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Odchod z domova.
„Syn člověka přišel hledat a
span'f, ro byla ztracena.“
Luk. IQ, 10.

ÚVOD.
* ' “'f'redmnoha sty lety, tenkráte, kdyje'stě zářil na Sionu

:;

v celé slávě chrám Salomounův, putoval nábožný

poutník do jerusalema. P'rišed až do sv. zemi, zabloudil
zde jednoho dne v lese. již se počal toho nejhoršího
obávati. an tu ?. nenadání uslyší žalostným hlasem

volati: »Ovečko má! ovečko má!: —Udiven,odkud

v osamělém lese ten něžný a tak žalný hlas pochází,
ohlíží se na vše strany, a tu spatří mládence, an bos,
pastýřskou hůl v ruce, křovím a houštím bloudě, tak
smutným hlasem volá. Byl pak mládenec ten tak krásné
tváře, jak nebešťan & při tom tak zarmoucen, že z očí
mu jedna slza za druhou kanula. I táže se jej poutník
pln útrpností: »Mé dítě, jak přicházíš sem na tu poušť
a co se ti stalo, že tolik naříkáš ?e — A mládenec
odpovídá: »Věz, můj otec měl sto ovcí; devadesát
devět jest jich dobře opatřeno, ale jedna se nám na
poušti této ztratila. již mnoho let ji hledám a volám
a nemohu naleznouti. proto tak truchlím.c — »A kdože
jest otec tvůj ?- táže se dále poutník. — »Můj otec,c
vypráví dále mládenec, »je veliký Pán. tisíce staticíců
slouží jemu dnem a nocí, bohatství a moc jeho nemá
míry ani konceh — >Ale,c namítá poutník, )je-li tak

—6—
bohatý, co mu záleží na jedné ovciřc -— »Arcit',c dí
mladík, »škodu tím netrpí, ale on ji velice miluje a
nemůže ztrátu její oželeti. Proto mne vyslal ji hledat.
A já, jediný syn jeho, chodím a bloudím sám a sám
na poušti, hledaje ji. Domníval jsem se, když uvidí,
kterak chud a polonah a bos, v dešti a větru, přes hory
a doly s takovým namáháním za ní Spěchám a volám,
že se dá pohnouti a sama se vrátí — ale ona se mi

ještě vyhýbá, posmívá a až do smrti mne zarmucuje;
nebo, ach, setrvá-li ještě déle v odporu svém, je na vždy
ztracenah
— ——Proud slzí udusil další slova jeho,
odešel a ze vzdálí ozývalo se opět žalné: »Ovečko má!
ovečko

mála

——

Nejmilejší v Kristu! vy znáte onoho mládence,
jednorozeného to Syna Božího, vy znáte i onu ztracenou
ovečku jeho, neboť ta není nikdo jiný, než vaše duše
hříšná.

ji hledati, ji spasiti, to bylo úlohou jeho zde na zemi,

jak sám pravil: »Syn člověka přišel hledat a
spasit, co bylo ztraceno.: Hledati,co bylo ztra
ceno, to bylo dále úlohou sv. apoštolů; hledati, co bylo
ztraceno, to bylo a jest podnes úlohou naší církve sv.,
hledati, co bylo ztraceno, to jest každoročně účel času

svatopostního,

kterýž ustanoven jest výhradně

k očistění, obnovení duší naších, k pokání
a navrácení

se hříšníků k Bohu. Protoodstraňuje

nyní od nás církev sv. všeliké hlučné zábavy a rado
vánky, proto nás vede z hluku a roztržitosti světa na
poušť tiché samoty, učí nás krotiti nevázanost těla
postem a modlitbou; proto nám staví na oči obraz
Krista Pána, an pro hříchy světa na kříži umírá a dů
tklivě vyzývá nás, bychom též odumrevše hříchům
započali již jednou nový život — slovem : jediný a hlavní
účel svatého postu jest pokání!
Ano, pokání, upřímné pokání jest největší potřebou
nám všem! — Neklamtež se přátelé! časové naši jsou
zlí, zvláště v nábožensko—mravním ohledu, a horší se
den po dni. Zpupně vyvolává to zatvrzelé člověčenstvo

_7—
metly Boží na sebe nepravostmi jindy neslýchanými.
Proto již v roku 1858., když se v Lúrdech ve Francii
zjevila Matka Boží, vyzývala lid k pokání a volala:
»Pokání, ——
pokání, — pokání ! — Jáť jsem bez poskvrny
počatá !: — Upřímně obrácení se k Bohu může jedině
uchrániti svět od rostoucí a zmáhající se zkázy; nastává
tudíž každému křesťanu povinnost spasiti a zachrániti
si duši svou v hříšném zmatku nynějšího světa. —
A k tomu vám býti nápomocen, jest úlohou mou,
úlohou následujících rozjímání. Přicházímť také hledat
a spasit —- k poznání sebe a napravení přivést každého,
kdo si ještě říci dá.
Abych pak vás vedl cestou bezpečnou k udanému
cíli, ohlížel jsem se, jako ondy mladý Tobiáš po prů—
vodčí m, nenalezl jsem však bezpečnějšího, než Ježíše
Krista samého. — Kdo také mohl by lépe věděti a
znáti, čeho nám hříšníkům zapotřebí jest k poznání —
než On,. vtělená moudrost Boží. On nám to také—díky
Mu za to ——věrně sdělil a vylíčil v tom nejkrásnějším

podobenství ze všech, v podobenství totiž o marno
tratném
synu. Tu nám vylíčil Ten, jenž zkoumá
ledví a srdce lidská, co nejtrefněji obraz hříšníka, vylíčil
spolu, co jest hřích a která cesta jediná vede k navrácení.
Nuže, přátelé drazí, .tohoto marnotratného syna budeme
v duchu provázeti krok za krokem, a pak, když i vy
v tomto zrcadle poznáte obraz svůj, a pochopíte záhubu
hříchu a odřeknouce se ho navždy, vrátíte se také
v náruč Otce nebeského, pak jste vyplnili přání sv. církve,
vaší matky —-—
pak bude pro vás svatý půst tím, čím
býti má. —
Tímto jsem vám již pověděl, čeho letos ode mne
k očekávání máte, a nyní ještě povím také vám upřímně,
čeho já navzájem očekávám od vás. Mnozí chodívají na
postní kázaní jen proto, že je tak způsob čili móda,
zrovna tak, jako v letě choditi na výlety a v zimě na
kluziště, do plesů a divadel, a hledají i zde jakousi
zábavu ducha, srdce pak zůstává při tom chladné a ne
tečné. Tací posluchači ovšem mnoho užitku ze slova

Božího nepřinesou. Ne zábavu, ale nápravu a obnovení
ducha v pravé kajicnosti zde hledejte.
Naučení nejen poslouchejte. ale i věrně plnte; neboť
i z tohoto slova Božího bude vám jedenkráte účty
skládati před Bohem.
A nyní ve jménu Páně započneme, a sice rozjímati
budeme dnes v díle:

I. odchod marnotratného syna z domova,
a v díle

II. odvrácení se hříšníka od Otce nebeského.
.ó, miláčku náš, Kriste Ježíši! v Tvém jménu jsme
se zde shromáždili, abychom přípravní tento

čas k pa—

mátce Tvého utrpení v kajicnosti trávili. Však k Tobě
obracíme zraky své, uděl nám potřebné milosti; nebo
neotevřeš—liTy srdce naše, zůstanou na věky zavřena!:
»Maria, útočiště hříšníků, oroduj za nás!
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V překrásné krajině na východě, v květnatém údolí
stál pod stínem košatých palem výstavný dvůr, vůkol
obrouben úrodnými polemi, zahrady a vinicemi, které,
jak daleko jen oko dostihlo, k němu přináležely. A kdože
byli obyvatelé krásné usedlosti této? Ziltě zde sestárlý
otec s dvěma Syny. Otec, muž zkušený, hospodář
opatrný pečuje věrně o blaho svých domácích, obzvláště
ale dbá o vychování synů svých, veda je přísnou kázni
a svým dobrým příkladem ku všeliké ctnosti. Synové
pak s dětinnou láskou a uctivostí lnou k otci svému;
cítiliť to dobře, že jsou od něho upřímně milování,
a proto i jejich srdce náleželo celé otci; s ním jídali,
s ním pracovali, s ním se těšili. Tak jim ubíhala mladá

léta v nerušené Spokojenosti a v neskalené radosti; nebo
v celém domě panoval ustavičně svatý pokoj. vzorný
pořádek. svornost a láska. —

_—9_.
Č) blažené vy doby nevinného mládí — pravý ráj
to dítěte! Duše jeho stkví se v rouše nevinnosti,
andělé nebeští je oblétají střežíce každý krok. 0, dítě,
kéž bys vždy tak šťastné zůstalo! Věz, nechť čeká tě
na světě cokoliv, necht' staneš se bohatým a váženým
— blaženějším přec nebudeš více, než jsi bylo za dob
nevinného dětství v domě otcovském! — —
Léta ubíhala naší rodině v stálém štěstí, a nikdo
neměl ani tušení o tom, jak brzy již smutná příhoda
učiní konec

domácí

blaženosti. ——Mladšímu synu jde

právě na dvacátý rok, a hle, to posud jasné nebe
synovské jeho lásky a oddanosti k otci počíná se kaliti.
již kolikráte sice si dovolil nešetřiti domácího pořádku,
již nejednou přestoupil starodávní kázeň rodinnou, ale
otec doufal, že malé ty přestupky přísnou domluvou
zamezí. Než srdce synovo bylo již načichlo jiným
duchem. Pociťuje vlastní sílu svou, počal těžce nésti
kázeň otcovu; a jako mladá vlašťovice hýbá svýma
křídlama a zvedá se v hnízdě a zkouší lítat, až konečně
z hnízda vyletí, tak i mladšímu synku počíná se doma
nelíbiti. Již ho mrzí časně vstávati, modliti se a praco
vati; to ustavičně napomínání a pobízení otcovo protiví
se mu až do duše, touha po svobodě probouzí se v něm.
I rozumuje takto sám u sebe:
»Vždyt' už nejsem
dítětem, — mám léta, mám rozum, — není mi třeba
vedení, — mohu být svým pánem, již znám, co to je
žíti, — k čemu tedy poslouchat den po dni to kázaní
a kárání otcovo.> Teď jsou jiné časy. ted se jinak žije,
než tehda, kdy otec náš byl mlád. — Ha, jak veselý
život vedou druzí kamarádi mojí. — A proč bych já
také neužíval světa? Podíl ze statku vypadne mi dosti
veliký — ať mi jej otec vyplatí — a já půjdu odtud,
půjdu do světa, kde radost, svoboda a štěstí kvete, tam
budu svým pánem !( _. —
Starostlivému otci neušla tato změna s mladším
synem, a proto laskavěji než jindy ho napomíná, varuje
a všecko v dobrotě mu předkládá. Ale pošetilý mladík
již nedbá na slova otcova, ano, on mu odmlouvá, reptá

a zůstává svéhlavým. Kamaradi platí u něho víc, a ti
mu namluvili, jak krásný je ten svět — ale peněz že je
zapotřebí. Tak dozrává v mladíku šeredný úmysl, až
jednoho krásného dne, jsa opět kárán, předstoupí před

otce a směle dí: »Otče, dej mi podíl statku,
jenž mi přináleží — a já půjdu do světa ——

starat se sám o sebelc

O, nevděčníkul kterak ti možno jen tak zarmoutit
otce dobréhol? Či tím se mu odměňuješ za všecku
péči a starost, již s tebou měl? 0, viz, jakou bolestí
naplnilo jeho srdce drzé slovo tvé! :Otče, dej mi !:
— pravíš; již tedy více neprosíš, jak jsi jindy prosíval,
ale takřka rozkazuješ a poroučíšl — a »podíl svůjc
——chceš?

-— Zije ti tvůj starý

otec

příliš dlouho, že

nemoha mu vzíti života aspoň statek mu chceš odníti?
Nevděčníku! Co ti scházelo doma, že chceš pryč
odejíti? —
Tak zaslepila zlá žádost srdce synovo a odcizila
je otci, jehož prve vřele milovalo !!
Netrvalo to dlouho a onen tichý, šťastný dům vzal
na se jinou tvářnost. Podívejme se jen. Brány jsou
dokořán zotvírány a před domem je velmi živo; celé
řady velbloudů, koní a vozů je tu uchystáno, sluhové
běhají sem a tam, snáší a nakládají veliké bedny. Mladý
muž obíhá od vozu k vozu, rozkazuje a pobízí k spěchu.
Opodál stojí starý otec tiše jako socha a hledě na ty
přípravy slze roní. —
Než, co to

znamená

všecko?

co se tu děje? ——

oMladší syn,: odpovídá se nám, »ubírá se na cestu do
daleké zemi a veze s sebou celý svůj podíl, jejž mu
otec konečně po dlouhém zdráhání a s těžkým srdcem
vydal.: — Loučení se děti z domova bývá obyčejně
dojemné a smutné. Také zde jest otec bolestí a starostí
celý sklíčen, že sotva mluviti může dávaje synu otcovská
napomenutí a výstrahy na cestu. Syn však je nepo
slouchá. Otec mu uděluje své požehnání, — syn o ně
nedbá, ani neděkuje otci, ani neceluje jeho pravici, ale
s ledovou chladností podá všem ruku, opouští v chvatu

a spěchu rodný dům. Vše již naloženo a uchystáno.
Mladík vyšvihne se na koně a cvalem ujíždí, aby již
jen ušel zrakům otcovým, který dlouho a dlouho za ním
hledí s okem bolestným; synek ale ani se neohledna
pryč uhání. A kam? ——do zemí daleké, kde neobtě
žován otcem chce píti z číše rozkoše. A zná—lipak
tu zem? ——nezná —- ale zdá se mu býti tak krásná
a rozkošná, jako učiněný ráj. A zná-li pak nebezpečí

mu hrozící? — nezná!

O, synku zaslepený, ohledni pak se jen, a viz:
ještě ve zdáli stojí otec & toužebně po tobě ruce vzta
huje; ó, slyš volání jeho, slyš ten bědující hlas! Než
— marné volání! Zaslepen vášní uhání v trysku, až
mračna prachu na silnici zahalí jej s celým průvodem.
O, synu, synu! jaks' mohl otce tak dobrého a

laskavého Opustiti? Nejsi-liž vší hany a trestu hoden?—
Než, drazí moji, neodsuzujme nakvap mladíka
tohoto ——ale sáhněme za ňadra a tažme se srdce svého,

a to námdá zaodpověď,žetento svéhlavýalehko

myslný, dobrého otce tak nevděčněopouště
jící

syn — jsme my sami, — a ten zarmoucený,

zneuznaný,uražený a opuštěný
Bůh, náš Otec nebeský!

otec, to jest

Ano. křtem sv. přijal nás za své dítky a dědice
království nebeského: od prvního dechu krmil nás
učením sv. víry, odíval nás rouchem milosti Boží a věčná
blaženost, to byl podíl náš otcovský.
Avšak brzy, brzy se ti, milý křesťane, znechutil
domov tento. jho Kristovo zdálo se ti nesnesitelným,
zákon Boží a kázeň sv. církve břemenem nemilým.
V domě u Otce tvého, kde všecko pro tvou blaženost
bylo uchystáno, znelíbilo se ti a svět zdál se ti být
krásnějším. Proto toužil jsi po té domnělé svobodě,
hleděls se sebe svrhnout jho poslušnosti a býti také
»svým pánemc, to jest žíti a jednati podle své hlavy
a žádosti, a ne podle zákona Božího. Zkrátka a slovem
i ty, milý křesťane, pohrdnuv dobrotou Boží opustil jsi

Otce nebeského, obrátils srdce své k světu & octnul jsi
se tak na cestě za marnotratným synem.
Ano, tolikrát, kolikráte jsi se vědomě & dobro
volně těžkého hříchu dopustil, tolikráte zřekl jsi se Boha,
odpadls od Něho, zrádně Ho opustiv.
»Jakžec —- budeš

se snad

diviti, —

uto že by

obnášel můj hřích? posud mám za to, že to byly jen
pošetilosti mých mladých let, a mladost je radost, ta
nemá rozumu.: —
Ano, ano, příteli, tak posuzuje svět hříchy lidské,
ale jinak soudí Bůh. Neboť právě v našem podobenství
naznačuje nám Spasitel, že těžce zhřešiti jest tolik, co
odvrátit se od Boha a jej opustit, a to je ta velká zloba
hříchu, kterou musí hříšník prvé dobře poznat. Má-li
se na vždy hříchu odříci, musí dříve věděti, co učinil,

čím jest vlastně hřích člověka před Bohem
a vzhledem

na Boha, — o čemž v díle druhém.
„„c\\-.„
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Svatý Ludvík, král francouzský, tázal se jednoho
dvořenína, co by si zvolil, kdyby mu bylo na vůli dáno,
buď spáchat smrtelný hřích, anebo malomocenstvím
býti raněnu. Bez dlouhého rozmýšlení odvětil tento:
»I třeba dvacet neb třicet hříchů raděj, než malo
mocenství !.
»Ach !: vzdechl tu sv. Ludvík zhluboka,
»to jistě nevíš, co hřích jest; nuže věz, že hřích jest

to největší

zlo na světě, nebot všeho se můžeme

lehčeji zbaviti, ale hřích, byť bychom sebe déle opla—
kávali, nemáme přec jistoty, zda už zaň dostiučiněno

jest.- —
Ano, tak jest, to jediné, to největší zlo na světě
jest hřích.
A v čem že leží vlastně zloba hříchu? Nejmilejší,
to leží v tom, že hříchem svým míří a čelí člověk

přímo proti Bohu samému a uráží Jej, a sice [. v Jeho

nejvyšší velebnosti a za 2. v Jeho neskonalé
lásce a dobrotě.
1. Jedno z nejošklivějších podívání na světě jest to,
když malé, nedospělé dítě postaví se kárajícímu otci
drze na odpor a v zlosti své iruku proti němu vztáhne!
Než, milý přiteli, to jest jen nepatrný a mdlý obrázek
hříchu, kterýmž člověk staví se na odpor samému Bohu

a směle v tvář Jej uráží, neboť víš, kdo jest Bůh,
a co je Bůh ? — Když se takto ptal Mojžíš Hospodina,
odpovědělmu z hořícíhokeře: »Jsem, který jsem.;
a to znamená asi tolik, že je Bůh ta jediná nejvyšší
bytost, věčná a neskonalá, která má život sama od
sebe, a od níž teprve počátek svůj vzalo všecko ostatní
tvorstvo, že je Bůh dále bytost naprosto dokonalá,
soustřeďující v sobě všelikou moc, kteráž jediným slovem
„budižc položila základy celého světa, vykouzlila tělesa
nebeská a moři stavila hráze. Bůh jest dále ona
nejsvětější bytost, kteréž tam v nebesích devět kůrů
andělských věčně svatý, svatý, svatý prozpěvují. Bůh
jest bytost tak nesmírná a neobsáhlá, že nebe i zemi
svou přítomností naplňuje, ba, že nebe i země se vším,
co na nich jest, není ani tolik, co jedno zrnko písku
u nohou

tvých ! ! . . .

A víš, co je člověk?

nic, než červ v prachu

země, co stéblo pod srpem, co suchý list větrem nesený.
Aj, a tento syn prachu země staví se na odpor Tomu,
jenž třímá v rukou závaží celého světa !? — ten červ,
který dnes žije a večer skončí, pozvedá drze hlavu svou
proti Tomu, před Nímž tisíce let jsou jako chvíle!? ——
tento člověk vypovídá hříchem Pánu Bohu boj, domýšleje
se, že může Jeho zákony nohama šlapati! ? . . .

Ach, který jiný tvor

si to dovolí

proti

Tvůrci svému? — Viz, Bůh káže slunci denně vycházet
a zapadat, a ono na vteřinu poslouchá; On káže
hvězdám bráti se jistou dráhou, a ony se ani o vlas
neodchýlí od vykázané cesty; On zavolá větry od
severu a ony přichvátají od končin země a rozbouří

a rozzuří vlny mořské, a opět rozkáže ticho, a vše se
utiší, a rozzuřený velikán mořský vrací se jako tichá
ovečka do propasti své. A tak všecko, bouře i blesky,
vichrové a přívaly, všecko tvorstvo, co jen jméno má
v tom světa vesmíru, všecko Boha na slovo poslouchá,
jen jeden hlas ruší tu harmonii, jeden odbojný hlas se

tu ozývá: »já tě neposlechnuh

— a to je člověk,

ten jediný staví se Bohu na odpor a upírá Mu pravo
moc nad sebou! — ten nesmyslný, ten blázen! —
Víš, co dále jest hřích? Netoliko neposlušnost

& vzdor proti Bohu,ale přímé pohanění

& uražení

Boha; neboť, čeho se odvažuje hříšník? On pohrdá
všemohoucností Boží, která v tu chvíli může jej zničiti;
on pohrdá spravedlností Boží, která jej v tu chvíli může
uvrhnouti v propast pekelnou; on pohrdá svatosti Boží
a vyhledává zrovna to, co Bůh nenávidí a zavrhuje';
on pohrdá Bohem a odvrací se od Něho, jako by pravil :
»já si mohu voliti mezi Bohem a tou neb onou rozkoší
světa — pryč s Bohem — já si volím rozkoš la Ano.
hříšník bere váhu a přirovnává Boha ke tvorům a těmto
dav přednost, zanechává Boha, právě jako marnotratný
syn otce svého.
A co více ještě ! tuto urážku činí hříšník Pánu Bohu

ne skrytě,nýbrž před očima Jeho, v tvář jeho!

Kdo ti tajně krade statek, kdo za zády ti spílá,
ten má aspoň jakousi ještě úctu nebo bázeň před tebou,
hříšník ale nemá ji před Bohem! — O, člověče, chceš—li

již hřešiti, jdi a nalezni sobě aspoň takové místo, kde
tě Bůh nevidí! — Než, ty víš, že tě všudy vidí, ty víš,
že stíhá každý tvůj krok, že slyší každé slovo tvé, že
zná i nejtajnější myšlení tvé — a ty, ty přece hřešíš !?
Věz, hříchem svým jakobys

říkal: »I—lled'na mne Bože,

jak hřeším! Ty vidíš zlé skutky mé, ale z toho já si
nic nedělám! učíním přece i před očima Tvýma, co já
chci! Ať Tě to hněvá a uráží sebe víc, na tom mi
nezáleží !: Nastojte, přátelé! jaká to potupa, jaká to
urážka Boha ! ! Naříká tu právem Hospodin u proroka:

»Slyšte nebesa a ušima pozoruj země: znát

vůl hospodáře svého, a osel jesle pána svého,
ale lid můj mne nepoznal! . . . . Běda národu

hříšnému, lidu obtíženému nepravostmi. Opu
stili HOSpodina, rouhali se svatému israel

skému a odvrátili

se zpět.: -——

2. A jsme již s hříchem u konce? ó nikoliv, nýbrž
zloba jeho roste nám jako hora před očima, když

povážíme,kterak teprvé uráží hřích neskonalou
dobrotu a lásku Boží! Rozvažujme!

Všecky tvory stvořil Bůh z pouhé lásky své,
a každé to ptáče, každé polní kvítko, každá perla ranní
rosy. ba každý list na stromě volá: )Jak dobrý jest
Otec nás!: Nebesa i země hlásají s vděčnosti jeho
lásku a dobrotu. A člověk, tento tvor, jejž Bůh nad
všechny ostatní vyznamenal, člověk, který od paty
k hlavě není takřka nic jiného, než samé dobrodiní
Boží . . . ten jediný nezná díků k svému Tvůrci a dobro—

dinci, nebo jeho dík jest hřích! — Ano, i těch darů,
které tuto z ruky Boží přijal, užívá tamto již k urážení
Jeho. Bůh mu dává statky vezdejší a člověk jde a ukájí
jimi svou smyslnost. Bůh mu dává zdravé, slíčné tělo,
a on jde & zneužívá je na zkázu svou ijiných.
On
zneužívá očí k pohlížení a uši k naslouchání věcí šered
ných, ničemných a svádlivých, on zneužívá jazyka
k pomluvě, k zlehčování jména Božího, k oplzlým řečem.
ku kletbě i falešné přísaze ; zneužívá drahého času marnou
kratochvílí, zneužívá rozumu k nevěře, srdce k zarytosti
a nekajicnosti, a tak všecky dary & dobrodiní od Boha

proti Němu obrací!
O, podiv

se nebe nad

člověkem ——a zžel toho

zeměl jednou rukou bere dobrodiní a v téže chvílí
druhou rukou metá jedovaté Šípy v srdce nebeského

Otce! Není-ližtedy hřích nevděkem
tím nejčernějším nevděkem
A vy, přátelé, sami
světě nic tak neboli jako
ó, ptejte se tamhle toho

k Bohu a sice

na světě. jaký jen může býti ??
to víte ze zkušenosti, že na
nevděk ztržený za dobrodiní.
otce, co zbělilo tak záhy jeho
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vlas. ptejte se oné matky, proč chodí se srdcem ztrápe
ným v hoří a pláči? a oni vám odpoví, že příčinou
toho je hrubý nevděk dítěte jejich.
Pověstný císař Basilius vyšel si jedenkráte na lov
do lesa. Po malé chvíli napadl jelena neobyčejné velikosti.
I hnal se po něm kopím aby ho skolil, jelen ale, vyhnul
se ráně a celý rozzuřený vrhl se na císaře, zachytil jej
za pás na své parohy a ukrutně jal se jím zmítati.
Sťastnou náhodou naskytl se tu jeden z dvořenínů císa—
řových, kterýž vida nebezpečí, přeťal mečem císařův
pás a tak mu život zachránil. U večer nebyla v paláci
o ničem jiném řeč, než o nehodě císařově a všichni
blahopřáli šťastnému vysvoboditeli k odměně, která ho
očekává. Co ale císař Basilius? — Tento byl z druhu
oněch hrdopyšných lidí, kteří stojíce na nejvyšším
stupni štěstí, nemohou toho snésti, býti komu nižšímu
něčím povinnovánu, aneb k díkům zavázánu. Co učinil
tedy Basilius? Pod falešnou záminkou, že dvořenín
onen opovážil se meč svůj na císaře tasiti, rozkázal
vyvésti jej veřejně ven a hlavu mu stíti. Tak na popra
višti viděli umříti ubožáka ti, kteří mu k veliké odměně
blahopřáli! —- —
Přátelé, rcete, co soudíte o císaři tomto.>

Nevře-li
hněvem spravedlivým krev v žilách vašich nad tím
ukrutným tyranem nevděčníkemP! — Ale pomalu,
přátelé, pravím vám, že hůře než Basilius učinil člověku
onomu, činíte vy Bohu svému!

Pohleďte jen tamto na obraz, jejž nám církev svatá.
staví v tento čas na oči! tu se podívejte, co učinil pro
vás Bůh, abyste nemuseli hořeti v ohni pekelném, vzpo
meňte na ty rány, na ty bolesti, na tu celou trnitou,
krví zkropenou cestu jeho, kterou kráčel na Kalvarii
s těžkým křížem na ramenou. Však znáte příliš dobře
tuto křížovou jeho cestu a víte také, že Kristus ježíš
to vše trpěl a umřel pro vás a za vás. — Ale nyní
mi povězte také, čím vy Mu odplácíte za toto zachrá
nění věčného svého života? — Ach, hůř, věru hůř, než

Basilius; neboť jak dí sv. apoštol Pavel: hříchy svými
opět a opět znovu křižujete Syna Božího a v urouhání
vydáváte.
Nuže, řekněte sami, kterak to mám nazvati? Tako—
výto zločin od křesťana na Kristu Ježíši spáchaný jest
nejen černým nevděkem, ale hanebnou zradou na Synu
Božím!
Země má své šelmy dravé, moře má své netvory,
ale horším nad ně netvorem jest hřích křesťana. ——
Víš nyní křesťane, čím jest hřích před Bohem?

Ach, již hodnou chvíli mluvíme zde o hříchu a dosud
nejsme u konce! ba, čím dále, tím hlouběji otvírá se
přede mnou jako černá propast zloba hříchu, že není
ani dna k dopátrání.
Avšak již z toho, co tuto řečeno, lze vám aspoň
poněkud pochopiti ohavnost hříchu. Poznaliť jsme, že
jest urážkou Boha, jakožto všemocného Tvůrce; že jest
vzdorem drzým a odporem proti Bohu, svrchovanému to
Pánu a králi; že jest pohrdáním — pohaněním Bohu do
tváře učiněným; že jest nejčernějším nevděkem proti
Bohu Otci a ohavnou zradou na Kristu ježíši.
Nyní chápeme jasně, že tedy křesťan každým dobro
volným a vědomým hříchem těžkým — právě jako onen
marnotratný syn — zpupně se staví proti Bohu, trhá
svazky, jimiž křest a svatá víra k Bohu jakožto Otci
iej poutá; že hříchem vypovídá Bohu Stvořiteli a Vyku
piteli svému poslušnost, odříká se svého Pána — odvrací
se od Něho a ve spolek vchází s ďáblem ll Ale přátelé
moji, tím není posud zúplna vyrčeno, co jest hřích před
Bohem. Neboť vězte, to ani mimo Boha nikdo z tvorů,
ani Maria Panna, ani anděl, ani kterýžkoliv svatý, ani
ďábel v pekle posouditi a oceniti nemůže, jediný Bůh
sám to ví a cítí — jaká zloba je hřích člověka.

Sv. Kateřina

Sienská žádala si na Bohu, aby

í vyjevil, jak asi vypadá hřích smrtelný v skutečnosti.
Avšak Bůh jí odpověděl: pohled ten že žádný smrtelník
)y nesnesl a ukázal jí podobu toliko hříchu všedního.
Me i ten spatřila tak hrozný, že, jak pravila, raději po
Fr. Herzoga

Postní řeči. C. I. »Marnotratný syn(.

2
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celý život by chtěla choditi bosýma nohama po řeřavém
uhlí, než-li ještě jednou cos takového spatřiti!

A sv. Magdalena

z Pazzis ještě na smrtelné

posteli opakovala: »Odcházím odtud, ale co jsem nikdy
pochopiti nemohla a ani teď nechápu jest, kterak se
může člověk a křesťan těžkého hříchu dopustiti la _—
M_*1Wv

z A v E R E K.
Vidíš, milý bratře v Kristu, co obnáší hřích !! —

— odloučeníse od Boha: »Nepravosti

vaše

od

loučili vás od Boha vašeho a hříchové vaši
skryly

tvář jeho před Vámi!: — tak prorok

Isaiáš.
.
() rci, pověz mi teď, 6 člověče, nikoli, jaks mohl
hřešiti, ale jak můžeš v zlobě té dále žití? kterak ti lze

v stavu smrtelného hříchu celé dny, měsíce a léta tráviti,
a nic si z toho nedělati, ba se ještě veseliti? —
Než, ty neslzíš? tys to snad podnes ani nevěděl,
co obnáší hřích, a myslel jsi, jako tak mnozí jiní, že
piješ čistou vodu, a zatím to byl jed. Avšak, ted' to
víš, ted' znáš hřích aspoň z té stránky ——
co tedy učiníš?

— či půjdeš i nyní za hříchem cestou syna marnotrat
ného ? Slyš !

O jisté Římance, jménem Tullia, vypravuje se, že
bažíc po trůnu, nechala vlastního otce zavražditi. Ale,
jakoby neměla dost na tom, rozkázala, když na své
projíždce městem spatřila mrtvolu otcovu na ulici, s vozem
po ní jeti, a to tak prudce, že krev vysoko stříkala.
Hnusný to-zločinl Než Tullia byla pohanka; my pak
jsme křesťané. O, nechtějme podobného, ba horšího
zločinu se dopustitil Nechtějme na voze smyslnosti,
k němuž zlá žádost a divoká vášeň zapřaženy jsou,
ujížděti dál a dále z domu Otce nebeského, nechtějme
slepě ujížděti mimo Spasitele tam v zahradě Getsemane
až k zemi klesajícího, krví se potícího, kterýž, prve
radostný pohled andělům, tu v smrtelné úzkostí se svíjí,

nemaje ani tolik síly zvolati: »Otče, chceš-li,

vezmi

ten kalich ode mne — však ne má, nýbrž

Tvá vůle se staňh

A cože způsobilo Mu tuto

úzkost smrtelnou? Myslíte snad, že nastávající utrpení
a smrt Jeho? O, nikoliv! Pravíť sv. otcové, že ne tak
utrpení Jeho, ale hříchové celého světa, tedy i naše,
i moje i vaše hříchy, ty se Mu v celé hrůze a ohavnosti
na oči stavěly, ty sevřely srdce Jeho takovou bolestí,

že zalkal: »Smutná jest duše má až k smrti..

A budete se tomu diviti po tom, co jsme dnes o hříchu
slyšeli ?

Iobracím se dnes obzvláště k vám, drahé duše
Kristovy, které právě věkem a svými poměry domácími
marnotratnému synu z domova odcházejícímu se podo

báte; k tobě tedy, odrůstající

mládeži!

Ivás

počíná více ten pokušitel vábiti a lákati do toho »krás
ného: světa. 0, synu a dcero křesťanská, již pocítila
jsi aneb brzy pocítíš také tu první nechuť v domě otcov
ském, již protiví se ti snad kázeň matčina neb přísnost
otcova, již ozývá se snad i ve tvém srdci touha po
svobodě, býti »svým pánem: a vésti život rozkošný jak
jiní . . . ó víš, co to je, milé dítě?! — Jsi také na od
chodu od Otce nebeského, jsi na cestě ke hříchu! 0, dítě
drahé, vrať se zpět v náruč otcovu, prosím a zapřísahám
tě, nedbej kamarádů svůdných, nespouštěj se Boha,
kostela, modlitby a svých dobrých rodičů — však uslyšíš,
kam to zavedlo syna marnotratného! —

»Po zn a ti hřícha, tento první krok pravého pokání,
jsme dnes učinili. Neodcházej nikdo z vás z tohoto místa,

anižhříchu.
bys učinil
se
—prve pevné předsevzetí: od dneška báti
:S tímto citem svaté bázně padáme k nohoum
Tvým, ó Ježíši ukřižovaný, pronikni srdce naše pravou
lítostí nad hříchy spáchanými. Ježíši, Synu Davidův,
smiluj se nad námi! Amen.:
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Ú v o D.
mladík z vážené rodiny pocházející a vysoce
' postavený přisel v masopustních dnech za maskaru
přestrojen k známému malíiis tou žádostí, aby mu místo
obtížné škrabošky tvář tak omaloval, by ho nikdo ne—
poznal. Malíř pilně natíral Štětcem tvář mladíkovu a když
byl hotov, vzchopil se tento & vmísil se ihned mezi
maškary na ulici se potulující, s nimiž provozoval ty
nejrozpustilejší kousky. Chátra se mu smála, chválu mu
pokřikujíc, děti házeli po něm blátem, ba on sám své
volně v kalužine se povaloval. V tom mu zaklepá nekdo
na rameno a jménem ho volaje vyčítá mu ostře sprosté
a snižující počínání jeho. Mladík se ohlédnuv, spatří
svého dobiého přítele. Hanbou, že je poznán, zardí se
až po uši a úprkem běží domů, vezme zrcadlo, a —
ó, hrůza! co vidí.?l svou čistou přirozenou tvář. Malíř
mu ji totiž neomaloval barvami, nýbrž namáčel Štětec
jen do vody, nechaje tvář, jak ji Bůh stvořil. Pro velikou
hanbu sám nad sebou Štítil se ted' mladík veřejnosti;
ano, složiv svůj úřad opustil svět a v tichém životě
klášterním nalezl radost svou. —
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jako mladík tento chtčl nepoznán oddati se rozkoši,
podobně i náš marnotratný syn chtěl užívati světa, aby
však nebyl viděn od otce a známých, odešel do ciziny.
Opustili jsme ho právě na odchodu z domova, an zmizel
se vším dědictvím zarmoucenému otci z očí. Ten jeho
spěch a chvat z domova, to nebyla radost, nýbrž touha,
aby již se zbavil té úzkostlivosti a sklíčenosti, která
jako řetěz-srdce mu svírala. Až tu teprv, když za lesem
zmizel i štít domu otcovského, tu se pozastavil. jakoby
kámen se srdce mu spadl, vzdechnul'si zhluboka: »Ha!
teď teprv jsem zcela na svobodě! O, slunečko, jak mi
teď mnohem krásněji svítíš, jak se všecko kolem, hory,
lesy, kvítí, ptáčkové, jak se na mne líbezně usmívají,
ó, světe, světe, jak krásný a rozkošný jsi !: — Ajakoby
se ani dočkati nemohl, kdy okusí již tu číši rozkoší,
bodl koně a — za nedlouho octl se v cizí zemi.
Co tu nčinil.> Střemhlav se vrhl do proudu svět—

ských radovánek, po nichž tak dlouho již toužil a počal
užívat všeho, co si jen srdce přálo. Nic mu v tom
nepřekáželo. je boháčem, je mlád, je svým pánem, může
teď trávit kde a jak se mu líbí, otec jej nebude více
z toho plísnit, a nikomu se nemusí zodpovídat, kde a zač
peníze utratil.
V krátkém čase shledali se kolem něho veselí přá
telé, arciť podobní jemu, jen o něco vybroušenější. Den
co den se s nimi schází, líbí se mu víc a více, a pije

s nimi na bratrství. Ha, jaký to veselý život mu teď
nastal! Oni jej obklopují jako nejlepšího přítele a snaží
se vyrážeti jej vypravováním, šprýmy, veselými kousky,
které i oplzlými, necudnými poznámkami umí opepřiti.
Syn marnotratný jest mezi nimi jako okouzlen, neboť
cos podobného doma nikdy neslyšel. Navzájem vypra—
vuje také kamarádům, jaká naučení mu starý otec dal
na cestu. I smáli se tomu ti bratří 2 mokré čtvrti,
smáli se tomu starému bláznu, — a on se smál s nimi!
Takový život se mu líbil, cítil se úplně šťastným.
Co dělali kamarádi, dělal také ——totiž nic — oddal se
úplně zahálce. A nač by se také dřel, říkali mu, peněz

_má dosť, a aby neměl dlouhou chvíli, hledá kratochvile,
jde z hospody do hospody, jí & pije co jen hrdlo ráčí,
platí také za kamarády, hraje s nimi v kostky a vždy
prohrává, slovem. neznaje cenu peněz, rozhazuje plnou
hrstí, co otec byl těžkou prací po letech nashromáždil.
Než, ani při tom nezůstalo. jako v kalném bahně
rodí se a bují ohyzdný plaz a hmyz, tak zahalčivý a hý
řivý život přivedl mladíka do nepravostí nejohyzdnějšících.
Těla rozbujnělého zmocnila se totiž náruživost nej
šerednější — chlípnost a nečistota, kterým se nyní oddal.
již vyhledává ty nejhorší pelechy neřestí, již tráví poblou
dilec nešťastný celé noci v křčmách při hudbě a obcuje
tam se spustlými společníky a ještě spustlejšími společ
nicemi, jichžto oplzlými šprými a necudnými zpěvy po
drážděn, oddává se hříchu, jenž mezi křesťany nemá ani
jmenován

býti. ——

O, synu nešťastný, kams' zabloudil? — kam jsi dal
rozum?
istý a cudný odešel jsi z domova a nyní se
oddáváš neřesti opačnél! O, jak jsi 'mohl ten nejdražší
poklad svůj do bláta zahodit? — O, špatně jsi začal!
— nesynovsky zachoval's se k otci, a ted' upadl jsi
mezi zlou chasu, která tě nejen o peníze, ale i o čest,
stud & čistotu oloupil
Než, co platno kázati zaslepenci takovému?
jako kámen s vrchu se kutálející nemůže a nezůstane
stát, až se dolů byl svalil: tak bez zástavy šlo to dolů
ise synem marnotratným. Veselý ten život v cizině
trval již hezky dlouho, již pozoroval, že mu peněz ubývá,
ale nedbal, ani si nevzpomněl, k jakému konci by to
přijíti mohlo, — až jednoho krásného dne nalezl měšec
svůj prázdný. Dohospodařil tedy s podílem svým; peníze
se rozkutálely, šat sestárnul -—odkud ted' vzíti ? — »Však,
co na tom,c pomyslil si, npomohou přátelélc Nouzí
& nedostatkem hnán jde tedy a klepá na dvéře těch,
kteří tak často za jeho peníze jídali a popíjeli, dovolává
se přátelství jejich, ale — hrozně se sklamal. Ponejprv
nejsou prý právě při penězích. podruhé zavřeli před ním
dvéře, potřetí na dlouhé prošení ——zkrátka ho odbyli,

_do—
“J
že mu nejsou nic povínnováni, že měl sám, dokud bylo,
lépe hOSpodařiti a t. d.

Ano, tak bývá vždy na světě; když je pšenice
z polí uklizena — odletí ptáci pryč.
Však, kdyby i chtěli ti »ctní přátelé: mu pomoci
——sami

nemohou,

poněvadž

v té zemi cizí

nastala

neúroda, nedostatek a konečně veliký hlad. — Co teď?
Kam se obrátit? — Kamž jinam, řeknete, než k otci.
Však o otci nechtěl zbloudilec ani slyšeti, raději
šel k jistému měšťanu té krajiny a padna mu k nohoum
prosil o chléb, o práci, slibuje, že všecko chce pracovati,
co se jen žádat bude. Měšťan ale znal jeho život —
k čemu vyžilého mladíka lze upotřebiti? k ničemu, leč
pásti vepře, práce to, která od pradávna považována
byla za nejSprostší práci posledních jen otroků. A jakouže
mzdu má nešťastník za tuto nekalou a obtížnou práci?
Více hladu, než chleba, takže sobě mnohdy žádal po
krmu, jehož se vepřům v korytech dostávalo ——ale ani
toho nedopřál mu ukrutný ten pán. ——
Nejmilejší, tu se opět pozastavme a vizme, jaký to

obrat, jaká změna stala se se synem marnotratnýml
Nešťastník! dobrého otce svého opustil, nechtěl býti
milovaným synem jeho, a zde je posledním otrokem
člověka cizího, ukrutného a lakomého. Začal na zlatě
— a skončil v blátě, žil nečistě — a proto musí pást

zvěř nečistou; co sil, to sklízí, »nebo kdo rozsívá

tělu svému, z těla bude žíti porušení !

Hle, přátelé, tak trefně vylíčil nám Spasitel náš na

marnotratnémsynu ovoce hříchu, totiž zkázu —

na těle a na duši.

A což, není-liž ten marnotratný syn věrný obrázek
zhýralého světa nynějšího? Kdy, ptám se vás, starcové,
kdy panovala taková prostopášnost, hýřivost &nečistota
mravů jako teď?! Ach, co je teď mezi námi podobných
marnotratných synů a dcer, již zhrdnuvše Otcem ne
beským nechali se svésti špatnými spolky, promrhali
vše, co jim Bůh udělil, ztratili víru, naději a lásku, stud,
čistotu a nevinnost srdce, zbavili se napomínání rodičů,

i výčitek svědomí, klesali hloub a hlouběji, až upadli
v otroctví onoho krutého pána — a kdože je to? ——
ďábel sám!

-— a pásli

stáda

vepřů, ——a co znamená

ta zvěř nečistá? — neřesti nejohavnějšíl

Tam vede hřích! Ano, přátelé, tak jako známe
s jistotou běh slunce a hvězd, tak jistě víme, že k po
dobným koncům přivede hříchkaždého, kdožkoliv se mu
zadá; a i to musí hříšník dříve dokonale poznati, co

z hříchu svého má.

Předmětem tohoto rozjímání budiž tedy odpověď

na otázku: kam přivádí hřích člověka? —

Do nejhorší bídy a zkázy, jak
I. na duši,

tak
II. na těle.
O, vy všichni, již slepě pospícháte za marnotrat—
ným synem — než půjdete dál, pojdte a poslechněte na
chvíli s upřímným srdcem, k jakému konci míříte, a co
jedenkráte sklízeti budete z hříchů svých.
\M „“M“—f

DÍL
jak ? ——pomyslí

1.

si snad mnohý

z vás ——dnes opět

o hříchu? což jsme již minule neslyšeli dost o tom,
proč ne raději o něčem jiném ?! — Nejmilejší, nejlépe
bylo by pro nás, vaše kazatele, kdybychom o hříchu
ani mluvit nemuseli ; nebo každá jiná věc na světě, a byť
sebe horší se zdála, má přec nějakou dobrou stránku,
ale na hříchu není ani jediné částky dobré, nechť jej
pozorujeme vzhledem na Boha aneb na člověka, vzhledem
na duši, nebo na tělo. -—

A proto ptáme se opět: »Co jest hřích ?
I. Vida hříšníka, kterak se, jak říkáme, zuby nehty
svého zamilovaného hříchu drží, myslel by člověk, Bůh
ví, jaký užitek nebo radost, spokojenost a štěstí z něho

má, an zatím tentýž hřích jest úhlavním nepřítelem jeho,
nejhorším škůdcem na těle i na duši. Vezměme jakožto
lepší částku nejprvé duší. Tu učí nás víra Kristova,
že stačí jediný těžký hřích, by pojednou přetrhal svazek
lásky, jenž člověka k Bohu a s Bohem pojíl, by rozevřel
šerednou propast mezi oběma. jeden smrtelný hřích.
a člověk přestal býti tím, čím prvé byl — miláčkem
Božím a duše jeho ztratila roucho milosti Boží, která
ji činila tak krásnou a spanilou jako anděly. Než, kterak
vám to jen vypsati nebo vyobraziti, byste poněkud po
znali, co to jest pro duši ztratiti milost Boží ?! —-Znáte

církevní

klatbu?

jest to ten nejtěžšícírkevní trest,

kterýž pro veliké provinění buď na město aneb i celou
zem uvalen býti může. V místě, tímto trestem stíženém,
přestane úplně všechen duchovní život. V smutečním
průvodu odnese kněz z chrámu nejsv. Svátost oltářní,
věčná lampa se zhasne a dvéře chrámu zapečetí. Zádné
svátosti se neudělují, žádná mše sv. se neslouží, není ani
pohřbu církevního. Umlknou varhany, umlknou zvony
——není v místě takovém

ničeho více,

co by na Boha

upomínalo. —
Moji drazí! tak Boha pusto a prázdno je i v duši
hříšníka. Odstěhoval se z ní Bůh, s pláčem odešeli
anděl strážce. zhaslo světlo víry a lásky, »ohavnost
zpuštěníc rozhostí se v ní. Ano, duše taková ztratí
nejen všechnu krásu svou, ale stane se ošklivou, ohyzd
nou před tváří Boží. Pravít' sv. Bernard:
»Pohled na
zcepenělého, napolo shnilého psa snesitelnější je člověku,
než Pánu Bohu pohled na duši v smrtelném hříchu po—

stavenou !( _

2. Ano, dušetakovájest v pravdě mrtva před
Bohem, t. j. tak jako tělo mrtvo jest, když je duše
byla opustila, tak zase i duše mrtva jest, když ji Bůh
opustil. A tak, jako ten nešťastný samovrah, když si
svévolně a při dobrém smyslu vzal život, jest a zůstane
na věky mrtev pro ženu i děti, pro svou otčinu, pro
příbuzenstvo, pro všecky a pro celý svět; tak mrtev
je hříšník pro Boha, pro církev i pro nebe. jest tedy
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v tomto smyslu živá mrtvola,

jest ratolest

od

kmene uťatá, která nemůže již ani růsti, ani kvésti. ani

ovoce vydávati. Stojí tu v zahradě Boží jako strom
bez listí, holý a prázdný; jemu není již nic platná
modlitba církve, pro něho není žádného obcování svatých
— žádné stráže andělů, žádného

nebe ——všecko

ceno, všecko mrtvo pro něj. Takové

neštěstí

smrtelný hřích pro duši lidskou!

ztra

jest

Poněvadž pak zkázu této smrti na duši nemůžeme
na své oči viděti. ukazuje nám Bůh slabý arciť toho
obraz na smrti tělesné. Byl jsem jedenkráte při smrti
mladíka. Čítalť teprv osmnáct let. Kvetoucího, plného
života a zdraví, viděl jsem jej ještě před třemi dny.
I duše jeho byla v nejlepším rozkvétání, neboť se chystal
vstoupiti do stavu duchovního. Tu z dopuštění Božího
pojedl ubožák cosi jedovatého. Přes všelikou pomoc
počal chřadnouti jako list na stromě a třetí den byl
mrtev. Přivolaný otec přijel krátce před pohřbem a žádal
si ještě jednou tvář dítěte spatřiti. Zvedli tedy víko

rakve — ale — probůh! jaký to pohled! jaký zápach!
Hrůza hrůzoucí pojala nás všecky z toho, jak zohyzděná,
až k nevypsání šeredná byla tvář ——
nedávno ještě krev
a mléko! — A přec slabý to jen obraz zohyzdění duše
lidské hříchem smrtelným.
3. Ale, budete se ptáti, což pak ten nešťastník
necítí &neznamená to sám na sobě. jak zohavuje hříchem
duši svou? nevidí, kam to s ním jde? — »O, synu mar
notratný, jdi a pověz jim to. co a jaký konec je očekává,
neustanou-li v hřešení !. ——
Než, marné namáhání; neboť
věztež, přátelé, to je ten nejsmutnější účinek hříchu, že

zaslepí

oči člověku, že ani dost málo netuší, v jak

smutném a nebezpečném stavu se nalézá, ano ještě se

vychloubá,říkaje: »Hřešil jsem, a co se mi smut

ného přihodilo řc —- Avšak, věz nešťastníče, věz, že
tenkráte je nemocnému nejhůře, když necítí již bolesti,
a nejhůře je také hříšníku, který necítí již duševní bídy
své. stojí nad propastí a nevidí ji, mezi ním & věčnou
smrtí jest již jen krok, a on ničeho neznamená, jest

slepý a hluchý ke všemu, a slepě běží vtříc své záhubě,
jako při požáru ovce. Kdybys je desetkrát z hořící
stáje vyhnal, hned se tam zas vrací a hynou v plamenech.

4. A co, cítí se tedy snad hříšník v stavu
svém spokojeným? má poklid a mír v duši
své ? _ Poklid? mír? -—O, moji drazí — ano, takový
poklid, takové ticho má v srdci, jaké bývá v přírodě
za letního vedra pod těžkým černým mračnem. Ano,
dobře, černý mrak je hřích, jenž jednak zakryje člověku
tvář Boží, a jednak celou tíží svou ulehne na jeho srdce
zubožené; a jako to ptáče před blížící se bouřkou ustra
šeně sem tam poletuje, hledaje úkrytu, tak i svědomí
hříšníka je plaché nepokojné. Od té doby, co vyřknul
rozhněvaný Bůh nad Kainem ortel: »tulákem a po—

běhlíkem budeš, a nenalezneš pokoje na zemi:

— od té doby stihne každého hříšníka tato kletba, a na

každém se vylňuje slovo Páne: »hříšníci

nemají

pokoje !. — neboť stud, lítost, strach a výčitky štvou
to srdce ubohé jako divé šelmy, ai když se někdy zdá,
že ten neb onen hříšník požívá pokoje a radosti, bývá
to obyčejně jen přetvářka, kterouž snaží se před světem
ukrýti svou vnitřní rozervanost, zatím ale doma mrzut
vstává z lože a mrzut ulehá; všudy jest mu v patách
zlé svědomí s výčitkami, takže sám sobě bývá na obtíž.
Ano, žádná muka na světě nejsou tak krutáv a trapná,
jako muka, jež člověku působí hřích! — Ci nevyznal
to teprv před krátkým časem jistý vrah, kterýž ač beze
všeho podezření ušel soudu, konečně po dvaceti letech
sám se udal a vyznal veřejně, že mu nelze déle snésti
tu trýzeň svědomí, jež dnem a nocí jej trápí, a že za
šťastného se bude pokládati, když k smrti odsouzen za
svůj zločin spravedlnosti zadost učiní. — Hle, tak trpké
ovoce přináší hřích člověku! — Avšak to není ještě

všecko! —

ného,

5. Vzpomeňme si, moji drazí, na syna marnotrat—
cože z něho učinil hřích! — Slyšeli jsme z úst

ježíše Krista, že se stal poslézeotrokem,

posledním

otrokem cizího a nemilosrdného pána, a co
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takový, že musil pásti a hlídati stádo vepřů! (,I) , jaké
to ponížení! — Velikého ponížení dostalo se, jak nám
dějepis vypravuje, také římskému císaři Valerianu, kterýž
u města Edessy od perského krále Sapora s celým
vojskem na hlavu poražen a ke všemu zajat byl. Vítězný
Sapor tropil pak se zajatým císařem hroznou svévoli.
V oděvu sice císařském, ale těžké okovy na rukou a
nohou musil jej Valerian jako otrok následovati, kamkoli
šel. Ano, když Sapor pokynul, musil se bývalý římský
císař vrhnouti na zem a jemu za podnožku sloužiti, by
mohl pohodlně vsednout na koně! Zajisté veliké to
snížení a potupné otročení pro bývalého císaře! — Ale

—pravímvám, ještěv horší a potupně-jí otr'octví

vrhá člověka hřích !! jakmile se smrtelného hříchu
dopustí, odstěhuje se, jak jsme slyšeli, ze srdce jeho
Bůh, a ďábel vtáhne tam jako vítěz a zaujme nyní vládu
nad celým člověkem. Hlava i srdce, oči i uši, ruce i nohy,
jazyk, rozum i vůle, všecko musí jej poslouchati a
k novým a novým hříchům sloužiti. Zádostí a náruži
vostí jako otroka spoutaného, pohání ďábel člověka
bičem divoké vášně dál a dál — že takřka není již ani
sebe mocen. — Podobného hříšníka, hnusné náruživosti
oddaného, napomínal duchovní se vší možnou výmluv
ností, aby se přec jednou vybavil z těch drápů ďábel
ských, by se tak nesnižoval a žil přec jako člověka t. d.
»Můj zlatý pane,: odvětil zhýralec, »to je všecko pěkné
a pravdivé, ale já zase vím tolik, že, když mne ta zlá
žádost pojme, pak nejsem již svým pánem, pak nevidím
a neslyším nic, pak, kdyby sám Pán Bůh stál přede
mnou a pode mnou se již peklo otvíralo — je mi to

jedno, nemohu jinakllc

—

_Nuže,může-li pak býti horšího a potupnějšího otroctví?
— Clověk, dítko Boží, miláček Otce nebeského, chlouba
andělů — vleče těžké okovy ďáblovy a otročí mu!!

A jakouže mu službukoná? — pase stádo vepřů.
Sv. jan Zlatoústý vykládá: vepře pásti, jest nečistá
myšlení přechovávati ; obírati se oplzlými řečmi, veřej
nými i tajnými ohavnostmi.

Ajakoužemzdu platí ďábel svým otrokům?
— hlad — »toužil býti nasycen mlátemc — ale ani
toho se mu nedostalo. To je ona věčně nenasytná žádost
hříchu, jež ustavičně volá: »dej, dej, jen tohle ještě, &
zase jen tamtoc — a i když jí po vůli učiní, již cítí
opět prázdnotu a znovu volá: »přines, přines to a ono!.
Hle, každé zvíře najde nasycení chtíčů svých, jen člověk,
který se k zvířeti snížil, je nenalezne, neboť »radost

hřešícího,< dí jmenovanýsv. otec, »jest mláto !: —
Bratře, sestro v Kristu! rozvaž — to činí hřích
z člověka! On poskvrní a zohaví duši jeho, on ji usmrtí,
on ji oslepí, oloupí ji 0 pokoj a spokojenost — ne
smrtelnou duši učiní otrokyní ďábla!
A to, příteli, činíš i ty své duši ubohé, kdykoliv
smrtelného se dopouštíš hříchu! Slyšíš? i ty strháváš
s duše své skvělé roucho milosti Boží a oblékáš ji v ne
čisté hadry ; kdykoliv těžce hřešíš, jakobys dýkou vraždil
duši svou, a smazal své jméno z knihy života; kdykoli
hřešíš, buď hněvem a zlořečením, neb nestřídmostí &
chlípností, jakobys násilím odňal duši svou Ježíši Kristu
a prodal ji v otroctví úhlavnímu nepříteli! I bohdejž,

bys uvážil slova Písma sv.: »Kteří činí hřích a ne

pravost, jsou nepřáteli vlastní duše svélc —
A čím to je, že se hříchů tak málokdo bojí a štítí?
— Poněvadž jako pravý jed hubí a zuří uvnitř, v duši,

jak nasvědčuje žalmista Páně:

>Rozpáleno

bylo

srdce mé a já v nivec uveden jsem, aniž jsem
co znamenal.: —

Však, žádná výmluval i zevnitř jeví se zkáza
hříchu: nejen na duši, ale i na těle.

DÍL

11.

Za panování Karla VII., krále francouzského, vy
pukla mezi Francouzy a Angličany válka, ve které se
oněm špatně dařilo. I vyslali tedy zvláštního posla ku

králi, aby mu vylíčil bídný stav vojska, ztrátu jednoho
města po druhém a žádal za rychlou pomoc. Posel
tento s velikým spěchem přišel ku dvoru královskému
žádaje s králem mluviti. Ale nastojte, král byl právě
zabrán do veselé hry s kavaliry a nechal posla čekati.
Konečně přišed, nevyslechl ani smutné poselství jeho,
ale vzal jej za ruku a uvedl do veselé společnosti. Zde
ukazoval mu rozličné své zábavy, vypravoval, jaké honby
a turnaje, hry a kratochvíle připravuje na příští dny,
a konečně ptal se mlčícího posla, jak se mu to vše líbí.>
Tento pak odpověděl: »Tuším, že na celém světě není
člověka, jenž by s takovou veselosti ztrácel statek svůj,
jako Vaše Veličenstvolc ——Přísné to slovo vzal si král

k srdci a ihned 0 vojska svá se staral. —
Než, moji drazí, co je ztráta měst a celých zemí

proti těm ztrátám, jež hřích působí člověkull

A podívejme se do domů těch největších hříšníků, a tu
se zhrozíme z toho, v jakém žertu, smíchu a veselosti
ztrácejí to, co nejdražšího mají -——
tu jedinou nesmrtelnou

duši svou! —
Jako marnotratný syn neustal, ale utrácel a roz
hazoval, až mu ničeho nezbylo a stál tu jako žebrák:
tak utrácí i hříšník z těch darů nebeských, víry, naděje
a lásky, až mu z nich nic nezbude, a ten, který nedávno
věřil ještě v Boha a věčnost, zbaví se i toho, jako
nějaké vymyšlené báchorky! — Ale i na tom není dosť.
6. Nač mnohý ani nevzpomene jest to, že hříchem

utrácí člověk,t. j. zbavuje se všech duchovních
pokladů

svých, ztrácí všechno, co dobrého byl prve

vykonal, jako modlitby a almužny, posty a kající skutky,
přemáhání a utrpení, i oběti, slovem jakékoliv zásluhy
o nebe si byl posud získal a ustřádal, o to všechno
oloupí jej smrtelný hřích. Moji drazíl toť hrozná ztráta,
že bychom to ani nevěřili, kdyby Duch sv. sám to ne

tvrdil. Ale v Písmě sv. čteme: »Když

spravedlivý od spravedlnosti

se obrátí

své, a činí ne—

pravost, na žádné spravedlnosti jeho, které
byl činil, nebude pamatováno, av hříchu svém,
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který byl spáchal, vtom zemí-elc'tak nalezneš
u proroka Ezechiáše kap. 18, verš 24. ——O, rozvaž jen,
jaké to neštěstí ! !
Dejme tomu, milý křesťané, že jsi celé národy na

víru obrátil, jako sv. František Xaverský, že jsi za svaté
evangelium

taková

muka trpěl jako

sv. Vavřince ——

jeden smrtelný hřích — a to vše je ztraceno, uražený
Bůh o tom nechce vědět a vymaže to z knihy života!
——Anebo, dejme tomu,

že jsi IO, 20, 30 let vedl zcela

svatý život jako poustevník, že jsi celé jmění své rozdal
chudým, dnem i nocí se modlil, a do krve bičoval tělo
své, v tu chvíli, co spácháš smrtelný hřích — je všecko

to ztraceno,a tyjsi předBohemučiněným žebrákeml
Ba, co dím, žebrákem — ten si může opět vypro
siti statků světa, neb jinak jich vydobytí, ale ty, hříšníče,
věz, dokavad jsi v stavu smrtelného hříchu, potud ne
můžeš si pomoci, t. j. potud nemůžeš nic dobrého, pro
nebe záslužného vykonati, tak jako strom od kořene
uťatý nemůže již žádného ovoce nésti; všecky tvé dobré

skutky jsou před Bohem mrtvé t. j. bez ceny. -
, slyš tedy! pakliže týden, měsíc nebo rok v stavu
smrtelného hříchu trváš, celý ten čas tvého života,
a byť to bylo padesát let, jest pro věčnost ztracen,
zmařen. Toť ztráta, tot“ neštěstí, které bys krvavými
slzami měl oplakávati!
O, hříšníče, víš teď, co to obnáší nejíti celý rok
a třeba idva, pět, deset, dvacet let k zpovědi? —
O, hříšníče, byť bys v kment a hedvábí se oblékal a
třeba i v královském voze jezdil — jak bídným, nuzným
žebrákem jsi před Bohem!
Tak přivede hřích člověka na mizinu, že z celého
podílu, jejž mu Otec nebeský na křtu sv. udělil, nic mu
nezbude, ba mnohdy ani ta upomínka na Otce a domov
nebeský. — jistý missionář setkal se jedenkráte s mužem,
jehož co dobré hodné dítě byl znal. Ale od těch let
svého mládí musil se člověk ten velmi změniti. Byl vždy
zamýšlen a zasmušen jako tmavá noc. Kněz, chtěje jej
potěšiti, otázal se ho jedenkráte, co mu schází? — ale
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ani slova odpovědi. Kněz mu dodává mysli a poučuje,
nemá-li snad srdce své v pořádku, to že se dá snadno
napraviti jednou řádnou zpovědí, zatím aby se jen častěji
modlil Otčenáš a Zdrávasf Na slova ta vyvalil muž
vytřeštěně oči na kněze a hlasem nejhlubšího bolu zalkal :

»Modl-itil.> — ach modlitilř — já se ale ne
mohu více modlitilc
»Do smrti,: dokládá kněz,
»nežapomenu na toto hrozné slovo.: -—Tak daleko při
vede hřích člověka,

že se ani více modliti nemůže!

——

7. Však, to je posud jen jedna stránka hříšníkovy
bídy. ale teď, kdybys nám, hříšníče, chtěl a mohl vy—

psati, jakých ještě jiných nepříjemností. protivenství,
soužení a trápení, nehod a neštěstí hřích tvůj ti způ-
sobil! Nejmilejší, hříšná náruživost, buďsi to kterákoliv,

jest nenasytnou

modlou,

která na člověku vždy

nové a nové oběti vymáhá. Občtuj jí duši, obětuj jí
čest, pokoj, svědomí, obětuj jí své štěstí a spokojenost
domácí — ona nemá ještě dost; žádá i tvé jmění do
posledního groše. pak žádá i tvé zdraví, a naposled
i tvůj život ——i tvou věčnost!

—

Kdo nám vypíše jen povrchně, jakou spoustu působí
hřích v člověčenstvu

——den po dni ?!

Pohleďme n. př. na nynější mládež; — kdo ji oloupil
o svěží krásu a bujaré zdraví těla, že se teď vleče na
mnoze bledá a zsinalá v tváři a záhy umírá, jako mrazem
Spálený květ;> — Kdo, ptám se vás, naplňuje nemoc
nice a chudobince, kdo naplňuje žaláře. porodnice a blá
zince? — Kdo klade zoufalcům oprátku na krk a vraždí
lid od novorozeňátka až do starce šedého? ——kdo?
Kdo moji drazí přivádí všecku tu bídu na člověčenstvo?

— nuž mluvte! Hřích, a zase jen hřích, ten nej-.
krutější tyran; ten ožebračí člověka dříve na duši a pak
na těle; ze zámožných rodin učiní žebráky, ze šťastných
manželů zuřivce, ?. nábožného mládence lotra, z čisté
dívky vražednici. jeden hřích přivleče mnohdy za sebou
celý řetěz horších a horších útrap ; přetrhá svazky lásky
a příbuzenstva, svazky pokrevní i přátelstva, rozdvojí
děti a rodiče, roznítí sváry a mstu v rodinách; hřích

zbídní člověka tak, že žádného zločinu se již neštítí,
vyrve mu ze srdce všechen lidský cit a učiní z něho
litou šelmu. Vší vraždy a všeho krveprolití první pří
činou jest vždycky hřích. Příklady zde uváděti věru
netřeba; vezměte kterékoliv noviny do rukou a najdete
tam vražd, loupeží a samovražd, o jakých nebylo jindy
slýcháno. A první zárodek všeho zla? — Hřích a zas

jen hřích. Ano jen »hřích bídné činí národy.< —
Však, jakobych vám do srdcí viděl, není-liž pravda,

že si tu myslí mnohý z vás: »O, tak daleko

to se

mnou nepřijdeh
——Ale nevěř, nevěř milý bráchu
ani sám sobě; nebo podáš-li ďáblu jedenkráte jen prst,
ba, dostane-li jen jeden vlas tvůj. než se naděješ bude
z něho řetěz, a ty na něm upoután. 0, již mnohý se
sklamal a mnohá se tak přepočítala! — V jistém mě
stečku zůstala jednoho dne 11hospody stát kára s velikou
bednou. Právě šli dva mladíci okolo, z nichž mladší
ukazuje na bednu prohodil: »tu bude zajisté nějaké cizí
divné zvíře k vidění ?: — »Kýžbys pravdu měl, hochu,:
odpoví na to s povzdechem vozka, hodí kus chleba do
bedny a vede koně do stáje. Podivnou řečí tou tím
zvědavější mladíci nahlédli dírou do bedny. Ale jaké
bylo jejich zděšení, když místo zvířete spatřili tam
ženskou postavu, sličné sice tváře, ale v rozedraných
hadrech, ana s hltavostí zvířecí vhozený chléb pojídala.
jaké to asi stvoření ?? __ Vrátivší se zatím vozka vy
světlil udiveným hrozný ten zjev následujícími slovy:
»Osoba, kterou jste měli za divoké zvíře, jest mojí
nešťastnou sestrou. Byli jsme oba dítky dobrých a
zámožných rodičů v nedalekém městě a všickni pospolu
šťastni. Tu přišlo k nám vojsko, jehož důstojník právě
u nás byl ubytován. Sličná postava mé sestry roznítila
v něm nečistou žádost, takže všecky prostředky vyna
kládal, aby ji omámil a svedl. Matka ji varovala, trestala
i prosívala i na kolenou zapřísahala : »dítě, měj cit aspoň
pro své staré rodiče !: ale zaslepená, omámená nešťast
nice neměla ani citu ani lásky k nám. Zatím, když byl
ničemník žádost svou nasytil, zanechal sklamanou'hanbě'
Fr. Herzoga

Postní řeči. C. I. »Marnotratný sync.
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To bylo nemocnému otci ranou smrtelnou. Ano, za pul
roku sklátila žalost i matku do hrobu, hříšnice pak sama
zšílela, my přišli o všecko jmění, nezbyl mi leč tento
vůz, na němž vezu nešťastnou sestru do blázince .'!. __
Tolik neštěstí skrze jeden hřích! ——

A jaké soudy a metly Boží přivedl hřích i na celé

národy

a celá pokolení

lidská!

——
Ptej se Písma

sv., co je hřích, a ono ti odpoví: Láska Boží vystavěla
na zemí pro člověka ráj blaženosti a hřích dědičný jej
zbořil. —- Láska Boží stvořila anděly a hřích z nich
učinil ďábly. ——Ptej se Kaina,
co je hřích, — a on
ti odpoví: hřích rozklál zem a napojil ji krví bratrovou,
hřích rozklál mé svědomí & naplnil je kletbou Boží!
——Ptej se Noema co je hřích — a on ti odpoví: hřích
otevřel propasti vod a zničil veškerý svět! — Ptej se

Sodomských a Gomorrhských,

co je hřích— a

oni ti odpoví: hřích metá oheň a síru s nebe a pohlcuje
v propast záhuby celé kraje a města! a t. d.
Nebe i země bude ti svědčiti, že počátek a pramen
všeho zla na světě je hřích; a podnes vyplňuje se slovo

prorokajeremiáše: »Trestati tě bude zlost tvá;
věz a viz, že zlé a hořké jest, opustiti Hospo
dina !( —
8. A nyní konečně: kam vede hřích po smrti.>
— Zemře—li člověk v stavu

smrtelného

hříchu a bez

dokonalé lítosti — v tu chvíli — vrhne duši jeho jako
veliká vlna tam v ono ohnivé moře: v tu chvíli — kdy
skoná a chce spěchat k Bohu do nebe — zadrží a od
mrští jej neviditelná ,moc — do ohně pekelného — do
ohně věčného !! — O, drazí přátelé! víte, co je to býti
v ohni? 6, to nevíte, to si nikdo představiti nemůže,
kdo toho nezkusil, — Bylo to r. l867., když v jedné
francouzské obci vypukl oheň a zachvátil domek chudé
vdovy tak náhle, že ani sama, ani dvě dítky nemohly
ven. Srdcelomný byl jejich pláč a nářek. Kdo je vy
svobodí? — Nikdo se nechtěl k tomu odvážiti. Konečně
vrhl se farář tamnější, kněz Laurent v plameny a za
chvíli vynesl obě dítky. Zbývá tam ale ještě matka!

I znova se vrhá sluha Páně v plameny a vysadil šťastně
i matku oknem, ale v tom již sřítil se hořící strop na
něho. S velikým namáháním vytažen jest sice ještě živ
z ohně, ale v těch plamenech byl nadýchal do sebe
ohnivý žár, celé tělo pokrývaly spáleniny. V hrozných

mukách volal tu k okolostojícím: »Přátelé,

dítky

mojel jen ne do pekla, jen do pekla ne! musí
to býti přehrozné, takhle věčně hořetilc —
O, rozvaž si to, milý příteli! máš-li v této chvíli
smrtelný hřích na svědomí : tu visíš již jen za jediný
vlas nad tímto peklem! a vlas ten
tvůj to život —
drží mezi dvěma prsty Bůh. tebou uražený a rozhněvaný
Bůh! Clověče! příteli! bratře! ——
dejme tomu, že pustí
Bůh vlas tvého života, a ty v tuto chvíli zemřeš, kde
že se octneš?

——O, ty to víš, ty to věříš, že by tě

peklo neminulo, že za hodinu můžeš se octnouti v té
propasti ohně a síry, a sžírati tě bude bolest a trýzeň,
pal a žízeň, a nikdy, nikdy na věky ani kapka rosy,
ani krůpěj útěchy nesvlaží útroby tvé — ty ubohá
duše

! !

—— -——

Takový je konec hříchu. Přátelé, povězte mi ted'.
kterak mám nazvati člověka toho, který věda to všecko,
přec ještě hřích miluje a hříchu slouží? —

z A V E R E K.
Než. dosti již o hříchu, celý půst bychom mohli

o tom jedinémrozjímati: co je hřích před Bohem,
a co učiní z člověka.
Na synu marnotratném vy
líčil nám Spasitel sám smutné následky hříchu: kterak
že zničí krásu duše a zohaví ji ; kterak že okrade člověka
o ten nejdražší poklad — pokoj srdce; kterak jej ožebračí
na duši i na těle a učiní z něho bídného otroka d'ábla
— zde i tam po smrti. Milý křestane, přehlídni si
v krátkosti všecku tuto bídu, přehlídni si pak ty potoky
hořkých slzí, jež tekly jiz a tekou podnes světem, ty
různice, sváry, vraždy a krveprolití, všecku, všecku tn

zlobu— víš pak úplně co je hřích? ——

O, ještě nevíš! Pojď se mnou ještě do Jerusalema,
na horu Olivetskou, do domu Pilátova, pojď a viz Syna

Božího Krista

Ježíše

! Od smrtelnéhozápasu

v zahradě Getsemane jest odvlečen a po celou noc
tupen a trýzněn, posmíván a uplván; napotom bičován
a s trnovou korunou na hlavě a s těžkým křížem na
ramenou vlečen jest na Kalvarii. Jdi za Ním, má duše,
a pak, až Jej spatříš na kříži v největších bolestech
umírati, pak uzříš a pochopíš, co je hřích; nebo to je

dílo hříchů vašich.

Vy, již z lakoty jiné okradáte

— vy jste ti Jidášové na Kristu Ježíši; vy, již zlost
a mstu chováte v srdci proti bližnímu, vy jste ti
zákonníci v radě; vy, již v noční době hříšné schůzky
držívate, vy jste žoldnéři, již v noci jdou lapit a týrat
Ježíše; a vy, již utrhačným jazykem bližního pomlou
váte — vy jste ti falešní svědkové proti Kristu svědčící;
vy pak, již přepych šatstva milujete a neslušným
oděvem se odíváte — vy věšíte Kristu plášť posměchu
na bedra; a vy zase, již nečisté žádosti těla a smilstvu
všelikému se oddáváte ——
vy bičujete tělo Jeho do krve;
vy pak, již pýchou a hrdostí hřešíte, vy hlavu Jeho
trním ovíjíte; vy, již zlořečíte a proklínáte, vy Mu pod
křížem ještě spíláte; vy, již nestřídmosti & obžerství
sloužíte — lejete Ježíši žluč a ocet do hrdla!

——Schází

ještě něco? Ano, nejsvětější srdce Ježíšovo! ó, vězte,
každý smrtelný hřích křesťana znova Jej ukřižuje a otvírá
nelítostným kopím bok Jeho!
Teď, ted' víš křesťane, co je hřích; teď jdi — a
máš-li chuť, máš-li tolik odvahy, jdi, a hřeš dále! —
Však ne, nikoliv ! dosti jest již na hříších předešlých,
ó, spočti si je, zvaž a změř pak, co ti přinesly užitku! —
Tyto sloupy chrámové ať jsou dnes mezníky a
rozhraním našeho života! »Až potud, příteli! a ne dál!:
Ať již jsi hřešil kdokoliv a jakkoliv, alespoň od této
chvíle chraň se hříchu!
Když vyjevil Buh sv. Teresii,
co je hřích, pravila :
»O, kéž bych teď mohla vystoupiti na tak vysokou
horu, by mne všichni lidé v širém světě slyšeli, nic bych

nevolala až do smrti, jedine to slovo: Lidičky,

žádný smrtelný hříchlc —.

jen

já pak ukončím dnes slovy umírajícího známého

hraběte Stolberga.

Kolem lůžka jeho shromáždili

se dítky a vnukové & prosili: »Drahý otče, povez nám
ještě něco hezkého a svatého.: Tu pozdvihl umírající

oči i ruce k nebi azvolal: »Má drahá Matko Boží

a vy svatí andělé Boží, zachraňte tyto dítky
moje od hříchu smrtelného!

-—Udrž je v mi

losti své pro to hořké utrpení Kristovo —
všemohoucí Bože Otče, Bože Synu a Bože
Duchu svatý. Amenlc'
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Obrat a sebepoznání.
Ye'xt: »Přz'pamínali [lm/u Tobě,
a' Baše, všecka [a'/a smí 1/ hořkosti
(KušeSíť,“
(Ísaz'a'š, 38, 15./

ÚVOD.
;; mlahoslavený Petr Gonzales byl muž urozený, bohatý,
g 73 nadaný duchem a krásné postavy těla, ale nebyl
podle svého kněžského stavu živ, nýbrž miloval hlučné
společnosti, plesy a hry. Zvlaštním způsobem přivedl
jej Bůh na cestu ctnosti. Bylo to právě o vánocích,
když ho došla zpráva, že k vysoké důstojnosti je povýšen.
Aby den ten oslavil, dal si nádherně osedlati koně a
v společnosti veselých přátel projížděl se městem. Právě
na náměstí, kde množství lidu bylo shromážděno, chtě
vzbuditi obdiv jejich, bodnul Gonzalez ostruhou koně.
Tento ale bujně se vzepnul a shodil pána svého a sice
nešťastnou — či vlastně Šťastnou náhodou do jámy plné
bláta. že ihned celý, ba i tvář byla tak pokálena, že
nebylo ani znát, jak zlosti a hanbou se zapálil. Místo
svými přáteli, provázen nyní celou smečkou uličníků se
posmívajících, pádil domů, a tu sklesnuv na pohovku
sám k sobě pravil: »Tak, tu máš teď, co's si zasloužil;
tak se ti odměňuje svět, kterému sloužíš! Takovou
hanbou, takovým posměchem na veřejném místě. Však
ode dneška i já úplně světem pohrdám — a chci sloužiti

Bohu !: — A. skutečně, držel slovo; míjel svět, šel do
sebe a stal se posléze velikým světcem. —

Tak to bývá ve světěčasto,že neštěstí

přivede

člověka k poznání sebe a bývá počátkem jeho

štěstí

Tak vedlo se i synu marnotratnému. Minulou neděli
opustili jsme jej v tu dobu, kdy v oné cizí zemi vypukl
hlad z veliké neúrody. Slunce stálo na nebi jako žhavý
oheň, záře jeho byly šípy smrtící; řeky a potoky až na
písek vysušeny, stromoví a rostliny vůbec poschlé na
padrť! zvěř řvala hlady a žízní po spálených lukách a
vypráhlých lesích. Drahota dostoupila nejvyššího stupně,
bída a hlad přistěhovaly se i do domů boháčů. — Pod
pahejlem uschlého stromu tamto na palouku sedí schou
lená lidská postava. Tělo vyhublé až na kosti, špínou a
vředy pokryté, halí něco bídných hadrů místo oděvu. Vy
haslé, hluboko vpadlé oči upírá tupě na stádo vepřů před
sebou. 0, kdo jsi ty zubožené stvoření ? — Však my jej již
známe, jest to náš marnotratný syn v službě pána svého !——
Ubohý, kdo by teď v tobě poznal onoho švarného
mladíka, jenž pln života a zdraví, 5 bohatstvím a s vy
sokými plány odcházel do světa ? ! Kdo by v tobě poznal
onoho šviháka, jenž ve všech plesích býval první osobou ?
-—Kam jsi to přivedIP! Tu si usedl unaven běháním za
nečistou zvěří, sám a sám, opuštěn od nevěrných přátel
a od celého světa, teď má kdy přemýšleti o své bídě.

Takováto samota,

moji drazí, je dobrá věc.

»Samotac — dí bl. Tomáš Kempenský — :jest matkou
svatých myšlenek, velkých úmyslů a mnohých duchovních
radostí.: Ano, v samotě se naučí mnohdy člověk za
hodinu více, než za celá leta v hluku světském, neboť
tu přichází k poznání, jehož v žádných knihách nenabude.
Samota i marnotratnému synu otevřela oči a pro
budila jej ze spánku hříchu. Zbloudilec počíná cítiti a
nahlížeti celou tu bídu svou — a jako po tmavé noci
ukáže se na ranním nebi první zlatá záplava, zvěstující,
že přijde den, tak i v srdci jeho zabřesklo světlo milosti
Boží a rozptýlilo tmu. Tu mizí všechen ten klam a mam

světa &rozkoše jeho ztrácejí pojednou ty mámivé &svůdné
barvy, jimiž je pokryla zaslepená žádost. ——»Tak, zde
máš ted, co jsi zasloužil: -— rozumuje i marnotratný
syn sám u sebe — »tak se ti odměnil ten svět za všecko,
cos mu obětoval! Co znamená jiného to tělo vyzáblé,
že hlady sotva nohy vleku, ty hadry, jež se mne brzy

spadnou? — Kde jest můj podíl otcovský, mé bohatství,
čest, přátelé, ty radovánky a kratochvíle? — kde jsou
mé krásné plány a naděje do budoucnosti ? všecko, všecko
to tam, jako mlhové zámky rozplynulo se v dým —
a co mi zůstalo? nic, než bída, sžírající hlad a žal v srdci.
O, kdo by to byl řekl, že tak ošemetný je ten svět,
tak klamné a nicotné jeho radosti ! !a -——

O, díky! první krok k lepšímu již učiněn. Márno
tratný syn poznává, že radost a rozkoš světa jest klam,
jest hřích, jest cisterna, která — jak dí sv. Písmo —
vody nedrží, jest sodomské jablko, z jehož povrchní
krásy se člověk chvílku raduje, uvnitř ale nalézá prach
a smrdutý popel. —

»Než, kdože jest vlastně příčinou této

bídy mě?!c — přemýšlí dále syn marnotratný ——
>nebyl jsem doma šťasten a milován? Co mi tam schá
zelo? — tam všeho, všeho v hojnosti & zde bída &
nouze! — tam nájemníci otce mého mají chleba do
sytosti — a mne, ,synu jeho, není zde ani přáno, mlátem
ukojiti hlad! — O, co jsem to učinil, že jsem odešel
z domu otcovského! kterak mi zbraňoval otec můj a já
přece odešel! A co jsem teprvé zde v této zemi páchal,
jak jsem tu řádil a hýřil — ach, nikdo jiný — nýbrž

já sám jsem původcem své bídy nynějšílc -—
Tak nahlédá hloub a hlouběji do duše své.

Od

té chvíle, co domov opustil, neučinil toho; pro samou
rozkoš těla zapomněl zcela na duši. A teď — co v ní
spatřuje? Jako tělo zhublé a zbídněné takovou nalézá
i duši svou: zpustošenou, zohavenou a poskvrněnou
nepravostmi a hříchy, před nimiž jindy se zhrozil.
Věru, kdyby byl před časem člověka tak zlého &
spustlého spatřil, s ošklivostí byl by se od něho odvrátil,

_.41—
a dnes musí sám sobě vyznati: »Ten bídník, ta ohava
jsem já !( —
Tak přišel tedy — píše sv. Augustin — marno
tratný syn k poznání sebe : samota přivedla jej k poznání
bídy, bída jej přivedla k poznání příčiny toho, totiž
vlastních chyb a hříchů. On se jme prohledávat své
svědomí, rozpomíná se na nepravosti, které spáchal, na
statky, které promrhal, na hanbu, kterou na se uvalil
— a to, že poznal své hříchy a uznal vinu svou, jest
již veliký krok opět k lepšímu.
O, synu, dobře's učinil, že jsi neodvrátil uší svých
od hlasu probuzeného svědomí; bylť to hlas volající
milosti Boží. 0, již počíná nad tebou svítati — brzy
vzejde den. Počátek nouze tvé byl počátkem tvého
sebepoznání a opravdového obrácení!
Tak jest, mojí drazí! jako když člověk mrtvicí
poražený počíná zase cítiti údy své a bolest v nich —
je zase čáka na uzdravení: tak je i s hříšníkem. Pokud
v své ohavnosti si libuje, jako by všecko bylo v nej
lepším pořádku, dokavad neprohlídne ten ďábelský klam
a sen hříchu: dotud není naděje k polepšení. Nejprve
musí sebe poznati, by se mu stav jeho duše zošklivil.
Pravít sv. jeronym: »Všecka dokonalost člověka záleží
v tom, když poznává, jak je nedokonalým.. —
jsem přesvědčen, drazí přátelé, že to, co jsme až
posud o hříchu byli rozjímali, hrůzou a ošklivostí vás

naplnilo, než dnes jedná se nám o to, poznati,

zda

v smutném tom stavu hříchu nevězí i duše
naše, a toto sebepoznání budiž prvním krokem k po—
lepšení, k pokání.
Poněvadž ale hříšník nemůže sám o sobě k tomuto
poznání přijíti, nepomáhal-li mu Bůh svou milostí, na
skýtá se nám tu dvojí otázka k zodpovídání, a sice:

I. Co činí Bůh, by hříšníka k poznání Sebe
přivedl?
a

II. Co má činiti k tomu cíli hříšník sám?

»ježíši ukřižovaný! Ty's sám nazval se světlem
světa, 6, pronikni dnes paprskem milosti své onu tmu
klamnou, v níž vězí tak mnohá duše hříšná, a přiveď ji
k poznání sebe. Za to pros i ty Maria, matko hříšníkůlc

DÍL

1.

Když byl člověk tak hluboko do hříchů zabředl, že
v zaslepenosti své již hřích ani za hřích nepokládá;
když byl srdce své tak od Boha odvrátil a zatvrdil, že
třeba po celá leta modlitby se zbavil; když tak pevně
drží ďábel duši jeho v okovech — jako syna marno
tratného; tenkráte dospěl nešťastný člověk až k tomu
stupni, odkud si sám již pomoci nemůže, nepomůže-li

mu zvláštní milost Boží, jak tvrdí sám Spasitel: »Žádn ý

nemůže přijíti ke mně, leč když

táhne jej.:

Otec můj

Než, byť i člověk takový po mnoho let byl za
pomněl na Boha, Bůh zajisté nezapomněl na něho. On
jej volal, zval, budil ze spánku hříšného, otřásal duší
jeho, aby se vzpamatoval, otevřel oči a podíval se, nad
jakou propastí stojí.
Ano, Bůh až podnes jako dobrý pastýř hledá ovečku
ztracenou, a neustává dříve, až ji nalezne, t. j. až hříš
níka přivede k sebepoznání a obrácení. Ptáte se, moji
drazí, jakým to způsobem Bůh činí? — Rozličným,
odpovídám, přerozličným způsobem a prostředků po
divných užívá tu podle své moudrosti a okolností hříš
níkových, tak jako řezbář podle tvrdosti dřeva rozličné
bere nástroje.

[. Nejprve volá Bůh po dobrém,

na příklad

slovem Božím. jak mnohý již, veden jsa Duchem svatým,
zabloudil do kostela, a tu zaslechl v kázaní právě něco,
co se hodilo pro jeho děravé a bolavé svědomí, jako
mast' na ránu, která ale táhne a štípe, až mu konečně
začne cosi hýbat a ozývat se v srdci jako otázka:
»Nejsem zrovna já takový? — neplatí slovo to právě

mně? — nebyl by čas, začíti už jednou jinaký životřc
— Jiného zase volá Buh hlasem zlého svědomí, který
se v něm mimo nadání ozve a jako pádným kladivem
počne mu bušiti do duše. anebo v tiché bezesné noci
jako příšerný hlas z hrobu naň povolává: »Hříšníče,
povstaň již jednou — již zdvižena nad tebou ruka Páně !.
— Tak na př. byl jeden otec, kterýž, spustiv se Boha,
oddal se nepořádnému životu. a často jsa opilý, trýznil
ženu, špatný dávaje takto příklad dítěti svému. Po
dlouhá léta modlívala se matka s dítětem za obrácení
jeho, ale zdálo se, že marně. Tu přicházela velkonoc,
a jeho dceruška, nábožné to dítko, připravovala se 5 ve
likou horlivostí k prvnímu svatému přijímaní. U večer
před tímto nejkrásnějším dnem v životě křesťana poklekla
ve své komůrce na zem a takto polohlasitě se modlila:
»Můj milý Bože. zítra mi hodláš prokázati tu největší
milost, jakéž ani andělé nemají, nicméně ale žádám si
na Tobě ještě jednu: Obrat našeho otce. ať se odřekne
ošklivého opilství. O ]ežíši! navrať nám otce našeho;
ne za sebe, ale za něho obětují Ti své první svaté při
jímání. O, neoslyš mne, Bože můj !: — Spustlý otec,
zaslechnuv dítě mluviti, přistoupil ke dveřím, naslouchal
a slyší modlitbu dítěte. A hle, to přemohlo tvrdé srdce
jeho. Vstoupí do komůrky. zdvihne dítě od zemi do
náručí a líbaje je praví: »Dítě, modlitba tvá již je vy
slyšena, tvůj otec nebude již píti! jdi teď a spilc —
A v skutku polepšil se a dostál slovu. —
2. jiného zas, který zadal celé srdce své světu, a
na světské marnosti si zakládá, probudí Bůh jako marno

tratného syna tím, že mu dá se dočkati trpkého
sklamání
ve světě. Vlastně neujde žádný hříšník
této trpké zkušenosti, a kdo jsi to ještě nezkusil, jak
marné a pomíjející, jak klamné a nicotné jest všecko to,
co ti svůdný hřích slibuje, zkusíš to ještě, 3 trpké to
sklamání otevře třeba i tobě oči. Neboť to je právě
ten ďábelský podvod při každém hříchu, že z daleka ti
jej ukazuje jako věc nevinnou, lahodnou, líbeznou a plnou
rozkoše, ale sotva že svolíš a po něm sáhneš, již také
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zkusíš ten klam a ucítíš hořkost a ošklivost jeho. A živé
toto poznání pomíjitelnosti a marnosti všech rozkoší
světa, co jest to jiného, než volající hlas Boží ! — O, kýž
by jej jen každý uposlechl tak, jako onen rytíř Roland
z Kremony! Súčastnil se totiž jedenkráte slavných hodů
královských. V novém nádherném oděvu strávil v spo
lečnosti nejvyšších knížat celý den a noc dílem hodo—
váním, dílem hrou a tancem. Když pak v pozdní noci
celý zemdlen a utrmácen vrátil se domů a svlékal se
sebe pocuchaný svůj šat, pravil sám k sobě: »Co je

teď ze všech těch rozkoší a radovánek, ze vší té nádhery,
jídel a skvostů? — Co mám vlastně já z toho všehořo
— A hle, smutek nad pomíjejicností světa naplnil srdce
jeho takovou hořkostí, že druhého dne opustil navždy
svět a vstoupil do kláštera.
jako tomuto otevřela marnost světa oči, tak jinému
zpovědnice, kde mu kněz mluvil tak dlouho do duše, až
se rozhodl a řekl: »ano, ode dneška chci býti jiný !:
3. Avšak mnohý hříšník již příliš ohluchl a v srdci
se zatvrdil tak, že po dobrém již s ním Bůh nic nesvede,

a proto zkouší ho po zlém, t.j. pošle mu do domu
kříže a soužení, navštíví ho neúrodou. požárem, nemocí,
neb jinou nehodou.
o, jak mnohý hříšník, jehož míra hříchů již již do
plněna, žije s ostatními světáky veselý život, jako ve
snách. Tu jej vytrhne Bůh z toho hluku světa a uvrhne
na lůžko bolestné. To je právě tak, jakoby zastavil jej
v slepém běhu a vzkřikl naň: »Stůj! a co zatím budeš
ležeti na lůžku, nahlédni trochu do duše své !: Tu leží
pak takový lazar na svém loži celé dny, týdny, měsíce
a leta. Když všecko již dávno v libém spánku odpočívá,
on beze spánku přemýšlí v té dlouhé noci sem a tam.
Napadne mu také otázka: >nezasloužil-li pak jsem sobě
sám tu nemoc? ——a čím? — čeho jsem se tak do
pustil? ——
jak to vypadá s minulým mým životem? —
co, kdyby tak dnes již Pán mne odtud povolal, jak by
to se mnou dopadlo?: — A proti takovémuto hryzení
v srdci není žádného léku v lékárně, tu nespomůže nic,

než svoliti, a duši svou jedenkráte důkladně vyčistiti.
A zkušenost také učí, že lidé obyčejně teprve takovouto
citelnou metlou se vzpamatují, a mnohý má jen jí co
děkovati, že ještě záhy spasil duši svou. Tak na př.
přinesli do obecné nemocnice jistého města člověka
pitím a všemi jinými ohavnostmi spustlého, jemuž těžká
kláda roztříštila nohu, takže mu musila být až po koleno
odejmuta. Poněvadž ale špatným životem byla krev
jeho celá pokažená, rozjitřila se rána, i kost se rozhnila
a v ní usadili se červi, užírajíce maso kus po kuse.
Hrozný to pohled ——a ještě hroznější bolest uvnitř!
A co nešťastník? Naříkal? Zoufal si? — O, nikoliv, ale
smutně hledě na hnisající nohu svou vzdýchával takto:
»Tak daleko — tak daleko to muselo se mnou přijíti,
abych se poznal! Tisíckráte mne Bůh volal a varoval
i napomínal. a tisíckráte já Mu slíbil polepšení — ale
tisíckrate jsem Ho oklamal a slovo své porušil. Teď
mne červi žerou, -— ha, za živa již musí žráti to bídné
tělo mě, a já se musím na to dívatil _0, aby jen duši
mou na věky nehryzl červ pekelný! O, smiluj, smiluj
se nade mnou o Ježíši ! l: —
Takovým a tisícerým jíným způsobem klepá, volá,
budí, křísí Bůh dobrotivý hříšníka, aby šel do sebe —

co ale hříšník?

Z většího dílu nevšímá. si ani hlasu

toho a nedbá naň. Všecko to volání Boží odráží se od
zatvrzelého srdce jeho jako hrách hozený o stěnu. Málo
jen těch, kteří poslechnou hlasu svědomí a jdou do sebe
řkouce se Savlem: »Pane. co chceš nyní, abych učinil ?:
— a mnohem více jest těch, kteří taková hnutí svědomí
svého hledí z hlavy zapuditi a sobě i jiným vymluviti,
to že jsou zbytečné vrtochy a p. Tak bývá přičinění
Boží milosti zmařeno a zúmyslná zatvrzelost a nekajicnost
hrozným

koncem “hříchu. ——

jak pak ty, milý křesťane, kterak asi to
s tebou

stojí?

I ty jsi — beze vší pochybnosti to

mohu říci ——také hříšníkem, byť jsi to nebyl ještě tak

daleko připravil jako marnotratný syn. Avšak, nevolal
i tebe Bůh, abys šel do sebe?— nezapírej, nevymlouvej
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jistě i tebe budil z hříšného spánku. Či neoti'ásalo

někdy slovo Boží srdcem tvým? nedojala tě nábožná
kniha? nebyl jsi nemocen? neburcovala tě z vlažnosti
tvé vzpomínka na smrt, na hrob, na soud a peklo?
Aneb, nenavštívil tě Bůh úrazem, nehodou, krupobitím,
neúrodou. nedostatkem. zmařením tvých plánů., ztrátou
některého z dítek tvých, neb jiným trestem? O, příteli,
vím to s neklamnou jistotou, že tak, neb jinak, po
dobrém neb po zlém i tebe již volal Bůh — ale ty, ty
jsi nechtěl viděti, nechtěl slyšeti, nechtěl rozuměti,
nechtěl chápati a uznati prst Boží; ty jsi utíkal před
Bohem, není-liž pravda, jako ta ovce ztracená dál a dál,
ale Bůh tě zase dostihl, zase našel a zase volal — ó, duše
drahá, jak dlouho chceš takto utíkati a vzdorovati Pánu
Bohu svému ? !

Poslyš ! jistý zatvrzelý hříšník vyhýbal se podobným
způsobem hlasu Božímu; již mnoho let štítil se kostela,
mše svaté, i velebné Svátosti, ač v srdci stále ho zne—
pokojovala myšlenka, že právě v nejsvětější Svátosti
oltářní přebývající Kristus ježíš láskou svou ho k sobě
volá. jednoho dne, jda městem, zaslechne za sebou hlas
zvonku. Uleknut ohlídne se, co to — a spatří kněze
nesoucího velebnou Svátost k nemocnému. Zatvrzelec
ihned se rychle uhnul do blízké ulice. Ale sotva že ně
kolik kroků popošel, přichází za ním i zvonek do téže
ulice. I vzchopiv se, běží rychlým krokem a skryje se
_za vraty jednoho domu. Ale nastojte! právě do téhož
domu příchází zvonek a za ním kněz z velebnou Svátostí.
Celý uděšen utíká hříšník co nohy stačí po schodech
nahoru. prvním, druhým poschodím až — sklesne zemdlen
u dveří nízké světničky na ponebí. Ale, slyš, slyš!
i zvonek za ním blíží se víc a více nahoru, již jest sním
i kněz a uděluje klečícímu požehnání: A tu nadešla
konečně ta chvíle, kdy pukla' ledová kůra na srdci jeho.
Se slzami v očích zvolá: »O, ježíši! dále již nemohu
před Tebou utíkati, a Tobě vzdorovati. Ty's mne dnes
dostihl a nalezl ovci ztracenou le Zatvrzelec šel skutečně
do sebe a smířil se s Bohem. —
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Nuže, milý křestane, pověz, jak dlouho ty již utíkáš
Spasiteli svému.> A on jde jako věrný pastýř stále za
tebou, ano i dnes tě zde na tomto posvátném místě
dostihl a volá tě tamto ze svatostánku.
O, nechtěj za—
tvrzovati déle srdce své před Ním — snad, snad tě volá
dnes naposled!
Ach, drazí moji! kdy přec udeří pro nás ta štastná
hodina, kdy probuzení hlasem Božím půjdem do sebe?
Bůh zajisté neopomenul učiniti nám, co na Něm jest,
toliko nám přísluší_ teď zkoumati srdce i ledví své a

poznati sebe. —- »Clověče,

poznej sebe sama!.

měli již staří Řekové zlatým písmem na chrámě psáno,
a sebe důkladně poznati, jest také prvním a nejdůleži
tějším krokem k sv. pokání; neboť jako lékaři nelze
hojiti nemocného, pokud neví, co mu kde jest, podobně
nelze mluviti o pravém pokání a polepšení, pokud hříšník
nepoznal chyby a hříchy, a celý stav duše své.
Takové zkoumání svého života nazýváme obyčejně

zpytování

svědomí

— a jest to netoliko důležitá.

ale i—nezapomínám toho ——
dosti těžká věc, a mnoho,
bohužel, mnoho jest křesťanů těch, kteří ji berou na
lehkou váhu, a nedbale, jen tak ledabylo ji odbudou;
ba, mnozí snad již ani nevědí, jak si tu počínat.
Za tou příčinou chci vám v krátkosti připomenouti,

co tu má hříšník činiti, jak si počínati při
zpyt ování svědomí a čeho se při tom vystří
hati?

— o čemž v díle druhém.

DÍL

II.

Především nepust'me z mysle, že zpytování svědomí

má býti tolik, co důkladně poznati

duši svou.

I. Kdo tedy práci tu chceš předsevzíti — seber

nejprvé

mysl

svou! — Co tím míním?

Jako

marnotratný syn vzdáliti se od hluku všedního života &
uchýliti se někam stranou, třeba do tiché komůrky, a tu
zapomenout na všecken ostatní svět, jakoby tu byl jen

Bůh, jakožto soudce, a ty, co obžalovaný, před ním.
Neboť zkušenost učí, že uprostřed hluku světského, kde
člověk rozličnými starostmi 0 dům a rodinu, o obchod
a své řemeslo a t. d. jest obklopen a roztržit, nelze sebe
poznati; až, když umlkne všecko vůkol tebe, co tě na
svět pamatuje, tu teprv vystoupí před tebe jako z hrobu
celá duše tvá. Proto všichni svatí, a vůbec ti, již chtěli
duši svou jedenkráte spořádat, vyhledávali tichou sa
motu. Tak na př. Mojžíš odcházel na poušť, kde toliko
s Bohem a svým povoláním se obíral, a tu mluvil také
Bůh k němu. Tak činili proroci Starého Zákona na př.
Eliáš, tak činil sv. Pavel, sv. Jeronym, živ jsa mnoho let
o samotě blíže Betléma, tak sv. Benedikt a tisíce poustev

níků. Pravíť Hospodin o duši člověka: »Povedu

poušť a mluviti budu k srdci jejímulc

ji na

——
Ne

musíš arci hledati po ušť, nýbrž jen tichou samotu, třeba
zde v kostele neb jiný osamělý koutek, a tu spatříš
skvrny & rány na duši své, o nichž jsi sám ani nevěděl.
2. Když jsi byl náležitě duši svou připravil, ne
opomeň nikdy, prve než se dáš do zpytování, Boha

vzývat

za osvícení,

neboť, je-li milosti Boží ku

každému dobrému skutku potřebí, tím více k tomuto
těžkému dílu, při němž ti nikdo na světě pomoci nemůže,
leč Bůh sám. Neboť rozpomenout se na všecko, čeho
se člověk, neřku po rok a více let, ale jen za čtvrt roku
myšlením, řečí a skutky dopustil — ó, kdo z nás, přátelé,
má takovou paměť ?! A dále má to srdce lidské tolik
hlubokých záhybů a skrýší, t. j. rozličných náklonností
a hříšných návyků, a ty jsou tak tajny a oku lidskému
nepřístupny, že je toliko světlo Boží může proniknouti
a objeviti. Proto všichni svatí co nejvroucněji tohoto
světla Božího si vyprošovali, jmenovitě sv. Teresie
pokaždé před zpytováním svědomí pokleknouc, plna roz

nícenostise modlila: »O, Duše svatý,

zde ležím

na kolenou před Tebou, a prosím za pomoc a

osvícení Tvé, abych nedajíc

sluchu své

samolásce, poznala hříchy své tak, jak Ty
sám je znáš !:

3. Pomodliv se takto k Bohu, představ si Ježíše Krista
jako budoucího soudce svého na trůnu, jemuž přísný

máš složitiúčet a rozpomínej

a kde jsi byl naposledy

se především kdy

u sv. zpovědi a jak

jsi ji vykonal?
Rozpomeň se dobře, zda nebyla
některá z tvých minulých zpovědí neplatná,
buďsi pro
nedostatečnou lítost, nebo špatné zpytování, aneb že jsi
zúmyslně některý hřích zamlčel, aneb pokání uložené
nevykonal. V takovém pádu musil bys tuto minulou
chybu dříve napravit. Rozjímej též u sebe, zda od po—
slední zpovědi jsi aspoň o něco se polepšil? — Pak
teprve obrať pozornost svou na své nové poklesky, jichž

jsi se od poslední zpovědi dopustil proti
10. Božím & 5. církevním

přikázaním.

Vezmi

hezky jedno po druhém a rozpomínej se, jak jsi je za
choval? ——Sv. Karel Boromejský praví:
>Při každém
přikázaní má se hříšník pozastaviti a rozvažovati, zda-li
je přestoupil myšlením, řečí, neb skutky aneb nekonáním
toho, co činiti měl.: — Tu tedy třeba dobře rozeznávati,

nebo jak praví Písmo: »Člověk vidí to, co zevnitř

jest — Hospodin pak hledí v srdce!: — jsouť
dobrovolnázlá myšlení a žádosti,

byťby se onich

i nikdo na světě nedozvěděl, nicméně hříchem, a sice
hříchem, jejž právě mnozí při zpytování svědomí zcela
opomíjí, a tím v nebezpečí se vydávají konati neplatnou
zpověď. Z té příčiny neopomeň, milý křesťane, tázati
se sebe: zdali jsi podobné myšlénky a žádosti zlé v srdci
svém schválně nevzbuzoval, jimi se rád neobíral, v ně
nesvolil, byť i to nedošlo k skutku. Hříšné jsou před
Bohem i zlé řeči, a bude-li, jak dí Písmo, musit člověk

jedenkráte zodpovídati se z každého »marného: slova,
tím přísněji bude souzen pak-li lhal, jiným na cti utrhal
a pomlouval, proti svaté víře, rouhavě neb oplzle mluvil,
klel, zlořečil a t. d., neboť, nelze věřiti, že by ctnostné
byl živ ten, jenž zlé mluví.

Dále, vzpomínaje na hříšné

skutky,

rozpomeň

se dle možnosti i na počet těchto hříchů, poněvadž není
jedno, dopustiti se těžkého hříchu jen jednou za dlouhý
Fr. Herzoga
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čas a dopustiti se ho desetkrát za den;

dlužno též při

tom určitíi druh hříchu, i bližší okolnosti

času,

místa a osob, které jej bud' zmenšují neb zvětšují; není
zajisté stejné, pohoršiti jednu osobu, neb pohoršiti deset
osob posud třeba nevinných. — Konečně rozpomen se
každý netoliko na to, co jsi zlého učinil, nýbrž také

co jsi dobrého opomenul

a zanedbal, jmenovitě

ohledně povinností svého stavu, jako otec neb matka,
jako hospodář neb hospodyně, jako mistr, představený

at. d. a posléze hled vypátrati svůj nejmilejší

hřích,

t. j. ten, který jest vlastně pánem v srdci tvém a který
obyčejně všeliké tvé pokání brzy zmaří. —
Nejmilejší, to je zpytování svědomí, a takovýmto
způsobem se musí díti, má-li býti co platné.
»Alec — slyším tu mnohého z vás se diviti —

»ó, Bože, kdopak to může všecko tak přísně

bráti ! Pc — Ale já směle odpovídám: může každý —
avšak mnozí tak nečiní, a -—jak jsem již podotkl—právě
při zpytování svědomí velikých chyb se dopouštějí,
z nichž některé k vaší výstraze zde uvedu.
]soutě nyní mnozí křesťané, kteří před svým vlastním
svědomím mají ukrutný »rešpektc a štítí se dost málo
odhrnouti závoj s duše své a jí se do tváře podívati.
Proto po celý život o ně tak málo se starají jako ——
o čínského císaře; že ale přece jednou chtěj nechtěj
budou a musejí účty skládati, na to nevzpomenou. Oni
cítí sice dobře, že není v srdci jejich všecko v pořádku,

jak by to mělo býti, ale neveszu

si tu práci řádně

to prohlednouti, a domlouvá-li jim někdo, aby aspoň
0 Velikonocích šli k sv. zpovědi, tu jen s největší nechutí
tak učiní. Nedivím se jim ale pranic, poněvadž čím déle
se svědomí tak ladem nechá ležeti, tím těžší musí býti
je vypleti a u5pořádati.
jiní pak, chystajíce se k správě Boží, jsou velmi
pohodlní,
za malou čtvrt hodinku přehlednou zběžně

desatero Boží, a jsou hotovi. Ano, přeběhnou

je

právě tak, jako ta plachá srnka v lese přes všecko běží
— a jen tu a tam, co jim u některého příkázaní při

) l

padne, si pamatují, a — žpytování svědomí je odbytol
Na př. první přikázaní Boží zní: »V jednoho Boha
budeš věřiti la — »tu,<<— praví sám k sobě takový
pohodlný — »jsem nehřešil, věřímť pevně vjednoho Boha,.
— a již jest hotov a jde dál. Páté přikázaní zní: »N e
zabiješ !: — »Proti tomu jsem se také neprohřešil,

žádného jsem nezabil.: Sedmé: »Nepokradešlc
_—
:Také jsem neokradl nikoho.: A tak to jde šmahem
dál, konec konců neshledají za celý rok nic, leč něco
všedních hříchů! Ze ale v prvním přikázaní se zapovídá
i rouhavé věci proti Bohu čísti, psáti, mluviti, poslou—
chati, rozšiřovati aneb jen mysliti, — že se tu zapovídá
i na milosrdenství Boží lehkovážně se spolehati, neb nad
ním zoufati, pověry tropiti a mnoho jiného více; že páté
přikázaní zapovídá netoliko zabiti, ale i nenávist, hněv,
všeliké nepřátelství, pomstu, sváry, různice, pohoršení

at. d. at. d., na to nevzpomene nedbalec.
Mimo to všickni hříšníci, zpytujíce své svědomí,

více neb méně sami sebe klamou

a šidí.

Majít

se příliš rádi, žádný hřích, žádnou vinu nechtějí na sebe

připustiti, říkajícepak: »věru, ani nevím,
se zpovídati ! Pc —

z čeho

Aj, aj, přátelé, jste snad světější, než byl apoštol

sv. jakub, jenž dí: »v mnohém hřešíme všickni !<<
— Aneb jste nevinější než sv. jan, miláček Páně, kterýž

píše: »Díme-li, že hříchu nemáme — lháři

jsme !: _Iste čistší snad než byli sv. Teresie, sv. Karel
Borom., sv. František Borgiáš a_jiní a jiní, kteří často,
ba denně se zpovídávaliřř — O, nikoliv světější, ale

nesvědomitějšíl

Neboť, řekněte mi jen, odkud to, že malé dítky
vědí tolik hříchů na sebe, čím ale starší jsou, tím méně?
— Arcit, s tím svědomím člověka jest to právě jako
s oděvem. Pokud má nový oblek, vidí na něm každý
prášek & dosť malá skvrna jej mrzí; je-li ale již více
obnošen, není skvrny již tak znáti, a člověku jest to
jedno, o jednu skvrnu více nebo méně. — Anebo kdo

své svědomí zpytuje dle toho, co svět za hřích po
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čítá

a když nalezne těžký hřích, z lásky k sobě jedno,

někdy obě oči zavře, & nevidí pak. — Pak arci se ne
divím, že takový hříchů na sobě neshledá a neví pak,
z čeho se zpovídati.
Ale, přátelé drazí, co je to platné člověku.? ——
jest

to jen klamání sebe a Boha! Boha ale neoklameš nikdo,
nýbrž jen sebe. Přísným okem, ostrým zrakem musíme
sebe a své vady souditi. Vždyť víte, že na př. v krůpěji
vody okem pouhým také ničeho nevidíme, vezmeme-li
ale drobnohled, spatříme v ní tisíce rozličných zvířat se
hemžiti. — Čím přísněji soudíš sebe ty, tím milosrdněji
bude tě jednou

souditi Bůh.

— ——

Nejmilejší, ještě jednou opakuji: má—lizpověď a po

kání vůbec za něco státi, záleží nejprv a nejvíce
na tom: dokonale sebe poznati -——
přísným a

věrným zpytováním

svého svědomí; a bez

toho nemůže býti o pravém polepšení ani řeči. -—Právě
mi tu připadá následující příběh: V jistém městě žil
boháč, který ale poslední čas svého života, jak říkáme,

šel dolů se svým bohatstvím, aniž sám mohl vypátrati
příčinu svého úpadku. Nebyl hráčem, nebyl pijanem
nebo marnotratníkem, hospodařil jako jindy, a přec den
po dni chudnul. Přítel, kterému si to stěžoval, dal mu
následující radu: »KUp si lucernu, rozdělej do ni světlo
a prohledej časně z rána a pozdě u večer stodolu a stáj,
sýpky, sklepy a špižírny, slovem celý dům.: Boháč, maje
to za pověru, usmál se, nicméně ale uposlechl. Pozdě
večer obchází dům, a ejhle : ve sklepě nalezl chasu statně
pOpíjeti; ve stodole zastihl vlastního syna, an měřil
obilí židu do pytle; v čeledníku se peklo & smažilo, a
ženská čeládka hodovala za stolem & t. d. Všudy se
ulekli pána svého jako ducha, neboť bez slova odcházel.
Časně z rána, vezma svítilnu, obcházel opět, a hle, tu
zas nalezl všecko v hlubokém spánku & musil buditi ku
práci. ]en krátký čas vykonával pilně tuto obhlídku
svého domu a hle, štěstí se k němu opět navrátilo. —
Podobným hospodářem duše své jest každý člověk a na
pilném prohledávání & zkoumání svědomí závisí, byť ne

Časné, jistě věčné blaho jeho. Protož, nech sobě každý
z vás na tom dobře záležeti, abyste spravili svou
minulost, jinak se vám nepovede zaěíti nový bohumilý
život, právě tak, jako kdyby někdo se starými dluhy
otevřel nový obchod.

O, nejděte, drazí moji, ani dnes kolem trpícího
Ježíše bez povšimnutí, ale vizte, jak zraněn na celém
těle s těžkým křížem potácí se na Kalvarii! I vy slzíte
a pláčete nad Ním, jako ony útrpné ženy jerusalémské,
ale i k vám se On dnes obrací se slovy: »Neplačtež
nade mnou -— ale (jděte do sebe, poznejte vinu svou)

a plačte nad sebou &dítkami vašímilc

Hle, ještě vás neopustila milost Boží, ještě vás
hledá a volá, ó, uslyšte dnes hlas pastýře svého. volá
snad naposled!
Komu ale z vás zdá se to býti příliš těžké, ba skoro
nemožné, aby po mnoha snad letech svědomí své zas
očistil a spořádal, kdo se toho bojí a hrozí — pro toho
vím ještě jinou pomoc!
Marie Egyptská byla v mládí svém také velikou
hříšnicí ; bylať po 17 roků všem prostopášnostem oddána.
I zaslechla jedenkráte, že bude v jerusalemě veliká slavnost
povýšení sv. Kříže, při čemž se veliké množství lidí ze
všech končin sejde. I vydala se také na cestu. Ne sice
z pobožnosti, nýbrž z pouhé všetečnosti byla žádostiva
spatřiti kříž Ježíše Krista. Ale nastojte! v bráně kostela
zadržela ji zpět jakási tajemná moc, že, ač třikráte
se o to pokoušela, nebyla 5 to práh překročiti,
a hanbou se rdíc, musela odejíti. A hle, to jí otevřelo
oči. I pochopila, že ohavnosti a hříchové její brání jí
vstoupiti do chrámu. Celá rozlítostněná utekla se na
osamělé místo, kdež se obraz Marie Panny nelézal, Tu,
vrhnouc se na kolena a hořce plačíc, se modlila: »Svatá
Panno! Nejsem sice já, nečistá hříšnice, ani hodna
k Tobě, neposkvrněné, očí pozvednout; poněvadž ale
Syn Boží, kterého jsi porodila, proto zemřel, aby nás
hříšníky vykoupil, prosím Tě pro jeho vylitou krev
pomoz mně bídné a vypros mi tu milost, bych svatý

kříž Jeho směla spatřiti, a já Ti slibuji, že nikdy již
nevydám tělo své nečisté žádosti, ale opustím svět a
půjdu tam, kam Ty mně pošleš — Maria, útočiště moje!c
Modlitbou posilněna šla nyní hříšnice a volně vešla
do chrámu. Když pak byla uctila sv. kříž, vrátila se
k obrazu Rodičky Boží a prosila, aby jí nyní ukázala

cestu k novému životu &uslyšela hlas: »Půjdeš-li

jordán,

nalezneš

za

pokojelx — A hříšnicešla, a

v poušti zajordánské strávila plných 47 let v přísné ka
jicnosti, až ji Bůh co světici k sobě povolal.
Hle, jako této hříšníci otevřela Matka Boží oči a

zjednala jí milost pravého pokání:

tak učiní itobě.

Nuže, pojď jen hříšniče, pojď k Matce Boží — nevíš-li
si rady s hříšnou duší svou svěř se Marii, svěř se a pros,
Ona ti jistě pomůže na cestu pokání. A netoliko tobě,
ale nám všem aby dobrý Bůh tak učinil, volám s proro

kem Páně:

»Pane, otevři oči těmto, ať vidí duši svou !(
Sejmi slepotu, klam a faleš svědomí jejich, která by je
do spánku pekelného ukonejšila. — O prosím, Pane,

vzbud' v nich hlas svědomí.
nedá pokoje, ať
poznají, a uznají
stoupí odhodlaně
uvede je k Tobě

ať jim ve dne v noci

neustane dříve, až půjdou do sebe a
hříchy své tak, jak Ty je znáš a na
cestu pravého pokání, kteráž jediná
v radost věčnou. Amen.
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IV.

Lítost a rozhodnutí.
»Nyní —pravz'Haspudz'n — obratíe
iť že „má [o'/jm srdcem ným,
fox/em, plríťem a kyž/ením, a roz
!r/me'ťc if(/Ct: raš.—", a m:

Z'ua'ť/c

ram-lm

[fot-"l. II. 12./

ÚVOD.
* 'v. Ansgar, apoštol severní Evropy, měl ve svém
, *„l mládí následující sen: Zdálo se mu, že bloudě

pustou krajinou zabřednul do bahna, z kteréhož jen
s největším namáháním se dobýval. Za močálem ale
spatřil rozkošnou krajinu a cestu květinami posázenou,
na níž množství krásných paní v bílém rouchu se pro
cházelo. Ihned poznal mezi nimi bl. Pannu Marii, krá
lovnu nebes, a svou zesnulou matku. I chtěl k ní pospíšiti,
ale nemohl ani nohu z bahna vytáhnouti, nad čímž se
rozplakal. Tu praví k němu nejblah. Panna: »Synu
můj ! chceš—li se k matce

své dostati,

musíš se prve

obrátiti a zanechati svých chyb a hříchů, do nichž jsi
zabřednul. Buď již poslušným, mravným dítkem a pak
po čase k nám přijdešlc ——Malý

Ansgar porozuměl

tomuto snu. Porovnávaje krásu oné půvabné krajiny,
kde Marii Pannu a matku svou byl viděl, a ošklivé
bahno, které mu překáželo k nim se dostati, pochopil,
že to jest jeho dosavadní rozpustilý život. I zastydčl se
sám nad sebou, odložil své chyby, polepšil se důkladně,
stal se po čase horlivým apoštolem víry Kristovy a
posléze svatým.

Podobně učinil i náš marnotratný

syn.

jak minule jsme slyšeli, kterak bídou a velikým hladem
dohnán šel do sebe, t. j. přemýšlel o svém přesmutném
stavu a o příčině jeho. Přemýšlel a rozjímal v samotě
až se mu oči otevřely a poznal, jak zrádně jej svět
oklamal, poznal, že všecky rozkoše světské, jímž s duší
tělem byl oddán, jsou vlastně ošklivé bahno, do něhož
zabřednul; ba, že jsou jen bídným klamem ďábelským
a ničím jiným. ——»O, zrádná cizino:

zalkal — »ty's

mne oloupila o vše dobré, skoro i o život a dalas' mi
smrt a s ní všecko zlé [a —I zkormoutilo se srdce jeho
velikou hořkosti nad vlastní bídou, on sám sebe politoval,

avšak lítost

ta nebyla, leč přirozená jen bolest

z hrozných následků nevázanosti a prostopášnosti jeho.
Naříká a kvílí, právě jako hladem hynoucí žebrák. —
Srdcem jeho zmítaly jako nepokojné vlny mořské
hněv na zrádný svět a ještě zrádnějšípřátele, o šklivos t
nad spáchanými ohavnostmi a lítost, že sobě nyní z té
bídy pomoci nemůže, ba že snad ode všech zapomenut
v ní zahyne. Ke všemu tomu vzpomněl si na otce
svého. I vidí v duchu přísnou jeho tvář, slyší, kterak
v hněvu spravedlivém činí mu výčitky, slyší ta přísná
slova: >Ty jsi to tedy, jenž jsi tak bohaprázdně pro
mrhal všechen podíl svůj ?! —- Tys' to, kterýž jsi tak
šeredně zneuctil mé dobré jméno a celý náš dům v hanbu
uvrhl !? — O, nevděčníčel měj si ted, co jsi sobě při
pravil, trp si teď svůj zasloužený trest, — já tě neznám
více 1! —c A opět se zachvělo z tohoto pomyšlení srdce
jeho žalem a lítostí, ale i tato lítost byla ještě nedo

konalá, bylť to více strach před zaslouženým trestem.
Ani u otce tedy nemá k doufání pomoci? kam se
pak obrátiti? Nechť se obrátí vůkol sebe kamkoliv, vidí
všecko ztraceno, vidí svůj život zmařen — tak záhy
zmařen! -— Co teď? — Temnost, jako černý mrak za
střela mysl jeho, a to jest ta hrůzná chvíle opuštěnosti
a sklíčenosti, v které mnohý již nešťastník vrhl se v zou
falství a omrzelý na celý svět sáhl sobě na život. —
Co učiní náš marnotratný syn?

On nebyl ještě posud tak spustlým a jeho srdce
nebylo zcela zkažené, nýbrž pod tím popelem dřímala
ještě jiskra dobrého, totiž dobré a nábožné vychování
v mladosti. Památka na matku a její naučení a její
modlitby byla vštípena hluboko v srdce jeho, že žádná
ohavnost nebyla 5 to, ji odtud vymazati, a právě tato
vzpomínka již nejednoho hříšníka spustlého vytrhla jako
anděl strážce z propasti.
I v duši marnotratného syna vynořily se — jako
jasné hvězdy na tmavé noční obloze— sladké vzpomínky
na šťastnou jeho mladost, a jako líbezná harmonie
s výšin nebeských znělo to v uších jeho: »Jak šťastně
žil jsem co dítě v domě otcovském! Blažen a vždy
vesel spěchával jsem s matkou do chrámu Páně a na
slouchával těm zpěvům velebným! A s jakou radostí
těšíval jsem se z těch svátků Božích, zvláště o vánocích
a Narození Páně. Ach, kdo mi vrátí tuto radost, toto
štěstí nevinnél.> — A což tenkráte, když se přiblížil
ten dávno očekávaný, ten nejkrásnější den mého života,
den prvuího sv. přijímání! Ach. jako dnes to vidím.
již záhy z rána za hlaholů zvonů, a s vlajícími prapory
ubírali jsme se ze školy do chrámu Páně, všickni v oděvu
svátečním. A v kostele bylo květin plno, jako v ráji, a
světel plno, jako v nebi, a kolem oltáře poklekli jsme
s duší nevinnou jako andělé, oči upírajíce na svatostánek,
v němž Beránek Boží nás očekával. Umlkl zpěv, umlkly
varhany a ticho velebné rozhostilo se ve svatyni, takže
skoro slyšet byl tlukot srdcí. přijímajících poprvé Tělo
Páně. O, jak šťastným tehdy jsem se cítil — a ted'?
— teď? Co jest ze mne ?! — Zebrák hladem mroucí.
přioděný hadry, jež ze mne padají, — opuštěný pasák
vepřů!

—-—O, běda mi, ó, běda

mi !. —- ——A hle!

po

dlouhém a dlouhém čase vyhrknul proud slzí z očí jeho.
— Bohu díky! konečně tedy proniklo slunce milosti
Boží ledovou kůru na jeho srdci. Nešťastník nezoufá,
nýbrž pláče, dlouho a hořce; pláče nad ztraceným
rájem pozemským, nad ztraceným domovem a lká : »K do

dá hlavě mé vody, a očím mým studnici

slzí,

bych dnem a nocí umýval nepravost svouřl
— Ach, kýž bych mohl odčiniti co se stalo, a navrátiti
co ztraceno! celý svět bych za to dal, všecko bych
chtěl podstoupiti. — O, kýž bych se směl jen domů
navrátitil —7Otče, drahý otče můj! jak vzdálen jsem
od tebe! O, kéž mi ještě jednou popřáno spatřiti tvář
tvou, jenž jsi mne tak upřímně miloval! Otče můj! je-li
tak sladko pro tebe plakati, jak sladko teprv musí být
s tebou se těšiti a radovatil ——Než, kterak mohu tvé
jméno jen vysloviti já, nezdárný, nevděčný, marnotratný
tvůj syn ch —
Tak asi vzdychal ubožák, obraceje toužebně oči
v onu stranu, kde ležel domov jeho, a tato lítost byla
tou pravou a dokanalou, protože pohnutkou byla mu
láska k opuštěnému otci. —
A to je ona lítost, kteráž i Boha nakloňuje k hříš
níku; naplňuje srdce hríšníka útěchou, budí v něm dobré
úmysly a zahřívá je jako jarní slunce. O ní píše sv. _Iu—

stinian: »Lítost jest matkou milosti, nadějí
zbloudilých, branou k duchovnímu vzkříšení,
nebeským lékařstvím, přístavem zoufalých,
pramenem nového života a prostředníci mezi
Bohem a lidmi.: ——
Pozastavme se tuto, nejmilejší v Kristu, a co zatím
marnotratný syn oplakává poznané hříchy své, učme se

z toho, že i my všickni hříšníci, chceme-li, by nám Bůh

odpustil,musíme také hříchů svých litovati,

jaká má býti lítost naše.

a

»Tebe opět vzývám, pro naše hříchy umírající
Kriste ježíši! dejž slovům mým, by jako ohnivé šípy
padala na ledová srdce hříšníků a rozehřála je k lítosti,
bez které není u Tebe odpuštění! Sv. Petře, sv. Maří
Magdaleno, naučte nás litovati hříchů!
=AN—.—\.w\ v

DÍL

1.

1. Když byl hříšník bedlivým zpytováním svědomí
seznal svůj vnitřní stav, a poznal těžké své poklesky a

hříchy, musí mu poznání to, jak říkáme, jít k srdci, t.j.
on si musí hříchy své ošklíviti a lítost míti nad tím, že
je byl spáchal. Neboť tato lítost jest k svátosti pokání

nadevše potřebná, a sice tak, že bez lítosti
nelze žádným způsobem odpuštění hříchů do

jíti.
Ano, lítost jest, abych tak řekl, to pravé jádro,
bez něhož celá zpověď byla by jen prázdnou skořepinou.
Proto nás také církev sv. učí, že všecko ostatní dá se
v pádu potřeby něčím jiným nahraditi, ale lítost ničím!
Na př. nemůže-li kajicník pro slabou paměť na
některý hřích se upamatovati, aneb nemůže-li v pádu
neštěstí těžkého poranění neb náhlé smrti již ani svě
domí zpytovati, ani z hříchů se více zpovídati, Bůh mu
přece odpouští, pak-li jen dokonalou má lítost, a svou
žádost po zpovědi na jevo dá. Ale naopak lítost se
nedá ničím nahraditil Kdybys tedy, milý křesťane,
svědomí své sebe lépe byl zpytoval, a znal všecky hříchy
své i počet jejich, jako Bůh je zná, a kdybys vykonal
sv. zpověď třeba v čas milostivého léta, ba u samého
papeže, a třeba to nejtužší pokání na se vzal: nemáš-li,
příteli, pravou lítost, jest zpověď tvá a všecko ostatní
neplatné !
Nyní tedy pochopíte, drazí přátelé, proč na př.

David dal si tak záležet na lítosti, že dí:

»Ustávám

v úpění svém, lože své každé noci pláčem

smývám, slzami postelsmáčím, až sezatmělo

od zármutku oko mé a ochraptělo hrdlo mé !: -—
2. Však neklam se tu žádný z vás, rozmilí v Kristu ;
neníť před Bohem všecko lítostí, co vy za to máte, ba
mnohé to prolévání slzí jest jen plané a neupřímné;
protož nutno dobře vědět, co k pravé lítosti náleží.
Především nedomnívej se nikdo, že to již dostačí,
odříkáš-li z knížky nějakou modlitbu »lítostc nadepsanou,
nebo onu známou formuli po zpovědi: »těch a všech
svých vědomých a nevědomých hříchů a t. d.c
kdežto zatím srdce tvé o lítosti ničeho neví. Vždyť víš,
že Bůh hledí právě na srdce kajicníka, víš také, že se
Mu nic tak neprotiví a nehnusí, jako taková přetvářka
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farisejská, kde ústa jinak mluví a srdce jinak cítí; pravit'

proto skrzeprorokaJoěle: »Roztrhněte srdce va š e.
a ne roucha vaše!: — Protož v duši své, a
v srdci

svém

& ne toliko na jazyku musíš míti tu

bolest nad tím, žes' Boha urazil, slzí, slov, pláče a nářku
není tu ani třeba. »V tom se musíme velmi míti na
pozoru: ——píše sv. jan Zlaloústý — »bychom se ne—
klamali; neboť jsem viděl mnohé, že postili se a plakali,
a v prsa bili, a žíně nosili, že by dle zevnějšku byl
člověk soudil, že jsou plni lítosti a hle, všecko to počínání
byl jen stín a klamlc —

3. Dále, má-li býti lítost pravá, musíme želeti

všech hříchů svých, žádného nevyjímajíce!
Neboť naše smíření s Bohem musí býti buď úplné, aneb
není žádné. Tak mnohému člověku usadí se v srdci
nějaký zvláště oblíbený hřích jako pijavice, že se mu
zdá, jakoby bez něho nemohl ani živ býti. Všech, všech
ostatních hříchů již by oželel a zanechal, jen toho jedi—
ného nikoliv, ten mu až příliš k duši přirostl. Avšak
nerozhodnosti touto jest vše zmařeno, i lítost nad
ostatními hříchy je neplatná; neboť nelze nikterak v tě
a oné věci býti s Bohem usmířenu, a v jiné zůstati
v nepřátelství. —
4. Než, byť i někdo litoval v srdci a všech hříchů
svých bez výminky, ještě na tom není dosti, ale přijde

nejvícena to: co jej k lítosti pobádá.> proč _a
z jakých pohnutek hříchů svých želí? ——
a tu
si vyžadují obzvláštní pozornosti vaší.
Přichází totiž tak mnohý hříšník časem — jako
marnotratný syn k tomu poznání, jak pošetile byl prve
jednal, o čest, o jmění a zdraví se připravil, a nejen
škodu, ale i hanbu, potupu, snad i žalář a jiné tresty
hříchem na sebe uvalil; & to jej dojme tak, že hříchů
lituje & sám nad sebou pláče. — Nejmilejší, to jest první
a nejnižší stupen lítosti, jest to jako pláč dítěte pod
metlou, a ta nestačí nikdy k odpuštění hříchů. Tak
litoval na př. i král Antiochus, když za velké ukrutností,
kterých se na židech byl dopustil, od Boha poražen
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jest strašnou nemoci, v níž za živa tělo jeho hnilo. Šel
také do sebe, litoval všeho a sliboval židům nový chrám
vystavěti a zlatem ozdobiti, svobodu jim vrátiti a t. d.,
bude-li uzdraven.
O, jak veliká to byla lítost! — A co, došel od—
puštění? —Nikoliv; neboť dí Písmo: »modlil se nešle
chetník k Pánu, od Něhož neměl dosíci milosrdenství.
— A proč nei> —- poněvadž litoval hříchů svých jen
k vuli sobě, že mu nemoc a bolesti zavinily, takovou
lítost ale má časem i ta něma tvář.
Kdo však jest pravým křesťanem, ten jde výše a
vzpomíná, že hříchy svými urazil Boha na nebi, a Jeho
hněv spravedlivý na sebe uvalil, že nebe ztratil a peklo
zasluhuje; ano, on si připomíná tresty pekelné, oheň,
pláč a skřípění zubů, jichž nejednou již zasloužil, až jej
zamrazí, slze mu z očí vyhrknou, a on, bije se v čelo,
zalká: >O, já pošetilec, já blázen, kterak jsem mohl za
jeden hřích prodati nebe, a za čtvrt hodiny hříšné roz
koše věčnému peklu se zaprodati ? lc — A to, moji drazí,

jest druhý stupeň

lítosti,

lepšísice,než onenprvní,

anť bere hříšník již ohled na Boha a na věčnost, a to
postačí již k odpuštění hříchů; ale, co je vlastně po—
hnutkou jeho lítosti? — strach před pekelným trestem,
a jak zkušenost nás učí, nemá ani tato lítost stálosti. ——
Tak na př. přišla do jistého města z venkova dívka do
služby. Nezkušená, jak byla, učinila si v krátkém čase
lehkomyslnou známost, a z té, jak obyčejně bývá, po
vstala známost hříšná, a z té konečně následovaly ony
smutné následky: hanba před světem, zavržení, bída a
trapná nemoc v nemocnici. Tu na bolestném lůžku šla
nešťastná dívka do sebe, žádala si zpovědníka, litovala
přehořce svého pádu, usmířila se s Bohem, uzdravena
jsouc vykonala za pokání pouť k Matce Boží, a zapo
čala život křesťansky spořádaný. Pilně pracovala, kostel
denně navštěvovala, a často mluvívala o hrůzách pe
kelných, v nichž bezmála byla by se již octla; zkrátka,
jevila všecky známky upřímného pokání. Ale co? I její
celá lítost nebyla nic jiného, než strach před peklem,
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o co se stalo? Netřvalo to ani rok, a ta samá nešťast—
nice octla se opět v pádu jako prvé a opět v nemocnici
na loži. Ano, živou ji tam přinesli, ale po třech dnech
nesli mrtvou odtud, & sice mrtvou tělesně i duševně,
neboť skonala bez pokání. —

Lítost tedy z pouhého strachu před peklem nemá
stálosti; proto duše Bohu oddaná nezůstane na polou
cesty státi, nezdrží se pouze u brány pekla a očistce,
nýbrž vznese se vzhůru, až k samému trůnu Boha vše
mohoucího, tu se vrhne na tvář k nohoum svého Otce
dobrého, kterému hříchem splácela všecku lásku, tu
oplakává ztrátu své nevinnosti, tu lká nad svou nevěr
ností & neposlušnosti k Bohu, Jenž ji tolik miloval a

posudmiluje—slovemlituje hříchů svých z lásky

k Bohu — a více, než kdyby celý svět i život svůj

byla ztratila, — a to je ten třetí stupeň lítosti, lítost

dokonalá.

Nuže — sursum cordal ——volám, vzhůru srdce
hříšné, lituj hříchů svých všech. ale lítostí upřímnou.
a ne k vůli sobě, nýbrž k vůli Bohu, nejlaskavějšímu
Otci svému! — -—

Než, vy smutně kloníte hlavy své, rozmilí v Kristu,

&zrak váš zdá se mnetázati—kterak

lze hřišníku

takovou dokonalou lítost vzbuditi.

Moji drazí, i to nelze bez milosti Boží; a protož
po zpytování svědomí poklekněte opět a proste Boha,
aby ohněm Ducha sv. rozehřál srdce vaše k lítosti, a
rcete asi v tato slova: »Nejlaskavější Ježíši! pro Tvé
přehořké slze, pro všecko Tvé slitování, kterýž nám
hříšníkům ku pomoci spěcháš — uděl mi daru pravé
lítosti. Nemohu oplakávati hříchů svých, nedáš—liTy
mi slzí; nebo jako vyprahlá země je duše má.: — Tak
a podobně se modlete dál a dále, až ta svatá bolest
naplní srdce vaše.

Dočítáme se, že sv. Karel

Borom.

ležel mnohdy

po tři hodiny na kolenou, prose Boha, za upřímnou
lítost a pak činil v duchu trojí zastavení, a sice v pekle,

v nebi a na Kalvarii. Kdo se chceš naučiti pravé lítosti.
pojď a následuj světce tohoto!

Nejprvesestoupilv duchu do propasti

pekelné,

a tu rozjímal ta hrozná muka ohně věčného, jenž jest
ustanoven za trest hříšníkům. — O, duše křesťanská.
zdaž i ty jsi nezasloužila již sto a tisíckráte tohoto trestu
v pekle? O,'rozvaž jen dosť málo, jak by ti tam nyní
bylo? ——— O, snad mnozí jiní, kteří ani nehřešili tolik

jako ty, již dávno tam trpí a tebe Bůh podnes ještě
šetřil, ó rci, čím jsi zasloužila sobě takového shovívání ? —

Z propasti pekla vystoupil sv. Karel vzhůru do
nebe, a rozjímal tu radosti a čisté rozkoše blažených
nebešťanů, jež požívají v společnosti a v přátelstvu Boha
samého. — Hle, itebe, duše křesťanská, čekala tato
radost od věků ti v nebi uchystaná, ale ty jsi, jako ondy
Esau své právo prvorozenstva dala za misku čočovice, —
svůj nebeský ráj prodala ďáblu za okamžik rozkoše!
Aj, dobrý pastýř ztrativ ovci jedinou pláče nad ní —
a ty, ztrativši blaženost věčnou, bys neplakala ?! — —
Však pojď, pojď jen dále za sv. Karlem na třetí

stanici — na Kalvarii!
svého co »muže bolesti:

Tu si představil Spasitele
v celém utrpení: tu hlavu

trním ovinutou, ty oči smrtí zavřené, ty ruce, ty nohy
hřeby probodené, bok a srdce kopím probodené, a zvolal:
»Nastojte lidé! to je dílo hříchů mých! Moji hříchové
tak zranili a usmrtili Ježíše !c -_—Duše křesťanská! po
zvedni také očí svých tamto ku kříži, ale nelituj ježíše
proto, že židé s Ním tak krutě naložili, ale rozpomeň
se, že hříchy tvé »vnesl na dřevo kříželc Ano. On
přišel tebe hledat a spasit, ale tys Mu lásku tu splácela
hříchy, vždy novými a vždy horšími hříchy, čím starší
jsi !! — Bude vám snad již známo, kterak julius Caesar,
vítězný vůdce Římanův, bažil po trůně císařském. I zosno
váno od nepřátel tajné zpiknutí proti němu, a když
15. března r. 44. před narozením Krista vešel Julius
Caesar do radního shromáždění, vrhli se ihned spiklenci
s dýkami na něho. Vytrhnuv svůj meč, bránil se udatně
proti nim; spatřiv ale mezi vrahy i Bruta, kteréhož co

bídáka se byl ujal, dobrodiním obsypal, kteréhož proto
jako upřímného přítele na světě miloval, spatřiv jej teď
s dýkou proti sobě, zvolal bolestně: »I ty, Brute! -—
i ty, můj synu ! lt a meč vypadl mu z ruky. Pláštem
zahalil svou tvář a klesl mrtev k zemi. Více, než dýka,
probodl srdce jeho černý nevděk Brutův. — O, křesťane,
ó, hříšníče, teď pojď sem pod kříž svého ježíše! Víš,
čím také ty jsi byl, a čím jsi skrze ježíše? a víš také,
kde bys byl bez Něho? —
, A teď rci, jak jsi se Mu za vše odměnilřl —
O, neklop hanbou oči! — Víš,

kdo _Iej ukřižoval ?! ——

ty, Jeho syn, jeho miláček, jeho vykoupenecl! Což
není ti, jakoby ta ústa umírající k tobě volala ono bo
lestné: ,I ty, dítě rné! — i ty synu, i ty dcero má
— mezi mými nepřáteli ! ? — —

Když jedenkráte k slovu Božímu udeřil'Mojžíš holí
do skály, vyhrkl z ní proud čerstvé vody: pakliže ale
kříž umírajícího _Iežíše tvé srdce k lítosti nad hříchy
nepohne a nerozpláče. ó, pak je tvrdší, necitelnější než
ta skála ! ! — —

Takovou tedy lítost žádá od nás Bůh, a slze této
lítosti jsou také u Něho dražší & vzácnější než perle,
ony vyváží na váze spravedlnosti i ten nejtěžší hřích.
Co mi tu zbývá ještě říci? ——

Ach, splakati nad tím, že hříšníci tak málo pláčou
a litují hříchů svých! neboť přicházejí tak chladně, tak
lhOStejně do zpovědnice, odříkávají nejtěžší hříchy své
tak bez citu lítosti, jakoby něco zcela obyčejného vy
právěli, & přece bez lítosti není odpuštění!
O, ptej se
každý srdce svého, máš-li lítost pravou, upřímnou;
nemáš-li, snaž se pilně s milostí Boží ji dosáhnouti. —
My pak půjdeme ještě o krok dále. Ohlédněme se

opět na syna marnotratného — a vizme, co ještě

k lítosti připojil.

DÍL
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Celý zkroušen, oči plné slzí dlí ještě náš marno
tratný syn při svém nekalém zaměstnání. Pláčem ulehčil
trochu stísněnému srdci, ale do budoucnosti pohlíží ještě
s bázní. Co teď? — má zůstati? anebo se domů vrátiti:>
-— »Vrátit
se k otciřlc
přemítá sám u sebe ——
»kterak chceš před něj předstoupiti? co mu chceš říci?
— — Vím již, padnu na kolena a řeknu: Otče můj! —
a již to slovo obměkčí jeho dobré srdce a zapudí všecken
hněv — pak, budu-li moci pro slzy dál mluviti, povím
a vyznám mu všecko! — A co asi On? — Zavrhne
dítě své? O, nikoliv. známť lásku a dobrotu jeho, a
doufám, že se slituje nade mnou. Ano, co tu déle otá—
leti v bídě a hanbě? již vím, co učiním, vstanu &půjdu
k Otci !: _- — Vstanu, a půjdu k Otci dí sám k sobě,
a jakoby kdo ví jaký poklad byl nalezl, zablesklo oko
jeho radostí, a v srdci se mu vyjasnilo. Na jeho nebi
prchají černé mraky a ukazuje se krásná duha, znamení
to, že se vrací sv. pokoj do duše. »Vstanu a půjdu: —
krátké to jen slovo, ale Duchem Božím vnuknuté; blaze
ti synu, žes je uposlechl. Již vstal a šel.

»Vstanu a půjdu k Otci zpět!: — to je,
rozmilí v Kristu, ovoce, pravé a upřímné lítosti. A tak
musí učiniti každý kajicník. Lituje-li opravdu hříchů
svých, musí míti to přání, by se nikdy nebyly staly;
a poněvadž nemožno již je odčiniti, musí se ustanoviti
na tom, že alespoň budoucně se jich vystříhá ——a to

nazýváme pravé předsevzetí,

které nutně s lítostí

spojeno býti musí. —
Arci, to se dá snadno říci, ale krok ten není hříš
níku tak snadný, jak by se zdál. Chce-li dáti člověk do

opravdy výhost svým hříšným

návykům,

nedají se

tyto tak snadno odbyti. »jakže, brání se tu hněvivosť,
ty mne chceš od dneška přemáhati? — jakže, volá tu
marnivosť, ty že mne chceš navždy opustiti.> — Jakže,
odmlouvá žádost těla — ty mne chceš zapírati, ty chceš
navždy zanechati těch radovánek a rozkoší, jimž jsi
Fr. Herzoga

Postní řeči. C. I. »Marnotratný sync.
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uvyknul? — a budeš moci být živ bez nás? — a co ti

řeknou kamarádi?!c a t. d. Z druhé strany i ďábel
doráží na kajicníka a staví mu v cestu překážky. Před
hříchem našeptával mu vždy: to je maličkost, nejvýš
jen všední hřích, který ti Bůh snadno zas odpustí; vždyť
hřeší jiní více, a chtějí také do nebe. Teď ale, když se
chce hříšník obrátiti, hučí mu do uší: jak? ty doufáš
ještě dojít odpuštění? — ó blázne, s tebou je to příliš
daleko. Tolik a tolik let nebyl jsi u zpovědi, není ti ani
možno napraviti, co zanedbáno! jak? nestyděl bys se ty
a ony hříchy své knězi vyjeviti? Co si o tobě pomyslí?!
a t. d.
Č), hříšníče! lituješ-li opravdu hříchů svých, nedej
sluchu takovým nástrahám; nedej se ničím více zdržo—
vati, neohlížej se v pravo ani v levo, nerozmýšlej se, co
ten a ta tomu řekne, ale rozhodni se ještě dnes a rci

také: vstanu!

t. j. již nezůstanu déle ležeti v propasti

hříchů, ale vstanu a půjdu také k svému Otci nebe
skému!

——

Než, milý příteli, krásné jest tvé předsevzetí. ale
věz, právě takových a ještě krásnějších bylo již často
učiněno, ale zůstala bez výsledku. Proč? Předsevzetí ta

nebyla taková, jaká mají být, a víš, jaké

pravé předsevzetí kajicníka?

má být

Poslyš! Především

pamatuj, že činíš svůj slib a úmysl Pánu Bohu a jej
nesmíme jen tak lecjakýms slibem, ledajakou vytáčkou

odbýt, jako odbýváme dotíravé děti, bychom je upoko
jili; nýbrž co tu řeknem, musíme mysliti také do opravdy
— a upřímně.

Dále nesmíme byti v slibech svých třtinou větrem
se klátící; ale co si kdo předse vezme, musí v svém
srdci uložiti a jako ten kříž v zemi klíny upevniti, aby
úmysl jeho již nic nezviklalo a nezvrátilo. jiným slovem
musíš být každý odhodlán těch hříchů, jichž jsi se jednou
odřekl, nikdy více a za žádnou cenu na světě se nedo
pustiti. A člověk může míti také tak pevnou vůli, jen
když opravdu chce, že kdyby sám ďábel a všickni spo
jenci jeho naň doráželi, může je přemoci a odraziti svým

rozhodným: nikoliv

— neučiním to! Vzpomeňme

tu jen na obdivuhodnou stálost a statečnost svatých
mučeníků.

Nejmilejší! jdeme-li pak vždy s takovýmto před
sevzetím k sv. zpovědi.> Ach, k čemu mám přirovnati
tu liknavost a nestálost v předsevzetí u tak mnohých
kajicníků, kteří by dnes chtěli pokání činiti, ale zítra
již nechtí a pozítří také ne?
Vizte tam na hoře
Olivetské učeníky Páně. Co ježíš Kristus, mistr jejich
v smrtelné ouzkosti k zemi klesá, dřímají učeníci jeho.
Pán vstane, probudí je a vybízí k modlitbě: »bděte a
modlete selc Oni se zastydí za svou dřímotu, :ano, ano,
již budeme bdít,c praví, ale nemajíce pevné vůle, upa
dají opět v spánek předešlý. Tak jsme my hříšníci.
Dnes se probudíme ze spánku hříchu, zastydíme se sami
nad sebou, vzchopíme se k lepšímu životu, ale při první
příležitosti již opět klesáme zpět; a to je moji drazí
onen poloviěatý, na obě strany se klonící stav, jejž Bůh

velice nenávidí,řka: »znám skutky

tvé, že nejsi

ani studený ani horký, ale že jsi vlažný, vy—
vrhnu tě z úst mýchlc
Umiň si tedy, milý křesťane, málo, ale co si uminíš,

v tom buď věrný

a pevný;

na př. že to a ono ví

cekráte nezanedbáš, a byt tě to ihned tvé časné zaopa
tření stálo; že již neošidíš nikoho v obchodě ani o
krejcar, byť bys neměl takový užitek jako jiný; že ne
budeš již v neděli a ve svátek žádnou zapovězenou práci
konati, že se vystříháš té a oné společnosti, byť se i
celý svět na tebe hněval a p.
Ale i sebe lepší předsevzetí není nic platno, nenásle

dují-li skutkové.

Polepšený život náš dokáže teprve

& ukáže, že byla lítosť naše upřímná a předsevzetí pravé,

jinak ale je všecko jen prázdný dým. Kde

není

lepšení — píše Tertullian— tam je pokání

po

fa

lešné! Vzpomeňte nejmilejší,jak smutně to opět vy adá
v tomto ohledu u mnohých a mnohých kajicníků! , co
se ti lidé naslibují Pánu Bohu, a jak krásná předsevzetí
činí ve zpovědnici, ale sliby jejich — jsou chyby;

při
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jde-li k skutkům, jsou jen předce zas ti staří hříšníci.
Právě jako Farao; bil-li Hospodin Egypt ranami, sli
boval svatosvatě propustiti lid israelský, když ale rana
minula, nechtěl o tom ani slyšeti. — —
Než přátelé, rozvažtež sobě, co platno člověku svě
domí své takovým polovičatým a planým úmyslem ko—
nejšiti, který jako světélko na chvíli v duši zakmitne
a hned zase shasnel! Co platno přátelé v této nejdůle
žitější věci se přetvařovati a s Pánem Bohem si zahřá
vati, ted' chtíti a za chvíli zas odkládati? Co jest u
takového člověka zpytováni svědomí a lítost a zpověď,
co jest to všecko? Přetvářka, a nic více; aneb jak to

sv. jan Zlatoústý nazývá: divadelní

pokání.

jako

totiž na divadle vídáme někdy dva lidi se hádati, vždy
prudčeji a vášnivěji, až konečně rozezlení na sebe chopí
se zbraně a potýkají se na život a na smrt, a neustanou
dřív až jeden z nich padne; jakmile ale opona spadne,
vstane mrtvý a jest se svým sokem zas nejlepší přítel
a kamarád, a všecken ten boj byl jen klam: právě tak
bývá s mnohými kajicníky. Takový boj na oko vedou
s hříchem. Tu klečí ve zpovědnici na kolenou, litují a
oplakávají hříchů svých, slibují svatosvatě polepšení, za
přísahají se . . . ; ale všecko to jest klam; sotva že vyjdou
z kostela, jsou s hříchem svým zase staří kamarádi a
ani o vlas lepší. než prve před zpovědí.
Netvrdím sice, ne.miiejší v Kristu, že jedno pevné

předsevzetínás má pojednou
chu vy h ojiti,

a navždy

od hří

ale aspoň tolik má a musí v nás způ

sobiti. bychom po sv. zpovědi alespon nějaký čas v ne
vinnosti a v stavu milosti Boží setrvali, větší pozor na
sebe dávali a své náklonnosti přisněji krotili. Ale po
zpovědi ihned v předešlé koleje se vrátiti, staré hříchy
své stejnou měrou jako dříve páchati — co je ta
ková zpověď? Posměch. potupa a lež v tvář Božíl ——

»Nechci nikdy více hřešiti a všech příleži

tostí k hříchu se varovatic . .. tak říkátepo sv.
zpovědi dopoledne, a sotva se odpůldne, ba sotva'se do
mova dočkáte, jest veta po slibech, již je rušíte. O Bože

dobrý, čím chcete omluviti tu svou nestálost &vrtkavost
v dobrém předsevzetířl _, jak mi to připadá? právě
jako ona lesť perského krále Tirouze. Ten také přísahal
ímanům, že nepřekročí vícekráte s vojskem svým po
mezní kámen, jenž mu tito byli postavili. Ale co, žádosť
po boji a výboji nedala mu pokoje, tak že v krátkém
již čase přestoupil s vojskem svým opět hranice Římské.
Aby ale nejednal proti své přísaze a svému svědomí,
vykopal mezník i se zemí a vezl jej na voze všudy před
vojskem.

a tím způsobem,

ač táhl

vždy

dále

——nic—

méně za mezníkem. — Právě tak jednají oni nestálí ka

jicníci, »vždyt' se to zas vyzpovídámlc

to jest

ten mezník, jenž tlačí před sebou a za ním nových
hříchů se dopouštějí.
Ano, z rána uvítají ježíše Krista do očistěného
srdce svého, ale již brzy na to, sotva si u nich byl

odpočinul,kážíMu opět: »Již jdi jen zas Spasiteli

odtud, přestěhuje se sem opět náš prvnější
pán — hřích a ďábellc —
Tak se nyní bohužel odbývá zhusta pokání křesťa

nův! Avšak víte drazí přátelé,kam vedou a přivedou

konečně takové věrolomné zpovědi člověka?
Roku 1597 měl vévoda Vartemberský u svého
dvora alchimistu. jménem Honaun, t. j. umělce, kterýž
mu ustavičně sliboval, že zkoumáním dovede z železa
dělat zlato. Vévoda věřil slovu jeho, dával mu zlata a
stříbra, co potřeboval, & čekal trpělivě. Když ale viděl,
že po zmaření tolika zlata, železo zůstávalo jen pořád
železem, rozhněval se na alchimistu

& kázal jej na ne—

splněném slibu jeho — totiž na železné šibenici —
oběsiti. —
A kam asi vede cesta lichými sliby a nestálými
úmysly dlážděná? — také k smrti, ale věčné smrti v pekle.
Nuže příteli, a křesťané kající! chraniž se Pána Boha
pokoušeti — slibováním, o němž sám z předu víš, že
je držeti nebudeš. Rci odhodlaně s marnotratným synem:
Vstanu a půjdu k Otci; a s korunovaným žalmistou

Páně: »Přisáhl a uložil jsem sobě: ostříhati

soudů

Spravedlnosti

Tvélc — — Nuže, chceš

opravdu a jistě od této chvíle až do smrti všeho těž
kého hříchu se odříci?
Chceš opravdu a s celým
srdcem raději na místě umříti, než bys Boha ještě
jednou těžce urazil,> odpověz! — A kdo z vás, rozmilí
v Kristu, s celým srdcem, s duší, s tělem nemůže mi
odpověděti: ano, tak chci ! — ten to s pokáním upřímně
nemyslí, ten klame Boha i sebe, a za jeho lítosť
a celou zpověď nedám mu ani halíř, tím méně Bůh od

puštění hříchů! »Rouhačem

_—»a ne kajicníkem,

jestlc

— dí sv. Isidor

kdo po zpovědi

stává činiti zlé, čeho byl litovallc —

nepře

Konečně, aby tvé předsevzetí bylo tak pevné a
stálé, nepostačí, milý příteli — jen dnes si je učiniti,

ale nutno častěji, třeba denně je opakovati

a obnovovati.

Jako na hřeb, má-li pevně ve zdi vě

zeti, několikráte a silně kladivem udeříš, čímž hloub
a hlouběji vniká, tak i předsevzetí častějším obnovením
hlouběji vnikne do srdce. A co si člověk každý den
opakuje, a každý den trochu na tom pracuje, s tím bude
přece jednou hotov. Proto na př. sv. Rosalia, když.
opustivši svět odhodlala se v skalnaté jeskyni žíti, na

psala si u vchodu slova tato: »já Rozalie,

dcera

Sinibalda, zvolila jsem si z lásky ku Pánu je
žíši tuto jeskyni

za obydlí,< a když pokušitelna

ni doléhal, by se vrátila zas do světa, pohlédla jen na
nápis, četla své předsevzetí a vezdy zapudila od sebe
zlé pokušení.

Častěji také se modlívej k Bohu za stálosť
a setrvání

v dobrém. Rovněž měj na paměti, že

krátký jest život tvůj, a že sotva stačí k napravení toho,
co dřívějším životem pokaženo.

Hlavněpak chraň se úzkostlivě
tosti

vší příleži

k hříchu, t. j. těch osob, těch míst, těch spolků

a těch věcí, kde a s kým obyčejně jsi hřešíval. Nebo
jdeš-li tam opět. jest to znamením, že to nemyslíš upřímně
se svým polepšením. Nemysli si a netěš se, říkaje:
já budu teď opatrněji hrát s ohněm, já se nespálím, —

tato důvěra v sebe již mnohého zklamala. Měj raději na
paměti slova Páně: »Kdo nebezpečí vyhledává, zahyne
v němlc Kdyby pak se jednalo o to, abys k vůli ji
nému se hříchu dopustil, pak ukaž dvéře pokušiteli, braň
se zmužile, ——aa pohoršuje-li tě třeba ruka tvá. utni ji
raději, než bys hřešilx ——Roku 1812 vedrali se Fran

couzi do statku jistého sedláka na Rusi a vyloupili &
vydrancovali vše, co se dalo, ostatní pak rozbili. Rus
se chladně na to díval. Tu však uchopil jej Francouz
za levici a napsal mu uhlem na dlaň N. Rus se ptá, co
to znamená, a vojín jeden vykládá mu, že: Napoleon;
ode dneška že jest poddaný císaři Napoleonul Tu ale
zablesklo se oko Rusovo. Vzchopiv se, uchytil sekeru,
jednou ranou uťal si levici s tím zotročujícím N a hodil
ji Francouzům, řka: »Tu si vezměte vaše písmo, já jsem
s tělem duší oddán svému císaři, a jinému sloužiti ne
budu !. — Tak budiž statečný a nenech si již vtisknouti
na čelo a na duši svou znamení hříchu, znamení, žes
opět otrokem ďábla! Raději umříti, než zhřešitill -——

Zakončení.
Nyní již víš tedy milý křesťane, co od tebe žádá'

Bůh, má-li ti odpustiti. Především upřímnou

lítosť

a pravý, nezvratný úmysl: nikdy více nehře
šití. Tak nás to učí dnes obraz marnotratného syna.
A co teď? Co myslíš? Co cítíš v srdci svém?
Váháš snad posud odříci se navždy hříchu SVéhO? 0,

pak nejdi ještě odtud, aniž bys si povšimnul trpícího
ježíše.
Provázej Ho v duchu jen několik kroků na té
smutné cestě, městem jeruzalemským a vzpomeň si dnes
na to, co se Mu bolestného na ní přihodilo; vzpoměň si
na jeho trojí přebolestný pád k zemi. První pád způ—
sobil Mu první tvůj smrtelný hřích, který jsi spáchal.
Po druhé klesl na zem, že tys po sv. zpovědi zvrátil se
zas do starého hříchu. Ale na tom nebylo jeho lásce
dosti, — hle, trním korunován, do krve ubit a utlučen,
vysílen pod tíží kříže, polomrtev padá ježíš po třetí
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kzemi—k tvým nohoum ó hříšníče! &prosí & zapřísahá
tě tímto přebolestným pádem, abys teď aspoň ustal od
hříchů. Hle, jako On sbírá poslední své síly, aby povstal
& šel se za tebe obětovati: tak máš i ty ještě dnes
vstáti & odříci se starého života. Byť bys ješte sláb byl,
On ti pomůže, jen pojď, podej Mu ruku & rci již od
hodlaně: Vstanu & půjdu k Otci! — Nebo vez, zhřešiti
jest lidské. v hříchu ale setrvati — ďábelské!
Protož, prvé než půjdeš dnes odtud, rci upřímným

srdcem se smnou : »Ve jménu Ježíše

Ukřižova

ného, slibuji & zapřísahám se dnes
svých hříchů srdečně litovati, z nich
vídati &budoucne nikdy již svévolně
šití! K tomu mi na přímluvu Marie

všech
se zpo
nehře
Panny

dopomáhej trojjediný Bůh Otec, Bůh Syna
Duch svatý. Amenh

Vyznání.
pixi/u skrývá

křídly

„f:/c',ne

obstojí

—— Á'a'u jr

zavzmí a

nflu/í,

;;n'loxrďfnslw' (iu/dtm
PH:/pri 23, 13.

ÚVOD.
budu- li i smět by dleti v domě otcovském, který jsem
lehkomyslne opustil chci alespon na blízku zemríti. Staň
se cokoliv, zde nezůstanulc — Za tento spasitelný
úmysl blahopřáli jsme již minule synu marnotratnému
a to tím více, an jej ihned v skutek uvedl. jak si umínil
— tak učinil; sotva že řekl: vstanu a půjdu. již také
vstal a vydal se bez meškání na cestu. — Ano při
návratu k Otci platí obzvláště pravidlo, jednati bez
prodlení a žádné odkládání na zítra! —
Vydal se tedy syn marnotratný na cestě k domovu,
ale, ubožák v jak bídném stavu! Bez vůdce, bez po
krmu, bez halíi'e, bez obuvi, v nuzných jen hadrech —
tak kráčí vedrem i deštěm po cestě namáhavé, & často
znamená krev jeho kročeje. A v srdci bol a žal, bázeň
a strach, co asi otec řekneř! -— Ach, dojde-li pak tak
zubožený cíle svého ?! —
Sv. František Borgiáš byl prve vévodou v Kandii,
byl místokrálem v Katalonii, a toho všeho se zřeknuv,
stal se jezovitou. Když jedenkráte kráčel v chatrném
rouchu řeholním a pěšky obtížnou cestou do vrchu,

__74 __
potkal jej bývalý přítel jeho, bohatý šlechtic, jehož četná
družina doprovázela. »Ai, Borgiášilc zavolá naň, »kterak
ti možno takové neschůdné cesty pěšky konati, který
jsi byl něčemu lepšímu uvyklý? — a kde nalezneš sluš
ného noclehu a občerstvení? a _ »To všecko mi již
připraví moje služebnictvo,: odvětí František. »A kde
máš jakéP- směje se mu opět šlechtic. — »Poslal jsem
je již napřed,: vysvětloval Svatý; »totiž jakmile se z
rána probudím, a rozpomínám, jaká práce mne dnes
očekává, učiním si to pevné předsevzetí: že všecko, co
mne po celý den potká, nedostatky a bídy, nehody a
všeliké namáhání, již napřed Pánu Bohu obětují a z
lásky k Němu trpělivě nésti chci. A toto dobré před
sevzetí jest ten sluha můj. kterého pošlu napřed, a pak
se mi všudy dobře vede, všudy naleznu nejlepšího po
hodlí lc — I náš marnotratný syn, ač musil cestou mnoho
zakoušeti, měl za průvodčího své dobré předsevzetí, které
jej mocně povzbuzovalo, síly a chuti mu dodávalo. —
Touha po dobrém otci nese jej pouští jako na křídlech
dnem i nocí. již ušel mnohý den cesty, již není daleko
domova. — Opit se sklání parný den ku konci a ve
černí ticho rozhostilo se krajinou. Mdlým krokem do
stoupil právě nemalého vršku, an tu zvednuv z nenadání
oči, spatří v rozkošném údolí před sebou pod košatými
palmami známý rodný svůj dům. Zapadající slunce, ja
koby jemu na uvítanou ozlatilo červánky štít jeho. ještě
krok a — již stojí na půdě otcovské. Zastavil se. Pohled
ten zachvěl celým srdcem jeho a nevýslovný bol &
ouzkosť jako těžký řetěz sevřely mu prsa. Kolena jakoby
sama sebou ohýbají se do prachu země, ruce mimovolně
sepnou se v kříž, proud slzí vyhrkne z očí a — syn
ztracený se modlí. Modli se zase a sice ponejprv od té
doby, co byl z domova odešel. A co se modlí? To
slyší jen ty hvězdičky vyskakující právě na nebi, to
slyší i Otec nebeský nad nimi & vyslyší také. _— Po
chvíli vstal. O, jak se ulehčilo stísněnému srdci, tlouklo

sice ještě prudce ale spolu dodávalo mu zmužilosti, aby
urychlil již kroky k domu otcovskému. -—

A co zatím

otec;> Ach i otec dobrý hledal po

celý ten čas syna svého. Den co den vycházel na
cesty a pohlížel tam do těch cizích krajů s toužebností
velikou, očekávaje návratu synova. I dnešního večera
rozhlížel se ještě jednou po všem kraji vůkol, odkud
a z které strany asi spatří ho přicházet. A hle, tam
s vršku kráčí zvolna jakýs pozdní chodec — nastojtel
——toť on, toť syn ztracený!
O, láska otcovská má
bystré oči a pozná z daleka dítě své. A jak? Zočiv ne
zdárného syna, nebyl otec ihned naplněn hněvem spra
vedlivým? — Nebyl! nechce nešťastného činiti ještě
nešťastnějším. Ba, on ani nečeká, až ho dojde, ale jde,
a běží mu co staré nohy stačí, vstříc, otvírá náruč svou,
padá na šíji jeho, & líbá syna svého nedaje mu ani času,
aby přednesl, co si umínil říci. A což, spatřiv bídu sy
novu, neplísní a nekára jej z toho, že tak dlouho zůstal
v cizině.) Nevyěítá mu přísnými slovy tu žebrotu, s jakou
to domu přichází? Nepředhazuje mu podíl promarněný?
— —- Nic, nic z toho všeho, na to vše láska otcovská
zapoměla.

——

,

A co asi marnotratný syn ?! O, jak se strachoval
tohoto okamžení! Arciť, takového uvítání se nenadál.
Ta upřímná láska otcovská, které že ani hoden není
sám dobře cítil. ta rozmnožila ještě lítosť jeho. I padá
otci k nohoum a v pláči a štkání volá: »Otčel zhřešil

jsem proti nebi a před tebou; již nejsem ho
den slouti synem tvýml

ale ..

: nemohldoříci,

políbení otcovo udusilo slova jeho.
Hle, tak se slušelo. Nejen s němým bolem v srdci
měl přijíti syn marnotratný, nýbrž s upřímným přizná
ním se: otěe, zhřešil jsem!
Vyznání to úplné a zjevné má i právo otec na něm
žádati; neboť drze a směle byl z domu odešel, ať teď
prosí zkroušeně za otevřeníl!
A marnotratný syn bez všeho vybídnutí to také

činí. Nevymlouvá

se, že jej potkalo neštěstí, nesvádí

vinu na jiné, že jej snad falešní kamarádi svedli a pod
vedli, anebo že bujná a nezkušená mladosť nechala se
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láskou k světu zaslepiti; nic takového, nýbrž u přím ně
vyznává: zhřešil jsem já proti nebi; vyznává vinu svou

izkroušeně,

maje oči plné slzí, i pokorně,

an klečí

na zemi před otcem a netroufaje si ani pohlédnouti
v tvář otcovu dí: nejsem již hoden slouti synem tvým. —
Hle, nejmilejší, tak nám líčí Kristus Pán návrat

marnotratného syna.
Rozjímejme dnes tento důležitý krok vyznání se
otci.

——

Moji drazí! jako ten otec v našem příběhu, tak
útvrpný a milosrdný jest i Otec nebeský ku kajicníku;

»Zivťjsemjá, dí Hospodin, že nechci smrti

hříšníka, ale aby se obrátil

s otevřenou náručí očekává jej ale

každého vyznání hříchů.
Protož, jako marnotratný

vyznávati

O tomto

Viti a sice:

a živ bylo, —
žádá

také

od

syn otci. musíme i my

hříchy své a sice ve sv. zpovědi.

důležitém předmětu budeme dnes mlu

1. Proč a jak se zpovídati &
II. jakých chyb se při tom vystříhati máme.
»Ukřižovaný Spasiteli! dnes obzvláště vzývám ne
skončenou milost' Tvou, ó, nech poznati hříšníkům ná
ležitě tento jediný prostředek ku spáse, jejž jim ziskala

láska Tvá.:

DÍL

1.

Co jsme až dosud uvažovali: poznání zloby hříchů,
zpytování svědomí, lítost a pravý úmysl, to vše jest jen
příprava, nyní nastává kajicníku skutečné odprošení ura
ženého Boha, a spolu vyznání čili přiznání se ku vině své.
Než, tomu nechtějí tak mnozí rozumětil Až potud
by šli volně a ochotně za marnotratným synem. ale

tenhle krok, ta zpověď,

ta jest jim jako ohromný
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balvan v cestě; a žel Bohu, skutečně rozbije se o tento
kámen tak mnohé započaté pokání, ani jedni snaží se
úskočně jej obejíti, a druzí raději se vrátí k hříchu zpět.

A předc, moji drazí, musí to býti! a není

na celém světě žádného vyhnutí a žádné pomoci; každý
hříšník se musí ze svých hříchů vyznati, a sice buď zde
na světě dobrovolně knězi zpovědníku, anebo tam na
věčnosti nuceně u soudu A kdo se tedy nezpovídá v ži
votě, bude se zpovídati jednou před Bohem, před všemi
anděly a před všemi svatýmil Buď si tedy člověče kdo
koliv, zhřešil-lis po sv. křtu těžkým hříchem, není ti
jiné pomoci, než zpověď; a ptáš-li se proč — odpovídám

ti z kratka: protože to chce Bůh sám, a ježíš

Kristus jeho Syn jednorozený to tak zřejmě
byl ustanovil!
Sebeř, milý křesťane, rozum svůj a uvaž následující:
Kristus Pán přišel na svět spasit nás, a oblažit. Která
ale byla ta nejbolestnější rána člověčenstva? Hřích to
byl a je až podnes. Cím si pomůžeš od hříchu, když ti
jako červ na srdci hlodá ? jak se ho sprostíš ? Plač krvavé
slzy, až oslepneš, rozder bičováním tělo své až do krve,
a trestej hřích sám na sobě. polepši se pak a naprav
všelikou škodu spáchanou, — jest ti tím spomoženo?
Víra naše sice nás učí, že vzal ježíš Kristus hříchy naše
na sebe

jistoty

a umřel za ně,

——člověk

ale

žádá

nicméně

o tom, zda-li mu Bůh odpouští; jeho srdce

sklíčené nemá pokoje, pokud není přesvědčeno, že hřích
je prominut. Tuto jistotu musil nám Spasitel zaopatřiti
a nějaký jistý prostředek k odpuštění hříchů ustanoviti;
a kdyby nám od té bídy nebyl pomohl, nebyl by ani
naším Vykupitelem! On však nám pomohl a ustanovil
prostředek k dosažení odpuštění hříchů, an pravil apo

štolům: »kterýmkoliv odpustíte hříchy, od
pouštčjí se jim, a kterým zadržíte, zadržány

jsoulc — aby ale apoštol a kněz, co nástupce jeho,
mohl rozhodnouti, zasluhujemeli odpuštění čili nic: tož
musí hříchy naše napřed znáti, a poněvadž není vše
vědoucí — nezbývá nic jiného než, hříchy své mu sděliti,
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t. j. se zpovídati! Myslím, že nemůže býti pod nebem
nic jasnějšího. jako to.
Co však následuje z tohoto ustanovení Kristova?

Následujetolik: že zpověd'jest ten jediný a řádný

prostředek k dosažení odpuštění hříchův u
Boha; následuje i to, že kdo po křtu sv. těžce byl
zhřešil. — nemůže býti bez zpovědi spasen, či, jak píše
sv. Alfons Liguori: »Pro toho, jenž Boha hříchem urazil,
není jiného prostředku ujíti věčné záhubě, leč z hříchů
svých se vyznati; a nevyznáš-li se z hříchů, čin co čin,
není možné, bys došel prominutí. Tu nezbývá hříšníku,
než: buď zpověď nebo peklo!- —
Bláhový člověče! od tvé libovůle to tedy již nezá
visí, jak bys ty chtěl hříchů svých se sprostiti. Nebo
ty žádáš milost od Boha, a On má to právo stanoviti
ti podmínky. Ci si má nechati Bůh ke všemu ještě od
svých tvorů předpisovati, jakým způsobem chtějí býti
hříchů svých zbaveni ?! —

vědi

Teď ať mi někdo ještě řekne: »já nemám zpo
třeba!: rád bych znal toho člověka, který by

v pravdě říci moh! — nemám hříchu! -— Však ani byste
nevěřili, moji drazí, že mohou býti podnes ještě lidé tak
zpozdilí, kteří ne podle ustanovení Kristova, nýbrž podle
své hlavy jednají a obcházejíce zpověď, místo ku knězi
jdou pod širé nebe a tu prý »Pánu Bohu samému: své
hříchy vyznávají. Pošetilci! to není žádná zpověď, po
něvadž jim nikdo rozhřešení neudělí — a Pánu Bohu
hříchy své povídati, to není věru třeba, On je ví a zná
dávno lépe. — —
A proč se štítí a vyhýbají křesťané zpovědí? —

Jest jim to prý velmi za těžko, ba nemožno, tak se
snížiti a člověku své viny vyznatill
Jak? Nynější soukromá zpověď že jest jim obtížnářl

cožaby slyšeli,jak bývalojindy,
dob

křesťanstva,

na př. za prvních

kde mnohdy hříšníci veřejnéa na

hlas před vším lidem v chrámu z hříchů se vyznávali,
a veřejné pak pokání činili dle přísných zákonů kajících,

rozděleni jsouce ve 4 třídy. Kajicníci první třídy byli

tak zvaní plačící.

Vyloučení z kostela směli jenu

brány státi, v šedém rouchu. hlavu popelem posypanou
prosívali zde s pláčem vcházející do chrámu o přímluvu
a modlitbu prosíce. Po čase směli vcházeti do chrámu,
ale jen v zadní části a oddělení od ostatních věřících
naslouchati mši sv. Avšak po evangelium již musili se

vzdáliti; to byli poslouchající.

A kdo v této třídě

jevil zvláštní kajicnosť, byl vřaděn mezi klečící, kteří
již v chrámě na kolenou klečeli, an jim biskup ruce
vzkládal. Zvláštní horlivostí jen dosáhli konečně třídy
čtvrté, stojících,
kteří směli již mezi ostatními věří
cími mši svaté přítomni býti, ale ani v obětování ani
v sv. přijímání nesmšli se súčastniti. A táižete-li se, přá
telé, jak dlouho takové pokání trvalo? 0, čtěte jen ty
přísné zákony; tu byste se dočtli na př., že ten, kdo
pohanil rodiče své, činil pokání 3 leta; kdo proti nim
ruky pozdvihl 7 roků; za krádež a cizoložství 10 let.
za vraždu — po celý život! a t. d.
Nejmilejší, nedivte se přísnosti té. Tenkráte ještě
věděli křesťané. co to obnáší těžkým hříchem Boha ura
ziti a proto ochotně podrobovali se všemu, co jim Církev
za podmínku odpuštění uložila. Ba mnohým ani na tom
nebylo dost, a dobrovolně ještě krutější pokání na sebe
brali. ——Blah. Klimakus na př. vypravuje sám ojistém
klášteře v Egyptě, v němž kajicníci činili taková pokání,
že se až lidská přirozenost chvěje. V celém domě ne
bylo ani nejpotřebnějšího nářadí, ani oleje, ani chleba,
ani ohně v zimě, ani světla za tmy. Dnem a nocí ozýval
se tu nářek & pláč, vzdechy a kvílení. Tu jedni na zemi
rozprostřeni slzami smáčeli popel, na němž leželi. Tarn
zase jiní stáli jako kamenné sochy bez pohnutí, oči ma
jíce k nebi upřeny, jakoby je žal a lítost života již byla
zbavila a t. d.
Nejmilejší! to bývalo pokáníll Co je naproti tomu
zpověď. jak ji nyní Církev sv. na nás žádá? A ta by
se ti, hříšníče, zdála býti ještě obtížným, nesnesitelným

břemenemlř—Co tu vlastně žádá na tobě Bůh?
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Žádá, abys se z hříchů svých vyznal knězi, a to jako

marnotratný syn upřímně, t. j. kleknuv před zpověd
nika rozpomen se, že klečíš před zástupcem Krista je
žíše, jemuž máš otevříti celé srdce své, aby je poznal,
jaké jest, a kde mu co chybí; má-li se tak státi. varuj
se vší neupřímnosti! Nebo každá faleš, každá lež ve zpo
vědi platí nikoliv knězi, nýbrž samému Spasiteli.

Dále žádá na tobě Bůh zkroušenosť,

t. j. vy

znání hříchů s opravdovou lítostí a ponížením sebe; nebo
»hříchy vyznávati bez lítosti —- dí papež Mikuláš —
jest zpovídati se ústy, ale ne srdcem; to jest něco na
sebe »povídatic
ale nikoliv vse zpovídatic. ——Sva
tému Františku Sáleskému vyznával se také jednou hříš
ník, z mnohých a velikých hříchů, ale tak chladně a
bez citu, jakoby zcela všední věci vypravoval. Sv. biskup
dá se do hořkého pláče. Kajicník se diví a ptá se ho,
proč pláče.> a světec mu odvětí: »já pláču nad tím, že
ty nepláčeš !( A to hnulo zatvrzelým hříšníkem. —
Dále, budsi kdo bud', pán i sprosťák, král i chuďas
— přistupuj s pokorou k sv. zpovědi; neboť ve zpo
vědnici jsme sobě všickni rovni, t. j. jsme všickni že
bráci prosící Boha za milost a odpuštění. — Tak tomu
rozuměl Ludvík IX., král francouzský. Zpovídaje se
každý pátek, říkával svému zpovědníku: Můj otče du
chovní, teď prosím. nehleďte na mou důstojnost, nýbrž
na mé hříchy! —
Konečně pak žádá na tobě Bůh — což se vlastně
již samo sebou rozumí — abys se vyznal úplně, ze
všech hříchů, které jsi při zpytování svědomí za své byl
poznal i s udáním počtu a důležitýCh okolností jejich. —
Nuže, příteli, to je všecko, co od tebe Bůh žádá:
upřímné, zkroušené a úplné vyznání tvých hříchů — ni—
koliv veřejně, nýbrž tiše. skrytě, jedině knězi do ucha!

a za to ti Bůh odpustí vše, i to nejtěžší pro
vinění!

— Ach, kdo na širém světě může tu ještě

říci, že zpověď naše jest těžké, nesnesitelné břemeno —
neb tyranské násilí pro hříšníkal? — Neměl by spíše

———Sl-—

vroucí díky vzdávati Bohu a velebiti Spasitele svého,
že tak snadnou podmínku ustanovil k dosažení jistého
odpuštění hříchůřl —
Poslyštel Miláček králův dopustil se těžkého zlo
činu. Král, jenž mu byl prvé veliká již dobrodiní pro
kázal, rozhněval se na nešlechetníka a odsoudil ho k
smrti mečem katovým. Bledý a třesoucí se na celém
těle, vyveden jest nešťastník na popraviště. Kat již tasí
meč ——jen jedna

rána, — a hlava

sklesne

na zem.

V tom slyšeti tu hlas: »Milosť, milost od králelc Ne
šťastný odsouzenec jakoby z hrobu vzkříšen nechce ani
sluchu svému věřiti, když vyřizuje posel dále vzkaz
královský: »Král ti uděluje milost, “ale jen pod tou vý
minkou, bys celý svůj zločin vyznal jednomu z jeho
služebníkůvlc — »O s radostí tak učiním, ať mi ukáže
člověka toho, a já ihned se mu vyznám.< — Však ještě
nedomluvil, a tu již druhý zas posel královský volá:
„Milost od krále! Můj pán dobrý nechává tobě na vůli,
vyvol si sám jednoho ze sluhů jeho. ku kterému máš
nejvíce důvěry.: — Slze radosti kanou odsouzenci po
tváří, že ani slova nemůže pronésti, an tu zas třetí posel
volá: »Milosť od krále! Můj pán dobrý ponechává tobě
nejen na vůli zvoliti sobě jednoho z jeho sluhů, ale on
mu spolu ukládá úplné zamlčení všeho, co mu vyjevíš,
a kdyby jen slovíčko z toho pronesl, půjde on místo
tebe na smrt! Přijmeš-li tuto podmínku, zapomene král
navždy provinění tvé, přijme tě v dřívější lásku svou
a vrátí _tobě u svého trůnu bývalou tvou důstojnost!
— 0, lidé dobří ! představte si radost a plesání ubo—
žáka již k smrti odsouzeného! představte si, jak ochotně
splní asi snadnou tu podmínku! —
ó, kterému člověku mohlo by býti ještě za těžko
vyplniti tutéž podmínku — vykonati upřímnou zpověď
knězi, kterého

si sám zvolí

——anť ví, že není jiné po

moci, že jen tím usmíří rozhněvaného na sebe Boha a
zachrání duši své život věčný ?! —

Poněvadžto tedy musí býti, neodkládej
z vás se sv. zpovědí,
Fr. Herzoga

nikdo

nýbrž vykonej ji co nejdříve,

Postní řeči. C. 1. »Marnotratný sync.

ó
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ještě v tomto postním čase. Neříkej nikdo: »vždyť není
na spěch, jsem zdráv a mládlc O, jsi mlád, ano co se
týká těla, ale na duši jsi snad již _starý hříšník a již
nejvyšší čas, abys učinil pořádek. »Ze není na spěchřc
——bláhový

— čím déle to necháš, tím více se ti hří

chové zažerou do tvé duše jako rez do železa, že není
pak již k vypravení. A pak ——máš to černé na bílém,
že budeš tak dlouho živ, jak ty si počítáš? máš nějaké
upsání stvrzené, že bude Bůh pořáde shovívati a čekati
na tebe rok po roce, až se tobě zlíbí? Příteli i Pán Bůh
má své jisté meze, kde přestává Jeho shovívavost a po
číná pak přísná spravedlnost, ——protož ještě jednou,
neodkládej nikdo z vás se sv. zpovědí.

Roku 1851 — tak čtu v knize — slavil jistý mladík
své první sv. přijímání, při čemž si učinil jen jedno, za
to ale pevné předsevzetí totiž: že dopustí-li se opět
těžkého hříchu, ten samý den ještě, dřív než ulehne,
půjde k sv. zpovědi. Neštěstí to přihodilo se mu po ně
kolika měsících. Byla právě sobota, již podvečer, kněz
až v městě a nečas ukrutný. Mladík chtěl již odložiti
zpověď na zítří, ale vnitřní jakýsi hlas nedal mu pokoje

a nutkal: Učiň, cos slíbil! ještě otálí a modlí se již
svou večerní modlitbu, modlí se k P. Marii. A hle, po
jednou vstav, oblékl se a dal se na cestu do města, &
vykonal tu skutečně zpověď svou. Na zpáteční cestě do
honil známou ženu, která se ho s podivením ptala,
odkud tak pozdě přichází. S velikou radostí vypravuje
jí všecko a dokládá: teď že bude tiše spát, s Bohem
jsa opět usmířen. — A skutečně spal tiše, spal ještě,
když už slunce stálo na nebi, spal tiše, tak že matka
musela jíti jej buditi; však on spal tiše a neslyšel ani
jejího volání — a když ho vzala za ruku — držela ruku
studenou ——přes noc byl zemřel! — Aj ty křehké, ty
smrtelné stvoření, nemohlo by sei tobě což podob
ného přihoditi? O, jak rád bys pak byl, žes uposlechl
rady mé! — Nežertuj s odkládáním, nevyhýbej se
zpovědnici, ale vykonej to, pokud máš čas a zdraví,
a příležitost. —

Než, moji drazí! jakkoliv tyto věci o sv. zpovědi
jsou tak zřetelné a patrné — nicméně nejsou mnohým
po chuti, ba jsou bohužel mezi námi mnozí křesťané,
kteří i tuto jedinou podmínku, již Bůh na nich žádá,
buď zcela opomíjí, bud' špatně a neplatné vykonávají.
Nemohu opomenouti o vadách těch promluviti v

DÍLU

II.

Člověk by ani nevěřil, ale skutečně jest tomu tak,
že čím krásnější a vznešenější nějaká věc a lidu pro—
spěšnější — tím více nepřátel má; a tak jest i se zpo—

vědí. Věru, není snad druhé věci na světě, která by
tolik odpůrců měla, jako zpověď. Ba stává se, že tento
úhelný kámen našeho spasení bývá mnohému kamenem
úrazu, a sice tím způsobem, že i.) buď v nevěře své ji
zcela zavrhují, aneb z.) pýchou a falešným studem sve
deni neplatné jen & svatokrádežné zpovědi vykonávají.
[. Věru, podiviti se musí člověk nad tím, jaké si
ti nevěrcové vymyslili a podnes vymýšlejí lži, podezří
vání na zostuzení sv. zpovědi naší. Celé knihovny na
plnily by tyto báchorky & námitky, které, ačkoliv již
sto- a tisíckráte byly vyvráceny a odmrštěny, nicméně
podnes v těch bohaprázdných knihách a listech znova
se ohřívají. Na př. — abych jen o jednom se zmínil —
co svět bude státi, a na něm ten poslední nevčrec živ,

bude stále vyčítati: že zpověd'jest

jen od kněží

samých vymyšlená věc, aby se dopátrali ta
jemství lidských !!
Nejmilejší v Kristu shromáždění! Věru bych se o
této, jak vy dobře víte, bohaprázdné pošetilosti ani ne
zmínil, kdyby mnozí skutečně touto zástěrou nezakrývali
svou netečnost, že prý proto k zpovědi nejdou ! — Však
mimo to, jak jsme již v I. díle dnes slyšeli, že musí
býti zpověď od samého Krista Pána ustanovena (a kdyby
ó-ll

ji nebyl ustanovil, nemohl by se ani nazývati Vy
kupitelem světa), — mimo to pravím, nacházíme o ní
zmínky již u apoštolů a prvních mučeníků, a ty nebude
přece žádný novověký nevěrec chtíti viniti ze lži a
podvodu, ani všickni za to, co učili, položili život svůj.
A kdo se chceš o tom přesvědčiti, že byla v církvi
naší zpověď hned od začátku, jdi se podívat do římských
katakomb čili podzemních pohřebišť, kde se první křesťané
ukrývali před pohany, a tam nalezneš netoliko obrazy
o svátosti pokání, nýbrž i zpovědnice ve skále vytesané
a naším zcela podobné; a tito kamenní skoro dvou tisíc
letí svědkové dokazují, jak nestoudná a drzá to lež, že
teprve kněží v pozdějším čase zpověď vymyslili! —
A dále, vždyť přece se o každé nové věci bezpečně ví,
kdy a od koho vynalezena byla, na př. hromosvod,
střelný prach, tisk, parostroj, telegraf a t. d. — nuže,
ať se nám dokáže, kdy a od kterého kněze jest zpověď
vynalezenařl — Avšak nechali by si to lidé tak zhola
líbiti, by jim kterýkoliv člověk ze své vůle takové bře
meno uložil, a kdyby i sám papež to byl? — Či myslíš
snad někdo, že jest to pro kněze něco příjemného 2—3—5
i více hodin seděti v zpovědnici a polykati ty rozmanité
výpary, i nemocných neduhem nakažlivým, a k tomu
ke všemu ještě mnohdy jen hněv a nevoli zatvrzelých
hříšníků na sebe uvaliti? O příteli, věz a pamatuj si to,
že ze všech prací kněžských není žádná tak obtížná a
namáhavá — jako zpovídání — a buď pro vždy ube
zpečen, že kdyby Kristus sám to nebyl tak ustanovil,
kněží jistě by nebyli zpověď zavedli; aneb aspoň by
sebe byli vyjmuli, ale tak jest každý kněz katolický i
papež zavázán nejméně jednou za měsíc se zpovídati
?. hříchů svých.

A tak lichá a lživá jako tato námitka, jsou všecky
ostatní, jež nevěrcové proti sv. zpovědi uvádějí.
2. jiný však nepřítel zpovědi j est p ý c h a a hrd 0 st
lidská, která'i křesťanu věřícímubrání knězi se z hříchů
vyznati. — O, jak by se takový přeučený či vlastně
nedoučený pán mohl tak snížiti, by prostému knězi na
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sebe žalovalřl 0, což by si na cti zadala taková milost
paní v hedbáví a kmentu, kdyby tu poklekla a knězi
se přiznala k chybám a pokleskům, jež by u ní nikdo
nehledalřl Ne. ne, to nemůže býti! — Ti i takoví lidé
cítí dobře svou vnitřní hnilobu a bídu duše; oni to dobře
ví, že nejsou s Bohem v pořádku, ale — jíti k zpovědi,
o tom at“ jim nikdo nemluví, to je jim tuze sprosté, sní
žili by se před světem!

A ještě horší nepřítel zpovědi jest fa
lešný

stud, jenž zavírá ústa kajicníku, by ten a onen

hřích nevyznal, nýbrž zúmyslně zatajil. )Jak, dí takový
sám u sebe, — tohle abych řekl knězi? ó, to nejde,
jest to příliš nectné a ošklivé, stydím a hanbím se za
to, ——co by si kněz o mně pomyslillřc

—- O, vizte,

drazí přátelé, tu lesť ďábelskou! chce-li člověka k hříchu
svésti, vezme mu prvé všecken stud a učiní jej drzým
a nestydatým. Chce-li se pak hříšník z toho zpovídati,
hrozí mu hanbou! ——Jistý bohumilý a omilostněný
sluha Páně spatřil jedenkráte ďábla kolem zpovědnice
zabíhati. »Co tu děláš, ty nepříteli Boha a lidí?: otázal
se ho. —— »Cořc odpovídá ďábel — rjako poctivec
vracím zde lidem, co jsem jim dříve vzallc __ »A což
jsi jim' vzal, ty pekelný lupičiřc ——ptá se Svatý. I od
povídá ďábel: »stud ——zardění se, — stydlivost jsem
jim před hříchem vzal a to jim v zpovědi vracím, by
se styděli a hanbili z hříchů svých se vyznati.:

Než, víte-liž také drazí přátelé, co z toho pojde,
když pýcha a takový falešný stud přemohou hříšníka
a ústa mu zavrou? Pojdou z toho — s velikou bo

lestí to pravím ——
zpovědi neplatné, t. j. hříšné
a svatokrádežné,
jaké skutečně z veliké části nyní
se vykonávají. Neboť přicházejí teď mezi kajicníky mnozí
s nevídanou nesvědomitostí a odbudou zpověď s takovým
šlendriánem, že je znáti, že to činí jen proto, aby vy
plnili vůli svých rodičů, představených neb vůbec těch,
kdo je k tomu pobízeli. Buďto odříkají pouze všeobecnou
zpověď, jak si ji ještě ze škol pamatují, a je odbyto;
anebo vezmou to své svědomí jak říkáme jen na hrubé

řešeto, řeknou, co jim zrovna napadne, na př. zhřešil
jsem proti Bohu, proti bližnímu a své ubohé duši —
a jsou hotovi: jakoby nevěděli, že se musí hříchy
jednotlivě jmenovati, tak, jak jsme je bedlivým zpyto—
váním svědomí byli poznali.
jiní zas, jmenují-li hřích, hledí jej ihned omluviti,
a svádějí vinu rádi na jiné; ba zas zpovídají se jen tak
na polo, t. j. neurčitě a nejasně, řeknou na př. hřešil
jsem proti I., 3., 5. a 6. přikázání, — tak že kněz si
z toho nemůže nic vzíti, a musí vyptáváním zpověď do
plňovati, což se zas mnohým nelíbí; i stěžují si naň
pak, že je přísný, že není spokojen s tím, co se mu řekne.

Ba mnozí i tázáni jsouce z falešného studu a strachu

zúmyslně

hřích zaprou a zamlčí. — 0 ne

šťastníče! kdo jsi se čeho takového odvážil !! — Chceš
snad s tím hříchem Panu Bohu .utéci?! Víš-li pak, cos
to učinil? — to je lež v zpovědi, — to je zneužití svaté
Svátosti, to je hřích proti Duchu sv.; to je svatokrádež
a hřích jistě mnohem těžší, než ten zamlčenýl — Hle,
co zatím se těší kněz, že vysvobodil opět jednu duši
z moci ďáblovy,jestza tím nešťastnice taková ještě tužším
řetězem ďábla spoutaná. — Co však při tom nejhoršího,

— že přehrozné bývají následky takovéto
falešné

zpovědi. jde-li totiž takový nešťastníkik sv.

přijímání, přijímá Tělo Páně nehodně, a jde-li později
zas k sv. zpovědi, a třeba i vícekráte, jsou všecky ty
i následující zpovědi rovněž neplatné a svatokrádežné a
sice tak dlouho, pokud nevyzná hřích zamlčený. O přátelé!

považte — jakých to vždy nových a nových hříchů
a svatokrádeží hromadí takový hříšník na sebe!! A kam
to může vésti?

Sv. Antonín, arcibiskup Florentinský vypravuje o
tom následující příběh. jistá dívka 181etá zamlčela jeden
kráte z falešného studu ve zpovědi hřích proti 6. přiká
zaní, k němuž od kamarádky svedena byla. Nešťastnicel
pokoj duše pominul jí na vždy a výčitky svědomí sou
žily ji dnem i nocí. 1 odhodlala se znovu jíti k zpovědi

a chybu napraviti. Ale i tentokráte nemohla se přemoci,
by hřích ten vyznala, ano nová svatokrádež rozmnožila
jen ještě více trýzeň svědomí jejího. Aby je nějak—uko
nejšila, činila nejpřísnější pokání, a na tom nemajíc dosti,
odřekla se světa a vstoupila do kláštera v té naději, že
před složením slibu jistě vyzná svůj hřích. A skutečně
se o to také pokusila; ale obalila a zastřela hřích tak,
že jej zpovědník nemohl poznati. Nyní co klášternice
vedla přísný a kající život, ano vynikala nad ostatní
takovou příkladnou svatosti, že když po několika letech
abatyše zemřela, na její místo jednohlasně zvolena jest.
Po krátkém čase upadla nešťastnice ta v povážlivou
nemoc. I nyní chovala ten pevný úmysl, že, až se bude
blížiti poslední chvíle její, vyzná knězi hřích tak dlouho
již zatajovaný. Neboť dosud na ni svědomí ustavičně
dolehalo, i milost Boží činila takřka poslední pokus za—
chrániti duši nešťastnou.

Ale nastojte! ještě na smrtelném loži zvítězil falešný
stud & zavřel jí ústa. Nešťastnice již přijala s příkladnou

nábožností Svátosti umírajících a cítíc, že nastává
smrtelný zápas, ted' konečně chtěla se vyznati. Ale —
ó hrozný soud Boží! — než přišel kněz, upadla v po
matenosť mysle a zemřela i se svým hříchem, u lidí
v pověsti Světice; neboť pro její svatý život nepochy
boval nikdo o věčném spasení jejím. Avšak k výstraze
jiných dopustil toho Bůh, že když ostatni sestry v kůru
u její mrtvoly se modlily -— zjevila se jim zesnulá
v strašném stavu a pravila k uděšeným: »Ustaňte
v modlitbě za mne! jsemť na věky zavržená v pekle a
sice proto, že jsem od své mladosti zamlčela jeden hřích
ve zpovědi. Mohla jsem arciť snadno dojíti odpuštění,
neboť jsem jej ze srdce litovala, ale nešťastná stydlivosť
zavřela mi ústa, že jsem množstvíkráte zneužila zpovědi,
zneuctila i Tělo Páně, a tak do věčného zahynuti se
přivedlalc —- _
O probůh člověče! nezamlč jen nikdy ve zpovědi
hříchu! kněz to neví, a on tě musí rozhřešiti, když
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řekneš, že nemáš žádného hříchu více: ba kněz ti musn
podati i velebnou Svátost oltářní, když přiklekneš ku
stolu "Páně — ale co potom?! —
Č), jak se mi mnohdy třese ruka a srdce mi krvácí,
když uděluji rozhřešení podobnému kajicníku, u něhož
skoro přesvědčen jsem, že zúmyslně zatajuje hřích a
všecko domlouvání nic nepomáhá. Studený mráz mi
jde po těle, když mu pak i Tělo Páně podati musím,
ač vím téměř s jistotou, že přijímá svatokrádežně!

Č),proč bys se stydělzhříchů se vyznati?
a koho? kněze snad? Nebuď bláhový, i on jest hříšník
jako ty, a ví dobře, jak snadno lze člověku klesnouti;
on prvé, než slyší tvou zpověď, byl snad sám u svaté
zpovědi, a ústa jeho zavřena jsou nezlomnou pečetí zpo—
vědní, tak že, co mu zjevíš, jest na věky v prsou jeho
pohřbeno. O. jdi milý křesťane a hleď mu raději svou
upřímnosti a zkroušenou lítostí ten těžký úřad ulehčiti
a jej potěšiti; neníť pro něho na světě větší radosti,
než když hříšníka přivede k poznání a s Bohem usmíří.

Tu však nemohu pominouti otázku: kterak

praviti takovýto

na

hřích svatokrádeže, když

někdo z jakékoliv příčiny vykonal zpověď neplatnou, a
nenapraviv chybu tu, po mnoho let Svátosti přijímal?
— Nejmilejší! v takovémto pádu musí hříšník netoliko
zamlčený hřích vyznati, nýbrž i tuto první neplatnou
zpověď, ba i všecky následující, jež byl vykonal, opako—

vati, a to se děje v tak zvané generální

zpovědi,

t. j. zpovědi buď z větší části aneb z celého života.

Avšak, drazí přátelé! i člověku, který nikdy zú
myslně hřích nezamlčel, radno jest předce, aby alespoň
jednou v životě svém takovouto všeobecnou zpověď vy-
konal. Nebo, kdo z nás troufá si říci, že vždy a vše
tak dokonale vykonal, že všecky jeho zpovědi od
dětinství byly platny? jaká to tedy útěcha, může-li
v takové životní zpovědi všecky chyby & poklesky mi
nulých zpovědí napraviti,la co se týká minulosti, úplně
s Bohem se vyrovnati! O. kolik hříšníků teprve životní

zpovědí přišlo k poznání sebe a k pravému pokoji, jenž
spočívá v tom blahém vědomí: Nyní jsem úplně s Bohem
v pořádku, úplně smazány jsou dluhy mého minulého
života, nic mne více nemůže znepokojovati, a zcela
čistým srdcem mohu započíti nový život! — Pro tuto
velikou užitečnost životní zpovědi radí také Církev sv.
věřícím, by ji jmenovitě v důležitých a rozhodných
dobách života vykonali, tak na. př. před prvním přijí
máním, před oddavky a vůbec při změně stavu, před
dalekou cestou, v nemoci nebezpečné a obzvláště na
smrtelné posteli. tu ale v čas', pokud mdloba a slabost“
obtížnou tu práci dovolí. Další naučení o tom udělí
každému s radostí duchovní otec váš. Protož neodcházej
nikdo z tohoto světa bez útěchy životní zpovědi: »Kdo

skrývá hříchy své, neobstojí; kdo je vyzná
a Opustí — milosrdenství dojde..

Závěrek.
Tolik uznal jsem za dobré připomenouti vám ()
zpovědi jako vyznání hříchů.
Mnohému snad z vás nebude všecka ta dnešní řeč 
má nic platna; ani slovíčko netkne. se zatvrzelého srdce
jeho a zpověď mu zůstane i na dále trnem v oku, a ku
své vlastní záhubě bude se jí štítiti a v'yhýbati jako
prvé. Tomu a takovému jest marno mluviti a vysvětlo
vati; a nejlépe ještě učiniti s ním, jako učinil podob
nému onen starý v pověsti svatého, nedávno zesnulý
farář, jan Vianney. Jednoho dne zpovídal totiž jako
obyčejně v sakristii četné zástupy mužůf an tu mezi
nimi přistoupí muž v oděvu vojenském a dí: »Důstojný
pane, rád bych s vámi promluvil o důležité věci.:
»Nuže, tedy si klekněte pane: — ukazuje Vianney na
klekátko. — »Důstojný pane-. dí ale vojín, »to je mýlka,
já k zpovědi nejdu, nýbrž chci jen vysvětlení; neboť ne
věřím ani v Boha, nevěřím ani . . _. — »jen si kleknětelc
káže opět kněz. — »Ale důstojný pane: _—namítá zas
cizinec, — »právě o zpovědi mám největší pochybnosti,

nemohu se tedy bez víry a přesvědčení zpovídati . . .
— »Ale jen mne poslechněte pane: — velí Vianney ——
»já to již znám, jen si klekněte, a dělejte kříž!: —
Aby tomujiž konec učinil, poklekl celý pomaten důstojník
v zpovědnici a kněz počal rozebírati duši jeho, dál a
dále. až po celé hodině, která mu jako chvíle minula
vstal — slzy řinuly se mu z očí — slzy to radosti a
nahlas děkoval Bohu za milost nyní mu prokázanou. —
Ano přátelé, nejlepší prostředek vyhojiti takového ne
věrce a pochybovače -— jest zpověď sama. O. jdi jen
nevěrče, jdi a zkus to jen jedenkrát a poznáš, žejsi jen,
sám sebe klamal a strašil pouhým strašákem.

Viz ještě jednou marnotratného syna
v náručí

otcovském!

I tebe, byť bys celá leta byl

bloudil v cizině hříchů, očekává každodenně tak dobrý,
tak milosrdný Otec. O nenech jej darmo tak dlouho na
sebe čekati ! l —

Prvé pak, než půjdeš odtud, vstup se mnou v duchu

opět na horu Kalvariil

— Tři křížepní tu k ne

besům. Uprostřed tvůj Spasitel, v pravo a v levo lotři.
Oba vedli hříšný život, oba končí na popravišti; a přec
jeden vstoupá do nebe, druhý do pekla. Co medle
otevřelo lotru na pravici království nebeské? Lítosť
dokonalá a upřímné vyznání: Pane vzpomeň na mne . . .
Příteli, i tobě, který jsi po křtu sv. zhřešil, ne
zbývá nic, než jedno z dvou: buď zpověď, anebo peklo!
s kterým chceš ty jedenkráte skončiti? Mluv!
Není-li tedy jiné pomoci. a musí—li to býti,

neod—

kládej zpovědí ale jdi co nejdříve! — Hřešiti jest lidské,
— z hříchu se vyznávati křesťanské, — v hříchu ale
setrvati — ďábelské! —
Ale, půjdeš-li k správě Boží, vykonej to řádně a
svědomitě. já říkávám kajicníkům obyčejně: zpovídej
se tak. příteli, jakobys se zpovídal naposled. Tak jsem
to také řekl r. 1871. na zelený čtvrtek jistému pánu,
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a hle, 8 dní na to zvonili mu umíráčkem. Ta zpověď
v kostele byla skutečně jeho poslední; zemřelť náhle
mrtvicí. —
Nuže příteli, nemeškej i ty, ale jdi & padna

před

tvář Boha živého, zvolejkajicne: Otče! zhřešil jsem

proti Tobě &nebi, již nejsem hoden slouti
synem tvým!
»Ty pak o Maria! útočiště hříšníků, jenž
nemůžeš snésti, by jediný vykoupenec Syna
Tvého na věky zahynul, ujmise těch ubohých,

&zvláště toho zatvrzelého, jenž ani teďještě
nechce slyšeti o zpovědi. O, dokaž Matko
nebeská, co může prosba Tvá & přiveď ho
k poznání a k vyznání a k spasení! Amen.c
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VI.

Radosť v domě otcovském.
»Žz'z/t' jsem

—— a'í Hospodin

— Žť nec/ta' Hilf/' hříšníka,
ale aby xe obrátila či? Ilji/fx
Ezer/z. 13. 21.

ÚVOD.
? 173.3.
'

Markéta Kortonská, ona známá hříšnice, po

,'?„r znala v světle milosti Boží, že svět a všecka jeho

radost jest jen prázdný dým, a ošklivé bláto, v němž
snadno by mohla utonouti a na věky zahynouti, — umí
nila si opustiti svět a navrátiti se k lepšímu životu.
Ale kam se utéciřl Neznala v širém světě žádného
jiného, než svého otce, kterého před lety lehkomyslně
opustila, aby se bez překážky prostopášnému životu
oddati mohla I šla tedy k otci, vrhla se mu k nohoum
& — jako marnotratný syn — prosila s hlasitým pláčem
za odpuštění & přijmutí do domu otcovského, slibujíc
upřímně polepšení. Ale otec, který byl mezitím pojal
druhou ženu, poštván touto, vystrčil plačící dceru bez
milosrdenství z domu, a když ještě na dvoře prodlévala,
dal ji jako skvrnu svého jména s hanbou a potupou
vyhnati z dědiny. —

Takovýto žalostnýosud nepotkalmar notratného
syna 7. ciziny se navrátivšího, jak jsme již minule
slyšeli, a dnes ještě blíže uslyšíme.
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V onom výstavném, nám již povědomém domě
panoval od té doby, co mladší syn byl odešel do světa,
smutek a marně se namáhali domácí obveseliti sklíče
ného otce. Dnes však celý dům zas oživnul A proč?
——Věrni sluhové

valně již sestárlého hospodáře zna
menali dobře, když podvečer s neobyčejnou ochotou
spěchal z vrat, v ústrety jakémusi bídnému otrhánku.
] shromáždili se zvědavostí puzení, kde který byl na
nádvoří a zde byli očitými svědky onoho radostného
překvapení, kdy otec poznal v zemdleném pozdním
poutníku svého tak dlouho za ztracena oplakávaného
syna. Byli taktéž očitými svědky toho, kterak jej otec
s nevýslovnou láskou objímal, líbal a k srdci vinul;
kterak ale i syn v bídných hadrech, vymořen hlady,
očí & tváří vpadlých shýbá třesoucí kolena k zemi

a s pláčem vyznává: »Otče, zhřešil jsem

proti

nebi a před tebou —již nejsem hoden slouti

synem tvýmlc _— -—'/,e přišel s takovou opravdivou
lítostí a s takovým upřímným vyznáním, prokázal mu
otec takové milosrdenství, že mu všecku vinu odpustil
a jakožto syna milovaného vřele uvítal. Než, nač asi
teď otec nejprve vzpomene?
Obrátiv se k sluhům opodál stojícím, káže jim:

»rychle přineste první roucho a oblecte hole

Ačkoliv bychom očekávali, že podá vyhladovělému
synu nejprve nějakého pokrmu k občerstvení, nicméně
zdá se býti otci roucho přednějším. Arciť, ty nuzné
hadry, jež pokrývají napolou tělo jeho, neslouží ani otci
k radosti ani synu ke cti; ba otec sám jej zatím při
krývá pláštěm svým! neboť se stydí v nahotě své
ukázati se lidem. Proto tedy kázal otec přinésti roucho
—— »prvnía
— t. j. ono, které byl nosil, prve než
odešel do ciziny, ono roucho, jímž ho otec byl přiodil,
v němž ho tak rád vídával. Byloť to roucho skvostné,
jakýmž se odívali synové vznešených a urozených rodičů.

A »oblečte ho:, káže otec, t. j. svlečte s něho prve
to staré, vetché a nečisté roucho hanby, v kterém
byl přišel.

A když se tak stalo, káže dále otec:

prsten

na ruku

jeholc

»dejte

— Prstem? ——
budete

se asi diviti — proč, a k čemu prsten? — Než, před
časy nosili prsten toliko lidé urození, jen občané svo—
bodní, aby se lišili od poddaných, nevolníků a otroků,

kteří prstenů nositi nesmeli. — Marnotratný syn pozbyl
v cizině své svobody a stal se nevolníkem. Nyní pak
nemá býti již otrokem cizého krutého pána; již jest opet
smířen s otcem, již nabyl opět práva a svobody v domě
otcovském, jejž vícekráte nechce opustiti. A na znamení
obnovené lásky a věrnosti mezi otcem a synem dán jest
mu prsten. A na »rukuc, aby ode dneška nejen krás
nými slovy ale i dobrými skutky dokázal a splnil,
co slibuje. —

A opět káže otec: »dejte také obuv na nohy
_jeholc,

aby ani na nohou nebyla spatřena nahota jeho.

— »Aja — volá tu sv.

Chrysolog

——»jak chudý

se

navrátil, kterýž bohat odešel, že ze všeho dědictví svého
nepřinesl ani obuv na nohoulc ——
Však za oněch starých

časů byla i obuv známkou svobodných a radujících se;
kdežto bosi chodili jen otroci a v zármutku postavení.
Proto z žalosti a zármutku i sám král David bo—

sýma nohama utíkal z jerusalema před nezdárným
synem Absolonem. Avšak synu marnotratnému dal otec
obuv i na znamení, aby teď v domě otcovském nebyl
nečinným a nedbalým; aby již nekráčel po cestách
křivých. cestách to hříchu, nýbrž tou cestou, kterou mu
otec ukáže, cestou pokání a polepšení. —
Tak znovu přiodil otec syna se navrátivšího. Kdo
by tu pohnut tou dobrotou nezvolal: O, jak dobrý,
předobrý to otec! On nevyhání nezdárného syna před
práh svého domu, on neplísní, netrestá, nezahanbuje ho,
ale s otevřenou náručí ho přijímá, vinu mu odpouští.
ihned mu navracuje pozbytá práva, novým rouchem při
odívá a do svého domu jej uvádí, ne jako cizince, nýbrž
_jako syna milovaného!

— ——

Díky Bohu! Tak jest opět všeckolnapraveno, co
mladistvá lehkomyslnosť byla pokazila. O, jaký to rozdíl
mezi životem ve světě a životem v domě otcovském ! ! —
A — ještě jednou — kdo že jest ten dobrý otec?
— kdo jest ten marnotratný syn.> a co 'znamená to
radostné přivítání v domě otcovském? ——O, křesťane!
ó, hříšníče! toť Otec tvůj nebeský! I On tebe očekává
s otevřenou náručí, i On tě chce tak radostně, tak
laskavě uvítati; nižádné výčitky nemáš slyšeti, nižád
ného pokárání ani zahanbení se ti nemá dostati. On tě
chce na srdce přivinouti & pocelovati jako nejmilejší
dítko své, a chce duši tvé dáti opět první šat tvůj i
prsten i obuv.

(3, budiž tisíckráte za to veleben a oslaven Kristus
Pán, že tímto svým podobenstvím tak zřetelně ujišťuje
nás o tom, že i Otec nebeský v lásce a milosrdenství
přijímá hříšníka kajícího, byť sebe více se byl provinil!
Nebo kdo z nás hříšných synů lidských opovážil by se
podobného uvítání nadíti se u Boha našehořl který
hříšník na světě troufal by si očekávati od Boha ura—
ženého tak milostivého odpuštění, kdyby Kristus ]ežíš
sám byl neujistil nás o tom !?
Nuže, vy všickni nešťastní bratří a nešťastné dcery
v Kristu! — Vy synové márnotratní a vy dcery ztra
cené, jenžto podnes stojíte opodál domu otcovského,
strachem a studem jsouce naplnění pro své hříchy a
pobloudilosti, — vy všickni, jenžto s bolestí se ohlížíte
po ztraceném ráji; to má býti dnes poslední vybídka,

byste se vrátili k Otci: -—-jeho

neskončené,

ne

výslovné milosrdenství! Neboť vězte, jak
učinil onen otec synu marnotratnému, tak

činí podnes Bůh milosrdný každému kají—
címu hříšníku ve Svátosti pokání, ba jako
hříšník převyšuje marnotratného syna hříchem, tak Bůh
mnohem více převyšuje shovívavého otce milosrden
stvím. —
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Jako poslední pohnutku tedy k obrácení hříšníkův
ukáži vám dnes:

jakých milostí dochází hříšník řádnou

zpovědí

»Bože, na nebi! dejž, aby koho ani hrůza trestů
Tvých nepohnula k pokání, pohnula alespoň Tvá láska
milosrdná, s jakouž každého kajicníka přijímášlc

D Í L

I.

Sv. František Saleský sděluje nám v knize: »o lásce
Boží: — následující příklad: jistý modloslužebník na
ostrově Kandii svedl křesťana k modlářství. Když to
uslyšel tamější biskup Carpus, vyzýval spravedlnost
Boží, aby oba ty pobloudilce na výstrahu jiných bleskem
usmrtila. V noci pak na to měl vidění. Viděl otevřené
nebe a Spasitele Ježíše Krista uprostřed andělů sedícího
na zlatoskvoucím trůnu. Tu pojednou otevřela se zem
v hrůznou propast, na jejímžvkraji stáli oni dva mužové,
jímž věčného zahynutí přál. Serední hadi vylézali z hlu
biny, svíjeli se kolem těla nešťastníků a štípali je, co
zatím jiné obludy jimi strkaly a vší mocí i ranami do
věčné propasti je strhnouti se namáhaly. Než, hle —
tu ježíš Kristus milosrdenstvím jsa hnut sestupuje s
trůnu a spěchá ku pomoci oběma hříšníkům. Uchopil
je za ruce a táhne vzhůru, při čemž i andělé pomáhají,
je podporují a drží, by neupadli v propast. —
Nejmilejší! takové milosrdenství prokazuje Bůh
člověku hříšnému, byťby již již stál na pokraji pekla,
již již padal v náruč zaslouženým trestům. I tu ještě ho
hledá, ještě mu pomáhá, ještě ho chce spasiti; vždyť
se byl, zapřisáhl: Zivť jsem, že nechci smrt hříšníka!

— »O, nás přešťastných,

že pro nás Bůh přísahá!

volá _tu Tertullian, —

O, nás nejbíd

nějších, nevěříme-li ani Boží přísazelc ——

Avšak v nejvyšší míře prokazuje Bůh
své milosrdenství člověku ve sv. zpovědi!
Ano, pakliže uposlechne hříšník hlasu Božího a učiní
jediný krok nazpět k Otci nebeskému, již také Tento
spěchá mu vstříc a téměř obsypává jej hojnými svými
milostmi. Neboť u Boha, přátelé, jest to jinak, než
u lidí. Dějepis nám sice vypravuje o králích a knížatech,
kteří tak šlechetní byli, že odpustili někdy svým pod—
daným, když se nevěrností aneb i vzbouřením proti nim
byli provinili. Ale, aby byl král svému úhlavnímu ne
příteli, který dýkou ho hrozil zabiti, nejen vše odpustil,
ale ještě ho odměnil, k nejvyšším důstojnostem povýšil
a lásku svou mu věnoval: o tom nenaleznete ani jedi
ného příkladu. To může jenom láska Boží! ta jediná
vrací hříšníku ve sv. zpovědi všecko zpět, co byl hříchem
ztratil, a povyšuje jej milostí svou výše, než prve byl.
nenazývejte mi již vícekráte zpověď nemilou
obtíží, těžkým břemenem a tyranstvím svědomí, jak to
činí jen nevědomci. nevěrci a neznabohové -— onať jest
tou nejvítanější pomocí a útěchou, divotvorným bal
sámem a lékem — jakýž jen Bůh člověku pro nejbolest
nější ránu jeho připraviti, onať je největším dobrodiním,
jakéž mu prokázati mohll! —

jet to již vrozeno

člověku, že v neštěstí

a zármutku touží někomu se sděliti. A najde-li kde srdce
útrpné a soucitné, zjeví mu vše, co ho bolí a trápí. —

A jako radost s jiným sdílená jest dvojí radost: tak
zase žalosť sdělená, jest poloviční žalosť. — Ale ach
jak často hledá člověk nadarmo útrpného přítele, jak
zřídka naleznou právě ti srdce soucitné, již by toho nej
více potřebovali, totiž hříšníci.
Ach komu se mají
svěřiti.> kdo jim sejme se srdce ten těžký kámen, jenž
je dnem a nocí tlačíř' Kam se mají utéci ubožáci, jimž
hřích tíží svědomí? () celý svět nemá pro ně léku ani
úlevy. Toliko ve sv. zpovědi naleznou nejen útrpnosť,
nejen úlevu, nýbrž jistou pomoc a důkladné vyléčení.
A v čem záleží pomoc ta? -— 'jeť to ono slovo

z úst kněze: »Ego te absolvolc
Fr. Herzoga

t.j. rozhřešujitě od
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hříchů tvých! jediné to sice slovíčko, ale skrze Ježíše
Krista má takovou tvůrčí moc, jakou mělo při stvoření
světa to slovo Boží: »budiž světlola
——
Nebo jako
tenkráte slovem tím v okamžení zapuzeny jsou se světa
mrákoty tmy, tak i slovem kněze: »ego te absolvo: —
zapuzena jest z duše kajicníkovy temnosť hříchu a smrti
a vzkříšen jest nový život!
O divotvorné to slovíčko: rozhřešuji tě! Jakmile
vyrčeno, ihned zlomeny jsou a spadnou okovy, jimiž
držel ďábel duši tu sevřenou; ihned smazán a odpuštěn
jest všeliký, byť sebe těžší hřích, a shlazena vina. Stojíť

psáno: »a byt byli hříchové vaši jako šarlat,
bílí učinění jsou jako padlý sníh! — ažalmista
P. dokládá: »a jako vzdálen jest východ od
západu, tak vzdálí Bůh od nás nepravosti

naše! — Zmíněný již Jan Climakus vypravuje nám
zvláštní příklad o tomto účinku Svátosti pokání. jinoch,
který celou svou mladosť byl strávil v hříchu a nepra
vosti, hnut jsa milostí Boží odebral se do kláštera, a
padna opatu k nohoum prosil jej za přijetí. Opat znaje
dobře prvější pohoršlivý život jeho ptá se, bude-li míti
tolik odvahy, by nejprve před celým klášterem složil
zpověď životní? »I třeba před celým světemlc svolil
jinoch. Následující tedy neděli, když bylo 230 mnichů
v chrámu shromážděno, přiveden jest mladík. V rouše
kajicím poklekl uprostřed svatyně a v hořkém pláči
jal se vyznávati opatu nahlas své neslýchané nepravosti:
loupeže, vraždy, svatokrádeže, cizoložství a jiné zločiny
bez počtu. Mezi tím pozoroval jistý svatý kněz opodál
stojící jakéhosi muže podivného vzezření, kterýž v rukou
držel popsaný list, a kdykoliv kajicník vyznal nějaký
hřích, smazal jej tento na listu, až posléze zůstal papír
prázdný, načež zmizel. — Ano moji drazí, tak se děje
v sv. zpovědi. Který hřích tu vyznáme, ten smazán jest
s duše naší a z těchto v Svátosti pokání odpuštěných
hříchů ani v den soudný nebudeme souzeni!
Avšak na tom není ještě dosti! My jsme slyšeli,
že každý “těžký hřích zúmyslně a vědomě spáchaný

hoden jest věčného trestu v pekle.

Nuže vězte, moji

drazí, oním slovem rozhřešujicímzhlazen

a prominut

jest kajicníku i tento věčný trest a mžikem
padne ta stěna, která ho již nyní od Boha dělila a na
věky odloučiti měla, i to věčné vězení v propasti pe—
kelné, i ta věčná muka mezi zavrženci, vše jest odpu
štěnoll O přátelé! raduje—li se odsouzenec stojící na
popravišti, obdrží-li milost', a život — byť dosti bídný
v žaláři — mu darován: ó čím více se musí těšiti
hříšník — odpuštěna-li mu ve zpovědi smrť věčnáli> —
— Sv. Filip Benitius ležel krátce před svou smrtí po 3

hodiny v mdlobách, tak že ho již za mrtvého měli. Po
té však přišel k sobě a pravil: Bratří! veliký boj jsem
měl s nepřítelem, jenž mi předstíral mé hříchy a vší
mocí do pekla mne uvrhnouti chtěl. Než, Pán Ježíš a
Rodička Boží P. Maria zahnali ďábla, ukazujíce že hříchy
mé shlazeny jsou ve sv. pokání, a vykázali mi místo
věčného pokoje. — Nejmilejší, v Svátosti pokání i nás
vytrhuje Kristus z moci d'áblovy a vysvobozuje z trestů
pekelných. —
A nyní mi člověče jmenuj štěstí, milost, poklad,
jmenuj mi statek, neb nějaké dobro na světě, jež by
vyvážilo ony milosti Svátosti pokání! ——O kdyby to
jen všickni křesťané věděli a znali, čeho v sv. zpovědi
docházejí, tuším, že by nebylo tolik a tak nešťastných
a zoufalých lidí na světě, jako jest; tuším by umlkl ten
utrhačný a zpověď zostouzející jazyk nevěrcův a vše by
spěchalo k zpovědi, ale ti nešťastníci toho ani neznají,
nevědí o tom, — arciť jen svou vlastní vinou! — —

Alevíceještě!Z obrácení hříšníkova raduje
se i sám Bůh! — Ano jako zde u nás, když zavane
zas teplý jarní větřík a taje sníh a led a po lučinách
a zahradách pučí zeleň i květ a zaplesá každý přítel
přírody; tak, přátelé, raduje se a plesá i nejsvětější
Srdce Ježíšovo radostí velikou, když i hříšník otvírá le
dovou kůru srdce svého, a počínaje zas cititi vřelou
lásku k Bohu, hříchů svých se odříká. V svatém polí
bení potká se tu Bůh a duše kající, ajako tamto přiodil
7!
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otec marnotratného syna, tak odívá Otec nebeský duši

kajicnouroucliem první svatosti a milosti Boží,
když s ní svlékl znečištěné, zedrané roucho hříchu.
Sv. Teresie měla 0 svátku na nebevzetí Panny
Marie vidění 0 rouchu tom. Zdálo se mi, vypravuje, že
jsem byla přioclěna rouchem skvoucím velmi a bílým
jako sníh. Z počátku jsem nevěděla, kdo mne tak přiodil,
pak ale uzřela jsem po pravé straně Marii Pannu, matku
mou a na levé sv. Josefa, otce mého kteří přiodivše
mne vyjevili spolu, že nyní čista jsem ode všech hříchů.
V oděvu tom pocítila jsem také radost a rozkoš velmi
velikou! — Arcit', krásné jest to běloskvoucí roucho
nevinnosti, jímž odívá Bůh dítky na křtu sv.; bylo-li
ale hříchem pokáleno a potrháno, aj Beránek očistí je
nejdražší krví svou ve Svátosti pokání, jeho milosrden
ství opraví je a na švy nasází perel, slz to lítosti, tak

že plesá hříšníks žalmistou P.: »Radostí

radovati

se budu v Hospodinu, nebo oblekl mne v rou

cho spasení a oděvem spravedlnosti

mne !. —

Hříšník nedávno

otrokem ďábla,

přiodil

vstoupil

opět

s Bohem v přátelství; Otec nebeský dává mu prsten
na ruku, t j. béře jej opět za syna svého a vrací mu
právo děditi království nebeské.
Poněvadž pak nová cesta lajicníkova není květi—
nami poseta, nýbrž neschůdna a obtížna, uděluje mu i
novou obuv, t. j. sílí jej obzvláštní milostí, aby na
cestě započaté vytrvati a bohabojný život dále vésti mohl.
A posléze nad to vše vlévá Bůh do srdce kajíc

níkova skrze sv. zpověďjižzde svrchovaný

a mír
radost

v svědomí,

poklid,

což v něm takovou blaženou

působí ——jakoby

byl na svět znovuzrozen. —

Jistý kapitán španělský stav se v světě nevěrcem a nezna
bohem, nebyl po mnoha let ani v chrámu Páně, tím
méně u správy Boží. Jednoho dne však přece k velké
prosbě nábožné své sestry navštívil chrám Páně. Bylo
právě kázaní, kazatel líčil ohnivými slovy převeliké
milosrdenství Boha našeho, Jenž neustává ani toho

—IOI—
největšího hříšníka zváti k sobě a volati: »Pojdte

ke

mně všickni, kteří obtíženi jste a pracujete,
já vás občerstvímlc

Kapitán dojat slovem Božím,

umínil si ještě téhož dne vykonati sv. zpověď. Přišedšího
ku knězi tázal se tento, co jej k tomu kroku pohnulo?
— »Nic, než ona láskyplná slova Spasitelova: Pojďte

ke mně všickni .....
Toho milosrdenství

O té dobroty nepochopitelné.

Božího!

—_—
Kdo by mu mohl od

píratiřlc pravil kapitán, a pokleknuv vykonal životní
zpověď. Obdržev rozhřešení. počal slzeti. Co slzíte, pane,
táže se ho kněz & starý ten vojín odpovídá mu: »Ve
lebný otče! všecky možné radovánky, rozkoše a požitky,
jaké jen svět má, jsem okusil, ctí a slávou byl jsem
obsypán, peníze v hromadách ležely u nohou mých,
a přec, přec jsem se necítil býti šťastným a spokojeným.
Zkormoucenosť, těžkomyslnosť, ba i zoufanlivé myšlenky
ztrpčovaly mi život. Abych je udusil, vrhl jsem se do
proudu všech možných rozkoší a pil jsem plným hrdlem,
bych opil a omámil duši svou; -— ale co?! tím ostřeji
jen bodal mne osten zlého svědomí do srdce! — Až
dnes, otče duchovní, po tolika letech, cítím opět sladkou
útěchu — pokoj a radost posvátnou v srdci svém, jaké
jsem v celém světě nenalezl. Díky milosrdenství Božímu,
že mne sem přivedlo! Dnes si oddechla volně duše má,
a mně jest, jako bych se na svět znovu byl narodil.
Bylo mi sice těžko zpovídati se, ale teď, usmířen jsa
s Bohem, budu navždy dnešní den pokládati za ten nej
krásnější den svého života !: — —
Nejmilejší, ptám se vás: lze-li pak tuto radost
& blaženost přirovnati k tomu, co hříšník za ni pod
stoupíP! lze tu přirovnati ten jediný krok hříšníka
k tomu, co mu Bůh za to poskytujeřl ó sto & tisícero—
násob odměněna tu oběť jeho!
Zajisté, moji drazí, obdivem a užasnutím musí na
plniti každého ta láska Boží ku kajicníku!
O mocné, ó líbezné slovo: já tě rozhřešuji! ty
mrtvé křísíš, nemocné hojíš, zarmoucené těšíš, zbloudilé
uvádíš k andělům, schudlým nebe dáváš, a osiřelým

__
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činíš Boha otcem laskavým! 0, že neumí svet tebe ná
ležitě oceniti! že neumi si vážiti hodné tech milostí ve
sv. zpovědi .mu nabízených! 0, že mohou býti lidé tak
zaslepeni a utíkají a štítí se ouzkostlivč tohoto jediného
zdroje milostí nejsladšíchl.> Nejsou-li pak ti ubozí za
slepenci nejvetšího politování hodni? — —
Nuže, příteli, 5 takovouto láskou očekává tebe Bůh.
On ti zjevil, že není pro Ného větší radosti nad tu,
když se hříšník obrátí — jak? a ty bys nechtěl učiniti
ani ten krok k sv. zpovědi, abys mu prokázal tu radost?
-— 0, tak tvrdé přec nemůže býti to srdce tvé! —
a pak-li že přece je. tedy poslyš, co více ješte činí pro
té

Bůh.

——

DÍL

II.

Ještě jednou následujte mne, přátelé, ,do onoho domu,
kde dnes Otec vítá syna marnotratného. Slyšeli jsme
již, že jej byl od hlavy do paty novým rouchem při—
odél, ale na tom nebylo dosti; dalť na jeho počest vy

strojiti i skvostnou

hostinu.

— Dobrý otec ví, že

vyhladovélý syn má zapotřebí pokrmu, a proto velí
sluhům svým, »aby zabili telátko vybrané a tučné,
dávno již připravené:

—- pozvali všechny přátele a sou—

sedy ku společné hostině. I stalo se tak.

»Jezme

&hodujme, pobízí otec stolující; nebo tento
syn můj byl mrtev a zase oživl; byl ztracen
a nalezen jestlc
Nejmilejší, představte sobě otce, představte si i
syna se navrátivšího, — který asi z obou byl blaže
néjší? —-- Tuším,

že otec;

neboť cítil se nevýslovné

šťastným, že syn, jehož co ztraceného a mrtvého byl
oplakával, odpočívá živ a zdráv na jeho srdci otcovském.
— Avšak i marnotratný syn raduje se a plesá, anť
jemu, kterýž chtél býti jen nádenníkem v domě otcovském,
na počest taková hostina jest vystrojena. I nelze mu
uprostřed veselých hodů ukrýti uvnitř radost svou a volá.
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sjásotem: »Chval duše má Pána a vše, co ve

mně jest, svaté jméno jeho! Chval a zvelebuj
I—Io
duše má, že odpustilnepravosti
mé. Spasil
život tvůj od zahynutí a korunoval tě mi—
lostmi a slitováním....c
Ale i ostatní hosté
a přátelé vmísili v společné radování své hlasy volajíce:

»Chvála a dík Pánu; neboť On je milostiv
a pln shovívání. Nehněvá se věčně, ale jako
otec sfniluje se nad dítkami, tak se smiluje
Pán nad všemi, kteří se Ho bojílc
A vždy hlučněji a veseleji ozývají se výjevy radosti;
neboť jásot a plesání naplňují celý dům rodinný. — —
S přátelskou hostinou, s hostinou na usmíření končí
tedy příběh o marnotratném synu. Po dlouhém bloudění
& hřešení v cizině nalezl ubohý

konec

a cíl svůj na

srdci otcovu, ——a právě tak i kajicník, jenž se obrátil
z cesty hříchu a odprosil Otce svého, končí své těžké

a namáhavé dílo na srdci

Kristovu.

Nejmilejší,

rozumíte? na Srdci Páně, tu je teprv u cíle, tu teprve
nalezne pokoj a blaženost, kterou marně byl ve světě
a v hříších hledal. Co nejužší spojení s Kristem ježíšem
zpečetí a potvrdí úplně jeho upřímné obrácení a usmí
ření s Bohem, a bude mu spolu ochranným prostředkem
před novým pádem a bezpečnou cestou k spasení.
A aby se každý obrácený hříšník takto s Bohem
svým spojiti mohl, k tomu cíli ustanovil Kristus ježíš

nejsvětější
co hostinu

Svátost oltářní

— co večeřiPáně,

na usmíření. ——

Abyste to náležitě pochopili, že k ukončení celého

pokání našeho náleží hodné přijetí velebné
tosti;

Svá

abyste na paměti měli nevýslovné ty milosti,

jichž člověk u stolu Páně dochází, nesmím opomenouti
o této nejsvětější Svátosti aspoň něco málo připomenouti:
vždyť jest ten nynější svět náš právě k ní tak netečný

a nevšímavý, tak chladný a nedbalýl 

Čím jest tedy Svátost tato pro nás, kře
sťany katolické?

Svatý Klement byl poslán do

vyhnanství a sice v pusté krajiny Chersonésu. Zde na
lezl okolo dvou tisíc křesťanů, kteří odsouzeni jsouce
v lomech kámen lámati, trpěli velikým nedostatkem
sladké vody. Sv. Klement rád by jim pomohl. I šel
tedy a vroucně se modlil k Bohu. Vystoupiv pak na
blízký pahorek, spatřil tu beránka, a zpod nohy jeho
prýštil pramen sladké vody, z něhož pak všickni žízeň
svou ukájeli.

Tak i duším po spáse věčné žíznícím při

pravil Bůh nebeský nasycení skrze Beránka

Božího, který snímá hříchy světa. V jeho přesvatých
ranách otevřel nám prameny vody živé a v Těle jeho
upravil nám pokrm, jenž jediný jest sto nasytiti a uspo—
kojiti hladovou duši naši!
Ano hříšníče! věz, že nadarmo hledáš po celém
světě, co by nasytilo a ukojilo duši tvou; ty nejvybra
nější rozkoše, ty nejdražší lahůdky nedovedou toho. Ty
hledáš po celém světě útěchu v zármutku, posilu v boji,
stálost v pokušení, trpělivost v soužení, a naříkáš, že
toho nenalézáš; ale tvůj nářek jest nespravedlivý, jako
nářek toho, jenž běduje na nemoc a lékaře nehledá,
jako toho, jenž žaluje na žízeň a od pramene pryč utíká.
Zde, zde u Krista ježíše hledej útěchu, posilu, stálost
a trpělivost. Nebo zavítá-li Pán k tobě, čeho se ti může
ještě nedostávati? —

Kristus. Syn Boží, v srdci člověkal! —
kdo jest sto vypsati neb vyjádřiti tu milost, tu radost,
tu slasť a blaženost !? — Vím, že má nebe své radosti,
vím, že má země své slasti, ale co jest to vše proti té
blaženosti, kterouž oplývá duše lidská, kdy Spasitele
svého hodně přijímá. Tu se celá ponořuje a ztápí ve
vonném balsámu lásky Boží, jako se potápí včelka
v medu vonných květin. Ano, hodné přijímání, to jest
již pravé nebe na zemi!
Nejmilejší ! pozorujtež

ale, že dím : h o d n ě p ř i

jímáníl
Proto diví se snad kdo z vás, že ač toli
kráte již k stolu Páně přistoupil, neokusil posud těch
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obzvláštních milosti a rozkoší duchovních. Arcit', příteli,

kdo okusiti chce, »jak sladký

jest Pán,: ten musí

býti k tomu jak náleží připraven!
Benadad, král Syrský, obléhal jedenkráte město
Samaří, v němž brzy vypukl nedostatek a hlad. joram,
král Samařský, procházel jednoho dne hradby města, ana
tu k němu přiběhne žena cela udivená & volá: »králi
pomoz, pomoz mile ——»Co žádášřc ptá se král, a žena

od hladu vymořená vypravuje, že se svou sousedkou
uzavřela smlouvu, že k uchránění se od smrti jedna po
druhé zabije své dítě a spolu je snědí. njá jsem již své
zabila,: naříká žena, ale sousedka se nyní vzpírá smlouvu
dodržeti a dítě své skrylalc — — Moji drazí, ač to
hrozný příběh pro uši nase, nicméně může nám sloužiti
k poučení. Či nedal právě i Bůh Otec jediného Syna
svého za nás na smrt a za pokrm, a neslibili my jsme
jemu na vzájem své dítky, t. j. všecko, a byt nám to
tak drahé bylo jako matce dítko — obětovatiř! -—
A jak?

držíme i my smlouvu svou.> ——

.
Aj, tu přistupuje tak mnohý ku stolu Páně a po—
žívá Syna Božího, ale obětovati sVé dítky, t. j. upustiti
od svých náruživostí a oblíbených hříchů. o tom nechce

slyšeti! jaký to podivný tvor, jakoby dvé srdcí měl;
chce býti čist, ale také nečist, chce milovati Krista,

ale spolu i hřích. »O, příteli,

k čemu jsi přišel,

může i jeho se Spasitel ptáti, »ty přicházíš k svému
Spasiteli, a zůstáváš otrokem ďábla? přicházíš k světlu
a jsi pln tmy & hniloby ! ?

Ach křesťane, vzpomeň si, že Kristus sám umyl
před poslední večeří nohy apoštolům na důkaz, že nej
větší čistoty požaduje k stolu Páně. Ano čisté, bílé
roucho, & nový byl hrob, do něhož mrtvé Tělo Páně
uložili — a ty snad ohavnými rty blížíš se ku Kristu,
zmocníš se Ho a v nečistém srdci jako v peleši lotrovské
jej pochovášřl — O, vy posvátní oltářové, — ó, že
mluviti nemůžete! — vy byste také vyzradily veliký
počet těch, kteří přicházejí ke stolu Páně se srdcem
hněvivým, jež nechtějí nepříteli odpustiti a pomstu proti
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němu kuji; dále veliký počet těch. kteří sem přicházejí
plni jsouce pomluv a na cti utrhání, i cizí statek za
držujíce, aneb dokonce i hřích ve zpovědi zamlčevše,
v ústa lživá berou Spasitele. O, běda, běda jim, kéž by

jen jednou povážili,co činí, a jaká svatokrádež

nehodné přijímání!

to

Víš-li pak, milý křesťane, co to obnáší? — Pou
kazuji tě opět na trpícího Spasitele. Spočítej ty jeho
kroky, jeho slzy a krůpěje krve, bolesti, posměch a ne—
lidské rouhání, jeho rány a žalostné vzdechy, a konečnou
trapnou smrt jeho, což vše za tebe podstoupil, a věz,
všechno to jedním nehodným přijímáním jest zmařeno !!
——Však nedomnívej se nikdo. že toliko zamlčením
hříchů nehodně přijímáš, nikoliv, ale i tenkráte, ne
máš-li pravé lítosti, nemáš-li pevného úmyslu svých
hříchů zanechati, jak jsi to ve zpovědi přislíbil. Poslyš!
Lothar, král Lotarinský, byl pro veřejné cizoložství od
papeže dán do klatby. I sliboval svatosvatě polepšení,
jen aby byl připuštěn k stolu Páně. Papež svolil, ale
jedině pod tou výminkou, zapudí-li od sebe nectnou ženu
Walradu. Lothar to slíbil a přijel k papeži do Říma.
Papež sám četl mši svatou; pak pozdvihnuv sv. hostii,
ukázal králi a zvolal: »jsi-li tedy opravdu odhodlán za—
nechati hříšný spolek svůj, pak přijmi tuto Svátost
s důvěrou! Nemíníš-li to ale upřímně a ze srdce, pak
se neopovažuj tělo a krev Páně přijímati k svému věč—
nému zatracení lc —

Král chvíli váhal, pak ale směle přistoupil a přijal
velebnou Svátost, ačkoliv ani pomyšlení neměl opustiti
hříšný poměr svůj. — Po něm pak přijímali i někteří"
z družiny jeho. Na to pak ubírali se zpět. Sotva však
dostihli město Luccy, zemřeli zde náhlou zimnicí ti
z průvodu, jenž byli tak nerozvážně velebnou Svátost
přijali. Král Lothar dojel ještě do města Piacenzy, ale
již tu stihla jej ruka Boží. Onemocněv pozbyl řeči
a zemřel nenadálou smrtí beze vší známky lítosti. —
Tak rychle, tak těžce tresce Bůh svatokrádežné při
jímání ! —

O arci, tu není pak divu, že člověk, jenž s takovým
a podobným srdcem k stolu Páně přistupuje, žádných
sladkostí tu neokouší, a proto nade vše důležité jest pro

nás navedenízjak máme přistupovati
hodům lásky?
Mojí drazí. jedním

slovem

k těmto

tak přistupujte, jako

přistoupilk připravenému hostině náš marnotratný
syn; t. j. svlecte se sebe člověka starého a oblečte
roucho
sv. pokání, utkane' z trojí nitě: lítosti, bázně
& zkroušenosti; vezměte na ruku prsten, jehož zlato
značiž vám lásku srdce, a jeho kruh stálost a setrvání
v dobrém předsevzetí; vezměte obuv zdrželivosti a tak
se přibližujte očištěni a obnovení v duchu k bodům
Beránka Božího. A když duše takto připravená roz
plývajíc se citem lítosti a nehodnosti své leží na kolenou
před oltářem lkajíc: »O jak toužím po Tobě, můj ježíši!
ač nehodna jsem, bys vešel pod střechu moulc ——
Když pak uzří svého nebeského ženicha se blížiti, když
cítí jeho přítomnost — již dotýká se jazyka ——
již

odpočíváv srdci jejím: tu nadešla jí ta nejblaže
nější chvíle na světě! Tu zapomíná na všecko
kolem sebe, i na celý svět, — nic nevidí, nic neslyší,
než svého Krista ježíše! — Můžete náležitě oceniti tuto
blaženost čisté duše u stolu Páněřl ——Ne, zde ne
přátelé, až tam jedenkráte otevrou se nám oči, pak

teprve to poznáme, jaká jest to milost, a jaká je to

radost: odpočívati

na srdci ježíšovu!

——
jedno

takové hodné přijímání, říkával farář Vianney — mělo
by stačiti odtrhnouti duši na vždy od světa a s Bohem
ji spojíti. — jistý velmož šel jedenkráte náležitě při
praven k stolu Páně, a tu přemožen jest okusenou
sladkostí a blaženosti“ tak, že ihned zřekl se všeho jmění
svého, jež se páčilo na 300.000 zl. Díl odkázal na stavbu
nového kostela, díl chudým, třetí díl přátelům, a sám

se stal chudým trappistou! — Rovněž i sv. Kateřina
Sienská říkávala: »Pane! kdybych i umřela,ráda bych
se vrátila zpět do tohoto života, abych jen jednou mohla
Tebe přijmoutilc — — Než celé dni bych tu mohl

—

los

——

mluviti, chtěje vyjádřiti: Jakou blaženost, jakou neoce—
nitelnou rozkoš a slast připravil Bůh kajicníku v této
nejsvětější hostině! :Okuste jen (sami), jak sladký jest
Pán la — Zalm.

Avšak, raduje-li se takto

kajícník zde na zemi,

ójaká teprve radost musí býti z něho tam
na nebi ll »—Tam plesá celý dům nebeský nad jedním
kajicníkem více, než nad 99 spravedlivými. ——Tam
plesá Bůh, neboť On nejlépe ví, jaké zkáze ušel kajicník;

tam plesají andělé, neboť ijim, kteří o naši spásu se
tolik namáhají, jest největší radostí, získati ovečku zblou
dilou; tam plesají i všickni Svatí a přátelé Boží, nad
jiné pak Maria, Královna nebes! — Ano, radují se i
všickni dobří lidé na zemi; nebo, kdo opravdu miluje
bližního svého, ten neříká: co mi po tom a onom, jaký
jest; nýbrž žádá si toho vroucně, by se polepšil a ra
duje se z toho, stane-li se tak. — O, ty muži zbloudilý,
který nepořádným životem svým tak trápíš ženu svou,
a tu, jížto jsi před oltářem lásku a věrnost přísahal,
nyní nelidsky trýzníš a nešťastné dítky své ještě za živa
činíš bídnými sirotky, ó zanecháš-li těch zlých cest a
to srdce své. které ted' sdílíš s jinými, navrátíš své
manželce a dítkám svým budeš zas otcem: tenkráte
zaradují se oni nad tebou a po utrápených tvářích po
tekou zas jednou slzy radostil — A ty nezdárny synu,
nezdárná dcero! jenž rodičům svým všecky práce a sta
rosti splácíte nevděkem a hanbou, že leckde v koutku
vzdychají: »Kýž bych nebyl otcem, kýž nejsem matkou
těch bohapustých dětílc — ó jakou radost byste jim
udělali, kdybyste se obrátili a s lítostí za odpuštění pro
sili! — Hle, tak skutečně až podnes návrat marno
tratného syna radostí a potěšením naplňuje nebe i zemi!

Ale, ach, kdy přijde svět k tomu poznání,
kde pravé blaho, kde pravá spása člověkařl — Celý
svět připadá mi jako veliká nemocnice, kde leží nedu
živci všeho druhu. A ten Bůh nebeský podává všem
léku nejlepšího, pobízí a volá: pojďte ke mně všickni!
— a ti zaslepenci nevidí a neslyší, a nejdou ani ku sv.
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zpovědi ani k sv. přijímání, a raději hynou v tělesné
a duchovní bídě své až zhynou na věky! —- Kdy bude
hledati zas křesťan svého Spasitele?

Vím sice, nejmilejší! že jsou bohudík ještě horliví
křesťané mezi vámi, ba vstoupím-li kdykoliv na toto místo
posvátné a spatřím ty zástupy přede mnou, zaplesám
vždy radostí, — radostí to, kterouž bych nedal za celý
svět: ale, vidívám zde skoro vždy ty samé tváře ty
známé obličeje, a mnoho li jest vás přátelé a horliví
posluchači slova Božího na celou zdejší osadu? —
() mnohem více jest těch, kteří sem ani nepřicházejí! —
Však vy sami a jedenkaždý z vás znáte zajisté doma
aneb v sousedstvu tu neb onu duši, která jest podnes
synem marnotratným, nebo dcerou ztracenou. () při
ved'te je sem! Pokus se o to každý z vás a přived'
alespoň jednu ovečku ztracenou ku pastýři ježíši Kristu!
Slyšel jsi, jakou bys připravil radosť Pánu Bohu na nebi
a všem svatým jeho? —-- O přátelé, pomáhejte svému
duchovnímu pastýři, aby se naplnil opět opuštěný stůl
Páně; Spomáhejte těm ubohým bloudícím, zaslepeným
hříšníkům, alespoň horlivou modlitbou k nejsvětějšímu
Srdci Páně a k neposkvrněnému Srdci Marie Panny za
obrácení jejich; to přece není nic těžkého! — Právě
o velkonoci bude tomu asi 5 let, co v jistém kostele
spatřili osadníci u stolu Páně muže, který již 18 let ani
kostela neviděl, a co neznaboh vůbec znám byl. A co
ho pohnulo k obrácení se? co jej přivedlo ku stolu
Páně? Dceruška jeho as desítiletá, otcův miláček, chy
stala se k bílé neděli k sv. přijímání. již byla vykonala
zpověď, a milost Boží naplnila srdce její takovou svatou
radostí, že celá rozjařená vyprávěla doma o tom ve
likém štěstí, jež ji zítra u stolu Páně očekává. Slova
nevinného dítěte dojala patrně i ledové srdce otcovo.
[ vzal dcerušku svou do náručí a pravil: »Miláčku můj,
dnes si vypros na mne něco, co by ti bylo nejmilejším !:
— Dítě se chvíli rozmýšlelo, pak přivinouc se k otci
pravilo: »To nejmilejší na světě by mi bylo, kdybys
ty otče ——šel se mnou také zítra k sv. přijímání !: —
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A jakoby Boží ústa sama mluvila, proniklo to dětské
slovo zatvrzelce, že mu slzy z očí vyhrkly. Mlčky vstav,
ustrojil se a v půl hodině klečel ve zpovědnici. Trvalo
to dlouho, ale vrátil se s tváří radostí zářící, a druhého
dne klečel u stolu Páně otec podle dítka dvojnásob
šťastného. — —

Závěrek.
Nejmilejší v Kristu shromáždění! Vážný čas svato
postní blíží se ku konci. Ty dojemné chvíle, jenž nám
na oči stavěly trpícího Spasitele; ty kající dny, jichž
účelem hlavním bylo pokání, blíží se k cíli. Pokání bylo
také společným úkolem naším a dnes s pomocí Boží
jej dokončujem. Vedl jsem vás letos cestou za marno
tratným synem; viděli jsme jeho zbloudění a hluboký
pád až na tu největší bídu; viděli jsme ale i obrácení
jeho; jeho poznání sebe, jeho lítost a pravé předsevzetí;
ano viděli jsme jeho návrat k otci, slyšeli jsme zkrou
šené vyznání jeho, i odpuštění otcovo a posléze „dnes
tu radost & ples v celém domě otcovském i slavné
hody přátelské.
Co mi tu ještě

zbývá?

——Jedině to nejvroucnější

přání a prosba k Otci nebeskému:

»Dejž o Bože

dobrotivý, aby jen každý hříšník znás došel
šťastně tohoto cíle, jako syn marnotratnýlc
— aby poznav a oželev svůj blud, odpočinul na “Srdci

Spasitele svého ]ežíše Krista !: — —

»Tentokráte tedy, o Bože, přišla hodina
naše, bychom povstali z hříchů svých! —
siliž nás milostí svou, aby ta celá slabá
ještě budova našeho pokání se nezřítila, ale
dejž nám všem dojíti té blažené radosti,
bychom usmíření s Tebou, byli hosty u stolu
Beránka Božího! Maria! budiž spásou naší!
A m e n.: —
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Polepšení a zadostučinění.
»Příues/e oz'oa' hodni/w fo
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Luk. 3. 8.

Ú V o D.
,;yl jeden otec,

g;;

kterýž

spustiv se jednou

Boha

a rodiny stal se velikým neznabohem. Ohavným

svým životem usoužil záhy manželku. Po ní mu zůstala
jen jediná dcera, která se též nade zpustlostí otcovu
velmi trápila, ale ještě více za něho se modlila. Než
všecka modlitba zdála se jí býti marna. Jednoho večera,
když zase otec pálenkou celý zpitý domů přišel a jako
obyčejně zuřiti a láteřiti počal, osmělila se dívka ještě
jednou a kleknuvši před otce, sepjatýma rukama prosila.
aby zanechal zpustlého života a k Bohu se obrátili
Než, surovec, horší než podrážděný tigr, vzchopiv se
a v zlosti kopnul dítě své tak prudce do prsou, že se
k zemi Skácela a z úst vyhrkl pramínek krve; otec ale
jako šílený utekl z domu pryč do černé noci. Dívka
z mrákot se probudivši sepne ruce a modlí se opět:
»Slitovníče nebeský! já neupustím dříve, až mi otce
mého obrátíš. jindy jsem Ti za něho obětovávala mo—
dlitby, slzy a rány, dnes Ti obětují i krev svou. Jen
o to jediné prosím, zachraň otce, a já ráda za něho
chci umříti la ——— Zpustlý otec zatím bloudě po lese
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ulehl do mechu, a usnuv měl sen. Cítil se býti nesen
do výšky nad oblaky, a výše nad hvězdy, až stanul
před trůnem soudce nebeského. Anděl vezme váhy a za
počne jeho soud. Na levou misku klade hříchy jeho od
první mladosti spáchané až do dnešní noci, všecky ty
kletby a zlořečení, všecky žalosti a útrapy, jež učinil
svým domácím. Hluboko dolů sklesne miska s takovou
tíží, neboť v misce pravé není ani zrnka dobrého, —
a hrozně zavzněl ortel prostorem: odsouzen! zatracenl
ihned ať umřel — Dech se tají nešťastníku, krev mu
stydne v žilách, pod nohama již se otvírá pekelná pro
pasť. — Však. co to? Anděl přivádí k váze dítko spa
nilé, v němž odsouzenec poznává jedinou svou dceru:
ta klade úzkostlivě na prázdnou misku vzácné dary na
vykoupení otce: slzy zaň prolité, modlitby a vzdechy,
i noci za něho probděné; napotom ústrky a slova hrubá,
surové nakládání a všecko trápení, jež od otce byla
utrpěla, až na krev dnes teprv vylitou. Ale nastojtel
všechno jest málo; ještě mnoho schází, by se levá miska
zdvihla, a dítě — ach — má již ruce prázdné. S bo
lestným zrakem pohlédne k soudci a zvolá: »Svůj život
nevinný přidávám co výkup za otce !: — a sotva že
vloží pravici svou na pravou misku, letí levá vzhůru se
vší tíží svou. — »Otec je zachráněn — život mu jest
darování. zní soudcův rozsudek. — -— Radosti nad
tím probudí se neznaboh ze sna svého. Byl již den. —
I spěchá domů, a tu ještě jako včera večer klečí dcera
na zemi o židli opřená; — ústa krví zbarvená však již
více nedýchají. I ztrne otec a zachví se na celém těle,
——vždyť ví co smrť dceřina

znamená.

Od

té

chvíle

zanechav pití obrátil se k Bohu, činil přísné pokání
a v pokání usmířen, s Bohem zemřel. ———

To, moji drazí, jest jen malý a nepatrný obrázek
onoho velikého děje, jejž nám dnes Církev sv. v sku
tečnosti staví před oči. Spravedlnost Boží drží dnes
přísný soud nad světem hříšným. Těžká na váze a bez
četná jsou provinění jeho. jest odsouzeni — jest za
vržen! — — Tu však přistoupí k spravedlivému Otci

jednorozený jeho Syn a klade na váhu jakožto výkup
své bolesti a všecko strádání od jeslí Betlemských, všecko
pohanění a utrpení na těle i na duši; klade na váhu své
slze své rány, svou krev vylitou a posléze i svůj život
v oběť za spásu světa. A toto veliké dílo _našeho vy
koupení —- staví nám dnes Církev před oči, kterak se
dnes dokonává na hoře Kalvarii.

Nuže, vzhůru dnes veškeré člověčenstvo vykoupené.
vzhůru na Kalvarii! Tam pod kříž Kristův se v duchu
všickni postavme, kde za nás Spasitel dokonává. Víte
nyní co jest ten kříž.> — Kříž, drazí přátelé, jest ta
váha spravedlnosti Božské, na níž odváženy a vyváženy
jsou hříchy naše. Arcit vidíme zde jen tu jednu misku,
a sice pravou, na níž leží výkupní cena za nás. Ale
podívejte se, jaká to cena!? Není to zlato, stříbro, nebo
drahokamy, ale jest to Syn Boží. Ano, Syn Boží, ale
v jaké podobě.> Co vidíme dnes na Něm? nic než
bolest, bolest v nejtrudnější podobě: bolest na hlavě,
trním ovinuté, již nelze ani skloniti se na tu neb onu
stranu; bolest na rtech palčivou žízní práhnoucích.

bolest na rukou
v srdci

a nohou hřeby probodených, bolest

kopím otevřeném, bolest na celém těle, od

hlavy do paty ——jedna rána!

Nejmilejší, dle této ceny výkupní můžem si teprve
učiniti pojem o tom, jak těžká musila býti druhá polo
vice váhy

s hříchy našimi!

——A přece jsou

hodně

vyváženy, nebot miska s cenou výkupní klesla dolů,
až na naši zem, na Kalvarii. Poslední krůpěje krve tekou
zvolna dolů po kříži, tělo stydne, Kristus Pán umíra —
»dokonáno jestlc — jeho tvář skloněna hledí k vý
chodu, nohy jsOu obráceny k západu, pravice k poledni
a levice na půlnoc, na znamení, že celý svět objímá
v smrti své, a celý svět vykupuje.
Církev sv. jakožto chot nebeského ženicha truchlí
dnes nad jeho bolestí a smrtí, a odívá se v nejhlubší
smutek. S oltářů odstraněn všecken lesk a všecka ozdoba,
kříž zastřen rouškou, umlkl všecken zpěv a hlahol zvonů.
— A s matkou svou, Církvi sv., truchlí dnes veškeré
Fr. Herzoga
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křesťanstvo -— sa to sr dcec dí prorok Páně — »které

by netruchlilo v dnešní den, vyhlazeno buď

z národalc
——
Než, moji drazí! na tom nesmíme přestati ——
toliko
plakati a kvíliti. Ačkoliv nikdy není pláč a smutek náš
tak vhodný, jako dnes, přec tím nevyplnil ještě křesťan
svou povinnost“ ku Spasiteli svému. Mnozí sice domnívají
se, že, když s Kristem bičovaným, trním korunovaným,
a na kříži umírajícím mají soustrast a každou ránu
takořka spolu cítí a spolu trpí, hořké slzy nad Ním
prolévajíce — kdo ví co Mu prokáží a sobě vyzískají.
Arcit' dobře jest tak, plač dnes srdce křesťanské nad
svým ježíšem: ale ta bolesť tvá ať není jen pouze
smyslná & planá, kterou se smutečním rouchem o Božím
I—Iodezase odložís, nýbrž hled', ať ten dnešní den vážný
zústaví v srdci tvém dojem stálý a trvající, ať zlatým

písmem vryje do něho: že za tvé hříchy

Kristus

Pán !!

umírá

A víš, čemu nás učí, k čemu nás vybízí tato oběť

jeho, tento výkup za hříchy naše?
Učí & vybízí nás:

I. abychom i my, seč jsme, za své hříchy
zadostčinili,
2. abychom v pokání svém stáli jsouce již
více nehřešili.
Nejsladší Ježíši! Ukřižovaná lásko naše! V tento
veliký den smrti Tvé neoslyšíš dítky své, ale jak Tys
upevněn pnčl na kříži, tak trvale upevní v srdci našem
ten svatý úmysl: »nikdy více se Tebe nespustiti !.

DÍL

1.

Ještě jednou, a to naposled následujte mne dnes,
rozmilí v Kristu, do onoho výstavného domu nám již

dobře známého, ohlédněme se tam: co dělá asi nyní

syn marnotratný

v domě otcovském. — Hned

při šťastném návratu, když mu byl dobrý otec všechno

odpustil, slyšeli jsme jej zkroušeně vyznávati:

iuúsem hoden shnwi synem tvýnuzde

»Otče,

učiň

mne,jakojednoho zesvých nájemníkůh

Moji drazí, co tím chtěl říci? — Chtěl říci asi
tolik: »Otče, já nahlížím, že moje vina jest veliká, že
ani nejpřísnějším pokáním ji nelze napraviti a zpět získati,
co jednou ztraceno a zmařeno; ale mám pevnou vůli
a chci, seč mé síly budou, za slitování tvé se ti od
sloužiti. Co ještě živ budu, chci se podrobiti vůli tvé
i každému trestu, i každé práci, byť sebe těžší. Ano,
nechci jísti darmo chleba tvého, ale jako nájemník chci
pracovati tak dlouho, pokud si nezasloužím cti a do

brého hnéna po oui zděděného .. ..c'Tak aá nnuvH,
a tak asijednaltaké obrácený syn v cknně otcovskénm
Ach, jak si ted' váží domova! jak si váží otce a každého
sousta chleba! A zapoměl navždy své poblouznění? —
Nikoliv, mátč otce sestaraného a dlouhým hořem utrá
peného před očima, a namáhá se také nahraditi mu
učiněný zármutek. ó, kýžby mohl zpět získati ztracenou
svou nevinnost a zmařenou mladost !však to není více možné ;
činí tedy seč jest, by otci za své provinění zadostučinil.

A co kajicník?

Získav si řádnou zpovědí od

puštění hříchů —- má žíti teď bez starostí o budoucnost?

— O, nikoliv, nyní mu nastává ta hlavní úloha: skutky

dokázatř želnodenjest obdržených núlostí
Božích, nyní nuu nastává:

jak vy říkáte

pokání

zadostučinění či

za hříchy,

a ——1mydřh

kdo, že když došel rozhřešení kněžského a přijal Tělo
Páně, že jest tím smíření s Bohem zcela odbyto. a že
mu do minulých hříchů nic víc není, ten jest velice na
omylu!
Neboť, ve sv. zpovědi odpustil ti sice Bůh
všechen hřích i věčný trest, ale zbývá ti ještě časný

trest,

a ten musíš vytrpěti, buď zde na světě, anebo

v očistci. Jsi tedy i po sv. zpovědi ještě velikým dluž
níkem u P. Boha, a po celý život máš co k nahražování
než uražené spravedlnosti Boží zadostučiněno bude.

Toto pokání tedy, čili vlastně zadostučinění náleží

tedy ještě co část k celé svátosti pokání;
gu
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nezávisí tedy od libovůle Člověka chce-li neb nechce-li
je konati, nýbrž spravedlnost Boží je nutné žádá. Neboť
každý hřích člověka, jak jsme slyšeli, jest uražení a po
hanění velebnosti Božské a vína ta musí býti nějakým
trestem smířena. jako tedy na př. zeměpán i když od
souzenci »dá milost: t. j. trest smrti mu odpustí a život
daruje. nicméně bez trestu jej nepropouští, nýbrž do
žaláře odsoudí: tak právě jedná zde i Bůh s hříšníkem.
Otevřmc jen písmo sv. kdekoliv všudy toho nalézáme
důkazy, že odpustí—li Bůh člověku těžký hřích, veždy
něšaký časný trest zaň uloží, jejž člověk vytrpěti musí.

Tak zhřešil král

David

hříchem velikým, že ale jevil

dokonalou lítost, postil se a plakal a přísné činil pokání,

vzkázal mu Bůh skrze proroka Nathana: »Bůh odňal

od tebe hřích tvůj, (t.j. odpustil)——
ale syn tvůj
smrtí umře! ejhle časný trest za pokutu odpuštěného
hříchu.

Tak jednala veždy i naše církev sv., ukládajíc

kajicníkům po rozhřešení rozličná pokání a tito porozu
měli tomu a přičiňovali se i dobrovolné skutky kající
vykonávati, dílem aby tím alespoň nějakou náhradu po
dali Bohu za hříchy své a dílem, aby nějakou částku
časných trestů zde odkáli.v — Historie 15. století na př.
vypravuje nám o jistém Simonu následovně: V pusté
krajině stál Simon na kamenném, dosti vysokém sloupu
po celých 37 let, bez přístřeší, dnem i nocí, jako socha
kamenná. Ruce své rozpjaté pozvédá k nebesům od slunce
východu a do pozdní noci; zvířecí kůže, pás kolem
beder, a železný řetěz na krku, to je šat; luštěniny ve
vodě vařené jsou pokrm jeho, jejž každý sedmý den
teprv. požívá. Tělo jeho prosté všech vazeb_pozemských
Spíše zjevu nadpozemskému se podobá. To Simon nazván
Stylites. A tážeme-li se: co to činí? — odpovídá: po
kání za své hříchy, byť již dávno odpuštěné.
Za tímtéž účelem ukládá i nám kněz ve zpovědi
skutky kající, aby se poněkud napravily křivdy, Bohu
hříchem učiněné a aby kajicník sám na sobě se trestal
& tak i zasloužené časné tresty aspoň částečně odbyl.

Než — řeknetesnad — neslyšeli

jsme právě

dnes, že Kristus ježíš sám Otci nebeskému

za celý svět již zadost učinil,> K čemu tedy

ještě naše zadostčinění?

O zajisté více než potřebí učinil Spasitel zadost za
všecky hříchy světa, avšak tím není řečeno, že nám
není ničeho více třeba činiti a že můžem ruce v klín
složitiž -— neboť kdyby hříšník zůstal bez všelikého
trestu (ani sám dobrovolně pokutu si nevložil), _to by
přímo odporovalo spravedlnosti Božské!

Dobře dí tedy sv. Tomáš Akvinský: »Kdykoliv

byla vina lítostí

smazána a dluh věčné po—

kuty zaplacen, zůstává přece vždy závazek
k nějakému trestu časnému, aby Božská spra
vedlnost byla upokojena, podle kteréž každé
provinění trestem musí býti uspořádánolc

Protož ono pokání, jež Kristus za nás vykonal ne—
sprošťuje nás nikoliv té povinnosti za hříchy naše se
káti. ano spíše nás k tomu vybízí! Neboť trpí-li nevinný
beránek tolik za hříchy tvé; ty milý křesťane, viník
sám, nechtěl bys za ně nic na se vzíti? Nejen to utrpení
jeho, ale i ústa volají k tobě: »chceš-li za mnou přijíti,
zapři sebe

a vezmi kříž svůj na se a následuj mne.<<

Ano spravedlnost Boží toho žádá a Kristus ježíš vy
zývá nás dnes s kříže svého, abychom všickni, seč jsme,
Pánu Bohu za své hříchy zadost činili. .—

Ale netoliko Bohu, nýbrž i bližnímu jest
jmenovitějest

hříšník zavázán k zadostčinení;

zavázán nahraditi uraženou čest a jakkoliv poškozené
jmění svého bližního.
Jest-li že tedy na př. prvé špatnými

slušným se chovánímjiné byl pohoršil

řečmi a ne—

a k hříchu

přivedl,
nestačí jen hřích ten litovati a vyznati, ale
povinností jeho jest bližním dané pohoršení co možná
napraviti a ty, jež byl k hříchu přivedl, uvésti zas na
dobrou cestu.
A dále, kdo krádeží, podvodem, lichvou, zkraco

váním a jakýmkoliv jiným způsobem bližního
na
jmění poškodil,
nestačí z hříchu toho se vyznati,
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nýbrž v svědomí zavázán jest cizí statek navrátiti, škodu
učiněnou všemožně nahraditi a pokud cizé jmění si po—

držuje, co je mu platna zpověď? tolik co nic!
A dále, kdo lží, pomluvou, křivým podezříváním
a falešným svědectvím, utrháním na cti a jakýmkoli

nespravedlivým tupením svému bližnímu na cti a
dobrém jménu uškodil, tomu rovněžnení dosti ztoho
se zpovídati, ale povinen jest všemožným způsobem čest'
bližního nahraditi, pomluvy falešné odvolati — a očistiti
zas dobré jméno jeho.

A kdo s bližním svým se byl rozhněval,
nenávist, různici & pak nepřátelství způsobil. tomu též
nestačí hřích ten vyznati, a z něho se káti, nýbrž musí
s nepřítelem svým na každý způsob se usmířiti, třeba-li
jej i odprositi. A kdo by tvrdil, že se na nepřítele svého
více nehněvá, nicméně ale i po zpovědi naň nemluví,
jemu pozdravení nedá, ba, kde může se mu vyhýbá;
ten sám najevo dává, že hříchu nepozbyl a že mu
zpověď málo platna byla! -— —
Když jsme tedy poznali, nejmilejší v Kristu, že
každý kajicník i po vykonané zpovědi zůstává ještě
dlužníkem u Boha, anť každý hřích bud' zde na zemi
aneb tam na věčnosti časným trestem musí napraven
býti; když jsme poznali, že těch maličko modliteb, jež
nám kněz uloží, nestačí k úplnému zadostuěinění Pánu
Bohu: kdo z nás nepřičiní se, aby jiným dobrovolným
pokáním, co zbývá. nahradil? Zajisté, kdožkoliv oprav—
dovou lítost cítí nad svými hříchy, kdo by své jmění
a všecko za to dal, by se nikdy nebyly staly, toho již
samo srdce kající bude pobádati, aby alespoň nyní —
jako marnotratny syn — Otci nebeskému za učiněné

urážky dal náhradu. A čím medle

náhradu dáti?

může Bohu

Kajícími skutky a sice: m o dlit bou, kterouž
Boha usmiřujem a spolu překonáváme pýchu života;
almužnou osvědčujeme tím lásku k bližnímua krotíme
svou žádostivost očí. (Pravíť písmo: »Ohen hořící

uhasíná voda, a almužna hříchy.: — »Hříchy
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své vykupuj almužnami, &nepravosti své mi

losrdenstvím nad chudýmilc _) i postem,

kterýmž trestáme samy sebe a potlačujem žádostivosti
těla. — »Modlitba s postem a almužnou lepší jest než
poklady zlata uschovavati.: ——
Kdo však nemůžeš ani almužnu ani půst, ba snad
ani modlitbu za své hříchy Pánu Bohu obětovati, tedy

obětuj Mu alespoň své kříže a trápení

a snášej je

trpělivě. »Vezmi kříž svůi!< volá k tobě Spasitel, jakoby
říci chtěl: »můj kříž ti neukládám, neunesla by jej žádná
lidská ramena, nes toliko ten tvůj, menší a lehčí !: -—
Ano, milý křesťane, jenž tak často naříkáš: to mám
doma velký kříž! — uč se jej zužitkovati.

——Pohled'

kterak na kříži nevinný Kristus činí pokání za hříchy
tvé — a jdi, obejmi a nes i svůj kříž tiše, v duchu ka
jicnosti, t. j. co pokání za hříchy své a pomyslí si:
vždyť zasluhují za své hříchy ještě většího trestu;
trpím-li ale za ně zde. nebudu trpěti na věčnosti !:
Sv. Bernard přicházeje jedenkráte k městu spatřil,
kterak pochopové \'lekou známého lupiče na popravu.
I chopil se provazů, jimiž byl svázán, a pravil: Nechte
mi toho vraha! — Soudce však namítal, že by nespra
vedlivé bylo ohavníka toho, který tolik životů lidskych
byl zmařil, pustiti na svobodu. -— »O vím to dobře,:
— odpovídá sv. Bernad. ——»že zasluhuje

smrt,

já jej

však vydám horšímu trestu, než jest šibenice. já jej při
biju na kříž a na tom ho nechám mnoho

let žíti !c ——

Soudce již neodporoval, ale daroval mu odsouzence.
Sv. Bernard pak svlékl se sebe řeholní šat, přioděl jím
odsouzence a zavedl do kláštera. tu jej naučil přísnému
pokání, v němž celých 30 let strávil, křižuje sama sebe
posty, bděním a tresty tuhými. To byl ten kříž, a hle

na ten samý kříž pokání
žovaný

Kristus

zve nás dnes všecky ukři

Pán! ——

Avšak moji drazí! jako Kristus, náš Spasitel. setrval

na svémkřížiaž dokonal; tak žádá i od nás, bychom

imy v svém pokaní stálí byli a do hříchu
více se nenavrátili, a o tom
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Nejmilejší! »Pokáníc
bylo úlohou a předmětem
našich postních rozjímání, až jsme na této cestě došli
dnes ku kříži Páně, a i ten, jak jsme právě slyšeli, vy
bízí nás činiti pokání i za hříchy v sv. zpovědi od
puštěné. Avšak má-li nám to naše pokání býti co platno
a přivésti nás k spasení věčnému, musíme v něm býti

stálí

a vytrvalí;

——
nebo »kdo setrvá

konce, spasen budelc

Však, nerozumí se to již samo sebou?
vlastně učinili v sv. zpovědi?

uzavřelismlouvu

Či co jsme

——My jsme tu

či kontrakt

až do
vlastně

s Bohem, slibujíce

ze své strany, že se odříkáme ďábla a hříchu, že ne
chceme více Boha hněvati ani bližnímu svému ubližovati,
a Bůh za to ze své strany prominul nám hříchy, od—
pustil i věčný trest a přijal nás za své milé dítky. To
je ta naše smlouva zpovědní krví Kristovou zpečetěná;
svědkem jedním jest náš anděl strážce, radující se z na—
šeho obrácení, svědkem druhým jest ďábel, jemuž dána
výhost ze srdce našeho. Tak uděláno v zpovědnici.
Ale ach, přátelé, jak bývá držána tato úmluvali>
Bohužel uvykli si již mnozí křesťané () velxých svátcích.
aspoň 0 velkonoci po správě Boží den, dva dni míti se
na pozoru, a od hříchů se zdržovati, pak ale beze všeho
ohledu zahnou do starých kolejí a vrátí se zpět k pře
dešlým hříchům. Minul půst, mine i pokání a hřešení
počne na novo. jednání takové ale podobá se zcela tomu,
jež vypravují o jistém kmenu Indiánském v zemi Peru.
Tito ubozí pohané totiž drží se až po dnesjisté pověry.

Aby prý lei v roce pokoj od ďábla. vystěhují se na
jeden den každoročně ze svých chatrčí a přepustí je
ďáblu, aby jelen den co pán zde vládl a pak tím spíše
jim pokoj dal. — Podobného cosi arciť způsobem opač
ným činí tak mnozí křesťané. Na jeden nebo dva dni
v roce vyženou ďábla ze svých srdcí a ubytují zde
Krista ježíse. Brzy ale upadají v prvější hříchy své,
a tím samým vyhání zas od sebe Krista Pána a ďábel
se vrací zpět do svého obydlí.
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Avšak to právě jest ta nejhorší zkáza pro duše

lidské,vedoucí i k věčnému zahynutí: ten nešťastný

návrat kajicníků do hříchu, z něhož nedávno
teprv byli povstali.

Víte-ližcotoobnáší? poslyštel

Vrátiti se do hříchu nedávno opuštěného
je'st především hrozný nevděk k Bohu! —
Nejmilejší! My jsme v letošních rozjímáních naučili se
poněkud znáti, co jest hřích. O vzpomeňme si na ten
smutný stav člověka ve hříchu smrtelném postaveného.
jak nám jej sám Spasitel na marnotratném synu vy—
obrazuje, když v bídě & hanbě, v hladu a nahotě pásl
to nečisté stádo! A z takové, ba ještě horší bídy du—
chovní i ?. věčné záhuby vytrhl tě Bůh, hříšníče, an ti
odpustil; nuže zasluhuje za tu milost od tebe býti znovu
hněván a urážen novými hříchy tvými? — Co jest to
jiného, než to, že směle vypovídáš Pánu Bohu zpovědní
smlouvu svou? a tvoji noví hříchové jakoby volali k ne
besům : »Bože, Tys mi sice prokázal veliké milosrdenství,
že jsi mi odpustil, ale na tom mi nezáleží. Tys mne,
syna ztraceného, přijal do svého domu mezi dítky a
přátele své, ale mně se lépe líbí ve společnosti a v otroctví
ďábla. Urážel a hněval jsem Tě prve myšlenkami, řečmi
i skutky ohavnými, Tys mi všecko odpustil ——avšak
já počnu teď na novo, a ještě hůř než prve. Tys byl
až dosud ke mně tak laskavý a shovívavý, a právě
proto mám chuť hřešiti dál, -—však mi to zas odpustíš !
— Může-li pak býti na světě horšího nevděku? oKdo

se slituje nad tebou, kdo půjde prositi za
pokoj tvůj? Ty jsi opustil mne, dí Hospodin,
a vrátil se zpět; i vztáhnu ruku svou nad

tebou

a zahubím těle — tak hrozí písmo kajicníku

vracejícímu se do starých hříchů. —
Avšak vrátiti se po sv. zpovědi do předešlých

hříchů, jest také ta největší pošetilost,

jaké jen může

býti! Nebo řekněte sami, přátelé, když dnes jede kupec
se svým zbožím lesem, a tu jej přepadnou loupežníci,
o všecko oloupí, svlekou a ztýrají, tak že div s životem
vyvázne, zdaž půjde kupec ten nově ošacen s bohatým

nákladem opět tímtéž nebezpečným lesem?

— jaká

by to byla od něho pošetilost? — l—lle,a té též bez
rozumné pošetilosti dopouští se hříšník, vrátí—li se po
sv. zpovědi do hříchů. Vedlo-li se mu při prvním pádu

špatně, jak teprve při druhém, pátém, desátém a dva
cátém padu? — Vždyť víte sami, že poštěstí-li se někdy
vězni vylomiti mříže žalářní a dostati se na svobodu,
běda mu, je-li opět polapen! Tenkráte jej spoutají na
rukou a nohou řetězy, že se ani hnouti nemůže, a uvrhnou
do nejhlubšího žaláře, odkud není vysvobození.
A právě tak učiní ďábel s hříšníkem, kterýž na
čas vyklouznuv mu z okovů, podruhé zas do nich
upadne; 6, pak běda mul Ne nadarmo varuje nás před
tímto neštěstím sám Spasitel, an dí: »ďábel — či ne
čistý duch, když vyjde z člověka, chodí po místě pustém,
a chtě se navrátiti, odkud byl vyšel, nalezne dům vy
čistěný;

co učiní?

——jde

a vezme jiných

9 duchů,

horších než sám jest, a přijdou. a horší jsou poslední
věci člověka toho,

než byly první!:

————Ano přátelé,

5 hříchem to máme tak, jako s nemocí; vrátí—lise člo
věku tatáž nemoc po druhé, jest pro něho nebezpečí
větší; nebo raní-li mrtvice někoho, —- pozdraví-li se ale
& po čase raní jej po druhé, neb po třetí, — ó. tu
spatříš ženu, děti a přátele lomiti rukama a naříkati:
)již není žádná pomoc!: Tak moji drazí i hřích, čím
častěji se opakuje, jest vždy těžší a silnější a člověk
proti němu vždy slabší. Ponejprv — jak se to srdce ne'
vinné leká a s celou silou svou brání proti hříchu! ale
odpor ten znenáhla slábne víc a více, až konečně musí
hříšník sám vyznati: již nemám více tolik síly, bych se

přemohl. Dobře dí Hospodin: »kdo činí hřích,

žebníkem bude hříchulc

slu—

Protož vyvázl-li jsi, milý křesťané, jednou ze hříchu,
nebud tak bláhovým, bys se do něho zas navrátil; nebo
vraceti se po zpovědi vždy do hříchu zpět, slyš, —

toť jistá známka věčného zavržení; ato alespoň

mělo by otřásti každým hříšníkem!
již sv. apoštol Pavel tvrdí, že ty a takové, kteří
jednou již okusili milosti Boží, osvícení byvše Duchem

svatým, napotom zas odpadli ——nemožno
více po
lepšiti;
t. j. polepšení člověka tak nestálého, opět
a opět do hříchu klesajícího jest nade všecko pomyšlení
těžké, ba skoro nemožné! Tážete se snad, nejmilejší,
proč.> a odkud by to bylo.> O, vězte, že polepšení
člověka závisí z předu od milosti Boží. Zmaří li ale po
každé člověk již zítra milost, kterou mu dnes Bůh dal;
rcete sami, kolikráte a jak dlouho bude mu ji Bůh tak
nadarmo dávati? Neunaví se konečně trpělivost jeho,
tak jako onoho lékaře, jehož obvazky nemocný, sotva
že přiloženy jsou — z ran svých opět a opět strhá?
— Ci nesevšední konečně takovému člověku i milost
Boží? Neotupí se srdce jeho ku všemu vnuknutí Božímu,
ku všemu varování a napomínání — tak že posléze i tu
sv. zpověď odbývá pak bez citu, bez lítosti a pravého
úmyslu a tudíž i neplatné? — Již prorok jeremiáš volá

k takovému stále hřešícímukajicníku: »Nezhojitelné

jest zlomení tvé, převelmi zlá rána tvá, lé
kařství užitečného není tobělc —
Ano, pravého
hříšníků obyčejně
jejich přec jednou
milosti více, pak

obrácení &úplného polepšení takových
víckrát se nezdaří; nebo míra hříchů
se naplní, & pak není pro ně žádné
následuje jen trest a pokuta, & sice

začasté náhlá smrt. Proto dí sv. Petr.:

»Lépe

by

bylo nepoznati cesty spravedlnosti, než-li
po seznání zpět se obrátiti od sv. přikázánílc
Protož ještě jednou,

milý

křesťane! vyváznuls-li

šťastně z hříchů svých — vícekráte
nevracejl

se do nich

-— neboť není nad to většího nevděku proti

Bohu, neníť většího pošetilství, není jistější známky věč
ného zahynutí.
jistý vesničan v zemi Vlašské živil se chytáním
jedovatých hadů, jež v městě lékárníkům prodával.
Jednoho dne mu zvláště štěstí přálo, takže pochytal
150 takových zmijí. Přijda u večer celý zemdlen domů,
přikryl pečlivě hady v koši, aniž by je byl dříve zabil,
a ulehl na lože. Nepokojní hadi stěsnáni v koši brzy
na to posunuli příklop, jeden po druhém vysoukal se
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ven a žádostivi tepla nalezli všichni do nízkého lůžka
spícího, takže otevřev tento z rána oči spatřil s hrůzou
celé své tělo, nohy, ruce i hrdlo těsně ovinuté jedo
vatým plazem. I věděl dobře, že třeba mu jen malého
pohnutí a jest ihned syn smrti. — Moji drazí, před
stavte si tento hrozný stav a smrtelnou ouzkost ne
šťastného lovce! ——To věru trefný obraz hříšníka cele
hříchům a nepravostem oddaného, jemuž taktéž každé
chvíle hrozí smrt a s ní věčné peklo. — Než lovec hadů
znaje nebezpečí své ležel tiše ani se nehýbaje ani ne
dýchaje. Tu vešel syn jeho do dveří, ale již v prvním
kroku šeptá mu otec: »dítěl nechoď sem, ale jdi, přines
rychle kotel s teplým mlékem — ale pospěš, pospěš,
chceš-li otce svého od smrti zachránitic. ——Syn učinil
tak a postavil nedaleko lože kotel s teplým mlékem.
Sotva je hadi ucítili
rozvinuli se jeden po druhém
a vlézali do mléka. již cítil otec — obě nohy i ruce
prosty, nicméně neodvážil se sebou hnouti, pokud po
slední zmije jej neopustila. Pak teprve sobě volněji
oddechl, tichounce vstav a přikradl se ku kotli a těžkým
víkem jej přiklopil; na to pak jednoho hada po druhém
kleštěmi vytáhl a zabil. Jsa hotov vrhl se na kolena,
slzy prolévaje děkoval Bohu za život znova mu daro
vany a odřekl se navždy nebezpečného řemesla svého!
——— Tak i hříšník jsa skrze sv. zpověď vyproštěn
z okovů hříchů, jsa vysvobozen od smrti věčné, neměl
by nikdy více k hříchu se přiblížiti.

-—

Na starém jednom hřbitovu stával uprostřed veliký
kříž. a na něm tento nápis: »jen žádny hříchlc ——
A tuto výstrahu volá k nám i dnes kříž Pána našeho

ježíše Krista; ano sv. Jarolím dí: »Není možné

na

kříž Páně mysliti a vrátiti se zas do hříchulc

Protož i my, nejmilejší, mějme na paměti tento
kříž Kristův, mějme na paměti co jej stáli naši hříchové
——& nevracejme

se k nim vícekráte!

— Vždyť ani to

zvíře nerozumné, ani pták ani ryba — ujde-li jednou
síti, více se k ní nevrátí. ba z daleka ubíhá před ní.
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Co jest také, moji dra/„í, po takovém nestálém
a nepokojném žití, kde se ustavičně střídá hřích pak
zpověď, a opět zas hřích a zase zpověď, a posléze pak
přece s hříchem ukončil.> Neklamný to důkaz falešných
a neplatných zpovědí. —
O, stůjtež tedy pevně na cestě pokání a polepšení
svého, pamatujte. co namáhání a sebezapření i vás stálo
usmíření s Bohem a ten blahý vnitřní pokoj duševní!
O, nezbavte se toho opět pro lecjakés mizerné hříšné

vyražení,ale rcete u sebe: »Ospravedlnění

svého,

kterého jsem se počal držeti, vícekrát se ne
spustím !: —
lšuďtežale opatrní a dávejte pozor na sebe,
jako byste po těžké nemoci byli povstali; neboť vězte,
že nikdy nestíhá vás ďábel tak zuřivě, jako tenkráte,
kdy jste skrze sv. zpověď unikli jeho síti. Vyhýbejtež se
pečlivě všem jeho nástrahám a vší příležitosti k hříchu;
vždyt víte přece kde. kdy, s kým a jak jste prve hře

šili. »Nebo, kdo lehkomyslně

hledává

——
zahyne

nebezpečí

Cítíte-li se ale býti slabými v tomto

hříchu— »ó utíkejte

vy

v němlc
boji proti

se sem ku kříži Kristovu.

— On vás posilní. Cítíte-li nedostatečnost svou k od
pírání světu a ďáblu, dorážejí-li na vás ohavné myšlenky
a žádosti — ó, utíkejte se sem do pěti svatých ran
Jeho, tam skryjte duši svou, až bouře opět přejde. —
Arciť, milý křesťané, pokavad žiješ v tomto svém
těle křehkém a smrtelném, klesneš snad zase při vší
opatrnosti, avšak alespoň schválně, vědomě a zlomyslně
nehřeš víc, a klesneš-li z křehkosti lidské, ó povstaň ihned !
K sv. Filipu Neri přišel jedenkráte mladík a prosil
o pomoc duchovní, anť jest jistému ohavnému hříchu
oddán, a to s takovou silou, že mu nelze se vybaviti
z něho. Sv. Filip jej laskavě potěšil a vyzpovídal i roz
hřešil, a pak propustil se slovy: »Staneli se — čeho
Bůh nedopust' — že bys opět klesl, nemeškej, a přijď
ihned zas ku zpovědilc — Druhého dne u večer byl tu
skutečně ubohý mladík zas, vyznávaje se z tohotéž

-—
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hříchu. Sv. Filip s toutéž laskavostí jako včera jej vy
slechl, rozhřešil a s tímtéž rozkazem propustil. Zlá
žádost mladíkova byla tak Silna. že již již se zdálo, že
ji nepřemůže. ——Když však ani on. ani zpovědník ne—
umdlěval — ač po 13 dní k zpovědi přicházel ——tu

konečně zvítězila milost Boží — Kristus ježíš mělo
jednu věrnou duši více!

DOSLOV.
To. rozmilí v Kristu jest tedy naučení dnešního
dne a dnešní smrti Kristovy! Učíť a vybízí nás umírající
Spasitel k tomu: abychom i my, seč jsme, snažili se za
své minulé hříchy zadostučiniti — a abychom v pokání
započatém stáli jsouce, nových hříchů se chránili; —
a to, moji draží. jest spolu poslední částkou svátosti
pokání, kterou jsem vám po částech vykládal. —
Jako na počátku první řeči mé, opakuji i dnes, že
všem nám bez výjimky. ba celému světu křesťanskému
jest pokání, upřímné pokání nejvýš podobno! Proto jsem
vám letos v příběhu marnotratného syna vylíčil a vy
světlil, ač jen stručně, vše, čeho k hodnému přijmutí
obou svátostí pokání i oltářní třeba Šetřiti.
Kdo jsi to tehdy pochopil, že bez pravého pokání
nelze nikomu z hříšníků spasenu býti — nebudiž nyní
více slepým & hluchým tu, kde se jedná o tvou jedinou
dušil Nedejž tedy, aby ta krev Kristova dnes prolitá

byla na tobě zmařenaa ztracena, ale »přinášej

hodného pokánílc
I na tebe

patří 5 nebe

ti zástupové

ovoce

andělů

——

a miláčků Božích ochotni pomáhati tobě; hledí dolů na
tebe snad tvoji rodičové, nebo dítky tvé, kteří si ničeho
tak vřele nepřejí a nežádají než toho, abys ty také se
k nim dostal, a proto za obrácení tvé se modlí u trůnu
Beránka Božího; hledí dolů na tebe i Maria, Matka
milosrdenství, která se nejraději ujímá hříšníků. Nuže,
rozhodni se již k řádnému pokání a pak k novému životul

A tak Opouštíme opět. drazí přátelé, tento svato
postní čas; ——dejž Bůh,

abyste

_jej všickni

byli

užili

k spáse duse své! de'ž Bůh. by každý marnotratný syn
a každá dcera ztracená — byli šli do sebe a navrátili
se k Otci

svému!

—- ——

Konečně, tak jako dnes tam na hoře Kalvarii za—
dělali kříž Kristův pevně do země, postavme i my dnes
v srdci svém co znamení nového života kříž i s ná
pisem: ]. N. R. ]. -— t. j. již Nechci víckráte hřešiti
— Raději jíti ze světa, raději zemříti!
Ano, sem přistup každý ku kříži ——a — (to budiž
ovocem našich rozjímání) -— rci v srdci svém: »Pane

a Boze muj! zde u nohou Tvých slibuji Ti
svatosvatě, že tentokráte konec učiním ne
stálosti a nevěrnosti své. Nic více na světě
ani pod světem nemá mne odloučiti od Tebe.
Tvé utrpení a smrt Tvá hlásá mi, co jest
V

O

hřích, a protož

——víš-li Pane můj, že by měl

přijíti den, kde bych slib svůj zrušil. ó nech
mne prosím raději dříve bez hříchu zemřítilc
Nejmilejší! tohoto ukřižovaného Spasitele vtiskne
vám jedenkráte

kněz do rukou umírajících ——dejž Bůh,
abyste jej pak mohli k ústům přitisknouti a zemříti se

slovy: »ježíši, lásko má! Tobě jsem živ byl —
Tobě: umírám! — Ukryj mne do svatých ran
svých a před zlým nepřítelem ochraň mne!
— Nedej mi více odloučiti se od Tebe, ale
v hodinu smrti mé povolej mne k Tobě, —
abych Tebe se všemi Svatými chválil a ve—
lebil na věky věkův. Amen.

U. I. 0. G. D.
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Knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně

má na skladě následující kázaní:

A. 11., Sedmero hlavních

hříchů.

kazaní. Cena 30 kr.

Postní

BurianJ., Ranní kázaní na neděle doby
vánoční.

Stran 80. Cena 45 kr.

ČernokouzFr. J., Věnec z řečí duchovních.
Od velikonoc až do neděle posledni po sv. Duchu.
Stran 400. Cena 2 zl.

Dvora—ký
Jan, Kříž Kristův
socialismu.

čili rudý prapor

Str. 144. Cena 60 kr.

HerzogFr., Ježíš na cestě ]: hoře Kalvarli.
Stran 92. Cena 40 kr.

— Sedmero hlasů hříšníka ku pokání
volajících. Stran 94. Cena 40 kr.
_— Láska. za lásku. Stran 89. Cena 40 kr.
JamovslcýFr., Sváteční kázaní dle Mat Fabra.
Str. 284. Cena 1 zl. 60 kr.

-— Pán Ježíš na hoře Kalvarii. Str. 69.
Cena 40 kr.

— Evězdajitřní.

Cena 60 kr.

—

Kazanimarianska.Str 122.

Paramytus.,Kaz

mi na nedě'epo sv.Duchu.

Str. 242 Cena [ zl. 20 kr.

Klima, 'U' stolu Kristova.

Kazanipostní. Str. 52.

Cena 40 kr.

KozlísakFr., Kazani postní o tajemstvích

bolestného růžence a o pohřbu Páně.
Stran 64. Cena 30 kr.

Kallfsek Leopold, Kazani

Str. 60. Cena 25 kr.

-— Zdrávas

Maria.

Cena 40 kr.

o umučení

Páně.

31 l'n'ljlmfmí. Str. 172.

(Korec Tuma'šDr.,—
Perly posvátného

řečnictví,

Svazek l.——\/'.po 1 zl. 60 kr.. sv. Vl. seš. 1. 80 kr.

KrunertBl.,Památky postních pátků. C.20 kr
Pospíšil J. I),—.,Sestero

postních

Cena 50 kr.

Řehák K. L., Růže
Cena 50 kr.

řečí. Str. 76.

červené.

Kazani postní.

SuchánekFr., Kázaní na neděle a svátky.
Str. 480. Cena 2 zl.

VohnoutFr., Řeči liturgické.

Cena 2 zl.
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_" % Ašééšicié _ltnihovněvyšlo:
Perličky růžencové.
Rozjímání růžencova, Jež napsal Blažej

J. Krunert.

Stran 200. ——
Cena 50 kr.
Sv. Tomáše Aquinského:

Výklad modlitby Páně.
Přel. Matěj Vaněk. Str. 56. Cena I5 kr.
'
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Rozjímání a modlitby pro zlmžní- pohlaví ženské, ml hraběnky O. S oh o r r
'l' 11o s se v (-, roz

ln'ah. Síravlwitzové.

Přel. Jan Kotlín. — Stran 272. ——Cena 50 kr.
Tiskne se :
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největší poklad světa, od děkana Františka Waltra,
přeložil ]. KoneCný.

