovala se ještě r. 1865 na
mnohé malé výjevy ze svého tehdejšího obcování s
P. Hofbaurem, tak k. př. jak krásně s ní 0 nebi
mluvil, a jak jí — dotazující se v dětinné prostotě,
bude-li také v nebi míti velmi pěkné šatičky -—

odpovědělv laskavém pokárání: „Ach ty bla

hová! Ty nejkrásnější šaty, jakých bys
na zemi přáti si mohla, byly by ohyzdné
u přirovnání k slávě, kteréž v nebi budeš
účastnoul

Jak blahodárnývliv P. Hofbauerale na

mladou hraběnkou vyvíral, s dostatek z toho vy
svítá, že po celý život svůj si přála, Bohu v sa
motě klášterní zcela se zasvětiti, čehož však pro
vésti nemohla, poněvadž státi musela po boku tety
své, hraběnky Zichy-Ferariové; ale jakmile tato
dáma r. 1866 zemřela, již přes 60 let stará ještě
skutečně v Bruselu do řádu Salesiánek vstoupila.
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Tehdejší působení P. Hofbaura bylo také již
příčinou důležitých návratů do církve katolické; tak
v r. 1810 bratří Veitů, o nichž později řeč bude.
A byť by ostatně z této doby činnosti P. Hof
baura málo podrobného nám se bylo zachovalo, lze
nám předc ze svědectví Frant. Hemmericha, kteréž
ku konci kapitoly této uvedeme, poznati, jak sluha
Boží již za doby svého pobytu pří kostele vlašském
leskem svých ctností daleko zářil, a veliké množství
lidu k sobě poutal.
„V letech 1811 a 1812 — pravil Hemmerich
— přicházel jsem často do vlasského kostela, který
tehdy pod správou sluhy Božího Klementa M. Hof
baura stál. Jeho pokora a bázeň Boží tak mne
dojímaly, že anděla Božího viděti jsem se domníval.
Rád bych s ním byl mluvil, ale zástup mladých
mužů obklopujících ho, zavřel mi cestu k němu.

Muže,jako Hofbaura, neviděl jsem nikdy
ani ve Vídni ani ve své vlasti (Vircpurku).
II.

Ctihodný sluha Boží jmenován Zpovědnikem
a ředitelem Voršilek. — Cirkevní poměry ve Vídni.
Čtyřleté působení ctihodného Klementa u vlaš
ského kostela, jež zřejmě požehnání Boží provázelo,
zjednalo mu u velké míře důvěru a přízeň arcibiskupa
vídeňského, Zigmunda hraběte z Hohenwarthů. Když
tedy roku 1813 místo zpovědníka u Voršilek se
uprázdnilo, jmenoval k tomuto 'úřadu našeho sluhu
Božího, kterýž hlasu vrchního pastýře co nejochot—
něji uposlechl.
Ovšem nepatřilo pravidelné duchovní vedení
klášternic do oboru působení, od _sv.Alfonse členům
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kongregace vytčeného; opuštěnému lidu misiemi a
podobnými pobožnostmi duchovní pomoc skýtati
bylo by sluhovi Božímu mnohem vícepo chutibý
valo; ale z platných důvodů předc místo nabídnuté
přijal.
Na misie nebylo lze ten dobou ani pomysliti;
na druhé straně poskytovalo mu místo zpovědníka
Voršilek mnoho příležitostí i o duševní spáse lidu
v širším okruhu pracovati. Voršilky vyučovaly skoro
1000 dětí a měli mimo to pracovní školu a ústav
pro vzdělávání učitelek. Každé zdokonalení ducha
jeptišek, každé zvýšení jejich ctností přecházelo ne
odolatelně i na děti jim svěřené a. vniklo odtud
blahodárně i do rodin samých. Již tedy tím, že mu
jako zpovědníku Voršilek možno bylo ducha řehol
ního v nich povznášeti, je ku větší dokonalosti na
vozovati a v nich lásku a horlivost ve svatém ná
boženství rozněcovati, dostal se do postavení příz—
nivého, aby mohli o spáse duchovní velikého množství
mimo klášter bytujícího pracovati. Pak ale byl jako
zpovědník zároveň správcem kostela, mohl tu kázati,
zpovídati a jiné kněžské práce vykonávati, bylot
tedy možno i v bezprostřední styk s lidem přichá
zeti a o spáse jeho pracovati, a to dokonce snáze
a bez menších překážek, než v kterémkoli jiném
postavení.
Pro tyto příčiny P. Hofbauer nabídnutí arci
biskupovo bez odporu přijal; i viděl v tom jen
vůli Boží a v nabízeném úřadě poslání Bohem mu
poručené.
Dne 31. května, v den to svaté Angely Me
riciovy, zakladatelky Voršilek, nastoupil ředitelský
úřad svůj. Opustiv posavadní byt šel do jiného,
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kterýž byl v domě klášteru náležejícím, v provaz
nické ulici.
Uvedeme čtenáře na. několik minut do tohoto
nového příbytku sluhy Božího, kterýž byl dějištěm
veliké svatosti a velikých zázraků.
Abychom k němu došli, třeba nám stoupati
v neúhledném, starém domě tom 1) až do druhého
poschodí. Tam nalezneme byt ctihodného Klementa,
jediný totiž pokojík s malým přístěnkem vedle;
tento sloužil k uschování rozličných věcí; za pra 
covnu, ložnici a jídelnu, jakož i“ za modlitebnu po
kládal se pokoj, poněkud větší. Nuž, jak as to zde
vyhlíží? Zbožný žák P. Hofbaura co nejzevrubněji
nám nakreslil, co vše tam shledáno; nebylot mu
to zajisté prácí těžkou, jelikož nábytek sluhy Bo
žího brzy jest sečten. Dvě staré skříně na šaty,
malý stolek z měkkého dřeva, stará pohovka, ně
kolik židlí, postel, klekátko s křížem a s obrazem
Matky Boží, stojací hodiny bezcenné, několik starých
náboženských obraaů na stěně, tot bylo vše, co
v pokoji tom nalezeno. 0 jedny schody výše
měl P. Sabelli svůj byt, v kterémž později, když
kněz tento do Švýcar odcestoval, P. Stark bydlel,
jenž první léta ještě při vlašském kostele zůstal,
ačkoliv takořka po celý den ctihodnému sluhovi
Božímu na blízku dlel. Konečně bylo ještě mí
stečko jedno uschováno pro mladého Srnu, který
tehdy ještě studoval a tak štasten byl, že sám
sluha Boží jako otec jej ošetřoval a zaopatřil.
Jemu právě za tento podaný popis bytu P. Hof
1) Dům ten, jenž měl číslo 989, není více ve své staré
podobě; mezi roky 1840 a 1850, byl prodán a pře
stavěn; nyni má číslo 11.
13
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baura povinni jsme. Z tohoto bytu až do klá
štera v Janské ulici, bylo sluhovi Božímu asi sto
kroků choditi.
Na kostel, o nějž mu nyní pečovati, nebyla milá
podívaná; nebo byl nejen jako onen byt prost a
chud, nýbrž i náramně zanedbán. Jsa nečistý a
zpustlý byl též i velmi málo navštěvován; kázalo
se tam jen o největších svátcích — velikonocích,
letnicích a vánocích — a konala-li se v neděli a
ve svátek a několika málo jiných dnech před vy
stavenou nejsvětější svátostí litanie, byla tu často
sotva jediná osoba, kteráž odpovídala „Oroduj za nás !“
Lze si představiti, že sluha Boží s velikým
bolem smutný stav svého kostela pozoroval. A jest
liže i onen byt, kterýž dostal, velice se mu líbil,
na tento kostel nemohl pohlížeti než se slzami.
Ve zpustlosti kostela a jeho smutném stavu
viděl však P. Hofbauer obraz bídného stavu chrámů
vůbec, jenž zcela obyčejným byl a tu nemoc označoval,
kterouž ten čas vůbec stonal. Byly všudy více méně
opuštěny, ozdoby a slavný kult z nich vypovězeny,
— aniž třeba tomu se diviti.
Služba Boží není nic jiného, než výraz víry.
Je-li víra ve skutečnou přítomnost Páně ve svato
stánku živá, pak prokazuje se tomuto všestranná
příslušná čest; kostel se vyčistí a vyzdobí, a o sla
vení bohoslužby co nejvíce se pečuje; křesťanský
chrám nebude pak považován za menší chrámu sta
rého zákona, kterýž byl jeho obrazem a dle před
pisu Božího s velikou“nádherou a leskem vyzdoben
býti musel. Počíná-li však dětinná, ducha i srdce
prostoupající víra potuchovati, pak-zmizí sám sebou
i její výraz, a viditelný, všeliké okrasy prostý, holý
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chram hlásá. také prázdnotu vnitřního chrámu srdce.
A právě v době příchodu P. Hofbaura do Vídně
ochabovala v přemnohých srdcích katolická víra &.
ve mnohých úplně potuchla; smutně to ovoce směru
doby předchozí josefínské.
Co se týče tehdejšího arcibiskupa vídeňského,
Sigmunda, hraběte z rodu Hohenvvartů, dlužno k jeho
cti říci, že byl smýšlení zcela římsko-katolickěho a
život příkladný vedl. Narozen dne 2. května r. 1730
v Gerlachsteinu v Krajinsku, vstoupil r. 1748 do
tovaryšstva Ježíšova, kdež užito ho bylo ku vyučo
vání mládeže a k misiím. Pět let po vyzdvižení
tovaryšstva Ježíšova povolán byl ke dvoru velko
vévody Toskanskěho, aby vyučoval arcivévodu (po
tomního císaře) Františka I. Roku 1792 stal se
biskupem v Terstu a šest let později ve Sv. Hipolytě
Když roku 1803 arcibiskup vídeňský, kardinal
Migazzi, zemřel, povolal jej císař František k sobě
a ukázal mezi řečí na obraz Hohenwartův, kterýž
visel v jeho kabinetě, žertovně se tázaje: ,Znáte-liž
tohoto biskupa? Kdo jest on? Hrabě Hohenwarth
odpověděl: Ovšemt ho znám: jest to biskup svato
hipolytskýl“ -,Mý-líte se,“ odvětil císař, „jest to
arcibiskup vídeňskýl“ Tímto způsobem oznámil mu,
že jej jmenoval arcibiskupem vídeňským.
Hohenwarth žil velmi jednoduše: všechny své
příjmy rozdělil chudým. Ve svých duchovních cvi
čeních byl velmi přísný. Miloval P. Hof baura, hlavně
ale jeho žáka &.přítele Zachariáše Wernera, který
jednou celý rok u něho bydlel a jeho úplné důvěry
požíval.

'

Avšak při všech svých dobrých a šlechetných
vlastnostech nebyl Hohenwarth přecepravým mužem
13*
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pro onu dobu a pro první biskupskou stolici v moc
nařství. Nastoupiv již ve stáří 73 let arcibiskupské
křeslo, nebyl více s to rázně sobě počínati a se
stářím přibývajícím — (zemřel brzy po sluhovi
Božím dne 30. června 1820 v91. roku věku svého)
— ubývalo mu přirozeným způsobem vždy více du
chovních sil. Stářím sešlý pan byl vládě zcela vhod,
nebot nechal ji a své kanovníky, mezi nimiž zcela
nevěřící mužové byli, diecésí vládnouti, aniž by v čem
odporoval, a naříkal—li i na smutné poměry, byl
nicméně přesvědčen, že by odpor pranic neprospěl.
Tehdy odvážil se jen málo kdo ze třídy vzdě
lanců veřejně za křestana římsko-katolického se vy
davati: vždyt považováno to za pošetilost a za ne
dostatek smýšlení vlasteneckého. Kněz věrně římsko—
katolický smýšlející nemohl v této politování hodné
době žádného úřadu důležitějšího a vyšší důstoj
nosti dosíci.
Jaké medle odvahy, jaké hrdinné statečnosti
bylo tu potřebí, aby kdo v takových okolnostech
neohroženě víru svou vyznával; a věru není to 8 po
divením, že veliká většina lidu, třeba víry své ne
zapírala, přeceku srdnatému vyznání víry nedospěla a
že tedy kostely samy ve' své zpustlosti a opuště
nosti všudy na odiv stavěly nevěru aneb aspoň ve
likou vlažnost u víře.
Odvahon však, jakouž tehdáž málo kdo se ho—
nositi mohl, měl do sebe náš ctihodný Klement
v plné míře. Nedbaje smýšlení skoro všeobecného,
osvědčoval se směle ve Vídni slovem i skutkem
jako kněz ryze katolický.
To ovšem v mnohých duchem časovým pro
jatých myslech vzbudilo nenávist a nepřátelství
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proti sluhovi Božímu; ale ve mnohých jiných pů
sobilo zcela opačně. — Brzy stal se duchovním
střediskem nových lepších snah, akruh jeho činnosti
šířil se vždy dále'a dále. Léta, po kteráž ještě při
kostele Voršilek pracoval (1813—1820), byla velmi
úrodná. Pokora a skromnost zahalovala je snad více,
než mnohá léta dřívější, jež ztrávil na vinici Páně;
— avšak právě tato byla dobou, kteréž oživení ryze
katolického ducha ve Vídni a Rakousku vůbec při—
pisujeme, a v nichž Hofbauer vykonal hlavní úlohu
svého života.
Pro souměrnost zevnějších okolností životních
našeho sluhy Božího v těchto sedmi letech bude
nám při jejich líčení odchylovati se od chronolo
gického pořádku a tudíž uvažovati budeme v bu
doucích kapitolách rozličné způsoby, v nichž apo
štolská síla a láska sluhy Božího na venek se je
vila; avšak napřed ještě uvedeme denní pořádek,
jakýž tou dobou ctihodný Klement obyčejně zacho
vával. —
Ráno vstával velmi časně, — obyčejně o třetí
hodině. Pak zanotil, — jak dosvědčilEmanuel Veith,
který počítal se k největším ctitelům sluhy Božího
a velmi často v jeho pokoji spal, — oblíbenou svou
písničku.
„Vše ku chvále, slávě Boží,
vždy ať Boží česť se množí
oddechem i praci mou.
Bohu svému dávám celo
život, duši svou i tělo,
Pán dejž k tomu milosť svou.
Požehnání své vylévej,
s pomocí svou neprodlévej,
() Maria při mně stůj,
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ať milostiv Bůh mi můj.
Když jdu z bytu, kdy v něj vkročim,
Tobě, Bože se poroučím.
Řid, ó Pane, prosim stale,
všechny kroky mě k své chvále.“

Takto posilněu šel po své práci, a nic, ani jek)
choroby tělesné, ani prudký lijak, ani kotouče sněhu,
ani ostrá zima, neodvrátily ho od prací povolání
jeho. Vykonav své modlitby a nějaké rozjímání,
ubíral se pak do kostela; jednou neb dvakráte za
týden šel již velmi záhy do chrámu, ne právě blíz
kého u Mechitaristů, ,na plácku,“ Zpovídat chudé
lidi. Odtud vrátil se do kostela voršilek, aby izde
jeptiškám a jiným věřícím tutéž službu prokázal.
Prvé nežli do Zpovědnice vstoupil, poklekl v nej
hlubší pokořena stupních oltáře a klaněl se dlouho
Kristu v nejsvětější svátosti. Pak zabýval se mnoho
hodin zpovídáním. Teprve pozdě, — často, když
zpovědi příliš ho zaméstnaly, okolo 1/212. hodiny,
obyčejně ale okolo 10. hodiny — sloužíval pak mši
svatou s obyčejnou svojí pobožností a skroušeností,
kterouž bylo lze také pozorovati, kdykoli uděloval
jeptiškám a věřícím svaté přijímání.
Pracovav po více hodin v kostele, vracel se do
svého bytu, kde s P. Starkem a Sebellim rozmlouval,
záležitosti kongregace a jiné věci obstarával a též
těm, kteříž za radu a odpověd ho prosili, po vůli
byl. K poledni konáno bylo se všemi přítomnými
zvláštní zpytování svědomí a pak modlili se lore
tanské litanie, jak sv. Alfons svým synům to pře
dopsal.
Obědjeho byl velmi jednoduchý; z jídel, kteráž
mu od Voršilek byla přinášena, nepožíval nikdy
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mnoho; také nesedal za stolem, nýbrž sloužil vždy
jiným; chodě sem a tam snědl několik sonst, mnohdy
však se ničehož ani nedotekl; při tom však ply
nuly z úst jeho tak svaté řeči, že druhové jeho vždy
svatě rozníceni byli.
V odpoledních hodinách navštěvoval rád ko
stely, — zvláště často oblíbeny jemu chrám Panny
Marie Pomocnice a pravidelně i ty, kdež konala se
40hodinná pobožnost a kde klaněje se nejsvětější
svátosti s největší zbožností prodlel. Též nemocné
navštěvoval, kteří bydleli v odlehlých předměstích,
anebo stydlivé chudé, jimž peníze a pokrmy přinášel.
Jednou neb dvakráte do roka činil osmidenní
exercicie, kde pak, aby úplně samoty užil, celé ho—
diny v kostele se zdržoval. Také když chtěl vy

hnouti se přílišným a potížným návštěvám, utí
kával se tam.
Byl-li za to žádán, šel i odpůldne do kostela
Voršilek zpovídat; některé žáky a ctitele své vy
slýchával doma, v komůrce vedle bytu svého. U večer
naplnil se tento mladými lidmi, zejmena studují
cími, a tu vedly se pak hovory, kteréž velmi mnoho
dobrého ovoce měly. Když přátelé a žáci se vzdálili,
dal si pak obyčejně sluha Boží od některého svého
domácího ještě kus sv. písma, nejvíce ze starého
zákona neb ze skutků apoštolských, jež velmi rád
poslouchal, předčítati, pak zůstal samoten, a po
modliv se vykonal — alespoň 0 dnech řeholí při
kázaných — na sobě disciplinu; pak v pozdní již
hodině odebral se na krátký odpočinek.
Tak plynul mu blaženě den po dni. ,Byl za
městnán celý den ve službě Boží, posvátnými úkony
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apracemi o spásu duší ;“ tak díoněm vším právem
kardinál Rauscher.
Než často stávalo se, že inoci ktomu užíval!
mnohý nemocný, umírající utekl se k jeho lásce a
P. Hofbauer neváhal nikdy, žádané útěchy mu po
skytnouti; a ztrávil-li takto noculůžka nemocného,
ubíral se hned odtud ráno do zpovědnice.—,V pravdě
dobrý a věrný- to sluha, kterýž život svůj tráví ve
službě Pána svého a ani jediné minutě nedává uply'
nouti bez užití k jeho cti.
III.
Ctihodný sluha. Boží -—světlo viry.

Ctihodný pekařský tovaryš byl by nikdy apo
štolem Vídně se nestal, kdyby ve všem jeho počí
nání, jeho řečech a skutcích, divotvorná, Svět pře
máhající síla byla se neobrážela, kteráž druhdy
chudé galilejské rybáře k apoštolatu uschOpnila, tak
že uprostřed zkaženého, v bahno všelikých neřestí
zabředlého světa pohanského zakládali osady kře
stanské, v nichž utěšeně kvetla nevinnost, trpělivost,
hrdinnost a pokora, takže k nim plni udivení a.
úcty vzíráme.
Víra, _— tento základ pravé spravedlnosti a
všeliké duchovní stavby — byla též v srdci našeho

sluhy Božího pevně založena a jako „pochodeň

víry jasně svítící a plápolající,“ - dle
výrazu žáka jeho P. Bartoloměje Pajalicha, 1) —
vystoupil před veřejnost a osvěcoval temnosti a za
hříval srdce vystydlá.
1) Tohoto zovou Dr. Em. Veith a. P. Srna ve svých
řísežných výpovědích „mužem v pravdě svatým“
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Nad míru četné & krásné jsou výpovědi, které
od svědků v processu blahořečení o víře ctihodného
Klementa činěny byly; na důkaz toho stůjtež zde
některé z nich; bohužel vidíme se nuceny, pro

stručnost nezbytnou mnohá krásná místa pominouti.
„Víra Hofbaurova,“ dějí svědkové, „byla nad
skálu a železo pevnější; co víry se týče, nepopustil
ani s vlas.“ „S živou a neoblomnou vírou bral vše,“
praví kardinál Rauscher, jeden z tehdejších jeho
žáků, ,co nám dobrota Boží zjevila a církev k vě
ření předkládá.“ ,Nikdy,“ vyznává jiný, „v životě
svém nepoznal jsem člověka, kterýž by byl víru tak
pevnou a nezvratnou měl, jako on. Ryzí, římsko
katolické smýšlení bylo tehdy vzácností, zejmena
u osob, které študovaly; neboť celá literatura byla
rozumářstvím a bludařstvím prosáklá. Často děkoval
P. Hofbauer milému Bohu, za to největší dobro
diní, že měl nábožné, katolické rodiče a zvláště ve
lebil Boha, že od zbožné matky své v pravém ná—

boženství a bázni Boží vychován byl. Víra jeho
byla tak pevná, že častěji říkával: za víru nelze
mi žádné odplaty doufati, protože mi nikdy nebylo
přemáhati pokušení proti víře, a. žebych sám sobě
násilí činil, kdybych nějaké učení církve v po
chybnost bráti chtěl.“ Byla-li kdy řeč o nevěrcích,

říkávals politováním: „O mnoho-liž

musejí

nevěrci věřiti, aby nevěřilil'
„Světlo víry,“ vypravuje Voršilka Jakoba z Wel
schenavy, bylo mu vůdcem při všech činech. Víra.
byla stálým pravidlem všech jeho krokův a skutkův,
byl živ jediné z víry. Jak na kazatelně tak i ve
všech svých rozmluvách mluvil velmi často a se

zvláštní živostí o milosti víry zhusta dodávaje:
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,Kdo nema živé víry, tomu jako báj ky
znějí i nejvzešenější pravdy našeho sva
tého náb ož e nstv L“ A velebě velikou zásluhu

víry, říkal: „Kdybych mohl tajem st ví naší

svaté víry očima otevřenýma zír ati,
zavřel bych je, jenom, abych o zásluhu
víry se ne připravil. Očím svým tolik ne
důvěřuj i, jako neomyl ným výrokům naší
svaté církv e, nebot tato nemůže u věcec h
víry nikdy poblouditi, ale oči mé jsou
mnohým přeludům po drobeny.' V tomto
smyslu pravil jednou, ukazuje na obraz na stěně

visící: „Méně pochybuji, že trojj edi ný
Bůh jest, než že zde na zdi obraz visí!
Kanovník Greif tvrdí, že víra sluhy Božího
byla nade vši pochybnost povznešena; vždyt byl
Božím nástrojem k oživení víry tou dobou hasnoucí,
aby opět ožila zdárně v srdci těch, kteří zlým směrem
časovým svedení k ní zcela lhostejnými se stali.
Jeho přítel a žák, šlechtic Antonín Pilát, jest
toho přesvědčení, „že na P. Klementovi ctnost víry
přede všemi ostatními se stkvěla. Při všem, co mluvil,
měl jen čest Boží na zřeteli. Vždy bylo na něm
viděti, jak svatou vírou všecek proniknut jest.'Il
„Při každé příležitosti,“ praví P. Bedřich Binn
S. J. ,za veliké štěstí prohlašoval, že se narodil
v lůně církve katolické, a živě litoval nekřestan
ského ducha času. Castěji vyprávěl se zvláštní za—
libou, co čteme v životě svatého Ludvíka. Když
tomuto bylo oznámeno, že Kristus Pán v nejsvě
tější Svátosti viditelně se ukazuje, a vyzván byl,
aby sám o tom se přesvědčil, odpověděl : „At tam
jdou nevěrci, má víra tohoto důkazu nepotřebuje.“
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Nepochybuji, že by to bylo bývalo jeho největší
radostí, za Boha krev svou vycediti.
„On měl jenjedno před očima avsrdci: Boha
a věrnost. Tento prostý a přímý směr všech jeho
myšlenek, žádostí a skutků nebyl ničím rušen.
Veškeré prostředky, jichž k obrácení a vedení duší
užíval, čerpal z prosté víry katolické a z praxe
církve svaté. Vážil si i věd přírodních; ale vědě
svatých dával přednost přede všemi. Často pama
toval se na verš: Moudrosti z' kněh neznám, ale
vejdu v mocnosti Páně. (Žalm 70. 16).
A často již uvedený P. Čech, mluvě o víře
ctihodného otce svého, dí: Jako svědek očitý mohu
dotvrditi, že sluha Boží živou vírou v tajemství
našeho svatého náboženství proniknut byl. Toho
nejevil pouze radostí, s jakou každé příležitosti se
chápal, o Bohu a věcech božských mluviti, nýbrž
též onou veselou bezpečností a utvrzeností, s jakou
svaté tajemství vykládal. Bylo na něm pozoro
vati tak hluboké přesvědčení, že by své. slova rád
krví svou byl potvrdil.“
„Při každé příležitosti, - dí jiný svědek, —
v dobrých i zlých okolnostech, osvědčoval nadoby
čejnou křepkost víry a neunavnou horlivost, jí se
zastávat—i. Tak mocný byl v něm žár víry, že jim

i srdce jiných rozněcoval.'
Dle výpovědi řeholní sestry Tadee Taxbóckové

říkával ctihodný sluha Boží: ,Nepoch opu ji,

jak může člověk živ býti bez víry. Člověk
bez víry jest mnějako ryba vně vody.“
Jiní opět slyšeli be, an pravil: Jsem pyšný,

ješitný, jsem hříšníkem a ničemujsem

se nenaučil; ale jedno z Boží milostí
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předce mám: jsem naskrze katolickým.
Víry své bych s nikým nezaměnil.“ V ní
čemjiném neuměl se chlubiti, než že jest katolíkem!
Krásně vysvítá jeho víra z následující modlitby,
kterouž, jestliže nesložil, alespoň pilně tiskem roz
šiřoval:
O Vykupiteli můj, což by byla již se přiblížila
ta strašná doba, kdežto s tíží jen několik křesťanů
najdeš. oživených duchem víry? Zdaliž jsi nás
z hrozného hněvu svého zbavil svrchované ochrany
své? Snad nepravosti a porušenost mravů dítek
Tvých vzbudily proti nám neodolatelně Tvou mstící
spravedlnost ?
Zakladateli a zdokonateli víry naší ! Zapřísa—
háme Tebe v hořkosti skroušených a pokořených
srdcí svých, nedopouštěj, aby u nás uhaslo světlo
svaté víry. Rozpomeň se na dávná slitování svá,
shledniž milostivě na vinici svou, již štípila pravice
Tvá, jenž krví tolika tisíců veleslavných mučedníků
skropena, slzami tolika statečných kajicníků svla
žena, potem apoštolův a modlitbami tolika vyzná
vačův a nevinných panen zúrodněna jest.
Prostředniče božský! pepatř na ony horlivé
duše, jichžto ruce čisté k Tobě pozdvižené, usta
vičně prosí o zachování víry pravé, tohoto draho
cenného daru. Zadrž, spravedlivý Bože, zadrž ortel
zavržení našeho, odvrat očí svých od nepravostí
našich, a popatř na nejdražší tu krev, kteráž na
kříži vylita, spasení nám zjednala, a o ně až posud
každodenně na oltářích našich za nás volá! Zachovej
nám pravou, římsko—katolickou víru!
Necht nemoci nás zarmucují, necht mrzutosti
nás hubí a nehody nás skličují : jen nám zachovej
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svatou víru naši; nebot tímto nejvzácnějším darem
obohaceni, každé utrpení sneseme a nic blaženosti
naší neporuší. Ale zbavenu býti víry, nejdražšího
to pokladu, bylo by pro nás neštěstím nevýslovným,
nesmírným.
O Ježíši, zakladateli víry naší! čistou nám ji
zachovej; zachovej nás v lodičce Petrově, ve věr
nosti a poslušnosti k nástupci jeho, místodržiteli
Tvému zde na zemi, aby jednota svaté naší církve
udržena, svatost její zveličena, stolice apoštolská
chráněna a církev obecná blahodárně rozšířena byla.
0 Ježíši, zakladateli víry naší ! zachovej a osvit
i našeho zeměpána. Obrat a pokoř nepřátely své
svaté církve. Králům a' knížatům křestanským a
všemu lidu křesťanskému popřej pokoje a pravé
jednoty! Posilniž a zachovej nás všechny ve svaté
službě své, abychom Tvoji byli vživotě i ve smrti.
Amen.
O Ježíši, zakladateli víry naší! Ano ——Tobě
živ jsem. Tobě umírám. —
Tvůj jsem živ i mrtev. Amen.
(Na. to pomodlí se Skrát Otče náš, 5krát Zdrávas
Maria, Věřím v Boha a sláva Otci atd. na úmysl
svaté církve katolické).
Velmi často také napomínal k modlitbě za
milost setrvání u víře, a k tomu odporučoval násle—
dující modlitbičku:
„Otče milosrdenství, shledni na tvář Krista
svého, který mocným hlasem a slzami za nevěstu
svou, naši svatou matku, církev prosí. Pohled Otče,
můj, na krvavý pot, na strašnou korunu trnovou,
na ruce a nohy hřeby probité, na rány našeho
bratra Ježíše Krista; slyš„Otče, ty vzdechy mile
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ného Syna Svého na kříži! Nebe se třáslo, skály
se pukaly, jak neměl bys Ty k milosrdenství se
skloniti? Zachovej všechny, kteří upřímným srdcem
Tě vyznávají ve svaté víře, zachraň je před faleš
nými proroky, kteří obcházejí v rouše beránčím,
uvnitř ale jsou vlci hltaví. Znič jejich moc, aby
záměry jejich byly zmařeny. Milosrdný Bože, uděl
věřícím Svým té milosti, aby vždy v jednotě a
a lásce Tebe milovali, za Tebou až do smrti setr
vale kráčeli a jednou na věky Tebe chválili a ve
lebili' 1)
Při této své pevné víře nechtěl sluha Boží ni
čeho věděti o mnohých důkazech a přál si, aby
slabý rozum náš v úctyplné hrůze opodál věrouč
ného tajemství stál a jeho hloubky vystihnouti se
neopovažoval. Jeho žák, P Madlener vypravuje:
„Sluha Boží říkal, že z rozumu vzaté důkazy
náboženství jen pro začátečníky důležity jsou; za
silnější a přesvědčivější měl důkazy historické, je
likož Bůh v dějinách se zjevoval. Za nejvyšší skutek
v dějinách považována. byla od něho katolická církev.“
Něco podobného dosvědčujei kardinál Rauscher:
„Za našich dnů,“ dí on, „nemilují toho hlásatelé
nevěry, aby příliš o náboženství se hádalo, tot prý,
říkají, jsou věci zastaralé; pokrok toho vyžaduje,
aby náboženství úplně bylo zapomenuto. Tehdáž
ale bylo mnoho hádek o předchozích článcích nábo
ženství vůbec, na kterých jako na svých přirozených
podmínkách zjevené náboženství spoléhá &tyto před
chozí články byly bud: přímo popírány aneb chytrá
1) Řeholní sestra Voršilek „Tadea Taxbócková, slyšela
tuto a jiné krásné modlitby z úst sluhy Božího, a
uchovala je věrně ve své paměti.
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ckými výklady podmílány. Sluha Boží pohrdal všemi
umělůstkami. Když jsem s ním o důkazech prav
divosti křesťanství mluvil, odpověděl mi: ,Jsoucnosť
křesťanství jest sama o sobě nejsilnějším a úplně
postačitelným důkazem jeho pravdy, a příklad ne
pochybné a láskou účinné víry působí mocnéji nežli
nejpřísnější slovní důvod.“
,Nenávidělť,“ dí kanovník Eduard rytíř z Un
khrechtsberku, „zbytečného hloubání, jehož na Něm
cích často káral, jelikož pravdu, kterou Bůh člo
věku tak blízko postavil, v dálce hledají. Proto vy
znamenávala se jeho kázaní a povzbuzování vzne
šenou prostotou a velmi rád uváděl slova Spasite

lova: ,Velebím tebe, Otče, Pane nebe

i země, že jsi skryl tyto věci před mou

drými a opatrnými a zjevil jsi je ma
ličkým.'
Tato prostota a pokora, s jakou sluha Boží
rozum víře podroboval, nezůstala ale bez odměny;
nadpřirozené světlo osvěcovalojeho rozum tou měrou,
že nadobyčejnými vědomostmi obdařen a bohatě
nadán byl. Vždyť sám o sobě pokorně vyznal, že
ničemu se neučil: ale každý obdivoval se hlubokým
jeho vědomostem a mnozí právem domnívali se, že
Bůh nadpřirozenou cestou, zváštní milostí tak bo
hatých poznání mu udělil, že nejučenější muže po
učovati a vésti mohl a všem ku podivu byl.
„Ve svém mládí,“ pravil P. Král, „jen krátký
čas studoval, pak ale dlouho pekařil a poustev
niěil,imohloby se mysliti, že nepatrných vědomostí
v mládí nabytých, opět pozbyl. Také svá studia filo
sofická a bohosloVná v nejkratším čase dokonal a
sotva na knězství posvěcen, byl již tolik zaměstnán,
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že nelze věděti, kde dobyl si tak důkladných vědo
mostí, pro kteréž od jiných obdivován byl. Nejučenější
mužové předkládali mu otázky a pochybnosti, na
něž zcela správně uměl odpovídati.

„Byl-li mu předčítán nějaký spis, aneb před
nesl-li mu někdo tvrzení v nějaké knize prose ho
za posudek, hned bez dlouhého zkoumání nemno
hými slovy naznačil, co nebylo zcela katolické. Při

tomžertemdokládal: „Já mám nos katolickýl“
chtěl žertem tím zajisté zatajiti, že podáno mu
shůry vyššího světla.“

Jiný jeho žák, kanovník Veith, jehož ostrovtip
ode všech se chválí, praví taktéž: „Literární a bá
snická díla, učené hypothesy, věroučné spekulace
a mystické nauky posuzoval s podivuhodnou rych
lostí a bystrostí ducha. Nemohl toho zastříti, že
takové pravé neb domnělé ovoce vědy zkouší onou
vědou, již vzal způsobem nadpřirozeným. Mohu toho
dosvědčiti zvláštními výroky, kteréž mu takořka bez
děky vyklouzly, při nichž pak obyčejně prstem
k nebi ukazoval. Uzdravování, kteráž se připisují
magnetickému vidění, naprosto vždy zavrhoval a
odsuzovalu'

„Nevím,“ dokládá jiný učený svědek, kde P.
Hofbauer své bohoslovné studie konal, byl však ve
všech bohoslovných předmětech dokonale vyučen.
Já i moji přátelé divili jsme se často obsáhlým
jeho vědomostem a způsobu, jakým těžké otázky
bohoslovné tak snadno rozřešoval.“

Víra ctihodného muže při této pevnosti a nad
vládě nad rozumem nemohla ovšem zůstati bez nej
většího vlivu na srdce jeho.
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Co spatřoval velkého, krásného, půvabného,
spasitelného v jasném světle víry, to zaměstnávalo
jeho myšlenky, tužby a žádosti a z vroucnosti viry
jeho prýštily se nevýslovná radost z modlitby, mysl
stále sehraná a hluboká úcta k Bohu a božským
věcem, zkrátka všechny ctnosti, kteréž označují život
z víry.
„Na sluhovi Božím,“ dí P. Král „naplnilo se
také slovo písma sv.:“ „Kde jest poklad tvůj, tam
také jest srdce tvé.“ K Bohu odnášely se všechny
jeho myšlenky a žádosti a nebyl-li zaměstnán skutky
lásky k bližnímu, vždy se modlil neb rozjíma1.“
„Ano ina přeplněných ulicích a náměstích ví—
deňských modlil se, zcela na mysli sehrán sv. růženec,
jejž pod pláštěm v rukou držel. I když nějakého
průvodce měl, obyčejně ničehož, neb jen velmi málo
s ním mluvíval, pokud toho totiž láska žádala.
Když jednoho dne P. Král k nemocnému ho
provázel, šel cestou mlčky. Konečně pravil: ,Zdaž
víte, co činím? Modlím se růženec“ A tak vyzval
i jeho, aby růženec se modlil. Rád se také mod
líval, jak kardinal Rauscher udává, na svých cestách
růženec ,Páně,“ totiž 33 Otčenášů ku cti 33 let,
kteráž Syn. Boží mezi lidmi ztrávil. Ostatně nelze
nám pochybovati, že dle příkazu apoštolova modlil
se bez přestání.“
,Lehko povznášel se duch jeho od zevnějších
předmětů k Bohu, s nímž ve svatém myšlení vždy
spojen byl: vracel se však k lidem zpět, když láska
toho kázala. Sám vídal jsem ho častěji, an seděl
s očima takořka zavřenýma uprostřed jinochů, jimž
z některé vzdělávací knihy něco se předčítalo. Bez
pochyby myslil při tom na věci božské, ale časem
14

—210—
obracel se zase k nám přívětivě a připojoval ku
čtení moudré poznámky.“
„Ve městě i na venku, v zimě jako v létě
chodil — jak mnozí dokázali -—vždy bez klobouku
maje hlavu jen černou čepičkou přikrytu. Činil to
na počest božské přítomnosti, na kterouž vždy pa
matoval, a ku cti svatých andělů strážných.
Jak velice sluha Boží toho pilen byl, aby stale
kráčelv přítomnosti božské velebnosti a ve všem po
čínání svém této zcela se oddával, lze poznati z péče,
8 kterouž na to pomýšlel, aby často a upřímně
dobré úmysly vzbuzoval. Nejen sám byl tímto svatým
cvičením velmi zaujat, a uměl při každé příležitosti

„Vše ku cti Boha mého“ vhodně pronésti,
nýbrž snažil se i jiných k tomu nakloniti, aby pilní
byli častého vzbuzování dobrých úmyslů. K jich
vzbuzování ještě se nám zachovala velmi krásná
formule, kteréž sluha Boží sestru Thadeu Taxbók
kovou přiučil, kteráž potvrzuje úplně výrok kardi
nála Rauschera, jejž jsme již slyšeli.
IV.

Ctihodného Klementa Marie úcta k tajemstvím vy
koupení; jeho horlivost o důstojné konaní služeb
Božích.

Libovonnými, milými kvítky zdravého, svěžího
života z víry jsou bez odporu pobožnosti, jež duše
svaté vždy tak rady a často velmi důmyslně pěstují
a konají. Dle povahy myslí, dle zkušeností, jichž
rozličná srdce lidska na cestě milosti zažila, dle
náklonností a vloh duchovních jsou pobožnosti ty
nejvýš rozmanité, více méně vroucné a obracují se
brzy k tomu brzy k onomu důkazu lásky a milo
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srdenství Božího, brzy k tomu brzy k onomu sva
tému nebeštanu; pročež také možno jest mluviti
o pobožnostech a duchovních cvičeních, kteráž ně
který svatý přede všemi ostatními zvláště konal, 3
miloval a jimiž k pestrosti velebené na oděvu ne
věsty Ducha svatého, církve, seč byl, přispíval.
Co se týče našeho ctihodného muže plna víry,
P. Hofbaura, podotýkají svědkové v procesu zcela
dobře, že pobožnost jeho obírala se hlavně veli
kými vznešenými tajemstvími vykoupení, vtělení a
utrpení Syna Božího a tajemstvím nejsv. Svátosti
oltářní.
Jeho úcta a pobožnost k tajemství, kteréž jest
počátkem našeho spasení, byla nad míru velká a
něžná. Dětátko Ježíš v jeskyni bethlemské zcela ho
k sobě upoutalo. Duše jeho bývala city radosti,
vděčnosti, pokory a soustrasti mocně dojata, jakmile
zraků svych k jeslím obrátil a zde velebnost Boží,
skrytu v tak veliké chudobě a nízkosti, spatřil.
Doba adventní a vánoční byla mu vždy dobou sva
tého nadšení. Proto používal také každé příležitosti,
aby posvátný oheň, jenž v duši jeho plápolal,
i v jiných rozžehl; i neustával krásné myšlénky
jaké o tajemství vtělení míval, svým přátelům a,
na kazatelně svým posluchačům nadšeně přednášeti.
Často a pln radosti kladl zvláštní důraz nato,
že Syn Boží svým vtělením ku větší cti nás po
výšil, než samé anděly, an naši přirozenost, nikoliv
jejich, na se vzal. Potomkem Abrahamovým se stal,
zvolával v udivení.

O Božím hodu vánočním poukazoval též rád
na krásný význam tří mší svatých, kteréž toho
dne každý kněz slouží. Říkal, že stává se to na

počest trojího narození Vykupitelova, věčného, čas
ného a duchovního. „První mše sv.,“ říkal, slaví
se o půlnoci: nebot jakož o půlnoci bývá nejtem
něji a ničeho viděti nelze, rovněž tak věčné naro
zení Syna z Otce jest rozumu našemu zcela nepo
chopitelno a úplně temno. Druhá mše sv. slouží se
na úsvitě, kde světlo a tma se slučují: nebot rovněž
tak jest i narození Syna Božího z matky v čase
dílem nepochopitelno, dílem pochopitelne, částečně
temné, částečně jasné. Konečně třetí mše sv. slouží
se k poledni: nebot jakož o polednách vše jasně
vidíme, jest nám také duchovní narození zcela jasným;
vždyt děje se v nás a změna v nitru našem jest
čitelná & makavá.“
Jakými myšlénkami v době vánoční as oplýval,
lze nám poznati z následujícího návodu, ve kterémž
sestře Tadei určitá cvičení pro čas adventní před
pisuje.
Tam stojí: Předně: Vzbud v sobě často víru
v tajemství vtělení Syna Božího. Za druhé: Klaň
se Synu Božímu, pro nás vtělenému, v nejsvětější
svátosti oltářní s takými city zbožnosti, jakož kla
něla se mu nejsvětější Panna, počavši ho z Ducha
Svatého. To čiň hlavně při mši sv., když kněz
v Credo při slovech: Et incarnatus est de Spiritu
sancto (vtělil se Duchem svatým) kleká. Za třetí:
Děkuj Bohu Otci, že Syna svého poslal, děkuj Synu,
že člověkem se stal, aby nás vykoupil, děkuj Duchu
svatému, jehož mocí Panna Matkou Boží se stala.
Za čtvrté: Modli se, kdykoliv zvoniti uslyšíš, kleče
pozdravení andělské a obnov při tom cvičení výše
jmenovaná; papežové obdařili odpustky modlitbu
„Anděl Páně.“ Za páté: konej skutky pokory, abys

—213—
pokoru Syna Božího ctila. Za šesté: Cvič se po
někud v sebemrtvení, alespoň vždy v pátek v ad
ventu. To však necht každý činí dle okolnosti
stavu svého. Za sedmé: Každého rána obětuj se
Bohu ve spojení s onou obětí, kterouž Ježíš za
naše spasení přinesl a říkej častěji: Zdrávas Ma
ria atd., jehož jsi, Panno, z Ducha svatého počala,
s kterýmž jsi Alžbětu navštívila“
Z lásky k božskému dětátku dal obrázek jeho
do ocele rýti a pak tu rytinu rozšiřoval. Bylt to
první náboženský obraz, který zase po dlouhém
čase vyšel, neboť s užívání svatých obrazů úplně
sešlo. Také za původ a rozšíření obrazu nejsvětěj
šího Srdce Páně jsou mu katolíci díkami povinni.
Zvláštním předmětem jeho pobožnosti bylo též
hořké utrpení Pána našeho Ježíše Krista. Že ne
mohl bez bolesti a nejsrdečnější soustrasti na ně
pomýšleti, věřiti nám jest již z toho, že často do
hlasitého štkání se dal, když mu bylo o něm mlu
viti. Stále napomínal věřících, aby o utrpení Ježí
šově rozjímali & pro Ježíše rádi trpěli. „Připomí
nával obyčejně,“ dí P. Pajalich, že Ježíš svým utr—
pením všechny naše strasti zasvětil, ano že i všechny
naše činy, byt samy o. sobě byly lhostejné, sjedno
cením s činy Páně se posvěcují.' Zřejmým důkazem
jeho lásky k Ukřižovanému, jeho úcty k drahocenné
Krví a k pěti ranám jakož i k nejsvětějšímu Srdci
Páně, jsou nábožná povzbuzení a modlitby, kteréž
i tiskem vyšly.
Že pak nejen Svátost divu a lásky plná, kteráž
ode dávna nevýslovný, sladký a mocný vliv na zbožné
duše měla, též i na jeho duši působila, sotva snad
potřebí dokládati. Či snad je některý svatý kněz,

jenž by nebyl naplněn velikou úctou k nejsvětější
Svátosti?
Viděli jsme již, jak P. Hofbauer, jsa ještě ve
stavu světském, v kostele sv. Salvatora ve Vídni
často od rána do poledne kněžím u oltáře přislu
hoval, jak ve Varšavě a později ve Vídni při ko
stele vlašském mnohé hodiny ve dne i v noci kla
něním se před velebnou svátostí trávil, a jak často
P. Čech, kterýž mu ve Varšavě při oltáři sloužil,
slzy lásky viděl, any mu při sv. přijímání přes
tváře kanuly. V této vroucnosti k nejsv. Svátosti
oltářní v pozdějších letech nic se nezměnilo, na
cpak, pobožnost jeho stávala se vždy vroucnější.
Svědkové v procesu blahořečení nemohou této
vroucnosti a něžné lásky sluhy Božího k nejsvětější
Svátosti dosti velebiti a velmi často o ní mluví;
i zachovali nám ty nejrozmanitější způsoby, jimiž
P. Hofbauer svou lásku na jevo dával.
Kdykoliv do kostela vstoupil neb mimo svato
stánek šel, zastavil se na chvilku a kleče klaněl
se božskému Vykupiteli. Často volal u prostřed neb na

koncikázání:,O předivná, božská Svátosti,

o úžasné tajemství, před nímž andělové,
na tvář padajíce, se třesou, Tobě se kla
níme.'

Velice k tomu prohlídal, aby Voršilky

každé hodiny Pánu ve Svátosti oltářní se klaněly

a jeho velebily, říkajíce při tom: „Pochválena

budiž nejsvětější Svátost oltářní ode

mne i všech tvorů nyní 3 na věky!“ Do
jemným způsobem mluvil často o této veliké Svá
tosti a napomínal k častému, ale hodnému sv. při
jímání. Jeho nad míru něžná úcta knejsv. Svátosti
jevila se mnohdy i hlasitými vzdechy; tak ku př.
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často zvolal: „O dobrý Ježíši,

ó poklade

nejvyšší, lásky nejhodnějšíl'

Všechnyko

stoly, kde slavila se 40hodinná pobožnosť, navště
voval a i jiných napomínal, aby tyto návštěvy ko
nali, aby takto odpustků dosáhli a za obrácení
hříšníků se modlili. Když ale před vystavenou nejsv.
Svátostí se modlil, vypadal jako proměněný. Rovněž
tak v sebe pohřížen se zdál, nesl—li v rukou nej
světější Svátost při průvodu nebo k nemocnému.
To pak bylo již z daleka na něm viděti, jakou láskou
zanícen byl k Tomu, jehož v rukou nesl. Dával-li
s nejsvětější Svátostí požehnání, bývali všichni,
kteříž ho viděli, jeho zbožností pohnutí a zcela une
šeni. Tvář jeho zdála se proměněna; bylo znáti, že
se svým Bohem obcuje, jakoby jej, již ne více za
střeněho ale tváří v tvář, viděl.

Jak ale sám vypravoval, bývalo to jeho nej
větší radostí, mohl-li četnému lidu sv. přijímání
podávati, aneb velebnou Svátost k nemocným do
nášeti. Též vždy napomínal, aby každý, kdož kolem
kostela jde, hlavy svě obnažil a nejsvětější Svátost
pozdravil. Velmi přísně vybízel k duchovnímu při
jímání a navštěvování nejsvětější Svátosti, tím, říkal,
zůstává duše s Bohem vždy spojena.
Časté sv. přijímání bylo tehdy ve Vídni vůbec,
ale zvláště mezi studujícími věcí zcela neobyčejnou;
jemu ale podařilo se, zavésti mezi svými četnými
kajicníky častější přijímání svátosti pokání a oltářní
a takto množství mladých mužů životu světáckému
vyrvati a Bohu získati. To pak má cenu tím větší,
an tehdy duchovní stav málo vážen byl a tudiž
zřídka kdo ze tříd vyšších do něho vstoupil.
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Mši sv.. sloužil ctihodný Klement s pobožnosti
v pravdě dojemnou.

Kardinál Rauscher vyslovuje se o tom krát
kými slovy takto: „Ze všech posvátných úkonův,
hlavně ale z přinášení oběti novozákonní, mohli
všichni přítomní poznati, že Bůh v srdci jeho oheň
svaté lásky roznítil.
Voršilka Jakoba z Welschenavy praví: „Nejen
jeho blahodějná a Duchem svatým planoucí kázání,
nýbrž i celý jeho život kněžský zcela podivuhodně
k tomu přispíval, že bohoslužba v našem kostele
vzkvétla. On jevil se v kostele s takou důstojností,
že nábožnost a uctivost všem vštěpoval; a když
kostelem kráčel, vstali bezděky všichni a s podi—
vením pohlíželi na něho. Když v oděvu kněžském
k oltáři přikročil, aby mši sv. sloužil, zdál se býti
pravým náměstkem Božím, plným veleby a důstoj
nosti. Víra a'pobožnost zářily z jeho obličeje, ba,
pohlížel-li kdo naň z blízka, domníval se viděti
láskou "hořícího seraflna, jenž před Bohem stoje
v rozjímání nekonečné dokonalosti a krásy Boží
zcela jest pohřížen; kdokoli s okem věřícím se díval
na P. Hofbaura, an mši sv. sloužil, byl zajisté sám
v srdci k pobožnosti pohnut a duchu jeho vtiskl
se vznešený a spasitelný názor 0 oběti mše sv. Po
dotknouti však dlužno, že ctihodný sluha Boží při
posvátných úkonech svých nikdy se nepitvořil aniž
přepínal; naopak, vše, co bylo na něm viděti, vy—
cházelo z čistého, láskou k Bohu přetékajícího srdce.
S takou to dojemoou pobožnosti sloužil denně mši
svatou.“

„Kdo chtěl se přesvědčiti o lásce jeho k Bohu,“
vypravuje Jakoba dále, „mohl to učiniti nejlépe,
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pozoroval-li ho, an mši svatou obětoval; nebot tu
býval celý zářícím serafinem, jeho tvář stkvěla se
radostí, když ve svých rukou držel a požíval toho,
jenž byl jedinou láskou srdce jeho. Mnohé sestry
pozorovaly ho důkladně, poněvadž příklad jeho nás
velmi vzdělával; já pak byla mezi nimi tou nej
zvědavější. Jednou, majíc dosti kdy, zůstala jsem
tak dlouho na kůru, až sluha Boží kostelem domů
šel. V koutku u okna, jímž lze do kostela viděti,
skryla jsem se, a tak viděla jsem ho, an ze sakri
stie vycházel a pak na stupních oltáře poklekl, a
pozorovala jsem, jak s nevýslovnou uctivostí a zá
řící láskou svému ve svatostánku skrytému Bohu
ohnivé polibení lásky zaslal. Pak šla jsem hned
]: sestrám a vypravovala jsem jim, co jsem viděla;
všechny z celého srdce se tomu těšily a řekly:

„Zajisté,slovapísmasv.: Kde poklad váš jest,
tam bude i srdce vaše, hodí se úplněku zbož
nému chování našeho otce duchovníhol'
Kanovník Dr. Veith stvrzuje, co tuto řečeno
a dokládá: ,Modlitby, kteréž na počátku mše na
stupních oltáře se říkají, odříkával vždy s takou
skroušeností jako ten, jenž za nehodna se má mši

svatou sloužiti!
Jiný podotýká totéž, an dí : „Jednoho dne viděl
jsem ho po kázaní mši sv. slaviti, a když před
oltářem obecnou zpověď (Confiteor) se modlil, zdál
se mi býti zcela zkormoucen a jako duchem božím
oživen a zcela proměněn. Tento obraz tane mi ještě
nyní po 44 letech co nejživěji před očima.“
Také Salesiánka Antonie Ottová ujišťuje: „Když
při mši Conňteor se modlil a v prsa se bil, zdál
se jmenem všech hříšníků lítost vzbuzovati. A paní
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Žofie Schlosserová psala z kláštera Novohradského
(8. července 1864):

,Nezapomenutelný a nesmazatelný zůstane obraz
zesnulého v srdcích všech, kteříž měli štěstí ho
znáti a hlavně když u oltáře konal svatá tajemství.
Ještě vždy slyším v duchu jak po mši svaté, při
níž uděloval s nejsvětější Svátostí požehnání, píseň

zanotil:

„Neopouštěj nás, () Pane
Ježíši, Ty nejsladší,
Ježíši, Ty nejsladší
Neopouštěj nás! —

„Často bylo pozorovati, že při mši svaté apři
rozdělování sv. přijímání slzy proléval. Neobyčejná
tato pobožnost sluhy Božího dokonce mu nevadila,
aby předpisy církve a rubriky mešní knihy zevrubně
zachoval. Svou prostou, ale vznešenou důstojností
a pobožností velmi působil na přítomné; proto tla
čili se, —-—
vypravuje

jeden

přítel

jeho

-—-žáci a

ctitelé jeho co možná nejblíže koltáři, aby se jeho
příkladem povznesli, a vážení mladí mužové štast
nými se pokládali, mohli-li mu při mši sv. přislu
hovati. Při úplném ostříhání všech od církve pře
depsaných rubrik či pravidel mešních dojímalo celé
jeho chování u oltáře tou měrou, že mužové osvěd
čené ctnosti, jako prelát Muzzi, tehdáž Uditore
v nunciatuře, velmi často posvátným úkonům v ko
stele voršilském obcovali, aby jeho pobožností po
vznešeni byli. Zvláště po konsekraci & po mši sv.
při díkůčinění zářila z tváře jeho živá víra ve sku
tečnou přítomnost Ježíše Krista v nejsvětější Svá
tosti; a mnohdy býval při díkůčinění ve skutečném
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vytržení, za kteréhož na žádnou otázku neodpovídal
a jako bez sebe býti se zdál.
Mši sv. sloužil vždy, i na cestách a v nemocech.
Castěji přisluhoval jako podjáhen s velikou po
korou mladším kněžím, kteří před vystavenou ve
lebnou Svátostí slavné služby Boží konali, čímž
přítomní, dle svědectví kanovníka Veitha, velmi
jeho pobožností se rozněcovali.
Tutéž velikou horlivost a totéž nadání, jakéž
jevil ve Varšavě, aby nejsvětější Svátosti náležitou
úctu zevnější zjednal a služby Boží co možná nej
slavněji konal, jevil též ve Vídni.
Když úřad správce kostela Voršilek nastoupil,
nalezl kostel, jak již řečeno, nečistý a zanedbaný;
roucha mešní byla stará a již obnošená a všeho
se nedostávalo, co oltář zdobívá. Ctihodný sluha
Boží počal ihned s obnovou. ——Kostel se vyčistil,
zdi nově se obílily; on sám při tom byl činným.

Pak utekl se ku svým dobrodincům, aby opatřil
nová roucha bohoslužebná a staral se „o bohatší
okrasu oltářů. Zákon, předpisující počet svíček při
tiché, jakož i slavné mši svaté, a pro pobožnost
40hodinnou, zachovával se tehdy ještě s bedlivostí
nad míru svědomitou. Ale P. Hofbauer měl tolik
odvahy, že si ho nevšímal. Ta skrovná okrasa světel,
kteráž proti zvyku církve římské a dekretům pa
pežů vládními dekrety bezprávně byla zavedena, zdála
se mu býti zneuctíváním milého Spasitele v nej
světější Svátosti, a proto dával vždy — po obyčeji
církevním

--——
oltáře přiměřeně osvětliti

a ozdobiti.

Jakož Boha miloval., miloval i okrasu domu
Božího; zde mělo všechno pamatovati na Boží ve
lebnost a vzbuzovati city úcty a vážnosti, a proto
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tedy se vší přísností k tomu přihlížel, aby posvátné
úkony co nejslavněji se dály. A vskutku, tou dobou
nekonaly se služby Boží nikdež, ani u sv. Štěpána,
s takovou důstojností a nádherou, jako u Voršilek.
Měly-li slaviti se rozličné svátky, připravoval vždy
již v kázaních věřící na slavnosti tyto; aby pak
co možná nejlépe i prostému lidu rozdíly jedno
tlivých svátků označil, dal zhotoviti obrazy, které
rozličná tajemství představovaly a při slavnostech
pak vystavovány byly. Také o přiměřenou vzdělá
vací hudbu se postaral a zcela dle ducha sv. Al
fonse si přál, aby to nejněžnější, čeho příroda po
skytuje, -- kdvětiny ozdobou oltářů byly. Často
bylo ho viděti, an ve vlastních rukou sám je při
nášel, jakož i voskovice, kteréž od dobrodincův ob
držel, a jimiž oltáře zdobil. To vše docházelo ve
liké obliby u věřících, kteří také velmi rádi ho bo—

hatými dary v tom podporovali.
Aby mohl úkony svatého téhodne dle úmyslu
církve svaté důstojně slaviti, vyprošoval si vždy
z Pazmanovského semináře několik levitů, kteří
s ním svaté obřady .pak vykonávali. To povznášelo
jak lid tak i tyto mladé kleriky, kteří ještě v pozdních
letech vyprávěli, jak byli pobožností P. Hoíbaura
potěšeni.
Boží Tělo s oktavou slavilo se zvláštní slav
ností! Denně míval v kostele slavný průvod, při
němž zpívala se čtyři evangelia a on s patrnou'ra
dostí a něžnou zbožností nejsvětější Svátost obnášel.
„Ty, jejž jen věřících zrak vidí
Zde u oblaku bělostném
Na statisíců žehnáš lidí,
Již klani se Ti v srdci svéml'
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Ku konci zapěl Te Deum a četné přítomný
lid pokračoval vesele ve chvalozpěvu.
Také pobožnost 40hodinná konávala se velmi
slavně ve voršilském kostele, a pro větší velebu
pozýval P. Hofbauer často apoštolského nuncia, aby
sám slavný průvod vedl.
Všemi těmito činy Hofbauerovýmí počal jeho
kostel, až dosud tak nepatrný a málo půvabný,
stávati se vždy oblíbenějším a hledanějším, tak že
celé dopoledne býval nábožnými naplněn, a nikde tolik
se nezpovídalo, jako v tomto kostele. Také kněží rádi
tam chodili mši sv. sloužiti jsouce dílem čistotou a
leskem domu Božího vábení, dílem také, aby s myslí
sebranou u svatého kněze napřed mohli se vyzpovídati.
Apoštolský nuncius přicházel sem častěji mši
sv. sloužit. Také kardinal Rudolf, bratr císaře Fran
tiška I. slavíval mši sv. vtomto kostele, prve nežli
do Olomouce odcestoval; a když kníže Odescalchi,
jenž později kardinálem, posléze pak jezuitou se stal
a v pověsti svatosti zemřel, do Vídně přišel, aby
kardinálovi Rudolfovi biret podal, vyhledal hned
sluhu Božího, vyzpovídal se u něho a sloužil ve
voršilském kostele mši svatou. Častěji vzdával tam
Bohu též oběť mše svaté Dr. Greif, vychovatel mla
dého knížete Bedřicha Schwarzenberka, při čemž
mu sám princ, jenž nyní ozdobou jest sboru kardi
nálův a prestolu arcibiskupského v Praze, jako po
korný sluha mešní po boku stál.
V.

Úcta sluhy Božího k Božské Matce a Svatým, jeho
láska. k ubohým dušem v očistci.
Jako v mnohém jiném, tak i v úctě a lásce
k matce Boží byl P. Hofbauer pravým obrazem
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svého svatého otce Alfonse. Jeho plamennou lásku
k Marii, jeho vznešenou úctu ku královně nebes,
jeho myšlení a jednání vzhledem na tento div ruky
Boží i on sobě přivlastnil.
_
Nejblahoslavenější Pannu chváliti a ctíti bylo
jeho stálou snahou. Její chválu s kazatelny hlásati
bylo též jeho největší radostí; tu plynula mu řeč
z úst jako sv. Bernardu, mluvil živě a s nadšením
a uměl v posluchačích vlastní své city probouzeti.
Když jednoho dne 8 kazatelny přišel, zvolal v sa
kristii láskou k Marii ještě všeoek unešen: „O jak

krásná jsi, přítelkyně má, jak krásná
jsil“

(Píseň Šal. 1. M.).
Jmenoval-li kdo matku Boží pouze „Maria:

bez jiného čestného přívlastku, těžce to snesl; chtěl,
aby pokaždé přidáván byl nějaký čestný titul, k. p.
nejblahoslavenější, nejčistší, Panna milosti plna,
útočiště hříšníků, matka milosrdenství, neb podobně.
Když jednou kdosi v jeho přítomnosti nejblah. Pannu
prostě „Marii“ jmenoval, ptal se ho, jak kardinal Rau
scher vypravuje, mluví-li snad o „Marii Egyptské ?“
Nepoškvrněné početí, bolesti Matky Páně, zvláště
ale tajemství zvěstování, v němž vtělení Kristovo
a mateřství Mariino pospolu ctíme, byly od jeho
dětství až do jeho smrti předmětem nejsrdečnější
pobožnosti. Zvonění ráno, v poledne a na večer,
kteréž pozdravení andělské zvěstuje, snadno nepře
slechl a modlil se při něm s velikou vroucností
„Anděl Páně.“ Uvidíme, jak toto zvonění na věčnost
ho provázelo.
Po příkladu sv. Alfonse choval též zvláštní
úctu ]: Matce Boží pod jmenem „dobré rady.“ Jak
jeden svědek v processu připomíná, přinášela mu
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tato pobožnost bohatě ovoce, nebot Matka „dobré
rady“ ho patrně osvěcovala; v mnohých rodinách
obraceli se v těžkých záležitostech k P. Hofbaurovi
o radu, a kdo jeho rady uposlechl, byl vždy šťastným,
a nikdo toho nelitoval, že ho poslechl.
Charakteristickou byla jeho láska k růženci.
Rád jmenoval jej svou „knihovnou,“ poněvadž při
něm život a utrpení Páně a Matky Boží mohl roz
jímati a lásku z něho pro svá kázaní čerpati. Skoro
vždy, na cestách i ve zpovědnici, míval v rukou
malý růženeček, jejž. od Pia VII. darem obdržel,
a modlil se ho ustavičně. Když jednou tento drahý
růženec. ztratil, prosil jeptišky, aby se modlily, aby
ho opět nalezl; a když sestra Tadea skutečně ho

nalezla, radoval se velice a pravil:

„Tím to

skutkem pomohla jsi mně hříšníky obra
ceti, nebot kdykoliv jsem za hříšníka
růženec se modlil, dosáhl jsem jeho ob
rácen í.“ Také Voršilky, svěkajicnice, proto častěji
napomínal, aby mu modlením růžencovým hříšníky
obraceti pomáhaly. Se zvláštní pobožností modlil
se růženec, byl-li volán k hříšníkovi, který již 30
neb 40 let se nezpovídal a obrátiti se nechtěl.
Ujištoval však, že modlitbou růžencovou od Boha
všech milostí dosáhne, a že jeho modlitba za ob
rácení hříšníků vždy byla vyslyšena, měl-li jen tolik
pokdy, aby mohl růženec se pomodliti. Oplývaje
v radosti říkával často k Voršilkám: „Pán da

roval mně opět jednu duši, za niž jsem“
se modlil růže noc;“ a pak jim také srdečnědě
koval, že jeho modlitbu modlitbou svou podporovaly.
Mladíkům, kteříž oddali se jeho vedení, dal
malé růžen ečky, kteréž nepozorovaně i na ulicích
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nositi a modliti se mohli, a radil jim, aby zvláště
na večer, když jim bylo vychazeti, růženec se mod
lili, by na přímluvu Panny Marie vystříhali se po
kušení k nečistotě, kteráž ve velkých městech tak
zhusta se naskytají. ,J sem přesvědčen,“ praví jeden
svědek v procesu, ,že sluha Boží tímto způsobem
mnoho hříchů zabránil a mnoho duší spasil.“
Úctu k Matce Boží, jižto sam tak pilně pě
stoval, snažil se vůbec i jiným milou a drahou
učiniti. „Nic neleželo mu tak na srdci,“ dí jiný
svědek, ,jako rozšiřovati úctu a pobožnost k nejbla
hoslavenější Panně. Proto každému, jak na kazatelně,
tak ve zpovědnici, co nejdůrazněji doporučoval vzý
vání Matky Boží o její mocnou pomoc a laskavě
prostřednictví. O jak často opakoval, že nikdo do
nebe nepřijde, leč skrze Matku Boží. „C h v a t ej to

hned,“ říkával,„ve všech svých potřebách

k nejblahoslavenější Panně; on a je s t
matkou milosrdenství, a vyprosí vám mi
losti u Syna svého. Nikdy neodepřel Syn
Matce své nějaké milosti; Syn nemůže
žádné prosby Matky svě odmitnouti, kte
ráž nalezla milost před Bohem, tak ž e
vždy milosti dojde.“
Zvláště hříšníky odkazoval k Marii, jakožto
]: jich útočišti a vysvoboditelce. „V Kristu milo
vaní bratři,“ zvolal jednoho dne v kázaní svém,
přesvědčivým, srdcejemným hlasem, sobě vlastním,

,nalezá- li se snad někdo mezi vámi, jenž
víry pozbyl, neb u víře ochábl, znám pro
něho lék, aby se Opět u víře sesílil. Mo
dlete se denně na kolenou nábožně a po
korně „Zdrávas Maria“ k Matce Boží, nej
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blahoslavenější Panně Marii a duše vaše
zkormoucené naleznou pokoje.
Schvaloval-li však modlitbu .k blahoslavené
Panně, nikdy předce neopominul připojiti, že pravá
úcta'Matky Boží především v následování její ctností
záležeti musí.
Aby své "milé matce a orodovnici svou úctu
osvědčil,také rád navštěvoval slavná podaní místa. Tak
byl již dříve v Loretě, v Altottinku, v Šašíně (Maria
Schoosberku) v Uhřích na hranicích moravských a
z Vídně navštěvoval skoro každoročně milé místo
poutnické „Maria-Colli“ v horách štýrských. Do
provázeli ho. tam vždy někteří jeho žáci, jako malíř
Filip Veith, Emanuel Veith, P. Madlener a Pajalich
a jiní, kteří těmito poutěmi nových svatých zá
palů nabyli.
Cesta konala se nyní arci“ po voze, — po
něvadž průvodčí jeho i léta pokročilá toho vyžado
vali, —- ostatně ale rovnaly se cesty tyto zcela
poutěm v mládí. Modlili se často, anebo vedli po
učné hovory; mnohdy začal sluha Boží též nějakou
nábožnou píseň ku cti Panny Marie, kterou uměl
nazpamět.
Jakou radostí ctihodný Klement pak projat
byl, když vstoupili na místo milosti, nelze popsati!
— Svatí zajisté pociťují větší měrou posvátnost
takových míst, než obyčejní synové lidští, živěji
ovívá je nebeský vánek, na těchto zázračných místech.
Srdce jeho naladilo se k hlasitému plesání,
viděl—li také jiné, ani naplnění dětinnou úctou
k Matce milostí, na místě svatém se modlili a zpívali.
Vstoupivše jednoho dne, P. Hofbauer a jeho
společník, do velikého poutního kostela, nalezli tam
15
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nesmírné množství lidu z rozličných zemí a roz
manitých řečí. Jedni zpívali německé, jiní české,
jihoslovanské, vlašské písně a vstupovali po sobě,
— v jistém

pořádku, ——do kaple

Matky

Boží,

uprostřed kostela stojící. Tam modlili se, — každý
po svém způsobu, dle svého citu, -— dle své bo
lesti neb radosti — v hluboké pobožnosti, a před
nášeli nejsvětější Panně všechny své prosby. Po
nějakém čase museli pak zase jiným místo postou
piti a opouštěli s dojatým srdcem, mnozí se slzami
v očích, kapli milostnou.

Při pohledu tomto byl sluha Boží hluboce dojat
a radostí nebeskou naplněn. Jásal radostí a pravil:

„Atjentu přijdoufilosofovéamně řeknou,
co as lid tento pohání, aby z dalekých
krajin do těchto opuštěných hor šel, a
tolika svízelům na cestě se podrobil. Kdo
je k tomu nutí? Jest nám zajisté doznati,
žejest to mocvíry, mocnáboženstvíkato
lického; filosofové se svými rozumovými
důvody zajisté nikoho by nepohnuli, aby
jen nohu pozvedl a otčinu opustil. Ach,
kdyby jen svatý Otec v Římě vlastníma
očima viděti mohl toto množství věří
cího lidu, jak by se potěšil! On plakal

by radostí. Tento triumf náboženství
byl by srdci jeho k velké útěšel'

Také návštěva klenotnice radostně sluhu Bo
žího dojímala. Viděl tu nesčíslné dary obětné způ
sobu nejrozmanitějšího, některé ceny převeliké, dary
císařův a císařoven, králů, arcivévodů, šlechty, jakož
i prostého lidu a ve vech těchto _darech spatřoval
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důkazy živé víry, pevné důvěry, dětinné lásky a
proto plesala duše jeho.
Po celou cestu poutní býval vždy ve zvláštním
radostném naladění mysli, kteréž mnohdy v oka
mžitý jásot propuklo. Sluha Boží a jeho společníci
poutní seděli takto jednou za stolem v Lilienfeldu,
— kdež bylo jim přenocovati, ——a tu pojednou

zanotil píseň k božské Matce a zpíval vesele:
„Vrch i dol se rozveselte,
Blahem zapěj každý věk,
Lilie &.růže stelte

Nejsvětější Páně v vděkl“

Každá sloha končila se slovy:
„Kolem jásavý rozvuč se hlas;
Každý, Matička, chválí Tě z nás!“

Zpíval při zavřených očích ale byl pln nadšení
a láskou k Marii zcela unešen.

Také hotov byl všechno činiti, aby poutníkům
vůbec příležitosti zjednal, by co možná nejvíce mi
lostí si nasbírali. Kanovník Dr. Veith udává, že
sluha Boží jednou na pouti do Mariecelly velmi se
zarmoutil, an shledal vmalém kostelíčku v Dornavě
skoro 100 poutníků, kterýmž by byl rád mši sv.
sloužil, kdyby byl o tom dříve věděl. Jelikož ale
již jí byl odsloužil, vyzpovídal ochotně, aspoň tolik
jich, kolik mohl.

Veliký ctitel královny svatých ale neobmeškával
také i jiné svaté vhodným způsobem uctívati.
K sv. andělům choval city nejhlubší úcty. Moc
ného archanděla Michala ctil jakožto ochrance církve
zvláštním způsobem a sv. andělům strážným jevil
takovou úctu, že k jejich poctě po městech i ves
nicích s nepokrytou hlavou kráčel, jakoby zástupy
15*
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nebeské pozdravoval, kteříž tu nad lidmi bdí a jich
ostříhají.

Jakou lásku měl k nejslavnějšímu z patriarchů,
k vyvolenému mezi svatými, sv. Josefu, snadno lze
pomysliti. Tento vždy ve společnosti Ježíše a Marie
se nalézaje, byl zajisté i tomu velmi milým, jenž
rád v této společnosti dlel. Sv. Josef byl jeho milým
spomocníkem a za takového doporučoval ho i jiným.

„Ve všech potřeb ách a důležitostech,“
říkával, „jděte jen ku sv. Josefu; ont je st
otcem chudých a sir otků, pomocníkem

u všelikém soužení, hlavně ale proste ho
za štastnou hodinku smrti.“
Sv. Anna, matka nejblah. Panny, byla mu ne
méně ctihodnou a drahou.

Jsa neunavným dělníkem na vinici Páně pro
kazoval také apoštolům Páně zvláštní úctu. J me

noval je „otci církve, kteří nejen svým
učením a příkladem, nýbrž i krví svou

ovířecírkve naší svaté svědectví vydali.“
Petra, náčelníka sv. apoštolů, ctil jako základ sv.
církve svou poslušnosti k jeho náštupci, horlivostí
pro církev, jakož i hlavně svou vážností k apo
štolským nnnciům. Z ostatních apoštolů byli to
najmě sv. Tadeáš a Jakub větší, jež P. Hofbauer
se zálibou vzýval. O prvním přiznával se, že ve
velikých nesnázích pomoci od něho dosáhl. Druhého
pak vyznamenávati měl příležitost, když socha sva
tého ze zrušeného kláštera Jakobínek ve Vídni
k Voršilkám se dostala. P. Hofbauer vykázal jí
čestné místo, a dal ji o svátku světce toho slavně
po kostele nositi a lidi: k uctění na vedlejším ol
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táři vystaviti. Ku cti tohoto apoštola rozšířil také
litanie o něm.
Z jiných svatých ctil s velikou pobožnosti sv.
Kateřinu Sienskou, poněvadž tolik pro církev byla
pracovala, a sv. Terezii, kteráž ku probouzení víry
tolik přispěla, jakož i sv. Athanasia, hrdinného

obránce božství Kristova, jehož tuhé boje a strasti
pro víru jeptiškám rád vyprávěl., Také sv. Kláru
z Montefalka, jejíž tělo po tolik století neporušeno
zůstalo, sv. Barboru, patronku umírajícicb, oba květy
mládeže křesťanské, sv. Aloisia a sv. Stanislava,
příklady to a ochránce čistoty, horlivě ctil. O oktavě
svátku sv. Stanislava aspoň jednou sloužil mši sv.
ve světnici, kde Stanislav druhdy z rukou anděla
svátostní pokrm přijal a která nyní v kapli jest
přeměněna. Jakožto zpovědník bral pak také rád
útočiště své k mučedníku zpovědního tajemství,
k sv. Janu Nepomuckému.
Že ale sluha Boží k sv. Alfonsu zcela dětinnou
úctu a lásku choval, zajisté každý snadno pochopí.
Kráčeje v jeho šlepějích, snažil se jeho ctnosti sobě
vštípiti, jeho kongregaci rozšířiti, víru blásati, hříš
níky obraceti. Roku 1816 došel veliké útěchy, an
Alfons s Liguory za svatého byl vyhlášen, čehož
on tak snažně si přál. „Činím, seč jsem,“ psal ge
nerálnímu prokuratorovi do Říma, „aby jeho pocta
se zveličila. Konáme soukromé pobožnosti, dáváme
knihy a obrazy tisknouti, aby Bůh byl oslavován
úctou svého sluhy, pod jehož ochranou bojujeme.“
I do Říma zaslal větší imenší obrazy, jež dal zho
toviti a ku pokračování v processu svatořečení zaslal
tam P. Passeratem 30 dukátů.
Velikou útěchu mu to spůsobilo, když r. 1818_
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úcta jeho otce svatého (Alfonse Liguoriho) velikým
zázrakem, jenž s obrazem jeho se stal, znamenitě
se povznesla.
Jakýsi muž, jenž z Vídně do Knittelfeldu ve
Štýrsku cestoval, vzal také obraz blahoslaveného
Alfonse sebou. Zpovídal se totiž ve Vídni n P. Hof
baura a když před svým odchodem ještě s ním se
loučil, udělil mu ctihodný sluha Boží svého po
žehnání a dal mu na zbožnou zpomínku dotčený
obraz. Tento byl ovinut o dřevěný válec a ležel
v kufru uzavřen. Krátký čas na to vypukl v Knittel
feldu zhoubný požár, kterýž i dům, v němž muž
tento, za příčinou obchodu bydlíval, se vším co
v něm bylo, v prach a popel obrátil. Na štěstí
nebyl tehdáž muž ten v domě. Též kufr a obsah
jeho shořely, jen svatý obraz byl patrně pomocí
nadpřirozenou před záhubou zachráněn. Když muž
ten domů se vrátil, hrabal v ssutinách a popeli,
aby nalezl nějaké peníze, jež taktéž v kufru měl.
Peněz sice nenašel, ale našel ku svému nejvyššímu
podivení a radostnému úžasu papírový obraz bla
hoslaveného Alfonsa; byl zcela neporušený. Ohni
bylo rozkázáno zastaviti se, jakmile dotekl se okraje
obrazu a jen učouzený, poněkud poškozený kraj, a
až po obraz spálený, dřevený válec dokazují, že
obraz stál u prostřed plamenův, a že jen vyšší
moc před záhubou ho zachránila. Přeštasten, že
místo peněz poklad nebeský nalezl, spěchal zbožný
muž ku svému faráři oznámit mu tento zázrak.
Farář úplně o tom se přesvědčiv, byl také naplněn
radostí a veselím, dal vyzváněti všemi zvony, oznámil
“svým osadníkům, co se stalo, a zachráněný obraz
slavnostně do kostela přenesl, kdež na oltáři za
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sklem s připojeným vypsáním zázraku k veřejnému
uctění byl vystaven, a kdež až po dnešní den vi
děti ho lze.
S uctíváním svatých a obcováním s církví ví
těznou spojoval P. Hofbauer také velikou lásku
k duším v očistci a obcování s církví trpící. ó! jak
často modlil se za ně, jak často napomínal s kaza
telny i při jakékoliv příležitosti k modlitbě za ubohé
duše a ke konání dobrých skutků za ně. „Tato

modlitba“ říkával,,není nikdy bez užitku,
má vžy zásluhu a je Bohu velmi milá;

ano přináší užitek dvojí, nebot prospívá
živým i těm, za něž se modlíme.“
,Nikdy nenalezl jsem,“ praví P. Madlener ve
svém svědectví o sluhovi Božím, „u jiných tak ve
liké lásky k duším v očistci jako n P. Hofbaura.
Všechny modlitby, dobré skutky a odpustky jim
přivlastňoval. Tím pravil, „ničehož neztratíme,
nýbrž spíše nebudeme; nebot duše tyto jsou velmi
chudé, ale též velmi vděčné a Bohu velmi milé.“
Voršilky napomínal důrazně, aby zásluh dobrých
skutků si sbíraly a pak ubohým dušem je darovaly.
Všechny skutky zapírání a mrtvení sebe, posty,
mlčení a podobné budtež s tím úmyslem konány,
aby ubohým duším v očistci pomáhaly. Učil je
modliti se: „Bože můj, Otče nebeský, za ubohé
duše v očistci obětují Ti předrahou krev Syna Tvého
Ježíše Krista.“ Umřela-li některá sestra, velmi se
staral o to, aby bylo za ni hodně mnoho mší sv.
slouženo, a často bylo se diviti, kde jen as tolik
kněží nalezl, kteří u Voršilek mše svaté obětovali.
„Když mu jakási paní vypravovala, že její
muž — jenž dříve zednářem byl, ale krátce před
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smrtí svou se obrátil, — ve velmi bídném oděvu

se jí zjevil, odpověděljí: „Snad dával velmi

málo almužny, oblecte místo něho někte
rěho chudého“

Brzy na to zjevil se jí zase, ale

v rouchu pěknějším a děkoval přívětivě za ono do
brodiní. Když to P. Hofbaurovi řekla, odvětil jí:
,Již vede se mu lépe, ale jest potřebí i na dale

modlitbami a almužnou mu pomáhatif
WH.

Ctihodný Klement Maria, kazatel, jeho způsob
kázání.
0 úspěchu, jakéhož ctihodný Klement hlásáním
slova Božího se dodělal, měli jsme již více než
jednou příležitost mluviti.
Viděli jsme, jak ve Varšavě slovo muže Božího
rozněcovalo, nábožnost a život křesťanský povzná
šelo a pramenem hojného požehnání se stalo. Avšak
iv místech, jež sluha Boží takořka jen letmo prošel
aneb kde jen krátkou dobou napomínací hlas jeho
zazníval, viděli jsme, že kazaní jeho korunována
byla nadobyčejnými účinky a přečetnými návraty
do církve. Jak spasitelný ruch hle způsobilo jeho
vystoupení na kazatelně v Tryberku, na Táboru a
Babenhausích ?'

*

Bylot už prve tušiti, že bude-li sluhovi Božímu
možno ve Vídni apoštolského hlasu svého pozdvi
hnouti, také i v tomto městě nejhojnější ovoce se
objeví.
A skutečně, očekávaní toto úplně se splnilo.

Jakmile P. Hofbauer ředitelem Voršilek se stal,
počal s požehnáním vždy rostoucím slovo Boží
hlásati.
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V kostele Voršilek kázalo se dříve jen něko.
likrát do roka a tu ještě přicházelo jen málo po
sluchačů. Když pak P. Hofbauer úřad svůj nastoupil
a první neděle přišla, tázal se, v kterou hodinu
obyčejně se káže; uslyšev, že jen o velikých slav
nostech se káže, poručil jednoduše zvoniti, vystoupil
pak k velikému udivení jeptišek na kazatelna a
kázal před nepatrným hloučkem nábožných, kteří
se zde shromáždili.
Od tohoto dne ale rostl ustavičně počet poslu
chačův a za krátko býval kostel pravidelně naplněn,
ba častěji stávali lidé i na ulici.
Kazatelský způsob našeho sluhy Božího byl
v pravdě apoštolský, při největší prostotě pln síly,
horlivosti a rozohňujícího nadšení.
,P. Klement Hofbauer,“ vypravuje kardinál
Rauscher, „byl podivuhodný kazatel. Nikdy neučil
se řečníctví; jeho přednáška neměla žádné uhlaze
nosti; ze spisovatelů světských, kteří řeč německou
pěstovali, zajisté ani jednoho nečetl; ba ani řečí
svých posluchačů zcela dobře nevládl, za to však

osvědčilse žákem toho, jenž mlu vil jako Ten,
jenž moc má. Nikdy neslyšel jsem řečníka,“ tvrdí
kardinál dále, jehož slova by byla tak mocně k „je
dn—omupotřebnému“
směřovala. Ale také hýbal
myslemi mužů nejvzdělanějších rovněž jako lidu
obecného.“ „On uměl,“ dí P. Binn S. J., „projímati
mysli nadpřirozenou silou, tak že vsichni se vzdě
lali a nejučenější a nejslavnější mužové hluboce
dojati říkali: „Jediné slovo z úst jeho stačí mně
na celý týden.“
,Kázal velmi prostě,“ podotýká jiný jeho žák,
„tak že každý mohl mu rozuměti. Častěji říkával
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při počátkusvé řeči: „Dnes budu tak prostě

mluviti, že neučení, ano i děti budou
moci mně porozuměti, aby na mne před

soudnou stolicí Boží nežalovali řkouce:
„Myjsme mu nerozuměli.“
Také kanovník Veith svědčí o prostotě řeči
ctihodného Klementa, podivně spojené se silou ducha
Božího. „Jeho kázaní,' praví, nedostávalo se roz
dělení podle pravidel homiletiky & všelikých řeč
nických okras; a předce výteční kněží, jako teh
dejší profesor Roman Zángerle, ——kterýž později
stal se knížetem-biskupem sekavským, ——rádi po—
slouehali jeho řeči a často slyšel jsem z úst to
hoto biskupa, jakož i biskupa Frinta a jiných, že
sluha Boží káže ze síly ducha svatého jako Ten,
jenž moc má.“
Prostota jeho řeči nebyla ale nikdy na ujmu
úplnosti a důkladnosti u vysvětlování a dokazování,
aniž mu bránila rozvinouti bohatou znalost písma
sv. a sv. Otců. S podivuhodnou snadnosti uměl
i nejhlubší tajemství tak světle vyložiti a dovoditi,
že neučení i učenci stejnou měrou byli uspokojení.
Tak k. p. vysvětloval slova, jež církev svatá na
bílou sobotu Zpívá: „O felix Adae culpa! (O štastná
Adamova vina) právě tak prostě jako krásně, po
ukazuje ku vtělení Syna Božího, jež na vinu naši
následovalo a jímž stali jsme se dětmi Božími,
bratřími Kristovými a dědici nebeského království,
a kterýmž lidská přirozenost před trůnem božské
velebnosti daleko více byla vyvýšena, nežli pový
šena byla v ráji.
S hloubkou spojená prostata, kteráž tak velice
v evangeliích se nám zamlouvá, táhla lid učený
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i neučený, ano i jprotestauty ku kazatelně sluhy
Božího jako k néjakému apoštolovi. Jak P. Jan Pilát
v procesu dosvědčuje, projadřovcli se tehdy mnozí

učenímužovétakto: „Chceš-li slyšeti výteč
ného řečníka, jdi do toho neb onoho ko

stela; chceš-li ale slyšeti apoštola, jdi

do kostela Voršilek a poslouchej P. Hof

bauraF

Jestliže někdy lidé na kázaní jeho s tím úmyslem
přišli, aby se mu vysmívali, — a to stalo se vskutku
“dostičasto, — apoštolská prostota kazatelova v brzku
takový dojem na ně učinila, že jim chut k tomu
zašla, a nezřídka bývali tací posluchači jeho slovem
v hloubi duše své otřeseni tak že zcela proměněni
z kostela vyšli a zase tam se vraceli, jen aby s lepším
úmyslem slovům jeho naslouchali, neb i u něho
se vyzpovídali. Ne málo přátel, ctitelů ataké i údů
své kongregaci získal právě z kruhu těch, kteří na
jeho kázaní chodili, jimi se pobavit neb nad nimi
vtipkovat. Ostatně nedal se P. Hofbauer tím kterým
posměvačem nikdy mýliti. Jednou zpozoroval ně
kolik takových posměváčků ze třídy študentů. Jen
na okamžik se zastavil, a obrátiv se k drzým mla

díkům, řekl: „Sméjte se jen, smějte;

ale

kdo se směje naposled, směje senejlépe;
pak kázal klidně dále.
Jako prostota jeho, byla i'horlivost, s jakou
kázal, v pravdě apoštolská. Mluvil tak živě & s ta
kovým zápalem, že nejen do očí bilo přesvědčení,
s jakým mluvil, nýbrž že tím i každý dojat a
unešen byl.
Kanovník Veith praví: Jen na kazatelně pustil
úzdu své horlivosti, pak ale byla tvář jeho jako
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zářící, byl u vytržení jako serafm. Slova jeho byla
jako oheň planoucí, jenž srdce rozněcuje a jako meč,
jenž duši proniká.
„Bylo to na něm viděti,“ vypravuje Voršilka
Jakoba z Welschenavy, „že nehledá své cti, ale jen
cti Boží a spásy duší; mluvil mocně a živě svatým
ohněm zauícen. Slova jeho vycházela ze srdce
vnikla do srdcí. Nemluvil přemlouvajíoími slovy
lidské moudrosti, nýbrž mluvil s osvědčením Ducha
& síly. Kdož tedy jeho kázaní slyšeli, poddávali se
bez odporu milosti Boží ačinili, co jim byl schválil.
Při jeho kázaní bývalo mezi četnými posluchači
hrobové ticho. S největší pozorností vnímali jeho
slova. Mnohdy byli posluchači tak rozechvění, že ne
mohli se zdržeti od pláče a vzlýkání; a nad to nade
vše žehnal Bůh jeho slovům četnými a nadobyčejuými
případy úplného sebeobrácení. Každý poznával vtom
účinky Ducha svatého, kterýž ctihodného Klementa
na kazatelně mimořádným způsobem osvěcovnl a
slávou ozdoboval.“
O horlivosti a posvátném zápalu, s jakým sluha
Boží kázal a jímž všnchny dojímal, věděl ještě
u vysokém stáří tehdejší předseda říšské rady,
Norbert z Purkhardtů, dobře vypravovati.
„Před rokem 1820,“ praví, „navštěvoval lid
Vídeňský církevní úkony velmi nedbale, vše jen po
radovánkách se shánělo. Bylo mi tedy s podivením,
an jda mimo kostel Voršilek pozoruji, že množství
lidu se tam hrne. Na otázku, co se tam děje, bylo
mi odpověděno: „P. Hofbauer káže.“ I vtlačil jsem
se tam též a poslechl jeho kázaní. Jádro jeho ká
zaní bylo: Člověk potřebuje jen upřímné vůía
Bůh s milostí svou mu přispěje. P, Hofbauer mluvil
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pln zbožné horlivosti a posvátné vroucnosti způ
sobem v pravdě apoštolkým, jako světec a prosla
venec, a tímto způsobem jakož i zpovídáním a na
vštěvováním nemocných získal opět mnoho srdcí
svatému náboženství. Znal jsem mnoho u vědě pro
slulých mužů, kteří dříve o náboženství a modlitbu
málo dbali, ale P. Hofbaurem se obrátili.
Při veškerém svém zápalu přece neupřilišoval
nedávaje nikdy slovům svým důrazu boucháním,
alebrž důstojnost a klid mluvily ze všech jeho po
hybů; v těchto jakož iv rysech jeho obličeje zračil
se jeho posvátný vnitřní cit a jeho pevná víra.
„Mnohdy působil zevnější velevýznamný pohyb
více než jeho slovo. Jednoho dne mluvil
o vtělení Syna Božího & pronesl slova: „Naše

tělo

vzal

na sebe;

a to řka výrazem

podivení spráskl s nevýslovnou opravdivostí ruce.
A tato prostá slova přednešená s takým apoštolským
přesvědčením a tak mocným pohybem, vypravuje
eden z tehdejších posluchačů, ,mne i všechny
ostatní velice dojala, a zapudila z naší duše vše
likou pochybnost o božství a člověčenství Ježíše
Krista.“ -—
Kdežto většina kazatelů tehdáž josefinským
duchem napolo neb zcela prosáklá jen ledabylo
mravoučná kázaní odbývala, hlásal P. Hofbauer se
vším důrazem srdnatě římsko—katolickou víru, a to
zcela přesně a dle celého jejího obsahu.
Právem podotýká svědek v procesu P. Bedřich
z Heldů, že potřebí nám na zřeteli míti tehdejší
ve Vídni lhostejnost náboženskou, chceme—li dobře
posouditi sílu sluhy Božího u víře, jakouž takto
najevo dával. Tehdá bylo to v kruzích společenských,

v rodinách ano i na kazatelně modou, vystříhati
se všelikě zmínky o zjeveném náboženství. Slova
po katolicku neb jen křestansku znějící nalézala se
skoro již jen ve slovnících. Mimo P. Hofbaura byli
to tehdy mezi kazateli jen profesoři Zángerle a
Ziegler, oba velice s P. Hofbaurem spřátelení, kteříž
se odvažovali, víru naši pravým a vlastním jmenem,
katolictvím pojmenovati. Později přidružil se k nim
ještě Bedřich Zachariáš Werner.
Jako P. Hofbauer úplné katolické učení víry
přednášel, rovněž tak mluvil, když se mu událo za
bočiti v obor mravů, nečině toho nikdy na prázdno
a bez barvy, jak tehdejší mravokárcově činívali,
nýbrž mluvil tak zřetelně a zmužile, jako druhdy

Jan Křtitel, an krále Heroda káral úžasnými slovy:
,Nesluší tobě'. Avšak i tehdáž, když ]: ranám
ruky přikládal, aby bez milosti hnilobu ze zdra
vého těla vyřízl, činil to vždy tak, aby v poslu
chačích nemohl povstati cit záští, nýbrž aby jen
stud a lítost srdcí jejich se zmocnily.
Sestra Tadea vypravuje o jednom jeho kázaní,
ve kterémž mluvil o Janu Křtiteli, kterýž ač pouhá
nevinnost přece přísný život kajicnosti vedl, a po
stavil proti tomu obraz rozkošnictví světa, kterýž
o pokání ničehož věděti nechce. Tím dojal poslu
chače tou měrou, že i mužové až k slzám byli po
hnuti. —
Než ale apoštolský způsob jeho nelíbil se těm,
kteříž od několika desítiletí zvykli kráčeti širokou
dráhou veliké volnosti a pohodlnosti, ano i vláda
sama pohlížela jaksi nedůvěřivě na ryze katolické
snahy sluhy Božího, a tak stávalo se, že míval na
svých kázaních i tajné úřední pozorovatele.
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Avšak toliko jednou způsobena mu v této věci
jakási větší mrzutost, an ho totiž došel rozkaz, aby
se kázaní zdržel. Když ctihodný Klement rozkaz
tento četl, vyhrkly'mu slze z očí vida se zbaveným
prostředku, jimž přiváděl zbloudilce ku pravdě &.
ctnosti. Tato věc roznesla se ještě před nedělí samou;
mluvilo se o tomto zákazu po celém městě, a když
přišla neděle, naplnil se v obyčejnou hodinu celý

kostel lidem, ačkoliv P. Hofbauer, pokládaje za
nezbytno poslechnouti, ku kázaní zvoniti nedal;
i bylo tu lidu ještě více než obyčejně, nebo jedni
domnívali se, že předce bude kazati, jiní byli aspoň
zvědaví, co asi učiní. Sluha Boží spatřiv to množství,
vstoupil na kazatelnu a přečet evangelium, dodal

pouze tato slova: „Dnes nelze

mi kázati,

nebot musím poslouchati, ale při mši
sv. budu prositiDucha sv., aby všem pří
tomným řekl, co jsem chtěl kázati.' Při
těchto slovech nastal všeobecný pláč a štkání; ale
již po několika dnech zákaz ten byl odvolán.
P. Hofbauer kázal tedy zase, ale týmž způ
sobem jako dříve, beze strachu a volně, at komu
libo nebo žel.
Ačkoliv poslušnost k světské vrchnosti vysoce
cenil, jakž toho tuto zřejmě dokázal, předce věděl
také, že Boha více poslouchati sluší než lidí a že
mu tedy do podrobna a bez bázně vyplniti jest sv.

zákonPáně: „Jděte do veškerého

světa a

kažte evangelium všelikému stvoření.“
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VII.

Ctihodný sluha.Boží hlasatel slova Božího. Pokračo
vání; —obsah jeho kázani.

Věrný žák našeho ctihodného Klementa, P. Barto
loměj Pajalich, zanechal o kázaních, jež sám od
něho slyšel, obšírnou zprávu, a též svědkové vypra
vují leckde v processu blahořečení, jaký byl obsah
kázaní sluhy Božího, tak že o tom, co se zvláštní
zálibou kázal, veřejný obraz si učiniti můžeme.
Jeho přednášky zahrnují v sobě celou kře
sťanskou věro- i mravouku, zejmena však ty pravdy,
kterých pro tehdejší směr časový málo se dbalo, a
jimiž na mnoze se i pohrdalo; kázaní jeho byla
bohata v obsahu, hlubokých myšlenkách ajádrných
průpovědích.

V kázaních postních, jež každý rok v kostele
Voršilek míval, brával si velmi rád za látku svých
rozjímání nekonečné dokonalosti Boží a vysoké dů
stojenství člověka i kázal o tom s vírou živou a
způsobem veledojemným. Roku 1816 probíral ve
svých postních rozjímáních skutky Boží ve stvo
ření světa. Vzav od Boha velikou duchovou hřivnu
měl sám v sobě hojný přítok myšlenek a citův a
jen zřídka kdy bylo mu třeba, maličko i jinde
o látku se rozhlédnouti. Jak P. Srna vypravuje,
dával si od něho pro přípravu na svou přednášku
některá místa z první knihy Mojžíšovy is výkladem
jich předčítati; ale po krátkém čtení pravil: „Již
jest dostil'l Slova: „Bůh stvořil člověka podle obrazu
svého,“ jakož i ono místo: „Uvidíme Boha, jak
jest „naplnila ducha jeho bohatstvím krásných my
šlenek, kteréž sice způsobem nejjednodušším a vůbec
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srozumitelným, — ale s takovým nadšením před
nášel, že všichni posluchači mocně dojati byli.
Probíraje božské dokonalosti se zálibou mluvil
o smilováních Páně. Jestliže kázaním o soudech
Božích kostmi v člověku otřásal, a srdce hříšníka
takořka rozdrcoval, vždy zase je povznášel k důvěře
v nesmírné milosrdenství Boží, an způsobem nej
dojemnějším lásku Ježíše Krista, krev, kterou za
nás prolil, muky, jež za nás vytrpěl, a milosrdenství
Marie Panny líčil.
Snažil se, malomyslné a úzkostlivé potěšiti a
myslí jim dodati, a hříšníkv velikou důvěrou ve
smilování Boží naplniti; a cit důvěry nejvroucnější
a zároveň nejhlubší skroušenosti projímal srdce,

když hlasem dojemným zvolal: Ježíši,

Davidův, smiluj

Synu

se nad námi!“ —_aneb

„Proč chceš zemříti, dome israelskýl“
Často také poukazoval na vznešenou odměnu, kteráž
spravedlivého očekává, a s velikým pohnutím uváděl

slovapísma sv.: „Já sám budu velikou od

platou tvoul'

Za výborný základ naší důvěry vydával rád
zásluhy a božskou důstojnost Ježíše Krista našeho
Vykupitele, jehož v kázaních svých často a s dů

razemnazýval„velikým prostředníkem
Bohem a lidmi.“

mezi

Často s bolestí pronesl, že

lidé jen příliš nepatrnou důvěru skládají v neskon
čené zásluhy Ježíše Krista, a napomínal věřících,
aby Boha a pravé moudrosti se srdcem upřímným

hledali; nebot „moudrost

Boží,“ říkal slovy

písmasv., „přichází vstříc těm, kteříž jí

hledají, jako ctěná matka.
Jestliže ale o milosrdenství Božím rád mluvil,
16
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předc nikdy toho neopomíjel, i spravedlnost nále
žitě vylíčiti. Cinil to se všelikým klidem, ale též
s velikou vážností, a byl-li zvyklým poukazovati
kající ku smilování Božímu, stíhal nekající a za

tvrzelé hříšníky přísnými slovy: „Hrozně jest

upadnouti v ruce Boha živéhol“ A to
mluvil s důrazem, jenž slova ta dělal mečem dvou
sečným a je hluboko v pamět posluchačů vštípil.
Proto kdosi v době procesu blahořečení vyznal, že
slova tato, jakož i jiné věty z úst P. Hofbauer
v jeho paměti tak hluboce utkvěla, jakoby je to
prve dnes byl slyšel.
Když ale kdosi přísnosti slov jeho se divil,

pravilmu: „Ach, jest potřeb í, přísně kázati,

vždytjestnáboženstvíuvelikěmúpadkul'

S velikou horlivostí též se staral o rozmno
žení cti Boží, domlouvaje snažně všem, aby Pána
Boha jako svého nejvyššího “zákonodárce a dobro
dince ctili a jeho zákony plnili.. Často tedy užíval
při svých napomenutích a naučeních slov písma sv.:

„Já jsem Bůh žárlivý a netrpím cizích
Bohů mimo mne,“ jakož i slov Ježíše Krista:

„Přišel jsem, oheň na zem přinest, a ne
chci než aby hořel.“
Že tajemství

našeho vykoupení -— Kristova

láska a utrpení zvláště, ——
bývala předmětem, o němž

často mluvil, snadno lze pochopiti. Velmi rád otom
mluvil a pak vždy pohnul posluchače k soustrasti,
— k lásce — k opravdovým svatým předsevzetím.
Roku 1816 byl vyzván (vypravuje P. Srna),
kázati na veliký pátek v kostele Mechitaristův
o sedmi slovech Kristových na kříži. Když se tam
ubíral, šlo za ním množství lidu, tak že kostel ne
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mohl všech pojmouti. Od prvního slova do posled
ního zářila v řeči jeho živá víra a nejvroucnější
soustrast srdce jeho 3 ukřižovaným Ježíšem a takto
roznítil všechny. Po výkladu každého slova odzpívala
se příhodná sloha, což dobrý dojem slov ještě zvětšilo.
Ku sv. církvi katolické choval sluha Boží něžnou,
horoucí lásku; všechna její zařízení, rozkazy a cvi
čení byla mu ctihodná, a velice k tomu prohlídal,
aby kdož jeho vedení se svěřili, svátky roku církevního
duchem pojali a rozjímali. Ve svých kázaních tedy
často poučoval věřící o významu svátků a cír
kevních obřadů, hlavně k tomu napomínaje na první
neděli adventní.
Kněze jmenoval slovem písma sv. „okem Božím,“
a nikdy neobmeškal v neděli před suchými dny
věřících napomenouti, aby Pána prosili, by hodně
kněze církvi své dát-i ráčil. Častěji vyslovil vřelé
přání své, kéž by povstali kněží, pravým apoštolským
duchem naplnění, kteří by evangelium v rozličných
dílech světa znova hlásali, hlavně v Německu, kde
nevěra a lhostnjnost u víře vždy více se rozmáhají.
Povzbuzuje k modlitbě o dobré kněze, říkal:

,Považte, že sk rze kněze spása neb zá

huba, požehnání neb kletba přichází na
lid. Když ve starém zákoně jině metly
již více neposta čovaly, aby zatvrzelý
lid s bludných ce st na pravou uvedl, tu
seslal Bůh tu nejtěžší metlu; — špatn ě,
zaslepené kněze. Modlete se tedy a proste
vroucně, aby B ůh svaté kněz e posl al,

neboť.tito jsou největším dobrodiním
všemu lidu jakož i jedno tníkům. Ctěte
také kněze, pamětlivi slov Páně: „Kdo
16*
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vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdál“
Aby svým posluchačům lásku k církvi sv. a
dětinnou úctu k její největší hlavě, náměstku J ežíše—

Krista, vštípil, říkával: „Kdo ne ctí s v. 0 t c e,

necti také naší matky, sv. církve; kdo
neposlouchá rozkazů sv. Otce, není
též poslušným synem církve svaté;
kdo za své rodiče se nemodlí, jest ne
šlechetný syn, a kdo za sv. Otce se ne
modlí, jest špatný křesťan.“ „Kdo nemá
c í r k o v z a m a t k u,“ říkával často, ,nemůž

míti Boha za Otce.,

e

Bylo-li to tehdy již něco řídkého, jestliže ka
zatel sv. církev katolickou jen jmenoval, byl zajisté
on samojediný, kterýž vůči panujícímu indiíferen
tismu rozhodně a otevřeně osmělil se vy'sloviti:

„Mim o círk ev žádné zpásyl“

Jednohodne

kázal o slovech písma sv.: „Požehnání otcovo utvr
zuje domy synův, ale kletba matčina ze základů je
vyvrací.“ Slova tato vykládal o církvi, což na pří
tomné mocný dojem učinilo.
Pro příkazy a práva církve vytrpěl pravé mu
čednictví nedávaje se žádným pronásledováním od
jich statečného zastávání odstrašiti. Zvláště horlil
proti, těm, kdož lehkomyslně říkají : V š a k je s t to

jen církevní přik ázaní.“

Aby lid s úspěchem k nějakému předsevzetí
pohnul, uváděl rád svaté za příklad a zvláště ty,
jichž chválu v písmě sv. nalézti lze. Tak k. p., aby
lid k poslušnosti naklonil, vynášel chválami po
slušnost Abrahamovu, jemuž Bůh poručil, aby svého
syna Isáka obětoval. „P r o te nto r o z k a z,“ dí
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on, „vytrpělo srdce jeho bolest ne
smírnou, avšak poslechla nezdráhal se.
Nuže, žádáv-liPán od nás mnohem méně,

nemáme-liž rádi, ano s radostí po

s l e 0 h 11o 11ti?“

Při takovych

příkladech

uměl

často poukázati ku stránkám, kteréž toliko jeho
bystré oko pozorovalo a které předce velmi poučny
byly. Tak napomínal muže, by příkladu Abraha
mova také v tom následovali, že každému, i své
manželce, onoho rozkazu Božího zatajil, aby jí bo
lesti a ouzkosti ušetřil, a sobě poslušnosti neztížil.
Kázaní své končil obyčejně dojemnou modlitbou,

kteráž po nejvíce začínala slovy: O Ježíši,
milovníče!
a
sluchačům svým
potřebovali. Na
že při nekrvavé

duší

v níž od božského Spasitele po—
mixostí vyprošoval, jichž zvláště
konec pak pravidelně přisliboval,
oběti mše svaté za přítomné se

pomodlí.

Vícekrát do roka uděloval po kázaní, jsa od
papeže splnomocněn, apoštolského požehnání, a to
bývala vždy slavnost, ku kteréž lid u velkém počtu'
se hrnul. P. Hofbauer uděloval totiž požehnání toho
co nejslavněji, a před jeho udělením dával vždy
sborem jeptišek vážný žalm kající, „Miserere (Smiluj
se nade mnou, Bože)“ odříkati, což srdce dojalo,
k lítosti naklonilo a ku přijetí požehnání vhodně
připravilo. —
Na konci této kapitoly uvedme ještě řadu vý
tečných průpovědí, které tehdejší posluchač a ve
liký ctitel sluhy Božího --—později kardinál Josef
Othmar Rauscher — z úst jeho sebral a napsal, a
v době procesu blahořečení spisovateli odevzdal.
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Oblíbené průpovědi ctihodného Kle
menta Mairie Hofbaura.
1.

„Hospodyně ctností jest střídmost“
2.

,Kamen lehce svalí se dolů, nahoru ale s na—

maháním se dopraví“
3.

„Modleme se jako Židé, když hradby jerusa—
lemské stavěli, meč v jedné a lžíci zednickou v druhé
ruce držíce.“
4.

„Špatnůch myšlenek dbejme tolik co listí pa
dajícího neb ženy křičící, při nichž se nezdržujíce
nýbrž směle dále kráčejíce.'
5.

,Truchlivost hubí tělo a není k ničemu.“
6.

„S Bohem zacházejte jako dítě se svou matkou.“
7

,Namahání hlavy k ničemu neprospívá; vždyt
přepínání čiv oslabuje, ale nevede ku předu.“
8.

„Domníváme-li se, že jsme chybili, pokořme
so před Bohem, prosme ho za odpuštění a jděme
klidně dále. Chyby učiňte nás pokornými, ale ni
koliv malomyslnými.'
9.

,Nenamahejmež se příliš, zachovati dobrý úmysl,
nýbrž učiňme ho ráno co možná nejlépe, a pak ko

—247—
nejme nenuceně povinnosti své, jako dítě cestou svou
pokojně kráčí, až k něčemu nepřátelskému dorazí:
tu teprve křičí a ohlíží se po matce. Bůh zajisté
nalezne prostředky a cesty, aby nám, — bude-li
chtíti, v dokonalosti ku pokroku dopomohl.“
10.

„Milost Boží nedá se vynutiti. Vše musí mírně
a bez násilí se díti. Matka Boží trpěla více než
všichni mučedníci, při tom však byla předc vždy
tichá a klidná.“
11.
„Nejlepší prostředek státi se svatým jest, jako
kámen ponořiti se v moře vůle Boží, a jako míč
dáti sebou dle Boží libosti potřásati a házeti.“
12.

,Snažme se utrpení Kristovo uvnitř si vštípiti:
o něm rozjímati jest po sv. přijímání a mši sv. pro
duši naši pobožnost nejužitečnější, poněvadž z něho
cenu duše lidské nejlépe poznáváme a poháněni bý
váme, sebe i jiných posvěcovati. Ale klidně a bez
namáhání to čiňmež, jako když na nějakého přítele
neb na zelený luh myslíváme.'
.

13.

„Jsou-li ulice plny lidu, rozpomeňmež se na
hluk, jaký byl na ulicích jeruzalenských, když Pán
náš k Pilátovi a Herodovi vlečen byl. Vstoupíme-li
do pokoje, zpomeňme si, jak Kaifáš Vykupitele na
šeho s posměchem přijal řka: „Nuže, veliký mistře,
máme tě již konečně!?“
14.

„Kdo maličkostí dbá, v brzku dokonalým se
stává. Mnozí by rádi velké věci konali, kázali a
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sebe bičovali, ale maličkostí zanedbávají. Kdo ne
váží si mála, mnoha není hoden.“
15.

„Hada v sobě nosíme; budmež pozornými i na
nejmenší jeho hnutí, a kdekoliv se ukáže, hned ho
polačujme.“
16.

„Kdykoliv vycházíme neb vcházíme, to neb
ono ze světnice do světnice přenášíme, dobrý úmysl
vzbudme. Na dobrém úmyslu vše záleží, čistým
úmyslem nepatrně věci stávají se před Bohem ve
likými.“
17.

,Hledme jen ve všem Bohu se zalíbiti.
jest dobré, co jsme pro Boha učinili.“

Vše

18.

„Dobre a spasitelné jest, někdy uložiti si malá
sebezapření, avšak staniž se to při vhodné příleži
tosti, bez nucení a nepokoje. Někdo mi něco uka
zuje; podivám se na to, ale ne úplně; z jídla, kteréž
rád požívám, vezmu si o drobet na vidličku méně,
a to již postačí.“
19.
„Na kazatelně jest nám násilně ořechy se stromu
srážeti, a ve zpovědnici z lehka je sbírati.“

20.

„Bůh nepotřebuje nikoho“
21.

„Děti a blázni bývají chváleni.'
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22.

„At nás lidé chválí neb haní, proto předce
nejsme o nic jinými, než jakými jsme před Bohem.“
23.

,Nebudtež bez bázně pro hříchy odpuštěnél
Snadno mohou myšlenky a obrazy se vrátiti, které
druhdy k pádu nás přivedly; zvyk dal jim velkou
moc nad námi, a oddáme-li se jim s úplným svolením,
dopustili jsme se v myšlenkách téhož hříchu, jako
druhdy ve skutku. Pročež chodme jen opatrně, nebot
nosíme poklad drahocenný v křehké nádobě.“
24.

„Neštěstí, býti jen na hodinu v nepřátelství
Božím, jest tak veliké, že by i ten nejsvětější ka
jicník v hodině své smrti bez božské pomoci zoufal.“
25.
„V každém okamžiku slouží se v některém
dílu světa mše svaté, a jediná mše svatá daleko
by postačovala, tisíc světů vykoupiti, a peklo, kdyby
mohla za ně obětována býti, vyprázdniti: ano smírčí
smrt Krista Ježíše byla by zbytečnou bývala, kdyby
tato nepochopitelná obět před ní byla mohla přine
šena býti. A všech mší svatých a s nimi všech
zásluh celé bojující církve stává se účastným ten,
kdo přítelem Božím jest.“

26.

„V posledním okamžiku svého života uvidíme
vše, co jsme činili, mluvili a myslili, a co bychom
byli mohli činiti, mluviti & mysliti, kdybychom
byli milosti Boží užívali. Uvidíme, jaké účinky by
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naše slova a skutky u jiných byly měly; a i při
našich dobrých skutcích úmysl náš přísně souzen

bude.„Sion s pochodněmi a Jerusalem
se svítilnam-i prohlédnul“
27.

„Člověk po pádu jest nekonečně šťastnější než
před ním; nebot skrze Ježíše Krista má ke všemu
právo, co Božího jest, a toto (což Božího jest) jest
jeho, chce-li jen. Protož zpívá církev: „Felix culpa
Adae“ (štastná vina Adamova). Andělé žasnou nad
člověkem, vidouce svého Boha tělem jeho oblečena,
a záviděli by mu toho, kdyby závisti schopni byli.
Kdyby byl dábel věřiti mohl, že Bůh padlého člo
věka tak úžasným zázrakem zachrání, byl by Adama
hříchu zdržoval; nebot kdyby “jen jediný člověk
účastným se učinil vykoupení, po celou věčnost by se
styděl.“
28.

„Ježíš chtěl hroznou smrtí nás vykoupiti a pře
hojné dostiučinění za nás vykonati, aby nám tím
nesmírnou lásku svou poznati dal, nebot způsobem

božskýmmilujenás. „Láskou věčnou miloval
jsem tě.

Bůh nemohl více činiti, aby zachránil

člověka, nežli učinil, a všem zavrženým—bude je

denkráte přiznati se, že vlastní vinou zahynuli.
29.
„Svět stojí jen láskou Boží k vyvoleným a
zlosynově jsou jen nástroje Boží, aby je zkoušeli
a čistili.“
30.

„Když dábel Pána našeho pokoušel, nevěděl,
že Synem Božím jest; toho teprv se dověděl, když
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Ježíš na kříži zemřel; ale předce viděl v něm člo
věka, jakéhož dosud nikdy neviděl, prosta všelikého
hříchu a nedokonalosti, a počal již obávati se, že
by tento pokorny syn tesařův, kterýž až do umdlení
a potu pracoval a Josefovi a Marii poddán byl,

Synem Božím býti mohl. ňábel jest chytřejší nežli
všichni lidé, ví a pochopuje všechno, jenom ne po
koru a poslušnost.“
31.
„Nesmíme niky vydávati se v nebeZpečí těž
kého hříchu, ani kdybychom tím peklo vyprázdniti
a celý svět blaženým učiniti mohli.“

32.
„Vidí-li Bůh, že něco více milujeme než jeho,
musí nás nenáviděti.“
33.

„Kdyby šmohli svatí něčeho ještě želeti, bylo
by to zajisté jen to, že __zestudnice zásluh Ježí
šových ještě více nečerpali.“
„Sv. Terezie zjevila se po své smrti jedné své
spolusestře a pravila jí, že by ráda všechny muky
mučedníků až do soudného dne snášela, kdyby věčnou
slávu svou jen o tolik rozmnožiti mohla, co získati
nám lze jedním Zdrávas Maria.“
VIII.

Sluha Boží ve svém apoštolátu vydatně jest pod
porován Bedřichem Zachariášem Wernerem.
Ačkoliv slovo P. Hofbaura s kazatelny na vše
strany bylo působilo povzbuzujíc a rozohňujíc, a
“do kruhů nejširších nového ducha a nový život
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vnášelo, přece bylo si přátí, aby vedle něho mu
žové stejného smýšlení ve shodě s ním pracovali
o díle obživujícím, a u hlásání slova Božího platně
ho podporovali. On sám po ničem více netoužil, než
po spolupracovnících a spoluapoštolech. Ze své kon
gregace měl prozatím u sebe jen dva kněze, Martina
Starka a Jana Sabelliho, často však býval u něho
jen jediný, an Sabelli první dobou ještě ve Švý
carech, v kantonu Sv. Havelském byl, a v posledním
roce opět se tam vrátil, a sice do kantonu frýbur
ského, pak zase (1817) P. Stark s kardinálem Se
verolim do Říma odcestoval. Ostatně tito dva Otcové
nejsouce znamenitými řečníky, mohli na kazatelně
sluhu Božího jen málo podporovati.

Avšak nebylo mu příliš dlouho čekati na pomoc
výdatnou. Roku 1815 poslal mu milý Bůh toho
pravého muže, kterýž nade vše ostatní schopen byl
v té době blahodárně s ním a vedle něho oživovati
v duších víru a šířiti království Boží ve Vídni.

Byl to Bedřich Zachariáš

Wérner,

který na podzim roku 1814 do Vídně přišed, k P.
Hofbaurovi zcela přilnul a jeho nejvěrnějším pří
telem a nejoddanějším žákem se stal.
Bedřich Zachariáš Werner narodil se v Krš
lovci dne 18. list0padu 1768; jako mladík jevil ve—
likou náklonnost k básnictví a divadlu. Roku 1789
vydal svazeček básní, v nichž dle ducha své doby
dělá si posměch z mnišství, z nesnášelivosti (nábo
ženské) a z jezuitství. Tehda byl nadšen pro roz
umáře Rousseau-a jakož později pro německého
básníka Góthe-a, kterýž ho navzájem velmi vysoce
si vážil a nad mnoho jiných vyznamenával.
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Poslouchal přednášky německého filosofa Kanta
a r. 1805 obcoval v Berlíně s hlavními náčelníky
nové osvěty, s Alexandrem Humboldtem, Janem
Můllerem, Fichtem, Uhdenem a jinými, byl však
již také údem nevěrecké zednářské lóže. Roku 1807

napsal svou hru divadelní: „Luther,“

kteráž byla

na všech jevištích protestantského Německa pro
vozována a největší pochvaly docházela.
Mnoho let působil ve Varšavě jako úředník
pruský, a byl velikým nepřítelem kongregace Re
demptoristů, avšak jsa členem vyšetřovací komise
v Berlíně choval se dosti spravedlivě.
Roku 1807 šel do Švýcar a seznámil se tam
s korunním princem Ludvíkem bavorským a s paní
Staělovou. Odtud šel do Italie a přibyl dne 9. pro
since do Říma, kde však Bůh se smiloval nad
ubohým Wernerem milovníkem tělesných roz
koší u velebitelem Lutherovým, jenž se mši svaté
rouhal a uštěpačné se vyjádřil, že „rozum nema
prý jak) pudlík po pištale papežově tančiti.

„Papršlek milosti Boží vnikl do srdce metro,“
(píše Werner sám knížeti-primasovi Dalbergovi);
,na zelený čtvrtek, dne 19. dubna 1810, vrátil jsem
se v Římě k víře otců našich.“

Vyznání víry katolické učinil u profesora Osti
niho, u něhož také svou generální zpověď vykonal.
Totéž učinil i slavný malíř Overbeck u Ostiniho,
kterýž později nunciem ve Vídni a kardinálem se
stal. Tři léta a tři měsíce strávil Werner v denním
obcování s Ostiním; a cítě se povolaným k duchov
nímu stavu, postaral se o dispens v příčině irregu
larity pro dvojženství ano dokonce pro trojženství,
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— an jako protestant tři paní po sobě měl, od nichž
vždy zase se odloučil. -—

Připraviv se za půl roku v Ašafenburku kn
kněžskému stavu byl Werner dne 14. července 1814
tamtéž od knížete-primasa na kněze posvěcen a
přišel brzy nato do Vídně, kdež zprvu byt 11Servitů
v ,Rossau“ si najal. Zde poznal ctih. P. Klementa
a sotva že několikrát ho viděl a s ním mluvil,
již také naplněn byl podivením a úctou k němu, a
prosil ho, aby mu byl duchovním vůdcem. Tomuto
pak podával se vždy s dojemnou pokorou a dětinnou
prostotou i učelivostí.
Ctihodný Klement Maria ale hned v něm poznal
muže, který jako kazatel velké věci vykonati a
mnoho dobrého spůsobiti může; za tou příčinou ho
povzbuzoval, aby hřivny své nezahrabával, a když
Bůh milosti a důstojnosti kněžské mu udělil, aby
těchto darů ku spáse bližního užíval. Werner ne
mohl nepřiznati se, že mu Bůh zvláštního daru
udělil ú's'pěšněpůsobiti na vznešené a vzdělané osoby,

které více divadlo než kostel navštěvovaly , vždyt
o tom již v Římě se přesvědčil; jen jedinou věděl
námitku z jeho pokory pochodící, totiž: že tak ve-_
liký hříšník jako on, kterýž tak velká. pohoršení
dával, neschopen jest slovo Boží hlásati a jiných
k pokání napomínati, jehož sam nejvice má. potřebí.
Avšak podrobil se předce výroku svého duchovního
vůdce a tuto jeho poslušnost dlužno věru za velikou
obět považovati, an již tehdy velmi chorobný a
prsním neduhem sklíěen byl.
Wernerovo vystoupení ve Vídni bylo všem 8 ve
likým podivením. Až dosud znal ho svět, světlem
ze severního Německa osvěcovaný, jen jako slav

—255—
ného básníka, který notně na Řím hanu kydal;
jeho poměry ku Goetheovi, Fichteovi a jiným bás
níkům a íilosofům byly též dobře známy; kníže
primas Dalberg poctil ho zlatým perem a dával
mu výslužné, kteréž později velkovévoda Výmarský
dále mu vyplácel, a velkovévodaHessen-Darmstadtsky
jmenoval ho svým dvorním radou.Již pouhá zvěst
o jeho návratu do církve katol. vzbudila v tehdejší
neznabožské době všeobecné žásnutí a podivení, a
„proto byl nyní kde kdo zvědav, jak asi kázati bude.
Vystoupiv na kazatelnu, učinil na mysli sobě
již nakloněné dojem nejhlubší. Již jeho celý ze
vnějšek působil. Vysoká postava, bledá tvářnost, husté
černé obočí, kteréž vážnost jeho tváře zvýšovalo,
dlouhý, černý, šedinami prokvétající vlas, kterýž mu
až na ramena splýval, probouzely již prve v po
sluchačstvu jakési slavnostní naladění. Hlavní věcí
však byl jeho zcela zvláštní dar řečnický. Jsa po
vahy naskrze básnické počínal si také na kazatelně
po básnicku. Užíval často stkvělých, velkolepých
obrazův a podobenství, líčil způsobem uchvatným,
a nezřídka mluvil se vzletem nejvyššího nadšení,
ano někdy i ve verších. Byt tento způsob nesrov
nával se s pravidly pravého katolického řečníctví
posvátného a slohu apoštolského, činil předce hlu
boký a mocný dojem, poněvadž pocházel z jeho
vnitřní povahy. Nebylo v něm nic hledaného, nic
strojeného. Bylo cítiti, že mluví z hloubi srdce
svého, a že nelze mu jinak mluviti. On byl jedi
náčkem ve svém spůsobu. Popisoval-li hrůzy po
sledního soudu, bylo člověku, jakoby slyšel trouby
či surmy, kteréž mrtvé z hrobů volají, a ledová
hrůza projímala bezděčněútroby posluchačů. P. Hof
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bauer ho preto často nazýval ,surmou soudu
posledního“
Dotýkal-li se však s dojemnoupo
korou svého předešlého života a božského smilo
vání, kteréž ho ze záhuby vytrhlo, dával se ne
zřídka do pláče, a posluchači pak plakali s ním.
Když pak někdy vúvodu nějaké podobenství kreslil,
když k. p. jižní nebe, krásnou přírodu itálskou,
východ slunce v Apenninách aneb čarovnou noc
při měsíčku líčil, bývalo vše unešeno, a pravdy
náboženské, kteréž pak k tomu připojoval, tím hlou
běji v mysli utkvěly.
Werner byl výborným hlasatelem víry; 8 nad
šením okouzlujícím uměl líčiti štěstí, býti synem
katolické církve; a kdežto jednak ze vlastní zkuše
nosti prázdnotu protestantismu, nesjednocenost pro
testantských íilosoíův a bohoslovců v barvách nej
živějších představoval, dobýval tím církvi katolické
cti a vážnosti a každý těšil se býti katolickým
křesťanem. Často vzal sebou na kazatelnu malý
diecésní katechismus, a ukazoval lidu tuto malou
& nepatrnou, ale v pravdě zlatou knížečku, v níž
více pravdy obsaženo jest, než ve všech íilosoíických
spisech. Pak z nejhlubší útroby srdce svého velebil
Pána, že ráčil ho, ubohého hříšníka, vyvésti z egyptské
temnosti a přijmouti do lůna svaté _církve kato
lické, ve kteréž s Boží milostí žíti a zemříti doufá. 1)
') Máme před sebou rukou Wernerovou psaný list rad
nímu sekretáři Mayerovi v Gdansku ze dne 21.
září 1818, v kterémž stojí: „Nyní bydlim u hraběte
Bathyaniho a jeho choti v Pinkafeldu v Uhrách;
jen prozatím, nebot u mne jest vše prozatím. Jen
tři věci nejsou mi prozatimnými, nýbrž trvalými,
totiž: 1. Hluboké přesvědčeni mé nehodnosti, 2. živé
přání, setrvatí navždy v jedné pravé víře kato
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Dojem jeho kázaní byl mocný, nával lidu ne
smírný, zejmena v dobách kongressu vídeňského
1815, kdež častěji všechny hlavy korunované jeho
posluchači byly. ,Kočáry přijížděly v nesmírném
počtu ku dveřím chrámovým, lidé houfně se tam
valili a policejní stráž nestačila více, pořádek na
ulici udržeti; ještě i silně oddělení kyrysníků mu
selo přijíti.“
Nerad chodil do společnosti, někdy však nemohl
toho odepříti. Při jedné takové příležitosti byl před
lické, 3. nezruěitelné znamení mého stavu kněž
ského . . .“ Ku konci dlouhého listu pak píše: „Můj
milý bratře! Jen mimochodem, ale přede velmi vážně
budiž zde podotknuto: Jest to prapodivné, že muž
tak všestranně vzdělaný a důvtipný jako Ty, o nej
důležitějších věcech člověčenstva nepřemýšlel; neboť
kdybys toho byl učinil, jak bylo by možno, aby na
daný a důmyslný muž, jako Ty, již dávno byl tu
ze všech nejnudnější a nejsuchoparnější hastrošskou
čapku, protestantism zvanou, neodhodil a po za
řici koruně pravé, věčné katolické víry (této je
diné v pravdě křesťanské) nesáhl. Zapřísaham Tě,
učiň ještě to, čeho věčně bys zajisté želel, že's ne
učinil; považ, že cílem člověka není časné pohodlí,
ale 'věčna blaženost,

a že o jednom a témž před—

mětu jen jedna pravda býti může . . . Tedy vzac
ného času svého o kterýž smrt brzy Tě oloupí,
užij k pilnému uvažovaní, že kdožkoli není neza
viněně nevědomý (— a k tomuto druhu Ty nepatříě -—)
jen v jedné pravé katolické víře věčné blaženosti
dosíci může.“ Pak varuje přítele svého, aby církev
katol. neměl za to, čím ji duch lžívosti děla, nýbrž
za to, čím skutečně jest, totiž za jediné pravé kře
sťanství, květ mravného člověčenstva a jeho korunu;
bez ní jest filosofie snem nerozluštitelným, básnictví
jest pěnou, dějiny lží a hrdinnost ukrutností ti
grovou atd.
17
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staven králi pruskému, kterýž dosti nezdvořile mu
řekl: ,Nemiluji takových lidí, kteří mění náboženství

v němž zrozeni a vychováni byli. -- „Já
též ne,“ odpovědělWerner zcela suše ,a proto

opustil jsem náboženství Lutherovo.“
Werner kázal také často v kostele Voršilek;
poněvadž ale nebyl v bohosloví věroučném veskrz
a naskrz vzdělán, obcoval P. Hofbauer velmi po
zorně jeho přednáškám, _a když jednoho dne bez
děky větu ne zcela katolickou pronesl, upozornil ho
na to po kázaní sluha Boží a žádal na něm, aby
učiněnou chybu v příštím kázaní moudrým způ
sobem napravil; což pokorný Werner velmi ochotně
také učinil; nebot choval pro ctih. Klementa zvláštní
zcela dětinnou úctu a přiznal se, že teprve jím
stal se pravým římsko-katolickým křesťanem.
Vystoupení muže tak vysoce nadaného, tak
pokorného a plného lásky k sluhovi Božímu, bylo
dílem Boha milosrdného. Jakkoliv působnost ctih.
Klementa veliká byla, předce vyšších kruhů spo
lečenských, nevěreckou literaturou, oplzlými romány
a ještě horšími divadly zkažených, jen málo se do
týkala; malý kostel Voršilek_od nich nebyl navště
vován; přednáška P. Hofbaura byla jim také příliš
prostá. Pro kruhy tyto bylo třeba muže, který by
způsobem neobyčejným, s hlukem a zevnějším leskem
vystoupil a tak i ty přivábiti dovedl, kteří navště
vování kostelů dávno již odvykli, a je pak ma
kavým způsobem přesvědčil, že stará katolická
církev ještě žije a že ze své bujaré síly mladistvé
ničehož nepozbyla. Této úloze dostál Werner způ
sobem, jenž s dostatek dokázal, že k tomu povolán
byl, a že Klement Maria jen nástrojem Božím byl,
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aby toto povolání mu náležitě objasnil. Vyšší požehnání
spočívalo na kázaních Wernerových, poněvadž jen
z poslušnosti na kazatelnu vstupoval a kazatelský
úřad svůj s takou pokorou a stálým vědomím své
nehodnosti zastával, které skutečně byly podivu
hodné na muži, jenž druhdy všeho užil, čehož
svět co do cti, slávy a pochvaly mohl poskyto
vati. Kdežto každý s obdivem o Wernerovi mluvil,
pamatoval on sám s bolestí na hříchy své a ob
divoval se svaté výmluvnosti P. Hoíbaura. Jak
vypravuje P. Pajalich, býval velmi rád přítomen
kázaním ctihodného Klementa, a jednoho dne přišel
do sakristie slovy sluhy Božího všecek dojat a pravil

hlasitěsámprosebe: „On jest zcela zvláštní,

jemu nevyrovná se nikdo, z ústjeho mluví
Duch svatý.“
Z hojného ovoce Wernerových kázaní seznali
jsme jedno, kteréž zvláštní zmínky zasluhuje. Vav
řinec Studach, narozen v Altstattech v kantonu
Svato-Havelském, studoval medicínu ve Vídni, když
právě Werner svými kázaními vše na sebe poutal.
I Studach je poslouchal a byl jimi mocně dojat.
Vyhledal tedy kazatele, vykonal u něho generalní
zpověd, odřekl se studií lékařských a studoval bo
hosloví. Jsa mladým knězem stal se zpovědníkem
švédské královny, pak apoštolským vikářem Švédska
a Norvežska. Od reformace byl on prvním biskupem
v Skandinávii. Když Studach roku 1862 v Římě
posvěcení na biskupa obdržel, vyprávěl nám svrchu
dotčené věci ku chvále Wernerově.

Ostatně působil Werner ponejvíce toliko na
kazatelně. Jen málokdy zpovídal; jestliže někteří
17'“
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jeho kázaním dojati zpověd svou u něho vykonati
chtěli, vyslyšel je dvakrát neb třikrát, pak ale oby

čejně odkázal je k ,mistru,'

jak P. Klementa

obyčejně nazýval. Nejhlubší úctu k němu chovaje
vyslovil to také jednou veřejně na kazatelně, pou

kázav k němu, jakožto k muži, jemuž řeměnků

u obuvi není hoden rozvázatil“

Chvála z takových úst přimnožila ctihodněmu
Klementovi vážnosti a vlivu také u vyšších stavů.
Tento zcela v duchu ctihodného Klementa pů
sobící muž byl tedy mocnou pro něho podporou
a nemálo k tomu přispíval, že símě P. Hofbaurem
zaseté vzrůstati mohlo. Ne bezprávně nazýván byl
tedy Werner vedle sluhy Božího vůbec „apoštolem
Vídně.“
IX.

Ctihodný Klement Maria, zpovědník.
Pravěmu misionáři jest vždy spojovati s kaza
telnou zpovědnici; na kazatelně jest mu hříšníky
ku poznání hříchů, ]: lítosti a k opravdovému úmyslu
polepšení přiváděti a pak ve zpovědnici ovoce svých
kázaní sbírati, jemu jest dle vlastních slov sluhy

Božího,na kazatelně s násilím ořechy se

stromu stloukati, a pak ve Zpovědnici
je sbírati.“
Také toho dovedl ctihodný Klement co nejlépe,
ano právě činností svou ve zpovědnici způsobil
v okolí svém ty nejdojemnější a nejpožehnanější
změny a pomáhal víře ochablě k novému životu.
Jako na kazatelně, byl ive zpovědnici P. Hof
bauer podivuhodný, a pronášel-li v kázaní slova, na
nichž patrné bylo požehnání shůry a kteráž proto
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tak hluboko do srdcí vnikala, působil i ve zpo
vědnici způsobem, že takořka cítiti bylo vyšší sílu
a milost, kteréž ho při tom oživovaly a kteréž nej
požehnanější ovoce vydávaly.
Zpovědnice v kostele Voršilek mu nestačovala,
ačkoliv v ní mnoho hodin trávil; také ve svém
bytu často až do noci zpovídal své přátely a žáky,
a jednou aspoň za týden spěchal, sotva že se roze
dnívalo, do kostela Mechitaristů, posloužit tu chu
dému lidu, který jen časně z rána k zpovědi při
jíti mohl.
Zcela zvláštní a mnohdy až podivný byl způsob,
jakým uměl hříšníky k sobě poutati a k tomu je
přiměti, aby do sebe šli. Slovům svým, ač prostým
a láskyplným i soustrastným, dával takový důraz,
že i srdce zatvrzelá pohnouti se musela. Největší
hříšníci spěchali často hned po kázani k jeho zpo
vědnici, aby tam těžkého břemena svých hříchů se
zbavili.
Mnohdy udělil mu Bůh i v proudu kázaní
zvláštního poznání, vnitřního napomenutí, aby od
předmětu svého kázaní na chvilku upustil & té
které bolavky duševné se dotekl, kteréžto dotknutí
jako šíp do srdce toho neb onoho z přítomných
vjelo & v nich domněnku vzbudilo, že kazatel zcela
zvláštně k nim mluvil.
Na důkaz toho služiž následující případ, z něhož
nám zároveň i v jiném směru výtečnost našeho cti
hodného zpovědníka lze poznati.
P. Hofbauer kázal jednou o nepokoji zlého svě
domí. Mezi posluchači jeho byl mladý muž, jmenem
František Haetscher, rodilý Vídeňan, který již v chla
peckém mnohém více však v jinošském věku matce
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svě mnoho starostí spůsobil. Na jednou ztratil se
z Vídně a pravilo se, že dal se na vojnu, ale potom
sběhl. Jisto jest, že přišel do Francie, zdali však
jako vojenský sběh, čili jako posel tajné policie,
nebylo lze zvěděti. Nějaký čas strávil i v jednom
semináři francouzském; když pak knížata spolková
do Paříže vtáhla, vrátil se opět do Vídně. Před
matkou svou, přísnou to paní, se objeviti, prozatím
ani se neodvážil, a potloukal se tak nějaký čas beze
všelikého zaměstnání.
Náhoda, neb lépe jeho dobrý anděl, přivedl ho
jednou také do kostela Voršilek na kázaní sluhy
Božího. Řeč o nepokojněm svědomí učinila tu na
něj mocný dojem; zdálo se mu, jakoby kazatel v celé
své přednášce jen jeho na mysli měl; a skutečně
hodila se k němu a jeho stavu tak dobře, jakoby
jen pro něho byla připravena bývala; ubohý hříšník
byl celý zdrcen. Když kázaní skončeno, šel za P.
Hofbaurem do sakristie a prosil ho, aby slyšel jeho
zpověď. P. Hofbauer ale vzal ho za ruku a pravil
mu s tváří velmi přívětivou: „Nyní nebudete se
zpovídati, ale pojdte se mnou.“ Pak vedl ho do
svého bytu, podržel ho několik dní u sebe a poručil
mu denně před obrazem ubičovaného Spasitele se

modliti, řka: „Zde učte se své úloze.“
A tak připravil se František velmi dobře ku ge
nerální Zpovědi a vykonal ji též s velikou skrouše—

ností u sluhy Božího. Když pak P. Hoíbaurovi se
svěřil, jak velice ho to bolí, že matky své více
viděti nesmí, potěšil ho sluha Boží slovy: „To já

sám již vyrovnám. “
Jednoho dne tedy pozval matku k snídaní, a
když dobrá ta paní, ani pochopiti nemohouc, jak
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takové cti účastnou se stává, k němu přišla, ptal
se ji způsobem nejpřívětivějším na její děti. Matka
vyprávěla mu tedy o svých dětech, o Františkovi
však ani se nezmínila. Konečně řekl P. Klement:

„A co stalo se s Františkem?“

„Ach“odvě

tila matka, ,ten jest již zajisté dávno oběšenl'
P. Hofbauer s úsměvem odpověděl: „S oběšením

nejde to tak rychle. Snad se obrátil.“ A
když matka v obrácení synovo ani věřiti nechtěla,
otevřel P. Hofbauer dvéře a František vrazil do
pokoje a vrhl se s mnohým pláčem matce k nohám.
Dobrá, dlouho sužovaná matka nemohla ale předce
se zdržeti, aby synu pořádnou důtku nedala a jeho
zlé chování mu nepředstírala, až konečně P. Hof
bauer ji přerušil a přívětivě řekl:
„N y ní

jest již dosti, nyní se spolu nasní
dejte“

Skroušený kajicník pak brzy na to přijat byl
do kongregace od sluhy Božího, kterýž v něm po
volání k životu dokonalejšímu a spůsobilosť ku práci
apoštolské dobře poznal, a působil z prvu se zdarem
v Bukurešti. Odtud nazpět povolán, byl jeden
z prvních misionářů, kteří roku 1853 do severní
Ameriky odešli. Tam při nesmírných svízelích obracel
na víru katolickou divochy a sice na jezeře Eriéském,
kde za jeho nástupce, svatý život vedoucího Bedřicha
z Baragy, též žáka P. Hofbaurova, zřízeno bylo
biskupství — Sant S. Marie — Marianopolis. Biskup
Baraga s velikou chválou mluvil 0 P. Františku
Haetscherovi, který u vysokém stáří dne 3. ledna
1863 v domě kongregace v Lubně zemřel.
Nejen slova sluhy Božího měla tu moc, že
hříšníky poháněla, aby ku zpovědi šli a od zlých
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cest svých se odvrátili, mnohdy postačil ]: tomu
pouhý pohled jeho duchaplného oka.
Jakýsi pán jmenem Schmidt, vypravoval o sobě
ku cti sluhy Božího, že jednou za svého mládí více
ze zvyku než z pobožnosti obcoval mši sv. 11 Vor
šilek. Z počátku prý zůstal poblíže dveří chrá
mových státi, později ale spatřiv při svém nezpů
sobném ohlížení se v hořejší části kostela dvě mladé
dívky, prodral prý se ku předu. Tu přišel právě
P. Hofbauer, nesa velebnou svátost k nemocnému.
Kráčel kostelem s očima takořka zavřenýma v hlu
boké pobožnosti; přišed ale na blízko mladého muže,
otevřel oči a pohledl naň zrakem tak pronikavým,
že tento všecek se zachvěl. Pohled tento vnikl spáso
nosně do srdce lehkomyslněho mladíka; šel do sebe,
poznal hříchy své a vyhledal pak sluhu Božího,
aby u něho zpověd svou vykonal. Od té doby pak
vedl život zcela křesťanský; Schmidt, (jenž v době
apoštolského

processu — 1868 —-—
úředníkem jedné

banky byl,) jmenoval to počátkem svého obrácení
a své spásy.
Ano zdá se do konce, že i pouhá přítomnost
sluhy Božího mnohdy jako mocný hlas k obrácení
a zpovědi působila.
V domě pana Antonína Piláta, kterýž redigoval

„rakouského

pozorovatele,“

scházíval se

často s P. Hofbaurem oblíbený komik dvorního di
vadla (snad Hasenhut), články o divadle do novin
přinášeje. Pilát ale brzy spozoroval, že jakmile P.
Hofbauer vstoupil, herec po klobouku sáhl a odešel.
Byv na toto nápadné jednání své tázán, odpověděl:
„Má to zvláštní své příčiny. Nalezám-li se déle
u přítomnosti tohoto kněze, jest mi, jako bych měl
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zříci se svého zamilovaného zaměstnání, obrátiti se
a u něho se vyzpovídati. To však se mi nelíbí.“
Avšak později předce se mu to zalíbilo, — a on se
u P. Hofbaura vyzpovídal; bohužel ale, obrácení
toto nemělo prý dlouhého trvání, ana neupřahana
komika se životem v pravdě křesťanským se
nesnese.
Nebylo-li lze tvrdost srdce mnohého hříšníka
slovy a prosbami oblomiti, brával P. Hofbauer
k modlitbě své útočiště. Za obracení hříšníků mo
dlíval se vůbec mnoho a často, trpěl a oběti za ně
přinášel a jiným kázal, aby totéž činili; v takovém
případu však zdvoj- až ztrojnásobnil modlení své
a s prosbami nejvroucnějšími za spásu duše na
Pána dorážel.
Sestra Tadea, kteráž jednoho dne, mezi tím co
ostatní u stolu byly, v oratoří se zdržela, viděla
ctihodného sluhu Božího, jenž samotným býti se
domníval, an na stupních hlavního oltáře klečel, a
slyšela ho, an v slzích hlasitě za obrácení jistého
hříšníka se modlil. Zcela zřetelně zaslechla slova:

„O nejvroucněji milovaný Pane Ježíši,
daruj mi tuto duši, o vyslyš mne! —jinak
musel bych se k matce tvé obratiti, — a
ta mne zajisté vyslyšíl“ Déletaktose modliv,
sklonil pláče a vzdychaje hlavu svou na stupně
oltáře; hluboce dojata vzdalila se sestra a cítila
se tím ještě více povzbuzenu, za obrácení hříšníků
se modliti.
Ne méně podivuhodný jest

.
též veliký počet

těch, kteréž P. Hofbauer obrátil a svým zbožným
vedením ku zbožnému životu přivedl a v něm je
utvrzoval.
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President rytíř Još, svědek v biskupském pro
cessu, byv tázan, jsou-li mu znamy zázraky, kteréž
P. Hofbauer konal, odpověděl: „Celý život P. Hof
bauera mám za zázrak, nebot bez zázraku nelze po
chopiti, kterak muž tak prostý tolik tisíc lidí obrátil,
anebo lépe, kterak mužem tím svět, v němž žil, k na
boženství a k mravnosti opět byl obrácen! Po
dobně vyjádřil se také Dr. Allioli, probošt kapitulní
z Augšpurku, známý překladatel bible. Tentýž jako
mladý kněz ve Vídni orientalními studiemi se za
nášeje přicházel často k P. Hofbaurovi, jehož velice
ctil. I vyjádřil se: „P. Hofbauer byl sám zázrakem,
an svým zcela prostým hlásáním slova Božího
úžasné účinky provedl.“
A kanovník Dr. Voith praví: „Nad míru ve
liký byl počet těch, kteří k jeho zpevědnici se hr
nuli, a byli to lidé všech stavů, od vrátných a ho
kynařů počínaje až k učencům a osobam vznešeným.
Slavní mužové, jako dvorní rada Adam Muller,
Bedřich Schlegl, Bedřich Werner, tutéž dětinnou
poslušnost mu prokazovali ,jako lidé ze stavu níz
kého; však i on sám nepatříval na osobu lidskou.
Mezi paními, jichž duchovní vedení řídil, byly vý
tečné dámy, z kterých tehdy značný počet byl o
zdobou Vídně.
Když v letech 1864 -—
68 ve Vídni biskupský
a apoštolský process ctihodného sluhy Božího se
vedl, bylo tu nejméně ještě 30 svědků, kteří skoro
před 50 lety u něho se zpovídali; jiní příliš věkem
sešlí nemohli ovšem už svědectví vydati, jiné osoby
zase teprv později jsme poznali. Již z toho lze sou
diti, že počet jeho kajicníků nesmírně veliký byl,
nebot během 45 let věru největšina jich zemřela.

—267—
Že ale, jak kanovník Voith nám pravil, ne pouze
chudý a tak zvaný ,nevzdělaný' lid zpovědnici cti
hodného sluhy Božího obk10poval, nýbrž také mu
žové i paní z nejvyšších stavů, slavní učenci, státní
úředníci, lidé velikého bohatství a velmi ušlechti
lého vzdělání, poznati lze z kratičkého seznamu ně
kterých hlavních kajicníků sluhy Božího, kteréž
tuto uvésti si dovolujeme.
Přede vším uvedeme jich několik, jichž důvěra
k sluhovi Božímu, činností jeho ve Varšavě byla
vzbuzona. Byly to kněžna Jablonovská a její dcera,
hraběnka Konstantina Pyskiowiczova, not krále Po
niatovského, kteráž ctihodného Klementa vysoce
ctila a jej po smrti jeho jako svatého noboštana
vzývala, a více členů rodiny Choloniowskích.
V nejvyšší vážnosti byl P. Hofbaur jako zpo
védník u kněžny Brotzonhoimové, ku kteréž také
někdy k stolu zván byl. Z úcty k sv. Alfonsu dala
tato zbožná dáma synu svému jméno Alfons; učitel
jeho Kolumbus (nedávno ve Vídni zemřelý kanovník)
uvedl jej dle přání kněžny do bytu P. Hofbaura
ku zpovědi. Totéž učinil s princem tím ještě něko
likráte známý ňlosof Antonín Gunther. Takto za
počatá známost Gůntherova s P. Hofbaurem trvala
bohužel jen velmi krátký čas, nebot P. Hofbauer
brzy na to zemřel. Jeho skalopevná víra byla by
zajisté Gunthora zachránila mnohého poblouzoní ve
ňlOBOflia bohosloví.

Úplné důvěry a dětinné úcty požíval P. Hof
bauor u rodiny tajného rady hraběte Františka de
Paula Szocheniho. Tento a celá jeho rodina navště
vovali pravidelně kázaní P. Hofbaura a zpovídali
se u něho. Jedna dcera, Marie, měla veliké vlohy
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]: básnictví, a ve sbírce básní nadepsané: „Olivové
ratolesti,“ jakož i mezi básněmi Antonína Passyho
nalezneš některé plody ducha jejího, zejmena známou
píseň: ,Pochválen budiž Ježíš Kristus,“ kteráž po
zději s některými opravami písní kostelní se stala.
Provdala se za hraběte Bathyaniho na Pinkafeldu,
kdež Bedřich Werner jedno léto trávil. Tam zalo
žila klášter milosrdných sester a po smrti svého
manžela oblekla sama také chudičké roucho řeholní.
Sestra její Žofieprovdala se za generála Zichy-ho.
Po čas biskupského processu byla stále těžce ne
mocna a nemohla tedy jako svědkyně vyslechnuta
býti. Předce však skoro již umírajíc dosvědčila
v listu k sv. Otci dne 15. března 1865 zázračného
pokrmů rozmnožení, o němž později řeč bude.
0 hraběnce Karolině Zichy-ové, kterouž sluha
Boží k první zpovědi a přijímání připravoval a po
mnoho let duchovně vedl, byla již dříve řeč.
Jiná hraběnka Julie Zichy-ová, rozená hraběnka
Festeticsová, byla taktéž jeho kajicnicí. v době
kongressu vídeňského pokládána byla za nejkrásnější
paní; Alexandr I. cář ruský, jmenoval ji, jak píše
turínská „Unita cattolica“ z roku 1865, krásou ne
beskou. Při tom ale zůstala zbožnou a ctnostnou.
Zemřelavkvětu svého věku dne 18. listopadu 1816
v rukou P. Hofbaura, který dne 23. listopadu pak
šlechtici Bedříchovi Schlosserovi psal: „Naše zbožná
Julie zemřela jako světice &.všeobecně se oplaká
vala její ztráta pro tento svět!“ List P. Hofbaura
k Dorotě Schlegelové, v němž o nemoci a smrti šle
chetné hraběnky obšírnější správu podává, bohužel
se ztratil. Hraběnka Julie zůstavila více dětí po
sobě, mezi nimiž hraběte Heřmana, pozdějšího dvor
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ního kancléře uherského, hraběnku Julii Hunyady
ovou a hraběnku Felicii Hoyos-ovou, kteráž dobře
se pamatovala, s jakou otcovskou láskou ctihodný
sluha Boží plačící dítky těšil. Šlechtic Bedřich
Schlosser a jeho vysoce vzdělaná paní Žoňe, tři
sestry Eliška, Ludovíka a Augusta šlechtičny Men
gorshausské vesměs na katolickou víru obrácené,
taktéž manželové obou prvních, šlechtic Antonín
Pilát a šlechtic Bedřich Klinkowstróm; rovněž
šlechtic Bedřich Schlegel a jeho paní Dorota s oběma
syny svými Janem a Filipem Vítem, pak dvorní
rada Adam Můller a jeho paní náleželi k nejná
božnějším kajicníkům sluhy Božího.
Také apoštolského nuncia a tehdejšího kardi
nála Severoliho zpovídával P. Hofbauer obyčejně
v sobotu v jeho paláci; rovně jeho nástupce mon
signora Leardiho a Uditora a pozdějšího delegata
v Chili Muzziho, kterýž velmi často jeho mši ob
coval a v jeho bytu ho navštěvoval.
Roman Zángerlo, tehdy profesor bohosloví na
universitě, později kníže-biskup sekavský, byl jeho
žák a kajicník a stal se teprv od té doby ve svých
exegetických přednáškách v pravdě římsko-kato
lickým a odvykl si posavádní methody protestantské.
Pravilt: „Pod P. Hofbaurem rád bych ještě jednou
prodělal noviciát (Zángerle byl benediktinem) a při
nčil bych- se ascesi.“
Jako Zangerle, přidružil se také učený kanovník

z Klosterneuburku Furerius Ackermann, profesor
bohosloví na universitě, k sluhovi Božímu a byl ho
v záležitostech duše své na slovo poslušen.
Oba pozdějislavní biskupové Rauscher a Baraga
byli také kajicníky Hofbaurovými. První, Josef
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Othmar, rytíř Rauscher, který tehdy právnickými
studiemi se zanášel aposléz jako kardinál a kníže
arcibiskup vídeňský zemřel, býval od roku 1818 až
do smrti P. Hofbaura pilně jeho kázaním přítomen,
navštěvoval ho často v jeho bytu a zpovídal se u něho.
Taktéž Bedřich z Baragy, kterýž dne 10. října
ze svého sídla biskupskéko Marianopolis v Michi
ganu, papeži Piovi IX. následovně psal: ,Horlivým
Hofbaurovým pěstováním zbožnosti a hlásáním víry
katolické náboženství ve Vídni potuchlé Opět po
divuhodným způsobem vzkvétlo. Všeho toho byl
jsem svědkem, nebot jsem pět let za živobytí cti
hodného P. Klementa Marie Hofbaura na univer
sitě ve Vídni studoval, a po tři léta toho štěstí
požíval, že jsem u ctihodného sluhy Božího se zpo

vídatimohl,což jsem mezi největší dobro

diní božské prozřetelnosti počítal a do
konce života počítati budu."
K nejvěrnějším ctitelům sluhy Božího, kteříž
se mu svěřili se záležitostmi svého svědomí, dlužno
nám připočísti také barona Penklera, Munch-Belling

hausa, dvorního radu Wagnera, Neubaura, barona
Buchholze, dějepisce císaře Ferdinanda I., šlechtice
Půtza, kanovníka Hureza, faráře Horného, rytíře
Joše, Bedřicha Rinna (tehdá dvorního kaplana, po
zději jezuita) a mnoho jiných vážených a vysoce
postavených mužů.
Zvláštní zmínky zasluhuje také ještě korunní
princ a nápotomní král Ludvík I. bavorský, který
za kongressu vídeňského u něho častěji se zpovídal
a jednou skoro celou noc, od 8'/, hodiny na večer
až do druhé hodiny z rána, u něho strávil. Když
korunní princ k němu přišel, musel jeden z jeho
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domácích před pokojem býti na stráži, aby tam
nikdo nevešel a jich nerušil.
Mezi jeho kajicníky byli mnozí studující uni
versitní, úředníci, též i důstojníci (jako generál
Woeber), ba dokonce i herci. Svědek velice věro—
hodný vypravoval nám, že jakási velmi čestná dáma,
kteráž byla herkyní u dvorního divadla, každých
14. dní u něho se zpovídala.
Již z tohoto velmi nedostatečného výpočtu zpo
vídanců Hofbaurových bíledně vysvítá, jak veliké
vážnosti P. Hofbauer jako zpovědník požíval a že
duch moudrosti zajisté v něm přebýval.
Chudý pokorný kněz, beze stkvělých- darů pří
rody a beze všelikých světských vyznamenání poutá
k úsudku svému v nejdůležitějších věcech muže
nejučenější; jeho výroku poslouchají v pokoře nej
nadanější duchové, a vedení jeho poddávají se osoby,
kteréž jinak si zvykly jen poroučeti. Věru! tot úkaz,
kterýž jen vysvětliti se dá, připustíme-li, že Ten,
jenž srdce králů říditi zná, pokorného sluhu svého této
síly účastným a zcela zvláštním nástrojem svého,
spásu duší hledajícího milosrdenství učinil.
Než vizmež ještě, jak P. Klement s kajicníky
při zpovědi samé zacházíval.
Vyznání hříchů jest úkon pokání, kterýž mno
hému hříšníku nad míru těžkým bývá, tak že ne
snadno k němu se odhodlává; tu jest na zpověd
níku, aby dle možnosti tyto obtíže odklidil.
P. Hofbauer znal velmi dobře, a mnohdy zcela
podivným způsobem, takové překážky odstraňovati.
Jan Nepomuk Passy vypravuje o svém bratru
Josefovi, že čtením belletristických spisů víry pozbyl
a hercem se stal. Jsa však vetchého zdraví, musil

—272—
brzy jeviště se zříci a vrátiti sez Prahy, kde umění
své pěstoval, nazpět do Vídně. Sám s sebou nespo
kojen, vedl smutný život. Jednoho dne vzal jej Jan
sebou k P. Hofbaurovi, který pak jej vyzval, aby
Opět přišel. Při druhé již rozmluvě řekl mu P. Hof

bauer: „Přiteli, především musíte se zpo

vídati; vyzpovídáte-li se upřímně, opět
Vám vzejde světlo!“

Vida však, že muži to

muto, cvičením náboženským zcela odvyklému, rada
ta málo se líbí, počal s ním jako otcovský přítel
hovořiti a dal si jeho život vyprávěti. Josef nabyl
důvěry a vyprávěl sluhovi Božímu vše, co ho kdy
rmoutilo neb těšilo, co konal a trpěl, své štěstí
i neštěstí, dobré i zlé. Když byl hotov, řekl mu

P. Hofbauer:„Nyní jste se již zpovídal;'
poručil mu pak pokleknouti, vzbudil v něm po ně
kolika otázkách o věcech právě řečených lítost a
dobré předsevzetí a pak jej rozřešil. V člověka zcela
jiného proměněn vrátil se Josef domů, a vypravoval
pln radostí, co mezi ním a P. Hofbaurem se stalo.
Krásné toto obrácení padá do posledního času sluhy
Božího; brzy po něm zemřel i Josef Passy úplně
odevzdán do vůle Boží.
Když pak P. Hofbauer zpovídal, .poučoval při
tom vždy dle nejvyšší možnosti stručně jakkoliv
otcovský a laskavě při tom si počínal.
„Mohu ze své zkušenosti dosvědčiti,' praví
P. Král, „že ctihodný sluha Boží u napomínání a
poučování ve zpovědi býval sice otcovským a la—
skavým, ale také stručnosti přítel.
Neopomíjel sice zpovídancům otázkami pomá
hati a dával jim přiměřené napomenutí, avšak ne
mluvil více než třeba bylo. Zcela po učení sv.
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Alfonsa, býval zvláště s osobami ženského pohlaví
velmi šetrným v otázkách a naučeních o cudnosti.
Nemluvil mnoho, praví Jakobaz Welschenavy,
nýbrž vyjádřil se stručně a vážně a předepsal ka
ždému co duchovní jeho stav vyžadoval. „S něko
lika slovy uhodil do černého.“ -A kanovník Unkh
rechtsberg dosvědčuje: ,P. Hofbaunr měl krásný
dar, s málo slovy kajicníky poučiti, pokárati, jim
poraditi, k živé lítosti a opravdovému předsevzetí
je nakloniti. Každé jeho slovo vniklo do srdce zpo
vídanců: nikdy neslyšel jsem, že by někdo z jeho
kajicníků neuspokojen od něho byl odešel.“
K těmto blahodárným účinkům napomáhal mu
arci zvláštní Bohem ku spáse duší mu prOpůjčený
dar, totiž že prohlídal srdce lidská.

,Jisto jest,“ praví sestra Thadea, že ctihodný
sluha Boží měl dar, v srdcích lidských čísti, jako
to jen zvláštním osvícením Ducha svatého možno
bývá. Ve svaté zpovědi bylo snadno pozorovati, jak
všeliká tajemství srdce jemu otevřena byla.“
,V našem klášteře byla čekatelka, kteráž mnoho
pokušena byla k vystoupení z noviciátu. Jednoho dne
byla již zcela odhodlána odejíti. Tu přišel P. Hof
bauer, a blíže k ní přistoupiv, pravil zticha: „F r a n

tiško, (tak se jmenovala) Zůstaň jen v klá

šteře, jsi od Boha ktomu povolána“ Řečí
touto byla Františka velice překvapena, ana nikomu
úmysl svůj neprojevila; okamžitě zmizely její po
chybnosti, zůstala v klášteře a žila ještě za času
apoštolského processu (1868) v 83. roce věku svého.
Podobný případ vypravuje S\lesiánka Luisa
Xaveria Pilátova: „Teresie Gonzaga Scharfenber
gerova, nyní představená našeho kláštera Gleinku
18

v Horních Rakousích, byla, dokud ještě ve světě
žila, kajicnicí P. Hofbaura a poslouchajíc jedno
kázaní jeho pocítila v sobě touhu vstoupiti do klá
štera. Chtěla se stati Voršilkou. Poněvadž jí však
otec rozhodně řekl, že k tomu nikdy svého svolení
neda, domnívala se, že své povinnosti již dostiuěi
nila. Pořáde cítíc v sobě, jakýsi nepokoj skrývala
předce tyto vnitřní boje před zpovědníkem. Jak ve
liké bylo tedy její podivení, když P. Hofbauer

zpověd její vyslyšev k ní pravil:

„Ty musíš

státi se Salesiánkou, já sám žadati budu
za tvé přijetí.“

Tu poznala, že sluha Boží její

vnitro prohlédl; i nalezla opět poklid duše, byla
přijata u Salesianek a slouží již přes 50 let se
srdcem radostným Pánu, děkujíc Bohu, že jí P.
Hoíbaurem milosti povolání a vnitřního pokoje
popřál.“
Jako pravý otec spojoval sluha Boží ve svých

napomenutích největší lasku, mírnost a trpělivost
s vážností, spasitelnou přísnosti a velikou moudrostí.
Stůjtež zde některé otom doklady: M. Jakoba
z Welschenavy pravila v tomto ohledu: „Vždy
jevil k hříšníkům otcovskou lásku & srdečnou sou—

strast, tak že nad jejich srdci nadobyčejnou, ale
sladkou mocí vládl. Nejednou přistoupivši ku zpo
vědi chtěla jsem ty které věci mu přednésti; ale
dříve nežli jsem je projevila, dával mně již na vše
odpověd a radu. Vždy odcházela jsem od mřížky
zpovědní upokojena a potěš-ena, důkladným jeho na
pomenutím ku konání ctností, k zachovávání sv.
řehole a k setrvání v dobrých úmyslech posilněna.
Castěji 'neprošen za to dal mi moudrá pravidla, jak
v těch kterých okolnostech opatrně si počínati mám

—275—
a tato pravidla uchránila mne mnohých nesnází.
Ačkoliv byl velmi mírnýa šetrný, napomínal předce
vážně, kde toho potřeba kázala, aby každý své po
vinnosti plnil.“ „Spojoval v sobě, dokládá dále sestra
Thadea, „velikou mírnost s přísností, stručnost
s důkladností: Slova jeho byla vesměs případná,
a tak šla k srdci, že ne pouze jeden, ale více dní
hluboce vštípena zůstalaa útěchou ivodítkem byla.
Jestliže někdy sestry se omlouvaly, že ještě dosta

tečně nejsou připraveny, říkával: „Pojdte

jen,

já v á m p o m 0 h u.“ A pak připravil sestry s láskou
a trpělivostí, zpytoval s nimi svědomí a dal jim
velmi spasitelná napomenutí. Často mluvily sestry
mezi sebou 0 útěše, kteréž od něho jim se dostává,
& vyjádřily se, že všechny jich myšlenky znáti se

zdá.“ Častěji také říkával sestrám. „K zpovědi

a sm rti máme býti vždy připraveni, ne
bot nevíme hodiny, kdy Pán přijde.“
O velike moudrosti sluhy Božího uvedení duší,
podává kardinál Rauscher následující krásné svě
dectví:
„Ve všech věcech, hlavně ale v nejvíce pože—

hnaném přisluhování svátostí podával důkazy o daru
rozeznávání duchů, moudrosti a bystrozraku. Ne
mnohými, právě tak jadrnými jako prostými slovy
'pronášíval svůj úsudek o tom, co stavu toho kte
rého svědomí bylo nejpřiměřenější. S velikou obe
zřetností uměl duše sobě svěřené k vyšší dokona
losti vésti. Prudkost ducha, kteráž obyčejně počá
teční horlivost provází, držel v patřičných mezích,
nebot chtěl, aby Bohu v klidu se sloužilo. Nikdy
mně nepřimlouval, abych odřekl se světského stavu,
ale učení a příklad jeho poháněly mne, abych Bohu
18*
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u oltáře sloužil. Schválil to; poněvadž ale moji ro
dičové velice tomu se opírali a mně takořka denně
mnoho velkých obtíží zavalováno, nechtěl Hofbauer,
abych něco učinil, co by na sobě neslo známku ne
rozumné horlivosti. Ano radil mi, abych potud vůli
rodičů plnil, pokud mi to svědomí dovolovalo, a
právnická studia, jimiž tehdy jsem se zanášel, abych
dokonal.“ 1)

„Jak na kazatelně, tak u vedení duší ničehož
více nenáviděl, než upřilišování. Své žáky a kajic
níky hleděl k dokonalosti přivésti po obyčejné cestě
křesťanské mravouky; a jakož sám nadobyčejné dary,
kteréž od Boha obdržel, skrývati se snažil, rovněž
tak pokládal obyčejné cesty za jistější.“
„Měl také dar, žáky a kajicníky své s velikou
rozumnosti pokořiti; nebot věděl, že bez pokoření
ku pokoře a svatosti nikdo nedospěje.“

Tak napomínal k. př. sestru Thadeu: ,Pad

neš-li opět do svých starých slabostí,

nebudižmalomyslnou,aledůvěřuijoha
&.služ mu s větší horlivostí

než dříve. Až

na konec života svého nepřestávej bdíti
a se modliti. Nemoha člověk ze sebe nic
dobrého a záslužného pro nebo činiti,
má tím horlivěji se modliti; nebot mo

dlitba jest pramen všech milosti a

ctností, pokrm duše, světlo rozumu, lék
proti pokušením, jistá obrana proti ú
1) Později počal studovati bohosloví, a chtěl vstou
piti do kongregace nejsv. Vykupitele, nebyl však
"pro velkou chorobu svých oči přijat. Jiné bylo o něm
uloženi Boží.

tokům a bouřím nepřátel naší- spásy.
Protož musí modlitba tvým každodenním
chlebem býti; vykonávej ji tedy vždy
vroucně s myslí úplně sebranou, a často
říkej: „Pane, bud vůle Tvá jako v nebi
tak ina zemi.“
„Výborně také uměl velikou důvěru v Boha,
kterouž sám byl oživen, jiným vštěpovati. K důvěře
vždy je povzbuzoval, pevně jsa přesvědčen, že Bůh
milosti své dle míry naší důvěry uděluje. Mnoho
hříšníků obrátil těž právě tím, že v nich vzbudil
živou důvěru v milosrdenství Boží a přímluvu Marie
Panny.
Malomyslným a úzkostlivým duším byl roz
umným těšitelem & vrtošivé znal způsobem vy
datným upokojiti. Jezuit P. Bedřich Rinn dí, že mu
shůry dáno, jen málo slovy vrtochy jako odíouknouti.
Jenom u některých nepodařilo se mu to úplně,
a na těch pak mohl zkoušetí svou hrdinnou trpě

livost a také jí zkusil.
Jeden kněz z jeho kongregace, P. Josef Fort
huber, nadělal mu svými vrtochy mnoho práce.
Když tento ve mši svaté k puriňkaci přišel, nemohl
nikdy se hledáním na pateně snad zbylých drobečků
botov býti, což lidem, mši sv. obcujícím velmi ob
tížno bylo. Když ctihodný Klement při mši té pří
tomenjsa viděl, že Jos. Forthuber nepřestává očisto
vati, vstal a přistoupiv k oltáři pošeptal mu do

ucha: „Josefe, nech také andělům něco!“
Jiný vrtošivý, který dlouhá léta trpělivost sluhy
Božího těžce zkoušel, a ještě na smrtelné posteli
.ho obtěžoval, byl Jan Kraus, svého řemesla vino
palník z Leopoldova, prostý zbožný muž, který v po—
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zdejších letech i knězem se stal. Jak velice ctihod
nému Klementovi při něm v trpělivosti se cvičiti
bylo, lze již z toho posouditi, co nám samým s
ním se přihodilo. Poněvadž ustavičně kolem ctih.
Klementa byl, vyzvali jsme ho, aby vydal svědectví
o svém duchovním otci, jemuž za tolik dobrodiní
povinen byl, avšak nadarmo; jeho vrtochy nedaly
mu přísežná výpovědi učiniti. Toliko přiznal se po
korně, že p. Hofbaura velice sužoval, a že tento mu

řekl:Nuže, jednoho Krause, to ještě snesu,
ale dva Krausové by mne zabili.
Svou evangelickou mírnost &rozumnost osvědčil
ctihodný sluha Boží také “při ukládání pokání; od
nikoho nežádal příliš mnoho, od slabých nikdy
mnoho.

Kardinál Reisach vypravoval, že paní Adama
Můllera, skládajíc katolické vyznání víry, veliký
strach měla, anat domnívala se, že jí P. Hofbauer
za spáchané hříchy přísné pokání uloží. Jak po
divila se ale, když toto zcela nepatrné a lehké
bylo? Své podivení také sluhovi Božímu vyjádřila,

kterýž pak jí odpověděl: „Přijmětež ito za
pokání, co Bůh sám přidál“ Sotva že přišla
domů, pocítila prudké bolení zubů. I myslila si v
duchu, že toto jest ono od P. Hofbaura naznačené
pokání, kteréž Bůh přidává, a s vědomím. že bolest
ta jen k její spáse bude, snášela ji trpělivě.
Tak tedy sbíral skutečně ctihodný Klement
jakožto pravý apoštol Páně, ,shledával ořechy, kteréž
byl slovy svými na kazatelně násilně srážek“ a
Jakuba z Welschenavy zcela správně soudí 0 P.
Hofbaurovi, ana o jeho činnosti ve zpovědnici mluvíc,
praví: „Byl dobrým pastýřem, kterýž nemá pokoje,
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až ztracenou ovečku nalezne,“ a dobře ho líčí, při
dávajíc: „o jak radoval se, když duše péči jeho
svěřiti se chtěly, jak chodil pln lásky jim vstříc,
jak něžně brával je, byli-li to mužové — v naklon
,. nosti otcovské do svého objetí ! A když pak duše,
kteréž k Bohu nazpět přivedl, štěstí své cítily, —
ó, tu byla radost jeho ještě vetší; při takových
příležitostech zářilo z jeho očí nadpřirozené světlo ,
kteréž jen odleskem onoho světla býti se zdálo,
jež osvěcuje všechny lidi, kteříž přicházejí na tento
svět.“ Rovněž tak jest to pravda pravdoucí, čehož
o něm jiný svědek dosvědčuje řka: „011 v pravdě
lačněi po spáse duší nejvíce ubohých, kteréž sám
vyhledával; a tato horlivost poháněla ho, aby zbož
nost činil příjemnou a nenáviděl jansenistické pří

snosti.'

X.

Ctihodný sluha Boží, duchovní vůdce Voršilek.
Jakožto řeholníka a věrného pěstitele klášterních
ctností zajímal P. Hofbaura povýtečně řeholní život,
jeho zdar i nezdar.
Živa víra jeho spatřovala v klášteřích' mnohem
více, nežli zakalené oko jeho současníků; bylyt mu
čím vskutku po své ideji jsou, okrasami a sloupy
katolické církve, pravými semeništi ctností, malými
ráji a povýtečnými stanicemi chvály Boží, na kteréž
Pán se zvláštní zálibou pohlíží a pro něž světu
uděluje nesčíslných milostí, kterýchž by jinak
svět neměl.

Dobrý ;klášter zdál se mu rovněž jako kostel
ctihodným. Jednoho dne vyjádřil se k jedné ze Sale
siánek, že kdykoliv jde mimo jejich klášter, vždy
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dvakráte smeká čepičku, jednou — aby uctil nejsv.
svátost oltářní, podruhé, — z úcty před nevěstami
Kristovými, kteréž v klášteře bydlejí.

Řeholníci sami, pravil, nemohou dobie po
znati, v jaké jsou důstojnosti, ' a jakého štěstí po

žívají.„Teprve při smrti poznáš,“ řeklřehol

nici,,jak veliká milost jest povolání k
"stavu řeholnímu; u přirovnání s ním jest
všeliká nádhera světa —niěíml' Naslova
tato upomatovala se řeholnice ta, když poslední
hodinka její se přiblížila, a byla touto vzpomínkou
skutečně velmi potěšena.
Při takovém názoru o stavu klášterním byl
zajisté nejhlubším bolem projat, bylo-li mu jíti
mimo tolik zrušených a sbořených klášterův a na
to pohlížeti, kterak tam, kde druhdy dnem i nocí
chvála Boží se Zpívala, nyní zkažený svět'místa
pro své mrzkosti neb skladiště pro své pomíjející
statky zřídil, a kterak tichá místa, kde druhdy šle
chetné duše ctnosti pěstovaly, nyní jen zločince
skrývají, kteříž při klení nucenou práci konají.

Čímkoli tedy ctihodný sluha Boží ku zvele
bení a rozkvětu života klášterního přisoěti mohl,
to také činil 8 dvojnásobnou horlivostí.
Casto mluvil na kazatelně slovy ohnivými o
kráse klášterního života, aby takto myslem lidu
úctu a lásku k němu vdechl. Kanovník Josef Hol
zinger vypravuje, že sám byl jednou na kázaní sluhy
Božího odpoledne u Salesiánek. Mluvě o radách
evangelických, dí on, zaplanul sluha Boží největ
ším nadšením a mluvil tak dojemně, srozumitelně
a přesvědčivě, že řeholnice slzí zdržeti se nemohly.

-
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Mluvil-li s osobami řeholními a přišla-li řeč
na povolání k životu “kléšternímu, byl hned roz'
nícen. Snažil se jim povolání to vylíčiti jako „mimo—
řádnou milost', a dokázal, že v této věci _dlužno
poznané vůle “Boží poslouchati, nepatříc na rodiče
a příbuzné. Při tom rád uváděl za příklad Ježíše,
kterýž jsa dvanáctiletým pacholíkem v chrámě zů
stal, nepověděv o tom nic Marii a Josefovi, a kte
rýž na otázku své matky: „Synu, proč jsi nám tak

učinili" zkrátka odvětil: „Což nevíte,

že já.

v těch věcech býti musím, kteréž jsou
mého Otcei"
Spozoroval—liv některé duši klášterní povolání,
povzbuzoval ji, aby 110 byla poelušna a spasitel
ným napomínéním malou jiskru v plamen rozdmy
chal. Nemálo jich připravil svými snahami do klá—
štera, a ne toliko Voršilkém, nýbrž také Salesián
kám, _Alžbětinkám, Karmelitánkám v Praze a Št.
Hradci néhožné panny 1) přiváděl a mezi nimii
veimi vznešené dámy, jako hraběnku Bathyani-ovou
a Zichy-ovou. Jak nezahladitelně uměl často roz
1) Jednu z nich, šlechtična Kateřinu Freybergrovu
sprovazel písemně do kláštera s následujícími krá.
snými slovy (k představené anglických panen v
Prešpurku Julii z Majlathů. dne 29. srpna 1819):
„Jediné toliko přeji, aby ona (Kateřina) v nevin—

nosti a nábožnosti. v kteréž byla vychována a
v kteréž od matky své do Vaší zbožné společnosti
vstupuje, vždy prospívala a teď jako panna Bohu
zasvěcena dokonalosť tohoto vznešeného povolaní
zprvu na sobě zkusila a pak s touže horlivosti ta
kové smýšlení něžným srdcim svého pohlavi vště
povala, aby ijiné k Bohu přivedla, jakož sama
sebe jemu v oběť přinesla.
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nítiti v srdcích touhu po životě dokonalém, toho
zřejmý důkaz podává tato poslěz jmenovaná, kteráž
po odklízení mnoholetých překážek v pozdním věku
do kláštera vstoupila.

Nebeská radost projela ho, kdykoli zaslechl,
že zase jedna odhodlaná duše do svatého stavu
vstoupivší světa se odřekla, aby jedině Bohu v do
konalosti sloužila.
„Co říci mám,“ praví o tom Voršilka Jakoba
z Welschenavy, „o té posvátné radosti, kteráž jím
proudila, když některá duše volbou řeholního stavu
zcela Bohu se zasvětila? Radost jeho bývala pak
tak veliká, že přišel u vytržení a jako dítky ne
vinné, které radosti své vysloviti nemohou, rukama
tleskal. Tázali se mne jednou, proč ctihodný sluha
Boží při obláčce jakési panny radost srdce svého,
jak vůbec očekáváno, krásnou, jadrnou promluvou
neprojevil. Dle svého nejlepšího přesvědčení odpo
věděla jsem: „Radost odňala mu schopnosti k mlu
veníl“ Když jsem já svět opustila, měl zajisté ve
likou radost a předce při mé obláčce ani slova
nepromluvil. Na jeho tváři však bylo čísti, jakou
radostí srdce jeho bylo dojato, kdykoli některá duše
svět Opustila, aby Bůh jediným byl jejím podílem!
Poněvadž ctihodný Klement tak vznešeně o
životě řoholním smýšlel a tak svatě jej miloval,
snadno jest d'omysliti se, s jakým požehnáním u
Voršilek působil, stav se jejich duchovním vůdcem.

Sedm let zastával tam dotčený úřad, a to bylo
pro klášter i- pro každou jednotlivou jeho obyva
telku sedm úrodných, milosti plných let. Vyna
kládal všecku svou pilnost na to, aby tuto zahradu

—283-—
sv. Voršily co nejlépe vzdělala pěstoval; a vskutku
mohla se při jeho úmrtí nazývati „ kvetoucíl'
Před rokem 1813 byla řeholní kázeň ve znač
ném úpadku; toho zavinily nepříznivé poměry ča
sové. P. Hofbauer zakročil hned proti tomu a snažil
se, starý pořádek a úplné zevrubně zachovávání
řehole znovu zavésti.
Jak ale při takových snahách vždy se stává,

stalo se i zde: u mnohých narazil na nejprudší
odpor; jiné řeholnice nechtěly o novotách nic sly
šeti a protivily .se ze všech sil jeho rozkazům, po
čínajíce si tak pošetile jako nemocný, kterýž jediný
lék, jenž mu pokoj aúlevu zjednati může, jako jed
od sebe zapuzuje. Muž Boží však nedal se tím u
svém svatém díle mýliti; poněvadž ale všem po
tupám a na cti- utrháním s klidem a trpělivostí
vstříc přicházel a právě řeholnicím, které nejvíce
proti němu brojily, zvláštní lásku na jevo dával,
podařilo se mu, smýšlení jejich napraviti a pro
Boha opět je získati. Konečně i ty, kteréž dříve
„lásku jeho nevděkem splácely, ctily ho jako svého
největšího dobrodince a byly nuceny vyznati:
.„P. Hofbauer je muž svatý!“
Bylo-li mu někdy užívati přísnosti, stalo se
to jen s tím úmyslem, aby řeholní observance a
„pokrok v ctnostech se rozmáhal.
Nápravy ty dařily se a byly by ještě rychleji
a snáze se zmohly, kdyby od svých domácích lépe
byl býval podporován. To však se nestávalo, a P.
Sabelli byl zejmena, jak sluha Boží dru. Veithovi
sám vyznal, jeho „domácím křížem“; v klášteře
brojil proti němu a natropil mnoho nepokoje svými
zvláštnostmi a rozmary. Tak k. p. bydlela v klá
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šteře jistá polská dáma, kteráž byla kajicnicí Sa
belliho a svým nápadným a zvláštním chováním
pozornost na sebe obracela; mnohdy chodila v půl
nočních hodinách po klášteře nahlas se modlíc a
rušila ostatní ve spaní; v kostele pak ležela nicí
čili s tváří na zemi. I stěžováno si na to u P. Hof
baura a žádala toho slušnost, aby P. Sabelli upo
slechna sluhy Božího jí tyto zvláštnosti a pohor
šlivé chování zakázal; ale P. Sabelli toho neučinil.
Když po mnoha dnech žádné změny nebylo pozo
rovati, byl P. Hofbauer Opět na to upozorněn. „Já
mu to již řekl,“ odpověděl s bolestnou nevolí, „ale
on toho nečiní, on mne neposlouchá“ Byla to
trpká slova otcovského stesku; tehdy bylot jeden
kráte na něm znáti,“ dí sestra Thadea, „že opravdu
s P. Sabellim jest nespokojen. S jakou tedy trpě
livostí snášel as sluha Boží rozmary bratrovy, když
jen tenkrate v dotčeném výroku nespokojenost jeho
8 podivným spolubratrem na jevo vyšla? Až do
posledního roku jeho činnosti — totiž až do od
chodu jeho do Švýcar (1819) _ byl tento sluhovi
Božímu v mnohých věcech na překážku, a úplný
pokoj vrátil se do kláštera teprv po jeho odchodu.
Ale P. Hofbauer pracoval, jak již řečeno, bez
omrzení dále s klidem a moudrostí svatých o'zdo
konalení svěřených sobě nevěst Ježíše Krista.
Dvojím učením, slova i příkladu, roznítil pře
devším v jejich myslech úctu a lásku ku třem
základním sloupům života řeholního, k čistotě, po
; slušnosti a chudobě.
K lásce a pěstování svaté čistoty povzbuzující
obraz dokonalého panictví, jejž celým svým zjevem
představoval, znal ještě výraznějším učiniti ohni
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vým napomínáním ku pěstování této ctnosti anděl
ské a krásnými chvalami, jimiž o ní se vyjadřoval.

Jak krásně na př. líčil panenství a velebil

jehoveliképřednostiřka: ,Panenské duše jsou
sestrami andělůl“ Řeholnicím důrazně při
mlouval, aby tento drahokam svou skromnosti a
bdělosti co nejvíce střehly. Aby rozličnými důvody
k tomu je pohnul, také k tomu poukazoval, že
panny velikou moc mají, obrácení hříšníků na Bohu
vyprositi ; modlitba panen, plní -li své povinnosti,
je zvlaště mocná. Při jakési obláčce pravil ku
dvěma jeptiškám a dvěma sestrám řeholním, které
před ním klečely : „Musíme sestry Marii a Martu,
modlitbu a práci, spojovati. Pan Lazara z mrtvých
vzkřísil, poněvadž Marii a Martu miloval. Tak mají
jeptišky, tyto panenské nevěsty Kristovy, modlitbou
a slzami mrtvé, totiž hříšníky, k životu milosti
probouzeti; nebot, dodal _pak, Pán, je n ž s v ě n e

věsty miluje, zajsté vroucí jejich mod
litby vyslyší. 1 u pohanských Římanů

byly panny tak ctěny, že zločincům ]:
“smrti odsouzeným život darován byl,
když vestalské panny za ně prosily. Oč
více as tu u ženicha nebeského zmohou
modlitby panny, kteraž život svůj Bohu
z a s v ět il a !“

Neméně schvaloval poslušnost. Jak o ní sou
dil, dokazuje zvolání, kteréž častěji z jeho úst za

znívalo: „o jak snadno, jak sladko jest

poslouchati, jak nesnadno ale poroučeti!
Poslušnost klade sekeru ke kořenu a
dává pro všechno úplnou jistotu. Kdo
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poslouchá, nemůže zblouditi, byt i před

stavený bloudil!

Voršilky napomínal vážnými slovy, aby doko
nale poslouchaly a uváděl za příklad Pána, kterýž
až do smrti poslušen byl. Pravilt : „A ž d o s m r ti

musíme poslouchati, raději zemříti, než

neposlouchati“

Jednou tázal se, která by nejlepší byla novi
ckou a když žádná neodpovídala pravil : „T a t

jest nejlepší novickou, která pokorně po
slouchá a spokojena jest, upotřebuje-li
se ji jako koštěte k vymetání a pak opět
do kouta se postaví.“

Často napomínal:.Ne

bývejte spurnými, ale poslouchejtel'
Nad zachováváním denního pořádku bděl velmi

pozorně.„Kdo zachovává
říkal, „plní vůli B oží.“

denní pořádek,“

Jednou přikázal M. J akobě, aby za obrácení
jakéhosi hříšníka ZdrávasMaria se pomodlila. Když
tato podotkla, že to příliš málo a se nabídla, že
více Zdrávasů se pomodlí, odvětil jí laskavě:

„Osoby,kteréž slibem poslušnosti vlastní
vůli svou Bohu obětovaly, modlí se s hoj
nějším ús'wěchem než lidé světští.'l Co
chudoby se týká, byl sluha Boží již svým zjevem
zevnějším nejhlasitější k ní pobudkou.
„Bylo třeba jen ho viděti,“ praví sestra Tha
dea, „aby se poznalo, že ctnost chudoby vřele mi
luj e.“ Co nejchuději byl ošacen ; na jeho obnošeněm
plášti bylo viděti, dí kanovník Veith, že jej z Var
šavy s sebou přinesl. „Jakožto kněz, kterémuž jest
i slušnost zachovávati, ani nemohl již chuději a
prostěji býti oblečen.“ „Sám spravoval si punčochy
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a jiné roztrhané části oděvu.“ „Když jednou před
arcivévodou Maxmiliánem z Este se objevil, vzdělal
se tento nábožný kníže jeho chudobou; viděl pun
čochy jeho, any z roztrhaných střevíců vylezaly.“
Za sedm let, co byl ředitelem Voršilek, viděly ho
sestry jen jednou, o velikém svátku, v novém obleku.
Byly tím tak udiveny, že družka družce pravila:
„ó, zázrak, zázrak! náš duchovní otec má dnes
nový šatl“
Takto příkladem svým již mocně hlásaje, mohl
ještě s větší důrazností slovy napomínati, aby po
klad života klášterního, chudobu, co nejvěrněji
ostříhaly.
O chudobě vštěpoval- sestrám tyto zásady:

„Cokterá sestra má, jest jí jen půjčeno.
Ježíš jest jediný poklad její. Chudoba
jest první z osmi blahoslavenství, jest
cesta, kterouž nám Kristus Pán od jeslí
po celý život svůj až k úplnému obna
žení na kříži a pohřbení v hrobě cizém.

ukazoval

Otcovsky pak se staral, aby každá sestra na
těchto základech klášterního života, přísné chudobě,
zevrubně poslušnosti a vysoce ctěné čistotě vlastní
silou a milostí s hůry danou, dále stavěla a obět
svou bez omrzelosti, vesele a vytrvale Pánu při-
nášela.
Každá měla hřivnu, kterouž Bůh jí dal, věrně—

užívati, žádná však neměla býti více obtížena, nežli
seč byla snésti. Doporučoval tedy častěji předsta
vené a novicmistrové, aby se všemi dle téže míry
nezacházela, nýbrž přihlížela !: rozličným povahám
a silám jednotlivých. A co jiným činiti radil, činil
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napřed sám a uměl to tak dobře, že každá sestra
mohla domnívati se, že jenom o ni se stará, an
zcela dle její zvláštní povahy a duševní síly s ní
zacházel.
Pravým otcem byl řeholním sestrám, s nimiž
úhrnkem byl více spokojen než s jeptiškami. Bděl
nad tím, aby nebyly prací přetíženy a život klá
šterní aby jich neomrzel, i zrušil rozdíl, kterýž co
do sv. přijímání mezi jeptiškami a řeholními se
strami dosud panoval. Kdežto totiž jeptišky dva—
kráte za týden k sv. přijímání chodily, bylo to
těmto jen jednou v témdni dovoleno. P. Hofbauer
neshledal důvody tohoto rozdílu za dostatečné &
dal si od arcibiskupa vyhotoviti dekret, kterýž
nařizoval, že iřeholní sestry dvakráte přijímati
mohou.
V klášteře nechtěl viděti nikoho zaháleti, &
jakož sám nikdy nezahálel, nýbrž veškerého času
ke službě Boží neb bližního užíval, nemohl též u
jiného zahálky strpěti; lenivá nevěsta Kristova
zdála se mu zvláště bláhovou a opovržení hodnou.

„Cas má tutéž

cenu“, říkával častěji sestrám,

„jako věčnost; na okamžiku to často zá
visí, přijde-li kdo do nebe.“- Jestě v posled
ním kázání, kteréž krátce před svou smrtí měl,
důrazně napomínal, aby času dobře se užívalo.

„Přijde čas,“ pravil, „kde nebude moci ni

vkdo působiti. V každém okamžiku lze
nám Boha získati, ale okamžik, jenž mi
nul, nikdy více se nevrátí.“
Co mezi klášternicemi velmi nerad viděl, byly
klepy a žaloby jedněch na druhé; říkával: „Právě
ti nejhorší lidé jsou často nejpřísnějšími soudci
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jiných.“ Přišla-li některá sestra k němu s málo
odůvodněnými žalobami, hleděl rozumným spůso
bem ji pokárati a ve vší mírnosti dal jí na srozu
měnou, že každý napřed před vlastními dveřmi má
zametati. Shledal-li však, že žaloba jest opravdivá
a rozumná., snažil se přece omluvami spravedlivou
nevoli zmírniti, aby lásce v ničem ublíženo nebylo.
Chybujících hleděl s trpělivostí jich nedostatků
zbaviti a uměl pravým, užitečným spůsobem je po
kořiti a potrestati.
„Byla jsem v šestnácti letech,“ vypravuje
sestra Thadea, „když jsem přišla do kláštera jsouc
docela nevědoma řeholního života a křesťanské do
konalosti. Ale ctihodný sluha Boží měl se mnou
tu největší trpělivost, vyučoval mne zásadám du
chovního života a dával mi rady, kteréž jsem své
domitě zachovávala. Častěji se mi za to vysmály,
mně však nebylo nikdy želeti plnění jeho rad, jsem
mu za to k díkům povinna. S každým uměl zachá
zeti spůsobem přiměřeným, bud po dobrém neb
s přísností. Když zastihl sestru, ana s druhou se
vadila, velmi ji pokořil a zapověděl jí sv. přijímání;
poněvadž ale pokání toto ráda přijala, dovolil jí za
odměnu mimořádného sv. přijímání a dosáhl toho,
že se zlostné a prudké povahy zcela zhostila.
Nechtěl, aby některá oddávala se trudnomysl
nosti, poněvadž nic nepřekáží vzletu duše tak jako
tato. A proto napomínal vždy k milování kříže,
k odevzdanosti do vůle Boží a ku pokoře, nejhlub
šímu to základu duchovní radostivosti a svěžesti
O milování kříže, jež svým příkladem nejlépe

kázal,říkával: „Boha milovati

jest tak ve

liké dobro, že slovy ani popsati se nedá;
19
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ale ještě větší dobro jest, z lásky ku
Kristu trpěti. Bůh a utrpení jsou ta nej
vyšší blaženost!
Také sestry naučil několika veršům, jež sam
rád říkal a v nichž hlavně laska ku kříži zaznívá:
„Na kříži, kde Spasitel
Zraněn pněl &.v mukách mřel,

V utrpení vždy chci žiti,
Až ustanc srdce biti.“ —

Když bylo řeholním sestrám dříví po scho
dech nositi, což bylo prací unavující, těšil je a
velel jim říkati: „o Ježíši, nech mne tento kříž
spolu s Tebou nésti.“

„MilujteBohaatrptevodevzdanosti,'

tot byl obsah nejčastějších jeho napomenutí. Sestra
Thadea vypravuje: „Často říkával ctihodný sluha

Boží: „Boha milovati jest nevýslovné
dobro. Láska k Bohu budiž pohnutkou
]: veškerému jednaní tvému, svatá vůle
Boží tvým zákonem, čest a zalíbení Boží
budiž tvým cílem. Při pokušeních ne
ztrácej trpělivosti, bud vesela. Odevzdej
seyzcela do vůle Boží. Nereptej proti na
řízením Božím, třeba bys vnitř i zevnitř
zcela opuštěnou se cítila. Volej pak:
„Ježíši, Spasiteli můj, zachraň mne pro
svaté jméno své. Služ Bohu vždy z čisté
lásky, ne však pro svůj prospěch. Je-li
vůle tvá vždy úplně spojena s vůlí Boží,
více Bohu se líbíš, než kdybys mnoho
postův &tělesných nepříjemností vytr
pěla. Pros svatého anděla strážce, aby
tě naučil, jak Boha milovati máš. Jak
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můžeš v pravdě říci, žeBoha z celého
srdce miluješ, nechceš-li, aby proti

venství, cpovržení a pronásledování
'tě potkalaP'

Jedné staré a'nemocně sestře předříkaval mod

litbu: „MůjJežíši, chci žíti, pokud ty
chceš, trpěti, jak Ty chceš, chci ze
mříti, kdy Ty chceš.“
„Vždy napomínal', vypravuje dále sestra Tha
dea, „abychom vůli svou úplně sjednocovaly s vůlí
Boží, a lze-li o někom říci, že to, čemu učil, sám
činil, zajisté to platí o ctihodněm sluhovi Božím!

Tak napomínalmne: „Chraň se, v utrpení

státi se netrpělivou, zachovej si
vždy klidnou mysl aráda podrobuj

se vůli Boží. Jdeš-li mimo Ukřižova
něho, vyslov s nábožností: „Otče, ne
má vůle, ale Tvá. staniž se se mnou v
životě

i ve smrti.“

Poněvadžbylo mina

skládání slibů tak dlouho (5 let) čekati, byla jsem
proto jednoho dne velmi smutna. Dvě sestry řekly
to v mé přítomnosti sluhovi Božímu, kterýž mně

hneddal na srozuměnou:
„Tato truchlivost

jest kouř, který z pekla vystupuje a
srdce tvé skličuje.“

Poněvadžale sestrytu

.podotkly, že noviciát příliš dlouho trvá,

odvětil:

„Život náš jest ustavičným novici

atem, kterýž teprv se skončí, když do

společnosti svatých vnebesích se dosta
neme.'

Jako o milování kříže a o vůli Boží mluvíval
též často o pokoře a cvičil-li se v ní sám při kaž
dém ikroku, chtěl, aby také jeptišky nikdy ji ne
19*
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zanedbávaly.

Smýšlení, kteréž mu samému bez

počtukrát modlitbičku „Pane, pokoř mne a
vyvyš sebe!“ na jazyk vložilo, byl by rád všem
vštípil.
Často napomínal jeptišky, aby v pokoře se cvi
čily. Nazýval ji kořenem všech ctností a vykládal
s horlivostí a zápalem často dosti obšírně slova sv.

Augustina.:„Pokora jest matkou, živitel»

kou, vychovatelkou, průvodkyní a doko
natelkou ve všech ostatních ctnostech_
I ty nejskvělejší skutky jsou bez ceny,
nejsou-li zplozeny pokorou a jí živeny.'
Také nazýval tuto ctnost souhrnem učení Kristova,
odvolávaje se při tom na slova Páně: ,U čte se

ode mne, nebot jsem tichýapokorný srd
cem a naleznete odpočinutí dušem svým.“
Chtěl ale pravou, ryzou, nelíčenou pokoru. Casto

říkávalse sv. Terezií: „Pokora jest

pravda,

pokorně mluviti ajednati dobré jest, dě
je-li se to v pravdě. Písmo svaté praví:
,Mnohý líčeně pokořuje se, nebot vnitro

jeho jest plno lsti. Nejjistějším zname
ním,“ dodávalpak ,a nejjistější cestou ku
pravé pokoře dospěti, jest, když pokořo

vání s trpělivostí, láskou, ano isradostí

přijímáme a snášíme.“ Pravou pokorou
nazýval ochotnou vůli k sloužení; nebot,
pravil, duše, kteráž všelikě samolásky
prosta jest, nehledá a nežádá nic jiného,
než býti poddanou ve všech věcech, ji
ným sloužiti, jiným pomáhati, je potě
šo,vati, to jest pravá pokora.“ Těmitoslovy,
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podotýká P. Binn, nakreslil sluha Boží nevěda
sám sebe.
Ve všem se ponížiti a ponížení mile snášeti,
bud ustavičnou snahou zbožných duší.

„Budiž velice pilna pokory,' poučo
val jednu z nich, „a vždy věř, že nikdo ti

bezpráví nečiní; pak všeliké úkory z
lásky k Bohu snadno sneseš.“ A opět
učí: „Nečiň nic, co by bylo proti po
řádku a zvyku domácímu. Chod vždy
op atr ně a v poslušnosti, neměj za vyšší
osvícení, co jen ve smyslných náklonno
stech a ve vlastní vůli základ má. Cvi
čení se v pokoře, zapírání sebe sama a
mrtvení, to budiž vždy stálou snahou
tvou. Bud také k těm vděčna, kteříž tě
pronásledují &myslí si, že velikou služ bu

tiprokazujL“

Takými a podobnými naukami hleděl P. Hof
bauer jeptišky v povolání jejich utvrditi; an na
nejpevnějších stavěl základech, není s podivením,
že v poměrně krátkém čase řízením svým nejen po—
řádek a zachovávání řehole do kláštera uvedl, ale
též i skutečnou, stkvělými výsledky korunovanou

snahu po dokonalosti v jeho obyvatelkách vzbudil.
Na důkaz, s jakým zdarem P. Hofbauer úřad
ředitele a zpovědníka zastával, potřebí nám jen na
řeholní, už často jmenovanou, sestru Thadeu po
ukázati. Jako chudá, nevědomá dívka selská dostala
se do kláštera pod vedení ctihodného Klementa,
ale když ve processu blahořečení vydávala svěde
ctví o skutcích & ctnostech duchovního otce svého,
jevila v životě řeholním úplně vzdělaného ducha'
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Mezi všemi svědky processu podala právě ona nej
obšírnější a nejkrásnější zprávy o životě a učení
P. Hofbaura a výpovědi její byly tak dokonalé, že
by i nejlepšímu bohoslovci ke cti byly.
Této dobré sestře svěřil moudrým řízením Bo.
žím P. Hofbauer leccos z vlastního svého života,
co by jinak zcela neznámo bylo zůstalo, a milý
Bůh ji zachoval a. tak podivnou pamět jí dal, že
o kázaních a rozmluvach P. Hofbaura skoro po
padesáti letech tak věrné zpravy mohla podati, ja
koby je teprve ted byla slyšela.
XI.

() lasce ctihodného Klementa Marie k nemocným.
Jako božský spasitel rád nemocné navštěvoval,
těšil a uzdravoval, činili to také svatí ; návštěvy
nemocných počítali k apoštolským pracím právě
jako kazaní a zpovídaní, a hodin, jichž k tomu užili,
nepočítali ku ztraceným, nýbrž k nejlépe upotřebe
ným a nejpožehnanějším svého života. .
Také sluha Boží, P. Hofbauer, byl nemocným
v pravdě laskavým a starostlivým otcem, a nelze
toho ani vylíčiti, s jakou láskou a péčí duchovní
pomoci jim poskytoval.
Především prohlídal k tomu, aby v klášteře,
jeho péči svěřeném, nemoc za cenné zlo byla po
važována a zužitkovana, a proto tedy bez omrzení
se snažil, nemocné jeptišky těšiti, povzbuzovati a
v milování křížei v odevzdanosti do vůle Boží

utvrditi.
V klášterní nemocnici byla poněkud chora na.
duchu, stara sestra, které. svou bouřivou, netrpěli
vou povahou ostatním na obtíž byla. P. Hofbauer
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navštěvoval ji denně po čas její nemoci; avšak
dříve šel vždy do zahrady a vyhledal nějaké kvě
tiny, kteréž jí přinesl. Nebylo-li žádných květin,
přinesl jí jiný malý dárek, kterým pak celý den se
těšila. Pak rozpředl s ní hovor o domácích věcech,
nebot pro duchovní rozmluvu nejevila žádné záliby.
Tak získal ji ponenáhlu víc a více. Zcela dojata
byla však, když ji vyzval ku procházce po chodbě
klášterní, a při tom ji, poněvadž velmi těžce šla,
sám podporoval. Taková láska a soucit zcela tuto
sestru proměnily, stala se trpělivou a veselou, a
nebyla více sloužícím sestrám na obtíž. Když ji
později na tuto procházku upamatovaly, byla hned.
tichou a veselou.
Blížila-li se smrt, býval vždy P. Hofbauer,
pomáhaje a modle se, po boku umírající, dodával
zmužilosti, žehnal a nezřídka útěchu zcela neoby
čejnou způsobil.
Případ, v němž to zvláště ozřejmělo, vypravuje

sestra Thadea takto: ,V ústavu, kterýž v našem
klášteře pro vychování dívek jest, byla schovanka
jmenem Rosa Gollová, kteráž již jednou byla u sv:
přijímání. Tato roznemohla se, a jsouc již blízka.
smrti, nesmírně se hrozila. V největším nepokoji
zdvihla ruce vzhůru ku zdi volajíc: „Ten černý pes
tu chce mne pohltiti.' Poněvadž jsem právě se se
strou Veronikou byla v nemecnici, běžela jsem
hned zavolat ctihodného sluhu Božího. Přišel v oka
mžení; i nemohla jsem pochopiti, jak tak rychle
přijíti mohl. Sotva však do nemocnice vstoupil;
zvolalo dítě umírající zcela klidně: „Pes jest jiš
pryč!“ Sluha Boží požehnal dítě a dal mu gene—
rální absoluci, načež pak zcela tiše a s veselou:
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tváří zemřelo. P. Hofbauer nám pak pravil: „Máme

anděla v nebi, kterýž za nás modliti se
bude.“ Nepochybuji, že příčina strachu dítěte po
cházela z neobyčgjného pokušení dáblova, které ale
hned přestalo, jakmile sluha Boží vstoupil.“
„Takovou lásku a péči,“ dokládá dále vypra
vovatelka, „věnoval všem nemocným sestrám, zvláště
když blížily se smrti. Každou hodinou, ve dne i v
noci, hotov byl, jim ku pomoci přispěti. Často bděl
celou noc "'a přinášel nemocným
sv. přijímání.

hned

po půlnoci

Láska k nemocným ctihodného Klementa ne
obmezovala se pouze nemocnicí klášterní, nýbrž
vedla ho k lůžku bolestnému, at bylo kdekoliv, v
palácích neb v chudobných chatrčích, aneb v roz
ličných nemocnicích města. Nikdo nespočítal by ne
mocných, kteréž po čas svého pobytu ve Vídni na
vštívil a potěšil a také ku poslednímu, vážnému
kroku připravil. S jakou láskou to konal, nemohl
rozliční svědkové v processu blahořečení, kteří toho
dílem na sobě, dílem na svých příbuzných zkusili,
s dostatek vychváliti.
Jeho láska k nemocným byla v celé Vídni
známa; proto také byl velmi často volán k lůžku
nemocných, hlavně k takovým, kteří víry pozbyvše
se zdrá'hali, svátosti přijmouti. Když mnohdy již
jiní kněží marně se namáhali, nemocného ku smí
ření s Bohem skloniti, bylo posláno pro P. Hof
baura.
Sluha Boží nikdy nezdráhal se jíti a i za temné
noci, v dešti a sněhu neb v prudké bouři i do nej
vzdálenějších předměstí se pustiti. V noci brával
jen svou malou lucerničku, aby viděl v tmavých

ulicích, a již chvátal vyhledat nemocného neb umí
rajícího. Byli-li to chudí, jež chtěl navštíviti, brával
sebou také i jídlo neb jinou almužnu, a scházela-li
u nemocného obsluha, konal též úřad obsluhovače
nemocných. Svou neobyčejnou láskou a srdečnou
přívětivostí dobyl si snadno důvěry a náklonnosti
všech, a mnohého hříšníka, který již ku propasti
se potácel a jistou kořistí pekla býti se zdál, ještě
v posledním okamžiku zlému nepříteli vyrval. Byl-li
k takovému člověku volán, modlil se po cestě rů
ženec, jednou neb vícekrát a poručil, aby i jeptišky
se modlily; pak mohl šťastným výsledkem se bez
pečiti. A veliká byla pak jeho radost, mohl-li se
strám oznámiti, že na jejich modlitby opět jeden
veliký hříšník, který dvacet neb třicet let již se
nezpovídal, se obrátil a kajicně zemřel.
U smrtelného lože takových hříšníků úplně
zářila apoštolská jeho horlivost a nedala se ničím
odstrašiti.
Jednoho dne byl snažně žádán, aby ku pomoci
přispěl umírajícímu, kterýž rozhodně se opíral při
jetí svátosti pokání a oltářní. Byl to muž vážený,
který — jak ustrašená matka a zbožná paní jeho
pravily — již dva a dvacet roků se nezpovídal. I
nyní nechtělo knězi ani slyšeti. Spatřiv ctih. sluhu
Božího, vztěkal se zlostí a obsypav ho nadávkami
poručil mu odejíti. P. Hofbauer ale neodešed řekl

mírně:,Kdo cestu nastupuje, ohlíží se po
penězích na cestu; Vy pak, kterýž cestu

tak dalekou nastupujete, odmítáte pro
středky, kteréž ku štastnému její doko
nání tak potřebny jsou — totiž svátosti
církve. Prosím Vás, budte rozumnýml'
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Když ale všechna napomenutí marná zůstávala, a
nemocný sluhu Božího stale odháněl, odstoupil
tento, jakoby k odchodu se hotovil, zůstal však u
dveří stati a růženec se modle pozoroval nemoc
ného. ,Co zde chcete ?“ vyjel si na něho nemocný,
„jděte již jednou a nechte mne na pokoji!' Cti

hodný Klement odvětil: „Nyní více ne odejdu,

jelikož konec Váš blízek jest; již často
byl jsem svědkem štastné smrti; dnes
chci viděti, jak umírá. zavrženýl“

Slova

tato otřásla nemocným a zcela ho proměnila; zlost
jeho se utišila, i stal se klidným. Hanba, lítost,
bázeň naplnily srdce jeho, on zavolal sluhu Božího
ku své posteli a pravil zcela jiným hlasem: „Ve
lebný Pane, můžete mi odpustiti všeliká. ta poha
nění, kteráž jsem Vám učinili“ A když P. Hof

bauerodpověděl:
,Již jest vše odpuštěnof
pokračoval nemocný dále se slzami v očích: „Ale
zdaž i Bůh mi mé hříchy odpustit“ Sluha Boží

odvětil:,Bůhdobrýjest, vzbudte lítost

nad hříchy svými a vše Vám bude od
p uš tě n o.“ Nemocný pak zcela kajicně vyznal se
ze hříchů svých, tiskl kříž, kterýž P. Hofbauer mu
podal, pevně na prsa své, a zemřel v Pánu. Toto
obrécení vypravoval sam P. Hofbauer na zřejmý
důkaz neobyčejného ,a nesmírného milosrdenství
Božího.
Podobný případ přihodil se mu již dříve jed
nou ve Varšavě. Tam navštívil v nemocnici vojáka
nemocného, jenž, ač bolestmi trápen, předce zářití
ku všem kněžím byl naplněn a žádného před sebou
viděti nechtěl. Sotva že P. Hofbaura spatřil, při
vítal ho tedy strašným klením. ,Pojd sem, ty
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pope,' křičel na něho, „počkej, oči ti vyrvu !“ Sluha
Boží ale dovedl svou nebeskou mírností a trpěli
vostí i tohoto zuřivce přemoci, brzy stal se z vlka
beránkem, a vykonal zkroušenou zpověď.“
Kanovník dr. Veith vypravuje: Jakýsi starý,
ve Vídni vážený muž, upadší ve smrtelnou nemoc,
rozhodně odmítal přijetí svátostí. Každého kněze,
kterýž se mu přiblížil, zapuzoval zlořečením. „Jděte
k čertu“, bylo jeho obyčejné pozdravení. Nejméně
dvanáct kněží řeholních i neřeholních marně se o
jeho pokání pokoušelo. Nyní utekli se k P. Hof
baurovi, kterýž bez odkladu na cestu se vydal a
při tom růženec se modlil. Vstoupiv do pokoje na
lezl paní a dcery, any plakaly a naříkaly. „K d e

jest

nemocnýl"

tázal se. Ukázalymu na po

stel v koutku, a P. Hofbauer hodně nahlas pravil:

,Tent jest to? S tím budeme brzy ho
tovil“
A tak tomu skutečně bylo. Přistoupiv s
úplnou důvěrou k posteli nemocného shledal jej
zcela poddajným a poučelivým a vyslechl zcela
volně jeho zpověd. Vlk byl tu proměněn v beránka.
Zcela podobně učinil to P. Hofbauer s jakýmsi
vznešeným mladým mužem, jak P. Rinn vypravuje.
Ubohý, jenž studiemi liché ňlosofie víry své po
zbyl, ležel na lůžku bolestném nejsa dalek smrti.
Sluha Boží byl zavolán. Hned bez okolků přikročil
k věci samé a dobyl stkvělého vítězství! Vyzval
nemocného, aby s ním se modlil apoštolské vyznání
víry, a poněvadž nevěřící mladík z počátku nechtěl,
pokropil ho svěcenou vodou, a pravil pak: „P 0
k r a č uj m el“ a skutečně nemocný poddal se zne
náhla, a odříkal se sluhou Božím celé snešení apo
štolské. Tolik chtěl Bůh, aby mu úplně uděliti
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mohl své milosti.

Nebot když takto pospolu se

pomodlili, pravil umírající: „Nyní c„hci se
zpovídati.“
Zpovídal se a umřel, přijav zcela
pobožně svátosti.
Mnohdy pouhým slovem naděje p nul ne
mocného ku přiietí svatosti. Tak na př. vy ravuje

P. Král:

Baron Moser trpěl dlouho prsním neduhem;
ač uevěřícím nebyl, předc nebylo lze pobnouti ho,
aby se dal zaopatřiti, protože nemoc svou, jak to
při takových chorobách bývá, za nebezpečnou ne
pokládal. Jeho paní tedy povolala P. Hofbaura,
aby těžce nemocného bez dalšího odkladu ku při
jetí svátosti naklonil. Sluha Boží přišed pravil mu:

„Pane barone, vyzpovídejte se a buďte
jist,

že přijdete

do nebe!“

Nad touto řečí

zcela udiven, pravil baron: „Co to pravíte, P. Hof

baure? Je to skutečněpravda?“ „Zcela jistě',
odvětil sluha Boží. Načež nemocný: „Když tomu
tak, tedy hned se vyzpovídám“ a pln radosti nad
ujištěním P. Hofbaura, že do nebe příjde, vyzpo—
vídal se. Poněvadž ale nemoc ještě se prodlužovala,
hrával ještě někdy se svými přátely ku svému vy
ražení. To nelíbilo se jeho nábožné paní, kteráž
chtěla, aby všeliké vyrážky se odřekl, ale nemocný
odpověděl: „P. Hofbauer mi toho nezapověděl, a
to mi postačí; nebot kdyby to hřích byl, byl by
zcela jistě mně toho nedovolil.“ Odevzdán pak do
vůle Boží zemřel s pevnou nadějí věčného blaho
slavenství.
Týmž odkazováním na nebe upokojoval také
rád nábožné duše v hodině smrti. Mladistvé hra
běnka Lichtenberková. trpěla souchotinami, a sluha
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Boží byl zavolán, aby ji na cestu do věčnosti při
pravil. Když ji opustil, opakovala plna radosti a
důvěry vždy slova: „Přijdu jistě do nebe, P. Hof
bauer mně to slíbil.
Že hraběnce Julii Zichy—ové, rozené hraběnce
Festeticsové, při smrti přispěl ku pomoci, již shora
jsme podotkli. Zde uvedeme pouze jednu krásnou
částeěku z jeho listu ze dne 23. listopudu ku panu
Schlosserovi ve Frankobrodě. Prosí v něm jej i
paní jeho, aby těšili milou paní Schlegelovou, řka:
„Vždyť. ji zase uvidíme, a to věčně tam, kde žad
ného rozloučení více nebude, tam v domě Otce na
šeho, kde dobrý naš Ježíš místa nam zaopatřil.
Mileníl mame-li zde v cizině častěji proč vzdychati,
obratme očí k otčině své, kde nám slzy budou se
třeny, kde Bůh Bohem naším a naší převelikou
odplatou bude. V těchto nemnohých okamžicích
zasévejme hojně; vždyt všichni naši bratří, kteří
již k domovu se odebrali, símě se slzami rozsévali;
nyní těží věčně a my s nimi těžiti budeme. Bůh,
Otec naš, požehnejž Vás, jakož ho presím skrze
Ježíše Krista, Pána našeho. Duch svatý, obývatel
duší Vašich, pohánějž Vás, abyste až do konce pro
dobré bojovali.“
Byl to zajisté velmi řídký případ, že někdo,
komu P. Hofbauer při smrti byl ku pomoci, ne
obratil se. Takový případ vypravuje nám Dr. Ema
nuel Veith, řka: „Sluha Boží byl volán ku profe
soru a očnímu lékaři Dru. Barthovi, zjevnému bez
božci, zednáři a posměvači, který již umíral. Ačkoliv
nevěra a hrubost muže toho dobře známa mu byla,
předce hned vydal se na cestu k doktorovu leto
hrádku. Když vstoupil do pokoje, pozdravil ho ne
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mocný, veliký to přítel a sběratel starožitností,
slovy podivnými: ,Vskňtku, hlava to apoštolskál'
P. Hotba'uer hned odpověděl: ,Vskutku, hlava So
kratoval“ Bohužel, bylo mu odejíti od lékaře s ne
pořízenou, rozloučil se však ve všem přátelství.
Není se diviti, že Dr. Barth se neobrátil, vždyt
tolik jich, kteří byli svědky kázaní a zázraků na
šeho božského Spasitele, též se neobrátilo. Dr. Barth
byl zednářem, a obrácení zednářů jest nad míru
nesnadno; přísahy, kterýmiž zasvěcují se nepříteli
Božímu, a klatby církve, kteréž na sebe uvalují,
překážejí velice působení milosti.
Avšak nesmíme domnívati se, že by sluhovi
Božímu bylo se nepodařilo, i mnohé z přívrženců
této sekty opět pro Boha získati; že ve Varšavě
mnoho zednářův obrátil, již jsme viděli. Paměti
hodno, že mezi nejhorlivějšími ctiteli a žáky sluhy
Božího shledáváme dva bývalé zednaře, Zachariáše
Wernera a pana Jos. Antonína Piláta. Tento vy
pravoval nám, že roku 1806 v lóži berlínské poznal
Zachariáše Wernera. Poněvadž zednáři, alespoň
tehdáž, veřejně známí nebyli a obrácení jejich tak
téžopotajmu se stává, lze si vysvětliti, že jejich
obrácení sluhou Božím velmi málo ve známost ve
řejnou vešlo. V aktech processu vypravuje se jen
o obrácení jednoho úředníka císařského, jenž k této
sektě náležel. Jak vypravují sestry Biringrovy, které
muže toho dobře znaly, odešla prý na radu sluhy
Božího od něho nábožná jeho paní, nepřestávala
však za něj se modliti. Po mnoha letech byla mod
litba její vyslyšena. Muž ten přišel řízením Božím
do kostela Voršilek, a slyšel kázaní ctih. Klementa,
kteréž tak ho dojalo, že hned odhodlal se, vykonat
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generální zpověd. Zachariáš Werner smířil ho 8 Bc
hem. Brzy na to padl do těžké nemoci. P. Hofbauer
ho navštívil, přivedl mu opět jeho paní a při smrti
byl mu potěšitelem.
XII.

Ctihodný Klement Maria, otec chudých.
Sluha Boží pečoval o chudé a nuzně lidi jako snad
málo který otec o vlastní děti své. Seč byl, potra
vinami, šatem a jinými věcmi, jichž potřebovali,
jim pomáhal. A jakkoliv sám chudý byl a ničeho
neměl, co by rozdati mohl, — nalezal vždy dobro
dince, kteří mu dary na rozdělenou mezi chudé
přinášeli. Tak zaopatřila ho tehdejší představená
Salesiánek, hraběnka Juliana Trautmannsdorfská
každý pátek velkými bochniky chleba pro jeho
chudé; též jeden zámožný pekař na Vídence a pe—
kař Apprich v ulici Rauchensteinskě posílali mu
do jeho bytu chléb, aneb plnili jím velké jeho kapsy
v plášti, sám-li si pro něj přišel. Kdykoliv šel k
Mechitaristům zpovídat chudé, kteří tam ho oče
kávali, míval větším dílem jako břemenář naloženo
chleba, kterýž pak mezi ně rozdával. Často navště
voval také chudé a přinášel jim jako nemocným
almužnu a jídla pod svým pláštěm. Nemohl-li ale
sám jíti, poslal P. Madlenera nebo študujícího Srnu.

Se zvláštní láskou pamatoval na stydlivé chudé
domácí, kteréž podporoval způsobem velmi šetrným
Tak ku př. chuděmu nevelikému malíři dával za
městnání přiměřené jeho umění, odjímaje takto
almužně tvářnost almužny a šetře při tom citu
nuzného muže.
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Stejnou velkomyslnost jevil při mnohých ji
ných příležitostech. Dva chudé studující, dotčeného
Srnu a jednoho, jenž později ranhojičství se oddal,
ubytoval a ale
vydržoval
ve svém
domě;
mnoho
jiných
studujících
ostávalo
od něho
stravy;
kdykoliv
přišli, měr vždy něco pohotově. I chudí, kteří na
dvéře jeho zaklepali, nikdy s“prázdnou neodcházeli
Jak sestra Thadea vypravuje, přicházeli často
celí zástupové vysloužilců ku klášteru Voršilek,
mezi něž P. Hofbauer rozdal, co právě měl. Mnohdy
sám nejedl, jen aby nasytil jiné. Poněvadž často
pro zaměstnání kněžské celé dopoledne domů ne—
přišel, brával sebou chleba do sakristie Voršilské,
aby chudí marně dalekou cestu k němu nevážili, a
rozdával ho zde alespoň každou sobotu chudým
kajicníkům. V době velikého hladu r. 1817 zdvoj
násobnil ještě práce své ve prospěch chudých, z
nichž by mnozí bez něho hladem byli zahynuli.

Pravdivá jsou slova kanovníka Greifa: „Co
měl, to dal; to byl jeho život; a pak Dra. Veitha=
„Ve službě chudých byl zaměstnán jako matka s
dětmi svými.“
Chudé miloval tak, že P. Madlener též vším
právem říci mohl: „Miloval více obcování s lidmi
chudými a nízkými, než s bohatými a vznešenými.
Chudé vyhledával, mocným bylo hledati jeho, ana
vštívil-li vznešené a bohaté osoby, stalo se to pouze,
aby Bohu získal duše, kteroužto péči ostatně při
každém rozdávání almužny na zřeteli měl.“
Ostatně pomáhal i těm, kteříž vlastně ani
chudými nebyli, nýbrž jen v té v oné potřebě v
nesnázích byli. Tak pomohl dvornímu radovi Ada
movi Můllerovi z nesnáze při zařizování vychová

—305—
vacího ústavu, an mu, jak kanovník hrabě Wel
sersheimb vypravuje, sto dukátů doručil. [)
Dle Dra. Brunnera pomohl také výtečnému
německému básníku Klementovi Brentanovi (+ 1842)
z úzkých laskavou almužnou 100 dukátů, o čemž
pan Stramberk dosvědčuje, že to z vlastních úst
Brentanových slyšel.
Při jeho lásce k stavu řeholnímu nebylo 8 po
divením, že i v časných věcech se zvlášť ujímal
těch, kteří v tento stav bud vstoupiti chtěli, neb
již v klášteře byli.
Salesiánka Marie Antonie Ottova vyznala řkouc:
,P. Hofbauer měl srdce plná lásky k chudým, po
máhal, kde mohl, byl utěšitelem a pomocníkem
chudých. Já sama zakusila jsem výtečně důkazy
jeho lásky 'k bližnímu; nebot, ačkoliv zcela ne
známa jsem mu byla, předce jako otec o mé vya
držování, o stravu a byt se staral, a jemu za to
děkuji, že do kláštera přijata jsem byla.“
Klášter Voršilek však denně se těšil důkazům
jeho pomocné lásky; Voršilky nejvíce těžily z jeho
dobročinnosti a také o tom stkvělá svědectví vy
daly. Po sedm let, co u nich zpovědníkem byl,
nebral od nich nikdy žádného platu, nýbrž spokojil
se s chudobným bytem a stravou, kterouž mu po
sílaly; naopak sám plnýma rukama jim dával, kdy
koli mohl.

Jakoba z Welschenavy vypravuje o tom násle
dovně: ,Se zvláštní láskou a důmyslnou péčí spě
chal chudým ku pomoci. Avšak nám, jeptiškám,
*) Byl to bezpochyby přispěvek arcivévody Maxmiliana
z Este pro ústav.
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dostalo se před ostatními chudými největších do
kladův jeho lásky, nebot my byly otcovskému
srdci jeho nejbližší. Tehdáž potřebovaly jsme právě
nejvíce takovéto péče k uchránění časného života,
nebot velikou redukcí státního dluhu pozbyly jsme
nejen značných příjmův a kapitálů, nýbrž klášter
náš byl také velmi zadlužen; a protož nedostávalo
se nám občas ani toho nejpotřebnějšího. V zimě
scházelo nám dříví k topení, pro nemocné neměli
jsme léků, ba často ani pokrmů na stůl.“
Jednoho dne byla již bída tak veliké, že ho
spodyně, nevědouc, kam se obrátiti, bídou a nouzi
plakala. Tu pravila jedna sestra: „Nyní potřebo
valy bychom té němé ryby, jako za času svatého
apoštola Petra.“ Jak veliké ale pak bylo naše po
těšení, když zcela neočekávaně ještě téhož dne cti
hodný sluha Boží do'kláštera přišel a usmívaje se

pravil: „Já jsem ta němá ryba',

zároveňpo

dávaje zlatem naplněný měšec, čímž nám bylo lze
nejen postarati se o nejbližší potřeby, ale také část
dluhů našich zaplatiti.
*
Od toho dne zlepšil se značně v časných po
třebách stav náš, a později nepřišly jsme nikdy
více do tak veliké bídy. Zdali sluha Boží ona slova
o „němé rybě“ zaslechl neb jinak se o nich do
věděl, nevím; ale vím, že jeho starost na všechny
naše potřeby a důležitosti se vztahovala, a že, kde
jen mohl, ném pomáhal.“
,Jednou přinesl nám pod pláštěm beránka,
jindy přinesl svazek svíček. Co jen mohl k umír
nění naší nouze od dobrodinců dostati, přinesl nám,
aby nám pomohl a nás potěšil. 0 naše duchovní a
časné blaho nestaral se pouze úhrnem, nýbrž péče
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jeho vztahovala se na každou z nás zvláště, a sice
tak, že každá domnívati se mohla, jakoby jen \o ni
se staral. Alespoň já. z vlastní zkušenosti mohu
dosvědčiti, že s takou péčí se mne ujal, jako bych
byla samotná v klášteře byla, a po Bohu pouze
jemu za to děkuji, že jsem přese všechnu chura
vost svou ku slibům byla připuštěna“
Neméně krásně vyslovuje se též sestra Thadea.
'Zmínivši se o veliké bídě v klášteře po státním
bankrotě, praví dále: „Nikdo nermoutil se více nad
touto velikou bídou, než ctihodný sluha Boží. Dal
si všemožnou práci, aby nalezl nám dobrodince a
pojistil byt kláštera, a Bůh žehnal jeho namáhání.
Jednoho dne přišel arcivévoda Rudolf, kardinal a
arcibiskup olomoucký, do kláštera, (slouživ prvé v
kostele mši svatou). Dříve, než se vzdálil, obrátil
se k P. Hofbaurovi a pravil: ,Zajisté, otče můj,
z tváře Vaší září radost Ducha svatého, rovněž tak
z tváří sester.“ P. Hofbauer se uklonil a pravil:
„Ale, — upíme v trpké nouzi a pod břemenem
dluhů, které nás umoří, a nepřijde-li pomoc, mnoho
již neschází, že bude klášter rozpuštěn.“ Na slova
tato přislíbil kardinál, že 11Jeho Veličenstva císaře,
svého bratra, ve prospěch kláštera se přimluví; a
vskutku brzy na to přišli dva páni, totiž hrabě
Wilczek-a otec naší sestry Marie Ignacio Píieger
ové, kterým bylo od Jeho Veličenstva uloženo, naše
dluhy zaplatiti. Tak byl klášter zachráněn a. další
jeho trvání zabezpečena.“
"'“„V době oně bídy“, pokračuje sestra Thadea,
„byla jsem oblečena, a představená pravila mi:
„Nově střevíce,. jaké sestry nosí, nemohu Ti kou—
piti; musíš i dále nositi ty, kteréž jsi s sebou při
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nesla“ Mezi tím, co jsem exercicie konala, přišeř
P. Hofbauer, a přinesl mi pár střevíců, jaké se
nosily v klášteře, a řekl mi: „Zkus je, přiléhají-li
tobě; pakli se nehodí, koupím jiné.“ Hodily se
však pro mne výborně, a poněvadž jsem je z úcty
k otihodnému sluhovi Božímu jen o největších
svátcích brávala, nosila jsem je 34 let.“
Také Otcové Meohitaristé obdrželi mnoho dů

kazů lásky od, P. Hofbaura. Přišedše do Vídně,
znali málo řečiněmecké; též poměrů místních byli
úplně neznalými. Protož ujal se jich P. Hofbauer,
tři neděle u nich bydlel, a podporoval je radou i

skutkem“
XIII.

Horlivosť & snahy ctihodného Klementa Marie
0 katolické vychováni mládeže.

S něžnou pečlivostí ujímal se horlivý sluha
Boží dle příkladu, Páně dítek, dobře věda, že na
dobrém počátku života tak mnoho záleží, a že, jak
mládí plyne, obyčejně také pozdější život ubíhá.
Proto o žádném předmětu snad tak často ne
kázal, jako o náboženském vychování dítek. „Vy,

otcové a matky,“ pravil na kázaní, „nezapomí

nejte, že na Vás ponejvíce požehnání neb

kletba lidského pokolení závisí, nebot
Vám jest svěřeno vychování lidstva.

Dobré pokoleň'i vychováte, zlomíte—liod
bojnou vůli dětí. Co do srdcí dětí se za
seje, zůstane tam až do stáří. Vězte, že ,
budete-li činiti, seč jste, Bůh zdaru a po
žehnání dá.“
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Co sluha Boží ve Varšavě pro vychování chu
dých sirotkův a vzdělání mladého lidu učinil, má
laskavý čtenář ještě v paměti. Tutéž horlivost
osvědčoval i ve Vídni. Sám vyučoval, jak jsme již
se zmínili, mnohé dítky svatému náboženství a
připravoval k první zpovědi a přijímání.
Svou otcovskou láskou uměl maličkých k sobě
poutati. Když k němu přišly, dával jim obrázky,
medálie, ovoce neb cukrovinky. Kardinál Švarcen
„berk nám vypravoval, jak P. Hofbauer, navštíviv
jednou jeho nemocného učitele, Dra. Graifa, s ním,
tehdy chlapečkem devítiletým, způsobem prostým a
otcovským se vyrážel.“
Zcela novou stránku vypravuje nám sestra
Thadea: „Když sluha Boží“, praví ona, „ulicemi
města šel, přibíhali často hoši líbat mu ruce; a
poněvadž s nimi do velmi laskavých řečí se dával,
provázeli ho často dlouhý kus cesty a mnohdy až
do jeho bytu. Při této příležitosíi poučoval je a
daroval jim obrázky svatých, jablka a pod.“
Jeho vliv na srdce dětí byl nesmírně veliký;
mnohé přijímaly jeho slova, jakoby to byla slova
Boha samého.
Jednou pravil k jakémusi chlapci, jmenem
Karlovi, synovi dvorního rady, kterýž ho provázel:
,Karle, přikázání církve musíme přísně zachová
vati, a protož nesmíme v pátek žádného masa jisti.
Tuto malou obět přinášíme našemu Pánu a Spasi—
teli Ježíši Kristu, který v pátek za nás na kříži
se obětoval.“ Karel přišel domů, a když zase v pá
tek maso bylo předkládáno, pravil zcela rozhodně:
„Milý otče, dnes nebudu jisti žádného masa. “
„PročP“ tázal se otecf Karel odpověděl: „Poněvadž
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je pátek, a církev svatá toho dne, kde Spasitel náš-.
na kříži zemřel, zdržení se masa předepsala.“ „A
kdo ti to řekl?“ ptal se otec pln nevrlosti. „P.
Hofbauer', odvětil chlapec. Otec poručil mu jisti.
Chlapec ale snažně prosil, by mu dovolil, aby pro
dnešek směl masa se zdržeti. Tato prosba ale roz-
hněvala otce, a přísným hlasem odehnal chlapce
od stola: „Nyni mi hned jdi a oči, a dnes nesmíš
celý den niče'hož jistí.“ Karel šel a vypravoval
matce, co se přihodilo. „Nuže, udělám ti tedy ně
jaké moučné jídlo,“ pravila matka, majíc s chlap

cem útrpnost. Karel ale zamítl i toto jídlo a pra
vil: „Nikoliv, maminko; nebot otec mi poručil:
Dnes celý den nesmíš nic jisti, a musím tedy po
slechnouti, nebot P. Hofbauer řekl: Děti, poslou
chejte rodičů svých. Mohu to i bez jídla vydržetiJ'
Plačíc běžela matka k svému manželovi a činila
mu výčitky. „Co děláš? Chceš, aby Karel celý den
hlad trpěl a se roztonal? Masa nechce a moučného
jídla také nechce, poněvadž jsi mu řekl, že nesmí
celý den ničeho jistí.“ Takovéto smýšlení o posluš
nosti otci tolik se líbilo, že Karla zavolal a řekl
mu: ,Budoucně v pátek masa více nedostaneš,
nyní ale jez něco z mouky.“ Od té doby nepřišlo
nikdy více v patek maso na stůl; otec ale byl
úctou k sluhovi Božímu tak naplněn, že sám sy
načka svého do kostela Voršilek vodil, aby P. Hof
baurovi při mši sv. přisluhoval. Tak působil tento
blahodárně nejen na srdce dítěte, ale skrze ně i na
rodiče.

„,'

Velmi značný byl vliv jeho na přečetně na
vštěvovanou dívčí školu u Voršilek a jejich pensi—
onat. Teprv před nedávnem obdrželi jsme od man

—311—
želky generála barona z Pongraczů, dámy to velmi
ctihodné, list, v němž o tomto požehnaném vlivu
sluhy Božího s hlubokým díkem zmínka se činí.
Z listu tohoto ze dne 20. ledna 1877 vyjímáme
nasledující doklad:
„Otec můj, c. k. rytmistr Richtářský z pru
ského Slezska, dalymne na vychování do kláštera
Voršilek, kdež dlela jsem od roku 1810—1816, a
kde zaklad položen byl k mému náboženskému
smýšlení a zbožnosti. Zde mne také dobrotivá pro
zřetelnost ku P. Klementovi Hofbaurovi přivedla.
Tento míval každou neděli kazaní a mnohdy také
křesťanské cvičení, při kterém svaté náboženství
s takovým důrazem přednášel, že hluboko v dě
tinné mysli mé utkvělo, vodítkem celého mého ži
vota a podporou stáří mého se stalo. Tehdejší
představená kláštera, Matka Aloisie, kteráž velikou
lásku mateřskou ke mně chovala, a o mé jak časné
tak duchovní blaho zvláště se starala, neobmeškala
nikdy příležitosti, když P. Klement přítomen byl,
mne předvésti a o požehnání pro mne prositi. Ještě
nyní tkví nezměněn v duši mé okamžik, když jsem
1. 1816, an otec můj k sobě mne volal, s hlubo
kým bolem klášter opouštěla. Se vřelými slzami
v oku klekla jsem před svatého kněze, jenž že
hnaje mne ruce své na hlavu mou složil řka:

„Dítě mé,\dobře uvažuj ta naučení, kte
ráž v tomto svatém domě tobě dána, a

vždy se ti dobře povedeadlouhého věku
dosáhneš.“ To zdálo se mi jako proroctví, a víra
má v.ně byla pevná. A zbožná tato víra byla
oprávněna; nebo přes mnohé trampoty zažila jsem
mnoho šťastných let, a jsem nyní 11vysokém stáří,
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s vroucími díky vzpomínajíc na svatá slova tohoto
milostmi Božími obdařeného kněze.“
Když pak zbožná. tato paní mnoho případů
vypočetla, kde v životě svém pomoci P. Hofbaura
zakusila, končí krásné psaní své slovy: „Mnohé
jsou' ještě okamžiky vživotě mém, kde důvěra má
v P.. Hofbaura se osvědčila., takže já im rodina
tohOto nábožného kněze ve všech svých potřebách
za přímlnvce vzýváme a jako svatého považujeme
a ctíme.'Manžel její, kterýž stejnou úctu k P.
Hofbaurovi choval, podepsal také dopis tento.
Též následující vypravování sestry Thadey
budiž zde důkazem jeho horlivosti pro náboženské
vychování mládeže. „Jednoho dne“, vypravujet ona,
„nalezl P. Hofbaur chlapce zcela zpustlého, a dada
se s ním do řeči brzy se přesvědčil, že úplně ne
vědomým jest v naukách k spasení na prosto po
třebných. Tím zarmoucen jsa ujal se chlapce a
vedl ho k učiteli u sv. Anny, kteréhož poprosil,
aby nevědomému dal potřebného naučení. Mezi
tím co s učitelem mluvil, bylo již poledne, a zvo—
nilo se „Anděl Páně.“ Tu pravil učitel, mladý to,
a poněkud lehkomyslný člověk: „Nyní zvoní již k
jídlu.“ Tato řeč z úst učitelových zarmoutila cti
hodného sluhu Božího; se svatým hněvem obrátil

se k němua pravil: „Co to pravíte?

Vy jste

učitelem a máte mládež svatému nabo
ženství vyučovati, a nevíte, co zvonění
toto znamená?“

Pak vyložil učiteli, že naše

církev svatá proto denně třikrát věřícím veliké
tajemství vtělení Syna Božlho zvonem připomíná.,
aby je povzbudila, by Pánu za tuto velikou milost
.děkovali, a nejblahoslavenější Pannu pozdravením
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andělským

uctivě pozdravili.

Toto otcovské

na—

pomenutí učinilo na srdce učitelovo tak hluboký
dojem, že brzy na to světa se odřekl ado kláštera
vstoupil.“
S bolestí pohlížel na to sluha. Boží, že mládež
na mnoze vmekatolických, nekřesťanských zásadách
se vychovává, a že řádných ryze katolických ústavů
skoro úplně se nedostává.
Při své rázně působnosti pomýšlel hned i zde
na pomoc, a nemoha sám úmysl svůj provésti,
povzbudil dvorního radu Adama Můllera, aby za
ložil ústav pro vychování šlechtických hochů. Po
přání svého přítele a duchovního otce založil sku
tečně Můller taký ústav v Zahradě Karoly-ově na
Vídence; sluha Boží přislíbil, že s třemi kněžími
kongregace vyučování se zúčastní; též Bedřich z
Klinkowstrómů působil zde jsa učitelem kreslení.
P. Hofbauer přicházel tam často a byl vždy
s projevy nejhlubší úcty přijat. Ryze katolický
podnik tento ale narazil bohužel brzy na příliš
mocné nepřátely. Vláda odepřela (v květnu 1813)
ústavu tomu státního uznání, a tak musel opět se
r02pustiti.
Ale P. Hofbauer nevzdal se proto ještě svého
záměru. Poznav potřebnost a veliký prospěch tako
vého ústavu, cítil k tomu se povolána, by o jeho
založení s důvěrou v pomoc Boží dále pracoval.
Obrátil se k jinému svému ctiteli, panu Bedřichovi
z Klinkovvstrómů, jehož za schopna uznával k pro
vedeni—svých záměrů.

Jednoho dne, když právě P. Hofbauer s Klin
kowstrěmem předměstím Alserovským kráčeli, přišli
v jedné ulici za josefovskými kasárnami k domu
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jakémusi,

kde P. Hofbauer stanul a obrácen ku

svému průvodci pravil: „Vizte

tento

dům;

jest zcela vhodnýmpro ústav vzdělávací;
kupte

ho!“ Dům byl veliký a skutečně účelu na

_značenému zcela přiměřený. „Vždyť ale,“ namítal
Kljnkowstrom, ,předce víte, že nemám peněz!“ P.

Hofbauer neznal strachu o peníze k dílu Božímu;

odpovědělt: „Peníze
kuptel'

dostanete,

jen

ho

Klinkowstrom, povzbuzen důvěrou sluhy

Božího koupil jej vskutku, a jak mu přislíbeno
bylo, nalezl potřebných peněz. Baron Gensau, pro
testant, půjčil mu je za podmínek nejlevnějších a.
dal dokonce i své tři syny v ústavu novém vycho
vati. Tito jakož i potomci jejich stali se katolíky.
Dům ten patřil bankéři Eskelesovi. Klinkowstrómův
ústav vzal počátek svůj roku 1818 v malém domku
na Vídence; nyní (1819) přenesen byl ústav do
Alserského předměstí. Dne 24. září 1819 požehnal
P. Hofbauer domu, a požehnání jeho přinášelo bo
hatébo ovoce. Po celý čas jeho trvání zemřel jen
jediný hoch, hrabě Prašma.
Státního svolení k tomu vymohl již r. 1818
šlechetný arcivévoda Maxmiliám z Este, který se
této věci, jakož vůbec činnosti P. Hofbaurovy velmi
zaujímal.
Nelze nam zmínky nečiniti o povaze, kterouž
právě při této příležitosti výtečný arcivévoda svou
ryzou a dětinnou zbožnost opět osvědčil, a která.
dojímavě nám poznati dává, jakými prostředky
tento kníže dobré podniky, kterých se ujal, oby
čejně podporoval.
Když P. Hofbauer arcivévodu prosil, aby u
císaře Františka za povolení ústavu se přímluvil,
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přislíbil toho. Schválení ale, jehož vymoci měl, bylo
před několika lety, jak již řečeno, Adamovi Muller
ovi odepřeno. Pročež obával se i arcivévoda, že i
tentokráte přemožení odporu bude nemožným. Což
tedy učinil, aby kroky jeho nezůstaly bez úspěchu?
Předsevzal si, že bude-li prosba jeho vyslyšena, z
vděčnosti k Bohu nemalému sebezapření se podrobí,
že totiž nikdy více ve svém životě cukru ke kávě
nevezme, nýbrž že ji hořkou píti bude. Schválení
císařské přišlo, a arcivévoda Maxmilian plnil co
nejvěrněji své předsevzetí, kteréž za slib považoval,
a pil kávu svou až do smrti bez cukru, třeba byl
i v nejvyšších společnostech a mezi princi císař
skými. Když někdy byl upozorněn, aby nezapomněl
na cukr, odpověděl, „že prý je zvyklý kávu píti
bez cukru'. Teprve krátce před smrtí zjevil svému
zpovědníku P. Mangoldovi vlastní příčinu této své
zdrželivosti.
Takto šťastně vzniklý ústav vyhovoval. veliké
potřebě a docházel všudy veliké obliby. Čítal za
16 let svého trvání celkem 210 chovanců, mezi
nimiž 181 ze všech dílů mocnářství a 29 z cizo
zemska.

Dle stavu bylo 143 šlechticů a mezi těmi 4
knížata (2 Porinski, 1 Ladomirski Jiří, a l Alexandr
Radziwill), 59 hrabat a 23 baronů. Mnozí později
dobyli si hlavně v diplomacii na vysokých místech
slavného jmena: připomínáme pouze velvyslance a.
vyslance: hraběte Jiřího Esterhazy-ho, bar. Adolfa
Bronnera, barona Alexandra Hůbnera, velvyslance
v Paříži a pak v Římě, hraběte Alberta Crivelliho
kterýž v Římě jako velvyslanec zemřel, barona
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Maurice z Ottertelsu & barona Mikuláše z Potten
burku.
Zvláštní čestné zmínky zasluhuje bar. Eduard
Stillfried, který o katolickou věc velice zasloužilým
se učinil a za to od Pia IX. velmi milován a vy
znamenán byl. Jen dva chovanci spustili se v po
zdějších letech dobrého směru katolického, jehož
v ústavu nabyli: Antonín hrabě Aueršperk, ve světě
básnickém znám pode jmenem „Anastasius Grůn',
a nešťastný hrabě Ludvík Bathyani. Želeti toliko,
že tento stkvělý ústav po smrti svého zakladatele
(1832) Klinkowstróma nikoho nenalezl, kdo by byl
dále jej řídil.
XI V.

Ctihodný sluha Boží obracuje na víru mnoho židův
& protestantův.
Při pevném přesvědčení P. Hofb aura, že mimo
jedině pravou církev Kristovu spasení nelze dojíti.
a při jeho pravé lásce k bližnímu rozumí se samo
sebou, že s nejvřelejším soucitem pohlížel na ty,
kteří vně spasné archy, církve, v nebezpečném víru
bludův a nevěry tonuli. Protož na obrácení židův
a protestantův celým srdcem myslil.
Srdečnou touhu tuto projevil v kázání, an nad
šeně a hluboce dojat zvolal: „o k éž by m ně

dána byla milost, všechny nevěrce a blu
daře obrátiti; na svých rukou a na s vý ch
bedrách bych je přinášel do s vaté ka to
li ck é cír k v e.“

Jindy zase obrátil se v kázaní

k božskémuSpasiteli s modlitbou: „Pane Ježíši,

Spasiteli můj, shlédni s trůnu své bož
ské velebnosti a milosrdenství milostivě
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na nás! Vždyť si nás předrahou krví
svou, kterou jsi na potupném kříži vyce
dil, k životu véčnémuvykoupil. Nebeský
Otec Tvůj jest i otcem naším, nebot Tys

bratrem naším dletěla. Či má snadtolik

duší na věky zahynouti? Chceš-li, můžeš
nás spasiti. Pohled na slzy církve svaté:
nevěsty své; přived jí nazpět ty dítky.

které od víry se odchýlily, aby jí opět

poslušny byly. Dej zasvitnouti všem
bloudícím nebeské světlo víry, kte
ráž jediné může nás zachrániti a po

světiti. A nezasluhují—li v zdechy lá
sky mé, abych došel vyslyšení, poně
vadž hříšníkem jsem, obracím se k
Tobě, ó panno nejmocnější, Matko
milosrdenství, abys za nás orodovala:
pak obrátí se všichni hříšníci, a budou
Tebe chváliti a velebiti.'
Horlivost sluhy Božího a modlitba jeho byly
i v této věci bohatě odměněny. Jako ve Varšavě
táhl i ve Vídni zbloudilé podivuhodnou sílou ksobě.

Protestanté navštěvovali zhusta jeho kázaní,
zejmena vzdělanější a učenci. Čeho úplně pohřešo
vali u svých kazatelů, to nalezali v míře nejhoj

nějšíu tohoto kazatele katolického.

Kdežto

oninokazatelé, bez náboženského přesvědčení, chladné.
a mdlé kázaní mravokárna přednášejíce přímo ne
snesitelnými se stávali svým posluchačům, vábil
je 11P. Hofbaura pravý opak, totiž jeho nadšení

pro nauku katolické církve, jeho prostota a jasnost,
s jakou nejhlubší tajemství uměl vykládati, jakož
i zářící svatost celého jeho zevnějšku. Blahodárně
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účinkoval též spůsob, jakým proti bludařům bojo
val. Nebylo tu žádných hořkých výbuchů, žádných
osobních pohanění, žádných urážejících narážek;
snaha jeho směřovala jen k tomu, aby ukázal
krásu a blahodary církve katolické, aby nauky a
svátosti její v jich pravdě a síle vyložil, a srdce
posluchačů roznítil touhou po dosažení toho štěstí,
býti věrným dítkem církve katolické.
Tak dosáhl, čeho si přál. „Zřídka kdy“, do
svědčuje sestra Thadea, „minul týden, v němž by
nebyli protestanté skládali katolické vyznání víry,
neb Židé nebyli křtěni.“
Na příklad jmenujeme zde především čtyry
duchem a povahou výtečné osobnosti, které našemu
ctihodnému sluhovi Božímu ne sice za první _po
znání pravdy, avšak za utvrzení v ní a za hlubší
vniknutí do pravého katolického života k díkům

povinny byly; jsou to slavný učenec Bedřich
šlechtic Schlegel, jeho paní Doro—ta, dcera židov
ského filosofa Mojžíše Mendelsohna, a oba její sy

nové z prvního jejího sňatku manželského, Filip
a Jan Veit. Oba manželé učinili dne 16. dubna
1808 katolické vyznání víry v Kolíně nad Rýnem
& příkladu jejich následovali brzo i dotčení synové
ve Vídni, kde Bedřich Schlegel dvorním tajemní
kem ve státní kanceláři byl. Ve Vídni seznámila
se rodina ta s P. Hofbaurem, když oba syny ty
ku přijetí svatého křtu připravoval. A od toho času
ctila celá rodina Schlegelova i oba synové Veitovi
v něm svého duchovního vůdce setrvávajíco pevně
až do smrti 11víře katolické.
Byl-li sluha Boží při obrácení rodiny Schle
gelovy a Veitovy činným, aby v nich utvrdil a do
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konal, co jiní počali, byl u mnohých jiných vlast
ním vůdcem ku poznání pravdy; neb naučil je sám
poklad víry znáti a milovati, a otevřel jim sám bránu
do církve katolické.

K těmto patří již častěji jmenovaný šlechtic
Klinkowstróm, jakož i jeho paní Ludvíka šlechtična
Mengershausská a její sestry Alžběta i Augusta,
z nichž první provdaná. byla za šlechtice Antonína
Piláta.
Bedřich z Klinkowstrómů, syn bývalého švéd
ského podplukovníka, zdržoval se jako jinoch prote
stantský r. 1808 v Hamburku. Jednoho dne přišel
do večerní společnosti mladých mužů, kde se roz
pustilosti pouštěla uzda. Jedlo se, pilo se, drzé
řeči a necudné vtipy rozpalovaly vášně, až konečně
přivésti si dali nevěstku. Sotva tato vstoupila, spa
třil Klinkowstróm, který u okna stál. za ní postavu
ctihodného kněze, kterýž oblečen v pluviál pohlížel
hrozivým zrakem na mladého Bedřicha. Polekán
tímto zjevem, vzchopil se a spěchal z drzé společ
nosti domů.. Tento zjev byl tak zřejmý, že byl
s to, doma to napsati a věrný obraz ctihodné po
stavy kněze nakresliti.

Po mnoha letech přišel do Vídně, kdež spřá
telil se se Schlegelem. Tento uvedl ho jednoho dne
do vlašského kostela, kde ctihodný P. Klement
Maria pravě požehnání měl. Jak veliké bylo tu jeho
podivení, když ve sluhovi Božím poznal kněze, je
hož pohled před lety před hříchem ho zachránil;
byla to tatáž ctihodné. postava, kterouž tehdy vi
děl, tentýž pluvial, kterýž spatřil při tajuplném
zjevu tom.
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I vyhledal P. Hofbaura, na něhož jej Bůh byli
tak podivným spůsobem upozornil, a otevřev mu
srdce naučil se od něho znáti a milovati — církev
katolickou jakožto pravou, spasitelnou archu. Co
dosud ho zdržovalo od veřejnéh o vstoupení do cír
kve katolické, byla láska k jeho paní protestantské
o které se obával, že by ji tím skutkem velmi za
rmoutil. An protestantské bohoslužbě se vyhýbaje
do katolického chrámu u Servitů v neděli na mš
sv. chodíval, tušila ovšem paní jeho proměnu, která
se udála v srdci jeho.
Zatím vypukla válka všech mocností Evrop
ských proti nadvládě Napoleonově. Klinkowstrom
spěchal do rakouského hlavního táboru a zůstal
delší čas Vídně vzdálen; a poněvadž tou dobou
šlechtic Pilát do Paříže povolán byl, přestěhovaly
se k sobě paní obou mužů, sestry Ludvička a.
Alžběta.
P. Hofbauer znal již obě rodiny a tedy častěji
je navštěvoval v tom zbožném úmyslu, aby je sv.
církvi získal. I dosáhl toho dříve než očekával.
Přišel zelený čtvrtek. Obě sestry byly smýšlení
zbožného a s toužebností ho očekávaly, aby po
zvyku protestantském večeři Páně přijaly. Den tento
býval jim druhdy dnem útěchy a duchovní radosti;
tentokráte ale bylo zcela jinak. Místo útěchy cítily
jen omrzelost a zcela zarmoucené vrátily se mlčky
z modlitebny domů. Když domácí práce své počaly,
přerušila konečně Louisa z Klinkowstrómů .mlčení
řkouc: „O jak se mi předce všechno dnes hnusilo,
jak surově se ti lidé v před drali, vše naplňovalo
mne nevolíl“ Druhá sestra, Alžběta, manželka Pi
látova, přiznala se, že se jí dálo taktéž. Co si tak
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obě naříkaly, zaklepáno na dvěře a P. Hofbauer
vešel. Spozoroval hned jejich vnitřní rozervanost &.

ptal 'se po příčině. „Přijímaly jste předc
dnes večeři,“ pravil, „&měly byste tedy
býti plny radosti.“ Když mu ale srdce sva
otevřely,řekljini: „Což nepovídal jsem Vám

již často: Zujte ty černé punčochy, zřek
něte se protestantismul“
Když pak jedna
z paní

podotkla,

že by to učinila, kdyby zpovědi

nebylo,odpověděl:„Tuto starost

mně.“

přenechte

A vskutku dodaly si zmužilosti a daly se ze
vrubně v katolickém náboženství vycvičiti. Při této
příležitosti zpytoval P. Hofbauer s velikou opatr
ností jejich život. Když pak opět jedna ze sester
se vyjádřila, že se Zpovědi strachuje, řekl P. Hof—
bauer: „Aj, k čemu to? Vždyť již skoro ze všeho
jste se vyzpovídala, již jen málo toho zbývá.“ Paní
nad tím velice udiveně pak vyložil, že mu celý
život svůj již věrně vypravovala, a že z toho již.
o stavu duše její zcela dobře souditi může. Nyní
jen ještě něco málo že má doplniti a pak lítost a
dobrý úmysl vzbuditi. Tak byly přemoženy všechny
pochybnosti a obtíže: Dne 1. června 1814 složily
obě sestry v ruce P. Hofbaura katolické vyznání
víry. Šlechtic Bedřich Schlegel a jeho paní Dorota
byli svědky úkonu posvátného.
Když Bedřich Klinkowstróm o tom se dověděl,
byla radost jeho tím' větší, čím méně tohoto byl
očekával. Ted nestála také jemu již žadná překážka
v cestě; vrativ se do Vídně, složil i on dne 13.
září 1814 katolické

vyznání

víry v ruce P. Hof-—

baura.
21

—
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Dále odporovala třetí sestra paní Augusta
Mengershausská; ale veliká trpělivost sluhy Božího,
jeho řídká moudrost a mocná modlitba zvítězily
konečně také nade všemi námitkami její; stala se
katoličkou a vstoupila do řádu Salesiá'nek v Gleinku
(diecése linecké), kde velmi vzorně žila a zemřela.
Šlechtic Josef Antonín Pilat koncem r. 1814 z Pa
říže se vrátiv, nalezl dům svůj zcela přeměněn;
paní i švakrova staly se horlivými katoličkami a
byly věřícím v kostele Voršilek vzorem pobožnosti.
A švakr jeho Klinkowstróm byl také již rozhod
ným katolíkem. Tedy i šlechtic Pilat poddav se
volající milosti Boží svěřil duši svou P. Hofbaurovi,
a vykonav u něho generalni zpověď, byl z celé
duše katolickým křesťanem, jimž dosud jen dle
jména býval.
Od toho času zůstal P. Hofbauer duchovním
otcem rodin Pilatovy a Klinkowstrómovy. Pilat vy
znal sám v processu blahořečení, že býval svobod
ným zednářem, ale že manželkou svou k P. Hof
baurovi přiveden, jeho snahami víře a životu kato
lickému vrácen byl. Týž Pilát až do smrti své
chodil každých osm dní ke zpovědi a k svatému
přijímání a nezištně slouživ jako vládní rada, a
velmi blahodárně působiv časopisem svým „Ra
kouský Pozorovatel“, umřel zbožně ve Vídni v 82.
roce věku svého.

Šlechtic- Bedřich Klinkowstrom, otec obou
slavných misionářů a kazatelů z Tovaryšstva Ježí
šova, Josefa a Maxmiliána Klinkowstróma, zemřel
dne 4. dubna 1835; jeho paní Ludovika, jejíž ská
10pevnou víru P. Hofbauer velebil, zemřela již,
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velmi mladá, 7. března 1821, od chudých, jimž
matkou a dobroditelkou byla, oplakána.“
Nemenší slávy zjednal sobě P. Hofbauer obrá

cením protestanta Bedřicha Schlossera
a jeho
paní Žofie du Fa y-e na víru katolickou. 0 Bc
dřichu Schlosserovi píše Rosenthal: „Jsa povahy
přeušlechtilé, nezištně a milování nejhodnější, nadán
všemi dary ducha, nejjemnějším citem a smyslem
pro věčnou krásu v umění a básnictví, jsa sám
básníkem a ještě štastnějším tlumočníkem cizích
jazyků, vždy ochotným, obětavým rádcem &pomoc
níkem chudých a utiskovaných, věrným synem
vlasti jakož i své církve, postavil si Schlosser v
lásce a úctě svých souvěkých pomník nehynoucí
slávy, tak že přetrvá všechny bouře politických a
náboženských hádek, kteréž jeho šlechetnému srdci
tolik starosti způsobily.“
Bedřich Schlosser pocházel z vážené rodiny
svobodného města Frankobrodu, kdež také r. 1780
se narodil. Otec jeho, člen magistrátu, byl dobrým
právníkem a zběhlým básníkem latinským; strýc
jeho Jiří, kterýž r. 1899 co radní syndikus zemřel,
měl za manželku jedinou sestru největšího básníka
německého Goethea, a to vedlo ho po čas jeho
studií v Jeně častěji do domu velikého básníka,
s nímž až do jeho smrti ve spojení velmi přátel
ském stál.
Roku 1815 vzneslo město Frankobrod na něj
důležitá jednání při kongressu knížat ve Vídni;
tam poznal P. Hofbaura a byl jím k církvi kato
lické přiveden. Jeho velmi nadaná paní píše o tom
v listě, jejž dne 20. června 1864 za příčinou blaho
řečení P. Hofbaura do Vídně poslala, takto:
21*
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„Zesnulý muž můj a já měli jsme štěstí, pozdě
na podzim roku 1815 nebožtíka P. Hofbaura po
znati. Bylot to v domě dosud žijícího (1865 ze
mřelého) pana Piléta, jehož nebožka chot, paní
Eliška Pilátova, jakož i její sestra a švakr, pan a
paní Klinkowstrómova, též zesnulému P. Hoíbaurovi
za největší štěstí své k díkům povinni jsou. Avšak
sotva možno vylíčiti dojem, jaký tento svatý muž
činil; celá duše jeho byla naladěna láskou k Bohu
a církvi svaté, i snahou, duše k Bohu přivésti; to
zračilo se ve vší jeho bytosti, v jeho slovíchi
skutcích, a v jeho kazanícb, která ač prostá a.
jednoduchá právě jako jeho osobnost, předce dojem
neodolatelný činila. Když mluvilo velebnosti církve
katolické a dodal: Jenom ti mohou ji poznati, kdo
v ní jsou, kdo štěstí mají jejími údy býti —- tu
jímala srdce touha, státi se dítětem církve, a tak
skutečně vstoupila jsem i já. do církve, ani dobře
nevědouc, čeho mi as poskytne. Jasně jsem cítila,
že jen takto naleznu pokoje, jehož Kalvinismus
nikdy mi nedal.“
.P. Hofbauer, vyslechnuv (dne 27. prosince!
1815) naše vyznání víry, zacházel s námi jako se
svými dětmi, a ja neměla nikdy štastnějších hodin,
než když jsme, jak častěji se stávalo, po mši svaté,
při níž jsme přijímali, u něho pak snídali, kdež
obk10pen svými žáky, kteří nám přisluhovali, nej
bodřejším, vskutku dětinně veselým panem domá
cím byl.“
,Žádéte ode mne úsudku o zbožnosti P. Hof
baura“, píše déle paní Schlosserova, ,ale jak se
mam odvážiti úsudku o muži, jehož cela bytost
byla taková, že žádného měřítka k ní nelze přilo
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žiti. Kdo se mu přiblížil, pocítil, že v něm pře
bývá duše nejen bezelstná, nýbrž i lásky plná, tak
že každý si za veliké štěstí pokládal, s ním ve
styk přijíti a poznati v něm muže, jehož obcování
již zde na zemi bylo obcování světce.“
Zároveň zaslala nám paní Schlosserová tři
listy od P. Hofbaura & podotkla při tom: „Ty
tři listy, kteréž od něho mám, —jeden psán mému
zesnulému muži a dva mně, — ráda obětují Vaší
Velebnosti. V mém pokročilém stáří jest mito
upokojením, tyto poklady do rukou Vašich ode
vzdati. Vším právem přikládáte ceny těmto vzác
ným ostatkům, jakž zajisté psaní tato nazývati mů
žeme.“
Schlosser zemřel, 70 let stár, dne 7. ledna
1851 ve Frankobrodě a Beda Weber postavil pa
mátce jeho důstojný pomník. Paní jeho usnula v
Pánu roku 1865 na zámku Novohradském u Hei
dlberku.
Ještě jeden návrat do církve katolické uve
deme, jejž způsobil sluha Boží a při kterémž jeho
láska a moudrost zvláště se zračí; jest to obrácení

synů barona Riegra, Adolfa a Karla.
Baron Rieger, vyznání kalvínského, měl za
manželku sestru slavného trapisty Géramba. Dle
smlouvy snubní, jakáž dle zásad tehdy panujících
se uzavírala, vychovávaly se děti v rozličných vy
znáních naboženských; kdežto dcera Amalie v
náboženství matky vychována byla, dostalo se ho
chům vychování kalvínského. Otec zemřel záhy, &
o mladším synu Adolfovi zdálo se, že sotva pře
kročí jaro života. Těžce se roznemohl, a lékaři vy

slovili se, že pouštějí o zdraví jeho. Jan M adle
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ner, kterýž jsa professorem matematiky na uni
versitě býval i učitelem mladého barona, nyní ale
již bohosloví studoval, a k nejhorlivějším žákům
P. Hofbaura se počítal, slyšel o smutném stavu
svého mladého přítele, a soustrastí dojat, želel
toho obzvláště, že žák ten kalvinsky jsa vychován
mimo .církev katolickou zemříti má; i vypravoval
celou záležitost P. Hofbaurovi.

„Za tuto duši“, odvětiltento, „bude vám

jednou počet klásti;

řekněte mu, že ze

mřel“ Madlener šel k nemocnému, neměl však
tolik odvahy, oznámiti mu tak blízkou smrt, a řekl
mu jen, že P. Hofbauer, jehož sice on (nemocný)
osobně nemá, ale kteréhož již často chvaliti slyšel,
si přeje ho navštíviti. „Vyslovte mu mé díky,“
odvětil nemocný, „až budu zdrav, sám ho navští
vím.“ A když Madlener podotkl: „Ale Vy jste
těžce nemocen,“ odpověděl Adolf: „Jděte tedy hned
a modlete se za mne.“ Madlener chvatal k P. Hof
baurovi. „Pojdte, velebný otče,' pravil, „pojdte
však hned k těžce nemocnému“ P. Hofbauer bez
meškání vydal se k němu. Cestou modlil se růže
nec, jak to obyčejně dělával. Velnn' přívětivě při
blížil se k ubohému mladému baronovi, kterýž nad
návštěvou tou velikou radost vyslovil a velmi po
ctěna se cítil. Na otázku P. Hofbaura, jak se mu
daří, odpověděl Adolf: „Ach, jsemt velmi bídnýl“
Toto pokorné chování nemocného líbilo se sluhovi
Božímu. I prosil kolem stojících, by ho s nemoc
ným samotna nechali. Asi čtvrt hodinky zůstal s
mladíkem o samotě; ale tento kratičký čas byl mu
dobou velikých milostí, nebot v ní padalo mu to
s očí jako šupiny, a P. Hofbauer zachránil jeho
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duši; jenom málo slov, dojímavě pronešených při
vedlo dílo k místu. P. Hofbauer vystoupiv z kc
mnaty nemocného, pravil k největšímu podivení

všechpřítomných:„Nemocný jest katolíkem;
nyní

jdu,“

pravil dále k Madlenerovi obrácen,

,přinest mu Tělo Páně na cestu do věč

nosti; připravte ho ku přijetí svátostí.“
Adolf přeštasten, pln útěchy a radosti, přijal 3 ve
likou zbožnosti sv. přijímání; pak tiše a zcela do
vůle Boží odevzdán, snášel poslední své bolesti a
za čtyry hodiny usnul v Pánu.
O několik dní později vrátil se bratr Karel,
jenž na cestách byl, do Vídně. Uslyšev, co se stalo,
chtěl. navštíviti P. Hofbaura, aby mu poděkoval za

lásku bratru prokázanou. To byljeho

úmysl, když

návštěvu tu vykonal; ale dobrotivá prozřetelnost
měla při tom ještě lepší. Karel zapředl se sluhou
Božím delší rozmluvu, a konec její byl, že také
vyjádřil ochotu svou, státi se katolíkem. Později
zvolil si stav duchovní, a zemřel jako velmi dů
stojný kněz ve Vídni r. 1863.
Z vděčnosti k P. Hofbaurovi obrátila“ se sestra
těchto dvou “konvertitů, Amalie, jakož i jiní cti
telé sluhy Božího, roku 1865 k sv. Otci s prosbou,
aby apoštolský process blahořečení ctihodného Kle
menta počíti ráčil.
XV.

Schůze &večerní konference v bytu sluhy Božího.

Po namahavé práci, kterouž P. Hofbauer ku
spáse duší po celý den podnikal, mělo slušně ná
sledovati několik klidných hodin večerních k jeho
zotavení v tiché komůrce. Avšak pro sluhu Božího,
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jakmile poněkud známým se stal, nebylo více ta
kých hodin. Až do noci bylo mu vykonávati svatý
úřad apoštolský, a žádného místečka nebylo pro
něho, kde by byl mohl o samotě si odpočinouti.
Vrátil-li se z kostela neb z návštěvy nemoc
ných do bytu svého, očekával ho tu již zástup nej
více mladých mužů, kteříž k němu, jako k dra
hému otci, se všech stran se hrnuli, a žádostiví
poučení ho obklopovali.
Ale nad tím se P. Hofbauer nikdy nepohoršil,
_.alebrž se z toho náramně těšil. Nechtěl žádného
pokoje jiného nad ten, kterýž zakládá se na vědomí,
—žepro milovaného Pána tolik vykonal, kolik vůbec
možno bylo.
Dům jeho byl otevřen každému, a zejmena
pro jeho žáky nebylo na jeho dveřích ni zámku ni
závory; jim bylo dovoleno, i když doma nebyl, do

bytu jeho vcházeti atam se shromaždovati. Tohoto
dovolení také velikou měrou se užívalo.
„Když znamahavých cest,“ praví Veith, „kte
réž konal, přinášeje duchovní neb tělesnou pomoc,
při bouři a prášenici na večer domů přišel, a tyto
velké děti, často 20 až 30 počtem, tu již nalezl,
pověsil svůj starý plášt na dvéře, a pozdravil li
dičky Lyto žertem slovy nelichotivými: „J e to lid.

je to čeládkal“

A to bývalo shromážděným tak

milo, jako kdyby jim byl tu nejsladší a nejzdvoři
lejší poklonu učinil.
Jako magnet přitahovala jeho láska. otcovská
k sobě hojnost mladých mužů, zejmena studujících
z university, právníků a mediků rovněž jako boho
slovců. Nelichotil žádnému, ale snažil se všem pro
Spětl. Pýcha & ctižádost uměl dusiti, mnohdy i
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přísně pokárati, a nedělal rozdílu žádného mezi
vznešenými a prostými, bohatými a chudými, nýbrž
s každým jednal prostě a otevřeně, ale právě v tom
tkvěla jeho neodolatelná moc, a jakési kouzlo jeho

bytosti.
Také s mladšími úředníky, kteří k němu cho
dili, zacházel jako se svými syny.
Zbusta přivedl mu mnohý studující i svého
spoludruha; často následovali ho, když kázaní své
dokončil, do sakristie mladí pánové, a prosili ho
za dovolení, by jej v bytu navštíviti & generální
zpovéd u něho vykonati směli. Jak samo sebou se
rozumí, bývaly podobné prosby velmi rády a stou
největší laskavostí povolovány.
Tak vzrůstal vždy více počet jeho žáků; po
slední dobou bylo zajisté přes 50 mladíků, kteří
láskou dětinnou na něm lpěli a jeho návodem se
řídili.

Uvážíme-li mladistvý věk od 18 do 24 roků,
obyčejné poklesky tohoto věku, hledíme-li na teh
dejší převrácené vychování, rozumářské vyučování
a zvrhlou literaturu, tu právem jest nám se diviti,
jak P. Hofbauer přece tak veliký počet mladíků
k sobě přitáhnouti, je k častému přijímání svátostí
pohnouti, a ku křesťanskému, ano dokonalému ži
votu pozvednouti mohl.
Mnozí, ponejvíce chudí studující, přicházeli též
v poledne a jedli za jeho stolem. Především vyko
návalo se v tichosti zpytování svědomí o převláda
jících pohřešcích, pak následovala litanie loretan
ská, a na to obsluhoval P. Hofbauer sám své mladé
hosty pokrmy, kteréž z kláštera voršilského dostá
val, při čemž chodě sem a tam také něco málo, a
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sice z méně lahodného požil, anebo také častěji
všech jídel se zdržel. Jestliže ho prosili, aby sám
také něčeho požil, říkával žertem: „Co je vám

do toho, když jsem již sytP“
Na večer přicházelo jich pravidelně velmi
mnoho, tak že někdy ani všichni místa nenalezli
za stolem, jinak dosti dlouhým. Rozdával-li P.
Hofbauer mezi přítomné chléb neb jiné pečivo neb
vůbec něco k jídlu, rád tomu byl, když z toho
všichni si brali. A tak nebýval zahanben studující
hladový, poněvadž každý, i bohatý, z chleba P.
Hofbaurova jedl.
Doba po večeři stávala se pak dobou velmi
požehnanou; tu býval P. Hofbauer otcem, učitelem
a přítelem mezi svými syny duchovními, právě
jako Pan, jenž sedě uprostřed učedníků svých, jich
poučuje a k budoucímu povolání připravuje.
Po delší dobu rozpřadaly se duchovní hovory,
a pak četlo se z některé vzdělávací neb poučné
knihy; často četla se z Berault-Bercastelových dě
jin církevních ta ona část, a P. Hofbauer někdy
čtení přerušil, bud aby místo, kde spisovatel si
méně správně vedl, opravil, neb aby jinou právě
přečtené podobnou, událost vypravoval. Též důmy
slné poznámky, případné průpovídky a rozličné
úvahy do toho vplétal, aby čtení žákům svým hodně
užitečným a spasitelným učinil.
f „Viděl jsem ho častěji,“ vypravuje kardinál
Rauscher, kterýž tou dobou náležel do tohoto na
božného kruhu, „viděl jsem ho častěji, an takořka
se zavřenýma očima seděl mezi svými jinochy, jimž
z nějaké knihy náboženské něco se předčítalo. Není
pochybnosti, že tu myslíval na věci božské, ale ča
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sem obracel se zase přívětivě k nám, a přetrhl
čtení moudrými poznámkami.
Všeho uměl užiti co nejlépe k svému účelu,
aby totiž mladé duše roznítil ohnivou láskou k
Bohu a svatou bázní. Všechno, co se četlo, co se
vypravovalo, a co při tom jakkoliv se událo, po
skytovalo mu látku k poučení a napomenutí, jež
tak duchaplné a důmyslné dávati uměl, že nebyla
nikdy obtížným břemenem, nýbrž to všickni jako
nejzajímavější povídku s radostí poslouchali, a že
to mnohdy v hloubi duše jimi otřáslo.
Jednoho večera strhla se v čas schůze prudká
bouře; když takto bledý svit blesku každým oka
mžikem temný pokoj osvětloval a strašným hřmo
tem hromu vše se třáslo, počal sluha Boží vysvět

lovati slovaKristova: „Jako blesk od východu

vycházi a až k západu svítí,

tak bude

příchod Syna člověka. T o“, pravil,„nastane

vhodině smrti naší, nebot tehdy bude
celý život naš rychlostí a jasností ble
sku předduší naší se vznášeti; ale světlo
to bude jiné, než jakým nyní vidíme, ne
bot bude to světlo

věčnosti.“

-—„Slova

tato,“ dí P. Binn, kterýž tehdy byl přítomen,
„otřásla všemi přítomnými, a každý spěchal po
prositi dobrého P. Klementa, aby jeho generalni
zpověď vyslechl; tot bylo mocné a užitečné kázaníJ'
Poněvadž mladistvému věku těžkých bojů bývá.
podstoupiti k zachování čistoty, snažil se sluha Boží
hlavně mladé muže k tomuto boji ozbrojiti a vy
cvičiti. V této příčině pomahal již tím, že jim v
hodinách večerních své společenství věnoval a jednu
neb dvě hodiny tak poučně je bavil. Tím zane
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cháno mnohých návštěv divadla, mnohých her a
pitek, & tím i veliké množství těžkých pokušení
odvarováno. Mimo to vnukalo jeho obcování mla
dým srdcím lásku k čistotě, nebot již pohled jeho
vzbuzoval čisté city, a ,když mne objal,“ vypra
vuje jeden z tehdejších žáků jeho (P. Jan Pilát),
„vzbudil ve mně lásku Boží.“ Pak ale neopominul
P. Hofbauer také nižádné příležitosti, aby mladým
svým přátelům rady a napomenutí dal k té krásné
ctnosti, kteráž mládí tak nevýslovně zdobí, a pokoj
Boží v duši zachovává. Že učil je modliti se rů—
ženeček při kráčení ulicemi, již jsme podotkli.
Casto vyslovil se rozhodně proti čtení románů a
básní milostných, a důrazně varoval před nebez
pečnou známostí, touto obyčejnou léčkou zlého ne

přítele k polapení mladých lidí. Tím více se snažil
plamen svaté lásky v mladých srdcích roznítiti a
protož je povzbuzoval, aby často a nábožně svá
tosti pokání & oltářní přijímali; to pak činil 8 tak
dobrým úspěchem, že veliký počet nadějných jinoc hů
úředníků i studujících, kteří v kostele voršilském
mši svaté obcovali a k sv. přijímání chodili, r-vše
obecnou pozornost vzbuzoval.
Vždycky však vystříhal mladé přátele své za
hálky. Bylo-li mu jednati s mladými kněžími neb
bohoslovci, varoval dvojnásob přísně: „Mladý

kněz,“ říkával, „musí celý den zaměstnán

býti, sice zle skončíl“
Nebylo mu proti mysli, když při večerních
schůzích mladíci také svá mínění pronášeli a své
pochybnosti a názory, své přání a tužby vyslovili.
Povstala-li mezi nimi někdy malá hádka, postaral
se o to, by vášně se nerozohnily, nýbrž by v ti
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chosti a pokoji záhadné věci se rozřešily. Pomluv
nemohl strpěti, ale velmi se radoval, když jeho
žáci stávali se zástupci blížních na cti uražených
a jejich čest v ochranu brali.
Chyby, jež na svých učednících viděl, uměl.
odklízeti, a k začátečníkům v duchovním životě
byl velmi mírný & shovívavý; spokojoval se s do
brou vůlí, očekávaje teprve časem provedení toho
činem. Jenom jedno bylo mu, jako muži bezelst
nému, naprosto nesnesitelno, totiž neupřímnost,
kteráž toliko v plášt nábožnosti se zahaluje a po
krytstvím jen klamati hledí. Tu pak měl sluha.
Boží též oko, kteréž prohlédlo každou duši pokrye
teckou, a Zachariáš Werner neřekl bezprávně: „P.
Hofbauer vidí skrze tlusté prknol“
Jestliže onde i onde mladí lidé se k němu
přidružili, jejichž vnitřní smýšlení s chováním ze
vnějším se nesrovnávalo, neoklamali tím P. Hof
baura.

Voršilka Jakoba zWelšenavy vypravuje: „Jed
noho dne spozorovala jsem mezi jeho žáky jednoho
nového, který při mši sv. a večer při litaniích na
straně evangelia klečel, a velmi pěkně zpíval. I
osmělila jsem se, přáti P. Hofbaurovi štěstí k te
muto novému žáku. Avšak veliké bylo mé podi

vení, kdyžmi odpověděl:„Toho já nepodržím;

jen se na něho podivej: prozrazujet ve
tváří a ve svém chování nespokojenou
mysl.“
Jak dobře P. Hofbauer neschopnost mladého
muže ku svým účelům poznal, lze nám nyní snadno
posouditi, nebo už víme, co z ubohého Dra. Josefa
Wolfa (tehdejšího na pohled zbožného zpěváka mezi
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učedníky P. Hofbaura), se stalo. Jako druhdy osví
cený Řehoř na nepokojném pohledu Julianově bu
doucího ,hada“ poznal, tak také poznal dobře
sluha Boží svým bystrozrakým okem v mladíku
tak pobožně se stavícím budoucího dobrodruha a
odpadlíka, a nechtěl ho tedy počítati ku svým.
Josef Wolf, syn židovských rodičů, veda tou
lavý život, dal se v Praze 1. 1812 pokřtiti, a přišel
brzy na to do Vídně, kde dvě léta studoval, a již
tehdy s P. Hotbaurem obcoval, avšak klidného,
zcela církevního ducha tohoto ctihodného muže, si
přisvojiti nedovedl. Chut po cestování poháněla ho
dále, a po mnohých dobrodružstvích stal se fara
řem protestantským v Anglii.
Jediné to se k jeho cti vypravuje, že ač pro
testantem se stal, přece nikdy se nejevil k církvi
katolické nepřátelským. Krátce před svou smrtí
navštívil nešťastný muž ten provinciála Redemto
ristů v Chafamu u Londýna, ptal se po P. Madle
nerovi a jiných známých a prosil, aby se modlili
za něho. Provincial mu to přislíbil, avšak napo
menul ho též, aby také sám se modlil. Dojat roz
loučil se s ním a zemřel brzy na to dne 2.
května 1862.

.

Časté návštěvy v domě sluhy Božího a každo
denní konference u večer nezůstaly na venek ne
povšímnutými. Policie, kteráž již prve P. Hofbaura
nikdy s oka nespustila, čenichala nebezpečí a tak
stalo se častěji, že tajní policisté 'pod všelijakými
planými záminkami v bytu jeho se objevili.
Tak přišli jednoho večera, když právě značný
počet studujících kolem něho-shromážděn byl, dva,
z nichž jeden za cestujícího se vydával, který
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mnoho zemí a slavných mužů viděl a znáti se na
učil, a právě, aby tyto své vědomosti rozšířil, při
šel prý i sem a přeje si s ním se seznámiti. Ale
P. Hofbauer svým bystrým okem poznal hned, kdo
jsou a pravil to také svým studujícím, jakmile oba
—cizinci

se vzdálili.

Kdykoli takovéto návštěvy se přihodily, mluvil
vždy s jakousi zdrželivostí a opatrností. Přátelé
ctihodného sluhy Božího dobře věděli, jak málo on
sám o novinky se stará, ale při takových návště
vách slyšeli ho často, an se ptal: „Co pak jest
nového?“ nebot s takovými lidmi nemohl mluviti
podle srdce svého.
Aby však policii zbavil všeho podezření, ja
koby se svými studujícími tajné plány měl, vodíval
v letních měsících u večer, kde veřejná místa byla
silně navštěvována, zástup mladých přátel po měst
ských baštách na procházku. Bývalo jich deset,
někdy ještě více, kteří ho obklopili a štastnými se
cítili, že mohli s ním obcovati, & mezi nimi byli
i slavní mužové jako Veith, Werner, Madlener a
jiní. Jako otec, svými dětmi obklopený, vedl způ
sobem veselým užitečné a náboženské rozprávky;
často zastavil se a vypravoval v kruhu svých ji
nochů nějakou povídku. Vídeňané pak se také sem
tam přihrnuli, aby poslechli vypravování, tak že
často měl kolem sebe veliký kruh posluchaěův.
Zvonilo-li se pak na klekání. sňali všichni klobouky
a modlili se pozdravení andělské. Ostatní, kteříž
se tu procházeli, pohlíželi na ně s podivením, ale
mladí mužové se nestyděli a přemáhali, jak P.
Hofbauer toho si přál, lichou bázeň před lidmi.
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Rozpustil-li pak v pozdní hodině milé syny
své, vraceli se domů vždy nově posilnění &.s nej

lepšími úmysly v srdci, často také se živým, ra
dostným přesvědčením, že obcovali s mužem od
Boha mnohými milostmi obdařeným a vysokými
dary ozdobeným.
Vždyt měli více než jednou příležitost, věci
na něm viděti, kteréž zřejmě dosvědčovaly půso
bení jakési vyšší božské síly.
O divuplném rozmnožování pokrmů a září,
kteráž mnohdy kolem hlavy P. Hofbaura svítila,
budeme ještě později mluviti; zde jen uvedeme
svědectví kanovníka Unkhrechtsberka, kteréž zmi
ňuje se o jiném podivném zjevu, jenž v dotčených
shromážděních často na sluhovi Božím se zračil.
Kanovník dí:
„Při večerních zábavách pozorovali mnozí z
nás, jak P. Hofbauer, když z nábožná knihy se
četlo o lásce, milosrdenství, svatosti neb velebnosti
Boží, oči jako při spaní měl zavřeny, kdežto obli
čej jeho neobyčejným způsobem zářil a mnohdy i
pohyby rtů vnitřní pohnutí prozrazovaly. To bý
valo znamení, že zábava večerní je ukončena; mladí
přátelé jeho ale odcházejíce povídali si vespolek,
že P. Hofbauer nadobyčejnými dojmy nábožnosti
uchvácen byl.“
A měli zcela pravdu; sluha Boží býval tu
blízek vytržení; poněvadž ale ve své pokoře žád
ných svědků tohoto nadobyčejného stavu míti ne
chtěl, propouštíval přítomné domů.
Nelze vysloviti, jak veliký užitek tyto schůze
večerní n P. Hofbaura spůsobovaly a jak mocně ku
probuzení lepšího ducha napomáhaly. Mnoho do

brého semene, které později stonásobné ovoce při
neslo, bylo tu zaseto do srdcí mladistvých; utvr
zenost u víře, rozšafnost povahy a síla ctnosti, jež
v pozdějších dnech žáci P. Hofbaura jevili, právě
tyto hodiny srdcím jejich vštípily! Mladíci jich
nikdy nezapomněli, a jestliže jich několik poblou
dilo, jako jmenovaný Wolf, zachovala jich převažná
většina svatou věrnost Bohu. Mnozí, kteří dříve na
to ani nepomyslili, zvolili si stav kněžský neb ře
holní, jiní jako rytíř Još, stali se vzomými úřed
níky a povznesli se k vysokým hodnostem.

Mimo žáky a kajicníky ctihodného Klementa
přicházelo ještě mnoho jiných osob do jeho bytu,
bud pro radu ve svých záležitostech, neb jen proto,
aby poznali muže slavné pověsti.
Tak navštívil jej také svým..zázračným uzdra
vováním proslulý kníže Alexander Hohenlohe, ano
i někteří rozkolníci církve východní.

Také Perthes, známý protestantský knihkupec,
navštívil ho dne 15. září 1816, byv -s mnoha stran
na něj upozorněn, a byl vším, co n P. Hofbaura
viděl a slyšel, tak povznesen, že napsal o návštěvě
této velmi zajímavou zprávu, kterouž až dosud
máme. Vyliěuje v ní chudobný příbytek sluhy Bo
žího, a pak popisuje i jeho osobu, ač ne zcela
správně. „Jest,' praví, ,přes 70 let stár, malé po

stavy,1)ale statnýa silný. Oko jest plno ohně,
1) Stáří &. velikosť udává tu Perthes zajisté jen po
svém domnění, neboť ve skutečnosti byl P. Hof

bauer tehdy teprve v 64 letech;
nýbrž prostřední postavy.

těž nebyl malé
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ostré a pevně pohlížejíc,') rysy v obli
čeji jsou velmi pohyblivé a předce celá
tvář plná klidu, jejž nebeským dlužno
nazývatiď

Co Perthes dále o své rozmluvě s P.

Hofbaurem vypravuje, nesrovnává se s pravdou,
takže nám toho nelze upotřebiti. Zprávu svou ukon
čuje slovy: „Mnoho dal si pak P. Hofbauer ode
mne vyprávěti o náboženských a církevních pomě
rech severního Německa a žehnaje podal mi ná
božný a mírný stařec při loučení svou ruku.“
Perthes dosvědčuje. co kardinál Rauscher řekl:
,Požíval u šlechticů i nešlechticů, učených i ne
učených, veliké vážnosti a dobyl si úcty také u
vysoce vzdělaných protestantů.“
XVI.

Snahy ctihodného sluhy Božího o všeobecné blaho
katolické církve, zejmena v době vídeňského

kongresu.
Lze velmi snadno pochopiti, že sluha Boží,
P. Hofbauer, kterýž“jednotlivě duše lidské tak ve
lice miloval, že s pravou lačností po spáse jejich
toužil a seč jen byl, ji rozhojňoval, lze velmi
snadno pochopiti, pravím, že muž tento s nejněž
nější, nejoddanější láskou lpěl na Bohem zasvěceně
společnosti vykoupených duší, kterouž církví svatou
katolickou zoveme.
Spatřoval-li v každé jednotlivé duši křesťanské
kámen stavební, kterýž nebeský stavitel si vyvolil
a připravil: tož bylo mu v církvi sv. viděti veliký
1) Tento npřený, pevný pohled vztahoval se věru jen
na muže, jehoi měl před sebou, — pravidelně bylo
však oko P. Hofbaura na pole zavřené.
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dům Boží, kterýž Jeho velebností září a k Jeho
slávě a chvále na světě stojí; a viděl-li v každé
jednotlivé duši drahokam, pro kterýž Syn Boží,
aby ho získal, tolik namáhání a bolestí podnikl,
a za nějž v cenu výkupnou svou krev vylil: tož
musela církev sv. jeviti se mu jako stkvělá koruna,
kteráž zdobí hlavu věčného krále; a viděl-li v
každé jednotlivé dnši obraz Boží a bytost, kteráž
schopna jest, v podivuhodné spojení s Bohem ve
jíti a účastnou býti jeho svatosti a velikosti: tož
musela mu církev sv., toto mystické tělo Kristovo,
jako nad pomyšlení velebné, požehnané zjevení
Boží, jako posvátný orgán jeho moudrosti a do
broty nade vši míru lásky a úcty hodnou se je
viti. Že tedy tento muž, pln lásky k duším, též
velikým milovníkem církve byl, jest velmi snadno
pochopitelno.
Jestliže pak dále o něm slýcháme, že s ne
smírnou úctou hlavě církve svaté, papeži, oddán
byl, že radosti církve svaté jeho radostmi, její bo
lesti jeho bolestmi byly, že zajetí Pia VI. a Pia
VlI. velikým bolem ho projímalo, že srdce jeho
krvácelo, bylo-li mu pohlížeti na diecéze svých pa
stýřů obloupené, nebo nehodnými nájemníky spra
vované, a že za blaho církve s horlivostí se modlil
a modliti se velel: tož i toto jde každému snadno
na rozum.
Ale jak veliké jest teprv naše podivení, vidí
me-li, že P. Hofbauer i pro obecné blaho katolické
církve činným byl.
Jest to věcí dokázanou, že tento chudý a
skromný kněz v nejvážnějších záležitostech církve,
jakožto rádce papežských nnnciů, rozhodný vliv
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měl a že, stavěla-li se církev v Německu & Ra
kousku svým rozhořčeným nepřátelům na odpor a
nepadla-li jejich lsti a klamu za oběť, z větší části
jen ctihodněmu P. Hofbaurovi za to dlužno dě.
kovati.

Pravda jest, že více než jednou upozornil sv.
Stolicí na hrozící nebezpečí, a svými listy zraky
Říma k místům obrátil, jejichžto zanedbání by
nejsmutnější následky bylo přivodilo.
Apoštolští nunciové ptali se ho velmi často
o radu a chovali k němu úctu a vážnost.
Jak velice Litta ve Varšavě si ho vážil, již
pověděno. Severoli ve Vídni choval k němu ne
menší vážnost; ctil v něm muže, kterýž duchem
moudrosti a rady veden jsa, církvi v nejtěžších
záležitostech služby svě prokazoval.

Jednou, tak vypravuje dotčená již Cecilie Cho
loniewská, pravil jí papežský nuncius, prstem na

P. Hofbaura opodál stojícího ukazuje:

„Vidíte

tam toho řeholníka vjeho vážně, a přece
tak prostě postavě. Ačkoliv zevně pro
stým býti se zda, není předc nikoho,
kdož by lépe než on ty nejdůležitější
věci opatřiti

dovedl.

V nunciatuřevyskytují

se mnohdy tak zadrhlité záležitostí, že skoro nikdo
nezdá. se schopným, zádrhle ty rozřešiti. Casto ra
dil jsem se v takových věcech s tímto výtečným
knězem, a nikdy jsem toho nelitoval; nebot když
jsme nadarmo se byli namahali, pak zjevná. svatost
jeho osoby, přesvědčivě.síla jeho důvodův a lásky
hodná prostota jeho řeči tak štastný dojem učinily
na ducha osob vysoce postavených, že všelikou vůli
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zlou zlomil, a toho dosáhl, co ještě před nedávnem
nemožným se zdálo.“
_

Také kardinál Konsalvi, kterýž ku kongresu
knížat do Vídně zavítal, vyžádal v záležitostech
církve jeho rady a kladl na jeho úsudek velikou
váhu.
Avšak právě při tomto kongresu prokázal P.
Hofbauer církvi tak podstatné služby, že jeho teh—
dejší ve Vídni přítomnost považovati lze za skutek
dobrotivě prozřetelnosti Boží, kteráž nad svou cír
kví bdí.
Od tohoto podivuhodného kongresu očekávalo
se, že také v církevních velmi zmatečných pomě
rech Německa opět pořádek učiní. Bylo potřebí
jen mužů, kteří by té věci v pravém duchu a s
horlivostí se ujali; bohužel nedostávalo se jich.
Kdo měl zastupovati zájmy církve? Konsalvi a
nuncius Severoli při dobré vůli své neměli tolik
podrobných vědomostí, jakýchž třeba bylo, aby s
důrazem a úspěchem se vyjednávati mohlo; Dal
berg, primas Německý, vydával ale až posud zájmy
církve na pospas, a nenalezl ani ted lepšího zá
stupce nad illumináta barona Wessenberga, svého
generálního vikáře kostnickěho, jehož poslal za
svého zástupce do Vídně. Ale právě nad tohoto
nebylo tehdáž muže nebezpečnějšího. Byltě Wesson—
berg s mnoha pány ze šlechty a vysokého posta
vení spřízněn; jeho bratr byl rakouský státní mi
nistr a delegát při kongresu; v kruzích společen
ských býval vítaným hostem; a mnozí protestantští
a joseíinští státníci přidružovali se rádi tomuto
vysoce postavenému duchovnímu, kterýž sdílel s
nimi zásady církvi protivné.
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Dne 1. listopadu 1814 byl kongres otevřen, a
již dne 27. listopadu podal mu Wessenberg pa
mětní spis o spůsobu opravy církve německé, na
nějž brzy dva jiné následovaly. Navrhoval: zřízení
německé národní církve s primasem v čele, jemnž
příslušeti má řízení všeobecných záležitostí. Cír
kevní samospráva mějž prý těžiště své v církev
ních sněmích, národních, provinciálních a dieces
ních synodách. Zevrubnější zařízení německé církve
národní však ustanoviž se zákonem spolkových stá
tův, a zákon ten budiž podstatnou částí ústavy ně
meckého spolku.
Jak Beck v životopisu Wessenbergově (str. 222)
podotýká, byl návrh jeho podporován od státníků
šlechtice Viléma Humboldta (vyslance pruského),
hraběte Můnstera (vyslance hanoverského), hraběte
Rechberka (vyslance bavorského), od svobodných
pánů: Plessera, Gagnera, Tůrkheima a od děkana
kapitoly monastýrské, hraběte Spiegla, pozdějšího
arcibiskupa kolínského. Hájení věci katolické závi-
selo jedině na slabých silách kanovníka špýrského
Helfreicha & vormského děkana kapitolního svob.
pána Wamboldta. Tyto muže kardinál-státní ta
jemník Konsalvi ustanovil mluvčími za věc kato
lickou na kongressu. Ti pak, zejmena Helferich,
ujali se také velmi horlivě této věci.
Tu však nebyl to nikdo jiný, než náš ctihodný
„Klement, kterýž —Helfericha na kongresu svou ra
dou provázel a svým napomínáním povzbuzoval,
by se vší horlivostí odštěpencům na odpor se
„stavěl.
P. Srna, kterýž tehdy s P. Hofbaurem bydlel,
wypravuje, že Helferich skoro denně k sluhovi
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Božímu přicházel s ním se poradit. Rozličné spisy
pamětní, kteréž kongresu podal, byly dříve s P.
Hofbaurem umluveny, a P. Sabolli musíval jako
tajemník často mnoho hodin v noci pracovati, aby
rozličné opisy vyhotovil. Byly-li to snahy Helfe
richovy, jež šmejdy Wessenbergovy na kongressu
zmařily, pak připadá hlavní toho zásluha jeho
ctihodnému příteli a rádci P. Hofbaurovi.
Chvalořečník Wessenbergův, Beck, nezdaru
těchto záměrů velice lituje, svaluje však veškerou
toho vinu na romantiky tehdáž k církvi se navrá
tivší : na šlechtce Bedřicha Šlegela a jeho paní,
na radu 'Schlossera, na Zachariáše Wernera a šlech
tice Piláta, redaktora „Rakouského Pozorovatele.'
Zapomněl však na dvorního radu Adama Můllera,
jenž svými články v „Rakouském Pozorovateli' a
svým obcováním s politickými velikány značný vliv
vyvinul. Dočista však zapomněl Beck i na P. Hof
baura, jehož žáky a ctiteli všichni tito jmenovaní
katoličtí učenci byli, kteří všichni z jeho ducha
čerpali a na něm k boji za práva a svobodu církve
se shřívali. P. Hofbauer byl, jak kardinál Reisach
pravil, v době kongresu v pravém slova smyslu
středištěm, kolem něhož katoličtí učencové se shro
mažďovali, s jejichž pomocí on bojoval proti roz
kolnickým snahám směřujícím k založení národní,
od papeže skoro úplně neodvislé církve.
Nejvíce naříká si Beck na chování se Bavor
ska při kongresu. ,Bohužel“, praví na straně 236,
„tehdejší bavorská vláda má to na svědomí, že
příznivé rozřešení otázky církevní v národních zá
jmech Německa v posledních okamžicích se zma
řilo.“ Tomu pak bylo tím více se diviti, an v Ba
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vorsku až dosud vládl mocný, avšak církvi na
ramně nepřátelský ministr Montgelas, a kromě toho
an hrabě Rechberg, bavorský vyslanec při kongresu,
o církevních věcech zcela nesprávně smýšlel, jak
později při vyjednávání o konkordát se ukázalo
Vysvětliti však dá se to tím, že korunní princ a
pozdější král Ludvík I. bavorský v této době veli
kého vlivu na svého otce Maxmiliana 1. si dobyl;
na kongressu vídeňském neměl však tento princ
nikoho jiného za duchovního vůdce a rádce než P.
Hofbaura. Častěji navštěvoval ho v bytu jeho, ano
jednou strávil skoro celou noc u něho.
Co učení pomocníci Hofbaurovi na kongressu
proti Wessenbergovi a Dalbergovi jakožto nepřáte—
lům církve horlivě bojovali, modlil se ctihodný
Klement stále s vroucností za spásu duší obou
těchto mužů. Co do primasa Dalberga jest s do
statek průvodno, že modlitba Hofbaurova byla vy
slyšena.

Nasvědčuje tomu jedna věc, že totiž v posled
ních letech pobývaje v Řezně velmi rád obcoval
s ředitelem semináře kněžského Wittmannem, zcela
církevně smýšlejícím, že si jej za zpovědníka a
rádce vyvolil a velmi prostý, kající život vedl a
dobročinnost k chudým v takové míře provozoval,
že na posteli vypůjčené zemřel, poněvadž svou_
vlastní postel byl dříve chudým dal. Pamětihodna
jsou také slova, kteráž pronesl v semináři kněž
ském k tamějším studujícím bohoslovcům: „Pa
nové, ja držel se světem a stavěl jsem na svět, a
svět mne hanebné sklamal. Nepřidržujte se nikdy
světa, zůstaňte věrnými syny církvel' Takovým
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úspěchem korunoval Bůh modlitbu Hofbaurovu za
spásu primasa Dalberga.
Jestliže však ani na modlitbu samého božského
Spasitele se neobrétili všichni hříšníci, tož nelze
se diviti, že též modlitbou ctihodného Klementa
Wessenberg se neobratil.
Neštastník tento nepřestával dále ze všech sil
pracovati o zřízení rozkolnické církve národní.
Skládal pamětní spisy ku vládám-, šeli do Fran—
kobrodu jakožto sídla sněmu spolkového, &.měl s
císařem Františkem &.Metternichem, když z Paříže
se vrátili, dlouhé__.rozmluvy, v nichž veškerá snaha

jeho k tomu čelila, proti Římu zle je naladiti.
Když Dalberg dne 10. února 1817 zemřel,
vypuklo nepřátelství Wessenbergovo proti Římu
v zjevnou vzpouru.
Dalberg jmenoval totiž již roku 1814 Wessen
berga svým koadjutorem v Kostnici, a tamější
kapitola odevzdala mu volbou správu biskupství,
kteréžto správy Wessenberg, opíraje se o svou pro
testantskou vládu Badenskou, se neodřekl, ač pa
pež Pius VII. poznav smýšlení jeho osobně a z pí
semných obžalob Hofbaurových jemu všelikou správu
biskupskou byl zapověděl.

Jak velikou bolest nad tím ctihodný sluha
Boží pociťoval, viděti lze z jeho listu ze \ine 2.
července 1818 k papeži Piovi VII., v němž praví,
že Německo nyní větším nebezpečím jest ohroženo,
než byly války krvavé, kteréž je tak strašně zpu
stošily. O církev vesměs, dokladá' Hofbauer, arci
není třeba se bati, anat spočívá na skále od Krista
založené: ale plakati dlužno nad odtržením Něme
cka od Říma, kteréž nyní již počalo; a proto chvějí
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a třesou se katolíci, kteří jen s hůry, od přímluvy
Svatých, útěchy a pomoci očekávají.
Wessenberg zemřel dne 9. srpna 1860. Ještě
krátce před svou smrtí povolal k sobě některé přá
tele, aby byli svědky strašného vyjádření, že až
do konce věren zůstal svému smýšlení. Zednáři
kostničtí uctili jeho památku tím, že své lóži jméno
„Wessenberg“ dali.
Deset dní po smrti Dalbergově, dne 20. února
1817, psal ctihodný sluha Boží k rozkazu nuncia
Severoliho list jednomu z kardinálů do Říma, v
němž barona Wamboldta, děkana kapitoly wormskě,
jehož od vídenského kongresu dobře znal, za ná
stupce doporučuje.
Poněvadž, domnívá se P. Hofbauer, nelze ne
vzíti šlechtice, nenít prý žádného lepšího nad právě
jmenovaného. On jest švakrem hraběte Stadiona,
s Coudenhovem, s knížetem Metternichem a skoro
se všemi pány říše spřízněn. Jeho rod jest pra
starý a vícekráte byli Wamboldtové kuríiřty mo
hučskými. V Bavořích jest oblíben. Netouží prý
nijakž po biskupství a přijal by je toliko, kdyby
mu to sv. Otec výslovně poručil. Ale všichni dobře
smýšlející přejí prý si toho, poněvadž je sv. Sto
lici zcela oddán a se všemi stranami žije vpokoji.
Wamboldt není prý sice žádným učencem, ale“
z celého srdce katolíkem; snad by se mu mohli
dáti poctiví a učení mužové k ruce.
„Jestliže se nemýlím (tak končí své psaní),
myslím, že nechci nic jiného. než pouze čest Boží.
Prosím Vaší Eminencí, by vše možné činila, aby
jen co nejdříve německé církvi bylo pomožeuo;
nebot třeba padla hlava mužů nebezpečných, přece
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bychom velmi byli na omylu, domnívajíce se, že
nebezpečí již minulo.'
V poznámce podotýká sluha Boží, že zároveň
v téže záležitosti korunnímu princi bavorskému psal.
XVII.

Zásluhy ctihodného Klementa Marie 0 katolickou

literaturu.

S literaturou katolickou dopadalo to v letech,
kde P. Hofbauer ve Vídni působil, — velmi zle,
— tak zle, že, jak jeden svědek v procesu blaho
řečení z vlastní zkušenosti praví, „nyní nemožno
si o tom ponětí učiniti.' Katolických knih nevy
cházelo ani pro kněze, ani pro laiky; kazatelové
čerpali většinou z pramenů protestantských; v kni
hovnách katolických kněží stála v dlouhých řadách
protestantská díla kazatelská, a protestanté to byli,
kteříž vychvalováni za vzory katolického řečnictví
posvátného. Kdežto protestanté, jansenisté, illumi
nati hojnost spisů rozšiřovali a nesmírnou činnost
rozvíjeli, aby lidu víru vzali, nekonalo se se strany
katolické téměř nic. Ani dobré katolické modlitební
knihy nebylo lze dostati, a lid německý za knihu
modlitební užíval knížečky illuminata (osvětáře)

Eckhartshausas nápisem: „Bůh jest láska“ —
kteráž snad zednářským dámám se hodí, ale ruko
větí modlitebnou katolíkům nijakž býti nemůže.
Tento smutný stav tehdejší literatury bolestně
dojímal sluhu Božího. Jak P. Pajalich udává, zvo

lal: „o těch illuminátů, těch illuminátů!

Jsout

dnem i nocí činní, a rozšiřují knihy nejzáhubnější.
Rádi by Ježíše Krista z celé Evropy vyhnali a
nehrozí se žádného namáhání, aby dosáhli svého
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bezbožného cíle. Kéž by také katolíci stejnou hor
livost osvědčovali pro svaté náboženstvíl'
Němci, říkal, rádi čtou, ale není tu ničeho,
co by s dobrým svědomím do rukou dáti se jim
mohlo.
Avšak ctihodný sluha Boží nepřestával na ne
užitečných stescích. Jakož s dobrým úspěchem
staral se o křesťanské vychování mládeže, tak sna
žil se i proti bohaprázdné literatuře postaviti kře
stanské spisy. On sám arcit nebyl stvořen ku pra
cím písemnickým: prozřetelnost učinila ho mužem
živého slova; měl však žáky, přátele a ctitele, kteří
k literním pracím úplně schopni byli, on pak měl
dar, dobře posouditi, k čemu každý zvláštní měl
nadání. K těmto tedy se obracel, a živě jim líčil
toho potřebu. Povzbuzoval jich, aby obdržených
darů k dobrému svých současníků užívali a uži
tečné spisy v ryze katolickém duchu skládali a
rozšiřovali.
A tak stal se mravním původcem mnohých
literárních podnikův, a jeho povzbuzením i také s
jeho pomocí, radou a poučením, sepsali jeho žáci
a přátelé výtečné katolické spisy.
Pro přílišné obmezení místa nelze nám pou
štěti se do úvah o veliké řadě takovýmto způsobem
od ctih. Klementa vydaných menších i větších děl,
ba ani jmenem vypočítávati jich nebudeme; něko
lika slovy pouze zmíníme se o spise, jehož morál
ním původcem ctih. sluha Boží jest: totiž o „Ka
tolické missionářské knize modlitební,' kteráž vy
dána byla kongregací nejsv. Vykupitele za tím úmy
slem, aby alespoň poněkud nahrazeny byly svaté
missie, tehdáž ještě nemožné.
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Tato knížka obsahuje v populární a srozumi
telné, předc ale živé řeči, souhrn věro- a mravo

uky a zvláštních povinností jednotlivých stavů,
zvláštní poučení o svátosti pokání a nejsv. svátosti
Oltářní, s návodem zpytování svědomí, rozjímání
o věčných pravdách, pravidla života a výbor mod»
liteb &pobožnosti; docházela takové obliby a tako
vého rozšíření, že každoročně až do roku 1848 vy
dání v 10.000 exemplářích se upravovalo a roze
bralo, nepočítaje v to mnohé patisky v Německu
a Švýcarsku a překlady do cizích řečí. Až dosud
— nemýlíme—li se — vyšlo 40 vydání v řeči ně
mecké a několikero vydání v řeči české.

Jak zesnulý biskup špýrský Haneberg nás uji
ětoval, obrátilo se knížkou tou mnoho nevěrcův a
křivověrcův na víru katolickou.
Z toho všeho vysvítá, že v posledních letech
ctihodného sluhy Božího katolická literatura k no
vému vzletu spěla & že zvláště jeho horlivost jako
při mnohém jiném, i zde probouzela, oživovala &
rozněcovala. J eho rázným si počínáním probudili
se duchové ze spánku smrtelného, a katolická lite
ratura, kterouž joseňnismus v holou poušt s říd
kými oasami proměnil, počala opět se zelenati
a kvésti k velikému užitku a prospěchu nesčísl
ných duší. 1)
1) Velice prospívala také od přítele P. Hofbaura, ba
rona Penklera, zřízená půjčovna knih, v níž jenom
dobré knihy se nalézaly. Tento zbožný muž byl
též předsedou spolku k rozšiřování dobrých knih,

jejž P. Diesbach pod jmenem „křesťanské přá
telství“ založil, a který též v Rakousku se roz
šířil. Když se zřídila kongregace v „Maria Stiegen“,
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Osudy kongregace ve Švýcarsku; sluha Boží vy
sila misionáře do Valašska.
Veliké prace ku probuzení katolického života
v Rakousku nedaly předce sluhovi Božímu zapo
mínati na jeho vroucně milovanou kongregaci.
Po tichu, ale bez ustání pracoval o zavedení
její do Vídně, a později uvidíme, jak jeho snahy
v této věci.;na sklonku jeho života s neočekávaným
a utěšeným zdarem se potkaly.
Ale i bratry v cizině a rozšíření řádu v ji
ných zemích měl ustavičně na zřeteli a mnohou
radost i mnohou žalost působily mu zprávy z ci
ziny o osudech kongregace.
Ve Švýcarsku střídalo se obyčejným způsobem
štěstí 3 neštěstím, avšak až ku smrti sluhy Božího
převládalo štěstí.
Laskavý čtenář vzpomene si, jak malá osada
s P. Passeratem v čele po obtížném přechodu přes
Grimsel v kantonu vallisském ve Vissachu přístřeší
nalezla.
bylo Fr. Jiřímu Passymu uloženo, zříditi malou
půjčovnu knih, a tyto půjčovny, které skoro ve
všech domech kongregace — byť jen v malém roz
měru -—zavedeny, mnoho sou zlého zabránily a
mnoho dobrého způsobily. Ve Frýburku (ve Švýca
rech) scházelo se v neděli a ve svátek vždy mnoho
tovaryšů v dílně Fr. Konrada, a tam konana du
chovní čtení z Gofiina neb jiných dobrých spisův
a vedly se též veselé hovory. Užitek schůzi těch
byl veliký: mnozí z nejlepších tovaryšů vstoupili,
později za řeholní bratry do kongregace nejsv. Vy
kupitele, jiní stali se dobrými, katolickými ho
spodaři.
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Skoro čtyry léta, od prosince r. 1807 až do
srpna 1811 strávili zde Otcové. Farář Adrián de
Courten osvědčoval k nim po celý ten čas srdeč
nou lásku & těšil se jejich požehnané činnosti. Pra
covali jakožto praví synové sv. Alfonsa o duchovní
spáse ubohého lidu, a P. Sabelli, kterýž z Vídně
sem přišel, byl původcem velikého a trvalého pro
spěchu i tím, že vyučoval mladého pána Petra Jo
sefa de Preux, pozdějšího, svou učeností a nábož
ností proslulého biskupa sedunského.
Otcové byli všudy milování a ctěni. a měšťa—

nosta Andermatten vydal jim dne 8. srpna r. 1881
čestné vysvědčení, ,že občanským i politickým zá
konům zevrubně vyhověli, nikomu za obtíž nebyli.
nýbrž na vlastní útraty se vydržovali a kantonu
velmi horlivým vyučováním mládeže v německých
a latinských školách, ochotným vypomáháním v
duchovních záležitostech, návštěvami nemocných,
zvlášť platné služby činili, každému pak svým pří
kladným životem vzorem byli.
Avšak kanton Wallis připadl r. 1810 k císař
ství francouzskému a dalšího pospolitého žití Otců
nebylo se více nadíti.
Passerat odebral se tedy do Vircpurku, kde
druhdy studoval, podívat se, nebylo-li by tam
možno dům založiti. Kojili se tím více dobrou na
ději, poněvadž dobrotivý arcivévoda Ferdinand tou
dobou ve Vircpurku vládl. Skutečně byl by tento
rád kongregaci nějaký dům odevzdal, ale boje se
Napoleona, protektora rýnského spolku, k němuž i
on náležel, nemohl dobrý úmysl svůj jinak osvěd
čiti, než že P. Passeratovi dal peníze na uhražení
ůtrat cestovních.
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Passerat odebral se tedy podruhé do Vídně
navštívit ctihodného P. Hofbaura a s ním se po
radit (v říjnu 1810). Poněvadž ale nebylo naděje
k nabytí útulku pro kongregaci ani v Rakousku
ani v Německu, vrátil se do Švýcar a zašel do
Frýburku. Prozřetelnost Boží ho vedla, neboť zde
. nalezl zbožného biskupa lozánského (Lausanne)
Maxima Guisolana, z řádu kapucínského, kterýž jej
co nejlaskavěji přijal a také za kongregaci u státní
rady se přimlouval. Statní rada skutečně dovolila
P. Passeratovi s jeho bratřími aspoň soukromě v
kantonu žíti. P. Passerat povolal hned kleriky z
Wallisu k sobě.
Zprvu bydleli na venkovském statku nedaleko
města; brzy ale najal dům ve městě samém, kde
studující pod dozorem prefekta společně dle řehole
žíti a ve svých filosofických a bohosloveckých stu
diích pokračovati mohli &.sice v koleji sv. Michala
Jesuitům náležité.
Ponenáhlu přivolal P. Passerat také více kněží,
kteří až dosud v kantonu walliském v rozličných
farnostech činnými byli, do kantonu frýburského a
s přivolením biskupovým vykázal jim místa, kde
po dvou neb třech společně žíti a v duchovní
správě vypomáhati mohli.
Roku 1815 povolal P. Passerat všechny v kan
tonu frýburském bydlící Otce, aby se s nimi po
radil, nemělo-li by se u vlády žadati za řádné při
jetí kongregace jako společnosti řeholní. Úsudky
se rozoházely a P. Passerat uznal za vhodné, obrá.
titiise osobně ku předsedovi kantonu Werrovi, aby
ho požádal o radu. Tento mu odpověděl, že po
jeho rozumu příznivý okamžik dosud nenadešel,
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anat vláda, vyšedši z tehdejších bouří, ještě dosti
ustálená není; dodal však, že sám ho upozorní, až
pravý okamžik přijde.
Tak uplynula dvě léta v tiché činnosti a v
očekávání lepší budoucnosti.
Konečně r. 1817 oznámeno prefektem z Gru
yéresu, P. Passeratovi, že v jeho okresu ve far
nosti Cerniatské, v údolí vysokými vrchy obklíče
ném, nazvaném Valsainte, Opuštěný klášter se na
lezá, v kterémž dříve Karmelitáni, posléz ale Tra—
pisté bydleli. Radil mu, aby se o klášter ten u
vlády, v jejíž držení tehdy byl, ucházel. Passerat
vydal se hned na cestu, klášter navštívit; líbil se
mu náramně, a poněvadž mu právě tou dobou
předseda zjevil, že již kýžený okamžik nadešel,
spěchal (koncem 1817) žádost za přijetí kongre
gace a přenechání kláštera Valsainte podati. Ve
liká rada zaměstnávala se touto záležitostí počát
kem ledna v třech po sobě jdoucích seděních, &.
přes silný odpor byla žádost ta předce velikou
většinou schválena. Přátelé kongregace kladli hlavně
váhu na zásluhy, jakých Otcové r. 1814 o blaho
obecné obstaráváním vojenských nemocnic si dobyli.
V rakouském vojsku, které tehdáž do Švýcar vtrhlo,
rozmohla se totiž nakažlivá hlavniěka, a na vy
zvání vlády a biskupa převzali Otcové duchovní
péči o nemocné v nemocnicích vojenských ve Frý
burku, Bernu a na jiných místech. P. Čech tehdy
v Bernu zvláště se vyznamenal; také polští Otcové
Biedrzycki & Šulski byli vojínům, kteří žádné jiné
řeči mocní nebyli, pravými anděly strážci. Všichni
Otcové, až na jednoho, byli touto nanejvýše nebez
pečnou nemocí zachváceni, a předce sotva že se
23
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zotavili, pokračovali s největší láskou v duchovní
službě své. Tato Zpomínka učinila na velikou radu
příznivý dojem, a dobří Otcové došli nyní odměny
vyplněním svého nejvřelejšího přání. P. Passerat
obdržev dekret přijímací uvázal se ihned v držení
kláštera Valsaintského. Tot byl opět svátek, jaké
hož malá kongregace již dávno se byla nedožila..
V slavném průvodu, provázení zástupem nábožného
lidu, táhli Otcové a někteří bratří modlíce se a
zpívajíce chvalozpěvy z farního chrámu' v Cerniatu
vzhůru do starého kláštera. Se srdcem radostně
rozechvělým vstoupivše do něho zapěli Te Deum.
Radost jejich byla nevýslovná; měli nyní zase tichý,
zasvěcený útulek, a mohli milému Bohu řádem ře
holním sloužiti. Nouze a nedostatek v prázdném
klášteře a hlad, jakýž hned prvního dne bylo jim
trpěti, neutlumily radostných citů v rozplesaných
srdcích.
Také P. Hofbauer byl z toho velice potěšen
a na důkaz své lásky a vřelého účastenství poslal
jim některé krásné kostelní obleky, kteréž z ústavu
sv. Bennona ve Varšavě zachránil. Za nedlouho
započali Otcové misie své jak v kantonu, tak i ve
francouzském Elsasku.
Mezi tím otevřelo se kongregaci nové pole
činnosti také ve Valašsku, kteréž zřetel P. Hof
baura od Ameriky, kamž' již zcela opravdově po
hlížel, prozatím odvrátilo.
Hoře touhou, kongregaci rozšířiti, aby misiemi
nesmrtelné duše zachránil, pomýšlel již roku 1811
P. Hofbauer na to, i do Ameriky misionáře po
slati. Mluví o tom v jednom dapisu k P. Blasuc
cimu, svému generalnímu představenému v Neapoli,
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jemuž dne 25. žáří 1811 oznamuje, že P. Passerat
má v úmyslu, s několika soudruhy do Ameriky.—še
odebrati, a že on se sním vté věci úplně shoduje.
Ostatně jest dopis ten pro nevšední chválu P.
Passeratovi v něm udělenou tak zajímavý, že jej
tuto doslovně podati chceme.
,Dostávám', píše ctihodný Klement, „od P.
Passerata často dopisy, v nichž mně zjevuje, že
těší se pod ochranou Boží úplnému pokoji, že bez
přestání pracují, a u lidu, jemuž duchovní pomoci
poskytují, ve velké cti a vážnosti jsou. Právě nyní
počal s některými druhy konati misie; jestit to
muž neobyčejně moudrosti a zbožnosti; především
žádá ode všech nejzevrubnější ostříhání řehole a
má do sebe podivuhodnou trpělivost; nejvíce horlí
pro apásu duší, a nehrozí se žádného namáhání &“
nebeZpečí. Více než tisíc mil (vlašských) ušel
pěšky; dvakrát přišel také do Vídně mne navštívit,
k čemu jen láska k Bohu a blaho kongregace ho

poháněly. Slovem: Kongregace

má v něm

vzor veškerých ctností, a protož prosím,
aby po mě smrti mým nástupcem usta
noven byl. 1) Choval i tu největší touhu, s něko
lika soudruhy do Ameriky se pustiti. Před nedáv
nem mně psal, že toto vroucně přání jeho i jeho
druhů tuším se vyplní. Já se s tím úplně shoduii
a přál bych si toho. A proto jsem mu psal, aby
vše možné činil, aby průvodní listy obdržel. Na to
očekávám odpovědi.“
!) Již dne 9. ledna prosil sluha. Boží, aby po jeho
úmrtí P. Passerat nebo Podgorski aneb Jestersheim
jeho nástupcem byl jmenován.
23*
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Sluha Boží pomýšlel tedy na. misie americké,
a byt i záměr Passeratův a jeho druhů ve skutek
nevyspěl, přece se P. Hofbauer nikterak nevzdal
tohoto zámyslu. Již určil dva své žáky ve Vídni,
jmenovaného již Hátscheraa druhého klerika Libo
ckého, jichž v Rakousku nemohl upotřebiti, pro
Ameriku, když právě přihodila se událost, pro kte
rouž upustil od tohoto ustanovení.
Passionista, P. Fortunat Ercolani, jmenován
biskupem Nicopolským a apoštolským vikářem ve
Valašsku, přišel z Říma do Vídně, aby tu od piš
pežského nuncia Severoliho vzal posvěcení na bi
skupství. Nuncins představil novému biskupovi P.
Hofbaura dokládaje, že tento právě hodlá poslati
misionáře do Ameriky. Ercolani tedy prosil, _aby
zamýšlenou misii raději ve Valašsku založil, kdež
í neméně jest potřebí nežli v Americe.
P. Hofbauer odhodlal se k tomu a zjevil dne

22. září 1815 P. generálnímu prokuratorovivŘímě
tento svůj úmysl. V následujícím dopisu ze dne
4. října 1815 oznamuje, že bratři pro tuto misii
určení, dne 5. října 8 biskupem Ercolsnim odce
stují; dále praví, že, svolil-li ku prosbám bisku
povým, jen veliký nedostatek dobrých kněží ho k
tomu pohnul, poněvadž za touto příčinou mnoho
katolíkův odpadává. k mohamedanismu neb k roz

kolu; mimoto, doložil, jest v Bukurešti mnoho
tisíc Němců, kteří nemajíce katolických kazatelův
na. škodu svých duší navštěvují kázaní lutheránův
a kalvínův.
Jako otec laskavý opatřil P. Klement odchá
zející misionáře vším potřebným, dal jim skoro
4000 zlatých, malou knihovnu a jiné rozličné věci,

—357-—
které k vyzdobení kostela a zařízení domu sloužily,
a propustil je s požehnáním svým ku práci v za
nedbané a spustošené vinici.
Doufaje, že mezi tak opuštěnými dušemi se
mnoho dobrého spůsobiti dá, byl ochoten, jakmile
poměry toho dovolí, za právě odcházejícími misi
onáři i jiné ještě poslati.
Před jeho zrakem šířilo se již také toto nově
otevřené pole, a dmulo se srdce jeho nadějí, ne

sčíslné duše pro Boha získati:

„Žeň

veliká

jest,“ píše v jednomlistě, „jsou tam Řekové

nesjednocení a sekty ze všech národů,
kteréž dlužno k církvi zpět přivésti, a.
— Asie není odtud daleka.“')
Odcházející do Valašska synové sluhy Božího
byli: P. Josef Forthuber, kterýž místo představe
ného zastával, pak jmenovaní dva klerikové, Libecký
a Hátscher a řeholní bratr Matěj Widhalm.
Patr Forthuber, jehož P. Hofbauer vždy jen
„dobrým Josífkem“ nazýval, jest nám již znám;
orovněž tak František Hátscher, jehož sluha Boží
mocným slovem svým obrátil, a pro Boha získal,
1) Na smutný stav této misie P. Hofbauer častěji si
nařiká. V jednom listu k Bedřichovi Schlosserovi
(23. října 1816) nazývá Bukurešť „kalištěm všech,
kteří z rozličných zemi tam se sběhli.“ „Mnoho
mladých lidí,“ touží opět v jiném dopisu (26. květ.
1816) „nevi až do 18. roku svého ani jaké mají
náboženství, neboť není tu žádného vyučování a.
žádné školy.“ Kdyby propaganda ho podporovala. &
Bukurešťské kongregaci nějaký dům dáti chtěla,
v němž by členové její žiti &.pro ducha i tělo sil
sbírati mohli, byl by prý hotov, ještě více misio—
nářů tam poslati.
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a taktéž nábožný bratr Matěj, mladého Libockého
dosud neznáme.
Josef Libecký, rytíř Holdenberský, narodil se
dne 17. února 1789 v Praze, přišel ale záhy do
Terstu, kdež oddal se obchodu, a tolik ušetřil, že,
když otec jeho ve Vídni (1808) zemřel, matce své
již nějakou podporu ze svých úspor zaslati mohl.
Aby matce tím více byl nápomocen, přestěhoval
se sám r. 1811 do Vídně, a došel dobré obchod
nické služby v kupeckém závodu. První však jeho
starost byla, nalézti dobrého zpovědníka, a Bůh
sám to tak řídil, že dvorní tajemník Cavallar k P.
Hofbaurovi ho zavedl. Josef ujímal se nyní velmi
mladších svých bratří, a snažil se dobrým příkladem
a napomínáním blahodárně na ně působiti, což také
úplně se mu zdařilo. Poněvadž matka častěji přání
projevila, aby bratra i sestru předce do divadla
dovedl, učinil to konečně, uměl to však tak zaří
diti, že z divadla žádné radosti nepocítili. Neboť,
předně, zavedl je tam příliš brzy před početím
kusu, tak že se pro dlouhé čekání nudili, dále kus
sám byl tak suchopárný a nevkusný, že jim všechna
chuť k navštěvování divadla zašla. Způsobem velmi
líbezným vyprávěl sestře své ze života Svatých,
povzbuzoval ji, aby pilně růženec se modlila, dal

jí čísti překlad,Nevěsty

Kristovy,“

a vedl

ji častěji k P. Hofbaurovi, kterýž svou přívětivostí
a malými dárky ovoce neb pečiva a pod. děti tak
dobře k sobě vábiti uměl. Když matka r. 1813 za
vychovatelku k vévodkyni z Arenberku do Prahy
se dostala, vzal P. Hofbauer milého Josefa zcela
do bytu svého, a připravoval ho jako Hátschera
_pro kongregaci a pro duchovní stav, ana matka.
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pořád ještě se domnívala, že Josef obchodem se
zaměstnává. Ale tento uměl si spokojenosti P. Hof
baura tou měrou dobytí, že ho dne 24. září 1814
ve vší tichosti oblekl v šat kongregace, a dne 27.
září 1815 jej ku skládání slibův připustil. Libocký
učinil sice těž před P. Hofbauerem ve Vídni sliby,
nesměl však veřejně jako Redemtorist se ukazovati.
Dne 5. října 1815 nastoupil cestusprůvodním listem
jako sluha biskupův do Bukurešti, kamž missionáři
teprv po mnohých svízelích a nebezpečích šťastně
dorazili. František Hátscher složil dne 5. prosince
do rukou P. Forthubra sliby, a dne 23. pros. byl
na kněžství vysvěcen.
Nyní započali svou apoštolskou činnost v Cio
poli, kde měl biskup v bídném domě svůj byt o
čtyřech pokojích. P. Forthuber odebral se brzy do
Bukurešti, kdežto ostatní u biskupa zůstali.
O jejich , činnosti píše P. Hofbauer Bedřichu
Schlosserovi (dne 23. listopadu 1816): „Dobrý P.
Josef činí divy v té zdivočilé zemi, káže německy
a v nalehavě potřebě zpovídá i vlašsky.ll
v pozdějším dopise k Žofii Schlosserové ze
dne 25. ledna 1817 dí: „Dobrý P. Josef zřídil se
svými lidmi školu. V tomto městě jest útočiště
všech poběhlíků ze všech národů, hustý les, kde
takořka všechna divoká zvěř se sbíhá, tu panuje
největší nevědomost u věcech spásy, žije se ode
dne ke dni, aniž komu na tom záleží, k jaké církvi
náleží; neznají ničehož, než nabytého jmění zase
vesele probiti. Rodičové krmí takořka děti své, jen
aby rostly a pak pracovaly. Tu má dobrý Josef
co běhati. Prosí rodičů, aby dětem do školy cho
diti dovolovali. K tomu účelu najat i malý domek,
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a Bůh používá přímosti jeho srdce, aby, jak bi
skup nunciovi (kardinálu Severolimu) píše, aby
značnou změnu ve mravech lidu způsobil. A poně
vadž tam dovoleno jest, i Valachy do církve zpět
uváděti, a Bůh horlivosti jeho žehná, snáší se
svými milými vše s největší trpělivostí.“
Když později také Libocký &Hátscher do Bu—

kurešti přišli, kteří oba francouzsky a vlašsky'uměli,
bylo kongregaci možno, i četným příslušníkům
těchto národů veliké služby prokazovati.
Misionářům bylo též konati rozličné cesty mi
sionářské do Klimníka, Pitesty, Tergovestu, Plo
jesty, Campolonga a jiných míst, zejmena mezi
Bulhary, na pravém „břehuDunaje bydlící. P. Hof
bauer chválí v listu svém Bulhary jako velmi ná
božné lidi, kteří ale bohužel jsou bez vyučování„
i naříká, že právě tou dobou pro nedostatek kněží
dvě vesnice bulharské se poturčilyJ)
Všudy vztahovali lidé prosebně ruce k misio
nářům; duchovní nouze byla. veliká, a nikoho tu,.
kdo by jí spomohl; Otcové bývali přijati jako an
dělé s nebes, a slova jejich s učelivostí chápána.
Když do vesnice přišli a do některé tě chatrče
z hlíny zavítali, v níž lidé i dobytek pospolu by
dleli, vyslyšeli ještě téhož večera zpovědi mužů,
ráno pak se dobytek vyhnal, a příbytek co nejvíce
možná vyčistil; a pak zřídil se oltář prozatímní;
pak zpovídaly se ženy a nyní teprve následovala
„mše svatá a přijímání věřících; ku konci konalo
1) „Ve venkovských městech,“ tak píše 8. května 1818“
pí. Schlosserové, „jsou polorozpadlé kostely a též;
tu a. tam Němci, kteří nevědí, jakého jsou nábo
ženstvi.“
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se křestanské cvičení, což vše dobrým chudým li
dem k největší útěše a posvátné radosti bylo. Po
tom navštívili Otcové ještě i nemocné, urovnali
rozličné záležitosti, rozhodli hádky obyvatelů, po
něvadž v oněch krajinách kněz vším, i soudcem
býti musí.
Obtíže této misie stávaly se pomalu příliš v_e
likými, což P. Hofbaurovi, kterýž, ač sám sebe
nešetře, přece se svými bratry skutečně mateřskou
soustrast cítil, bylo k velikému hoří.
Kníže valašský byl misionářům velice naklo
něn, avšak rozkolníci jim vše ztrpčovali. Biskup
pak, kterýž s největší horlivostí u P. Hofbaura o
ně se ucházel, staral se o slušné jejich za0patření
tak špatně, že ani pořádného přístřeší nenalezli;
slíbil jim dříve opatřiti klášter, a nyní musel P.
Forthuber i školu pod širým nebem míti. Teprve
později byl dům pro ně najat.
P. Hofbauer hořekuje nad tím několikráte ve
svých listech (8. ledna, 28. července a 23. listo
padu 1816). Biskup prý se k' němu neupřímně měl,
zejmena mu zatajil, že tam jiné bratry má a ne
ustál dříve, až Redemtoristy na výpomoc od něho,
dostal. Tato neupřímnost prý ho bolí a při ní ne
lze prý nějakému úspěchu dobře tušiti; nikdy by
prý nebyl,:ífznaje stav věcí zevrubněji, své lidi tak
útrapám a takové bídě vydal, anby toho s dobrým
svědomím nebyl mohl učiniti.
Roku 1818 přišel Libocký na několik neděl do
Vídně. Jsa statným mladým mužem vysokéavážné
_postavy s mohutným černým vousem, padal velice
do očí, a nepoznavše ho měli ho 'vůbec za orien
tála. Následujícího roku onemocněl zpřílišného na

—362—
mahaní v Bukurešti horečkou, jejíž stopy i po jeho
ozdravění ještě dlouho na něm zůstaly.
Když po zařízení kongregace ve Vídni velika
potíž o kněze se jevila, byli Otcové r. 1821 z Bu
kurešti, kde pro vypuklé nepokoje apoštolské jich
činnosti velmi bráněno, do Vídně nazpět povoláni
XIX.

Snahy sluhy Božího o znovuzřizení kongregace
v Polsku.
Ctihodný sluha Boží musel opustiti Polsko,
kde po 20 let s nesmírným namahaním pracoval,
právě v tom okamžiku, kdy úrodné rolí s milostí
Boží vždy hojnějšího & krásnějšího ovoce přinášelo.
Při vzpomínce na vše dobré, jež kongregace tam

spůsobila a teprve spůsobiti mohla, při vzpomínce
na tolik duší, které u sv. Bennona se posvěcovaly,
ale nyní opuštěny a tisíci nebezpečím vydány byly,
krvácelo jeho srdce, a stále na to pomýšlel, jak
by opět mohl Polsku pomoci a kongregaci tam
zase zříditi.
Dle udání ještě žijícího kanovníka Scipiona
v Krakově, kterýž s Podgorskim velmi spřátelen
byl, rozptýlili se polští Otcové, byvše z Kěstřína
propuštěni, na všechny strany. Ale po nějakém čase
vrátil se Podgorski s přivolením P. Hofbaura do
Varšavy a bydlel při kostele sv. Kříže v naději,
že mu možno bude několik bratří sobě přidružiti.
V tomto čase vycházel často s Lazaristy na misie
v diecesích varšavské, plocké a sandomírské. Aby
pozornosti vlády na sebe neobrátil, nebýval sice
představeným misií, ale předce největším misioná
řem. Znamenita byla misie v kostele oratoriánův
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Studianě. Biskup sandomírský, Bnrzynski, z řádu
františkánů, byl sám vůdcem misie, zpovídal jako
ostatní a uděloval“ svátost biřmování. Počítalo se
na 60.000 komunikantů: převeliká zajisté to ná
maha. P. Podgorski, ač dvojí „průtrží stižen byl,
kázal předce čtyřikrát denně s velikou horlivostí a
šel s kazatelny do zpovědnice.
Dne 22. září 1815 píše P. Hofbauer general
nímu prokurátorovi do Říma: „Jeden Otec, jehož
jsem v Polsku nechal, zastává místo faráře v Pru—
szyně, diecéze lublínské, při chrámu sv. Mikuláše.
Patronkou tohoto kostela jest hraběnka nám na—
kloněná, u kteréž ještě jiný Otec žije. Prosím tedy
Vaši Velebnost, račte býti tak laskav, a vymožte
pro kostel sv. Mikuláše t též odpustky, jaké má
kostel naší kongregace v ímě. Časem svým, až
zase veřejný pořádek v Polsku zjednán bude, stane
se bezpochyby kostel sv. Mikuláše kostelem naší
kongregace. Vyprošené odpustky velice by prospěly
ku spáse duší a dobrému zdaru kongregace.“
Hrabě Cholonievvský, který v Podolí velké
statky má, sdržoval se v letech 1816a 1817'mnoho
ve Vídni, a byl přítelem a ctitelem P. Hofbaura,
kterýž často ho navštěvoval. Když na svá panství
se vracel, vzal Zachariáše Wernera s sebou, kterýž
skoro celý rok u něho strávil, a při této příleži—

tosti čestným kanovníkem v Kaminieku jmeno
ván byl.
Hrabě Choloniewský snažil se tedy na ruské
vládě vymoci povolení ku zřízení koleje Redemto
ristů v Podolí. ,0 tento ústav,“ píše Cecilie Cho
loniewská, „staral se ctihodný sluha Boží takovou
měrou, že si umínil, sám tam cestovati, a bez otá
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lení ruky k dílu přiložiti. Zprvu zdálo se, že pí
semnému jeho vyjednávání o založení koleje se
dobře daří, ale vláda, kteráž zpočátku záměru tomu
příznivou se jevila, přišla najednou do rozpaků,
z nichž brzy obtíže vzešly. Sluha Boží byl jalo
vými sliby krmen, a mezi vespolným dopisováním
plynul čas drahocenný marně. Ještě vždy očekávali
příznivého výsledku: sluha Boží napomínal, aby
nezoufali, a zasílal neustále dopisy, v nichž činil
se ochotným, na první pokyn sám na cestu tam se
vydati. Avšak Bůh jinou cestu mu ustanovil, a
smrt jeho, kteráž brzy následovala, zničila všeliké
naděje dobrého výsledku. Není pochybnosti, že v
Podolí nalezá se ještě mnoho dopisů P. Hofbaura,
avšak nejsem s to, je předložiti. Barbarský způsob
_a chvat, jakým jsme ze svého kláštera v Kami
nieku vyhnáni byli, nedovolovaly nám, něco s sebou
vzíti: nebo přinutili nás, všeho nechati a okamžitě
odcestovati. Násilně nás z Ruska vyhnali a zapo
věděli, abychom se tam více nevraceli.“ Nám však:
budiž dovoleno, o osudech kongregace v Polsku i
po smrti sluhy Božího některé zprávy podati.
Po smrti P. Hofbaura r. 1820 a ještě v témž
roce směli se Redemtoristé na statku hraběte Tar
novského nedaleko Kielce zase usaditi a jejich vý
tečný představený Podgorski podjal Opět s nimi
svou blahočinnou apoštolskou práci, ale revoluce
r. 1831 vypuklá přivodila zase zrušení kongregace
polské. Toliko Podgorski na žádost krakovského
biskupa Skorkovského se do Polska vrátil a půso
bil zde jako kazatele. zpovědlník, a od r. 1844
jako administrator fary s klášterem Norbertinským
euefods velmi požehnaně až do smrti své r. 1847
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O P. Blumovi či Blumenau-Ovi dí naše zprávy,
že stal se po rozehnání Redemtoristů farářem v
Novém Miastě a Pilici a tam že zemřel, kdežto
P. Jestersheim, kterýž úplně ohluchl, v Koztówce
svůj život dokonal.
XX.

Ctihodný Klement zakouší ve Vídni nově. prona

sledovaní; císař František I. však jest mu milostiv.
Co až dosud nikdy velkých mužů neminulo,
a nejméně takových, kteří jakožto nástrojové pro
zřetelnosti Božské blahodárně v osud;, člověčenstva
zasahovali, totiž pronásledování od lidí zlých, toho
nemohlo také nedostati se ve Vídni muži, kterýž
tu jako apoštol vystupoval a zlému duchu časo
vému slovem i skutkem tak rázně se opíral.
Od vstoupení do města hlavního až do smrti
bylo P. Hofbaurovi zakoušeti pronásledování, bez
práví a týrání všeho druhu.
Čtenář ještě si zpomene, že sluha Boží hned
při svém příchodu do Vídně od policie zatčen a
nějaký čas 11 vazbě držán byl.

Oko, které již tehdy nad ním bdělo, bylo i
na dále k jeho jednání upřeno; a čím více váž
nosti nabýval, čím více kázaní jeho účinkovala a
počet jeho ctitelů a přívrženců se vzmáhal, tím
více číhali naň zlomyslníci, aby v jeho slovech neb
skutcích něco dvojsmyslného, statu neb církvi ne
bezpečného vyčenichali.
Již jsme pověděli, jak za ním posíláni byli
tajní pozorovatelé do zábav večerních. I v jeho
kázaních bývali vyzvědači, jak jsme též již podotkli,
kteří nelenili, zlé zprávy o něm podávati. Zejmena
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vinili ho, že jako pravý fanatik prý pro Rím třeští,
císařských však zákonů nedbá, dále že proti nej
vyšším nařízením iodpustky kázati se odvažuje,
pověru rozšiřuje a rozličné pošetilosti káže.
Podotkli jsme již, jak P. Hofbauer si počínal,
když mu za příčinou piklů zlomyslníků zapovězeno
bylo kázati, že totiž s. vážnou důstojností na ka
zatelnu vystoupiv a přečet evangelium slavnostním

hlasem proneslslova: „Dnes nesmím kázati,

nebot musím zachovati poslušnost; avšak
budu prositi při mši sv. Ducha sv., aby
vám řekl, co jsem já vám říci chtěl.“ -
Víme již také, že zápověd ta hned zase odvolána
byla.
Jednou, bezpochyby roku 1816, hodlali jeho
nepřátelé samou duchovní vrchností podtíti jeho
činnost. Policie totiž strčila se za konsistoř a P.
Hofbauer od ní předvolán, aby se u ní zodpovídal.
Arcibiskup hrabě Hohenwart byl mu ovšem
zcela nakloněn; avšak byl již stár a „neměl té od
vahy, by několika nepříznivcům v konsistoři, kteří
naprosto na vyšetřování naléhali, odporoval.
P. Hofbauer dostavil se v ustanovený den, ne
věda, čím se provinil. Výslech započal formalnostmi,
u policie sice přiměřenými ale zde velmi směš
nými, totiž

otázkami:

kdo by byl ——kdy se na

rodil? — k jakému náboženství přísluší? — ja
koby se nevědělo, že je kněz katolický, ředitel a
zpovědník Voršilek. Sluha Boží, pln udivení po
slouchal, udělal však těmto titěrnostem po svém
způsobu brzký konec. S mírností projádřiv se

krátce: „Zde není dobře býti“, se vší sluš
nosti se obrátil a vzdálil se z pokoje.

Soudcové,
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kterýmž dosud taká apoštolská otevřenost nikdy se
nepřihodila, pohlíželi zaraženě na sebe, a _byli v
nemilých rozpacích.
Arcibiskup však úplně o nevinnosti tohoto
ctihodného kněze přesvědčen, nechal rád ,ho odejíti
řka: „P. Hofbauer dělá to jako apoštol, setřese
prach s nohou svých a — jde.“
Někteří zpřísedících nesmýšleli sice jako arci
biskup, ale na jiné mezi nimi učinilo chování P.
Hofbaurovo mocný & příznivý dojem; tak byl na
př. ředitel kanceláře Turzcan, který při tomto vý

slechu místo tajemníka zastával, jak P. Pajalich
vypravuje, skutečně vznešeným chováním sluhy
Božího při této příležitosti velikým podivením pojat.
Nepřátelé však nedali si oddechu. Co nepoda
řilo se jim soudem duchovní vrchnosti, toho dou
fali konečně dosíci dvorním kancléřem pro Čechy
a Moravu, hrabětem Saurauem; zde zosnovali ple
tichý obyčejným utrhačným způsobem řkouce:
„Hofbauer jest přepjatý horlitel, římský vyzvědač,
který o všem, co ve Vídni se děje, do Říma zprávy
podává: nemá-li říše velikou škodu vzíti, musí
tento muž ze země vypovězen býti.
Hraběte Sauraua, který byl arcijoseíinem, proti
P. Hofbaurovi co nejvíce popuditi, bylo snadno;
avšak spravedlivá mysl císaře Františka I. zmařila
tyto nepřátelské záměry. Když mu totiž navrho
váno, aby sluha Boží, jenž prý vládě jeho mnoho
nesnází způsobuje, ze země byl vypovězen, odvětil
zcela krátce: „To nejde, nemohu ho vypověděti,
— onť jest synem domácíml'l
Když tedy nepřátelé žádné naděje více neměli,
ctihodného kněze násilím odstraniti, zamýšleli po
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kusiti se o to úskočností a výhrůžkami, a takto ho
pohnouti, aby sám dobrovolně odešel.
Hledali tedy jenom záminky, aby proti němu
nastrojili co možná. nejvíce obtížných vyšetřování,
výslechů, protokolů atd., a záminka ta našla se
brzy. —
P. Jan Sabelli, „domácí to kříž“ sluhy Bo
žího, obrátil se tajně do Říma s prosbou, aby do
římského domu přesazen byl, jelikož v řeholní spo
lečnosti žíti si přál, načež pak jeho povolání do
Říma skutečné následovalo.
Avšak nunciovi Leardimu, kterýž poměry v
Rakousku dobře znal, zdál se odchod Sabelliho do
Říma na nejvýš neprozřetelným a činil tudíž proti

tomu námitky:

P. Hofbauer, psal tam, jest prý

zcela ochoten, Sabelliho poslati, ačkoliv veliké ob
tíže, ano nebezpečí předvídá; ale povážiti třeba,
že vláda rakouská. velmi nedůvěřivá jest, a nerada
průvodní listy do Říma dává: mnohem snáze dal
by prý se vymoci pro něho průvodní list do Švý
car, jelikož prý již dvakráte cestu do Švýcar konal.
Na to obdržel Sabelli rozkaz, aby odebral se
do Švýcar, do Valsainte. Když žádal za průvodní
list, byl tázán o účelu své cesty. Tu zdá se, že
neprozřetelně mluvil o věcech, kteréž s průvodním
listem nikterak nesouvisely.
Jisto jest, že tehdy určitě se poznalo, že on
a P. Hofbauer jsou členy kongregace v Rakousku
neuznané, a že na cizozemském představeném zá
vislí jsou.
Nyní tedy nabyli pevného stanoviště, kde
mohli zasaditi páku, aby kámen úrazu hravě s jeho
místa odvalili. P. Hofbauer je členem neuznané
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kongregace, závislý na cizím představeném: čeho
ještě více potřebí? To byl proti zákonům rakou
ským veliký přestupek, a podával úplně kýženou
záminku k vyšetřování.
Tak objevili se jednoho jitra (bylo to v lednu
1819), bývalý benediktin Braig, vládní rada v du
chovních záležitostech a místo-ředitel studií, a ja
kýsi pan Kaufmann, profesor římského práva na
Theresiánum, s tajemníkem neb sloužícím v bytu
sluhy Božího. Tento byl ještě v kostele.
Čekali nějaký čas, pak poručili pánové, aby
přítomný profesor Jan Madlener se vzdálil, zavřeli
dveře na závoru & počali se sluhou Božím skoro
tříhodinný výslech; prohledali všechny jeho papíry
knihy, skříně a kufr, nenašli ale ničehož, co by mu
bylo mohlo škoditi.
Dosáhli však předce, čeho vlastně především
si přáli. P. Hofbauer přiznal se bez obalu, že je
členem kongregace nejsv. Vykupitele a že zavázán
jest poslušností cizému vrchnímu. Na to bylo mu
oznámeno, že musí bud' odříci se této v Rakousku
neuznané kongregace, anebo Rakousko opustiti.
Sluha Boží odpověděl rozhodně, že nikdy své kon
gregace se neodřekne a že slibům svým nevěrným
býti nemůže; dávají-li mu pouze voliti, aby bud
kongregace se zřekl, aneb do cizozemska šel, tož
prý se již rozhodl, poslednímu t. j. vyhnanství
prý dává přednost. A na otázku, kam jíti zamýšlí,
pravil: „Do Ameriky;' prosí prý však, aby s ním
až do jara měli strpení, an při této veliké zimě
cestu nastoupiti nemůže.
Komisaři nyní se domnívali, že svou úlohu
šťastně rozřešili; napsali vyjádření, dle něhož P.
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Hofbauer na cestu do Ameriky odhodlána se vy
slovuje, a Jeho Veličenství císaře prosí, by mu
toho dovolil, k čemuž konečně i podpisu sluhy Bo
žího žádali. Tento podepsal a přiložil svou pečet.
,Tak,“ pravil Braig, ,nyní je vše u konce;
jsme hotovi.“ „O nikoliv“,
vpadl mu P. Hof-—

bauer do řeči, „ještě není vše u konce.“ A
když Braig věděti chtel, co by as ještě scházelo,
zdvihl tento ruku, ukázal prstem k nebi a pravil:

„Poslední soudl“
Celé to vyšetřování nebylo však nic než úskok,
týrání zcela protizákonné. Nebylo to vyšetřování
se stran duchovní vrchnosti; nebot tato, konsistoř,
byla by sluhu Božího předvolala, nikoli však do
mácí prohlídku vykonala, taktéž byli jak vládní
rada Braig tak profesor Kaufmann od konsistoře
zcela neodvislí, a tedy nemohli k takému úkolu
ani delegováni býti. Prohlídka ta nebyla také ani
policejní, což z toho již vysvítá, že nikdo od po
licie při ní nebyl. Co má vládní rada, a co dokonce
profesor při takové prohlídce konati?
Rytíř Eduard Još, předseda apelačního soudu,
neviděl v celém jednání tom nic, než trestuhodně
osobování si moci. P. Hofbauer s připuštěním Bo
žím nepoznal povahy vyšetřování, alespoň úplně jí
neprohlédl; mělt tím býti zkoušen u věrnosti svého
povolání, a obstál při zkoušce stkvěle.
Když trýznitelé se vzdálili, svolal domácí lidi
ku zpytování svědomí. Vypadal sice velmi bledě a
dojat, ale byl klidným; při stole posluhoval jako
obyčejně, ale ničeho nemluvil. Jakkoliv bolestné
to pro něho bylo, viděti všechnu naději na zave
dení kongregace v Rakousku zničenu, předc zacho
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val si duševní klid; kdosi, jenž toho dne ho na
vštívil, nalezl ho ve světnici, an právě v nejklid
nějším naladění ducha zamilovanou svou píseň

zpíval:
„Slyš, ó nebe, mé volání,
Otevři se na mé lkáni,
Ať zřím k trůnu Boha blíž atd.“

Z jeho chování nebylo lze tušiti, co se přiho
dilo. Sám také nikdy o případu tom nemluvil. P.
Madlener dosvědčuje, že teprv po smrti sluhy Bo
žího od barona Stifta, osobního lékaře císařova, se
dověděl, že s P. Hoíbaurem při onom vyšetřování
jako se zrádcem vlasti bylo nakládáno.
První následek tohoto vyšetřování byl, že P.
Sabelli průvodní list do Švýcar dostal s připoje
ným rozkazem, aby Vídeň hned, a mocnářství do
tří dnů opustil. Sabelli odcestoval z Vídně dne
17. ledna 1819.
Také vypověze'ní sluhy Božího bylo lze kaž
dého dne se domnívati, jak sám u Voršilek se
vyslovil.
Císař, jenž sluhu Božího ze země nikterak vy
pověděti nechtěl, byl oklamán zprávou, že P. Hof
bauer písemně sám žádá za dovolení, odejíti do
Ameriky, načež mocnář odpověděl: „Chce-li P.
Hofbauer sám dobrovolně odejíti, nemám nic proti
tomu, ale jako tuzemce byl bych ho nikdy nevy
pověděl!
A tak byli by nepřátelé brzy cíle svého do
sáhli, scházelo již jen maloučko; ale Bůh tomu
nechtěl; v opak tono, co mělo podniku sluhy Bo
žího záhubu přinésti, stalo se pohnutkou jeho utvr
zení a dokončení.
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Zpráva o nebezpečí, v němž ctihodný Klement
se ocitnul, donesla se ještě v pravý čas k uším
arcibiskupa hraběte Hohenwarta, kteréhož to velice
zarmoutilo, že se ctihodným mužem tak hanebné
nakládáno. Nechtěl, aby věc ta dospěla až v nej
horší konce, a protož šel sám k císaři Františkovi,
vyložil mu, jak v pravdě věc se má, a skončil s
prosbou, aby mu nebyl odjat nejlepší kněz, kte
réhož vůbec má.
Císař chystal se právě na cestu do Říma, a
rozkázal, aby až do jeho návratu P. Hofbauer úplně
na pokoji nechán byl.
To však nepřekáželo nepřátelům, by za nepří
tomnosti císařovy u arcivévody Rainera, kterýž
zatím vládu vedl, na nové pikle k jeho odstranění
se neodvážili. Ta však se špatnou se potkali; nebot

arcivévoda dal jim za odpověd: ,Ve Vídni

ne

potřebujeme pouze jednoho P. Hofbaura,
ale bylo by žádoucno, aby tu bylo aspoň
šest takových mužů, kteří by podjali
nápravu poměrů náboženských!
Nuncius Leardi odjel již před císařem, a obe
známil papeže s církevním stavem věcí ve Vídni
a hlavně s pronásledováním, jakéhož P. Hofbaurovi
jest zakoušeti, jelikož ho jako „římskéhošpehouna'
osočují.
Pius VII. nemohl bohužel o poměrech církve
v Rakousku s císařem se domluviti, an tento osobně
o záležitostech církevních zhola jednati nechtěl;
ale předc dovedl s velikou šetrností P. Hofbaura
v ochranu vzíti.
Když totiž v důvěrném hovoru s císařem se
bavil, pravil, že s radostí doslechl, kterak ve Vídni
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vyskytá se několik horlivých kněží, hlavně však že
Jeho císařskému Veličenství štěstí přeje, protože
má ve Vídni v osobě P. Hofbaura tak svatého a
v pravdě apoštolského muže, ozdobu to duchoven
stva a sloup církve. A poněvadž papež věděl, že
sluhovi Božímu právě jeho přítulnost k Rímu za
hlavní zločin pokládána byla, dodal velmi moudře:
,P. Hofbauer stěžuje si na Římany, že s Němci
neumějí zacházeti; po jeho rozumu dalo by se u
Němců mnohem více dobrého docíliti, kdyby se
umělo s nimi příměrně zacházeti.“
Slova tato, kteráž jako jemná výčitka proti
P. Hofbaurovi zněla, avšak v pravdě jen na jeho
obranu pronešena byla, velmi se líbila císařovi,
kterýž příliš dobrý byl, aby z kněze svatého se
netěšil, ale zároveň ještě poněkud v šlépějích Jo
sefa II. kráčel. Poznalt, ' že bylo P. Hofbaurovi
křivděno, a pocítil nad tím hlubokou bolest.
Hned po té rozmluvě vypravoval vše svému
zpovědníkuVincencoviDarnautovi dokládaje: ,Ubli
žovali dobrému P. Hoíbaurovi, to mne bolí; kdy
bych jen věděl, jak bych způsobený mu žal mohl

zase napravitií"
Darnaut, který sluhu Božího znal a miloval,
uměl poraditi. „P. Hofbauer“, odvětil, „má jenom
jedno přání, aby totiž jeho kongregace v Rakousku
přijetí došla. Račí-li Vaše Veličenství toto přání
jeho naplniti, pak bude úplně spokojen.“
Brzy na to, dne 26. dubna, odcestoval císař
do Neapole; ale dobrosrdečného mocnáře tou mě
rou zajímala touha, potěšiti sluhu Božího za vy
trpěné bezpráví, že uprostřed slavností a zábav do
Vídně psal, aby P. Hofbauer pravidla své kongre
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gace předložil a se vyjádřil, jakým spůsobem kon
gregace do Rakouska zavésti by se mohla.
Svatá radost zachvívala srdcem ctihodného
Klementa, když tento císařský rozkaz mu oznámen
byl; hodina dlouho očekávanátedy uhodila; vroucně
poděkoval milému Bohu, že ono pronásledování na.
něho dopustil, kteréž jenom cestu připravilo k za
vedení kongregace.
Bez průtahu pustil se do práce a vyložil s
velikou moudrostí v pamětním spisu úkol kongre
gace. Jelikož misie v Rakousku zapovězeny byly,
a pouhé slovo ,misie' se nelíbilo, nepoužil tohoto
slova & udal, že kongregace hlavně tím se zanáší,
nevědomý a duchovní pomoci potřebný lid vyučo
vati, a takto církvi i státu prospěti. Tím označil
úplně úkol misií a vysvětlil věrně ducha řehole,
aniž by slovem „misie“ slabé čivy byrokratů byl
podráždil.
Když císař František z Vlach se vrátil, přijal
sluhu Božího s otcovskvu laskavostí, a vybídl ho,
aby nějakou milost si vyprosil. P. Hofbauer obnovil
hned prosbu o zavedení kongregace a přenechání
kostela Panny Marie ,na nábřeží.“
Kostel tento sloužil dlouhý čas za skladiště
sena, avšak právě nyní zase byl obnoven, ale služ
bám Božím nebyl dosud odevzdán, poněvadž tu
žádné fundace nebylo. '0 tento kostel prosil P. Hof
bauer vyjádřiv, že i bez nadace ho přijme.
Císařovi, jenž tím z rozpaků poněkud byl vy
veden, se to líbilo a tím více jej k vyslyšení prosby
P. Hofbaura naklonilo.
Pamětní spis, kterýž sluha Boží kromě řehole
dne 29. října 1819 mu podal, kázal arcibiskuud
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vídeňskému, dvornímu faráři Jakubu Frintovi, po
zdějšímu biskupu Sv. Hypolitskému, a baronu
Stiftovi, svému velmocnému osobnímu lékaři a vlád
nímu radovi, k posouzení doručiti; to byla zcela
neobyčejná milost: nebot jednak obešel se tím
zdlouhavý byrokratický řád, jednak požívali právě
jmenovaní mužové úplné důvěry mocnářovy a byli
zároveň sluhovi Božímu velmi nakloněni, tak že
tento z jejich dobrozdání se nejlepšího výsledku
nadál.
Takto božská prozřetelnost nejen zmátla zá
měry odpůrců, nýbrž použila právě jejich nenávisti
k vyplnění nejvřelejšího přání sluhy Božího., za
štípení kongregace ve Vídni. Tím P. Hofbauer
dospěl k cíli svých přání a tužeb, a nyní mu ne
scházelo, než těžiti z toho, co s tak náramným
úsilím a při mnohých útrapách byl zasel.
Avšak v radě Boží bylo jinak ustanoveno.
Jako Mojžíš lid israelský pouští provedl a zemi
zaslíbenou před sebou viděl, na ni však nevstoupil:
tak vedl ctihodný Klement kongregaci mořemútrap;
nyní ale, když brzké zavedení kongregace již za
bezpečeno, povolal ho Pán k sobě, aby mu dal
mzdu spravedlnosti.

Viděti kongregaci do Rakouska uvedenu bylo
by pro něho bývalo takou radostí, jaké ten zakouší,
kdo své pracně započaté a dále vedené dílo ko—
nečně hotové a korunované před sebou vidí; vždyt
již šťastně počal raziti cestu ke znovuzrození lepších
pro církev časů ve své vlasti; již vložil nové, zdravé
símě v roli církve v Rakousku; zkrátka, s nevý
slovným namaháním a bez omrzení pracovav, do
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konal úlohu života svého až k dovršení díla celého
zaštípením kongregace.
Bůh však chtěl, aby zde jen jako věrný ale
spolu ponížený a pronásledovaný sluha jeho vůle
cestu razil k tomuto cíli, nad dokonáním díla ale
teprv až v nebi plesal. Proto zavolal jej k sobě
v tom okamžiku, když právě toto dovršení na
stávalo.
Sluha Boží sám byl s tímto řízením Božím
úplně spokojen.
Jakkoliv po zavedení kongregace jako po ko
runě svých prací toužil, předce nechtěl ve své po
koře, dobu tu přežití; nebo právě tehdáž vyslovil

se ku svým důvěrníkům: „Veliká sláva mne
nyní očekává —-—
nyní bych rád zemřell'|
Dříve však, než odchod sluhy Božího 8 tohoto
světa vylíčíme, zmíníme se ještě o mimořádných
darech, jakými Pán ho ozdobil a vyznamenal.
XXI.

Mimořádně dary a zázraky sluhy Božího za jeho
živobytí.
Pán Bůh obyčejně vyznamenává věrné služeb
níky svě, jež v církvi oslaviti a jimiž jistá veliká
díla ku spáse duší a k oslavě jména svého pro
vésti chce, již za živobytí mimořádnými dary a
zázraky.
Záliba Boží v těchto svatých dnších vstupuje
tím v jasnější světlo; jejich ctnosti, kterouž k ná
sledování povzbuzují, dostává se tím vyššího pově
ření, pravosti a. nadpřirozenosti a jsou-li povolány
lidu pravdy spásy hlásati, nabývá nebeskými vý
znaky takovými -i nauka, kterouž přednášejí, větší
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váhy a důstojnosti, a bývá s větší ochotou při

jímána.
I náš ctihodný sluha Boží měl takové dary a
mimořádné oznaky budoucí přednosti v říši Boží.
Nejprve upozorníme na dar, jímž u veliké míře
vládl: dar to, kterýž schopna ho činil, v srdcích
lidských téměř čísti a stav duší poznávati.
Některé doklady tohoto zázračného daru na
skytly se nám již v životě P. Hofbaura.
Vzpomeneme si zajisté na řeholního bratra
Matěje Widhalma, který přišel do Varšavy, by do

kongregace vstoupil, a jehož strach sluha Boží
způsobem nadpřirozeným poznal a pouhým svým
zjevem zapudil; též budou ještě v' dobré paměti
případy, kde ctih. sluha Boží poznal povolání ku
klášternímu životu, a myšlenky, jakéž o tom dva
jeho kajicníci chovali.
Že velmi často tajnosti srdce svých kajicníků
poznával, dotvrzují mnozí, kteříž toho na sobě sa
mých zakusili.
Sestra Thadea dí: ,Jisto jest, že měl dar, v
srdcích lidských čísti, a to tím způsobem, jak to
jenom zvláštním osvícením Ducha sv. možno. Při
sv. zpovědi bylo snadno poznati, jak tajnosti srdce
před očima jeho odhaleny byly.“
Také Dr. Veith praví: P. Hofbauer dokázal
při každé příležitosti, jak do srdcí nazírá, a třeba
by úsudek svůj nebyl pronesl, bylo předce lze na
jeho mírně usmívající se tváří čísti, co si myslí,
a proto tedy také byla mu faleš nesnesitelnou.
P. Srna soudil po znalosti vnitra, jakéž P.
Hofbauer míval, že „bude as světcem, jemuž ještě
i cti oltářů se dostane.“
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Častěji popřál mu Bůh jasného názoru do
srdcí, aby duše bezutěšené a utrápené před záhu
bou zachránil.

Jednou za letního večera precházel se se svými
žáky na osamělém místě u Vídeňky, říčky to ten
kráte nedaleko města tekoucí. Tn kmitl se mimo
ně muž, z jehož vzezření sice všichni poznati mohli,
že srdce jeho nějaká starost hryže, kterýž ale
ostatně nikterakž nejevil, co by zamýšlel. P. Hof
baner však hned to poznal. Prosil tedy své žáky,
aby zůstali zpět a jen zvolna následovali; sám pak
chvátal za mužem, jehož pozdravil a nabízeje mu
tabáku, přívětivě se ptal, proč tak smuten jest?

Laskavá otázka P. Hofbaura otevřela mu ústai
srdce, a přiznal se, že měl úmysl, skočiti do vody.
Sluha Boží napomenul ho pak s takovou láskou,
že od svého zlého úmyslu upustil, a neštěstí své
po křestansku nésti se odhodlal, a později u sluhy
Božího i generální zpověd vykonal.
Jindy zase opustil P. Hofbauer své průvodčí,
s nimiž u Dunaje se procházel, a pospíchal za sta
rou paní, kteréž dříve nikdy neznal, a která právě
k řece mířila Velikou redukcí státního dluhu přišla
skoro 0 80.000 zlatých, a upadla z velikého bo
hatství do trapné chudoby. Vychována bez zásad
náboženských nebyla 3 to, aby neštěstí to snesla a
pojala, tedy zoufalou myšlenku, do Dunaje skočiti
a v jeho vlnách sebe i bídu svou pohřbíti. Jižjiž

chystala se, úmysl vykonati; v tom spatřila sluhu
Božího, an se blížil a slyšela ho volati: ,N e

vraždi se, a nepřipravuj se o věčnou bla
ženosti“

Slova tato otřásla paničkou co nejmoc

něji, la do sebe a vykonala též generální zpověd.

—379-—
Pak vstoupila ?do kláštera voršilského a vedla tam
velmi příkladný a kající život. P. Hofbauer zůstal
jejím dobrodincem a duchovním vůdcem. Sestra

její, chot dvorního rady A ..... , vyzývala ji, aby
se k ní přestěhovala, by mohla pohodlnější život
vésti; ona však dala přednost životu kajicnému
před pohodlným a setrvala ve svých zbožných cvi
čeních až do smrti.
Jakož do hlubin srdce, nazíral sluha Boží také
i za roušku budoucnosti.
O daru proroctví, jímž obdařen byl, byli všichni
přesvědčeni, tak že slova jeho rádi za prorocká
měli, a že často takými byla, dosvědčují události.
Jakoba z Welšenavy podává nám ve svém
prostém vypravování stkvělý důkaz jeho názoru do
budoucnosti.
Za svého noviciátu byla stále nemocna, a tu
díž se obávala, že bude z kláštera propuštěna.
Sluha Boží, jemuž starost svou zjevila, těšil ji a ,

pravil: „Složíš sliby, budež zdráva, a pře

žiješ mnohe, které nyní mají červené
tvářičky.'
Krátce před profesí byla opět velice bídná,
a znovu mu obavu svou vyjevila. P. Hofbauer od

pověděl: ,Ty však předce sliby složíš, a

až ti bude 28 let, budeš úplně zdráva a

staneš se ještě starou škatulí.“
Jakuba si myslila: To mně málo pomůže;
vždyt mně 24letě na konci noviciátu třeba, býti
zdravou. A skutečně, když bylo o její přijetí hla
sováno, rozhodla se správa klášterní pro její usta—
vičně nemoci ji propustiti. Když ale představená
toto rozhodnutí P . Hofbaurovi oznámila, odpověděl
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ji: „o: jenjídejte sliby složiti; ona bude
dlouho živa a prokáže klášteru mnoho
služeb.“

Na to byla přijata, nebot se vědělo, že na
výrok s nebes osvíceného ctihodného sluhy Božího
najisto možno se spolehnouti.
A skutečně všecko naplnilo se tak, jak to před
pověděl. V 28. roce se pozdravila, vykonala mnoho
dobrého jako učitelka, a v 76. roce svého věku a
52 let po své profesi učinila v apoštolskěm pro
cesu shora uvedené svědectví.

Benedikta Rizy-ova, jsouc ještě v hraběcím
domě Gileisů vychovatelkou, marně žádala v něko
lika klášteřích za přijetí. Velmi tím zarmoucena,
přišla k P. Hofbaurovi a stěžovala si na tu ne
hodu; bálat se, že později tím méně přijata bude,
jsouc již příliš stará.
Mlěky a v duchu sehrán, vyslechl ji P. Hof

bauer apak pravil: ,Po mnoha letech vstou

píte do kláštera; stáří však nebude Vám
žádnou překážkou.“
Tak se stalo. Po mnoha letech uvedena byla
do Vídně kongregace Redemtoristek, na niž tehdy
nikdo ani nepomyslil, a Benedikta Rizy-ova byla
do ní přijata, a byla pak více let až do vyzdvi
žení kláštera (v revolučním roce 1848) představe
nou ve Steinu.
M. Voršila, představená kláštera Voršilskěho,
jednou náhle se roznemohla; i vychrlila tolik krve,
že blízká smrt její zdála se býti nezbytnou. P.
Hofbauer napomínal ustraěeně sestry k modlitbě a
důvěře v Boha i dovolil, o jednou více jíti k sv.
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přijímání, a sloužil sám za nemocnou mši sv. Pak

přišela pravil: „Představena

se uzdraví.“

A skutečně přišla zase k sobě, byvši již dlou
hou dobu bez vědomí, a k úžasu všech tak rychle
se zotavovala, že již za 14 dní zase do jídelny
jíti mohla.
Ještě 15 let byla představenou, a byla po celý
ten čas vždy zdráva; čemuž tím více diviti se jest,
anat dříve často plícním neduhem strádala.
Podobný případ vypravuje Dr. Em. Veith:
„Jednou z rána přišel P. Hofbauer do domu šlech
tice Klinkowstroma a nalezl tam vše v hlubokém

zármutku. Chlapeček, jmene%AHons, as jedno
roční, ležel bledý a skoro studený s uhasínajícíma
očima a svislou hlavičkou inohama v rukou matky,
kteráž vcházejícímu P. Hofbaurovi dítě své plačky
vstříc přinášela. Sluha Boží poklepal zvolna dítěti

na tvář a pravil: ,To není nic;

dnes večer

dostane dítě hlad a bude jísti.“ A co bylo
pravdě tak velice nepodobno, stalo se, jak on řekl.

Ještě žije to dítě: jest to dvorní rada šlechtic
Alfons Klinkowstróm.
Co týkalo se jeho kongregace, mnoho před
povídal; tak zejmena její zavedení ve Vídni po
jeho smrti.
,Casto,“ vypravuje jeden ze svědků v procesu,
„slyšeli jsme mluviti, že kongregace nejsv. Vyku
pitele co nejdříve ve Vídni zavedena bude. Touto
zprávou na nejvýš potěšeni, tazali jsme se P. Hot
baura, zdali to pravda jest, že Vídni brzy toho
štěstí se dostane ? Na všechny tyto otázky odpo

vídal: „Pokud ja živ budu, nestane se to
ale po mě smrti.“
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Totéž slyšel ho povídati Veith: „Pamatuji se,“
vypravuje tento, „že jednou, když byla řeč o kon

gregaci, v duchu prorockém pravil:

„Pokud

já.

živ budu, nic se nestane, ale po mě smrti
zřízeno bude množství klášterů.“ ,Po
těchto slovech,“ dodává. Veith, „otočil se na pod
patku svého střevíce v celém kruhu, jako by byl
chtěl říci: nyní jsem mluvil jako blazen; nebot
chtíval, kdykoliv něco neobyčejného učinil neb pro
mluvil, udivení nad tím vzniklé setříti, an hned
na to něco na pohled malicherněho neb směšného
vyvedl.
Také řehol '
Jakoba z Welšenavy tvrdila,

že z úst sluhy B

oslyšela slova: „Dříve mu

sím zemříti; pak teprve kongregace se
rozšíří; pak budu u Boha pro své milé
moci více činiti, nežli zde za živa.“
Jiná. Voršilka slyšela ho, an pravil: ,Př ip u

štění kongregace do rakouských zemí
nebude od Jeho Veličenstva dříve pode
psáno, než až zemru a k Bohu přijdu.'
Kanovník Unkrechtsberg taktéž vypravuje, že
sluha Boží před svou poslední nemocí zavedení
kongregace prorokoval, kteréž po jeho smrti bude
následovati, a že mluvil o četných domech a jich
trvání.
Že sluha Boží při těchto udáních stran kon
gregace i blízkou smrt svou předpovídal, jest zcela
zřejmo; nebot zařízení kongregace ve Vídni bylo
již skoro jako jistě, a skutečně také hned po jeho
smrti následovalo. Avšak o některých návěštích
vlastní jeho smrti, jakož i o proroctví, jež na smr
telné posteli pronesl, uslyšíme v následující kapitole.
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Mnohým předpověděl také vstoupení do kon
gregace.

Tak panu Šebastiánu Kieslovi, který tehdy se
vší horlivostí vědy lékařské studoval a na to ani
nepomyslil státi se knězem. A když Jan Madlener
jedenkrát o věčně spasení své velmi se obával, řekl

mu sluha Boží: ,Vy vstoupíte

do kongre

gace, a vaše spása duševní bude zabez
pečena“,

z čehož Madlener velmi byl potěšen.

_Podivuhodně svědectví vydal kanovník Dr.
Veith: „Když jsem,“ praví, ,bohosloví studoval,
několikráte mně předpovídal:
__ybudete míti jed
nou jako kazatel mnoho po 1'chačův, ale Vaší
pýchy jen se bojím.“ „Slova tato', dodává Veith,
„přesahují po mém rozumu zcela obyčejný dohad
a přirozený ostrovtip.' Co tedy P. Hofbauer o
množství jeho posluchačů při kázáních a jeho pýše
pověděl, má Veith za jakési proroctví. Že část
první zcela se naplnila, jest známo: nebot Veith
'míval při svých kázáních četné & vybrané poslu
chačstvo. Ale což druhý díl, ta pýcha? My bychom
byli se neodvážili, Drug Veithovi pýchu vytýkati;
on však sám se jí vinným uznává a míní, že P.
Hofbauer dobře ji předvídal. Tím projevil Voith
veřejně vysokou úctu, jakouž k sluhovi Božímu až
do jeho smrti choval. Aby uctil ctih. Klementa,
uznává se vinným pýchy zcela dobrovolně před
soudci! Toto vyznání jest však Dru. Veithovi jen
ku cti; nebot jest to stkvělé osvědčení pokory.
Člověk pyšný byl by řekl, že P. Hofbauer neměl
daru proroctví; nával ku kázaním mohl předvídati
podle lidského výpočtu, ale výčitka pýchy že byla
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nespravedlivá a že tedy nebylo mu dáno zříti do
budoucnosti.
Dále sotva lze o tom pochybovati, že ctihodný

sluha Boží měldar vlité nadpřirozené

mosti a moudrosti.

vědo

On poměrně málo zdržoval se ve školách lid
ských, rychlým chvatem studia bohoslovecká do
konal, a zřídka kdy příležitosti nacházel s knihami
se obírati, a předce často svými úsudky a zodpo
vídáním těžkých otázek 11samých učenců úcty si
vydobyl.
Již" jsme viděli, jak nejslavnější a nejučenější
mužové jeho doby, šlechticově Bedřich Slegel a
Bedřich Schlosser, dále Zángerle a Ziegler, profe
sor Ackermann, apoštolský nuncius kardinál Seve
roli a mnozí jiní vysoko si vážili jeho vědomostí,
moudrosti a rozumnosti; slyšeli jsme též úsudek
Veithův a jiných o vědomostech P. Hofbaura, kte
réž jen vyšším vnuknutím dají se vyložiti.
I podivuhodný úspěch jeho kázaní a rozmluv

lze toliko mimořádnou pomocí Ducha sv.
vysvětliti. Často nemnohými slovy přiměl bludaře
ku přijetí pravého náboženství, hříšníky ku pokání,
nábožná k větší horlivosti; — tak pronikavá, tak
přesvědčivá, tak zdrcující byla moc jeho jedno
duché, prosté řeči.
Snad bylo světlo, jež někdy bylo kolem něho
pozorovati, a jasná záře, která časem jeho hlavu
obdávala, jen obrazem onoho vnitřního světla, kte
rýmž tak zázračně srdce osvěcoval. To však jest
věcí dokázanou, že sluha Boží často světlem ozá
řen se zdál, kteréž nemohlo býti světlem pozem
ským a přirozeným, a že zejmena na kazatelně a
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při oltáři s obličejem proměněným, jako hořící seraf
a bytost z jiného světa od mnohých viděn byl.
„Viděl jsem ho,“ praví svědek v procesu bla
hořečení, ,an jednoho dne po kázaní mši sv. slou
žil. Stál tu jako nejvyšší úctou proniknutý, láskou
hořící, proměněný světec, tak že pohledem naň
celý unešen, nebyl jsem s to, abych oči od něho
odvrátil, a ještě nyní, kdykoliv do onoho kostela
přijdu, Zpomínám na onen pohled a mocný dojem.“
Malíř Filip Veith viděl jednou, když do ko
stela Voršilek vstoupil, sluhu Božího ozářena ja
sným světlem.
Velmi zajímavě jest svědectví Dra. Jana Em.
Veitha: „Zřejmě bylo lze pozorovati jeho touhu

po spojenís Kristem; nebot nezřídka

roz'lilo'

se kolem očí a obličeje jeho zvláštní
světlo, viditelně jenom těm, kteří dobře ho znali.
a milovali.
Louisa Xaveria Pilátová vypravuje, že P. Hof
bauer na pouti do Mariecelly v Lilienfeldu, kde
s družinou svou cestovní za stolem seděl, čaro
krásnou píseň k Matce Boží zapěl. Avšak zpíval
se zavřenýma očima a byl láskou k Marii Panně.
takořka u vytržení. I ona ';"dokazuje. že bylo vi
děti kolem obličeje jeho jakési zářící světlo.
Že pak sluha Boží nepohřešoval též nebeských
zjevení a návštěv obyvatelů nebes, o nichž tak
často čítáme v životě zvláštních přátel Božích a,
duší omilostěných, bylo od mnoha jeho ctitelů do
kazováno.
Jak P. Jan Pilát udává, byli přátelé jeho tím

jisti, že nejblahoslavenější
hovi Božímu se zjevila;

Panna slu

poněvadžale o vě
25
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cech, kteréž mu ke cti sloužily, ani na smrtelné
posteli mluviti nechtěl, nic místnějěího o tom v
známost nevešlo.
Jen o jednom zjevení, jehož krátce před po
slední nemocí svou účasten byl, bylo nám určitěji
vyprávěno.
Jednoho rana stál muž velmi nábožný u jeho
zpovědnice, když tento (Hofbauer) náhle zástup
bíle oděných panen spatřil. Jejich šaty byly květi
novými věnci ovinuty, a také v rukou nesly takové
věnce. Mávajíce věnci & jakoby ve vzduchu se vzná
šejíce, táhly mimo zpovědnici P. Hofbaura. Tento

uklonil se jim, apravildvakrat: „Ano, jdu, jdu.“
Onen zbožný muž viděl to vlastníma. očima a slyšel
slova sluhy Božího; když ale pak se ho tázal, co

viděl, dostal za odpověd: „Bud tich, nikomu
o tom neříkej!
Bylt úplně přesvědčen,že zjev
onen byl nebeským, jímž P. Hotbauer na cestu do
nebe byl zván. Brzy na to zemřel skutečně sluha _
Boží. —

'

Co týká se daru zázraků, i ten měl ctihodný
Klement, jak z nejhodnověrnějších dokladů vysvítá..

Voršilka M. Ludovíka měla raka v prsou a
trpěla hrozné bolesti. Nemohouc jednou v noci
spáti, pozvedla se v posteli a opřela se o sestru
Kordulu. Opírajíc ale takto chora prsa svá. o prsa
a lopatky své ošetřovatelky, nakazila i tuto svou
nemocí ; nebot tato cítila již ráno prudké bolesti,
a otok od'lopatky až k prsu. Plna strachu vyprá
věla sluhovi Božímu po mši svaté svůj stav; P.
Hofbauer požehnal ji znamením kříže a poručil jí,
aby se třikráte pomodlilapřed nejsvětější svátostí
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Magnificat (velebiž duše má Hospodina); pak, do
ložil, bolesti přestanou. A bylo tomu tak.
Jiná Voršilka, M. Kateřina, byla jako sakri
stanka v kostele zaměstnána, a spadla, chtějíc
ve výšce kdesi prach smésti, tak nešťastně se že
bříku, že na hlavě a noze těžce se poranila. Bez
vědomí byla do nemocnice odnešena, a zpovědník
k ní zavolan; všechny se domnívaly, že třeba hned
uděliti jí posledního pomazání; ale sluna Boží
vložil jí ruce své na hlavu, požehnal ji a pravil:

„Budte pokojny; velmi brzy opět úplně
se pozdraví, a bude v kůru zpívati“ Brzy
na to přišel lékař, ohledal její stav, jejž měl za
nebezpečný a pravil: „Do šesti měsíců jest po
zdravení její nemožné.“ Avšak nikoliv jak lékař
mínil, stalo se, nýbrž jak sluha Boží předpověděl;
po třech nedělích byla nemocná již úplně zdrava:
a zpívala v kůru jako dříve. Když slavila jubileum
své 50leté profesi, zpívala ještě velmi dojemně
zemřela roku 1864.

Beze vší pochyby konal ctihodný muž ten
ještě více zázraků, vždyt jmenovaligho '(nepřátelě

ovšemposměšně)„divotvůrcem'

;') ale jeho po

kora, kteráž jeho skutky a jeho milosti zakrýva la,
jakož i úmrtí mnohých, kteříž lépe ho znali a kte ří
1) Tu se vypravuje, že sluha Boží, když právě od
Voršilek domů šel, od mimojdoucích, muže agženy,
takový posmíšek městitmusel. Uštěpačně nazývali

ho „svatým“,

„divotvůrcem“,3_a pod. V tom

upustila pani nevědomky šatek kapesní; sluha Boží
ztratu tu zpozorovav zdvihl šátek a podaljji ho
vlídně a klidně. Toto chování P. Hofbaurovo zahan
bilo jejich vlastní jednaní.
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by byli mohli o tom vyprávěti, učinily nám jejich
poznání nemožným.
Avšak jeden zázrak konal P. Hofbauer velmi
často, ba skoro neustále po mnoho let: rozmnožo
vání pokrmů.
Kdežto někteří jeho nejdůvěrnější přátelé, jako—

P. Srna, Pajalich, jenom žásli, odkud tolik pokrmů„
chleba, ovoce, pečiva a pod. běře, nemajíce o zá

zračném rozmnožování jich úplné jistoty, pátrali
jiní velmi důkladně po té věci, a jak výpovědi je
jich dokazují, dospěli k úplnému přesvědčení, že
se tu naskytá zázrak v pravém slova smyslu, a že
stávalo se ve světničce pokorněho kněze velmi
často, co druhdy na poušti se stalo s málo chleby
a rybičkami.
Tak ku př. Jan Passy, který roku 1819 často
večerním schůzkám sluhy Božího obcoval, nejednou
si myslil, že tu as nějaké zázračně rozmnožování
jídel místo má, nebo viděl zde mnoho mladých lidí
ani jedli, avšak přiměřené zásoby pokrmů nikdy
neznamenal. Jednou tedy umínil si sluhu Božího
velmi přísně pozorovati. Seděl vedle ctihodného
muže, jenž měl před sebou bochníček asi tříliberní.
Tento rozdělil mezi 15 neb 16 osob, a dal kaž
dému hezký kousek; malý zbytek položil před sebe..
Několikráte pak ptal se toho neb onoho, má-li
ještě chleba, a dal-li záporně odpovědi, ukrojil mu
z onoho malého zbytku jeětě veliký kus. A hle,
ačkoliv to několikrát opakoval, měl předce vždy
ještě zbytek před sebou; přirozeným způsobem ne
byl by mohl ani jednou z onoho malého zbytečku
tak velký kus uříznouti. Ctihodný Klement vystříhal
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se však při tom všeho nápadného; a proto neříkal
.při zábavě žádné modlitby, aniž žehnal chleba.
Jan Silbert byl taktéž častěji svědkem, jak
P. Hofbauer z maličké nádoby takovou hojnost po
krmů vyňal a rozdělil, kteréž by v nádobce ani
místa nebyly měly. Dokazoval, že sám jedl z těchto
zázračně rozmnožených pokrmů, a dodal, že také
byly zvláště chutny. P. Hofbauer prý ale uměl ho
vorem svým pozornost posluchačů tak poutati, že
zázračného rozmnožení ani nepozorovali.
Jiný svědek tvrdí, že se mu zdálo, jakoby P.
Hofbauer chléb z prázdné ruky krájel.
Kanovník Eduard z Unkrechtsbergů rovněž
vypravuje, že sluha Boží vždy míval uschovány ve
skříni nějaké pokrmy, pečivo, ovoce atd., kteréž od
Voršilek neb jiných osob dostával, aby je pak mezi
studující rozdělil. Tyto malé dárky, jeho rukou
udělené, byly všem velmi mily a drahy. Jakmile
ten který studující do světnice vstoupil, vstal P.
Hofbauer, a vyndal pro příchozího něco ze skříně.
Mnohdy dívali jsme se, je—liještě něco ve skříni
a zdálo se nám, že tam ničeho více není; P. Hof
bauer ale vždy předc něco tam nacházel na rozdě
lenou, kdykoliv někdo později přišel.
„Když jsem,“ vypravuje Voršilka Františka
Plašková, „byla ještě čekatelkou, byla jsem jednou
poslána k P. Sabellimu, kterýž bydlel u našeho
zpovědníka, abych mu nějakou zprávu vyřídila.
Bylo právě poledne, a P. Hofbauer mne zval, abych
s nimi jedla; velice jsem tomu se podivila, an
předce nikdy osoby ženské ku stolu nezval. Při
cházejíc právě z kuchyně a vědouc, že mu asi pro
dvě neb nejvýš pro tři osoby jídel posláno bylo
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omlouvala jsem se; avšak dokonce jsem zůstati
nechtěla, spatřivši 5 nebo 6 osob, any za stůl se
dají. Lekla jsem se a myslila si: jak může as ta

troška pro tolik vystačiti? Avšak nic naplat; mu
sela jsem se posaditi; P. Sabelli mne ale napo
menul, abych na vše dobrý pozor davala, co ?.
Hofbauer dělati bude. Tento požehnal jídla jak
obyčejně, dříve než je rozdával; pak dal každému
stejný a sice tak veliký díl, že jím mohl každý
býti nasycen. V nádobě byly dva kousky ryby: P.
Hofbauer tyto kusy nerozdělil, nýbrž vyndal z ná
doby rukou tolik celých kusů, kolik osob za sto
lem bylo. Žasnula jsem, když vícekrát z hrnku po
krmy vyndával, a já v něm předc ničeho více ne
viděla, a na talířích tolik porcí spatřila, že podle
mého mínění nádoba je ani pojmouti nemohla. Po
Hofbauer měl také láhev před sebou, naplněnou as
mázem červeného vína, a nalil každému z ní plnou
sklenici. Když jsem prosila, aby mně nenaléval,
odpověděl mi, abych alespoň trochu pila, a nalil
mně pak půl sklenice. Když ale všem nalil, byla
lahev ještě s polovice plna!
Pomineme svědectví Josefy Biringrové, Jakoby
z Welšenavy, Thadey Taxbóckové, Louisy Iaverie
Pilátové a kardinála Rauschera, kteréž vesměs do—
tvrzují zazrak rozmnožování pokrmů; avšak nelze
nám nepřipomněti ještě výroku hraběnky Žoňe Zi
chyové, rozené Szechényi-ové, která v březnu roku
1865, krátce před svou smrtí, ještě v dopisu k sv.
Otci o tétéž věci svědectví podala.
Velmi tklivě vypravuje tato paní,

jak ona a
její sestra, hraběnka Bathyányi-ová, často do jeho
bytu přišly, podat zprávu o stavu nemocného otce
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svého. Tu prý s úžasem viděla, jak ty dvě porce,
kteréž od Voršilek dostával, mezi mnoho studují
cích rozdaval, a každcmu hezkou porci dal. Při
šel-li pak ale, když přítomní již byli se najedli,
ještě někdo, tázal se ho P. Hofbauer: „J edl j si
již?“ A řekl-li tento, že nikoli, obrátil se P. Hof

bauer k P. Starkovi se slovy: „Martine,

podej,

mi talíř,“ a dal pavkonomu z hrnce, ve kterémž
předce již ničehož býti nemohlo, úplnou porci.
Přišel-li pak ještě i druhý a třetí, dal i těmto do
syta se najísti; dle počtu a potřeby přítomných
rozmnožoval pokrmy.
XXII.

Ctihodný sluha Boží onemocní, ale neustavá. ve
svých pracích apoštolských.

Ctihodný Klement byl sice silného ústrojí tě
lesného, avšak ty mnohé práce a namahání, ze
jmena jeho daleké cesty pěšky, v dešti 3 sněhu
neb žtru slunečním, a přenocování pod širým ne
bem, pak dlouhé sedění ve zpovědnici &bdění noční
u lůžka. nemocných, jakož i jeho věk pokročilý vy
čerpaly konečně jeho síly a zdraví jeho silně pod-—
kopaly.

Ve Vídni trpěl již bolestmi hostečnými (revma),
proti ninž mu jednou bylo užívati lázní báden
ských; ineduh krční, jenž přivozoval veliké nama
hání ústrojů mluvních, činil mu časem veliké bo—
losti, zvláště však trápila ho prudká zlatá žíla.
Dr. Em. Veith, jeho žák & lékař, tvrdí, že
zejmena ! poslední zimě velmi mnoho zlatou žilou
strádal. Dvakráte měl tak prudký nával horečky,
že se za minutu 150 bití tepny napočítalo.
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Poučné bylo, že v horečněm blouznění s velikou
rychlostí doklady z písma sv. &.ze sv. Otců, kte—

réž jmenem udával, a podobné věci odříkával; nebo
tím daval na. jevo, jak čistými, svatými myšlen— 
kami a obrazy duše jeho naplněna byla. Nebez
pečné záchvaty horečky vymáhaly, aby bral větší
davky prášků chininových, ačkoli lék tento se mu
velmi protivil, a pro chorobný stav jeho života
prospěšný nebyl; podrobil se však trpělivě a po—
slušně všelikému léčení. V březnu 1823) zhoršila
se v něm choroba zlaté žíly.
Přese všechny své těžké bolesti neustával sluha
Boží ve svých pracích na kazatelně, ve zpovědnici
a u lůžka nemocných, pokud mu toho ubývající
síly dovolovaly.
P. Stark, jediný jeho druh, v únoru těžce se
rozstonal a nemohl ho v kněžských pracích pod
porovati. Sluhovi Božímu bylo tedy nyní vše sa
motnému konati, což také se vší oddaností činil.
Při tom konal ještě s láskou srdečnou nemomému
P. Starkovi všechny služby ošetřovatele, ačkoliv,
podávaje mu svátosti umírajících, sám se přiznal:

„Já. jsem více nemocen, než on.“
Sestra Thadea pravila tehdá. (v únoru) k slu
hovi Božímu, že bude se modliti k bolestně Matce
Boží za uzdravení P. Starka. P. Hofbauer odpo

věděl:;,Zcela dobře, učiňjen tak; P.Stark
se pozdraví, —já ale velmi brzy zsmru.“
Na to odvětila Thadea: „Budu ale Boha prositi,
aby Vaší Velebnosti ještě mnoho let životaa zdraví

popřel.“ A sluha Boží: „Ne naše vůle, nýbrž

vůle Boží budiž na nebi i na zemi.“ Když
ale sestra podotkla: „Ale vaše smrt, velebný otče,

—393—
byla by pro nás řeholnice převelikým neštěstím, “

odpověděl:,Hřích jenom jest neštěstíml'
. Několik dní dříve, než ulehl, slyšel ještě zpo
vědi Voršilek, ale již jen s velikou obtíží a nama
háním. M. Jakoba Welšenavská., která prudkost
bolestí jeho spozorovala, pravila: že jí to bolí, ana

ho ještě obtěžuje.„Proto bud bez starosti,“
odpovědělvlídně, „bolesti nedají mně dnes
seděti.“

Ale potom předce se posadil, aby j

sprostil obav o své chorobě.

Když ho ale prosila, aby tentokráte jen zkrátka
to odbyl, nedbal toho. ale vyslechl zpověd její s
velikou trpělivostí a chtěje všem jejím potřebám
úplně vyhověti, dal jí tentokráte delší napomenutí
než jindy.
V sobotu dne 4. března, když k večeru ně
kolik svých přátel v bytu vyzpovídal, stěžoval si
na zimniční mrazení; při stole však předce dal
čísti, jako obyčejně, a bavil přítomné svými dů
myslnými poznámkami. Svěžest ducha jeho nezdála
se býti zkalenou; dával otázky a rozřešoval zá
drhlité věci zcela jak jindy; 1) jelikož ale předce
slabosti a bolesti tělesné zřejmě na něm bylo znáti,
chtěli přátelé dříve než jindy odejíti; on však jim
1) Tak ku př. ptal se toho večera: proč v starém za.
koně nebylo žádných ryb obětovano? — a poně
vadž nikdo odpovědi na. to nevěděl, pravil: „poně
vadž ryby hlasu nemaji, chvalu Boží hlá.sati.“ Pak
napominal ku chvále Boží, a aby hlavně při veřej
ných modlitbách Spolu se modlili, & vyznal se, že
mu to vždy velkým potěšením bylo, mohl-li př
požehnání s lidem „Svatý“ zpívati.

—394—
toho zabranil. ,Ach,'

pravil, „natom

ničeho

nezáleží, přijdu-li později do postele.“
Druhého dne, 5. března, —- bylo to na třetí
neděli postní, — kázal naposled. Mluvil o počtu,
jaký bude každému jednou vydati o svém jednání
a dobrém neb zlém upotřebení obdržených milostí.
A rozpomínaje se na počet, co nejdříve sam klasti

musí, zvolal u veliké pokoře: „O kdybych

byl

za života svého vždy'š'milosti Boží vyho
věl, jak mnoho dobrého bylby Bůh mnou
vykonaU“
To bylo slovo na rozloučenou muže v pravdě
apoštolského, kterýž velikých věci, jež vykonal, ne—
vidí, a naplniv vše, po napomenutí božského Spasi
tele „sluhou neužitečným' býti se uznává..

Jeho nemoci ale stále přibývalo, a Dr. Veith
s rostoucím strachem pozoroval stav jeho.
Ale kdežto každý jiný při tak velkých bole
stech pokoje a šetření by si byl dopřál a v posteli—

si odpočinul, neustál sluha Boží, pokud mohl, o
spáse duší dale pracovati. Při veliké zimě záhy
z rana zpovídal u Mechitaristův a pak ještě dlouho
11 Voršilek.

Dlouhým seděním při velkém mrazu zhoršila
se ale velice jeho nemoc, a ve středu dne 8. března
sloužil naposledy mši sv. v kostele Voršilek. Pak
zpovídal od 9 až do 101/2 hodiny řeholnice, musel
však dříve vstáti než obyčejně; bolesti staly se
příliš prudkými.
„Dříve však, než klášter opustil,“ vypravuje
sestra Thadea, „byl ještě tak velice laskav, že dal

mne zavolatiařekl: „Modli se za mne hodně

mnoho, neboť jsem velmi nemocem“ Pak
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opustil klášter, by nikdy více do něho nevstoupil.
Srdce mé raněno bylo prudkou bolestí, když jsem
za odcházejícím pohlížela. Hořce jsem plakala
nebot nemohla jsem se ubrániti myšlenky, že ho
v tomto životě nikdy více neuvidím; slova jeho
byla rozloučením navždy. Vypadal jako člověk na
smrt nemocný. a ustrašení mě bylo tím větší, an
již před měsícem mně byl řekl, že brzy, velmi
qrzy zemře.“
XXIII.

Blažena smrt ctihodného sluhy Božího.
Nedbaje na svou těžkou nemoc a na přátel
ské domluvy, aby se šetřil, šel přece ještě ve čtvr
tek dne 9. března do vlašského kostela, aby tam
za kněžnu Jablonovskou, před nedávnem v Rímě
zesnulou, slavně zádušní služby vykonal.
Nábožná kněžna prokázala'kongregaci v Pol
sku mnoho dobrodiní, za která nyní vděčným se
osvědčiti chtěl. Když ho tedy ve Vídni meškající

dcera zesnulé prosila, aby měl ,requiem', přislíbil
to hned, a vydal se dotčeného dne provázen P.
Pajalichem pěšky do vlašského kostela.
Bylt škaredý, zimní den, po ulicích leželo
sněhu vysoko, a vždy ještě sněžilo.
Na počátku mše sv., při kteréž Bartoloměj

Pajalich jako jáhen a Jan Madlener (tehdy kaplan
u sv. Augustina) jako podjáhen přisluhovali, ne
bylo na sluhovi Božím přílišného unavení pozoro
vati; když ale přišel ku přijímání, zbledl tak, že
bylo se obávati, aby sebevědomí neztratil a sva
tého úkonu nedokončil. Ale podařilo se mu předce,
ač s velikým-namaháním, mši sv. dosloužiti.

—396—
Vrátiv se do sakristie a posvátná roucha od
loživ, posadil se, aby si trochu odpočinul; pak
přišla mlada kněžna J ablonovská. mu poděkovat a
lítost svou nad chorobou jeho vyjádřit.
Baron Penkler poslal zatím pro vůz, jejž P.
Hofbauer s díky přijal, ačkoliv by raději pěšky se
byl domů vrátil, jelikož mu sedění pro jeho zlatou
žílu bolestným bylo. Pajalich, Madlener a pan
Kraus jeli s ním.
Když domů přišli, pomohl mu P. Pajalich se
svléci a pravil při tom: „Ach, kéž by se můj sen
nevyplnill“ Zdálo se mu totiž před několika dny,
že smrti P. Hotbaura oplakával.
Když sluhu Božího do postele dostali, přišel
Dr. Veith. Poznal hned veliké nebezpečí, v němž
sluha Boží tone, avšak nezjevil ostatním svého
úsudku; a odtud tedy to pocházelo, že Pajalich i
Madlener, kteří skoro vždy kolem něho byli, na
dějí na jeho pozdravení se těšili. Nemohlit si toho
ani pomysliti, že nyní by měl zemříti, ano zave
dení kongregace již přede dveřmi stálo, ku které
muž se jim nevyhnutelně potřebným býti zdál. A
proto také, jak Pajalich podotýká, okolností jeho
nemoci a hrdinných výjevů ctnosti, jež přitom ko
nal, příliš zevrubně ani nestopovali.
Jakmile nemoc P. Hofbaura za povážlivější
byla uznána, hleděli P. Starka, který právě z ne
moci své se zotavil, z okolí P. Hofbaura odstra
niti, poněvadž se obávali, že by ho těžké onemoc
nění mileného otce příliš dojalo, pak také, aby po
skytnouti mu mohli lepší obsluhy. Šlechetný hrabě
Szechényr byl tak laskav a vzal ho zatím do svého
paláce.
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Dr. Veith věnoval trpícímu sluhovi Božímu
všemožnou pozornost; a tento poddával se jeho
rozkazům s dětinnou poslušností, ačkoliv mnohé z
nich pro jeho velikou mravopočestnost, jemu ob
tížné byly; i teplé lázně, jemu naporučeně, použil
a při tom dal si od P. Pajalicha z duchovní knihy
předčítati.
Nemaje žádného bratra řeholního, aniž jiného
cvičeněho ošetřovatele při sobě, musel spokojiti se
s posluhou svých mladých přátel, jejichž ošetřovací
péči, ač jinak laskavé a uctivě, předce se potřebně
něžnosti nedostávalo.
, Mezi těmito mladými přátely vynikal zvláště
bohatý šlechtic uherský, Ludvík z Grachenfelsu,
kterýž sluhu Božího jako otce miloval a všechny
služby starostlivěho syna mu konati hotov byl.

Častěji býval sluha Boží srovnáván se sv. Fi
lipem Nerejským. A vskutku, v mnohém se mu
rovnal, i ve svém chování na smrtelné posteli. Jako
tento světec, nepřestával i on na lůžku smrtelném
mnohé svě kajicníky těšiti, jich poučovati, jim
stran budoucího zpovědníka raditi a svátost pokání
jim udělovati.
Vůbec však přijímal jen málo návštěv, dílem,
že nikdo nechtěl mu býti obtížným, dílem proto,
že nikdo si nemyslil, že tak brzy zemře.

Sluha Boží mluvil velmi málo, a mluvil-li,
bylo to velmi poučné. Rád opakoval modlitbu:
„Všecko k cti a chvále Boží,
Nechť se sláva Páně množí,
Ve práci a oddechu atd.“
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Když pan Kraus bolest svou nad jeho smut
ným stavem projevil, odpověděl: „Co Bůh chce,

jak Bůh chce a kdy Bůh chce.“
Bedřich Rinn, tehdy kaplan při chrámu Páně
na ,Dvoru“, navštěvoval ho častěji a tvrdí: „Nej
prudší bolesti snášel s největší trpělivostí a klid
ností, skoro vždy se modlil, a osvědčoval častěji
úplně spojení svojí vůle s vůlí Boží.“
Dr. Veith rovněž dokazuje, že P. Hofbauer
zejmena poslední dva dny nic nemluvil, ale v usta
vičněm mlčení na lůžku setrval a zdál se od světa
zevnějšího zcela odloučen a v stálé rozjímání po
hřížen.
Pro veliké bolesti obracel se v prvních dnech

vícekrát sem a tam; když ale mu P. Madlener
řekl: „Otče můj, zůstaňte z lásky k Ježíšovi tiše
ležeti,“ odpověděl: „Ano, ano,“ sepjal ruce jako
k modlitbě, a zůstal až do své smrti,.tiše ležeti.
O polehčovaních, jakých sam řád jeho kongre
gace těžce nemocným dovoluje, ničeho věděti ne
chtěl; chud, na tvrdém svém lůžku slaměněm chtěl
zemříti.
Naproti tomu ale právě ve velkých bolestech
svých pomýšlel na to, jak by dobrým svým učed
níkům mohl radost spůsobiti. Jeětě nyní na ně
pamatoval.
Několik dní před svou smrtí obdržel dopis od
P. Petráka, tehdy kaplana v Rejci. Sluha Boží
vstal, vyhledal obrázek sv. Alfonsa, a poručil, aby
mu ho poslali.
Když P. Madlener u postele jeho stal, vzal
ho za ruku, přitiskl ji na svá prsa a pravil: „Můj

milý Madlenere, se mnou jde mnoho
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tajemství do hrobu; všechna bych
Vám zjevil, ale Vy neumíte mlčetill)
V klášteře Voršilek panoval zatím veliký strach;
bályt se, že ztratí milovaného svého zpovědníka.
Zprávy o jeho stavu zněly sice až do neděle, 12.
března, příznivě; pořád se říkalo, že je mu lépe.
Ale sestra Thadea všem těm zprávám zcela nově
řila; byla velmi zarmoucena a nemohla zejmena
v neděli slzí se zdržeti. Když tazána byla, proč
pláče, odpověděla s určitostí: „Protože brzy našeho
zpovědníka ztratíme.' Na další otazku, odkud to
ví, odvětila: „Vždyť on sám před několika nedělmi
mně řekl, že brzy, velmi brzy zemře.“
A vskutku v pondělí zhoršila se jeho nemoc
tou měrou, že vzdali se naděje na jeho pozdravení.
Kdežto jeho přirozené oko vždy více a více
nhasínalo, jevilo se předce oko jeho nadpřirozené
nezkaleným a jasným.
Voršilky poslaly do bytu P. Hotbaura svou
služku Mariannu, aby se dověděly, jak se mu daří,
a zdali snad něčeho potřebuje. Tato vidouc ho, an
v tak velikých bolestech a nebezpečí s_mrti leží,
počala hořce plakati. Tu potěšil ji PČ Hofbauer

slovy: ,Marianno,

neplač, vždyt budeš

velmi brzy při mněl“ Tehda byla zcelazdrava
a nejevila ani znamky nemoci;
byla nebožkou.

ale v osmi dnech

1) Slova tato rozuměna byla o zjeveních, zejmena
stran osudů kongregace, kterých sluha Boží za
svého živobytí účasten byl. Rád by byl na smrtelné
posteli o nich promluvil, kdyby nebylo bývalo se
mu obavati, že P. Madlener o tom dale bude mlu
viti, čehož jeho pokora nijakž dopustiti nemohla.
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V pondělí na večer dr. Veith ujistil, že zápal
již nastal.
P. Madlener přiblížil se tedy k sluhovi Božímu
s otázkou: „P. Hofbauře, chcete Boha přijmoutil"
Nedogmatickým spůsobem otázky urážel se umíra

jící patrně iodpověděl karavě: .„Svaté přijí
maníP“ a radostně dodal: „Ano, ano!“ Hned
bylo posláno pro jeho zpovědníka,Františka Schmidta,
který kvapem přišel a zpověd jeho vyslechl. Když
mluvil slova rozřešení, byl sluha Boží poněkud
bez sebe a říkal též slova rozřešení. Na to podal
mu Schmidt Tělo Páně, jež s velikou nábožností
přijal a udělil mu i poslední pomazání. Nemocný
pak trval dlouhý čas s rukama sepjatýma, tváří ke
zdi obrácen na modlitbách.
V úterý na poledne počal smrtelný zapas, kte
rýž plných 24 hodin trval.
Posledního rána přišla do bytu sluhy Božího
Anna Biringrova, nabyt zpráv o jeho stavu. Když
okolo 7. hodiny domů přišla a své pěstounce vy
pravovala, že již k poslední hodince pracuje, odpo
věděla tato: „Já vím více než ty; on jistě zemře;
byl sám u mne a řekl mi vše.“ Pak vyprávěla, že
téhož rana o 6. hodině se jí zjevil, že přívětivě a
vesele vyhlížel, jako jindy do lenošky se posadil a
se tazal, zdali již její zaležitost u císaře jest urov
nana (jednalo se tu o jakousi výslužbu); a když
mu na to přisvědčila, mluvil o smutném stavu ná
boženství v této době, a jak zejmena ve vyšších
stavech a mezi úředníky žádné víry více nelze na

lézti, a že tedy nyní se ústraní. „Půjdu do své
poustevny“ pravil, a třikrate to opakoval; pak
zmizel.

Tento zjev byl té paní velikou útěchou, &

—401 —
zmírnil velice bolest nad ztrátou jejího zpovědníka,
nebot mnoho dobrodiní mu prokázavši domnívala
se, že P. Hofbauer tímto zjevením jí za to ob
zvláště potěšiti chtěl.
Ve středu dne 15. března sešlo se více přátel
v jeho pokoji, kteří chtěli býti svědky jeho bla
žené smrti, nebot se vědělo, že poslední hodinka
daleka již býti nemůže. Mezi nimi byli mimo jeho
Zpovědníka Františka Schmidta, Roman Zángerle,
Dr. Veith, Madlener, Pajalich, Jan Springer, výše
jmenovaná služka Marianna a jiní. Všichni se po
vznesli jeho trpělivostí a jeho odevzdaností do vůle
Boží; zdálo se, že ustavičně v duchu se modlí.
Tu pojednou udeřila 12. hodina & zvony za
vzněly k „Anděl Páně.“ Přítomní ale, kteříž až
příliš umírajícího pozorovali a mezi sebou hovořili,
zvonění si nepovšimli. Sluha Boží ale dobře slyšel,
a sebrav všechny své síly, napomenul naposled
své miláčky, aby „Anděl Páně“ se modlili. „Mod

lete se“, pravil, „zvoní se Anděl Pán ěl“
Všichni poklekli a vykonali modlitbu. Když ale
vstali a k posteli se přiblížili, viděli, že sluha Boží
hlavu na stranu naklonil a duši svou již vydechl.
Hluboce dojati pohlíželi v jeho svatě vážnou
tvář. —

P. Hofbauer ctil mezi všemi tajemstvími na
šeho vykoupení hlavně vtělení Syna Božího a zvě-—
stování Panny Marie. Bezpočtukráte opakoval po—

zdravení andělské, an na všech cestách svých vždy
růženec se modlil! Nyní pak umírá, když právě
církev tajemství vtělení hlasem zvonů oznamuje,
a poslední slova jeho, jeho rozloučení se s tímto
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světem, jsou napomenutí k modlitbě, ku vděčnému
uctění tajemství vtělení Syna Božího!
Také sv. Alfons zemřel ve středu, právě když
zvonilo se k pozdravení andělskému; a. jeho nej
věrnějšímu synu, jenž mu, jak v mnohých jiných
věcech, tak i v lásce a úctě božské Matky podob
ným byl, dostalo se rovněž té milosti, že rozloučil
se jako on, za vyzvánění k Anděl Páně, s tímto
světem, aby odplatu svou na onom přijal.
Voršilky zasedaly právě ke stolu, když došla
zpráva o jeho úmrtí; povstal hned všeobecný pláč
& vzlykání; nikdo nemohl dále jísti. Celá. společ
nost vstala hned od stole. a. šla do kostela, před
nejsvětější Svátostí za duši ctihodného sluhy Božího
se modlit, ale ještě více, Boha prosit, aby jim opět
velmi zbožného zpovědníka dal. Později přišli ještě
jeho přátelé a vyprávěli o posledních okamžicích
nyní již v Pánu zesnulého kněze.
Zármutek byl veliký, ale vědomí, že mají ted?
nového přímluvce v nebi, mírnilo jej; i velebily
Boha, jenž klášteru tak veliké milosti prokázal a
muže dle svého srdce po sedm let za vůdce a ře
ditele jim dal.
XXIV.

Pohřeb ctihodného Klementa Marie.
Brzy po blaženém úmrtí byla mrtvola cti
hodného Klementa oblečena v šat kongregace, fra
lové. stola, v níž nástroje umučení Páňě byly vy
šity, byla mu na znamení jeho kněžské důstojnosti
kolem krku dana a hlava biretem pokryta; tak
přišel do prosté, dřevěné rakve, a byl vnešen do
bytu kaplanského u Voršilek, jenž právě byl prázdný.

Zde potáhlo se vše černou látkou, a ve pro
střed pokoje zřídilo se smuteční lešení, nízké, čer
.nými rouchy pokryté. Zde byla mrtvola vystavena;
kolem stály svícny s hořícími voskovicemi.
Zpráva o smrti velikého, všudy váženého bo
jovníka za víru a milovníka duší rozšířila se rychle
do nejširších kruhů, a mnoho jeho žáků a přátel
brzy sem přišlo, aby ještě jednou viděli svého uči
tele a otce a políbili ty ruce, kteréž na všechny
strany požehnání skytaly.
K večeru byl nával lidstva již velmi značný.
„Zástup lidí,“ vypravuje P. Binn, „tlačil se sem,
vidět ho. Lidé chtěli ještě naposledy ruce mu po
.líbiti & něco z těch nemnohých věcí, jichž ku své
potřebě užíval, dostati.“
Byl to dojemný pohled na ty lidi, jak kolem
něho klečeli a svými slzami jeho ruce smáčeli.
Modlili se za něho, ale dodávali: ó, ten nepotře
buje naší modlitby, my však velmi máme potřebí,
aby on za nás se modlil.“ Ústa všech velebila jeho
ctnosti a jeho svatost.
Aby po něm nějakých ostatků dostali, uřezá
vali malé kousky z jeho šatů; mnozí ale brali i
vlasy 3 hlavy jeho; šťastným pokládal se, kdo
“třeba tn nejmenší věc dostal, odnesl si ji domů a
choval ji ve zbožné úctě.
Všichni těšili se z jeho libého vzezření ; bylo
lze pochybovati, je-li skutečně mrtev. Jeho tvář
nejevila obyčejné bledosti smrtelné, vypadal spíše
jako živý, spící, s výrazem dobroty, kterouž bylo
vždy na něm pozorovati, tak že všichni jednomyslně
pravili: ,P. Hoíbauer leží v rakvi jako světec.“
261!
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„Obličej zesnulého sluhy Božího,“ pravil P.
Binn, „byl obličejem křesťanského vítězného hrdiny,
byl jasný, oelavený.“ A Veith obdivoval se vese
lému, přívětivému vzezření, jakéhož ctihodný Kle
ment umíraje na se vzal a po smrti podržel.
Mezi těmi, kteří truchlíce přišli ještě jednou
na tvář muže Božího se podívat, obracela zvláště!
šlechetná. hraběnka Szechényi—ova na sebe pozor
nost, hořce plačíc a neustávajíc ruce jeho líbati a
nechtějíc od zemřelého ani se odloučiti. Když pak
ji upozorňovali na možnost nákazy, odpověděla:
„Budte jen bez starostí, svatí nenakazí !“
'

Ještě pozdě na večer, když pokoj byl již po
někud vyprázdněn, přišel Bedřich Binn, nakreslit
obraz ctihodného sluhy Božího. Podobnost malované
tehdy podobizny všeobecně se chválí. Želeti toliko,
že jiný obraz, kterýž Binn za živobytí sluhy Bo
žího poíktajmu kreslil, se ztratil. Binn napsal pod
obraz, kterýž pak velmi se rozšířil, slova písma

,Beati, qui te viderunt et in tua amicitia de

coratisuní:.'l (Blahoslavení,

kteříž Tě vi

děli a Tvým přátelstvím poctěni byli).
Eccli.48.11.1)
Druhého dne ráno nebyl nával ctitelův P.
Hofbaura o nic menší a dojemné výjevy dne pře
dešlého se opakovaly.
Mnozí tázali se, jaké přípravy stran pohřbu
se konají, a obdrželi za odpověd, že zesnulý ve
vší tichosti bude pohřben.
1) Všechny obrazy, představující ctih. Klementa, dě
lány jsou dle onoho obrazu od P. Binna, jen že se
hledělo s větším neb menším zdarem ze tváře ze—
mřelého učiniti tvář živého.
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A kdo as byl by se měl starati o pohřeb jen
poněkud stkvělejší? P. Stark byl jako rekonvales
cent u hraběte Szechényi-ho na předměstí silnič
ném a mimo to zprávou o úmrtí tak dojat, že byl
neschopen, této záležitosti opravdu se ujmouti;
ostatně nebylo tu již nikoho, jehož povinností bylo,
o důstojný pohřeb se postarati.
Bůh ale, který rád služebníky své za živa po
kořovaně po smrti oslavuje, postaral se i tu sám—
o velkolepý, velmi slavný, svatého kněze důstojný
pohřeb.

Zda se, že P. Hofbauer to předvídal, že ob
staravatel jeho slavnosti pohřební bude tentýž, jenž
ho vždy tak podivným způsobem vedl. Když totiž
P. Stark jednou se ho tázal, jaké přípravy by měl
konati, kdyby on (P. Hofbauer) zemřel, odpověděl

tento: „Bud bez starostí, oto postará se
Bůhl'
A vskutku Bůh postaral se oto způsobem
zcela neočekávaným; „pohřeb jeho byl,“ jak dí P
Binn, ,nejdojemnější a nejslavnější, jaký kdy ve
Vídni viděn byl; byl pravým průvodem vítězo
slavným; skoro celá. Vídeň se dostavila k němu;
nebot poznala, že zemřel její apoštol."l
V pozdních hodinach odpoledních dne 16.
března odbýval se tento slavný pohřeb. Ještě před
nedávnem nevědělo se ničehož o nějakých zvlášt
ních přípravách; žadna pozvání se nevydala, ano
ani mezi přátely nebylo nic umluveno.

Jaké to udivení pro všecky, když najednou
ulice, kterými se průvod bráti měl, se naplňovaly!
Provaznická třída, kde sluha Boží bydlel, Janská
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a korutanská ulice jakož i náměstí sv. Štěpánské
byly nesmírným daVem lidstva naplněny.
Tu přicházeli se všech stran. chudí, vdovy se
svými dítkami, dělníci z předměstí, — v zástu
pech přicházeli, svému dobrodinci, svému těšiteli,
svému zpovědníku vzdát čest poslední.
Z vysokých škol přišli v hojném počtu všichni
mladí přátelé sluhy Božího, také mnozí profesoři
přišli doprovodit mistra a učitele nadzemské mou-
drosti na místo odpočinku.
Bylo tu viděti i úředníky a učence, mnoho
kněží a řeholníků; v kočářích přijeli páni a paní
2 nejvyšší šlechty, ano i vojáci přichvátali, všichni
tito přišli s city dítěte, které svému ctihodnémn
milujícímu, velikému otci za nesčíslná dobrodiní“
svůj poslední důkaz lásky chce projeviti.
K všeobecnému podivení a největší všech ra
dosti dostavil se i knížeoarcibiskupský seminář
v plném počtu, aby buditeli nového, ryze katoli
ckého života na jeho márách takořkavpřislíbili, že
nalezne následovníky svých cností a zástupce ve
svých pracích. Jak později se ukázalo, nemělo úča-
stenství semináře při slavnosti pohřební připisovati
se rozkazu představenstva, nýbrž řízení Božímu.
Pan prelát Willim, děkan u sv. Petra, vypravuje
totiž následující podivuhodnou okolnost: „Tou do
bou, kdy sluha Boží pozornost všech šlechetných
ve Vídni ]: sobě obracel, byl jsem alumnem arci—
biskupského semináře u sv. Stěpána. Neměl jsem.

štěstí, znáti ho za živa, viděl jsem však jeho mrt
volu, a uprostřed jeho ctitelů, z nichž mnozí vlasy
neb jiné maličkosti jako ostatky si brali, s velikou.
pobožností jsem se pomodlil. Den na to byl pohřeb,
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a v semináři mluvilo se o tom, že nám alumnům
jest účastniti se slavnosti pohřební, což také se
stalo. Kdýž jsme do chrámu sv. Štěpána vstoupili,
žasli jsme všichni, vidouce otevřená obrovská vrata,
kteráž, jak známo, jen při velmi vznešených prů
vodech pohřebních se otvírají. Nikdo nevěděl, kdo
je dal otevříti. Velmi na podivenou bylo též naří—

zení, že my alumnové mrtvolu máme doprovoditi.
Když jsme po pohřbu do alumnatu se vrátili, byli
jsme, každý zvlášť, od tehdejšího ředitele alumnatu
tázáni, kdo nám dal dovolení mrtvolu doprovázeti;
nikdo však nevěděl jmenovati toho, kdo toto dovo-w
lení dal.“

Ve 4 hodiny odpoledne hnul se nesmírný prů
vod z bytu zesnulého směrem ke kostelu Voršilek.
Zpovědník sluhy Božího, František Schmidt, vedl
průvod; jemu po boku kráčel Zachariáš Werner.
Radostné byl pohnut všechen lid a až k slzam do
jat, když viděl dvanáct výtečných mladých mužů,
a mezi nimi mnohé ze stavu šlechtického, (jako
Eduarda rytíře Unkhrechtsberka, Bedřicha Helma
a i.) ani mary chudého Redemtoristy na svých ra
menou nesou.
Voršilky měly dovoleno, s oken na průvod se
dívati; a protož mohla sestra Thadea jako svěd
kyně očité. zpravu podati. _.Byl to,“ vypravuje ona,
„nesmírný dav lidstva: všechno plakalo, zvláště my
— dcery sv. Voršily. Bylo viděti mnoho paní, any
děti své na rukou držely; matky plakaly jako děti.
V truchlícím davu viděly jsme mnoho výtečných
mužů, jako ku př. profesora Zangerle, pozdějšího
biskupa sekavského a profesora Zieglera, pozděj-»
šího biskupa lineckéh0.“
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„Pohled na tento slavný průvod připravil nám
velikou útěchu a zmírnil náš žal. Též jsme silně
věřily, že sluha Boží již vešel do radostí nebe
skýchf'

_

“
,Kdýž průvod mimo náš kostel šel, dal pan
Schmidt zastaviti a tělo složiti; pak vyřkl před
chrámovými dveřmi absoluci.“
Průvod pohyboval se pro množství lidu a četné
povozy šlechty (tajný rada hrabě Szechényi poslal
svůj slavnostní vůz) jen velmi zvolna ku předu.
Mnozí, kteří náhodou sem přišli a ani nevě
děli, kdo by zesnulý as byl, tázali se: ,Kdo je
ten veliký muž, jenž bude tuto pohřben ?“ A do
věděvše se, kdo to jest, přidali se udivení kprůvodu.
Počasí bylo pošmúrně a deštivé, a tudíž bylo
již dosti temno, když k dómu se blížili.
Jaké to divadlo! Kdo se ohlídl, spatřil celé
moře hořících světel, nebot většina účastníků nesla
v rukou hořící svíce.
„Když“, vypravuje jeden z těchto, „11obrov
ských dveří jsem se ohlédl, neviděl jsem, pokud
mé oko stačilo, nic než veliký dav zářící v množ
ství světel a tu myslil jsem si: tot pravý vítězo
slavný průvod.“
Průvod s hořícími svícemi jest ve Vídni něco
zcela neobyčejného; a to vzbudilo udivení tím více,
že také nikdo nevěděl, kdo svíčky ty zaplatil. Ještě
v době procesu blahořečení nemohli svědkové, kteří
pohřbu se účastnili, žádného vysvětlení o tom po
dati; tolako jediný svědek vyslovil domnění, že
svrchu dotčený uherský šlechtic Ludvík z Grachen—
felso ještě s několika jinými šlechtici tyto veliko
lepé přípravy obstaral.
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Poněvadž pro množství lidstva v ulicích, kudy
průvod šel, žádné povozy jezditi nemohly, bylo po
svátné ticho toliko občas zvuky hudby smutečné
přerušováno.
Nového překvapení poskytovala otevřená tak
zvaná „obrovská vrata“ u sv. Štěpána, kterýmiž
množství do dómu se hrnulo a brzy ve všech pro
storách jej naplnilo a sice tak, že dle svědectví
Dra. Veitha nebylo lze skoro ani se hnouti. Bylo
se tomu tím více diviti, an krátce před tím ko
stelní úřad otevírání velikých dveří naprosto ode
přel, a jen při mimořádných příležitostech a po
hřbech vysoce postavených osob je otevříti dovolil. 1)
V kostele říkal Bedřich Zachariáš Werner
s hluboce dojatým srdcem a třesoucím se hlasem
absoluci velmi slavně: pak byla mrtvola uložena
do umrlčí komory.
Ráno následujícího dne, 17. března, přenešena
byla mrtvola do Marie-Enzersdorfu, tři hodiny od
sv. Štěpána vzdáleného; tam obstaral mu baron
Penkler nedaleko své rodinné hrobky zvláštní hrob.
Mnoho přátel doprovodilo mrtvolu sluhy Bo
žího až do Marie-Enzersdorfu, kdež především za
nešena byla do tamního farního kostela Otců Fran
tiškánů. Pak sloužil Werner slavné zádušní služby
Boží, a po těchto bylo konečně tělo na hřbitov ne
1) Brunner na str. 245 di: „Obrovská vrata byla ote
vřená; kdo otevřiti je dal, není známo. Otevrou-li
se jindy při pohřbech, stojí pouhé otevření toto
100 zl. str., poplatek to, kterýž vybírá vláda jako
patronka sv. Štěpánského chrámu; pak jest to též
důchod, kterýž spolu přináleží k uhražováni každo
ročních velmi značných oprav dómu.
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šeno a pohřbeno, při čemž Werner poslední po
kropení s příslušnými modlitbami vykonal.
Na hrob postaven byl kamenný kříž a u paty
jeho upevněn latinský nápis, jenž česky takto zní:
Jan Klement Maria Hofbauer, generální vikář
kongregace nejsv. Vykupitele, narozen v Tasovicích
na Moravě r. 1751, zemřel ve Vídni dne 15. března
1820. Služebník věrný a moudrý.
Koncem smutečních slavností byly slavné zá
dušní služby Boží dne 23. března, osmého to dne
po jeho smrti, v kostele Voršilek, Přátelé a ctitelé
ctihodného Klementa vyzdobili kostel k tomu způ
sobem přiměřeným, a vystavili krásný katafalk.
Profesor Fourerius Ackermann, kanovník z Kloster
neuburku, jeden z nejupřímnějších jeho ctitelů, měl
rekviem.

Dlouhý čas ještě potom mluvilo se o slavném
pohřebu velikého sluhy Božího a připomínány jeho
nevšední zásluhy. Li.-št „Rakouský Pozorovatel“ ale
přinesl dne 17. března nasledující slova z péra
dvorního rady Adama Můllera nad hrobem ze
snulého:
„Dne 15. března. 1820 o poledni zemřel zde

velebný Otec Klement Maria Hofbauer, generalni
vikář pod jmenem Redemtoristů známé kongregace
sv. Alfonsa z Liguori & zpovědník v klášteře zdej
ších Voršil'ek, v 69. roce věku svého.“

„Čeho za nejnepříznivějších poměrů jediný věrný
sluha Boží, jako tento, dokazati může, dosvědčily
by zdi sv. Bennona ve Varšavě, kdyby tu nebylo
tisíců svědků živých, kteréž nasycoval, šatil, &
Bohu a křesťanskému životu vratil.,

„Když na pokynutí tehdejšího panovníka fran
couzského (Napoleona I.) tamější jeho ústav blaho
dárný zničen byl, vrátil se do své vlasti rakouské,
a žil od roku 1808 ve Vídni.“
„Ovoce jeho činného, Vpravdě apoštolského ži
vota mezi námi bude potomstvo sklízeti. Vysocí a
nízcí, učení i neučení oplákávají nenahraditelné
ztráty svého otce a vůdce, a i vzdálenější, kteříž
jen dle jména ho znali, pocítili při zprávě o jeho
úmrtí, že padla mocná opora víry a náboženství,
a tudíž i vlasti. Jenom vzpomínka, že žije dále ve
své nesmírně bohaté setbě dobrého semene, může
zmírniti žal nad ztrátou jeho.“
Velmi případná byla poznámka „Rakouského
Pozorovatele“, že vysocí i nízcí, učení i neučení
smrti P. Klementa želí. J ak sestra Thadea vypra
vuje, byl sám císař František I. jeho smrtí velmi
zarmoucen. Mnozí nazývali ho také hned „svatým“;
tak i jeho vlastní zpovědník František Schmidt.
Čestný kanovník Jiří Uhl těšil Voršilky slovy:
„Církev Boží ztratila v tomto důstojném knězi
hvězdu jasnou, ale ona nepřestane stkvíti se po
všechny věky věkův.“

U Salesiánek ale měl pan Šebestián Job,
dvorní kaplan &zpovědník císařovny Karoliny, den
pojeho smrti ku schovankám následující promluvu:

„Pozdvihněte rukou svých k Pánu a
proste, aby poslal dělníky na vinici
svou; nebot včera nám již těžkou ránu
zasadil, povolav k sobě apoštola Vídně,
sloup diecéze vídeňské. Proste ho, aby
za tak velikou ztrátu nás odškodil a
u dělil nám té milosti, bychom ctností
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e_lužebníků jeho následovali a ve spo
jení s nimi jednou v nebi na věky ho

chválili!

Velmi zarmoutil se též kardinál Konsalvi,
který pánům Janu Pilátovi a baronu Buchholzovi,
kteříž právě v Římě dleli, první dal zprávu o jeho
smrti.
XXV;

Obraz sluhy Božího.
Rozliční přátelé a ctitelé ctihodného Klementa
pokoušeli se vylíčiti sluhu Božího, jakým byl, jak
žil a jednal, a nakresliti obraz jeho zevnějšku, ja
kož hlavně i jeho vnitra; jeho způsobu jednání a
jeho pevahy.
Máme za to, že nelze nám tento životopis
lépe ukončiti, než když čtenáři několik těchto po
kusů předvedeme.
' První, jejž volíme, vyličuje zevnější postavu
ctihodného muže a pochází od první žačky P. Hof
baura ve Vídni, Josefy Biringrové. Pravít:
„Ctihodný sluha Boží byl prostřední velikosti
a silného složení těla.. hlavně silná byla prsa &
plece, krk poněkud krátký, hlava kulatá a pěkně
udobená, obličej více okrouhlý než podlouhlý. Ač
koliv býval vždy vážný, přece také byl přívětivý
a mírně se usmíval. Neviděla jsem ho nikdy se
smáti, ovšem ale se usmívati. Oči míval vždy na
polo zavřeny, byl-li ale v řeči nějakou pravdou
náboženskou unesen, šlehal z nich lesk jako blesky.
Chodil zpříma, jen hlavu míval poněkud skloněnu.
Ačkoliv velmi málo jedl a mnohé i velmi těžké
práce podnikal, předce nebylo lze hubeným ho na—
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zvati: a ačkoliv bylo v něm hned poznati muže
silného a rázného, předce nebylo lze ani v jeho
držení těla, ani v některém jeho pohybu nějaké
stopy pýchy nalézti. Nosil vždy prostý oděv ře
holní: v létě nosil plášt z lehkého sukna a barvy
černé s límcem stojatým; plášt tento poněkud ko
lem sebe přehodil, aby nebylo viděti růžence, kte
rýž v rukou nosil a se modlil. V zimě nosil plášt
modrý. Hlavu pokrýval, i když ulicemi kráčel, jen
černou čepičkou. Vlasy sluhy Božího byly tmavé,
v posledních letech jeho života našedivělé.
Obraz jeho povahy podává. výborně Dr. Jan
Em. Veith řka:
„Sluha Boží tane mi nyní ještě po 44 letech
tak před očima, jak za živa jsem ho znal; byltě
muž nad míru milování hodný, mírný, prostý, po
korný, rozumný, jenž zcela v lásce jest zakořeněn,
láskou k Bohu a blížnímu hoří, skaIOpevný u víře
a nad míru milosrdný, jenž nehledá. svého, ale jen
což Ježíše Krista jest, u víře a lasce v pravdě
apoštolský, kterýž všem chce býti vším, a milostí
Boží oplývá. Nerozpakuji se přirovnati ho k sv.
Filipu Nerejskému a Vincencovi z Pauly. Co do
moci, jakouž nad dušemi lidskými vládl, byl sotva

za jinými svatými.'
„Byl jsem vždy přesvědčen, že ctnosti kře
sťanské konal v míře hrdinské, totiž s napínáním
všech sil, s úplnou pevností u víře, s navyklým a
neobyčejným zapíráním sebe sama, s vytrvalostí,
s nejvyšší čistotou úmyslu, s neohroženou stateč
ností, jak v jednání tak také v trpění pro čest
Boží a církve svaté, s milosrdenstvím, jež v písmě
svatém slovy „srdečné slitování“ (viscera miseri
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cordiae) označeno jest. Ze tyto ctnosti až do smrti
své konal, mohu alespoň o jeho posledních letech
života dosvědčiti.'
Podobně jako Voith líčí také kanovník Dr.
Greif ctihodného Klementa řka:
,Byl mužem dle srdce Božího, pln prostoty
a lásky, vzor ctnosti všem. Uměl srdcí všech si
získati a s každým přiměřenězacházeti. Jako dobrý
pastýř chodil za každou duší, až ji k spáse přivedl,
a láska jeho odzbrojila i jeho nepřátele. Na sebe
pranic nehleděl a vše, co měl, rozdal: tot byl jeho
život.“
„Obdivoval jsem se,“ praví jiný, kanovník
Maxmilian Hurez, „jeho bystrosti rozumu, střízli
vosti ducha, jeho stálé horlivosti v modlení, jeho
neohrožené statečnosti, jeho neunavné snaze po do
konalosti, jeho milému způsobu v obcování se
vznešenými i nízkými, jeho veliké moudrosti v jed
naní, jeho upřímně vděčnosti za vzata dobrodiní,
jeho nezlomeně mysli v pronásledováních, jeho ve
liké skromnosti ve slovech i skutcích, jeho něžně
laskavostí při poučování i karání, jeho nevyčerpa
telné dobročinnosti k chudým, jeho kromobyčejné
střídmosti, jeho veliké bdělosti na ochranu čistoty
srdce, jeho opatrnosti u vedení duší, jeho nebem
požehnané činnosti, jeho přítulnosti a oddanosti k
sv. Stolicí, jeho výtečnému bdění nad přesností ka
tolické nauky, jeho živé víře, jeho neoblomné stá.
losti v naději, jeho všemožně obětavé lásce k Bohu
a blížnímu, podrobování jeho vůle při tělesných i
mravních strastech, jeho zmužilosti ve všech proti
venstvích života a jeho nezměněné věrnosti u plnění
všech těchto ctností až na konec jeho života.
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„Nebyl', praví Jakoba Welšenavská, „ani
mrzutý, ani smutný, ale také ne příliš veselý-. Jeho
vnitřní mír a spojení s Bohem bylo čísti v pří
jemných rysech jeho obličeje.
Zcela podobně praví i Louisa Xaveria z Pilátů:
„Z obličeje jeho zářila čistota duše a blažený mír,
kterýž jest ovocem svaté, ze spojení s Bohem po
cházející radosti. Na tváři jeho zastkvívala se pří
jemná vážnost, klidná bodrost, žádnou vášní neru
šený mír, úplné sebrání ducha.“
Žofie Schlosserová píše o něm s pravým nad—
šením, a nemůže" Bohu dosti děkovati, že ji uvedl
k P. Hofbaurovi, „jehož obcování již zde na zemi
bylo obcováním světce. Základní pravidlo celé jeho

bytosti byla láska k Bohu a církvi svaté, a touha,
vésti duše k Bohu.“
Vyňali jsme jen těchto několik dokladů z akt
či písemností procesu, ale všichni svědkové, kteří
vyslýcháni byli, s těmito výroky se srovnávají. Na
zývají ho láskou k Bohu hořícím seraňnem, andě
lem útěchy 3 pokoje, apoštolem, libou vůní Kri—
stovou, mučedníkem za. práva a svobody církve,
otcem chudých, obrazem všech ctností atd.

Bývalý jezuita Šebestián Wittmann, který brzy
po smrti P. Hofbaura v Augšpurku dějiny církevní
vydal, mluví o něm 8 největší chválou. Nazývá
ho zcela apoštolským mužem, neunavným dělníkem
na vinici Páně, horlivým kajicníkem a kazatelem
pokání, který po celý svůj život pracoval a vždy
věrným sluhou Božím byl. Ve Vídni pracoval jako
pravý apoštol, osvědčil se býti všeobecným útoči
štěm hříšníků, kázal slovem i skutkem pokání, ti
síce obrátil a k dokonalosti přivedl. Byl Janem
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na poušti,') a v slovech jeho tkvěla'Žprý zvláštní
moc k obrácení hříšníků a zbloudilcův, i nejzary
tější hříšníky obrátil. Svatý muž ten byl od mno
hých nenáviděn, ano pronásledován, avšak tento
hrdina ctnosti miloval pohrdání a nikdy na nikoho
si nestěžoval. Hledal jen cti Boží a spasení duší.
Svítil jako hvězda ve tmách a bojoval neustále
proti temnosti a bezbožnosti svého století.
Ku konci budiž ještě vzpomenuto soukromého
výroku kardinála Rauschera, který, pohlížeje na
sluhu Božího více se stránky prozřetelnosti Boží,
velebí v něm vzkřísitele církevního života v Ra

kousku, an dí:

,P. Hofbauer umožnil uzavření kon
kordátu, i dal lepší směr duchu časo
vému.“

Závírka.
Zřízení kongregace Redemptoristů ve Vídni &
mnohonásobně oslavení ctihodného sluhy Božího

po smrti“)
Ctihodný sluha Boží nejednou za živobytí svého před
pověděl, že po jeho úmrtí kongregace nejsv. Vykupitele
ve Vídni stálého sídla nabude a odtud velikou blahočin
nosť svou rozvine. A hle! netrvalo to ani šest neděl po
jeho smrti a již přičiněním jeho výtečného žáka doktora
Jana Madlenera a přímluvou zpovědnika císařského Dar
*) Alfons Klinkowstróm nazývá ho v životě svého
otce (str. 269) Jonášem v Ninivě.
2) Aby se počet archů tiskových výborem Dědictví ustanovený
nepřekročil, nezbylo redakci než ze čtvrtě knihy původního
spisu stručný výtah podati a. přídavek modliteb a. zpěvů cti
hodněmn P. Hofbaurovi oblíbených zcela vynechati. Pozn. R,
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nouta došla prosba žákův Hofbaurových o zařízení kon
gregace v Rakousku skvělého vyplnění a sice nejvyšším
dekretem císaře Františka I., jimž zřízení kongregace a
přijímání do ní noviců povoleno aji kostel „Marie na
nábřeží“ s vedlejším domem ve Vídni postoupen. Sou
časně zpraven o tom také vídeňský arcibiskup hrabě Ho
henwarth. Nemohouce o blahodárné a velkolepé činnosti
této kongregace se šiřiti, podotýkáme aspoň, že kostel
„Marie na nábřeží“ byl a jest doposud ve Vídni jediným
kostelem. v němž se i našemu tamějšímu českoslovan
skému lidu spasný chléb slova Božího štědře skytá, kde
se mu svátostmi pokání a oltářní ochotně přisluhuje a
kde se vůbec jeho duchovním potřebám plnou měrou vy
hovuje. Má tedy ctihodná kongregace ta o náš ubohý,
ve Vídni zcela Opuštěný českoslovanský lid neocenitelné
zásluhy, za něž lid náš k vroucným díkům ctihodnému
řádu tomu povinen. Mimo to rozsívá kongregace ta na
Moravě a v Čechách hojnou síji nebeských blahodarů
nejprve přečetnými posvátnými missiemi, jež členové její
s velikou horlivostí a sebeobětavostí vykonávají, a dále
i mnohými výbornými českými spisy, kteréž jednotliví čle
nové její naše církevní písemnictví ku spáse lidu oboha
cují. Ze starší doby dlužno zde jmenovati výborné hlasa
tele slova Božího v jazyku českém ctihodné pp. Michálka,
Petráka, Kosmáčka, Krále a z nejnovější doby budiž
aspoň připomenut slavný kazatel P. Nováček, v Če
chách ina Moravě svou bohonadšenou výmluvností pro
slulý, jakož i český spisovatel P. Fr. Hašek, jenž r. t.
(1882) vydal výtečný spis sv. Alfonsa Liguoriho „Láska

ku Kristu Ježíši“
R. 1846 byly ostatky ctihodného sluhy Božího Kle
menta Hofbauera na hřbitově Maria-Encersdorfském ohle
dány a v novou rakev uloženy, "při čemž se kosti jeho
v dobrém stavu objevily a z oděvu obzvláštně oznaky
jeho výtečné kněžské činností: naňjalovělá štola a černý
biret v úplné neporušenosti shledány. Po přání synův sv.
Alfonsa Liguoriho ve Vídni byly ostatky ctihodného Kle
menta Hofbauera, jakožto druhého zakladatele tétéž kon
gregace za Alpami, ze hřbitova Maria-Encersdorfského
vyzdviženy a do Vídně za slavnostního hlaholu zvonův
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do kostela nábřežní Panny Marie přivezeny, kde po vy
konaných obřadech církevních v kostele na straně evan
gelia hlavního oltáře uloženy jsou.
V knize Michala Haringera „o životě ctihodného sluhy
Božího Klem. Hofbaura“ uvádějí se některé zjevy a divy
téhož ctihodného kněze po jeho smrti a vyličuje se ze
vrubně asi 16 připadův zázračného uzdravení nemocných,
kteréž vzývánim jmena jeho k jeho přímluvě se utekly.
Tyto zjevy, a svatý hrdinskými cnostmi vynikající život
jeho byly příčinou, že už r. 1863 dne 3. listop. učiněn
první krok ku početí procesu čili církevně-soudního po
stupu k jeho oblahoslavení a svatořečení, an totiž gene
ralni prokurátor kongregace redemtoristů P. Brikcí Kveloc
od generala téže kongregace jmenován postnlatorem čili
žadatelem za oblahoslaveni a svatořečení Klem. Hof
bauera. Dne 13. ledna 1864 bylo už první seděni infor
mačního čili naučného procesu ve vídenské arcibiskupské
kapli pod předsednictvím arcibiskupa a kardinala Rau
schera, bývalého žáka ctih. Klem. Hofbaurova. V druhém
seděni předložil dotčený postulátor své písemné žadatelské
plnomocenstvi s prosbou, aby kardinál arcibiskup, jsa
oprávněným prvním soudcem, proces čili průpravné vy
jednávání započal. Na to předložen seznam svědkův sva
tého života Klem. Bofbanera a ve čtvrtém seděni už za
počato vyslýchání svědků těch. V tom pokračováno až
do 95. seděni dne 28. list. 1864. Vyslechnuto vesměs 30
hlavních a 28 vedlejších svědků. V době tohoto informač
ního procesu konán také už druhý proces „de non cultu“
(ode dne 18. srpna 1864—24. dubna 1865) na důkaz, že
ctihodnému sluhoviBožímu nebyla doposud žádná veřejná,
papežskými dekrety zapovězená pocta (cult) prokazována
&.na základě výpovědi 10 svědkův pronešen výrok, že
rozkazův papežských s úplnou poslušnosti šetřeno.
Akta čili písemnosti obou procesův (informačního a
de non cultu) zaslány do Říma a papež Pius IX. jme
noval kardinala Karla hraběte Reisacha Ponentem čili
Belatorem causae (zpravodajem u věci této) a dovolil,
aby se hned v řádné kongregaci kardinálů v úvahu vzala

otázka, má-li „proces apoštolský“

započiti. Po pře

čtení proseb i z nejvyšších kruhů státních, supplikaci cí
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saře Františka a císaře Ferdinanda Dobrotivého, knížete
Jablonského a od četných biskupův. arcibiskupův a kar
dinálův, aby Klem. Hofbauer blaho- a svatořečen byl,
rozhodla řádná kongregace kardinálů, že se započetí apo
štolského procesu sv. Otci navrhnouti může. A když brzy
na to svatému Otci návrh “tento oznámen a v obšírné
řeči odůvodněn byl, rozhodl Pius IX. a potvrdil vlastno

ručně rozhodnutíto, „že se apoštolský procese životu
a cnostech ctihodného sluhy Božího Klementa
Marie Hofbauera započiti má.“ Od tohoto okamženi
přináležel
věrnému“ sluhovi Božímu čestný názav „cti
hodný
(venerabilis).
Když pak s dostatek ztvrzeno, že slavná pověsti o
svatém životě K1em.Hofbauera se doposud zachovala, a
když i ve všech po něm pozůstalých spisech nic neshle
dáno, co by se s přísnou pravdou a cnosti nesrovnávalo,
započat dne 14. října 1867 apoštolský proces o „cnostech

a zázracích

ctihodného sluhy Božího“ a po nejpří

snějším o věci té rokování v 65 seděních a po třech

seděních kardinálův vyšetřujícíchrekovné cnosti a divy
oslavencovy, ohlášen v slavnostním sále Vatikánském v
přítomnosti vysokých hodnostářův církevních i světských,
jakož i generála kongregace redemtoristův Mik. Maurona
a jiných jeji zástupcův následující

„Papežský dekret
o blaho—a svatořečení ctihodného sluhy Božího Klementa
Marie Hofbaura, řeholního kněze kongregace nejsv. 'Vy-é

kupitele stran otázky: „Je-li jisto, že jmenovaný sluha
Boží bohoslovné cnosti: viru, naději a lásku k Bohu a k
bližnímu, jakož i stežejné cnosti: opatrnost, spravedlnost,
udatnosť a mirnosť s cnostmi jim příbuznými v hrdin
ském stupni konal a sice pro tento případ a za účelem,

o kterýž tu jde?
Otec nebeský, kterýž spásy všech lidí chce, probouzí
také horlivé dělníky a posílá je na vinici církve své, aby
vyplenili trní a hloží rozmohlých nepravosti, i koukol
bludův, jež nepřítel člověk bez ustání zasévatí usiluje.
Také v této pozdní hodině povolala nevýslovné prozře
telnosť Boží k tak obtížné práci ctihodného Klementa
Marii Hofbaura. Narozen v městečku Tasovicích na Mo
27*
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ravě roku 1751 z rodičů chudých, strávil dětský a jinoš.
ský věk svůj střídmě, spravedlivě a nábožně. Chtěje vy
pátrati, jak by nejlépe příkladu Kristova následoval,
uchýlil se v samotu. kde po neustálých modlitbách a po
stech povoláni své ku stavu kněžskému poznal. S veselou
myslí spěchal tedy do Říma, vyučit se svatým vědám, a
sotva tam příšed byl zcela podivným spůsobem do kon
gregace nejsv. Vykupitele přijat, ve kteréž přísným za
chováváním řehole i konáním všech cnosti s dostatek pro—
jevoval ohnivou horlivosť, kterou jako sluha nového zá
kona projat bude. Vždyť sotva na kněžství výsvěcen, po—
slán byl od svaté Stolice do Polska, zvěstovat tam lidu
Božímu evangelium. Přibyv do Varšavy, nepřál tělu svému
žádného pokoje více, nýbrž všeliká protivenství zakoušeje
prokazoval se služebníkem Božím ve mnohé trpělivosti,
v ouzkostech, v pracech, v bdění, v postech, v Duchu sv.
&.lásce neošemetné, tak že jeho apoštolskou horlivostí v
oněch krajinách mravy napraveny a náboženství katolické
v srdcích usvrzeno a rozhojněno bylo. Zároveň snažil se,
jakožto neohrožený vyslanec na místě Kristově, společ
nosť_sv. zakladatele — jak tento už to předpověděl —
ve Švýcarsku, knižectvích podunajských a v Germanii
rozšířiti. Zlobou časovou z Polska vypuzen jsa na mysli
neklesl; neboť oděn v pancíř spravedlnosti a obut pří
pravou evangelia, vzav štít víry a meč ducha, jenž jest
slovo Boží, odebral se do Vídně v roce osmém století to
hoto. V tomto veleznamenitěm městě dával na sobě při:
klad dobrých skutků, v učení, v neúhonnosti a ve váž
nosti, a kázal denně učení Kristovo ne řeči vysokou aniž
ochalebnými slovy lidské moudrosti, nýbrž projevováním
ducha a síly, a v milosti Boží tak obcoval, že, podávaje
věřícím pokrm náuky duchovni, velmi mnoho duši apo
štolskou činnosti svou Bohu získal, velmi mnoho jich z
tenat světa a ďábla vyrval, a vlažnou víru v lidu oživil
a zejmena časté přijímání svátostí a konání skutkův po
božnosti rozhojňoval. Konečně ustavičnými pracemi zcela
stráven a přemnoho vytrpěv pro slávu Boží a spásu duši
byl zachvácen bolestnou nemocí, jejížto muka se vší trpě
livostí snášel, až dne 15. března 1820 před obličejem Bo
žím a Svr-ch milých drahocennou smrtí zesnul.

Pověsť svatosti, kteréž ctihodný Klement v celé Ger
manii, obzvláštně ve Vídni, konáním cností a neunavným
apoštolským působéním si dobyl, vzrostla po smrti jeho
tou měrou, že sv. Otec Pius IX. dne 14. února 1867 vlasní
rukou rozkaz k započetí procesu blaho- a svatořečení
ctihodného sluhy Božího podepsal. Když pak akta, při
těchto procesech dle papežských předpisů nevyhnutelně
potřebná, dohotovena byla, vyšetřovaly se hrdinské cnosti
ctihodného Klementa Marie zprvu ve shromáždění před
průpravném (Congreg. antepraeparatoria) dne 3. března
1874 v bytu nejdůstojnějšiho kardinála Aloise Bilia. bi
skupa sabinského a zpravodaje tohoto procesu. Násled
ného roku byla tatáž otázka dne 23. února v paláci va
tikánském před nejdůstojnějšimi kardinály kongregace sv.
obřadů znova prozkoumána. Když pak v posledním ge
nerálním sedění dne 23. listopadu 1875 za přítomnosti
sv. Otce, papeže Pia IX., v paláci Vatikánském, od nej
důstojnějšiho kardinála Aloisie Bilia, zpravodaje tohoto
procesu, otázka byla předložena: Zdali dokázáno, že cti
hodný sluha Boží bohoslovné, stežejné a jim příbuzné
ctnosti v míře hrdinské měl, odevzdali i nejdůstojnější
kardinálové kongregace sv. obřadů, i jednotliví konsultoři
po pořádku hlasy své. Sv. Otec však napomenul všech,
aby, dříve nežli se v tak důležité věci konečné rozhod
nutí pronese, od Otce světel vroucně Ducha rady vy
prošovali.
Po zralém uvážení, s pomocí a osvicenim Božím,
ustanovil posléze sv. Otec prohlášení konečného rozsudku
na tuto čtvrtou neděli po Velikonoci. Obětovav tedy v
privátní kapli apoštolského paláce Vatikánského s nej
větši pobožnosti oběť mše sv., odebral se do dvorany nád
hernější, kamž také dříve již nejdůstojnějšiho kardinála
Konstantina Patrízího, biskupa z Ostie a Veletri, děkana
sv. sboru a prefekta kongregace sv. obřadů, pak nejdů—
stojnějšiho kardinála Aloisia Bilia, biskupa sabinského,
zpravodaje v tomto procesu, jakož i důstojného P. Va
vřince Salvatiho, S. íidei promotora, a konečně mne po
depsaného tajemníka kongregace sv. obřadů povolati dal
a prohlásil slavným spůsobem rozhodnutí:

4 22

-——

„Dokázáno jest, že ctihodný sluha Boží Kle
ment Maria Hofbauer, řeholní kněz kongregace
nejsvětějšího Vykupitele, bohoslovné ctnosti, viru,
naději a lásku k Bohu a k bližnímu. jakož i ste
žejné ctnosti, Opatrnosť, spravedlnost, udatnosť a
mírnost s příbuznými jim cnostmi ve stupni hrdin
ském konal, a sice pro tento případ a za účelem,
o kterýž tu jde.“
Toto rozhodnutí poručil sv. Otec uveřejniti ado spisů
kongregace sv. Obřadů zanésti dne 14. května 1876.
C. Card. Patrizi,
biskup z Ostie a Veletri, prefekt kongregace sv. obřadů.
Placidus Ralli, tajemník kongreg. sv. obřadů.
Po přečtení tohoto dekretu vyslovil P. general Re
demtoristů svatému Otci nejvroucnější díky a po odpo
vědi sv. Otce přistoupili nejprvé kardinálové, aby svatému
Otci políbili ruku a na to preláti, general a Otcové Re
demtoristé jakož i ostatní přítomni, aby mu políbili nohu.
Teď když hrdinnosť ctností ctihodného Klementa od
nejvyššího soudce rozhodně uznána jest, třeba toliko ieště
příznivého rozhodnutí o dvou zázracich, kteréž po jeho
smrti se udály; přípravné práce jsou již dokončeny a z

platných důvodů jest naditi se. že i tato záležitost s vý
sledkem šťastným se nemine a že v době nepříliš daleké
bude nám dovoleno muže, jejž nám prozřetelnosť Bož;
ve dnech trudných za potěšující a povzbuzující hvězdu
dala. na oltáři ctíti jakožto zvláštní ozdobu církve a
osvědčeného přímlnvce v nebesích.

Stanovy
Dědictví ss. Cyrilla & Methoděje
v Brně.

5- 1. Účel Dědictví ss. Cyrilla & Methoděie.

Dědictví pečuje o zvedení lidu moravského, jakého

náš čas požaduje; o zvedení vš estranné,

avšak na zá

kladě víry katolické s vyloučením všeliké politiky.
5. 2. Prostředky k dosažení účelu tohoto.
1. Spisování &.vydávání kněh, a sice netoliko vý
hradně náboženských, nýbrž vůbec vzdělávacích a k du
chovním potřebám věku našeho prohlédajících, zvláště
dějepisu, zeměpisu, poznání vlasti, přírody, řemesel a orby,
atd. I v zábavných spisech obsažena býti má buď obrana
buď utvrzováni pravdy některé katolické, jižto se odpor
časový dotýká.
Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stačí:
. Obšírné životopisy svatých,
. Spisy poučné,
. Spisy zábavné,

. Časopisy a všeliké listy běžné,
. Předměty umělecké, ku př. obrazy, zeměvidy čili
mapy atd.
Poznaxmenáni. Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a Me
thoděje jest „Hlas“, časopis církevní.
g. 3. Šetření zákonův tiskových.
Při vydávání časopisův, kněh běžných, obrazů atd.
budou se stávající zákony tiskové zevrubně zachovávati.
g. 4. Zřizeni Dědictví.
erupcemi-—

]. Spoluúdem Dědictví státi se může každý,
kdo za sebe jedenkráte na vždy položí 10 zl. r. m.
2. Vklad tento může se zapraviti buď najednou,
aneb ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách ve 5 zl.
r. m., které až do dne 30. září každého roku vyplaceny
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budtež. Kdo by do této doby vklad nezaplatil, přestává
býti údem Dědictví.
3. Kdo však témuž ústavu 100 zl. věnuje, považován
bude za spoluzakladatele a obdrží 4 vý tisky věci Dédictvím
vydaných zdarma.
4. Kdo jednou na vždy dá 50 zl., bude téhož ústavu
spoluúdem I. třídy a obdrží 3 výtisky. Kdo 20 zl. dá,
stane se spoluúdem H. třídy a obdrží 2 výtisky. Kdo
10 zl. r. m. položí, bude spoluúdem III. třídy a
obdrží 1 výtisk zdarma.
Spojí-li se manžel s manželkou v jeden toliko základ
o IO zl., vydávati se jim budou knihy jen do úmrtí toho,
který první v diplomu poznamenán jest.
Poznamenání. Bylo-li by potřebí druhého neb třetího
vydání některé jíž vydané knihy, spoluúdové jí dostávati
nebudou, nýbrž knihy ty prodavati se budou ve prospěch
pokladnice Dědictví. aby se nákladnější dila vydávati mohla.
Aby úmrtí spoluúda přišlo ústavu tomuto ve známo sť
žádají se vpp. duchovní pastýřové, aby úmrtí takové po
kladníkovi Dědictví, třebas přimo poštou oznámiti ráčili.
Podobného oznámení písemného zapotřebí jest, kdykoliv
spoluúd některý buď k vyšší důstojnosti vynikl, neb se
jinam přestěhoval.

5, Řehole, děkanství (vikariáty), osady, kně
hárny, školy, rodiny, spolky, bratrstva atd. vstu
pují dvojnásobným vkladem za spoluzakladatele neb
za spoluúdy věčné do Dědictví podle tříd svrchu
jmenovaných.
6. Každému volno, doplněním vkladu 11vyšší třídu
postoupiti. Zašle-li tudíž ku př. spoluúd III. třídy k prvním
10 zl.?opětně 10 zl., stane se spoluúdem II.třídy atd. Avšak
spoluúdstva postoupiti jinému nedovoluje se.
7. Každý přistupující račiž jmeno a místo přebý
vání svého, jakoži biskupství a děkanství (vikariát) &
poslední poštu zevrubně udati.
8. Každý kněz, který jest údem Dědictví ss, Cyrilla
a Methoděje, béře na sebe povinnost, buď ve slavnost, buď
některý den v oktavě sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje každo
ročně sloužiti mši svatou za všecky živé a mrtvé spoluúdy_
dotčeného Dědictví ; a bude-li libo a možno-li, jinou mši sv
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za obrácení národův slovanských od jednoty církevní odlou
čených, kterouž pobožnost jistě každý spoluúd jakožto věrný
katolík spolu konati neopomine.
9. Zemřelí, za které někdo vklad k Dědictví učinil,
tak jako ti, kteří na smrtelné posteli nejméně 10 zl. za
sebe do Dědictví odkázali, stávají se ůčastnými duchovních
milosti, v předešlém 8) čísle jmenovaných.
Každý, jenž byl vklad ten učinil za mrtvého, pokud
živ jest, knihy bez ohledu na velkosť vkladu — ovšem
nejméně 10 zl. r. m. — po jednom výtisku dostavati má.
10. Správu Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje vede

výbor, sestávající z kněží, kteří buďvBrně, buď na blízku
přebývají.
11. U jiných osob a úřadů zastupuje Dedictví sv.
Cyrilla a Methoděj'e starosta, a nema-li prazdně od jiného
zaměstnaní, jeden z jednatelů.
12. Výbor scházíva se čtvrtletně a k vyzvání sta
rostou i častěji v Brně, aby, čeho potřebí, v poradu bral,
a většinou hlasů přítomných výborníků o nalezích pro
celé Dědictví platných rozhodoval. — Výbor má právo,
počet údův svých odcházejících doplniti nebo i rozmnožiti,
avšak ne jinak než katolickými kněžími. ;a každoročně
uveřejňuje zprávu o činnosti své.
13. Každý spoluúd Dědictví má právo, písemné na
vrhy své činiti a přání sva projevovati dotčenému výboru,
kterýžto při svých shromážděních zavazan jest, jich svě
domitě v úvahu bráti a dle nich, pokud potřebno, pro
spěšno a možno jest, se zachovati.
14. Ve sporech z poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolani k starostovi, &v domněle nedostatečném
vyhovění ku příslušícím c. k. úřadům.
15. Kdo témuž Dědictví obětuje prace své literární
neb umělecké, obdrží na výslovnou žádost honorář podle
výbornosti, obšírnosti a důležitosti spisu svého, o čemž
výbor úsudek pronese.
%.5. Rozesýláni kněh & vytvorův uměleckých.

O rozesýlaní kněh, spisův a jiných předmětův Dě
dictvím vydaných postará, se výbor. Každý přistupující

—426

——

k Dědictví ihned račiž oznámiti, ze které z ustanovených
expedici si knihy bráti bude.
Poznamenáni I. Pravidlem v této věci ostane, co
na lístku tíštěno jest: že na poukázání lístku svého každý
spoluúd v hlavní komisi u pana K. Winikera, kněhkupce
v Brně, _Frant. Řivnáče v Praze a Bedřicha Grosse vOlo
mouci knihy sobě vybírati má. Kdo by však chtěl poštou
knihy švé dostati, račiž se obrátiti frankovaným listem
na jmenovaná kněhkupectvi, a přiložiž 3kr., kterýžto pe
níz přísluší kněhkupci za práci a obálku, mimo to ještě
6 kr. na kolkovaný list nákladní.
Poznamenání II. Všeliké dopisy v záležitostech Dě
dictví ss. Cyrilla a Methoděje buďtež posýlány pod adre
sou: Na čest. kan. M. Procházku, starostu Dědictví; zá
sylky peněz pak budtež činěny v listech frankovaných
pod adresou:

Pokladnictvi ss. Cyrilla a Methoděje
v Brně, ulice dominikánská, bí skupský alumnát
5. 6. Poměr k vládnimu řizeni.

1. Vládnímu řízení se ponechává nahlédati v jed
náni spolku, bdíti nad zachováním nařízení v propůjčeném
potvrzení daných, aneb všeobecnými předpisy stanovených,
a uzná-li toho potřebu, přidati spolku od příslušícího
úřadu určeného císařského komisaře.
2. Kdyby se spolek rozejíti měl, rozhodne výbor 0
jmění v duchu Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje a podá o
tom předběžnou zprávu vys. c. k. místodržitelství, a svému
P. T. nejdůstojnějšimu panu biskupovi.
Stanovy tyto potvrzeny jsou výnosem nejd. bisk. konsistoře

v Brně ze dne 7. srpna 1879 č. 2297 a. výnosem vys. c. k. místodrži
telství v Brně ze dne 2. srpna. 1879 číslo 23376

Poznamenává redakce. Dle 5. 5 stanov přijímají se
rody položením 20 zl.; k tomu podotknouti třeba, že rod
se béře. dokud jméno se netratí. Dcery provdané, synů-li
není, odbírati budou knihy, pokud žijí; dítky pak jejich,
jiné jíž jméno nesoucí. nemají už práva toho.
*

*

*

Údy stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak sta
novami určeno jest, ajak veškeré údstvo očekává, o slav.
nosti ss. apoštolů Cyrilla aMethoděje aneb vněkterý den
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v oktavě téže slavnosti mši sv. za živé a zemřelé spolu
údy sloužili; mimo to, je-li možné a libo-li, druhou mši
sv. za obracení národů slovanských od jednoty církve od
loučených. Ostatni údové nekněži konejtež s týmž nábož
ným úmyslem v naznačeném čase vroucí modlitby.
Nesmí se také mlčením pominouti fundace, kterouž
učinil první starosta Dědictví Frant. Sušil u ctih. otců
Minoritů v Brně, aby totiž v jejich chrámě každoročně
v oktavě ss. Cyrilla a Methoděje dvě mše sv. za údy Dě
dictví se sloužily.
Údům, kteří o slavnosti ss. Cyrilla a Methoděje
aneb v oktavě téže slavnosti svatosti hodně přijmou, ně
který kostel navštíví a na úmysl sv. Otce se modliti bu
dou, udělil papež Pius IX. brevem ze dne 21. listopadu
1856 plnomocné odpustky, kteréž se i duším v očistci
přivlastniti mohou.

Řídící výbor.
Matěj Prochazka, čestný kanovník kral. kapitoly
Brněnské, emer. gymn. profesor v Brně, starosta.
—
Fabian Boháček, spiritual na biskup. bohoslov. učilišti v

Brně, pokladník.
— Vladimir Šťastný, tit. kons. rada,
prof. gymnasijní v Brně, jednatel.
— Dr. lan Ev.
Bílý, tit. kons. rada, farář v Loučkách. — Dr. los. Chme
Iiček, skut. kons. rada, profesor pastorálky v Brně. — Dr.
Karel Eichler, tit. kons. rada, farář ve Veverské Bytišce.
— .Ian Faborský, tit. kons. rada a farář vPohořelicích. ——
Tomáš Hájek, farář v Záhlenicích. — Ferd. Harna, člen
správní rady matice arcidiec., kaplan v Holici. — Dr.
Frant. Hošek, tit. kons. rada, vychovatel. ——
.Ian Janoušek,
skut. kons. rada, děkan Třebíčský na odpoč. — Karel
Kandus, čestný kanovník Mikulovský, arcikněz v Bystrci.
— Gunter Kalivoda, prelat a opat v Rajhradě. — Josef
Klima, tit. kons. rada, farář v Kloboukách. — Pavel Kříž.
kovský, kněz ř. sv. Augustina, řed. hudby kost. v 010
mouci. — Beneš Method Kulda, kanovník na Vyšehradě
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v Prave. — Edvard Karlík, kanovník a děkan v Mikulově.
— Frant. Maršovský, akut. kons. rada, děkan a farář u
sv. Maří-Majd. v Brně. — Placidus Mathon, O. S. B., re
daktor „Školy Bož. Srdce Páně“ v Brně. — Peregrin Ob
držálek, tit. kons. rada, farář v Blansku. — Fr. Poimon,
tit. kons. rada, děkan v Želetavě. ——Em. hr. Poetting,
kanovník Olomoucký. — Dr. 108. Pospíšil, tit. kons. rada,
profesor theologie v Brně. —-lak. Procházka, tit. kons.

rada, profesor kateehetiky a methodíky v Brně, duchovní
správce v klášteře Voršilek. — liři Slota, farář na Slo
venskn. — lan Soukop, tit. kons.'rada, farář v Doubra
vici. _ Eduard Stuchlý, tit. kons. rada, farář v českých
Křídlovioích. _- Tomáš Šimbera, tit. kons. rada, farář v
Myslibořicich. — Dr. Frant. Skorpik, tit. kons. rada, dě
kan v Kučerově. — Antonin Šubert, tit. kons. rada, děkan
v Lulči. _ Robert Šuderla, sídelní kanovník král. kapi
toly Brněnské, revisor účtů Děd. ss. Cyr. a Meth. — los.
Šum, probošt v Opavě. — Ignát Wurm, vikař Olomoucký,
kons. rada Dakovarský, poslanec zemský a rada říšský.
los. Vykydal, tit. kons. rada, děkan na Velehradě. —
Frant. Weber, farář v Miloticich, poslanec zemský a rada
říšský. — lan Křesť. Vojtěch, skut. kons. rada, profesor
theologie v Brně. — Theodor Wolf, prof. náboženství v
Brně. — Dr. Frant. Zelbert, sídelní kanovník kapitoly
Brněnské.
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Příjem & výdaj Dědictví ss. Cyrilla & Methoděje
od 1. ledna až do 81. prosince 1881.
Na

„3
©

Příjem a výdaj,

Na

úpisech. hotovosti
zl.

|kr.

zl. | kr.

Zbytek od roku 1880:
A.
ve hotovosti
veřejných .fondechju
— 48
—
B. na
. . . 67550—
— —1317

Nový příjem

I. Úroky.........

_ _ 2960
38

H-

Vklady nových údů,

111.

kazy,*) dary atd. . . .
Za odprodané knihy. . .

VI.

Za splacenou jistinu.

V.

VI.

od

. .

Koupené jistiny . . . . ,

Rozličné příjmy .....
Souhrn

příjmTi . .

VydánL

1- Honoráru
........

5500 — 894 841/2
—- -— 333 52

--

— 109 65

10200— —

—

— ——40 42

83250 -—5656 29V2

— — 20 —

11. Za tisk a papír .....

— — 16795

IV.

Na daň, povozné apoštovné

-— —

VI.

Vyměněni jistin a koupeníl

111- Za vazbu........
V.

— -—995 —

Splacená.jistina .....

nových........

VII- Rozličnévýdaje.....

29 89

100—-— —

8300 1463
38
— — 24691

Souhrn výdajů . .

8400— 923 13

Bilance.
Když se od příjmů

odčítá.vydáni......
zbývá. koncem roku

. . .

83250—

656 291/2

1881 74850 :|

733 161/2

8400

92313

Výkaz jmění
A. ve veřejných fondech .

B. na.hotovosti.....

74850— —

-

—

— 733161/2

V Brně, dne 31. prosince 1881.

Matěj Procházka,
„
t. č. starosta.
_
Robert Suderla,
Fabian Rohácek,
t. č. skoumatel účtů.

t. č. pokladník.

') Vp. Frant. Voit v Praze odkázal 20 zl. Z odkazu p. Jos. Lorence
v Plzni 6 zl. 331/2 kr. Z odkazu pi. Alžb. Lorencové v Plzni 105 zl.
50 kr. Z odkazu p. Jana Pokorného, učitele ve Valu, 15 zl. 81 kr.
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Poznam.
Zpráva o zemřelých členech Dědictví ss. Cyr.
a Meth. v tomto roce musila se odložití na rok
příští do III. dílu Kukátka.

Výprodej knih
z našeho Dědictví za cenu velmi sníženou.
Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje má, jak z níže po
loženého seznamu spatřiti lze, hojnosť knih na skladě,
kteréž za velmi levnou, v témž seznamu naznačenon cenu
prodava. I vybízí všechny ušlechtilé podporovatele do
brého čtení, aby si neobtěžovali tu neb onu knihu aneb i
více knih z našeho Dědictví buď pro sebe aneb pro místní
knihovnu, objednati. Poslouží tim předně sobě samým,
neboť obdrží knihy obsahu dobrého, velmi poučného a na
mnoze i mile zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho
kalu jedovaté nevěry a nemravnosti, jimž za našich dnů
mnohé knihy potřísněny jsou; poslouží tím ale také na
šemu Dědictví a umožní, aby se budoucně údům větší po
díly dava—tímohly. —-Kdo si řečené knihy opatřiti hodla,
ať .se obrátí ústně neb písemně na. pokladníka téhož Dě
dictví, vp. Fabiána Roháčka, spirituala na bohosloveckém
učilišti v Brně, dominikánská ulice, bisk. alumnát.
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Seznam knih, které Dědictví ss. Cyrilla a M6
thoděje na skladě má a za snížené ceny prodává.
Počet

Jmeno

díla.

“až“

J osefus Flavius o válce židovské .
Život sv. Alžběty

_

_

exempl—
vfdůši Šáša
cena cena..
' lekr. zl.Ikr.

26 1 40 —50

II. vydání . . . . 830

Život sv. Jana KapiStrána

717

Děje sv. mučedlníkův......

——
70

50

.1 60 —-50

641 —70 -—30

Dějepis církve katolické .....

1228 2 — ——
80

Blah.Jan Sarkander ......

3092 2 —__80

Životsv. Augustina.......
Hospodářská.
kniha .......

449 2 -——50
636 l ——50

Sv.Fr.Borgiaš.........
ivotsv.Angely........

671 120—50
564 —60_ 30

Cesta do sv. země I. díl

„

„ „

631

„ II.„

Cesta do Francouz a Španěl I.
„

„

„

„

1 501-—50

933 150-50
„

„
„
.
Ženakřesťanská
........ „
Mužkřesťanský........
Kukátko1.díl .........
KukátkoII. díl.........

.

390

1-— -- 30

II.

1634 — 75 — 30

III.

2162 — 50 — 20

1653—60- 20
1727—80—50
1604—80-f-60
1313—80—60

Hospodářská, čitauka od Dumka .

2425 — 80 — 50

Sv. Frant. Saleský II. díl . . . .

1227 — 80 — 60

Sv. Frant.

Salesky I. díl

. . .

588 ——
80 — 60

CestaMimo
do Říma
dále
do Neapolál 1090
to je a na
skladě:
Moravan, kalendář od roku 1858 .
„
„
„

»
„

—

1— 1—
- 36 ——
15

„
„
„

„
„
„

„
„
„

1860 .
1861 .
1862 .

—
——36 -— 15
—— — 36 — 15
—— — 36 '— 15

„

„

„

1863 .

_

_.. 36 _ 15

„
,.

„
„

„
„

1864 1865 .

—
—

— 36 ——15
— 36 —- 15

n

n

n

a

1866 .

—

-— 36 — 15

n

n

„

„

1867

.

—

——36 ——15

„
r,
„
„
„

„
n
„

„
n
„

„
u
„

1868
1869
1870
1871
1872

.
.
.

—
-—
—

— 36
— 36
— 36
— 3
—-3

„

„

„

„

„

„

Obrazsv. Voltěcha.......
Mapa ernégory ........

.

.

—

——15
— 15
——15
——15

— 15

—- —60—20
————— 5

Všem členům Dědictví Cyřl-llo-Methodějského odporučujeme
co nejvřeleji

'

..'„HLASf
noviny pro lid,

časopis psaný slohem prostonárodnim, který vytknul sobě
za úkol, obeznamovati čtenáře své se všemi událostmi a
otázkami náboženskými. politickými a společenskými. Nese.
se duchem ryze katolickým, háji důsledně netoliko práva
našeho národa ale i cirkve katolické. O zábavu stará se
vybraným feuilletonem, k němuž přispívají: oblíbený na
šemu lidu „Kukátkář“ a jiné osvědčené síly. V četných
dopisech najde čtenář věrný obraz ruchu a života ve
vlastech našich. Hospodářům přináší v každém čísle „Hlas“
vhodná poučení, obilní ceny atd. Vůbec nalezne každý
v „Hlasu“ vše, co v novinách se hledá, podáno spůsobem
stručnýmia srozumitelným. „Hlas“ vycházi dvakráte za.
týden ve středu a v sobotu a. stojí na celý rok is pošto
6 zl. r. č., na půl roku 3 zl., na čtvrt roku 1 zl. 50 kr.
(Pro Brno bez donášky 5 zl., s donáškou do domu 5 zl.

50 kr.) Dletoho jsou to tedy nejlacinějši

novinyna

Moravě a poněvadž náležejí k listům nejrozšířenějším,

jest také inserováni

či ohlašování v „Hlasu“ velmi

výhodné. Předpláci se nejlépe poštovními známkami pod
adresou: „Administrace „Hlasu“ v Brně“.
_
Redakce „Hlasu“ v Besednim domě.

Skola Božského Srdce Páně

(V Brně na Petrově č. 5.) Časopis pro kat. lid, zvláště ale pro bratrstva.

Vychází měsíčně o dvou arších velké osmerky, s čet
nými obrazy a v hezké úpravě. Celoročně i s pošt. zá
sylkou stojí 2 zl. Úloha školy jest, pěstovati zdravou, od
cirkve sv. schválenou zbožnost a vystřihati ji před mno
hými výstředními pobožnůstkami, které k ničemu dobrému
nevedou. Mimo to všímáno si zde mnohých divných zjevů
v životě jednotlivců i u veřejnosti, které přirozenými zá
kony vysvětliti se nedají a o kterých obyčejné noviny bud
úplně mlčí aneb mylně se rozepisují.
u admln. Školy a zábavné blbliothěky jest též na skladě:
Výběr rozmanitých menších obrázků, upomínek na
I. sv. zpověd &.přijímání, sv. biřmování. sv. křtu, symbo

lických názorů oběti mše sv., měsíční sv. patronové 'atd.
za ceny nejlevnější, jakož i medailky sv. 0. Benedikta,
Srdce P. Ježíše, bl. Sarkandra a Anežky České, růžence
rozmanité, Neposkv. Početí P. M., P. M. Lurdské & t. p.

Zábavná Bibliothěka.
V Brně, na Petrově č. 5.

Vychází celoročně v 15 sešitech nejméně o 64 str. aneb k vůli
celistvosti povídek a románů vé svazcích a.stojí v předplacení celoročně

3 zl. Za premium

přidává se zdarma

Vkusný olejobarevnýobraz.

Ze starších ročníků jsou mimo spisů rozdělených na sešity mnohé knihy
na skladě, jichž seznam l slevené ceny ochotně zašle administrace.

