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Hod Boží svatodušní.
KDO JE DUCH SVATÝ A CO PŮSOBÍ.
„Naplném

jsou všichni Duchem svatým.“
Skut. ap. 2, 4.

Než Kristus Pán vstoupil na nebesa, přikázal apoštolům,
aby neodcházeli z Jerusalema, dokud by jim neseslal Ducha
svatého. Apoštolové byli pamětlivi a poslušni tohoto rozkazu
Páně. Očekávali v Jerusalemě příchod Ducha svatého, toho
Ducha pravdya lásky, kterého tolikrát slíbil jim Spasitel.
A desátéhodne po nanebevstoupení Páně, když bylishro
mážděni spolu na jednom místě, trvajíce na modlitbách, Duch
svatý na ně sestoupil. Známo je vám, a slyšeli jste to opětně
z dnešního sv. čtení, jakým způsobem.
Dnes slavíme památkutohoto radostného, velikého dne: se
slání Ducha svatého.
Svátek sám vybízí nás, abychom o Duchu svatém uvažovali;
nebo nejen apoštolům byl Duch svatý přislíben, nýbrž i všem
věřícím.

Budu tedy o Duchu svatém mluviti a položím si dvě otázky
k úvaze: kdo je Duch svatý a co působí.
*

Sv. apoštol Pavel přišel na svých cestách apoštolských
kdysi do Efesu a nalezl tu některé učedníky. I otázal se jich:
»Zdali uvěřivše přijali jste Ducha svatého?« A oni řekli jemu:
>»Ba,ani jsme neslyšeli, že jest Duch svatý.« I tázal se: »V kom
tedy jste pokřtěnič« A oni řekli: »Křtem Janovým.c I poučil je
sv. ap. Pavel; a pokřični pak byli ve jménu Pána Ježíše (Skut.
ap. 19).

Byla zajisté zarmucující odpověď, kterou slyšel sv. ap. Pa
vel od oněch Efeských, že ani neslyšeli, že jest Duch svatý; ale
Efeští měli omluvu, neboť nikdo je o tom nevyučoval.
Což u nás, jak by bylo smutno, kdyby někdo neměl řádné
vědomosti o Duchu svatém!
I. Kdo jest Duch svatý?
Možno uvésti jen to, co je psáno v Písmě svatém a čemu učí
naše svatá katolická církev, Duchem svatým řízená.
A tu máme dvě pravdy zřejmy: Duch svatý je Bůh a vy
chází od Otce i Syna.

OD
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1.Duchsvatý je Bůh.
Jaké máme svědectví, že je Duch svatý Bůh? Máme
svě
dectví zcela jasná. Ve sv. Písmě ve skutcích ap.se vykládá, že
kdysi muž jeden, jménem Ananiáš, prodal pole a díl z výtěžku
přinesl a položil k nohám apoštolů, stavě se, jako by to byly
všecky stržené penízeza pole. Sv. Petr mu pravil: >Ananiáši,
roč pokoušel dábelsrdce tvého, abys lhal Duchu svatému?.
eselhal jsi lidem, ale Bohu« (5, 1—4).Lhal tedy Duchu svaté
mu a tím Bohu: »je tedy,« jak už sv. Epifanius uzavírá z onoho
výroku
sv. Petra,
svatýkteří
Bůh.c
Miláček
Páně, sv.na
ap.nebi:
Jan.
píše
ve své
[. ep.: »Duch
»[ři jsou,
svědectví
vydávají
Otec, Slovo a Duch svatý,a ti tři jsou jedno< (5, 7).Tedy jedno
jsou Otec, Syn i Duch svatý; Otec je Bůh, Syn j e Bůh, Duch
svatý je Bůh — je to něco podobného, jako když. řekl Kristus:

»Já aTři
Otec
jedno«
(Jan každá
10, 30).z nich je Bůh: Otec, Syn
jsoujsme
osoby
Božské,
1Duch svatý. Proto také přikázal Kristus Pán apoštolům: »Učte
všecky
tého.« národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sva
Nechť toto dostačí ©tom, že Duch svatý je Bůh. Nejsou to
ovšem výroky jediné ze sv. Písma, je-jich ještě více; ale co
uvedeno, je úplně jasné a ted postačitelné.

2. A druhá pravda o Duchu svatém: Duch svatý

cházíod OtceiSyna.

vy

Uvedu opět výroky sv. Písma. Kristus Pán, když připovídal
apoštolům Ducha svatého, pravil jim: »Když pak přijde Utěši

tel,
odsvědectví
Otce, Ducha
dn
kterýž
od
Otcekteréhož
pochází, já
tenpošlu
bude vám
o mně
vydávati«
(Jan
15, 26).

Tedy Duch svatý od Otce pochází. A zase pravil o Duchusva
tém Kristus Pán: »Když pak přijde ten Duch pravdy, naučívás
všeliké pravdě... nebo z mého vezme a zvěstuje vám« (Jan 16,
13—14).Tedy od Syna vychází.
To jsou tak hlavní pravdy o Duchusvatém.
II. A nyní druhá otázka: co působí Duch svatý.
Mnohéa všeliké jsou dary Ducha svatého; já uvedu hlavní.
Říkáváte sami: Bůh Otec mne stvořil. Bůh Syn mne vy

koupil, Bůh Duch svatý mne posvětil. Posvěcuje

nás

Duch svatý, dává nám roucho milosti, roucho svatebni pro život
věčný. Posvětil nás hned na křtu svatém a posvěcuje vždy,
kdyžsv. svátosti hodně přijímáme.
A dále uvažme: Duch svatý vychází od Otce i Syna. Bůh
Otec je Bůh světla, Bůh Syn, Ježíš Kristus, sám se nazval svět

lem světa, a Duch svatý je taktéž Duch světla.

Proto pra

vil Kristus Pán apoštolům: >Utěšitel pak Duch svatý, kteréhož
pošle Otec ve jménu mém, tenť vás naučí všem věcem, a při
pomene vám všecko, cožkoli jsem mluvil vám« (Jan 14, 26).

Hod Boží svatodušní.

9

A dále pravil ještě při poslední večeři: »Ještě mnoho mám mlu
viti vám, ale nemůžete snésti nyní. Když pak přijde ten Duch
pravdy, naučí vás všeliké pravdě« (Jan 16, 12—13).Duch svatý
dává tedy světlo pravdy.
A dále: Bůh Otec je Bůh lásky, Bůh Syn je taktéž láska,
nebo z lásky k nám stal se člověkem, a Duch svatý je také

Duch lásky.

Zjevil se ve způsobu ohnivých jazyků, na zna

mení, že rozněcuje oheň lásky. Jak to působí, viděti bylo
hned u apoštolů. Slibovali sice Pánu při poslední večeři, že ho
neopustí. nebo tak velela láska: ale když byl Spasitel jat, roz
prchli se všichni. Když však potom sestoupil na ně Duch svatý,
srdce jejich vpravdě hořelo láskou k Bohu a Pánu nepřekona
telnou a rádi šli i na smrt za svého Pána.
A dále ještě: Bůh Otec je Bůh moci a síly, nebo kdo jest
jako Bůh? Bůh Syn pravil: »Dána jest mi všeliká moc na nebi

i na zemi.«A Duch svatý je také Duchsíly.

Dává sílu duši.

Viděti to bylo opět hned u apoštolů: jak se báli, když Pán byl
ukřižován! Skrývali se uzavřeni v jednom domě. Ale když
Duch svatý na ně sestoupil, síla nezdolná naplnila jich ducha,
a ihned vyšli a kázali hned v Jerusalémě Ježíše Krista ukřižo
vaného.
Tak jsem hlavně označil působení Ducha svatého. Toto pů
sobení Ducha svatého je tak zřejmé u apoštolů a je tak zřejmé
1dále v dějinách církve. Jeví se u věřících, u dospělých, ale i —
a to bývá velmi patrné — udětí.
Nechť aspoň jeden příklad vám uvedu ze života dětí mu
čedníků. Dne 2. června 1859byli v Tonkinu (v Číně) jati 2 mis
sionáři a 5 sirotků a předvedení před soudce. Soudce dětem
přísně prohlásil. že nesmějí býti křesťany, a na důkaz toho že
musejí pošlapati kříž; jinak že budou usmrceny. Dítky prohlá
sily jednomyslně, že rády zemrou, že jsou křesťané a obrazu
svého Pána, jemuž se klanějí. že nepošlapou. Překvapen tou
odpovědí soudce se tázal: »Kdo vám dává pokrm?« »Náš
Pán Ježíš Kristus.« zněla odpověď. »Ale kdo vás může zacho
vati na životě?« »To může náš Pán. který nám život dal.« »A já
vám ukáži. že je Život váš v mé moci. zemřete!« zvolal soudce.
Dítky přijaly toto prohlášení plny radosti: věděly. co znamená
zemříti pro Krista. že to znamenávejíti ke Kristu do Života věč
ného. Tleskaly radostně rukama a volaly: »Nyní půjdeme do
mů, nyní půjdeme domů'« Dva z nich byli předhozeni slonu
pošlapání a ostatní zardouseni provazem.
Dr. v Kr., nebylo u těch dětí zřejmé působení Ducha sva
tého? Měly dar světla i lásky i síly!
Kéž by Duch svatý i nám všem těchto darů udělil!
To je tedy Duch svatý a taková je jeho působnost. Co z to
ho pro nás následuje? Dvoje:

10
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1. Že se mu máme klaněti, nebo je Bůh.
2. Že máme jej prositi o ty nebeské dary jeho, nebo i nám
všem těch darů je nezbytně potřeba.
Klanějme se tedy Duchu svatému a vzývejme jej! Volám
prosbou církevní litanie: Duchu svatý, Bože, smiluj se nad
námi! Amen.
CO KRISTUS PÁN PŘIPOVĚDĚL

O DUCHU SV.

„Utěšitel pak Duch sv., kterého pošle Otec ve
jménu mém, len vás naučí všem věcem.
Jan 14, 26.

Veliké zaslíbení učinil Kristus Pán apoštolům, dříve než je

opustil. Viděl,kterak jsou smutni, když jim při poslední ve
čeři předpovídal,že brzy je opustí, a kterak se strachují,
bez Krista na světě úlohu svou apoštolskou plniti; a proto jim
ravil: »Nermutiž se srdce vaše, aniž se strachuj; a já prositi

buduOtce,a jinéhoutěšitele
dámvám... Utěšitelpak
Duch sv.,kterého pošle Otec ve jménu mém,ten vásnaučí
všem věcem.«
Toto veliké zaslíbení u apoštolů se naplnilo. Desátého dne
o nanebevstoupení Páně stal se náhle zvuk veliký .... nad
každým z apoštolů ukázal se jako jazyk ohnivý, a naplněni
jsou všichni Duchem svatým. Dnes právě konáme blahoslave
nou toho památku.
Než, drazí přátelé, nejen apoštolům slíbil Kristus Pán Du
cha svatého, ale i nám. Nebo rozpomeňte se, kterak při poslední
večeři, když byl toto zaslíbení Ducha sv. učinil, Kristus Pán se
modlil k Otci nebeskému: »Neprosím pak toliko za ně, ale i za
ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve mne« (Jan 17, 20). My jsme
také uvěřili v Ježíše Krista, nám tedy také platí zaslíbení Du
cha sv. A Duch svatý sestupuje také na nás, jestliže jsme toho
hodni a prosíme o něj.
Rád bych vás povzbudil, abyste všichni hojně o Ducha sv.
prosívali, a proto budu vám dnes o jeho velikých darech vy

kládati. Upozornímvás jmenovitě: co Kristus Pán o Du
chu svatém připověděl.
Připovědělhlavnědvoje: 1.
»Já prositi budu Otce, a jiného utěšitele dá vám«<— Duch svatý

tedy těší; 2. »Utěšitel pak Duch svatý, kterého pošle Otec ve
jménu
učí. mém, ten vás nauči všem věcem« — Duch svatý tedy
*

I. Duch svatý těší.
Apoštolové velice mnoho trpěli na světě. Měli tělo a duši

tak jako my máme,a to jejich tělo a jejich duše tak byly po

Hod Boží svatodušní.
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drobeny svízelům a útrapám a nemocem, jako tělo a duše naše.
Sv. apoštol Pavel vykládá na př. obšírně o sobě ve II. epištole
ke Korintským, co trpěl »v práci a v bídě, v bděních mnohých,
ve hladu a Žízni, v zimě a nahotě«; a stran nemocí volá: »Kdo
jest nemocen, abych já nebyl nemocen?« A tak všichni apo
štolové.
A ještě více trpěli pro své povolání, proto, že veřejně a ne
ohroženě hlásali víru Kristovu. Kristus Pán jim předpověděl
těžka pronásledování: »Není učedník nad mistra,« pravil jim;
»jestliže se mně protivili, i vám se protiviti budou;« a dále:
»budou vás dávati do rad a budou vás bičovati;« »ano, přichází
hodina, že každý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že by tím
Bohu sloužil« (Mat. 10, Jan 15, 16). Všecko to utrpení na apošto
ly také přišlo. Byli voděni ze žalářů do žalářů, byli bičováni a

všelijak mučeni a zabíjeni. Kde měli docházeti v těchto všech
mukách útěchy? Snad od světa? To ovšem nikoli. Ale Kristus
Pán postaral se o ně; slíbil jim: »A já prositi budu Otce, a ji

ného utěšiteledá vám.«Duch svatý je těšil. A tolik je

těšil i ve všech mukách i ve smrti, že se přímo radovali ze vše
ho toho, co trpěli pro svého Spasitele. Sv. Pavel rovněž volá při
vyčítání svých muk: »Já jsem naplněn potěšením'«
Hle, milí přátelé, Duch svatý těšil apoštoly, ale těší dosud
všechny věřící v Krista, kdykoli trpí. Také my podrobeni jsme
mnohému soužení a mnohému utrpení na těle a na duši; ale
zvláště také trpěti nám bývá často pro svou víru, pro věrné hlá
šení se ku víře Kristově. Co Kristus Pán předpověděl apošto
lům: »Není učedník nad mistra; jestliže se mně protivili, i vám
se protiviti budou,« to platí také nám: také nám je zvláště v ny
nější době všelico zlého trpěti pro vyznávání Krista. Ba v tom

je právě známka pravosti naší církve: že církev naše je proná
sledována — nebo tak to předpověděl své církvi Pán.
Nuže, ve všech bědách a všem soužení kde pak pravý křes
ťan dochází skutečné útěchy? Snad od světa? To věru nikoli;
ale útěchy dochází od Ducha svatého, tak to připověděl Pán.
Těším se z toho, tak volá pravý křesťan, jako kdysi apoštolové
naplnění Duchem svatým, těším se, že také mohu pro svého
Spasitele trpěti; těším se, že mne také potupují ve shromáždě
ních i novinách, těším se, že mne také pronásledují!
Je tomu právě 400 let, co v Anglii panovala zuřivá nepřítel
kyně církve katolické, královna Alžběta. Tato královna chtěla
stůj co stůj zničiti katolickou církev, a proto mimo jiné vydala
také přísné nařízení, že žádný nesmí pod pokutou 400 dolarů
býti přítomen mši svaté a přistoupiti ke svatému přijímání.
Jakýsi šlechtic, když se o tom dověděl, pravil: »Nuže, milý Spa
siteli, nechť tedy zchudnu, jen když budu míti účastenství při
veliké oběti mši sv. a Tebe budu přijímati.« Prodal statky své,
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a kde jen mohl, býval na mši svaté a přijímal Ježíše Krista
v nejsv. Svátosti. Byl často prozrazen a pokutován. Platil vždy
rád, a tak platil pokutu za pokutou, až konečně úplně zchudnul
a neměl ničeho. A tu prosil Spasitele: »Pane Ježíši, vše jsem
Ti již obětoval, co jsem měl; jen o jednu milost ještě prosím:
dej mi, abych obětovati mohl za tebe i krev svou a život.« Mi
losti této se mu skutečně dostalo. Byl konečně uvězněn a jeli
kož nechtěl složiti přísahu proti své víře, byl odsouzen k smrti.
Vesele kráčel k popravišti, jakoby kráčel k hostině svatební
„.. Duch svatý v němsídlil a těšil jej.
To je první vlastnost Ducha svatého: že těší.
II. Druhá vlastnost Ducha svatého: že učí.

Svatí apoštolové měli od Krista určenou velikou úlohu:
měli kázati evangelium všemu stvoření, měli obraceti národy
k víře
Kristově.
Ale báli
se věru
té úlohy; vždyťNedivme
sami tak se
mno
hé
pravdy
z Kristovy
víry
ani nepochopovali!
to
mu, moji drazí; nebo jsou jisté pravdy, kterých člověk nepo
chopí leda prostřednictvím Ducha svatého. A apoštolové, když
jim Kristus Pán ukládal onu velikou úlohu, Ducha svatého
ještě neměli; ještě nebyli na něho připraveni, ještě na ně ne
sestoupil. A proto nechápali mnohého; všimněte si na př. jen
jednoduché věci: odpouštěti nepřátelům. To se jim přece zdálo
tak ponižující: odpustiti tomu, kdo nám ublížil; jako by se člo
věk vskutku sám zahazoval, když odpustí. Proto také Petr,
když Kristus Pán kdysi o odpuštění mluvil, udiven se tázal: a
kolikrát jsem povinen odpustiti? Snad i sedmkrát? A víte, že
Kristus Pán odpověděl: Nejen sedmkrát, ale i sedmdesátkrát
sedmkrát, t. j. vždycky.
Mnohého apoštolové nechápali z učení Kristova. Jak budou
moci tedy plniti onu velikou úlohu, aby učení Páně hlásali vše
mustvoření, když sami ho zplna nechápali? Nuže, Kristus Pán
připověděl: »Nermutiž se srdce vaše aniž se strachuj. Utčšitel
pak Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás

naučí všem věcem.«Duch svat“ý vás naučí!

A naučil.

Nebo když na ně sestoupil, pak jim bylo vše tak jasné, pak vše
z učení Páně úplně chápali.

Drazí přátelé, Duch svatý dosud tak činí: dosud

učí.

A mýlil bv se. kdo by se domníval, že jisté pravdy sv. nábo
ženství získá jinak než přispěním Ducha svatého.
Pohledte do života: jedna věc je, která mnohého mnohdy
zaráží; ta totiž: že některý učenec, a znamenitý učenec, je ne
věrcem. Snad znamenitý hvězdář, nebo znamenitý lékař, nebo
lučebník atd. (nejsou ovšem všichni velicí učenci nevěrci, ba
právě naopak největší učenci jsou věřící; ale výjimky jsou tu).
A tu mnohý se táže v duchu: kterak to, že tak znamenitý uče
nec nemá víry? Vždyťtak mnoho zná... snad ta víra není tedy
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pravá? A mnohý člověk touto nevěrou učence, jinak třeba zna
menitého, dá se i másti a sám se pak viklá! Milí přátelé, proč
ten třeba znamenitý učenec nemá víry? Zdá
se ti ta otázka těž

kou, a přeceje tak jednoduchána ni odpověď!Vírajedar

Boží. A víra nevyhlídá se žádným dalekohledem hvězdářů.
nevyřeže se žádným pitevním nožíkem lékařů v mrtvolách, ne
vyloučí se žádným ohněm lučebníků: o víru musíš prositi,
Duch sv. je, který učí. »Ten vás naučí,c řekl Pán o Duchu
svatém. A mnohý učenec někdy zpyšní pro svou učenost a ne
chce ducha svého pokořiti, aby se modlil, aby prosil Duchasv.,
a pak věru není divu, že víry vůbec nemá.
A tím se také stává, že někdy člověk neučený, prostý,
z pravd sv. víry více ví, než některý jinak učený muž.
Četl jsem nedávno tento příběh. Ve státě Louisianě v Ame
rice byli rodiče, prostí venkované, a měli syna. Dali jej studo
vati, a syn stal se advokátem. Ale již na universitě pozbyl víru.
Advokátem byl znamenitým a hledaným; brzy zbohatl a vy
stavěl si v Novém Orleanu, kde byl usazen, nádherný palác,
zjednal si hojně služebnictva a vedl vůbec knížecí život. Ale
vyl nevěrcem a také zapomenul na rodiče; ani se k nim nechtěl
znáti, akdyž kdysi chtěla jej navštíviti matka, ani ji k sobě ne
připustil, dal ji odkázati sluhou. Brzy však tento advokát za
chvácen byl tím, čím mnozí tam bývají zachváceni: žlutou zim
nicí, děsnou nemocí, která jej uvrhla na lůžko smrtelné. Když
se o tom roznesla novinami zpráva, a dověděli se ji i rodiče,
matka nechtěla dítě nechati zahynouti a proto spěchala k ně
mu. Sluha nechtěl ji k nemocnému předpustiti, jak dříve to či
níval, takže matka byla nucena prudce se o přístup domlou
vati; ale nahodil se k tomu právě lékař, který matku sám k ne
mocnému provodil. Když se otevřely dveře, kde nemocný ležel,
matka stanula na prahu a uslzená volala plačíc: »Synu můj,
takhle tě shledávám!« Syn se zachvěl; a pak také zaslzel a vy
hublé ruce rozpřáhnul proti matce. Matka ovšem pospíšila v ná
ruč synovu. A tu jí syn pravil: »Matko, prohřešil jsem se straš
ně proti tobě, a stal se ze mě pohan; mně už není pomoci!«
>Nemluv tak,« odpověděla rychle matka; »já ti odpouštím a
Bůh ti také odpustí! Denně jsem se modlívala, aby Duch sv.
tě osvítil, abys nezahynul — chceš-li, povolám kněze, abys uči
nil s Bohem smír!« Syn ponenáhlu svolil. Kněz přišel a bývalý

nevěrec advokát vrátil se jako syn marnotratný k Otci nebes
kému. Byl všecek utěšen, když přijal sv. svátosti; a z vděčnosti
k Bohu poručil palác svůj a majetek k tomu, aby zřízen byl
z paláce veliký sirotčinec. Hle, matka prostá, sama věřící, pro
sila o Ducha sv. pro svého syna, učeného advokáta nevěrce;
dobrá matka, věrná — činila totéž, co činil Kristus Pán při po
slední večeři, když také o Duchasv. pro své apoštoly Otce ne

14

Hod Boží svatodušní.

=

beského prosil: »A já prositibudu Otce, a jiného utěšitele dá
vám. Utěšitel pak Duch sv., kterého pošle Otec ve jménu mém,
ten vás naučí všem věcem.«
Hle, milí přátelé: Duch sv. těší, Duch sv. učí. Toť ony dva
veliké dary, které od Ducha sv. připověděl Kristus Pán.
Nuže, i vy proste často a vroucně o Ducha sv.! [ vy potře
bujete často útěchy, i vy potřebujete naučení! Proste o Ducha
sv. pro sebe, proste o Něj pro přátele své: aby nás všech utěšo
val a osvěcoval, abychom pravdy sv. víry dobřepoznávali a
podle nich až do konce živi byli. Amen.
VLASTNOSTI DUCHA SVATÉHO.
„A naplnění jsou všichni. Duchem svatým.“
Skut. ap. 2, 24.

Veliké svátky slavíme těchto dnů — svátky ku cti a oslavě
třetí Božské osoby: Ducha svatého. Konáme velikou památku,
jak dnešního dne v Jerusalémě sestoupil Duch svatý na apoš
toly, a jak z nich učinil muže neohrožené, svaté, plné lásky
k Bohu. plné horlivosti o spásu duše své i duše bližních. Pro
síme také těchto dnů, aby i na nás Duch sv. sestoupil a dary
své nám udělil.
Rád bych vás, drazí farníci, povzbudil, abyste i vy horlivě
o toho Ducha svatého prosili; a proto budu vám o Duchu sva
tém dnes vykládati. Ovšem praví sv. Cyprian, že těžko jest
o Duchu svatém kázati; ale já podle síly své vykládati vám
budu o vlastnostech a působení Ducha svatého na základě toho,
jak Duch sv. se zjevil: zjevil se, jak známo, ve způsobu holu
bice a ve způsobu ohně.
,
I. Duch sv. zjevil se ve způsobu holubice.

Známo vám, že se tak stalo při křtu Pána Ježíše.
Pán dal se od Jana Křtitele v řece Jordáně pokřtiti.
vystoupil z vody, praví sv. Písmo, »otevřelo se nebe
svatý sstoupil v tělesné způsobě, jako holubice na něj«
21—22).Jaké jsou vlastnosti holubice?

1. Holubice obletuje

Kristus
A když
a Duch
(Luk. 3,

a hledá místo,kde by spo

činula. A tak činí i Duch svatý. Obletuje, abych mluvil obraz
ně, obletuje každého člověka, aby na něj sestoupil a v něm

přenýval.
jste užsv.sami
téměřobletuje,
obletování
ucha sv.?Nepocítili
Někdy Duch
jakotakovéhoto
mírný vánek
ti
chounko klepá na naše srdce, jako když holubička klepá zo
báčkem na uzavřený příbytek; někdy však prudkým letem ob
letuje, náhle otřásá naší duší a volá k dobrému. Kéž by člověk,
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když Duch svatý jej obletuje, Duchu svatému také otevřel
srdce své, kéž by každý byl příbytkem Ducha svatého!
Z časů pronásledování křesťanů za císaře Diokleciana vy
kládá se podivuhodná událost. Pohanský divadelní herec, jmé
nem Genesius, chtěl kdysi před císařem Dioklecianem učiniti
křesťany k obveselení všeho pohanského lidu směšnými. I hrál
na takového, jenž se chce dáti pokřtiti; chtěl křest učiniti směš
ným. Vystoupil na jeviště a s ním ještě jiný herec, který hrál
na kněze křesťanského. Tento skutečně lil na Genesia vodu,ří
kal případná slova a pak bílým rouchem ho přioděl — jako
dělávali křesťané. Než v tomto okamžení podivná změna stala
se v srdci Genesiově. Z posměvače a tupitele víry křesťanské
stal se věřící. V tom totiž okamžení, co si ze křtu dělal

posměch

a dal vodu na sebe liti, pronikla a obměkčila jej náhle milost
Boží, milost Ducha svatého, tak že uvěřil. A obrátiv se pak
k.císaři a k veškerému lidu shromážděnému zvolal povýšeným
hlasem: »Panovníče! Až dosud jsem křesťany nenáviděl, a ta
jemství jejich jen proto jsem zkoumal, abych si z nich mohl
posměch dělati. Když však se voda dotekla těla mého, a když
jsem potvrdil otázku mého spoluherce, zdali věřím, že věřím,
uzřel jsem nad hlavou svou zástup andělů skvoucích, kteří
hříchy, jichž jsem se od mládí dopustil, z veliké knihy četli. Po
tom však knihu ponořili do vody a vše bylo smazáno, čisto.
Nuže tedy, velikomocný císaři, a vy všichni, kteří jste posud
těmto tajemstvím křesťanů se posmívali, věřte se mnou, že
Kristus jest pravý Bůh, že jest světlo a pravda, že jen skrze
něho dojíti lze odpuštění hříchů.« Tato řeč nesmírně rozlítila
Diokleciana; i všechen lid pohanský byl rozjitřen. Císař dal
Genesia nejprve zmrskati, pak poručil železnými kleštěmi
maso s něho trhati a pochodněmi ho páliti. Ale Genesius nepře
stal vyznávati víru v Ježíše Krista. A v té víře také skonal; byl
sťat. Stalo se to r. 286.

Odkud se stala s Genesiem tak náhlá změna? Duch svatý
se ho dotekl! Genesius uvěřil, otevřel Duchu sv. srdce své, lí
tostí a ošklivostí nad dosavadním životem srdce své upravil —
a stal se mučedníkem. Blažený Genesius!

2. Holubice je dále tichá, mírná. Už ode dávna

je holubice vzorem tichosti a mírnosti. A takový tichý mír

1 Duch sv. přináší do duše lidské: Duch sv. utěšuje.

Sám Kristus Pán o Duchu sv. tak učil. Nazýval jej výslov
ně Utčšitelem. Předpovídal apoštolům, kterak budou nenávi
děni. pronásledováni, ano, pravil, »přichází hodina, že každý,
kdo vás zabije, domnívati se bude, že by tím Bohu sloužil« (Jan
16, 2); ale těšil je zároveň: »Nermutiž se srdce vaše — nestra
chujte se, pošlu Utěšitele k vám, Ducha pravdy.« A Utěšitele
Ducha sv. Kristus Pán apoštolům seslal, a apoštolové jeho utě
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šování věru také zakusili. Ve všech mukách, i nejhroznějších,
jichž zakoušeli od Židů i od pohanů, byli veselí, pociťovali
vždycky nebeský mír ve své duši. Tělo hrozně trpělo — a duše

a naplněna
byla
nebeským
pokojem
slastí.
Sv.
Petr
byl
křiž
ván a radoval se; sv. Šimon pilou přeřezáván, a těšil se; sv.
Bartoloměj za živa s kůže sdírán, a veselil se. A tak jmenovati
bych mohl všechny sv. apoštoly, a tak bych mohl jmenovati
všechny sv. mučedníky, kterak utěšováni byli Duchem svatým.
To je vzácná vlastnost Ducha sv.: že utěšuje. Blaze tomu,
kdo má čisté svědomí a je příbytkem Ducha svatého; žádná
trampota. žádné soužení. žádné utrpení nesklátí ho tak, aby
neměl pokoje ve své duši: Duch sv. jako holubice mírná stále
uchovává mu duševní klid, stále utěšuje.
I. Duch sv. se zjevil ve způsobu ohně.

Na apoštoly tak sestoupil, jak jsme četli v dnešní řeči sv.
»[ ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, a posadil se na
každém z nich; a naplněni jsou všichni Duchem svatým.«
Jaké vlastnosti má oheň? Svítí a hřeje. A tak i Duch svatý
působí. Osvítil apoštoly, že vše učení Páně měli hned jasně
v paměti, jak jim byl připověděl Kristus Pán: »Utěšitel pak,
Duch sv., kteréhož pošle Otec ve jménu mém, tenť vás naučí
všem věcem, a připomene vám všecko, cožkoli jsem mluvil
vam«<(Jan 14, 26). Roznítil také apoštoly, že s horlivostí ne

únavnou a s neohrožeností plnili zákon Páně a kázali Ježíše
Krista ukřižovaného.
A tak Duch svatý dosud působí. Ó, kdo je příbytkem Du
cha svatého, ten má světlo, ten ví, co je mu ke spáse, ten ví,
co činiti, aby měl život věčný; kdo má Ducha svatého, toho
srdce je plné lásky, je rozníceno láskou k Bohu, rozníceno tou
hou po spáse vlastní duše i duše bližních.
Rozpomeňme se na sv. Augustina, kdyžse obrátil k Bohu
a přijal Ducha svatého, jak byl osvícen, jakou láskou hořelo
srdce jeho — láskou k Bohu, láskou pro spásu duše vlastní
i duše bližních. Ne nadarmo vyobrazuje se, jak v ruce drží
srdce, ze kterého vychází oheň.
Ve městě Antiochii živa byla žena jedna, jménem Pelagia,
která všemu městu byla ku veřejnému pohoršení; bylať veřej
nou hříšnicí a krásou těla svého mnoholidí přilákala a přivedla
k pádu. Kdysi přišla také do chrámu; ne z pobožnosti, ale za
bídným úmyslem, aby na sebe obracela pozornost. A hle, právě
vystoupil na kazatelnu svatý biskup Nonnus. Kázal úchvatně;
kázal o Boží spravedlnosti, o hrozném trestu na věčnosti, do ja
kého mnozí sami se vrhají. Pelagia slyšela a slova kazatelova
otřásla její duší. Lítost a strach ji zachvátily. I šla a vrhla se
před veškerým shromážděním sv. biskupu k nohám a prosila
plná skroušenosti: »Já jsem Pelagia, moře nepravosti, tonoucí
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ve vlnách hříchů, propast záhuby, osidlo duší. Ale ach, nyní
vše to zamítám a zavrhuji — přijmi mne kající!« Pelagia pla
kala a plačíc vyznávala a prosila o křest, nebo dosud nebyla
pokřtěna. A sv. biskup tak byl dojat její lítostí, že ji udělil ne
toliko křest, ale i biřmování a také nejsvětější Svátost oltářní.
Hle, dotkl se jí Duch svatý, Pelagia otevřela mu srdce své a
očistila je, a Duch svatý učinil si u ní příbytek. A osvítil ji, že
s hrůzou pak vzpomínala, po jakých cestách dosud kráčela, a
jasně viděla, kterou cestou má kráčeti, aby měla život věčný.
Duch sv. ji také roznítil, že její srdce zrovna plálo láskou
k Bohu a bližnímu; láskou k bližnímu: jestliže dříve byla komu
na pohoršení, nyní byla všem zase vzorem kajicnosti a jmění
své rozdala chudým; láskou k Bohu plála: aby mohla Bohu
lépe
sloužiti, opustila Antiochii a odebrala se do Jerusaléma a na
hoře Olivetské v jakési jeskyni se usídlila, kdež v samotě,
v kajicnosti a v lásce Boží setrvala až do konce. [o u ní způ
sobil Duch svatý.
Drazí přátelé, prosme dnes vroucně, aby i na nás sestoupil
Duch svatý. Duch sv. nás obletuje jako holubice — otevřeme
mu srdce své, připravme mu příbytek, nebo v nečistém srdci
Duch sv. by nepřebýval. A když budeme tak šťastni, že Duch
svatý na nás sestoupí, 6, pak pocítíme jeho přeblažené půso
bení: nebeský mír a pokoj bude v naší duši, srdce naše bude
rozníceno láskou k Bohua bližnímu, rozníceno po spáse vlastní
duše i duše bližních.
Modlím se vroucně za sebe i za vás a volám pokorně: Veni
sancte Spiritus — přijď, svatý Duše. a naplň srdce svých věr
ných a oheň lásky své v nich rozněť!
PROČ DUCH SVATÝ SESTOUPIL VE ZPŮSOBU OHNĚ.
„T naplnění jsou všichni Duchem svatým.“
Skut. ap. 2, 4

Konečnětedy vyplnilo se, co Ježíš Kristus přislíbil apošto
lům a čímje těšil při poslední večeři: »Utěšitel pak Duch sva
tý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všem vč
cem a připomene vám všecko.« Duch sv. na apoštoly sestoupil.
Desátého dne po nanebevstoupení Páně byli apoštolové
shromážděni v jednom domě v Jerusalémě, ukrývajíce se před

židy.Pojednou»stal se rychle

zvuk s nebe, jako

přicházejícího prudkého větru, a naplnil veš
keren dům, kdež byli sedíce. | ukázali se jim
rozdělení jazykové jako oheň a posadil se na
každémznich:anaplněni jsouvšichni Duchem

svatým.«
2—I
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Rozmilí v Kristu, při této události jedna věc jest pozoru
hodna, způsob totiž, jak Duch svatý sestoupil na apoštoly; se

stoupil ve způsobu

prudkého.

ohně (ohnivýchjazyků) a větru

Co znamená tento způsob sestoupení Ducha sva

tého?
Otázku tuto učinil jsem si předmětem svého rozjímáni; a
budu vám tedy vykládati:

1.dnes,proč ve způsobu ohně Duchsv. sestou
2. zítra,proč ve způsobu větru prudkého.

pil;

*

Duch svatý sestoupil ve způsobu ohně, ohnivých jazvků.
Jaké vlastnosti má oheň?
1. Oheň především osvětluje. Kde je tma, jakmile rozžehne
me oheň, ihned vše se osvětlí. A tak osvítil i Duch svatý apoš
toly. Byli sice vyučení od Krista Pána, ale za ta tři léta, co
s Kristem Pánem chodili, nezvěděli všeho, jelikož všeho by
byli nesnesli, a všeho také nechápali; sám Kristus Pán jim to
pravil, když děl při poslední večeři: »Ještě mnoho mám mlu
viti vám, ale nemůžete snésti nyní. Když pak přijde ten Duch
pravdy, naučíť vás všeliké pravdě« (Jan 16, 12—13).
Duch svatý pak jim skutečně připomenul všelikou prav
du, ale zároveň je i osvítil, takže všemu zcela rozuměli a vše

Jasně
mysl. pochopovali. Uveďme si alespoň jeden příklad toho na
Svatí apoštolové toužívali vždycky po štěstí; jeť to vro
zeno každému člověku. Ale v čem, nejmilejší, toto štěstí před
sesláním Ducha svatého hledávali? V pozemské slávě, v po
zemském dobru. Chtěli býti slavní; myslili, jako velmi mnozí
jiní, že Kristus Pán založí království veliké, a vedli jedenkráte
i spor o tom, kdo v tom království z nich bude přednější (Mar.
9, 33); chtěli býti mocní a radovati se z toho, že mohou činiti
zázraky, takže kdysi s radostí pravili Kristu Pánu: »Pane, také
zlí duchové se nám poddávají ve jménu tvém< (Luk. 10, 17);
chtěli nepřátele míti zničeny a pokořeny, a proto pravili kdysi
Pánu, když město Samaří jich nepřijalo: »Pane, chceš-li, ať
díme. aby oheň sstoupil s nebe, a spálil je?« (Luk. 9, 54); chtěli
býti beze všeho utrpení a proto skrývali se před židy.
Ale po seslání Ducha svatého jaká změna stala se s nimi!
Již nehledali štěstí u věcech pozemských, ale hledali je v tom.
aby plnili vůli Boží; již netoužili po království slavném na
zemi, ale toužili po království Božím na nebi: již nevynášeli se
svou mocí, že mohou činiti zázraky, ale byli pokorní; již ne
svolávali na nepřátele pomstu. ale modlili se za své katany: již

nebáli se utrpení, ale radovali se, když mohli trpěti pro Spa
sitele.
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Hle, rozmilí v Kristu, tak osvitil je Duch svatý; a na to
znamení sestoupil ve způsobu ohně.
Leč, nejmilejší, zdali i my nepotřebujeme toho osvícení
Ducha svatého? Věru, že potřebujeme velice! I my býváme tak
pošetilí jako apoštolové před sesláním Ducha svatého, že hle
dáme štěstí své u věcech pozemských; že chceme býti slavní,
mocní, na světě vše dobře míti a ničeho netrpěti — ale na duši
svou zapomínáme, zapomínáme na nebe i na svého Spasitele,
kterýž volal: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a
vezmi kříž svůj a následuj mne« (Mat. 16, 24).
Ó, kéž by i na nás sestoupil Duch svatý a osvítil nás, jako

osvítil svaté apoštoly: abychom poznali, že zde na světě pra
vého štěstí ani nenalezneme, abychom pamatovali na svého
Spasitele v nebesích!
2. Oheň také zahřívá.

[ apoštoly Duch svatý rozehřál; rozehřál srdce jejich tak,
že plálo ku Spasiteli láskou dříve neslýchanou.
Dříve sice také milovali svého Spasitele; chodívali s ním
rádi, všecko opustili a Mistra svého následovali, chtěli usta
vičně býti při něm; ale láska jejich byla nedokonalá, neúplná,
což se nejlépe ukázalo, když Kristus Pán byl jat: všichni ho
opustili.
Ale po seslání Ducha svatého srdce jejich hořelo ke Kristu
Pánu láskou neslýchanou. Jen na Mistra svého myslili, jen Jeho
svatou vůli plnili, tu vůli totiž: aby šli do celého světa a učili
všecky národy. Ta láska jejich byla tak veliká, že sv. apoštol
Pavel jménem všech volal: »Kdo nás odloučí od lásky Kristo
vy? zdali soužení? nebo ouzkost? nebo hlad? zdali nicota? či
nebezpečenství? čili meč? Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani ži
vot, ani andělé, ani knížectvo, ani mocnosti, ani věci přítomné,
ani budoucí, ani síla, ani vysokost, ani hlubokost, ani jiné stvo
ření nebude nás moci odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježiši, Pánu našem« (Řím. 8, 35 ss.). Ano, láska jejich

byla tak veliká, že si přáli raději už ze mříti, jen aby již byli

u svého Spasitele. »Žádám rozdělen býti a býti s Kristem,< vo
lal sv. Pavel; a sv. Ondřej, když veden byl na popravu a uzřel
kříž, na kterém měl býti ukřižován, volal horoucně: »Ó,dobrý
kříži, jenž jsi krví Kristovou posvěcen a svatými údy jeho jako
drahými perlami krášlen byl! Po tobě dlouho jsem toužil, tebe
jsem horlivě miloval a neustále vyhledával; a proto nyní plesá
srdce mé, že tě nalézám pro mne připravený; ach, vezmi mne,
vezmi pryč od lidí a odevzdej mne zase Mistru mému, Kristu
Ježíši!«
Hle, takovou láskou zapálil Duch svatý srdce sv. apoštolů
-- a na to znamení sestoupil na ně ve způsobu ohně.
29
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Rozmilí v Kristu, kéž i nám Duch svatý rozehřeje srdce
i duši, abychom pláli ke Kristu Pánu láskou nehynoucí, úplnou!
Jest sice pravda, že svého Spasitele milujeme, že máme k němu
lásku upřímnou; vždyť tak rádi hledáváme jej zde v chrámě,
tak velice radujeme se o svátcích vánočních, kdy slavíme pa
mátku jeho narození, tolik truchlíváme o velikém pátku, kdy
konáme památku jeho umučení a smrti, tolik se těšíváme
o slavnosti velikonoční, kdy slavíme památku jeho vzkříšení
— což vše jest znamením, že svého Spasitele milujeme; ale
tato láska naše není dokonalá, není úplná, jako nebyla doko
nalá láska apoštolů před sesláním Ducha svatého. Neboť tak
často Spasitele svého zase opouštíme, při každé skoro příleži
tosti jej zrazujeme, svatou vůli jeho tak málo plníme! A přece
pravil Kristus Pán: »Kdo zná přikázání má, a zachovává je.
tenť jest, kterýž mne miluje« (Jan 14, 21).
Třeba jest tedy velice, aby láska naše byla zdokonalena;
abychom zařídili skutky své úplně dle vůle Páně a tak nám
láska naše byla také ku spáse. —
Rozmilí v Kristu! Konáme dnes výroční den seslání Ducha
svatého, kterýž na apoštoly sestoupil ve způsobu ohně. Ó, pros
me Ducha svatého, aby i na nás sestoupil: aby osvítil rozum
náš, abychom nehledali štěstí svého zde na světě, ale u věcech
nebeských; aby zahřál naše srdce, bychom milovali Pána Boha
svého nade všecko. A toto osvícení Ducha svatého a tato láska
horoucí Duchem svatým zažehnutá dovedou nás také bezpečně
k milému Spasiteli našemu v nebesích. Amen.
DARY DUCHA SVATÉHO.
„A naplnéni jsou všichn, Duchem svatým.“*
Skut. ap. 2, 4.

Padesátého dne po slavnosti velikonoční slavívali Židé kaž
dého rokuslavnost letnic. V tento den u velikých zástupech pu
tovali do Jerusaléma, zpívajíce cestou radostné písně; a každý
z těch putujících nesl něco z toho, co měl nejvzácnějšího z úro
dy zemské (neboť v ty dny právě bývaly žně v tamějších kra
jinách ukončeny): přinášeli obilí, hrozny, olivy a fíky, a dvé
chlebů z nové mouky pšeničné; a nesli tyto dary proto do
chrámu jerusalémského, aby je obětovali Hospodinu nebeské
mu na poděkování za požehnanou úrodu zemskou.
Rozmili v Kristu, dnes konáme také svátky letnic; přichá
zumetaké v tyto svátky hojně do chrámu Páně, ale nepřinášíme
Bohu dary ze své úrody: vždyť nám úroda na poli teprveroste,
teprve se zelená: za to však v tyto dny ná m se udělují dary

—vzácné,
nebeské
dary
Ducha
svatého.
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dne dary
sestoupil
Duch svatý
v Jerusalémě
na apo
štolyDnešního
a udělil jim
své: osvítil
je a posilnil,
tak že veškero
učení Pána Ježíše Krista ihned úplně jasně poznali, ale také
neohroženě pak vyznávali a hlásali.
Než, Duch svatý i nám uděluje své dary, prosíme-li o ně
a jsme-li jich hodni; a právě dnešní svátky jsou k tomu také
ustanoveny, abychom i my těch darů Ducha svatého si vyprosili.
Chci vám proto o těch darech Ducha svatého vykládat:

o daru světla

a síly, abyste poznali,jak jsou vzácny a

tím vroucněji o ně prosili.

*

1. Dar světla udělil Duch svatý apoštolům, tak že veškero
učení Pána Ježíše Krista ihned zcela jasně znali a pochopili.
Sám Kristus Pán jim přislíbil, že jim k tomu účelu Duch svatý
s nebe bude seslán: »Utěšitel pak Duch svatý,« pravil, »které
hož pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všem věcem, a
připomene vám všecko, cožkoli jsem mluvil vám« (Jan 14, 20).
Apoštolové před sesláním Ducha svatého mnohému z učení
Pána Ježíše Krista nerozuměli, mnohého nechápali. Abych
uvedl alespoň některý příklad: Kristus Pán nasytil jedenkráte
na pouštipět tisíc lidí pěti chlebv; lid byl pln údivu z toho zá
zraku a druhého dne vyhledali Pána Ježíše zase. A Pán Ježíš
řekl jim: »Hledáte mne .... že jste jedli z chlebů a nasyceni
jste. Pracujte o pokrm, ne kiervž hyne, ale kterýž zůstává
k životu věčnému, jejž Syn člověka dá vám;« a doložil pak:
»Jáť jsem chlébživý. jenž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti
z chleba tohoto. živ bude na věky: a chléb, kterýž já dám, tělo
mé jest. (jež vydám) za život světa.« Židé tedy nechápali těchto
slov Páně a pravili si vespolek: »Kterak nám může tento dáti
tělo své k jedení?« A také učedníkům Páně zdála se tato řeč
nebeského Mistra býti nepochopitelnou; a když pak Pán Ježíš
ještě doložil: »Amen, pravím vám: Nebudete-li jísti těla Syna
člověka a píti jeho krve, nebudete míti v sobě života« — tehdy
mnozí z učedníků pravili: »Tvrdá jest tato řeč. i kdož ji může
slyšeti?« (Jan 6). Hle, nepochopovali tehdy učedníci Páně učení
o nebeském chlebě, o nejsvětější Svátosti oltářní. Ale když na
ně sestoupil Duch svatý, pak již všemu rozuměli. A s jakou
vroucností slavívali pak památku večeře Páně, jak rádi je po
dávali i ostatním věřícím k přijímání!
Aneb jiný příklad: apoštolové dříve myslívali, že Kristus
Pán založí na světě veliké království, jakož vůbec Židé od
Spasitele očekávali, že bude mocným panovníkem na zemi;
vedli kdysi i spor o tom, »kdo by z nich byl větší« ( Mar. 9, 34)

a prosili také někteří Pána: »Dej nám. abychom seděli jeden
na pravici tvé a druhý na levici tvé v slávě tvé« (Mar. 10, 37).
Ale po seslání Ducha svatého pochopili již úplně království
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Boží. Věděli, že není s tohoto světa, že ho naleznou na nebi, a
proto jen po nebi toužili, pro nebe pracovali.
A podobně nerozuměli sv. apoštolové mnohému jinému
z učení Pána Ježíše Krista před sesláním Ducha svatého; sám
Kristus Pán jim pravil při poslední večeři: »Ještě mnoho mám
mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní. Když pak přijde ten
Duch pravdy, naučíť vás všeliké pravdě« (Jan 16, 12—13).
Drazí přátelé, suďte nyní sami: zdali i nám není velice
třeba tohoto osvícení Ducha svatého? Ó, zajisté jest velice!
Lak přemnozí nerozumějí a nepochopují až dosud učení
Pána Ježíše Krista, tak přemnozí nerozumějí až dosud Tělu
Páně, nejsvětější Svátosti oltářní, tak přemnozí nerozumějí až
dosud království Božímu!

Nejsvětější Svátosti oltářní nepřijímají ani jedinkráte
V roce — ani včas velikonoční, kdy to výslovně přikázáno; ne
chtějí slaviti se svým Spasitelem velikonočního beránka, ne
chtějí slaviti památku umučení a smrti Páně, nechtějí rozuměti
slovům Spasitelovým: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má ži
vot věčný« (Jan 6, 55).

na to království Boží zcela zapomínají. Starají se jen
o to, co by jedli, čím by se odívali, a v tom míní, že mají vy
Iněný svůj úkol; slovům Páně: »Hledejte nejprve království
Božího a spravedlnosti jeho« (Mat. 6, 33) nechtéjí rozuměti.
Ó, moji drazí, prosme vroucně Ducha svatého, aby nás také
osvítil, jako osvítil apoštoly: abychom dobře pochopili učení
Pána Ježíše Krista; abychom dobře porozuměli té večeři ve
liké, na kterou jsme pozváni,t. j. sv. přijímání, abychom tímto
sv. přijímáním »živi byli na věky«<;abychom poznali, že jsme
stvoření pro tento svět, ale naše vlast že jest jinde, v nebesích.
kde nás očekává Stvořitel náš, a pro tuto vlast abychom také
ze vší síly pracovali!
2. Dar síly udělil Duch svatý apoštolům.
Napřed byli apoštolové bojácní. Když byl Pán Ježíš na
hoře Olivetské zajat, všichni se rozprchli; když byl ukřižo
ván. skrývali se v jednom domě v Jerusalémě, bojíce se, aby
snad nebyli také polapeni a ukřižováni jako Mistr jejich; a
skryti trvali v Jerusalémě i po nanebevstoupení Páně. Ale
když na ně sestoupil Duch svatý, neobyčejná síla naplnila duše
jejich. Všecka bázeň ze srdce jim vymizela, a neohroženě pak
hlásali Židům i pohanům Ježíše ukřižovaného. Již se nestracho
vali kříže, ale toužili po něm; již se nebáli muk a smrti, ale ra
dovali se. když jim bylo pro Mistra nebeského cokoliv trpěti.
Trpěli metly a žaláře, trpěli všichni krutá pronásledování a
muky, položili kromě sv. Jana všichni za svého Spasitele život.
Tak posilnil Duch svatý apoštoly. A jako apoštolům, udě
loval Duch svatý tento vzácný dar síly u vyznávání víry Kris

Hod Boží svatodušní.

23

tovy i dále všem svým věrným. Tisíce a tisíce mučedníků vy
krvácelo pro víru v Ježíše Krista na popravišti, tisíce a tisíce
snášeli strašná muka pro svého Spasitele, ale snášeli je rádi a
nezapřeli svého Pána; tu sílu neobyčejnou, že vytrvali i v nej
hroznějších mukách věrni svému Spasiteli, uděloval jim Duch
svatý. Uvedu vám alespoň dva příklady toho a sice u dětí mu
čedníků.
Roku 1861vypuklo v Asii v říši Anamské hrozné pronásle
dovaní křesťanů. Křesťané, kteří nechtěli zapříti víru Kristovu
a šlapati po kříži, byli upalováni, za živa pochováváni, po dvou
neb po pěti svazováni a do řeky metani, biči a holemi mrskáni,
kleštémi maso jim s těla trháno a co vůbec nejhoršího bylo,
vším byli mučeni. Mezi mučedníky byl i pacholík jeden 14letý,
jménem Phai. Tohoto kázal pohanský úředník nejprve k sobě
dovésti a sliby jej chtěl přiměti k tomu, aby zřekl se víry křes
ťanské; když nedal pacholík na sliby, hrozil mu, a když ani
hrozbami nedal se pacholík od víry své odvrátiti, kázal jej úřed
nik přivázati za ruce a za nohy ke sloupu, hlavou dolů, a pak
bičovati. Krev tekla při hrozném bičování potůčky, tak že i ka
tané — lidé jinak bezbožní — prosili představeného, aby slito
val se nad dítětem. Ale úředník zuře vztekem, že nemůže chlap
ce mladého překonati, křičel ještě více: »Bijte, bijte!« Přes
200 ran dáno chlapci, aniž by byl dal nejmenšího znamení sla
bosti. Konečně zmučený chlapec odvázán a vržen do žaláře. —
Odkud se v něm vzala ta síla, že v mukách hrozných nezapřel
svou víru? Tu sílu udělil mu Duch svatý.
Roku 1706vypuklo pronásledování křesťanů v Japonsku.
Mezi mnohými mučedníky byl otec jeden, který měl synáčka
šestiletého, jménem Petra. Otec zajat a odpraven; hned také
posláno pro dítě. Chlapec spal, když vojáci pro něj přišli;
když byl probuzen a bylo mu řečeno, že bude usmrcen s otcem,
zaradoval se a s radostí se ustrojil, uchopil jednoho vojáka za
ruku a sám spěchal na popraviště. Když na popraviště dospěl,
uviděl mrtvolu otcovu, v krvi ležící. Klekl si vedle ní, obnažil
si sám krk a očekával, že bude sťat. Všechen lid přítomný byl
velice dojat a přemnozí slzeli. Kat byl tolik dojat, že nemohl
titi mečem. aby to dítě zahubil; tolikéž dva pomocníci jeho ne
byli s to. aby odpravili malého mučedníka.I byl přiveden otrok,
a dán mu meč, aby dítě sťal. Otrok, všecek se třesa udeřil me
čem po ditěti, ale nedobře je trefil a rozťal mu rámě: opakoval
ještě vícekráte rány mečem a dítě bylo tak v pravém smyslu
rozsekáno. Ale ani jedenkrát si nezastesklo. Odkud ta neohro
ženost a síla v tak malém dítěti? Duch svatý tuto sílu mu udělil.
I nám, přátelé drazí, třeba jest velice síly Ducha svatého,
abychom neohroženě a vždycky vyznávali víru svou. Nám sice
nehrozí nyní muky a smrt mučednická pro víru; ale jest na
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světě mnoho falešných proroků, kteří sliby, anebo posměšky a
hrozbami chtějí lid věřící od víry pravé svésti, a přemnozí křes
ťané
avím to se zármutkem — jsou tak slabí, že pro jediný
posměšek. který slyší, projediné slovo potupné, které čtou
v novinách nebo knihách, od víry odpadávají a Ježíše, svého
Spasitele zapírají a zrazují jako Jidáš.
Ó, prosme Ducha svatého, aby na nás sestoupil a udělil nám

nebeské dary své: dar světla, abychom vždy dobře pozná
vali, co pravého jest. a dar síly, abychom víru svou vždy
neohroženě slovem i skutkem vyznávali.
Končím prosbou vroucnou: Veni sancte Spiritus — Přijď,
svatý Duše, a sešli s nebe paprsek světla svého; přijď, otče
chudých, přijď, dárce dárců, přijď, světlo srdcí! Amen.
O JAKÉ DARY DUCHA SVATÉHO PROSITI.
„A naplněn jsou všichni Duchem svatým.“
Skut. ap. 2.4.

Co Kristus Pán slíbil apoštolům, když se s nimi loučil při
oslední večeři, naplnilo se dnešního dne. Sv. Písmo o tom vy
ládá: »Když se naplnilo dní padesáte, byli všichni spolu na
jednom místě: i stal se náhle zvuk s nebe jako přicházejícího
větru prudkého i naplnil všechen dům. kdež byli sedíce. I uká
zali se jim rozdělení jazykové jako ohně a posadil se na kaž
dém z nich: a naplněni jsou všichni Duchem svatým.«
Církev sv. oslavuje tuto událost dnešním a zítřejším svát
kem. Má při tom v úmyslu předně oslavu třetí Božské osoby.
Ducha svatého; avšak chce spolu vybídnouti nás, abychom
o dary tohoto Ducha svatého prosili.
O jaké dary máme prositi? Jaké dary udělil Duch svatý
apoštolům? Poznáme to nejlépe z toho, v jakém způsobu Duch
sv. sestoupil na apoštoly: sestoupil na ně ve způsobu ohně a
větru. Oheň osvěcuje a zahřívá — označen tu dar světla a dar
lásky; vítr je mocný, silný — dar síly. O těchto darech Ducha
sv. budu dnes k vašemu poučení tedy mluviti.
*

I. Dar světla udělil Duch svatý apoštolům.
Tři léta chodili apoštolové s Kristem Pánem, ale nepocho
povali všeho jeho učení. Sám Kristus Pán připomenul při po
slední večeři: »Ještě mnoho mám mluviti vám, ale nemůžete
snésti nyní.« (Jan 16, 12.)

Člověk na té hroudě zemské vyroste a těžko se pak po
vznáší ku věcem nebeským. Tak bylo i u apoštolů. Nechápali
mnohého. Kristus Pán prohlásil, že přišel hlásat a šířit králov
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ství Boží — oni pak mínili tu království pozemské; Kristus Pán
připověděl, že dá za pokrm tělo své jako nebeský chléb — ale
oni nemohli pochopiti duchovního smyslu tohoto velikého za
slíbení. Ve všem Ipěli na hroudě: chtěli býti slavní a mocní na
zemi, těšili se ze zázraků, že mají v nich něco neobyčejného.

Hleďte, bylo jim třeba světla. Proč jim ho nedal

Kristus Pán? Protože dávati světlo, je vlastností právě třetí
božské osoby: Ducha svatého. Kristus káže — Duch svatý
osvětluje; Kristus rozsévá — Duch svatý upravuje půdua dává
sluníčko do duše.
Jak vzácný dar je toto světlo Ducha svatého! My ho také
věru potřebujeme — nechápeme tak mnohého! Kristus Pán při
kazoval: »Hledejte nejprve království božího a spravedlnosti
jeho« — a my raději hledáme království na zemi a nesprave
dlnost jeho; Kristus Pán prohlásil: »Chléb, kterýž já dám,tělo
mé jest; kdo jí chléb tento, živ bude na věky« — amy raději
po všelikém jiném přijímání a požívání toužíme a chodíme, než
po sv. přijímání! Prosme, drazí přátelé, také Ducha sv. aby i nás
osvitil, bychom, co dobrého je nám pro spásu, vždycky jasně

poznával!

II. Dar lásky udělil Duch svatý apoštolům.
Dříve také ovšem milovali svého Spasitele: ale láska jejich

byla velice nedo konalá.

Vskutku nedokonalá? Vždyťcho

dili 3 léta s Pánem; opustili domv. lodě, sítě. jezero a šli za
Pánem — snad tedy přece byla láska Jejich dokonalá? Ne,
drazí v Kristu; nebo k této lásce bylo přimíseno mnoho sobec
tví. Vzpomeňte na př. jen na apoštola Petra. jak kdysi pravil
ku Kristu Pánu: »Aj, my jsme opustili všecko. což tedy bude
nám?« Chtěli odměnu za lásku! Milovali Spasitele ne pouze
k vůli němu samému, že je tak dobrÝ, svatý, lásky nejhodnější
„.. nýbrž i proto, že od něho mě li mnoho (měli i moc zázra
ků) a že od něho c htě li mnoho. A to nebyla láska čistá. Proto
také, když měli se Spasitelem trpěti. uprchli.
Ale po seslání Ducha svatého bylo u nich zcela jinak. Pak
už srdce jejich hořelo ku Kristu Pánu láskou dokonalou, čis
tou. Pak o nich platilo, co napsal sv. apoštol Pavel: »Kdo nás
odloučí od lásky Kristovy? Zdali soužení? aneb ouzkost? nebo
hlad .. Jist jsem, že ani smrt, ani Život, ani andělé, ani knížec
tvo, ani mocnosti, ani věci přítomné, ani budoucí, ani síla, ani
vysokost, ani hlubokost, ani jiné stvoření nebude moci nás od
loučiti od lásky Boží. kteráž jest v Kristu Ježíši.« (Filip 1, 25.)
Napředse báli kříže, ale pak milovali kříž, když Pán jej
poslal. Vzpomeňte na apoštola Petra, jak se těšil z toho, že bude
umírati tak, jako jeho Mistr a Pán, na kříži; vzpomeňte na
apoštola Ondřeje. jak se zaradoval, když uzřel kříž, na kte
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rém měl býti ukřižován, a jak jej vítal. To byla věru láska
dokonalá.
Takové lásky, drazí v Kristu, také nám je třeba. Naše láska
je mnohdy tak nedokonala. Dokud Pán dává, milujemejej; ale
když posílá utrpení, kříž, reptáme, prcháme. Dokud je s Pá
nem dobře býti, jsme při něm; jakmile však nějaké protiven
ství by tu hrozilo, opouštíme Pána — ba mnozí zrazují jej jako
Jidáš. Za svou lásku ke Kristu a plnění svých povinností chtějí
mnozí míti na světě štěstí, statky, vše dobré. To není láska
čistá. A přece čisté lásky je tak nutně třeba! »Kdybych měl
všecku víru, tak že bych hory přenášel,« praví sv. apoštol Pa
vel. »lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. A bych rozdal na
pokrmy chudých všecken statek svůj a vydal tělo své k spá
lení. lásky pak kdybych neměl, nic mi neprospívá.«
A proto „prosme, drazí v Kristu, Ducha sv., aby i v našem
srdci a v naší duši rozžehl oheň lásky svaté, lásky dokonalé a

čisté k Bohu!
III. Dar síly udělil Duch svatý apoštolům.
Síly sv. apoštolové zprvu neměli. Doufali sice mnohdy
v sebe, ale síla ta byla povrchní a zklamala. Vzpomeňte na př.
na apoštola Petra, jak připovídal Pánu: »Byťse pak všichni po
horšili nad tebou, já se nepohorším — bych pak měl umříti
s tebou, nezapru tebe!« A hle, jediné děvečky se uleknul a Pá
na zapřel. A všichni učedníci rozprchnuli se, když Kristus Pán

byl jat.
Ale po seslání Ducha svatého naplnění byli všichni silou
nepřekonatelnou. Hned všichni vyšli z domu, ve kterém se
skrývali, mezi zástupy a kázali — ze zvláštního daru Ducha
svatého rozličnými jazyky kázali.
Jak podivná věc! Dříve se báli ke Kristu Pánu i se hlásiti
— nyní jej veřejně káží. Pohleďte! Petr káže: »Muži, židé a

všichni, kteří bydlíte v Jerusalémě, toto vám buď známo a uši
ma pozorujte slov mých. . Ježíše Nazaretského, muže osvěd
čeného od Boha mezi vámi mocmi a zázraky ... ukřižovavše
usmrtili jste; jehožto Bůh vzkřísil, čehož my všichni svědkové
jsme. Protož věz jistě všechen dům israelský, že Bůh i Pánem
ho učinil i Kristem, toho Ježíše.« (Skut. ap. 2, 14—36.)Tak káže

Petr — je to vskutku Petr, onen apoštol, který před nedávnem
zapřel před pouhou děvečkou Krista? A káže dále Jan, milá
ček Páně — je to vskutku onen Jan. který prchal s hory Oli
vetské a raději ponechal v rukách vojáků své roucho, než aby
se byl dal zajati? Káže [omáš — je to vskutku onen Tomáš,
který nechtěl ani věřiti ve vzkříšeného Boha, jak byl přestra
šen? Ano, jsou to ti apoštolové. A odkud jejich síla? Od Ducha
svatého. »Naplněni Jsou všichni Duchem svatým.«
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A pohleďte dále: jdou mezi židy a pohany; jsou mrskáni.
do žalářů vodčni, mučeni, usmrcováni: sv. Petr veden ke kříži,
sv. Jan ponořen do vroucího oleje, sv. Šimon pilou přeřezáván,
sv. Bartoloměj s kůže sdírán, sv. Jakob kyjemi utloukán, svatý
Filip křižován .. . a nebojí se; neohroženě podstupují muky
i smrt, ba radují se, že jim dopřáno pro Pána a Mistra nebes
kého položiti život. Jaká to veliká síla! To byl dar Ducha
svatého.
Drazí přátelé, prosme i my o tento dar síly Ducha sva

. tého!
My
jsme
takslabí
.. taklehko
ustupujeme
odKrist
tak lehko mnozíi zapírají svého Vykupitele! A přece pravil
Kristus: »Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před
Oicem svým; a kdo by zapřel mne před lidmi, zapřímť i já jej.«
Potřebujeme tak velice síly!
To jsou tedy dary Ducha svatého: dar světla, lásky a síly.
Prosme dnes. jak církev sv. volá: »Veni sancte Spiritus« —
přijď, svatý Duše, a osvěť nás a oheň lásky sv. v nás rozněť;
a dej sílu, abychom víru neohroženě vždy vyznávali a dle ní
i živi byli. Amen.

Pondělí svatodušní.
DUCH SVATÝ DÁRCE ŽIVOTA.
„„Akdyž Petr ještě mluvilslova ta, připadl Duch
Svatý na všecky, kteří poslouchal slova.
Skut. ap. 10, 44.

Po dva dny slaví církev sv. svátky svatodušní. Činí tak,
abychom tím hojněji Ducha svatého oslavovati, hojně o něm
uvažovali, horlivě jej vzývali.
V rozmanitých způsobách zjevil se Duch svatý na světě.
Zjevil se ve způsobu holubice nad Kristem, když Kristus byl
křtěn: v té holubici je znak čistoty, mírnosti, tichosti. Zjevil se
ve způsobu ohnivých jazyků, když sestoupil na apoštoly; tím
ohněm je označeno světlo a zanícení lásky, jaké Duch svatý
dává. Sestoupil Duch svatý i bez viditelného zjevu, takže jeho
sestoupení bylo znatelno jen dle účinků, jak se čte na přříklad
v dnešní sv. řeči: Když Petr kázal v Cesarei, praví se: »A když
Petr ještě mluvil slova ta, připadl Duch svatý na všecky, kteří
poslouchali slova. I užasli se věřící z obřízky, kteří přišli s Pet
rem, že i na pohany milost Ducha svatého vylita jest; nebo sly
šeli je, ani mluví jazyky.«
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Uvažujme dnes, dr. v Kr., opět o Duchu svatém! A za před
mět vyvolím si dnes pravdu: Duch svatý, dárce života.
*

3 uše.Člověk žije dvojí život: tělesný a duševní. Živo tělo, živa
Tělo časem umírá. A zázrak je, když mrtvé tělo opět je
vzkříšeno k novému životu. Takové zázraky činil Kristus Pán,
aby lid viděl, že je Pánem života i smrti, že je Syn Boží. Vzkří
sil mládence Naimského, dceru Jairovu, Lazara; hrůza vždy
obklíčila všecky, kteří byli přítomni. Viděli v Kristu moc ne
lidskou, ale vyšší, božskou.
Také duše však někdy ztrácí život. Je sice nesmrtelná, to
je její přirozenost; ale duše má netoliko přirozený život, ale
také nadpřirozený, a tento nadpřirozený život její záleží v mi
losti Boží. Když duše nemá milosti Boží, nemá nadpřirozeného
Živola, a nemá naděje na nebe..
Kdy paknemá duše milosti Boží? Když je poskvrněna těž
kým hříchem. Je to přede křtem sv., kdy duše je zatížena hří
chem dědičným a po křtu sv., když člověk těžko zhřeší.
A hle, v obou případech přichází Duch svatý, aby duši
vzkřísil k novému životu. Děje se to na křtu sv. a ve svátosti
pokání.
I. Na křtu svatém.

Duše dítěte je přede křtem poskvrněna hříchem, který zdě
dila. Žalmista Páně praví: »Hle. v nepravostech počat jsem a
v hříších počala mne matka má« (50, 7). A sv. ap. Pavel dí:

re 18).
5,

hříchjednoho člověkapřišlana všecky lidi vina« (Řím.

Když se narodí dítě, je dítkem člověka. ale není dítětem
Božím, protože duše jeho je poskvrněna; duše ta nemá roucha
čistoty a nemá naděje na nebe. Není živa životem milosti Boží.
Má-li ta duše vjíti kdysi do nebe. nutno. aby byla obrozena,
aby byla vzkříšena k nadpřirozenému životu; proto prohlásil
určitě Spasitel: »Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha
svatého, nemůže vjíti do království Božího« (Jan 3, 5).
Toto znovuzrození z vody a z Ducha svatého děje se na
křtu sv. Kristus Pán jej k tomu ustanovil; přikázal apoštolům:
»Učte všecky národy, křlíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.«
Když je dítě křtěno. Duch sv. se na jeho duši snáší a dává
jí nový život: život milosti Boží. A tu se stává s duší veliká
změna. — Dříve bylo dítě jen dítětem člověka, nyní se stává
dítětem Božím; sv. ap. Pavel píše v ep. ke Gal.: »Všichni jste
synové Boží... nebo kteříkoli jste v Kristu pokřtěni, Krista
jste oblékli« (5. 26—27). Jaké to neskonalé dobrodiní! »Po
hleďte,« volá pln jásotu sv. ap. Jan, »pohleďte. jakou lásku
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prokázal nám Otec, abychom synové Boží sluli a byli;« a opět
volá: »Nejmilejší, nyní jsme synové Boží« (I. 3, 1—2).Toto sy
novství Boží způsobuje v nás Duch svatý na křtusv.
Však toto synovství Boží má ještě další následek. Přede
křtem duše dítěte nebyla živa pro nebe, ale na křtu stala se
nejen dítkem Boží, nýbrž i dědicem království Božího; Sv. ap.
Pavel píše v ep. k Řím.: >Jsme synové Boží; a jestliže synové,
tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží a spolu dědicové
Kristovi« (8, 16—17).

|

Hleďte, to působí Duch svatý na křtu sv. Dává duši člověka
nový život.
Dosud jsem mluvil jen o dítkách a o hříchu dědičném;
avšak stává se, že i dospělí bývají pokřtěni. A ti mají nejen
hřích dědičný, ale i hříchy osobní, kterých se sami dopustili.
Křtem sv. všecky tyto hříchy se odpouštějí. Duch sv. dává na
křtu sv. zcela nové roucho, nový život.
Proto sv. apoštolové tolik dbali o to, aby, kteří uvěří, byli
také pokřtěni. Sv. apoštol Petr kázal na př. hned tehdy, kdy
Duch sv. na apoštoly sestoupil, velikému zástupu lidu v Jeru
salémě, Ježíše Krista ukřižovaného; a lid byl dojat mohutnou
řečí jeho a uvěřili v Krista. Bylo jich na 3 tisíce. A tu byli
zkroušeni a, jak Písmo sv. vykládá. řekli k Petrovi a k jiným
apoštolům: »Co učiníme, muži bratří?« Tedy Petr řekl k nim:
»Čiňte pokání a pokřtěn buď jeden každý z vás ve jménu Je
žíše Krista na odpuštění hříchů svých a přijměte dar Ducha
svatého« (Skut. 2, 57—38).A z dnešní řeči slyšeli jste, jak Petr,
když kázal v Cesaree, a pohané uvěřili v Krista, pravil: »Zdali
může kdo zabrániti vody. aby pokřtěni byli tito?« A kázal je
pokřtiti. A církev sv. dosud křtí dítky i dospělé.:
Jaké to dobrodiní Ducha sv. na křtu sv. nám udělené! Kdo
zná lento účinek, ví, jak si ho vážiti.
Roku 1622,dne 22. září, bylo odsouzeno při pronásledování
křesťanů v Japonsku 52 křesťanů k mučednické smrti. Jedni
měli býti upáleni, druzí sťati. Mezi těmito byla i matka jedna
s malým čtvřletým chlapcem; chlapec ten byl rok před tím po
křtěn od P. Spinoly, řádu Jes. Tento P. Spinola očekával také
sám mučednickou smrt a měl poslední kázání k odscuzeným
spolukřesťanům. Vida matku bez dítěte, tázal se jí. kde je chla
pec? Matka rychle chlapce pozdvihla a ukazovala jei misio

a občtovati,
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je nejdražší, co mám na světě.« Potom pravila dí
těti: »Pohleď, dítě. to je kněz, který tě učinil dítkem Božím:
popros jej o požehnání.« Malý chlapec poklekl před kněze,
sepjal ručky a prosil o požehnání. Všichni ostatní hlasitě pla
kali. A brzy poté matkai dítě usmrceni.
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Iileďte, to dítě bylo ještě nevinné; ale mělo také obmytu
duši od hříchu dědičného, bylo ze křtu sv. dítkem Božím, proto
jásala matkav poslední chvíli svého i toho ditěte života.
II. Člověk však i po křtu hřešívá. A když po křtu těžko
zhřeší, duše jeho opět ztratila milost Boží, nadpřirozený život;
žije sice podle své přirozenosti, ale pro nebe je mrtva. A kdyby
člověk v tom stavu zemřel, byl by na věky zavržen.
Spasitel věděl, jak je člověk křehký; a proto na záchranu
lidu ustanovil svátost pokání. Po svém vzkříšení přišel k apo
štolům, pczdravil je: »Pokoj vám,« a pak řekl: »Jako mne po
slal Otec, i já posílám vás.« To pověděv, vdechl a řekl jim:
»Přijměte Ducha svatého: kterým odpustíte hříchy, odpouštějí
se jim, a kterým zadržíte, zadržány jsou.« Ve svátosti pokání,
ve sv.
zpovědisvatý
odpouštějí
se hříchy.
tu děje? životu.
Duch
křísí
duši Coksenovému

Dávájí opět milost Boží. Duše před tím byla mrtva pro věčnou
blaženost, nyní ožila. Jaké to neskonalé dobrodiní, jaká radost!
Spasitel sám označil toto dobrodiní i radost podobenstvím
o marnotratném synu a pravil, když marnotratný syn se ka
jícně vrátil k otci, otec s radostí kázal: »Rychle přineste roucho
první a oblecte jej... a hodujme, neb tento syn můj byl mrtev
a zase ožil, byl ztracen a nalezen jest.«
Radostné vzkříšení k novému životu — to dává Duch svatý
duši člověka ve svatosti pokání.
Jak proto horlivě a rádi udíleli tuto svátost sv. apoštolové
věřícím; a jak rádi přicházeli k nim, jak svědčí sv. Písmo, vě
řÍCÍ,aby jim vyznali své hříchy! A církev sv. dosud dbá stejně
horlivě aby tato svátost byla udílena: proto přikazuje kněžím,
aby zpovidali: proto i k nemocným je vysílá, aby člověku,
který by snad měl odejiti již z tohoto světa. dobrodiní této svá
tosti udělili.
A věřící, kteří jsou uvědomělými křesťany, rádi zase tuto
svátost přijímají. Bez hříchu není nikdo, a jiné záchrany není.
A jásaji, když Duchem svatým duše jim je vzkříšena k no
vémuživotu.
Ve zprávách misionářů četl jsem o belgickém důstojniku
jednom (Van der Vielen), který byl velitelem vojenské čety na
Kongu (v Karimi). Tčžko onemocněl. A tu ihned poslal dva do
pisy P. Achteovi, členu Kongregace bílých Otců, který však
byl odtud vzdálen na 8 dní cesty. V posledním listě psal:
»Pojďte a přineste mi pomoc. již nám sv. náboženství naše
poskytuje: přijďte včasl« Jelikož P. Achte nebyl přítomen,
vydal se jiný kněz. P. Varangol, ihned na cestu. Když dospěl
na místo a důstojník jej uzřel, plakal důstojník radostí. »Cti
hodnýotče.« pravil, »Bůh se nade mnou smiloval; brzy zemru;
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zkroušeně se vyzpovídal; a jelikož stav jeho se rychle horšil,
přijal i svátost posledního pomazání. Smrtelný zápas nastal.
Umíraje, chopil důstojník ruku knězovu na znamení díků.
A v několika minutách skonal. Očištčná duše odebrala se na
věčnost.

Duch svatý dává novýživot duši člověka!
Velebme, m. př., Ducha sv. pro toto neskonalé dobrodiní!
Prosme jej, aby s námi stále zůstával! A když klesneme, ne
opomeňme se uchýliti ke zdroji, kde Duch svatý podává nám
milost Boží, abychom v té došli kdysi života věčného. Amen.
DUCH SVATÝ V CÍRKVI.
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Slavíme dnes druhý svátek svatodušní. Mysl naše zabývá
se stále ještě Duchem sv.
Včera jsme vzpomínali, jak Duch sv. sestoupil na apoštoly
a udělil jim dva veliké dary: dar světla dle zaslíbení Páně:
»Utěšitel pak, Duch sv., kterého pošle Otec ve jménu mém, ten
vás naučí všem věcem a připomene vám všecko, co jsem mluvil
vám:;<a dar síly dle slov Páně: »Obdržíte sílu, když na vás se
stoupí Duch sv.«
Dnes vezmeme v úvahu ještě jeden veliký výrok Páně
o Duchu sv. Když Spasitel loučil se s apoštoly před svou smrtí.
pravil jim: »Když přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od
Otce, Duch pravdy, ten bude vydávati svědectví o mně« (Jan
15, 26). Jakým způsobem vydal Duch sv. svědectví o Kristu —
že je Syn Boží? Předně tím, že sestoupil na apoštoly; Pán slíbil,
že jej apoštolům pošle — kdyby nebyl Syn Boží, nemohl by
přece poslati z nebe Ducha sv.! A dále tím, co v církvi Kristově
působil a působí: v šiření a zachování církve. uto věc učiním
si také dnes předmětem řeči své.
*

Kristus Pán založil církev; vzpomeňte, co pravil Petrovi:
»Ty jsi skála a na té skále vzdělám církev svou a brány pe
kelné nepřemohou jí.« A této církvi své seslal Ducha sv. Po
hleďme, jak Duch sv. v církvi působil a působí.
I. Působil především její mocné šíření. Kristus založil cír
kev. ale jak byla ta církev maličká, když odešel na nebesa!
Jen hlouček apoštolů a učedníků a něco věřících. Bylo to jen
zrno hořčičné, uzavřené čtyřmi zdmi večeřadla Páně. Ale toto
zrno hořčičné mělo dle předpovědění Páně vyrůsti jako strom.
který bude rozkládati větve do celého světa — církev měla do
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celého světa se šířiti. Stane se to? Lidská moc by toho nezpů
sobila. Ale Pán se postaral: poslalmoc vyšší, poslal Ducha sv.
A v mocia síle Ducha sv. církev šířila se mocně, jako mohutný
proud, kterého nebylo možno zadržeti, šířila se do zemí židov
ských i pohanských. Bychom tuto vyšší moc v šíření církve
jasněji viděli, uvědoměme si, za jakých překážek se to dělo.
Všecka moc židů i pohanů snažila se tomu brániti a usilovala
církev vyhladiti. V Jerusalemě velerada židovská zahájila pro
následování křesťanů; sv. Štěpán padl jako prvá oběť. Po
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a dává uvězniti
Petra a II.
np. aJakoba
st.
popraviti
mečem.
Povstává
dále králap.Agrippa
hledí
církev Kristovu zhubiti; ap. Jakub ml., biskup jerusalemský,
umírá mučednickou smrtí. Po 30 let bojuje židovstvo všemi
zbraněmi proti církvi Kristově — a výsledek? Církev šířila se
nezadržitelně a vnikla i dále, daleko do zemí pohanských. Je
rusalem sám však padl a srovnán se zemí, jak to předpověděl
Pán, a národ židovský rozptýlen do světa. Ale nyní nastal boj
pohanstva proti církvi Kristově. Znáte ten boj — byl děsný
a trval téměř 300 let. Deset nejmocnějších panovníků světové
říše římské nasadili všecku moc, aby církev Kristovu zhubili.
Všecka možná mučidla a vraždidla pracovala: mučidla, kde
údy křesťanů byly trhány; ohně, kde byli páleni; meče, jimiž
byli stínáni; dravá zvěř, kterou byli sápáni. Těch hrůz nedo
vede žádné pero vypsati a žádná ústa vypověděti. A výsledek?
Církev šířila se mocně a stále... to nebylo z lidské moci, to
byla síla Ducha sv. Duch sv. byl v církvi a vydával svědectví
o Kristu.
II. Působení Ducha sv. jeví se v církvi dále tím, že církev
zachovává.

Brány pekelné bojovaly proti církvi děsnými zbraněmi
ohně a meče, krve a železa. Ale ještě jedna je zbraň, kterou
na zhubení církve pozdvihly: lež a klam. Spasitel sám pravil
kdysi: »Ďábel je lhář a otec lži« (Jan 8, 44). Této zbraně brány
pekelné do nejvyšší míry použily a dosud stále používají na
zničení církve: hledí vseti do církve koukol bludů. Běda církvi,

—kdyby
blud
vsebe
přijala:
propadla
byzáhubě
nebyla
by
pak na skále, ale na písku, a rozpadla by se. Od počátku až po
dnešní den povstávali a povstávají, kteří chtějí v církvi roz
šířiti nějaký blud: není ani jediného článku víry, proti kte
rému by nějaký blud nebyl šířen. Ale cirkev vytrvala jako
skála v učení Krista a všecky bludy odmitla a odmítá. To je
vyšší řízení, ne pouze lidské; to je působení Ducha sv., fak
o něm předpověděl Spasitel: »Já prositi budu Otce a jiného
Utěšitele dá vám. aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy.
Utěšitel pak, Duchsv., kterého pošle Otce ve jménu mém,ten
vás naučí všem věcem a připomene vám všecko. co jsem mlu
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vil vám.« A tak řízena Duchem sv., církev zůstává přesně
v pravdě Kristově — a dak se zachovává. Je tu naprostá pev
nost církve a spolu krásná jednota v církvi: jednota v učení
církve, jednota ve sv. svátostech, jednota v nejvyšší hlavě.
Jednota v učení církve: kdybyste zašli do dalekých zemí, do
Asie, Afriky, Ameriky, Australie, kdybyste procestovali celou
zeměkouli od severního pólu až k jižnímu, všude byste nalezli
u katolíků přesně totéž učení víry, jaké vy máte. Jednota ve
sv. svátostech: sedm se jich uděluje v celém katolickém světě
stejně jako u nás. Jednota ve vrchní hlavě: kdybyste se tázali
katolíků mezi černochy v Africe nebo mezi rudochy v Americe
nebo kdekoli jinde, kdo je naše nejvyšší viditelná hlava, řek
nou všude stejně: římský papež. Před dávnými lety kvetlo
v Japonsku křesťanství, ale pak hrozným pronásledováním
bylo uničeno a zdálo se, že je zničeno úplně. Ale nebylo tomu
tak — ovšem kněží byli všichni vyhlazeni. Po dlouhých letech
přišel pak do Japonska misionář a vztyčil kříž; a tu přišel ja
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A když misionář přisvědčil, zvolal pln radosti: Buď pozdraven,
knězi katolické církve, tvá víra je naše víra!
Duch sv. v církvi! Jak mocně a zjevně působí v šíření
církve a v zachování církve! A tak vydává svědectví o Kristu.
Dr. v Kr., Spasitel praví v dneš. sv. ev.: »Kdo nevěří, již
jest odsouzen, poněvadž nevěří ve jméno jednorozeného Syna
Božího.« Chraňte si víru, trvejte v ní pevně, abyste nebyli od
souzeni. V církvi Kristově je víra pravá, je tu chráněna Du
chem sv. — v té žijte věrně až do konce! Amen.
DUCH SVATÝ V DUŠÍCH LIDÍ.
„Požehnaný plod života tvého Ježíš, který nám
Ducha sv. seslati ráčil“
Z modl. růž.

V modlitbě sv. růžence modlíváme se: »Požehnaný plod
života tvého Ježíš, který nám Ducha sv. seslati ráčil.« Který
n á m — což Duch sv. nesestoupil pouze na apoštoly? Což také
na jiné sestupuje? Ano, také na jiné; důkaz máme hned
v Písmě sv.: Když ap. Petr hlásal Krista v Cesaree, praví se:
»A když Petr ještě mluvil slova ta, připadl Duch sv. na všecky,
kteří poslouchali slova« (Skut. 10, 44).
Když slavíme svátek vánoční, Narození Páně, slavíme
pouze památku té události, neboť Pán v Betlemě už se znova
nezrozuje; když slavíme svátek velikonoční, Zmrtvýchvstání
Páně, slavíme taktéž pouze památku té události, neboť Kristus
Pán nevstává více z hrobu; ale když slavíme svátky svato
dušní, neslavíme pouze památku seslání Ducha sv., nýbrž je tu
3—II
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také skutečnost: Duch sv. sestupuje znova na mnohé; a to
nejen v tento svátek, nýbrž i jindy.
A třeba že Duch sv. nesestupuje více ve způsobu ohnivých
jazvků. přece udílí lidem dary, které ohněm jsou vyznačeny:
dar moci světla a dar moci tepla duševního. A to chci učiniti si
také dnes předmětem svého rozjímání.
!

*

.

I. Dar moci světla Duch sv. dosud lidem udílí. Vidíme to na

církvi a vidíme to u jednotlivců.
V cirkvi katolické je na 300 milionů lidí. Jsou ve všech dí
lech světa: Evropě, Asii, Africe, Americe, Australii; jsou mezi
nimi běloši, rudoši, černoši; jsou mezi nimi členové různých
národů a jazyků; jsou mezi nimi učení i neučení, bohatí i chu
dí, a všech druhů povolání. Řikavá se: »Kolik hlav, tolik smys
lů«, a bývá tak ve společnostech. Ale v církvi katolické, pokud
se týče víry, tomu tak neni; zde nutno říci: 300 milionů hlav
a jeden smysl. O církvi katolické platí stále slovo sv. ap. Pavla:
»Jeden Pán, jedna víra, jeden křest« (Ef. 4, 5). Co věříme my
u nás, to věří katolíci po celém světě: rudí v Americe, žlutí
v Číně, černí v Africe. Čím je možna tato jednota víry u tak
různých lidí? Hleďte, zde vládne moc s výsosti, ne moc lidská,
zde vládne moc světla Ducha sv.; Duch sv. řídí ty, kterým při
kázal Pán: »Učte všecky národy, učíce je zachovávati všecko,
co jsem koli přikázal vám.« Bez této moci světla s výsosti kdež
by lidé byli! Vždyť víme, jak lidé sami o sobě jsou chybující!
Avšak také na jednotlivce sestupuje moc světla s výsosti,
dar Ducha sv. Tak často to bylo a bývá viděti. Člověk propadlý
zlému; jen hříchy páchal a na Boha a spásu nevzpomněl, leda
snad s posměchem. A pojednou stala se změna: co se mu dříve
zdálo krásným, páchání hříchu, stalo se mu ošklivým, co se mu
zdálo lákavým. stalo se mu odporným, a naopak: co se mu
dříve zdálo obtížným: modlitba, sv. svátosti. stav spravedlnosti,
to mu nyní jeví se krásným a žádostivým — úplně se obrátil,
vzešlo mu světlo. Odkud toto světlo? Hleďte, paprsek světla
Ducha sv. se ho dotkl. mocný paprsek! Životopisy svatých co
dávají příkladů!
Kdysi vstoupil do chrámu nádherně oděný mladík. pravý
světák, který jen ještě tolik pobožnosti si zachoval, že jda po
dle kostela, chtěl se narychlo pomodliti Otčenáš. Právě začala
mše sv.; mladý světák viděl mladého kněze u oltáře a odhodlal
se na krátké mši sv. setrvati. Kněz dospěl ke čtení evangelia;
četl je hlasitě a mladík slyšel slova Páně z ev. sv. Matouše:
»Chceš-li dokonalý býti, jdi, prodej vše, co máš, a rozdej chu
dým... a pojď a následuj mne.« Když to mladík slyšel. jako
by mu někdo otřásl srdcem a zvláštní světlo mu vzešlo. Vzdal
se úplně světáctví a umínil si, cele se obětovati službě Boží.
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Odešel potom i na poušť — a stal se světcem. Byl to sv. Anto
nín, otec mnišstva.
Moc světla s výsosti, moc světla Duchasv. dosud sestupuje!
II. A sestupuje dosud moc tepla s výsosti. Srdce lidská bý
vají dosud rozehřivána ohněm Duchasv.
A v tomto ohni Ducha sv. vzniká v srdci člověka neohrože
nost, že se nebojí hlásati Krista národům. Rok co rok vycházejí

misionáři do dalekých krajů, opouštějí rodný kraj, příbuzné,
pohodli — a jdou do dalekého světa, kde za mnohých útrap
a nebezpečí káží Krista a odvažují se svého života.
A vzniká v srdci člověka oheň lásky — lásky k Bohua
bližnímu.
Lásky k Bohu. Tu lásku je nejjasněji viděti tam, kde ně
kdo trpí pro Krista a jeho víru. K utrpení takovému je třeba
veliké a pravé lásky. Co příkladů je v dějinách, že bylo ně
komu voliti buď zapření Krista nebo smrt — a volili smrt.
Proti sultánu Bajazetovi stálo kdysi vojsko uherské, ze
sílené hloučkem francouzských rytířů. Tito francouzští rytíři
kladli váhu na to. aby první provedli útok. Uhři byli tím ura
ženi a v seči je opustili. Většina rytířů padla; zbytek 300 mužů
byl zajat. Bylo jim dáno na vybranou: buď dáti výkupné
200 tisíc dukátů nebo přestoupiti k mohamedanismu; kdo by
nemohl dáti výkupného a nechtěl přestoupiti k mohameda
nismu. že bude usmrcen. Jen 200 jich mohlo výkupný peníz
z Paříže a Genuy sehnati: ostatní volili smrt. Památný kamen
pak na bojišti postavený hlásal jich památku; nápis na něm:
»Věřili a osvědčení svědectvím víry. padli.« Hleďte, v jich
srdcích byla moc lásky ke Kristu Ježíši, moc s výsosti.
A oheň lásky k bližnímu bývá roznícem ohněm Ducha sv.
Což nejsoulidé, kteří s největší obětavostí věnují se na př. těž
ké službě nemocných? Kdyby v srdci některého člověka ne
vládl vskutku oheň moci vyšší, nekonal by přímo divy lásky
k bližnímu.
Hleďte, Duch sv. stále sestupuje a stále udílí dary světla
i tepla duševního lidem. Nepravime nadarmo v modlitbě: »Po
žehnaný plod života tvého Ježíš, který nám Ducha sv. seslati
ráčil.«
Modlívejte se o Ducha sv. často a modlívejte se rádi! Po
třebujete také moci s výsosti, moci světla a tepla do duše. Den
ně modlívejte se: Přijď. sv. Duše, a naplň srdce mé dary svými,
abych pevně a věrně u víře Páně kráčel až do konce! Amen.
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PROČ DUCH SVATÝ SESTOUPIL VE ZPŮSOBU VĚTRU.
„Když Petr ještě ta slova mluvil, připadl Duch
svatý na všecky, kteří poslouchali slova.““

Skut. ap. 10, 44.

To bylo požehnané kázání, které konal sv. apoštol Petr,
jak jsme slyšeli ze sv. řeči dnešní, v městě Caesarei; všichni,
kdož poslouchali slova jeho, dali se pokřtíti a stali se horli
vými křesťany.
A ptáme-li se po příčině, že i tito pohané tak rychle se pro
měnili, a z pohanů zatvrzelých stali se horlivými křesťany,
máme ji udánu v témže sv. čtení; pravíť se tu: »Když Petr ještě

ta slova mluvil,připadl Duch svatý na všecky,

kteříž poslouchali slova.

Duch svatý koná skutečně veliké divy; kdekoli sestoupí,
tam ihned proměna veliká.
Včera jste slyšeli, rozmilí v Kristu, jakou změnu způsobil
u apoštolů: sestoupil na ně ve způsobu ohně, a jako oheň osvě
cuje a zahřívá, tak i Duch svátý apoštoly osvítil,
že ihned
připomněli sobě a pochopili úplně všecko učení Ježíše Krista,

a rozehřál

srdce jejich, že pláli ke Spasiteli svému láskou

dříve neslýchanou.

Dnes ještě vyložímvám, proč

stoupil

na apoštoly

Duch

svatý

se

ve způsobu větruprudkého,

a jakou změnu tento způsob sestoupení Ducha svatého u apo
štolů znamenal.
:

*

Když Duch svatý sestoupil na apoštoly, vykládá sv. Písmo,

»sstal se rychle zvuk s nebe, jako přicháze
jícího prudkého větru«.
Co znamená
vítr?

Znamená sílu. Zajďěme si jen po větrové bouři do lesa;
silný strom, který vzdoroval mnoha věkům a na jehož pora

žení
třeba
přemnoha lidských sil, leží tu větrem po
valenbya zbylo
kořene
vyvrácen.

Vítr znamenásílu; a ve způsobu

větru

prud

kého sestoupil Duch svatý na apoštoly na

znamení

síly, kterou

je nadchnul;

síly,aby ne

ohroženě ukřižovaného Krista vyznávali a dle jeho vůle svaté
aby také žili.
Vzpomeňme si jen, nejmilejší. abychom tuto sílu Ducha
svatého poznali, jací byli apoštolové před sesláním Ducha sva
tého a jací po seslání.
Napřed byli bojácní. Vzpomeňme si, kterak všici se roz
prchli, když byl Ježíš jat na hoře Olivetské; kterak i Petr
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Mistra svého opustil, ačkoli nedávno před tím byl mu odpo
věděl: »Pane, hotov jsem s tebou i do žaláře i na smrt jíti«
(Luk. 22, 35). Vzpomeňme dále, kterak Petr, tento první apo
štol, ulekl se pouhé děvečky na nádvoří velekněze Kaifáše,
když jej označila: »[ tento byl s Ježíšem Nazaretským;« za
řel s přísahou: »Neznám toho člověka« (Mat. 26, 71—72); jak

hrozná slova strach mu vynutil tu z úst: přísahu křivou a »ne
znám toho člověka« — člověkem neznámým nazývá svého
Pána! Vzpomeňme dále, kterak všici apoštolové se báli židů,
když ukřižován byl Kristus; skrývali se v jednom domě, dveře
majíce uzavřeny závorou.
Ale jaká proměna stala se s nimi, když na ně sestoupil
Duch svatý! Rázem vymizela všecka bázeň ze srdce jejich a
stali se té chvíle neohroženými vyznavači a hlasateli Ježíše
Krista. Vysli ihned mezi lid a kázali veřejně.
Petr, který tolik se byl dříve ulekl jediné děvečky, po
veřejněježto
hlasusesvého
a bylo tehdy mnoho lidstva
vzdvihl
Jerusalemě,
slavily—svátky
ohroženě: »Muži israelští, slyšte slova tato: Ježíše N
| azaretské
ho, muže osvědčeného od Boha mezi vámi mocmi a zázraky

a znameními... toho... jste ukřižovali a usmrtili, jehožto Bůh
vzkřísil« (Skut. ap. 2, 22 ss.). A hlásal Krista dále a vybízel
horlivými slovy ku pokání a ke křtu. I dalo se na jeho slova
okolo tří tisíc lidu pokřtíti.
A jako Petr hlásali i ostatní apoštolové učení Ježíše Krista
v Jerusalemě a později 1 v dalekých krajinách. Majíce hůl
pastýřskou v ruce, kráčeli neohroženě apoštolové mezi po

hany, a učili je, ačkoli každým krokem hrozila jim děsná smrt.
A všichni také děsně pro víru Kristovu byli umučeni, všichni.
kromě sv. Jana. zemřeli smrtí mučednickou. Odkud, nejmi
lejší, vzala se u nich ta neohroženost a síla. kdyžtě dříve pro
strach židovský schovávali se v malé domku v Jerusalemě?.
Odkudta síla sv. Petra, že se těšil, když jej přibíjeli na kříží
Odkud ta síla sv. Jana, že se nehrozil, když jej ponořovali do
vroucího oleje? Odkud ta síla sv. Šimona, který nevzdechl ani,
když za hrozných bolestí přeřezáván bylpilou? Odkud ta síla
sv. Tomáše, tohoto dříve nedověrného apoštola, že se radoval;
když smrtící ránu kopím obdržel? Odkud ta síla sv. Bartolo
měje. že nenaříkal, když v mukách přehrozných za živa byl

z kůže dřen?—To byla síla Duchasvatého.

Ale někdo by tu snad mohl říci: to trpěli apoštolové proto.
že znali z vlastního přesvědčení božství Ježíše Krista, že měli

pevnouvíru, a ta víra je sílila.
Jest ovšem pravda, že pevná víra v Ježíše Kristaoslazovala
jim muky a smrt, a je sílila: ale proměnou náhlou,že z bojác
ných apoštolů stali se neohrožení hlasatelé víry Kristovy, uči
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nil u nich Duchsvatý. Měli zajisté i po nanebevstoupení Páně
víru pevnou, ale přece ukrývali se v domě v Jerusalemě.
Však nejen apoštolům udělil Duch svatý sílu ve vyznávání
víry a v mukách, ale i nesčíslným mučedníkům za všech časů.
Tisice a tisíce mučedníků za všech časů byli nevýslovnými
mukami mučeni pro víru Kristovu: byli páleni, dravé zvěři
předhazováni, skřipcem mučeni, žhavými háky železnými
trháni, a co vůbec zloba lidská dovedla mučivého vymysliti,
všeho bylo používáno k jich mučení: ale neohroženě a stále
vyznávali víru v Ježíše Krista a rádi a vesele podstupovali pro
svého Spasitele smrt. Jak dojemné příklady toho máme v dě

jinách!
Když sv. Ignác

odsouzen byl k tomu, že bude předho
zen dravé zvěři, psal radostně křesťanům v Římě: »Rád umru
pro Boha... Jsem žito Boží a musím býti rozemlet zuby dra
vých zvířat, abych byl shledán čistým chlebem Božím;«<byl
také rozírhán Ivy dne 20. prosince r. 107.

Když sv. Polykarp

svázán stál na hranici, na které

měl býti upálen, velebil Boha, řka: »Velebím tebe, o Bože, že
jsi mně ráčil v tento den podíl dáti v počtu svých mučedníkůc,
a chvále radostně Boha, skonal v Pánu.
Však nápadněji ještě se jeví síla Ducha svatého při dít
kách, jež neohroženě podstoupily pro víru svou mučednickou

smri.
Sv. Eulalia,
panna 14letá,byla nejprve bičována,když
nechlčla zapříti viru; pak byla natažena na skřipec a želez
nými háky trhána, avšak radostně se modlila: »Pane Ježíši
Kriste, vyslvš volání mé a posiluj mne, abych vytrvale sná
šela mukypro svaté jméno tvoje a přijata byla mezi vyvolené
tvé do života věčného.c Když pak katané ji ještě hořícími po
chodněmi počali páliti, zapěla svatá mladistvá mučednice chvč
jícími rty slova žalmu: »Srailuj se nade mnou, Bože, nebo po
šlapal mne člověk;« šeplajíc pak: »Pane Ježíši Kriste, přijmi
mne již do světla věčného«, vypustila nevinnou duši. Katané.
kteří ji mučili, vidouce její vytrvalost, všichni se třásli a
k zemi prý upadli hrůzou na tvář.
Tak sílil Duch svatý všecky mučedníky.
Rozmilí v Kristu! I my potřebujeme na nejvýš této posily
Ducha svatého. Jsme tak slabí u vyznávání víry své, že i kaž
dým posměškem člověka nešlechetného dáváme se od ní od
strašiti; jsme tak bojácni u víře, že mnohdy ani neodvažujeme
se veřejně přihlašovati ke křesťanskému životu. A přece pra
vil Kristus Pán: »Kdož by zapřel mne před lidmi, zapřímť i já
ho před Otcem svým, kterýž jest v nebesích« (Mat. 10, 33).
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Prosme tedy pokorně Ducha svatého, aby i na nas sestou
piti ráčil, a udělil nám sílu, jakou udělil apoštolům i všem mu
čedníkům: abychom neohroženě víru vždycky vyznávali a dle
ni také živi byli. Amen.
NAŠE POVINNOSTI K DUCHU SVATÉMU.
„„Akdyž Petr ještě mluvil slova ta, připadl Duch
svalý na všecky, kteří poslouchali slova.“
Skut. ap. 10, 44.

Když Duchsvatý sestoupil na apoštoly, stala se s nimi ne
smírná změna. Světlo nebeské rozlito bylo v jich duši, srdce
jim zahořelo láskou nesmírnou, a pocítili sílu, která se nebála
ničeho, ani pronásledování, ani smrti.
Apoštolové byli si dobře vědomi těchto velikých účinků
Ducha svatého. A proto pilně se starali, aby i na věřící Duch
svatý sestoupil. Modlili se za ně a vzkládali na ně ruce. A Duch
svatý sestupoval. Příklad máme i v dnešním sv. čtení; je to
úrvvek ze Skutků apoštolských, ve kterém se vykládá, jak
sv. ap. Petr vyučoval v Cesaree v domě setníka Kornelia; a
praví se tu: >»Akdyž Petr ještě mluvil slova ta, připadl Duch
svatý na všechny, kteří poslouchali slova.«
Dr. v Kr., také na vás milost Ducha svatého byla vylita.
Církev se o vás modlila a modlí, a většina z vás přijali jste
svátost biřmování. Je nyní třeba připomenouti si, jaké máte
povinnosti k Duchu svatému. Jsou ovšem na snadě již z toho,
že Duch svatý je Bůh a dává své milosti: máme se mu jako
Bohu klaněti, a jako dárce milosti máme jej prositi. O tom
však jsem již včera, čeho třeba bylo, vložil vám na srdce. Dnes
vám ještě připomenu jiné, co uvádí sv. Písmo, jak se máme
k Duchu svatému chovati. Je to hlavně dvoje: Ducha neuha
šujte (jak dí sv. ap. Pavel), a Duchu sv. neodporujte.
Promluvím o tom v další řeči.
*

I. Ducha neuhašujte. Tato slova napsal sv. ap. Pavel v ep.
k [hes. (I. 5, 19).

©svatému
Cozčinamenají
tato
slova?
Znamenají:
nedávejte
Duch
darům jeho u vás zaniknouti.
Přední dar Ducha svatého je světlo, světlo víry; kdo zha
síná u sebe světlo viry a oddává se pak nevěře i nepravostem.
ten v sobě uhašuje Ducha svatého.
Jaké to má následky?
Hyne takový člověk pro čas i pro věčnost. Hyne tak jed
notlivec, ale hynou tak i celí národové, celé země.
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Proslulý kardinál Pacca, který papeži Piovi VII., když byl
císařem Napoleonem I. pronásledován, tak obětově sloužil, vy
pravuje o sobě, že r. 1802 vracel se jako papežský vyslanec
z Lisabonu do Říma a na cestě zastavil se také ve známé pev
nosti Gibraltaru; a tu prý s hradeb této pevnosti pohlížel do
Afriky, a vzpomínal na krásne kraje a osady křesťanské, které
tam kdysi tak skvěle kvetly, a na veliké muže, kteří tam kdysi
za víru Kristovu bojovali a trpěli: Tertulliana, sv. Cypriana,
sv. Augustina, Optata z Mileve i j. Nyní vše to bylo zmizelé
a bylo tam jen něco maličko křesťanů, vedoucích smutný ži
vot mezi Saraceny a pohany. To naplnilo kardinála. jak sám
doznává, nesmírným bolem. Bylo mu tak divně u srdce, roz
pomenul se tu na slova Páně: »Bude odjato od vás království
Boží a bude dáno lidu přinášejícímu užitky jeho« (Mat. 21,
43). Čím se stalo, že ony tak skvělé a kvetoucí osady křesťan
ské pohynuly? Jednoduchá je odpověď: daly uhasnouti v so
bě Duchu svatému,t. j. oddaly se nevěře a nepravostem, a krá
lovství Boží bylo od nich vzato. A kardinál vypravuje dále.
že mu připadlo na mysl kterak někdy po stoletích stane nějaký
cestovatel na protějším vrchu Abile a bude pohlížeti s něho
do evropských krajů a shledá, kterak země, jež se nyní na
zývají křesťanskými, Portugalsko, Španěly, Francie, Italie,
propadlé jsou opět pohanství.
Dr. v Kr., podívejme se dnes na ty země, co se tam děje?
Ve Francii vypudil náboženství už ze škol, dítkám vštěpuje
se ve školách přímo nevěra; celé spolky se přičiňují, aby v du
ších lidí Ducha svatého uhasili, t. j. aby to světlo jeho ze srdcí
věřících vypudili a nahradili tmou nevčry. Mnozí padají V zá
hubu. Ještě je zvláštním skutkem milosrdenství. že Matka
Boží přispěchala do té zeměa zjevila se v Lourdech a zde uči
nila pramen milostí. Kdo je dobré vůle, nezhyne. Jak bude asi
dále v této zemi i jiných? Těžko říci.
To je o národech a zemích. A podívejte se na jednotlivce:
nevidíte, k jakým koncům vede, když někdo uhašuje v sobě
Ducha svatého, když dá zaniknouti v sobě darům jeho?
II. A druhé, k čemu sv. Písmo vybízí: je neodporujte Duchu
svatému.
Duch svatý vane do duše: nabízí světlo, vybízí a povzbu
zuje k dobrému. Na nás je, abychom uposlechli. Šťastný, kdo
poslouchá vnuknutí Ducha svatého! Ale jsou lidé, kteří mu

odporují. Nechť napomíná jak napomíná, nechť vybízí a po
vzbuzuje jak povzbuzuje — vše u nich padá jako na skálu,
slyšíce neslyší, nechtějí slyšeti — odporují Duchu svatému.
Jaké to má následky? Že Duch svatý ustává, nebo to jeho
vanutí je milost. ale ta milost má hranice, není bez konce.
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Udeří hodina, kdy Duch svatý přestane vanouti a duše je po
nechána sobě a své zhoubě.
Podívejme se do Jerusaléma. Kristus hlásal tu pravdu ne
beskou — ale ač se na něm vyplnilo úplně všecko, co bylo
předpověděno proroky o Spasiteli, a ač činil divy veliké a zá
zraky, odporovali mu a přivedli jej na kříž. Ale Pán vstal
z mrtvých, Ducha svatého seslal na apoštoly, apoštolové ihned
veřejně kázali Krista, který vstal z mrtvých a je Syn Boží —
a co bylo platno? Zatvrzelci, kteří odporovali Duchu svatému,
zůstali zatvrzelci; pronásledovali církev Boží, hleděli vyhu
biti víru Kristovu. První mučedník, sv. Štěpán, stál na jich

soudě, a slyšme, co jim pravil: »Tvrdé šíje... vy se vždycky
Duchu svatému protivíte: jakož otcové vaši, takž i vy. Kte
rému z proroků se otcové vaši neprotivili? I zabili ty, kteří
předzvěstovali přichod Spravedlivého, jehož vy jste nyní zrád
ci a vražedlníci byli« (Skut. ap. 7, 51—52). Tak se choval Je

rusalém. A konec jeho? Vy znáte ten konec hrozný. Darmo
Spasitel nad Jerusalémem neplakal.
. př., vám se také nabízí Duchem svatým světlo víry,
světlo pravdy, vy také nejednou slyšíte v duši hlas povzbu
zení. Neodporujte Duchu svatému! Přijímejte rádi jeho světlo.
slyšte jeho povzbuzení!
Duch svatý nechť vás osvítí všecky a posilní, abyste vši
chni dospěli k životu věčnému. Amen.
CO ČINITI, ABY DUCH SVATÝ NA NÁS SESTOUPIL.
„I užash se věřící, kteří byh přišli s Petrem, že
1 na pohany milost Ducha svatého vylita jest.“*
Skut. ap. 10, 45.

Apoštol Petr kázal v městě Caesarei pohanům. Pozval jej
tam setník Kornelius a všichni byli dychtiví slyšeti o Ježíši
Kristu. Petr kázal; a tu praví sv. Písmo: »A když Petr ještě
mluvil slova ta, připadl Duch svatý na všecky, kteří poslou
chali slova.«
Šťastníi byli ti lidé, že Duch sv. i na ně sestoupil. Většího
štěstí nemohlo se jim dostati. A tu vykládá ještě dále sv.
Písmo: »I užasli se věřící, kteří byli s Petrem, že i na pohany
milost Ducha svatého vylita jest.« Užasli se — tak byl zjevný
účinek tohoto sestoupení Ducha svatého.
Dnes, m. př., nemáme věru tolik příležitosti, abychom
žasli nad účinky sestupujícího Ducha svatého; dnes. těch
účinků tolik nezříme. Naopak, spíše jest nám mnohdy užas
nouti nad tím, jak od mnohých lidí Duch sv. je vzdálen, jak
velmi mnozí i z těch, kteří křtem byli přijati do církve Kristo
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vy, jsou prázdni darů Ducha svatého: místo věřících jsou ne
věrci, místo aby měli lásku k Ježíši Kristu, mají proti němu ne
návist. Čím to asi je? Vždyť v Caesarei i na pohany milost
Ducha sv. vylita byla!
Budu o této věci dnes uvažovati. Je zajisté velice důležita:
nebo člověk bez Ducha svatého je jako mrtvola, bez světla

a tepla. Položímsi k úvaze tuto otázku: co nutno

aby Duch svatý na nás sestoupil?
míti objasněno všecko.

+

činiti

Vtombudeme
'

Co nutno činiti, aby Duch svatý na nás se

stoupil?

K proslulému učiteli za staré doby, Antisthenovi, přišel
kdysi vznešený muž z Pontu a přivedl mu syna, aby jej vyučil
moudrosti; i otázal se: čeho je synovi k tomu potřeba“ An
tisthenes odpověděl: »Trojího: stálého oleje, nové knihy a
nové tabulky.« Stálého oleje, to znamená: stálého dychtění,
stálé touhy po vzdělání; nové knihy, t. j. otevřené, volné duše,
aby nové učení mohlo do ní vnikati; a nové tabulky, t. j. čisté
mysli, prázdné ode všeho, co by mohlo učení býti na odpor.
V těchto třech věcech máme i my naznačeno, čeho nám
třeba, aby Duch svatý se svými dary na nás sestoupil: stálé
touhy, otevřené duše, čistého srdce, prázdného ode všeho. co
by bylo na překážku.
I. Tedy předně: stálé touhy po Duchu svatém.
Kristus Pán poručil apoštolům, aby neodcházeli z Jerusa
léma, až Duch svatý na ně sestoupí. A Duch svatý teprve de
sátého dne po nanebevstoupení Páně jim seslán. Proč až za
tolik dní? Měli se na Ducha svatého připraviti. Měli přede
vším býti naplnění vroucnou, upřímnou touhou po Duchu sv.
Tu touhu po Duchu sv. Kristus Pán u apoštolů již dříve vzbu
zoval; již při poslední večeři, když jim sliboval, že až od nich
odejde, Duch svatý je naučí všem věcem a že jim Duch sv.
bude utěšitelem na všech cestách života.
Touhu tedy především třeba míti; upřímnou touhu po
pravém světle Ducha sv. Mívají lidé tuto touhu?
Áno, mnozí mívají. Vždyť i vy sami, kteří sem chodíváte
poslouchat slova Božího, míváte, jak míním, touhu po pravdě
Boží, sice byste sem tak hojně a mnohdy za tak zlého počasí
nechodili. A všimněte si někdy místa, kde se konají missie; co
lidí z daleka široka spěchává, aby slyšeli slovo Boží z úst mis
sionářů. Není to jen zvědavost, slyšeti cizí kněze — ta by se
upokojila brzy. Ale je to opravdová touha po světle vyšším,
po věčných pravdách. A jestliže mnozí z těch lidí snad ani vý
slovně nejsou si vědomi, že právě Duch svatý to jest, po kte
rém duše jejich touží a dychtí, přece právě v duši jich touha
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po Duchu svatém spočívá. A pak také věru viděti, jak o těch
misiích milost Ducha sv. hojně na ten lid vylita bývá; viděti
pak to jasné uvědomění víry, viděti to rozohnění láskou, které
ze člověka slepého činí věřícího, ze člověka lhostejného nebo
vychladlého činí člověka láskou k Ježíši Kristu zaníceného.
U mnohých tedy ta touha po Duchu svatém je, ale u velmi
mnohých — u daleko větší většiny, bohužel, nutno říci — té
touhy není. »Přišlo světlo na svět,« praví Kristus Pán, »a milo
vali lidé více tmu než světlo.« Takovým lidem je milejší a
přednější vše na světě, než Kristus; je jim milejší sláva u svě
ta, než sláva u Boha; je jim milejší láska světa než láska Boží.
Bývají to lidé buď pyšní, kteří na světle svého rozumu si
zakládají a o vyšší světlo pohrdavě nestojí; anebo to bývají
lidé pro věčné pravdy lhostejní: zabývají se vším možným na
světě, ale pravdami víry nikoli.
Ti první jsou jako onen farao, který ve své pýše se domní
val nade všecko býti povýšen, a volal: »Kdo jest Hospodin
Neznám Hospodina.«
A ti druzí zase všeliké zabývání pravdou věčnou prostě
odmítaji. Roku 1853zemřel francouzský přírodozpytec a spolu
lhberální politik Arago: když byl na smrtelném lůžku. a přá
telé ho upozorňovali, aby pamatoval na život za hrobem, řekl:
»To je mi neznámá země; tou jsem se po celý život nezabý
val.« Po celý život se tím tedy nezabýval, netoužil po světle
víry! Roku 1882 zemřel anglický přírodozpytec Darwin; jmé
no jeho je známo po všem světě, protože zvláště nevčrci o jeho
nauky se opírají. Darwin sám nepopíral Boha; ale kolik se
staral o včci víry, viděti z jeho výroku: Kdysi se ho totiž tá
zali, co soudí o Kristu — chtěli z úst tohoto přírodozpytce sly
šeti úsudek: a Darwin jim krátce odpověděl: že už 50 let se
zabývá studiem červůa že neměl času, aby se zabýval Kristem.
Co je lidí, že se nezabývají Kristem! Činí snad vše, co je
v jich povolání, aby vynikli. aby se dodělali slávy nebo hmot
ných výhod, ale Kristus je jim věcí vedlejší, věčné pravdy
jsou jim neznámou zemí, po Duchu svatém netouží.
Je potom div, že je tolik lidí, kteří nechodi ve světle víry,
kteří nemají srdce zanícené láskou k Ježíši Kristu?

Toužiti nutno! A nejen toužiti, nýbrž tato touha

také vyznívati v modlitbu.

má

Apoštolové čekali 10 dní na příchod Ducha sv. Co v té
době činili? Modlili se. Trvali na modlitbě. Kristus Pán kdysi
pravil: »Otec váš nebeský dá ducha dobrého těm, kteří ho
prosí.«
Modlitby je třeba. Vy se modliváte. Před kázáním zpívá
váte modlitbu: »Otče náš, milý Pane, dejž nám Ducha svaté
ho.« Modliváte se o Ducha sv. i jindy. Církev sv. koná hojné
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modlitby o Ducha sv.: Veni sancte Spiritus, Veni Creator Spi
ritus! Co však je lidí, kteří o Ducha sv. nikdy neprosí!
Touha a modlitba — to je tedy ten stálý olej, kterého je
třeba k získání darů Ducha svatého.
II. A druhá včc nutná, aby na nás sestoupil Duch svatý,je:
otevřená duše.

Duch
sv.
sestupuje
aklepe
na
duši
každého
člověka
na
duši hříšného někdy zaklepe, i na duši nevěrce: budesli mu
otevřen přístup“ Sv. apoštol Pavel praví: »Bůh chce, aby vši
chni lidé spaseni byli a ku poznání pravdy přišli« (1. Tim. 2,
4). A rozmanitým způsobem a v rozmanitých dobách Duch sv.
na duši člověka klepe: klepe, když člověka zastihne náhle
štěstí, klepe, když dolehne neštěstí: nemoc, smrt milých a
pod.; mluví někdy řečí lásky, někdy řečí výstrahy. Hledá
Duch svatý přístup, aby vešel a oblažil.
A na člověku jest, jak se zachová. Někteří lidé ochotně
otevírají duši a srdce Duchu svatému. jiní však zavírají srdce
závorou odporu i nenávisti. U prvních Duch svatý vstupuje,
u druhých nikoli.
Apoštol Petr kázal v Jerusalémě o slavnosti Jetnic hned
po seslání Ducha sv. a množství lidu, jak vykládá sv. Písmo,
»slyševše, zkroušeni jsou v srdci, a řekli k Petrovi a k jiným
apoštolům: Což učiníme, muži bratří? Tedy Petr řekl k nim:
Čiňte pokání a pokřtěn buď jeden každý z vás ve jménu Je
žíše Krista na odpuštění hříchů svých, a přijmete dar Ducha
svatého« (Skut. ap. 2, 37—38).Hleďte, duše volné; Duch svatý
zde vanul, dotkl se duší a duše se mu ochotně otevřely. Pro
následovatel církve Šavel poražen na cestě do Damašku k ze
mi poznal svůj blud; i volal hned: »Pane, co chceš, abych uči
nil?« Hle, duše otevřená, přístupná darům Ducha sv.; a Duch
SV.dary hojně udělil, jak i sám sv. Pavel pak napsal: »Milostí
Boží jsem, co jsem« (i. Kor. 15, 10). Co by se dalo podobných

příhod vykládati! Sv. Kamil pocházel ze vznešené rodiny a byl
v mládí důstojníkem: ale byl, jak často v tom včkua stavu
bývá: u věcech víry lehkomyslný, nedbalý, i rouhavý. A stalo
se, že pětkráte byl zachvácen těžkou nemocí. tak že byl vžíly
na pokraji hrobu. Taková nemoc je věru vážná vče. A v této
nemoci klepal mu na duši Duch svatý. Kamil slyšel ten hlas;
otevřel ochotně duši i srdce, 1 Duch svatý vstoupil v jeho duši.
Z Kamila rouhavého stal se Kamil svatý. A víte, jak potom
nazýval těch 5 svých těžkých nemocí? Nazýval je patero mi
losrdenství Božích, protože v nich právě milost Ducha sv. do
tekla se ho a sestoupila na něj.
Jsou lidé, kteří tedy otevírají ochotně srdce a duši Duchu
svatému: ale jsou také lidé, kteří duši a srdce takřka zavírají
na závoru. Slyší také klepání na duši, slyší hlas Ducha sv.,
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ale zatvrzují se. A pak ovšem milost Ducha sv. do duše jim
nevstoupí. A teprve snad na smrtelném lůžku poznají a uznají
blud svůj. Pověstný spisovatel Jindřich Heine, který tolik na
tropil se pohoršení, který tolik rouhání a posměškůpronesl
proti tomu, co se týká Boha a víry vůbec, když byl na smrtel
ném lůžku, nemohl popříti toho, co se mu často ozývalo do
srdce a co mu klepalo na duši: víry. Napsal bratru svému
Maxovi list, kde píše: »Měj se dobře, drahý bratře! Bůh otců
našich zachovej tě! Otcové naši byli statní lidé; kořili se před
Bohem a proti světským mocnostem byli pevní a vzdorovití;
já naproti tomu zdvihal jsem drze čelo proti nebi a před lidmi
jsem se kořil a plazil Proto ležím nyní poražený jako roz
šlápnutý
červ. Sláva a čest Bohu na vyýsostech! Tvůj ubohý
Tatr.«
Drazí př., druhé pravidlo: mějte duši otevřenou, přístup
nou Duchu svatému! Pamatujte na slova žalmistova: »Dnes
uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých« (94, 8). Nechť
je duše vaše stále jako kniha otevřená, nová, do které Duch
svatý může vpisovati své učení!
III. A třetí, co je nutné, aby Duch sv. na nás sestoupil, je:
čisté, nové srdce, prázdné ode všeho, co by překáželo Duchu sv.

To je ona nová, čistá tabulka, jaké žádal Antisthenes. To
je ono srdce, o které prosil tak vroucně král David v žalmu
50.: »Srdce čisté stvoř ve mně, Bože, a ducha přímého obnov
V nitru mém.«
Vojevůdce římský Marcellus konal kdysi válečné tažení
proti Sicilii, a podmanil tuto zemi. Na poděkování za toto ví

tězství chtěl vystavěti chrám, ve kterém by se denně konaly
oběti dvěma bohyním: bohyni slávy a bohyni udatnosti. Ale
kněží pohanští opřeli se tomu a pravili: nevhodno jest, aby
dvě bohyně v jednom chrámu se uctívaly, nebo nebylo by
možno uctívati tak, aby se nedala té neb oné přednost a byl
by spor.
Tak soudili pohané. Co pak máme říci my, křesťané, když
chceme, aby duše naše a srdce naše byly chrámem Ducha sva
tého? Kristus Pán volá: »Žádný nemůže dvěma pánům slou
Žiti, nebo zajisté jednoho nenáviděti bude a druhého milovati,
anebo jednoho strpí a druhým pohrdne.« Do naší duše chce
vstoupiti Duch svatý, Duch pravdy, Duch čistoty, Duch lásky
— pak v té duši nemůže býti duch nepravdy a lži, duch ne
pravosti, zkrátka nic, co Duchu svatému je na odpor. Toto vše
nutno z duše odstraniti.
Kolik pak lidí této věci je dbalých? Věru málo! Některým
je milejší nepravda a nepravost, nežli duch přímý a srdce
čisté; a mnozí zase míní, že mohou dvěma pánům sloužiti.
A pak toho sestoupení Ducha sv. do duše se jim nedostane.
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Drazí př., pamatujte na slova Páně: »Nemůžete Bohu slou
Žiti i mamonč« (mamonou tu rozuměna všeliká nepravost). Při
čiňte se, aby srdce vaše bylo čisté, modlívejte o ducha pří
mého! A Duchsvatý nalezne pak u vás příbytek milý a naplní
se i vám slova Páně: »Přijdeme k němu a příbytek u něho
učiníme«< (Jan 14, 23).

To jsou tedy podmínky, které nutno míti, aby Duch svatý
na nás sestoupil: stálá a upřímná touha, otevřená duše, čisté
srdce. prázdné všech překážek.
Kéž vám všem hojně milostí Ducha sv. se dostane! Amen.

Slavnost Nejsvětější [rojice.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
„Učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce
1 Syna 1 Duchasv.
Mat. 28, 19.

Troje hlavní svátky slavíme v círk. roce: vánoční, veliko
noční a svatodušní. O svátcích vánočních „připomíná se nám
láska Boha Otce, který »tak miloval svět, žeSyna svého jed
norozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný«: o svátcích velikonočních připomíná se nám
láska Boha Syna, který přišel na svět jako dobrý pastýř a dal
život svůj za nás; a o svátcích svatodušních připomínáse lás
ka Ducha sv.. který sestupuje na člověka, činí si z něho svatý
chrám a dává munebeské dary.
Dnešním svátkem vyvádí nás církev jako na vrchol všech
svátků a připomíná nám Boha trojjediného: Otce i Syna
1 Ducha sv.. a vybízí nás k oslavě této nejsvětější Trojice.
Je nám dnes, jako bychom slyšeli zvuk toho, co prorok
[satáš napsal ve své knize (6, 3); že uslyšel hlas serafinů řkou
cích: »Svatý, svatý, svatý Hospodin Bůh zástupů.« kteréžto
trojnásobné rčení vyznačuje, jak dí sv. Řehoř Vel., nejsv. Tro
jici: tři osoby božské. Je nám dnes, jako bychom zvláště moc
ně„slyšeli zníti slova chvály, jimiž církev uzavirá své chvalo
zpěvy: »Sláva Otci i Synu i Duchu sv., jakož byla na počátku,
1 nyní i vždycky i na věky včkův.«
Mám dnes uvažovati s vámi onejsv. Trojici. Vyberu si
k úvaze své toto: že pravda o nejsv. Trojici je 1. jistá, 2. ne
vyzpytatelná a 3. neskonale důležitá.
2
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I. Pravda o nejsv. Trojici je jistá.

Rozumem svým člověk by té pravdy nevymyslil ani ne
objevil, jen Bůh sám mohl ji lidstvu zjeviti; a Bůh ji lidstvu
také zjevil a to nejurčitějším způsobem.

Již ve Starém

Zákoně máme vyznačenututo pravdu.

Nebyla sice projevena v plném jasu národu israelskému, pro
tože tento národ byl nachylný k modloslužbě a byl by z ne
porozumění té pravdy oddal se snadno pohanskému mnoho
božství. Ale vyznačenu ji máme ve St. Zákoně zcela zřetelně.
Hned v 1. řádku St. Zákona mluví se o Bohu Stvořiteli, který
stvořil nebe i zemi, a mluví se tu pak o Duchu Božím, Duchu
svatém, který vznášel se nad vodami. A dále mluví se ve St.
zák
o Synu Božím,
který
bude
Vykupitelem
na př.
v ž.
2.: »Hospodin
řekl ke
mně:
Syn
můj jsi ty,světa,
já dnes
zplodil
jsem tebe.« Zřetelně se mluví ve St. Zákoně o třech božských
osobách.
|
Myšlenka na Boží Trojici ležela už v pravědomi lidstva;
z té příčiny nacházíme stopy její také u pohanů. Srovnávací
náboženská věda nám sděluje na základě nových výzkumů, že
v Jisté knize náboženské u Číňanů je psáno: »Druhdy obětoval
císař každý třetí rok duchu trojice a jednoty.« O starých pra
obyčejích Ameriky se vykládá, že uctívali slunce a to ve trojí

způsobě: otce-slunce, syna-slunce, bratra-slunce. Podobněu ji
ných pohanský ch národů jsou stopy myšlenky na Trojici
Boži. jež byla už v pravědomí lidstva.
Než. obraťme se ku zjevení Božímu, jež nám dáno v No
vém Zákoně. Anděl Páně zvěstuje Panně Marii, že se stane
matkou Vykupitele. a praví jí: »Duch svatý sestoupí v tebe,
a moc Nejvvššího zastiní tebe, a protož co z tebe svatého se na
rodí, slouti bude Syn Boží.« Hle, tři božské osoby zde vyslo
veny: moc Nejvvššího. t. j. Boha Otce; Duch sv. sestoupí v te
be: Syn Boží z tebe se narodí. Při křtu Páně opět tři božské
osoby se projevily. Při poslední večeři pravil Spasitel apošto
lům: »Když přijde Utčšitel, kterého já pošlu vám od Otce.
Duch prav dy, kterýž od Otce pochází, ten bude svědectví vy
dávati o mně.« Tedy Otec, Syn a Duch sv. Z dnešního čtení
sv. evang. slyšeli jste, co Spasitel pravil apoštolům před svým
nanebevstoupením: »Učte všecky národy, křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha sv.« Zřetelné tedy učení o třech božských
osobách.
Jeden je Bůh ve třech osobách, tato pravda je naprosto

určitá a jistá.
II. Tato pravda je všaknevyzpytatelná.
Činili mnozí námitku, že rozum toho nechápe, aby byly
tři osoby a jeden Bůh, a potírali proto učení o nejsv. Trojici.
Ale ta námitka je zcela lichá, neboť z toho, že něčeho nepo
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chopujeme, nenásleduje, že toho není. Ohlédněme se kolem
sebe, zdali nejsme obklopeni samými tajemstvími, jichž ne
můžeme pochopiti? Co je život? Co je smrt? Dovede to kdo
říci? Každá bylinka je nám tajemstvím, i každý živočich. Něco
o tom víme, víme na př., Že ze semene vyrůstá bylina, ale co
působí tento vzrůst? Životní síla? Co je tato životní síla? Kdo
to dovede říci?
Pravda o nejsv. Trojici je tajemství. Jestliže nepochopu
jeme toho, co je před našima očima, co můžeme zkoumati a
pozorovati, kterak může kdo chtíti pochopiti Boha neviditel
ného a neskonalého? Znám je příklad o světovém mudrci Si
monidesovi, kterému král položil kdysi otázku: co je Bůh?
Mudrc vyžádal si lhůtu k odpovědi, a tu lhůtu stále pak pro
dlužoval, až na konec vyznal: »Čím více o tom přemýšlím, tím
více temnoty mne obkličuje.« Ano, kdo chce rozumem svým
proniknouti Boha!
Že je Bůh jeden, je jasno; ale že jsou tři božské osoby a
jeden Bůh, je tajemství. »Bůh,« praví sv. ap. Pavel, »přebývá
ve světle nepřístupném« (I. Tim. 6, 16).

Zbytečno je rozumem chtíti propátrati toto tajemství. Ale
skloňme ducha svého v plné pokoře před tímto učením, které
nám zjevil Bůh sám!
III. Pravda o nejsv. Trojici je neskonale důležitá.
Pravda tato je základem naší víry. Popírá-li kdo nejsv.
Trojici, popírá Boha Syna, vykupitele, a Boha Ducha sv., po
světitele našeho.
V té pravdě je obsažena všecka víra naše:

Bůh Otecstvořil

nás. Nejsmepouhévýplodyslepé

přírody, kteří jsme náhodou přišli na svět a jsme na světě pro
to, abychom si sháněli pokrm a zemřeli; ale jsme ditky Boha
Otce. který nás stvořil pro život věčný a na svět nás povolal,
abychom mu sloužili a tak ku věčné blaženosti došli.

Bůh Syn nás vykoupil.

Krev svou obětovalza nás

na dřevě kříže, aby nám nebe, hříchem uzavřené, zase otevřel.

Bůh Duch svatý nás posvěcu je. Dává nám rou

cho svatosti, roucho svatební, abychom na věčnosti mohli míti
účast na hostině Beránka nejsvětějšího, Ježíše Krista.
Toto všecko základní učení víry naší složeno je v pravdě
o nejsv. Trojici.
Když to vše máme na mysli, pak, m. př., pochopujemecíl
a mysl církve sv., když zarizuje nám zvláštní dnešní svátek.
a duše naše sklání se tu v pokoře a zbožnosti, a jásá Bohu
trojjedinému: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jakož byla
na počátku, i nyní i vždycky i na věky věkův. Amen.
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VÍRA V BOHA OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO.
„Učte všechny národy. křlíce je ve jménu Olce
1 Syna 1 Ducha svatého.“
Mat. 28, 19.

V roce církevním slaví církev sv. troje svátky: vánoční,
velikonoční a svatodušní. O vánocích slaví se láska Boha
Otce, který nám seslal Syna svého, dle slov samého Krista:
»Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný« (Jan
3, 16). O velikonocích slavíme lásku Boha Syna, který za nás
na dřevě kříže se obětoval. O svátcích svatodušních lásku
Boha Ducha svatého, který k nám sestupuje, aby nás osvítil
a posvětil.
Hned v 1. neděli po těchto svátcích, tedy v dnešní neděli,
církev sv. rozhlíží se ještě jednou po všem tom, čeho se nám
dostalo od Boha trojjediného, a slaví svátek tří Božských Osob
pospolu, nejsv. Trojice.
Tajemství nejsvětější Trojice samo o sobě je nevyzpyta
telné: jeden Bůh ve třech osobách. Sv. Ambrož praví: »Je-li
řeč o tomto tajemství, oněmí každý hlas andělů.« A proto vy
kládati ho nemožno.
Nebudeme tedy a nemůžeme ani my o dnešním sváťku
zabývati se timto výkladem;ale za to připomeneme
si ve hlav

ním jádru víru ve tři Božské Osoby: Otce i Syna

i Ducha svatého, abychom tak dle možnosti dnešní svátek
oslavili.
Učiním tak v další řeči.
se

»Učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého,« přikázal Spasitel apoštolům. Zde mluví vý
slovně o třech Božských Osobách. Taková je také naše víra.
My tuto víru vyznáváme, když se modlímeapoštolské vy
znání víry a říkáme: Věřím v Boha Otce všemohoucího, věřím
v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, věřím v Ducha svatého.
I. Věřím v Boha Otce.

Je nad námi Bůh, který nás stvořil. To pochopí každé dítě,
že samo se nic neudělá; a nesmírná příroda se svými miliony
světů, se svými nesčetnými tvory sama se také neučinila. Je
někdo, kdo ji učinil, kdo jí dal jsoucnost a zároveň zákony,
dle kterých by se vytvářela. Ten někdo je Bůh, všemohoucí
Pán nebe i země.

Je nad námi Bůh a tento Bůh je náš Pán. Jsme povinni

mu sloužiti, jak od nás žadá.

Je nad námi Pán, který o nás ví a který všeckynaše skut
ky soudí a také odpiácí, někdy hned již na světě, ale jistě jed

nou na věčnosti.
4
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Jsou Jidé, kteří se tomuto Bohu rouhají. Popírají jej, ba
i vyzývají jej, 1 s posměchem vyzývají. Slyšíme a čteme lec
<dy takové věci. Však Bůh nepřestává proto býti Bohem a
Pánem, a mocná ruka jeho zasahuje rouhače někdy hned na
světě.
V severní Americe smluvilo se v roce 1853 několik Němců
nevěrců, že založí si na dálném západě město, kde by směl se

usaditi každý Němec.,vyjímaje kněze a advokáty. Dali tomu
městu jméno Nový Ulm. Deset let odmítali od sebe každého
kněze a nepřipustili ho do osady. Nevěra ovládla veškeru osa
du a s nevěrou i bezbožnost. A aby bezbožnosti dávali i ve
řejný projev, zařizovali každého roku rouhavé průvody, kde
zesměšňovali víru v Boha, a katol. církev a kněžstvo i papeže
conejvíce tupili. Roku 1862tak dalece se odvážili, že při tom
veřejném průvodě nesen bvl kříž a ten kříž pak za ďábelské
ho rouháníspálili. Starostapři tom pronesl rouhavě:»Spálený
Bůh kněžourů (popů) ať spálí také Nový Ulm, může-li to.«
A Bůh to věru učiniti mohl a učinil. Ještě téhož roku propuklo
povstání Indiánů. Nový Ulm byl Indiány přepaden, obyvatelé
vehnáni do domů a spáleni, a starosta, který nesl při průvodě
kříž a vhodil do ohně, připevněn byl ke stolu a za hrozných
muk upálen. Bůh nebývá posmíván!
Bůh je náš Pán, ale také Otec. Kristus Pán pravil: když
se modlíme, že máme říkati: Otče náš. A jako Otec objímá
nás neskonalou láskou. Nechce našeho zla; zlo, které člověka
stíhá, nemá kořene v Bohu, ale ve hříchu lidí. A nechce Bůh.
jak sám zjevil, ani smrti hříšníka, ale aby se obrátil a živ byl;
proto někdy tak dlouho shovívá.
Bůh Otec náš. Jaká to radostná pravda! Sv. Augustin,
když mluví o této pravdě, volá jásavě: »Ó sladké jméno Otec!
Jméno plné lásky. Tímto jménem budí se láska a dětinná pří
chylnost, když lidé smějí říkati Bohu: »Otče náš!«
Ano, láska a příchylnost naše se tím budí, když jsme si
vědomi této tak vznešené a oblažující pravdy: že Bůh je Otec
náš. Chovejme se tedy také jako jeho dítky! Dobré dítě má
stále otce svého v mysli; neodhodlá se odčiniti, čím by otce
urazilo. Tak buďme také my!
Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
toť první pravda, jež se nám v dnešní svátek připomíná.
IL. Věřím v Boha Syna, čili Jak říkáme v apoštolském vy

znání víry: věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného. Toť
pravda druhá.

Ježíš

Kristus.

Syn Boží. BůhOtec sámopětovně

prohlásil: »ento jest Syn můj milý.« A Kristus Pán opětovně
taktéž prohlásil, že je Syn Boží. Nebudu všech jeho slov uvá
děti, jen upozorňuji. abyste aspoň rozpomenuli se na poslední
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chvíle u soudu Kaifášova. kdy Kaifáš povstal a volal ke Kristu:
»Zaklínám tebe skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-h ty
Kristus, Syn Boží?« Kristus odvětil určitě, slavně: »Jáť jsem.«
A co Kristus tvrdil, to dokázal také svými divy. Hned jeho
narození bylo ohlášeno andělem jako narození Syna Božího.
A když Kristus učil, uzdravoval slovem hluché, slepé, němé,

malomocné,
křísil
janovi
učedníkům
Janovým, »co
jste mrtvé:
slyšeli »Zvěstujte
a viděli. Slepí
vidí,řekl
kulhaví
chodí,
malomocní se očišťují, hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají.«
Tyto skutky vydávají jasná svědectví. A sám Kristus, když
přinesl oběť na kříži za nás, aby nás vykoupil, když ukřižo
ván umřel a pohřben jest, vstal také z mrtvých, jakožto vítěz
nad smrtí, jakožto Pán života i smrti, jako Bůh.
Ježíš Kristus. Syn Boží — věřím v Boha Syna.

A tento Bůh Syn je náš Spasitel.

Co v tomtoslověJe

vše obsaženo! Přede vším neskonalá láska Páně, jak i sám
praví: »Většího milování žádný nemá nad to, by kdo Život svůj
položil za přátele své.« Dále velikost bolu jeho, jakým nás vy
koupil. U proroka Isaiáše vypsáno málo sice slovy, ale tak
úchvatně vše: »Viděli jsme pohrdaného, muže bolestí... Ra
něn jest pro nepravosti naše, potřín jest pro hříchy naše: ká
zeň pokoje našeho leží na něm a zsinalostí jeho uzdraveni
jsme.
Občtován jest, protože sám chtěl, a neotevřel úst
svých, jako ovce k zabití veden bude« (553).
Když to vše uvažujeme, vidíme, jakou láskou jsme povinni
tomuto Spasiteli svému, Synu Božímu, a jakým díkem. »Ó,můj
Spasiteli, od nynějška chci býti všecka tvá«, zvolala kdysi sv.
Markéta, když byla ještě 4 letým dítkem a byla poučena o kří
ži a Spasiteli, který za nás na kříži trpěl a zemřel. Tato slova
dítěte ukazují nám dobře cestu, jakou máme odvděčovati se

svémuKristu. Spasiteli a jak mujeviti lásku. Chci býti tvůj,
tvá, můj Spasiteli, ty jsi mne vykoupil, stal jsi se z lásky ke
mně člověkem a obětoval jsi za mne krev svou; já tobě podá
vám své srdce, nechť tobě bije a tobě žije až do posledního
úderu; nechť duše má tobě náleží pro všecky věky!
TIT. Věřím v Ducha svatého. Toť třetí pravda.

Duch svatý je Bůh, třetí Božská Osoba. Sv. Jan, miláček
Páně, praví: »[ři jsou, kteří svědectví vydávají na nebi: Otec,
Slovo a Duchsvatý, a ti tři jsou jedno« (I. 5, 7).

Duchsvatýje Bůha náš osvětitel

a posvětitel.

Je osvětitel. Sv. apoštolové nerozuměli mnohému, čemu
Spasitel je učil: ba Kristus Pán při poslední večeři Jim 1 řekl:
»Ještě mnoho mám mluviti vám. ale nemůžete snésti nyní.«
A přislíbil jim Ducha svatého. »Utěšitel pak, Duch svatý, kte
réhož pošle Otec ve jménu mém.tenf vás naučí všein včcem.«
A jako apoštolové, tak i všichni ostatní učedníci Páně a všichni
4*
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věřící, potřebují Ducha svatého. Jaké dobrodiní dává Duch sv.
člověku svým světlem!
A posvěcuje nás. Posvěcuje na křtu sv., jak označil sám
Spasitel, když prav il: »Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Du
cha svatého, nemůže vjíti do království Božího:« i v jiných
svátostech. Sv. apoštol Pavel píše proto ke Kor.: »Obmyti jste.
posvěceni jste, ospravedlnění jste ve jménu Pána našeho Ježíše
Krista a v Duchu Boha našeho« ([. 6, 11).

Ale více ještě. Duch svatý činí si nás svými
chrámy a svými příby tky. Sv.Ap.Pavelpíšev téže

ep. ke Kor.: »Zdaliž nevíte, že údové vaši jsou chrám Ducha
svatého, jenž jest ve vás« (6, 19). Jaká to pravda vznešená
a spolu vážná! Vznešená, protože býti příbytkem, chrámem
Ducha svatého, je nade vše pomyšlení veliká důstojnost; a
vážná proto, že máme spolu povinnost, abychom Ducha sva
tého nezapuzovali hříchem. A proto: varuj se hříchu, to nám
volá tato veliká pravda o Duchu svatém. Sv. Maria Magdaléna
de Pazzis, když ležela na smrtelném lůžku, a vzpomněla na
těžký hřích, zvolala: »Odcházím ze světa, a čeho jsem nikdy
nemohla pochopiti a ani nyní pochopiti nemohu, je, jak je
možno, aby člověk dopustil se těžkého hříchu!« Ano, hříchem
vypuzuje člověk Ducha svatého ze sebe, činí ohavnost spuštění
na mistě svatém.
To je tedy víra naše, jež dnešním svátkem se nám oživuje
v mysli: věřím v Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Zachovejte si vždycky tuto víru! Nechť je vodítkem a
světlem vašeho života.
Ve jménutří Božských Osob, Otce i Syna i Ducha svatého,
byli jste dle rozkazu Páně pokřtění; ve jménu jich udílí se
vám rozhřešení a jiné svátosti; a když člověk umírá, modlí se
církev: Putuj, duše křesťanská, z tohoto světa ve jménu Boha.
Otce všemohoucího, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista.
Syna Boha živého, který za tebe trpěl. ve jménu Ducha sva

tého, kterýti byl dán.

Kéž duše vaše, až doputuje tímto slzavým údolím, odejde
čistá k Bohu trojjedinému! Amen.
JAK SE K NÁM SKLÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
„Učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce
1 Syna 1 Ducha svatého.“
Mat. 28, 19.

V roce církevním slavíme svátky mnohé; slavíme dobu ad
ventní se svátkem vánočním, kdy se nám projevuje Bůh Otec.
který nám dává Syna svého; slavíme dobu postní se svátkem
velikonočním, kdy se nám projevuje Bůh Syn, který za nás
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trpěl a nás vykoupil; slavíme svátky svatodušní, kdy se nám
projevuje Duch svatý, který na nás sestupuje, aby nás osvítil
a posvětil.
Dnes, v den nejsvětější Trojice Boží, vyvádí nás církev
sv. jako na vysokou horu, abychom znova přehlédli všecky ty
svátky, jež jsme v církevním roce slavili, a abychom pospolu
oslavili Boha Otce i Syna, i Ducha svatého.
Tři osoby Božské a jeden Bůh — to je tajemství naší sv.
víry. Proniknouti ho na světě nikdo nemůže a nemožno ho
tedy laké vysvětlovati. Z té příčiny také jiný předmět vyvolil
jsem si k dnešní řeči své, kterou mám konati na oslavu nejsvě
tější [rojice a pro vaše poučení; chci mluviti o tom: jak se

nám sklání nejsvětější Trojice.
v

Jak se k nám sklání nejsvětější Trojice.
Mám-li odpověděti na to jasně a krátce, mám jediné slovo
pro to: s láskou.
>»Nejmilejší,Bůh jest láska«, volá sv.
apoštol Jan ve své epištole. S láskou se sklání k nám Bůh Otec
i Syn i Duch svatý. Uvažujme o tom!
T. Bůh Olec sklání se s láskou k nám. Z čeho poznáváme
tuto lásku?
1. Přede vším ze stvoření.
Vzpomeňme, co je psáno
v Písmě sv.: »Řekl také Bůh: Učiňme člověka k obrazu a po
dobenství svému.« Tebe tedy stvořil Bůh k svému obrazu; je
netoliko Bohem tvým, nýbrž i Otcem. »Protož vy takto se bu
dete modliti: Otče náš«, pravil Spasitel.
Bůh Stvořitel. Bůh Otec náš! V jaké to lásce se k nám
sklonil, když nás stvořil!
A vzpomeňme dále, k čemunás stvořil: abychom byli na
věky blaženi a šťastni. Ó Pane. Stvořiteli náš, jaká byla pří
čina, že jsi nás pro věčnou blaženost stvořil? Odpověď je jed
noduchá: žádná příčina, jediná láska vedla Boha Otce k tomu,
aby nás povolal do života pro věčnou blaženost.
Hledte, jakou má pravdu sv. ap. Jan, když volá v dnešní
(nedělní) ep.: »Nejmilejší. Bůh jest láska!«
2. Však dále ještě o lásce Boha Otce. Člověk od Boha se
odvrátil, sveden svůdcem. Měl na věky propadnouti záhubě.
Propadnul? Ne! Bůh Otec opět se k němu sklonil, opět s lás
kou, a to takovou láskou. že nelze velikosti její ani pochopiti.
Co učinil Bůh? Kristus Pán, Syn Boží. sám na to odpovídá:

»TakBůhmilovalsvět,že Syna svého jednorozené

ho dal, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život
věčný« (Jan 3, 16). Mohl Bůh Otec více ještě učiniti? Mohl
ještě větším způsobem prokázati svou lásku, s jakou se sklání
k nám? Miláček Páně, sv. Jan. píše proto nadšeně v dnešní sv.
ep.: »Nejmilejší, Bůh jest láska. V tomť se ukázala láska Boží
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k nám, že Syna svého jednorozeného poslal Bůh na svět, aby
chom živi byli skrze něho. V tomť jest láska; ne že bychom
my byli Boha milovali, ale že on prve miloval nás. a poslal
Syna svého v milostivou oběť za hříchy naše.«
3. A mámejli ještě uvažovati o dalších důkazech lásky
Boha Otce k nám, byla by jich řada nesmírná. Vzpomeňte. ko
likrát se k nám sklání Bůh ve svém milosrdenství; urazili jsme
ho, těžce jsme zhřešili, a Pan dobrý sklání se a odpouští nám.
když se k němu upřímně obrátíme. A co darů jiných nám dá
vá! Každé sousto chleba, kterým se nasycuješ, každý kus odě
vu, kterým se šatiš, každý den života, ba i každý dech je da
rem Božím — Bůh ti z lásky vše ponechává.
Poznejme, dr. v Kr., s jakou láskou Bůh Otec se sklání
k nám!
II. A uvažujme nyní, jak Bůh Syn se sklání k nám s láskou.
Prve jsem mluvil o lásce Boha Otce výroky ze sv. Písma;
nyní na označení lásky Boha Syna ukáži vám obrazy — ovšem
ze skutečnosti.
Pojďme nejprve do Betlema. Ve chlévě, kde pastýři mívali
stáda, jsou jesle a v jeslích děťátko. Chudé dítě — podle něho
chudá matka a chudý muž. Kdo je to dítě, co tu leží ve chlévě,
na trošce suchého sena v dřevěných jeslích? Je to přece něco
zcela zvláštního: dítě narozené ve chlévě! Kdo je to dítě?
Pojďme na luhy betlemské, kde pastýři hlídají svá stáda. Je
noc a pojednou jasnost Boží obkličuje pastýře a anděl Páně
zjevuje se jim a praví jim ustrašeným: »Nebojte se, neb aj,
zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu; nebo
narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě
Davidově. A toto vám bude znamením: naleznete nemluvňátko
plénkami obvinuté a položené v jeslích«. A hle: »Hned bylo
s andělem množství vojska nebeského, chválících Boha a řkou
cích: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle.« Slyšeli jste, dr. v Kr., tu zvěst? Víte, kdo je to dítě, co
leží v Betleměve chlévě v jeslich? Je to Syn Boží, Spasitel náš!
Tolik se sklonil ke člověku! Jaká je to láska!
A přeletme nyní v duchu dobu 55 let a pojďme do Jerusa
lema, do večeřadia, kde Spasitel, Syn Boží, slaví se svými apo
štoly posledně velikonočního beránka. Vizme, co činí: Pán
boře chléb do svých rukou, dobrořečí a láme a podáváá apošto
lům. řka: »Vezměte a jezte, totoť jest tělo mé, které se za vás
vydává. To čiňte na mou památku.« A pak béře kalich a opět
dobrořečí a podává apoštolům. rka: »Totoť jest krev má No
vého zákona, která za vás vylita bude. To čiňte na mou pa
mátku.« Co tu ustanovuje Pánf Něco ustanovuje, to je patrno
z jeho
slov: »To
čiňteneskonale
na mou památku.
Čo tedy ustanovuje?
Ó,
nesmírně
mnoho,
mnoho! «Ustanovuje
zde oběť
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mše sv., chce dále a stále snášeti se k lidstvu na oltař. aby se
tu v lásce nevýslovně podával Otci nebeskému za nás. Ústano
vuje zde dále sv. přijímání, jeho láska je tak veliká, že chce se
nám podávati i za pokrm, abychom v něm žili a on v nás. Ústa
novuje zde nejsvětější Svátost, aby stále přebýval mezi svým
lidem. »Nejmilejší, Bůh jest láska«, praví sv. Jan. Ó, v pravdě,
láska Boha Syna je nade vše pomyšlení veliká.
A ještě jeden obrázek, abychom viděli, jak se k nám sklá
ní Boží Syn. Pojďme v duchu na horu Golgotu o Velikém pátku
v době velikonoční. Na hoře Golgotě uzříme 3 kříže, na nich
tři ukřižované. Nejstrašněji vypadá ten, který je přibit na
kříži prostředním: jeho tělo, děsně rozdrásáno od hrozného
bičování, na hlavě koruna z trní, všichni se mu s křikem rot
hají a posmívají, jen matka jeho a několik věrných přátel.
kteří jsou tu přítomni, hledí s nevypravitelným bolem a žalem
na něho. Kdo je tento ukřižovaný? Na něm se úplně naplňují
slova prorocká, která napsal prorok David o budoucím Spasi
teli: »Já pak červ jsem a ne člověk, pohanění lidí a povrhel

obce... Všichni vidouce mne, posmívali se mně... Zbodli ruce

mé i nohy mé, sčetli všecky kosti mé . . .« Kdo je tento ukři
žovaný“ Ach ano, jest to Spasitel náš. Syn Boží. Hleďte zmu
čenou jeho hlavu, je skloněná; ke komu je skloněná? K tobě.

můj příteli, k nám všem! Hleďte, ruce jeho rozpjaté, po kom
jsou rozpjaté? Po tobě, můj příteli, po nás všech! Hleďte srdce
jeho probodené, pro koho v něm ta rána, pro koho v srdci
misto? Pro tebe, pro nás všecky! Ó, můj Spasiteli, v jaké to
lásce se skláníš k nám!
A Spasitel vstává pak z mrtvých a dává hned své církvi
moc odpouštěti hříchy, aby žádný nezahynul, když se znova
prohřeší. A vstupuje Pán na nebesa, ale přikazuje učedníkům:
»Učte všecky národy, křtice je ve jménu Otce i Svna i Ducha
svatého.« o vše pro nás, milí př.; s jakou láskou Syn Boží
sklání se ke človčku!
JIL.A uvažme ještě lásku Boha Ducha svatého. Člověk slabý
tvor se zrozuje, ale pro hřích prvého člověka duše jeho není
zcela čistá, je zatížena hříchem dědičným. A nad hlavou toho
dítka pojednou vznáší se z ustanovení Spasitele ruka knězova
a leje vodu na ni a kněz praví: »Já tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Ducha sv.« Co se tu dějeť Ó,kdybyc hom tam mohli
viděti, co se tu děje! Ale víra nám praví vše. S duše dítěte mizí
skvrna, a do dítěte sestupuje Duch svatý. Duch svatý činí si
z dítěte svůj chrám. Ó, m. př., jaká je to láska Ducha svatého!
Snad nepochopitelná, ale přece pravdivá. Slyšme jen, co praví
sv. ap. Pavel v ep. ke Kor.: »Zdaliž nevíte, že údové vaši jsou
chrám Ducha svatého, jenž jest ve vás?« (I. 6,.19.) Chrámem
I>ucha svatého stavá se člověk! Je to láska nevypravitelná, a to
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tím vice, když víme, že tu také podmínka věčné spásy; nebo
Kristus Pán výslovně pravil: »Nenarodí-li se kdo znova z vody
a z Ducha svatého, nemůže vjíti do království Božího.«
A vzpomeňme dále na život člověka. Člověk je obklopen
v životě
zlem
a mnohým
světla,
abymnohým
jasně víru
poznával,
a síly,svoděním.
aby obstál,js a mu
ohněpotřeba
lásky,
aby dle vůle Boží byl živ. A hleďte, nad těmi, kteří přijali
Kristův křest, vznášejí se, když vyspěli, ruce biskupovy
v modlitbě a pak se skládají na jeho hlavu a na čele se mu činí
kříž sv. křižmem a z úst biskupových zaznívají svátostná slo

—va udílí
sesvátost
biřmování.
Acosetuděje?
Duch
svat
opět sestupuje na člověka, aby mu dal ty dary nebeské, kte
rých svět dáti nemůže, ale kterých pro spásu tolik je potřeba:
světlo a sílu a oheň lásky!
A člověk v životě někdy zhřeší. Byl by ztracen pro věč
nost, kdyby mu nebyla dána pomoc. A hleďte, člověk přichází
kajícně a vyzná se, a ruka knězova činí nad ním kříž a zazní
nad ním slova podle moci od Spasitele, kněžím dané: »Roz
hřešuji tě od hříchů tvých ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.«
Co se tu děje? Ó, vy pochopujete, dr. v Kr., ale přece nevidíte
toho, co se tu stává: Duch svatý sestupuje opět v duši člověka,
posvěcuje ji, roucho svatební, které bylo dáno člověku na křtu
sv., opět se na duši zaskvívá nebeskou krásou a světlem.
Tak se sklání Duch svatý ke člověku.
»Nejmilejší, Bůh jest láska«<,volá v dnešní sv. ep. sv. Jan.

Ano, v lásce neskonalé sklání se k nám nejsvětější Trojice:
Bůh Otec i Syn i Duch svatý.
Á co z toho pro nás následuje?
Máme
viděti své štěstí! A máme také hořeti láskou k Bohu
trojjedinému! Láskou vděčnou, upřímnou!
»Za to se modlím, aby láska vaše víc a více se rozmáhala,«
píše sv. ap. Pavel v ep. k Filip. (1, 9). Já, m. př., také se za to
modlím, aby láska vaše k Bohu Otci i Synu 1 Duchu svatému
víc a více se rozmáhala, abyste v té lásce došli všichni života
věčného. Amen.
DOBRODINÍ OTCE I SYNA, I DUCHA SVATÉHO PŘI KŘTU
SVATÉM NÁM UDĚLENÁ.
„Učte všecky národy. křťíce je ve jménu Otce
1 Syna, 1 Ducha svatého.“
Mat. 28. 19.

»Jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého.« To byl poslední rozkaz, jejž Kristus
Pán dal apoštolům.
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Také my. přátelé drazí, všichni jsme pokřtění ve jménu
nejsvětější Trojice. Než bohužel, tak mnohdy na ten svůj křest
sv. zapomínáme; tok málo pamatujeme na dobrodiní a na
hodnost, jichž se nám na křtu sv. dostalo! A přece na křtu
sv., jehož se námdostalo, všecky tři božské osoby: Otec j Syn
1 Duch svatý měly účastenství!
Rád bych ve vaší paměti dnes dobrodiní, jichž se nám na
křtu sv. dostalo, oživil, abyste znova poznali a uvážili, čeho
se vám křtem sv. dostalo, k jak vysoké hodnosti byli jste
křtem svatým povoláni. a abyste znova vděčnost ve svém srdci
za milost sv. křtu vzbudili.
Poněvadž dnes slavíme svátek Nejsvětější Trojice, budu
vykládati, jakých dobrodiní se nám dostalo na křtu svatém
1. od Boha Otce,
2. od Boha Syna,
3. od Boha Ducha svatého.
*

Ve jménu nejsvětější Trojice přikázal Kristus Pán apo
štolům udělovati křest sv. Věc ta zajisté má velký význam.
Nebo nesmírná jsou dobrodiní, která nám každá z božských
osob při křtu sv. uděluje.
1. Čeho nám uděluje Bůh Otec?

Odpoušlí nám naše hříchy a přijímá nás za své dítky.
Každý člověk, když se narodí, přináší si na svět hřích
dědičný. Jest to ono smutné dědictví, na které vzpomíná král
David v žalmu 50. slovy: »Nebo hle, v nepravostech počat
jsem a v hříších počala mne matka má.« A dokud jsme byli
v tomto hříchu dědičném, byli jsme ovšem také tvory Božími,
ale spočívala na nás kletba. kterou vyřkl Bůh nad prvními
rodiči a která uvalila na nás časnou i věčnou smrt. »Byli jsme
synové hněvu«, praví o tom sv. apoštol Pavel (Efes. 2, 3).

A hle, na křtu sv. dědičný

odpustil;

hřích se nám

a kdo ne hned po narození byl křtěn, nýbrž

později, kdy už měl duši stiženou i jinými hříchy — i vše

cky

tyto

hříchy

křtem sv. byly mu smazány! Sám

Bůh připověděl už dávno takovéto obmytí lidu ústy proroka
Ezechiele: »Vyliji na vás vodu čistou,« praví. »a očištění bu
dete ode všech poskvrn svých« (36, 25). Hříchy naše byl

nám odpuštěny.a se hříchemi všecky

hněvu stali

jsme se dítkami

tresty.

Z dítek

Božími. BůhOtecse

k nám při křtu svatém sklonil, a takřka nás objal jako milo
vané dítě své; křtem svatým vše nám bylo přivlastněno. co
Kristus Pán nám smrtí svou zasloužil; křtem sv. stali jsme
se dědici království nebeského!
Jaká to radost. přátelé drazí. jak nesmírné dobrodiní Boha
Otce při křtu sv.! Proto volá sv. Jan, miláček Páně: »Pohleďte,
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jakou lásku prokázal nám Otec, (totiž) abychom synové Boží
sluli 1 byli« (I. 3, 1).

Sv. Ludvík, král francouzský, velice krásně označoval,
jak pro tuto příčinu křtu sv. velice si váží. Každé dítě své,
když bylo pokřtěno, brával radostně do náruče a líbaje je.
říkal: Dříve jsi bylo jen mým dítkem, ale nvní stalo jsi se
i dítkem Božím! Také rád chodíval do malé kaple zámecké
v Posiaku, kde bvl pokřtěn. a tam u křtitelnice konával vrouc
né modlitby. Kdysi se ho tázali, proč raději nenavštěvuje
nádherný chrám v Remeši, kde byl na krále korunován“ Načež
odpověděl, v Remeši že obdržel korunu královskou a „právo
na pozemské království: ale v Posiaku, kde byl křtěn, že uči
něn byl dítkem Božím a obdržel právo na dědictví nebeské.
2. Přistupuji ke druhé otázce: Jaké dobrodiní Bůh Sym

na křtu svatém nam udělil?

Odpovímkrátce na tuto otázku: na křtu

sv. byli

jsme přijati do církve, za údy církve.

Pochopujete, jakým štěstím jest, býti údem svaté církve?
Kristus Pán dal církvi své tak nesmírně mnoho milostí! Vzpo
meňte na Oběť mše svaté, která se obětuje za živé i zemřelé;
jakých milostí duše člověka mší svatou nabývá! Vzpomeňte
na sv. svátosli: ve svátosti biřmování uděluje se nám posila,
abychom zvláště víru stále vyznávali a podle ní byli živi;
ve svátosti pokání, když se prohřešíme, očekává nás Spasitel ve
svém služebníku, knězi, a přijímá nás na milost laskavě, jako
když dobrý pastýř nalezne zbloudilou ovečku; v nejsv. Svá
tosti Oltářní sám se nám podává Spasitel za pokrm a tak ve
liké zaslíbení činí každému, kdo Jej přijímá: »Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm... Kdo jí chléb
tento, živ bude na věky« (Jan 6, 57, 59); ve svátosti posled
ního pomazání, když jsme nemocni, tak důležitá posila a po
moc se nám podává, dle slov sv. apoštola Jakoba: »Stůně-li
kdo z vás, uvediž (k sobě) kněze církve, a ať se nad ním

modlí, mažíce jej olejem ve jménu Páně; a modlitba víry
uzdraví nemocného, a polehčíť jemu Pán, a jestliže jest ve
hříších, budou mu odpuštťěny« (5, 14—15):;ve svátosti svěcení

kněžstva se nám zřizují kněží, kteří by nám ve jménu Páně
přisluhovali; ve svátosti stavu manželského uděluje se man
želům zvláštní milost pro tento stav! Pomněme dále na od
pustky, jimiž sv. církev nás oblažuje; pomněme, jak církev
svatá stará se o nás od kolébky až do hrobu — a tohoto vše
ho štěstí dostává se nám proto, že na křtu sv. stali jsme se
údy této sv. církve. že na křtu sv. Kristus Pán nás přijal do
svého království zde na zemi.
Jak velikého dobrodiní dostalo se nám tedy od Boha Syna
na křtu svatém!
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3. A jakého dobrodiní se nám dostalo na křtu od Ducha
svatého?
Milosti posvěcující! Posvětil nás — dostali jsme roucho

svatební, které st máme donésti k hostině nebeské »Obmyti
jste,« volá sv. apoštol Pavel, »posvěceni jste... ve jménu Pána
našeho Ježíše Krista a v Duchu Boha našeho« (L Kor. 9, 11).
Ale co dále ještě: Duch svatý učinil nás svým příbytkem,
svým chrámem, jakož volá tentýž sv. apoštol: »Zdaliž nevíte,
že údové vaši jsou chrám Ducha svatého, jenž jest ve vás?«
(I. Kor. 6, 19.)

Přátelé drazí, dovedete oceniti toto dobrodiní Duchasv.?
Duše vaše, skvěle ozdobena na křtu sv., učiněna příbytkem
Ducha sv.! »Ó, křesťane,« volá sv. papež Lev I., »poznej vy

sokou důstojnost, jaké se ti dostalo, když jsi byl učiněn pří
bytkem Božím!«
Ta jsou tedy dobrodiní, jichž se nám, rozmilí v Kristu,
dostalc na křtu sv. od Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Vzpomínejme na tato dobrodiní často a děkujme za ně Bo
hu trojjedinému. Ale vzpomínejme si také. jak my jsme se
proti Bohu trojjedinému za výšezachovali? Bůh Otec nás uči
nil na křtu svatém dítkami svými — zdali také jako dobré
dítky se k Otci nebeskému chováme? Dobré dítky mají radost
v plnění vůle otcovy — také my vůli Otce nebeského tak rádi
plníme? Bůh Otec učinil nás na křtu sv. dědici nebeského
království —-zdali pak jsme toto převzácné dědictví už sami
nepromrhali? Bůh Syn přijal nás na křtu svatém do církve
své — zdali pak také církve Jeho jsme poslušni? Zdali snad
sami svými skutky se z ní nevylučujeme? Bůh Duch svatý dal
nám na křtu svatém překrásné roucho svatební — kolikráte
snad už jsme je hříchem poskvrnili! Duch svatý učinil nás
na křtu svatém svým příbytkem — zdali však nesídlí v nás
na místě Ducha svatého nyní ďábel?
Hle. jak vážné myšlenky budí vzpomínka na křest svatý
a na dobrodiní, jež nám na křtu svatém byla udělena.
Nezůstaňme pouze u těch myšlenek, ale napravme se.
v čem jsme pochybili. Buďme zase dobrými dítkami Božími,
ve sv. zpovědi přichylme se k dobrému pastýři, Ježíši Kristu,
upřímným pokáním svatební roucho si očistíme a buďme zase
příbvtkem Ducha svatého!
Končím řeč svou vroucným voláním: Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému. jakož bylo na počátku, nyní i vždycky,
a na věky věkův. — Amen.
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CO NÁM PŘIPOMÍNÁ KŘÍŽ NA ČELE, ÚSTECH A PRSOU.
„Učte všecky národy, křlíce je ve jménu Otce
1 Syna 1 Ducha svatého.“
Mat. 28, 19.

»Učte všecky národy. křtíce je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého.« Takový rozkaz dal Kristus Pán apoštolům,
když už se ubíral na nebesa.
Rozmilí v Kristu, my všichni jsme také byli ve jménu nej
světější Trojice pokřtěni; nám všem ve jménu nejsvětější
Trojice uděluje církev svatá sv. svátosti, neboť kdykoli je
uděluje, žehná nás vždy sv. křížem a nejsvětější Trojici jme
nuje; ve jménu nejsvětější Trojice budeme požehnáni křížem

svatým,
robu. až nás ukládati budou k odpočinku poslednímu do
Žehnati jiného nebo sebe znamením sv. kříže ve jménu
nejsv. Trojice jest zvyk již prastarý. Vykládá se v Písmě sv.,
že již Kristus Pán, když vstupoval na nebesa, žehnal apoštoly
(Luk. 24, 51); a pověst dí, že tak činil znamením sv. křiže. Sv.
apoštol Pavel uzdravil jednoho slepce tím, že mu požehnal
obě oči znamením sv. kříže; o sv. Janu apoštolu vykládá spi
sovatel Nicefor, že když umíral, požehnal se sv. křížem; sv.

Jan Zlatoústý, biskup cařihradský, který žil ve 4. století, na
pomíná rodiče, aby učili dítky své žehnati se křížem: »Učte
dítky své,« praví (hom. 12. in 1. Cor.), »dělati křížek na čele;
ba spíše ještě, dokud malé ručky jejich nejsou toho schopny,
sami jim křížek dělejte.«
I my často křížem sv. ve jménu nejsv. Trojice se žehnáme;
činíme tak zvláště před modlitbou a po modlitbě, před těžkou
prací, v každém nebezpečíí, a děláme kříž na čele, ústech
i prsou, vyslovujíce při každém jméno Božské osoby: Otce,
Syna i Ducha svatého.
Abyste však. nejmilejší, vždycky s prospěchem křížem
svatým se žehnali, chci vám dnes vyložiti, co tento trojí kříž

námpřipomíná:kříž na čele, ústech

a prsou.

še

1. Kříž na čele připomíná nám toto
naučení: Křesťane,
v Ov.

přemýšlej často a rád o kříži Kristově.

Ten kříž tak mnoho nám znamená! Znamená nám naši spá
su, naše vykoupení; znamená však i cestu, kterou kráčeti
máme k nebesům. Kříž jest jako kniha, ze které nejlépe se na
učíme, jak žíti.
Ke sv. Bonaventurovi, tomuto velikému učiteli církevnímu
a velikému světci, který vydal mnoho spisů plných hluboké
moudrosti a zbožnosti, přišel jedenkráte přítel jeho ne méně
učený a zbožný, sv. Tomáš Akvinský, a tázal se ho, odkud se
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naučil té moudrosti a dojemné zbožnosti, kterou vynikají jeho
spisy, tak že všichni široko daleko se jim podivují? Ze které
knihy tuto učenost a zbožnost čerpal? Sv. Bonaventura ujal
ho za ruku a vedl jej ke kříži, na stěně visícímu; a ukazuje
prstem na sv. kříž, pravil mu: »To jest ona kniha, ze které
jsem se všemu naučil; to jest ona nejdokonalejší a nevyčer
patelná kniha, ze které jsem vzal, co jsem psal.«
A věru, pravdu děl sv. Bonaventura; kříž jest nejlepší
kniha, ze které se můžeme učiti. Jest to kniha, psaná krví Je
žíše Krista, ze které i my musímese učiti, chceme-li jedenkráte
dospěti do vlasti nebeské, kterou nám Spasitel předrahý právě
před smrtí svou na kříži otevřel.

Aproto
čítejme
rádi
ztéto
knihy,
přemýšle
rád

o kříži Kristově! A kdykoli činíme na čele znamení sv. kříže,
připomeňme se vždycky, že jest naší povinností, na kříž Páně
pamatovati a o něm přem“ýšleti.

2. Kříž na ústech nám připomíná poučení: Křesťane,

vyznávej vždycky kříž Ježíše Krista!

Vždyť ten kříž co z nás učinil! Byli jsme dříve otroky
hříchu, otroky ďábla; ale křížem byli jsme vykoupeni a stali
jsme se dítkami Božími, dědici království nebeského. Proto
rádi a veřejně vyznávejme vždycky kříž Ježíše Krista; hlasme
se k němu vždycky neohroženě a budiž nám chloubou naší
podle slov sv. apoštola Pavla: »Ode mne pak odstup to, abych
se chlubil, leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista« (Gal. 6, 14).
Sv. Longin byl onen žoldnéř, který probodl bok. Ježíše
Krista ukřižovaného. Vida však znamení a divy, které se staly
při smrti Páně, kdy země se třásla, skály pukaly, slunce se
zatmělo a mrtví vstávali z hrobů, poznal, že Ježíš Kristus je
skutečně Syn Boží a uvěřil v Něj pevně. Víru svou neohroženě
vyznal a pak i mezi svými všude hlásal. Když pak byl pro toto
hlásání víry polapen a předveden před pohanského vladaře
Oktavia, vyznal tu neohroženě: »Jsem křesťan! Dříve jsem
byl otrokem hříchu, ale nyní učiněn jsem svoboden křížem
Ježíše Krista; dříve jsem sloužil světu, ale nyní vše jsem opu

stil a sloužím Kristu.« Pro toto vyznání víry byly mu vytlu
čeny zuby a vyříznut jazyk; naposled pak byl sťat.
Í my. rozmilí v Kristu. vyznávejme vždycky neohroženě
ústy svými kříž Ježíše Krista; jeť to znamení spásy naší a vy
koupení našeho!
3. Kříž na prsou konečně připomíná: Křesťane,
mi

luj kříž Ježíše Krista!

Ten Spasitel drahý z pouhé lásky k nám nesl svůj těžký
kříž a z lásky k nám na něm vykrvácel; učinil úplně, jak sám
byl pravil: »Většího milování nemá žádný nad to, by kdo ži
vot svůj položil za přátele své« (Jan 15. 13).
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Rozmilí v Kristu, jak my mutu lásku oplatíme? Oplaťme
ji zase láskou! Milujme Spasitele svého nade všecko, z celého
srdce, ze vší duše a ze vší mysli své; nedejme si lásku k němu
žádným pokušením, žádným přemlouváním bezbožníkův vy
rvali.
Jak krásný příklad této lásky k ukřižovanému Spasiteli
dali nám všichni svatí mučedníci!
Svatý Ignác, biskup Antiochenský, byl už stařečkem osm
desátiletým. když byl odsouzen pro víru svou k mučednické
smrti; měl býti předhozen dravé zvěři. Dříve však, než byl
dravcům předhozen, mučili ho pohané všemožnými mukami,
aby ho přinutili obětovati modlám a potupiti kříž Ježíše Krista.
Soudce pohanský křičel ve zlosti k pochopům takto: »Roze
vřete ruce jeho a naplňte je ohněm; voďte ho bosého po žha
vém uhlí; nalejte mu do úst vřelé vody a uvidíme, neuhasne-li
v něm láska k jeho ukřižovanému Kristu.« Zmužile na to od
pověděl sv. biskup stařeček takto: »Ani plápolající oheň. ani
vroucí voda nejsou s to, aby ve mně uhasily lásku k mému Spa
siteli, který za mne na kříži zemřel.« A vskutku, jeho láska
k ukřižovanému Spasiteli byla nepřekonatelná: skonal jako
mučedník lásky ke sv. kříži!
I my, rozmilí v Kristu, mějme podobnou horoucí lásku ke
svému ukřižovanému Spasiteli!
To je tedy troje naučení, které nám připomínají kříže, jež
Il
iníme ve jménu nejsvětější [rojice na čele, ústech a prsou;
Í
říž
na čele připomíná: přemýšlej často a rád o kříži Je
Sai
NGN

še Krista; kříž na ústech: vyznávej vždycky kříž Je
Krista; kříž na prsou: miluj kříž Ježíše Krista.

lP še

Vzpomeňte si vždycky, přátelé drazí, na toto učení, když
sv. křížem se žehnáte; a tento kříž svaty bude vám také jed
nou na věčnosti spásou. Amen.
DOBRODINÍ BOŽSKÝCH OSOB A NAŠE POVINNOSTI.

„Učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce

i Syna i Duchasvatého.“

Mat. 28, 19.

Poslední rozkaz, který Kristus Pán dal apoštolům, když
již vstupoval na nebesa, byl, aby učili a křtili: »Jdouce, učte
všecky národy. křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.«
Ve jménu nejsv. Trojice měli křtíti. Měli lid poučiti o bož
ských osobách, co učinil pro nás Bůh Otec i Syn i Duchsv.: a
pak když udělovali lidu tu velikou svátost křtu svatého, měli
lidu znova připomenouti všecky božské osoby a dobrodiní,
jichž se nám odnich dostalo, ale spolu i povinnosti, jaké my
k těm božským osobám máme.
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Rozm. v Kr., dnes konáme slavnost nejsv. Trojice. Jaký by
byl vhodnější předmět dnešního mého rozjímání. než abych
i já vám dnes znova uvedl na mysl osoby božské: dobrodiní,
jichž se nám od každé božské osoby dostalo, a povinnosti. jaké
my k těm božským osobám máme. Učirím tak k vašemu po
učení a povzbuzení.
,
I. Mnohé matky mají ve zvyku, že když učí dítky dělati
kříž, učí je spolu říkati při jednotlivých křížích na čele, ústech
a prsou slova: Ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.; spolu však
také učí dítky říkati. co která osoba božská nám učinila: Bůh
Otec mne stvořil, Bůh Syn mne vykoupil, Bůh Duch sv. mne
posvětil. V tomto opravdu krásném říkání máme naznačena
krátkým způsobem dobrodiní božských osob.

1. Bůh Otec mne stvořil.

Proč mne stvořil?K vůli

sobě, že mne snad potřeboval? Aby snad byl blaženější? Ni
koliv! Pán Bůh nepotřeboval žádného člověka, Pán Bůh nemů
že býti blaženější, protože je nejvýš blažený. Ale chtěl učiniti
tvora, kterému by sdělil svůj život, kterého by učinil účast
ným své blaženosti. Proto člověka stvořil. Neskonalá láska
vedla Ho k tomu. Jaké to dobrodiní, které málo kdy dosti
vážně uvažujeme! Bez Boha nebyl bych ničím. nebvl bych ni
kdy. Bůh mne proto učinil, abych byl blažen na věky!
Pozorujme ještě dále, jak Bůh člověka stvořil. Dal nám
vzácné dary: zrak, sluch, čich a pod. vlastnosti tělesné: ale dal
nám i duši nesmrtelnou, dal nám rozum, abychom mohli i jej
poznávati. Toť veliké dobrodiní první božské Osoby.

2. Bůh Syn mne vykoupil.

Prorok Isaiáš praví:

»Všichni my jako ovce zbloudili jsme« (33, 6). Jak Jsme a čím
jsme zbloudili? Tim jsme zbloudili, že hned první člověk od
Boha se odvrátil, zhřešil, a my jsme to smutné dědictví po něm

zdědili.
A tu snad prvého
připadne mnohému
pročMilípřá
jsme
imytenhřích
člověka otázka:
zdědili?
telé, to »proč« ponecháme Pánu Bohu; nemáme práva P*na
Boha v Jeho řízení snad volati k jaké zodpovědnosti. Nutno
nám spokojiti se, co uvadí prorok Isaiáš jako výrok Boží:
»Nejsou zajisté myšlení má myšlení vaše ... nebo jako pový
šena jsou nebesa od země, tak povýšena jsou .. . myšlení má
od myšlení vašich« (53,8—9). Ale ja k ten hřích člověka prvé
ho dědíme, můžemesi znázorniti. Byl otec zámožný a měldít
ky; oddal se však marnotratnictví, opilství, statek promrhal a
upadl v bídu a chudobu. Dítky jeho pak chudobu a bídu po
něm zdědily. Také my všichni zdědili jsme chudobu a bídu,
1. j. hřích, po prvním člověku. »Všichni my Jako ovce zblou
dili Tsme.« Nebe ztraceno. a věčné utrpení, věčná bída podí
lem lidstva.
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Ale smiloval se Bůh. Poslal svého Syna. Z lásky k nám
Syn Boží sestoupil s nebe, stal se člověkem a vykoupil nás. Jak
nás vykoupil? Lidstvo mělo mnoho trpěti: opuštěnost od Boha,
hrozné muky. To vše za nás trpěl Syn Boží. Opuštěnost od
Boha: i tento trpký trest Syn Boží podstoupil, trpěl, když na

kříži v jisté chvíli volal: Bože můj, proč jsi mne opustil! roz.
né muky vytrpěl; hrozné ponížení, byl trním korunován, bi
čován, ukřižován. Hřích člověka byla neskonalá urážka Boží,
a za takovou urážku padal neskonalý trest na lidstvo; Ježíš
Kristus tím způsobem tento trest neskonalý na se vzal, že, ač
byl Bůh, Syn Boží, přece podvolil se tak hrozným bědám.
To je dobrodiní druhé božské osoby.

3. Bůh Duch sv. mne posvětil.

Když jsem se na

rodil, duše má měla na sobě smutnédědictví, hříích prvého člo
věka. Od pekla, věčného trestu, byl jsem vykoupen krví Je
žíše Krista; nebe jsem měl otevřeno krví Ježíše Krista ale mé
duši scházelo roucho svatební, se kterým by mohla vejíti k ne-:
beské hostině; scházela jí úplná čistota, svatost; bylo potřeba.
aby byla posvěcena. A k posvěcení duše ustanovil Kristus Pán
křest: »Učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna
i Ducha sv.« Čo se děje na křtu sv.? Duše se obmývá od hří
chu dědičného — Duch svatý ji zde posvěcuje. A tím získává
duše přístup k nebeské hostině. Proto také Kristus Pán pra
vil k Nikodémovi: »Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha
sv., nemůže vjíti do království božího« (Jan 3, 5).
Duch sv. mne posvětil — toť dobrodiní třetí božské osoby.
IN.A když jsme si tato dobrodiní všech tří božských osob
připomněli, připomeneme si také ještě povinnosti, jaké k nim

zu ta dobrodiní máme.

1. První povinnostjest: bud me vděčni!

Nevděčnéjest,

když jsem tvorem Božím, proti Stvořiteli, Otci nebeskému, se
vzpírati, jeho přikázáními povrhovati. Nevděčné jest, když
jsem vykoupen krví Syna Božího, tu krev na sobě mařiti a
snad se jí i rouhati. Nevděčné jest, když jsem byl posvěcen od
Ducha sv., to roucho svatosti odhazovati. promarňovati.
Buďme vděčni! Buďme vděční Bohu Otci, a vděčnost
alespoň tím ukazujme, že budeme ho vždy poslušni. Není těch
přikázání Božích tak mnoho, proč bychom je nemohli zacho
vávati? Proč bychom nemohli býti dobrými dítkami Otce ne
beského?
Buďme vdéčni Bohu Synu. Ježíši Kristu. Odplatiti lásku
Jeho, Krev Jeho nemůžeme nikdy. Čím mu ukážeme Aspoň
vděčnost? Občtujme mu své srdce, své tužby, své žádosti!
Neapolský král Alfons II. kdysi plavil se po moři a nešťastnou
nahodou spadnul do moře. Byl by utonul: ale jeden odvážný
lodník vrhnul se do moře a s nasazením vlastního života krále
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zachránil. Král pak mu dal za odměnu vyplatiti 16 zlatých.
Každý by mínil, že král by byl mohl svůj život výše ceniti, než
na 16 zl., a proto kdosi, když o tom uslyšel, zvolal: Eheu, ni
mis parum — oh, to je příliš málo! Milí přátelé, zde služebník
vykoupil krále; ale nás služebníky vykoupil král všech králů.
Syn Boží, z moře véčného zahynutí. Kdybychom mu mohli co
koliv nesmírného za to obětovati, vždy by platilo: Eheu, nimis
parum — oh, příliš málo! Ale vděčnost káže, abychom aspoň
byli vděčni, abychom aspoň to srdce své mu věnovali!
Buďme vděční Duchu svatému a to roucho svatební, které
nám dal na křtu sv., bedlivě si opatrujme. Duch sv. nám je
znova podává, kdykoli snad padneme — ve svátosti pokání nás
znova posvěcuje; ukažme vděčnost tím, že se přičiníme, aby
chom více nepadali, abychom se zachovali vždy čistí a svatí.
Toť tedy první povinnost naše k Bohu trojjedinému: buď
me vděčni!

2. A druhá povinnost: važme si — sebe i jiných.
Tu vážnost jsme povinni Bohu. Jsi dítko Boží, jsi vykoupen
krví Syna Božího, jsi posvěcen Duchem svatým — měj vážnost
k tomuto velikému svému postavení a chovej se vždy dle toho!
Ale i k jiným měj vážnost jako ke tvorům božím, vykoupen
cům Kristovým, posvěceným příbytkům Ducha svatého. Střež
se zkaziti bližního svého! Římský císař Augustus měl krotké
ho jelena, kterého dával vždy napásati v císařských zahradách
a pak pouštěti do volného lesa. Aby snad nějaký střelec tohoto
jelena nezastřelil, dal mu císař zavěsiti na krk zlatý nákrčník.
na kterém bylo napsáno: Noli me tangere, Caesaris sum
nedotýkej se mne, císařův jsem! Každý z nás, rozm. v Kr.
máme také na své duši znamení. čí jsme: že jsme Boha Otce
1 Syna i Ducha svatého. A to znamení volá také důraznými
slovy: Nedotýkej se mne! Běda ti, kdybys sám sebe zmařil,
nebo patříš Bohu: běda ti. kdybys jiného zkazil, nebo i on
patří Bohu trojjedinému! Važme si, m. př., sebe i jiných!
Končím rozjímání své rčením starodávným: Sláva Otci
i Synu i Duchusv., jakož byla na počátku. i nyní, i vždycky
až na věky věkův! Amen.

5-III
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Slavnost Božího těla.
VÝZNAM A ÚČEL TÉTO SLAVNOSTI.
„Tolo jest tělo mé, které se za vás vydává.““

Luk. 22, 19.

Když v roce 1902 rozhlaholily se zvony chrámu Páně sv.
Petra v Římě, aby zvukem svým zahájily slavnost Božího
Těla, podepsal veliký papež Lev XIII. okružní list ke všem ka
tolíkům celého světa — bo to poslední jeho okružní list — a
v tom listě třesoucí se rukou napsal stařičký velekněz tato
slova: »Nyní, když odcházím, jen jedno si přeji: rozníititi
všecka srdce k úctě nejsv. Svatosti.«
Plní se toto přání stařičkého velekněze. Důkazem toho
jsou tak četné slavnosti k úctě nejsv. Svátosti pocelém světě.
Jednou z nejpřednějších a nejkrásnějších je slavnost dnešní:
slavnost Božího Jěla. Není ovšem teprve od času Lva XIIÍ.;
založena byla už ve 13. století papežem Urbanem IV.
Dnes tato slavnost u nás také se koná. Aby se konala
lným uvědoměním a porozuměním, chci vám připomenouti,
jaký je její cíl a„význam. Je trojí: je to 1. oslava Spasitele
v nejsv. Svátosti, 2. projev víry a 3. projev radosti.
I. Oslava Spasitele, io je první cíl a význam dnešní slav
nosti.
Spasitel byl nejednou na světě oslaven — nebem i lidmi.
Hned, když se narodil, oslavovali jej andělé zpěvem: »Sláva
na výsostech Bohu«; vzpomeňte na křest Páně, kdy Duchsv.
vznášel se nad ním a s nebe zněl hlas: »Tento jest Syn můj
milý <; vzpomeňte na proměněčníPáně, kdy tentýž hlas byl sly
šen; na vzkříšení Páně, kdy andělé zvěstovali jeho z mrtvých
vstání. Nebe Pána oslavovalo. Ale oslavovali jej 1 lidé: vzpo

meňte.
chtěli
kdysi
králem.
nasytil pěn
chleby jak
tisícejejlidí;
anebo
jakýučiniti
slavný
vjezd když
mu připravili
Jerusaléma: metali mu na cestu ratolesti a volali Jásavě: Ho
sanna Synu Davidovu!
Pán byl oslavován na světě — ale byl také tupen. Děsně
tupen. V době umučení naplnila se na něm prorocká slova žal
mu 21.: »Já pak červ jsem a ne člověk, pohanění lidí a povrhel
obce. Všichni vidouce mne, posmívali se mně... .«
Dnešního dne, dr. v Kr., uchystává celý svět katolický
Spasiteli svému oslavu. Je to oslava, jaké jinak na světě není.
Bývaly a bývají na světě různé oslavy; vzpomeňte na slavné
vjezdy římských císařů do Říma, když dobyli velkého vítěz
ství, anebo na příjezdy panovníků do některé země nebo města
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— co tu bylo nebo bývá slávy! Ale což je to protioslavě, která
se koná Spasiteli dnešního dne! Ne jen v jednom městě se ko
ná, ne jen v jedné zemi, nýbrž po celém světě, ve všech dílech
světa. A kolik milionů lidí se jí zúčastňuje?
Spasitel přítomný v nejsv. Svátosti dlí stále tiše ve svato
stánku ve chrámě. Dnes vychází ze chrámu a celý svět stává
se chrámem, kde Spasitel kráčí. Kdysi v Jerusalémě uchystali

Pánu slavnostní vjezd, mnozí zástupovéjej provázeli a metali
ratolesti a volali Jásavé volání; dnes nesčetní zástupové na ce
lém světě provázejí Pána, zástupové různých národů a jazyků

a různých pletí: pleti bílé, rudé, černé . . .. a zpívají jásavé
písně.
Oslavuje svět Pána. A touto oslavou chce svět spolu podati
Pánu jakousi náhradu za vytrpěné hrozné pohany. Kdysi vo
dili Tě, Pane, potupně od soudu k soudu, od Annáše ke Kai
fáši, od Kaifáše k Pilátovi, od Piláta k Herodesovi — dnes jsi
nesen v nejvyšší úctě ke čtyřem oltářům, kde se li zpívají
slavnostní písně; kdysi provázeli Tě pochopi — dnes provázejí
Tě zástupové věřících všech stavů, plni nejhlubší pokory;
kdysi volali proti Tobě slova posměchu — dnes Ti zástupové
jásají ve chvalozpěvech; kdysi vtiskli na hlavu Ivou korunu
z trní — dnes ovíjejí oltáře Tvé věnci z kvítí; kdysi nesl jsi
kříž na horu Golgotu — dnes nesou Ti kříž vpředu průvodu
uprostřed vlajících praporů jako známku vítězství; kdysi rou
hali se Ti, když jsi visel povýšený na kříži — dnes vznášíš se
nad množstvím lidu. ale ten lid koří se Ti v prachu...
To je první cíl a význam dnešní slavnosti: oslava Páně.
II. A druhý cíl a význam: projev víry. Veřejný projev
víry.
Hned tehdy, kdy Pán byl na světě, dělili se lidé ve dva
díly: věřící a nevěřící. Byli věřící. kteří vyznávali Pánu: »Ty
jsi Kristus, Syn Boha živého;« na prvém místě byli to apošto
lové. A byli také nevěrci; a tito nevěrci nejen že sami Pánu se
i rouhali, nejen sami snažili se odstraniti Pána se světa, ale
naváděli k tomui jiné — vždyť jen vzpomeňte, jak o neděli
květné lid jásavě vedl Pána do Jerusaléma a volal mu »Ho
sanna« a několik dní na to sveden fariseji u domu Pilátova vo
lal: »Ukřižuj ho!«
A ten zjev je i podnes. Jsou věřící a jsou nevěřící. Věřící
vyznávají Pánu: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého: vyznávají
Pánu v nejsv. Svátosti: Pán můj a Bůh můj. Ale jsou také
nevěrci a ti nejen sami víru v Pána odmítají, nejen sami po
smívají se kříži Páně, posmívají se Pánu v nejsv. Svátosti, ale

navádějí a svádějí k tomu takéjiné...

a daří se jim leckdy

dílo, svedou mnohé: svedou dítky, svedou dorost, svedou též
i dospělé. Jak hrozné to dílo!
5%
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Dnes, v dnešní slavnost věřící lid na celém světě dává ve
řejně víru svou na jevo. »Ještě víra nezhynula,« volá dnešní
slavnost všemu světu. Nezhynula víra v Ježíše Krista, Syna
Božího a Spasitele; nezhynula víra v Pána v nejsv. Svátosti,
A k tomu cíli schazí se lid věřící u velikých zástupech u svého
Pána a provází jej v průvodě ulicemi a náměstimi a zpívá mu
Jásavé písně víry a klaní se mu. To je projev víry. Projev

víry, který značí víru lidu: a projev víry, který také jiným
sviti a jiné povzbuzuje.
[II. A ještě jeden je cíl a význam dnešní slavnosti: projev

radosti.

Lidstvo ode vždy toužilo, aby mělo Bohanějakým viditel
ným způsobem mezi sebou. Pohané stavěli si i modly. Ve St.
Zákoně znáte volání po Emmanueli (Emmanuel: Bůh s námi):
Přijď, Pane, a buď mezi lidem svým! Volání toto splněno, Em
manuel přišel. »Aj, panna počne a porodí Syna a nazváno bude
jméno jeho Emmanuel,< prorokoval Isaiáš. Syn Boží narodil
se, když se naplnil čas, v Betlémě a přebýval mezi lidem. Ale
jeho pobyt na světě byl jen krátký. Vstoupil na nebesa ...
Bude nyní lidstvo bez Emmanuele, nebude Bůh už viditelně
přebývati mezi ním, aby mohli všichni k němu přistupovati?
Hle, Pán znal touhu lidí. A ve veliké a smutné chvíli, když se
loučil se svými apoštoly při poslední večeři, ustanovil své by
dlení mezi lidem v nejsv. Svátosti: »Toto je tělo mé, které se
za vás vydává. To čiňte na mou památku.«
Pán s námi. Ano, Pán s námi! Opětujme si stále v duši
tuto velikou, nesmírně velikou, nesmírně oblažující pravdu.
Pán s námi v nejsv. Svátosti.
Jásáme pro tuto skulečnost a tuto jásavou radost chceme
dnes celému světu dáti na jevo, a proto zařizuje církev sv.
dnešní slavnostní průvody. Zbožný anglický kardinál Wise
man napsal roku 1845o průvodu Božího [čla, že je to »přeté
kání radosti přes nádobu, která ji obyčejně jímá«. Ano, radu
jeme se neustále z přítomnosti Pána v nejsv. Svátosti, ale tato
radost dnes rozlévá se z chrámů, z chrámových zdí na venek a
rozlévá se po celém světě ... Nechť všichni naši radost vidí!
Lo je význam a cíl dnešní slavnosti. Oddejte se dnes vši
chni jásavé radosti dnešní slavnosti a volejte v duchu Pánu
v nejsv. Svátosti: Hosanna! Požehnaný, jenž se béře! Hosanna!
Amen.
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JEŽÍŠ KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
„Toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to

čiňle na mou památku.“

Luk. 22, 19.

Svátek dnešní je věnován oslavě a uctění Spasitele v nejsv.
Svátosti oltářní. Shromažďujeme se dnes u svého Spasitele
v nejsv. Svátosti, abychom mu poděkovali za jeho neskonalou
lásku, že dlí mezi námi svým tělem a krví a duší a božstvím
— jako mu kdysi děkovali betlemští pastýři, a abychom se mu
v nejvyšší úctě a pokoře poklonili, jako se mu poklonili tři
králové, když z daleka přistupovali k tomu účelu do Betléma.
Všeho, co má lidstvo ku projevení úcty a slávy: květy a zpěvy
a sváteční roucha — všeho používá dnes lidstvo na celém
světě, aby projevilo Spasiteli v nejsv. Svátosti úctu; a jako
kdysi v Jerusalémě zástupové vedli Spasitele ve slavnostním
průvodu, metajíce na cestu ratolesti a volajíce »Hosanna«, tak
dnes zařizují se na celém světě věřícími průvody s nejsv. Svá
tostí po osadách a městech k oslavě Spasitele v této nejsv.
Svátosti.
Je přirozeno, že také má úvaha dnešní odnášeti se bude
k nejsv. Svátosti. Volím si za předmět úvahy: Ježíš Kristus je
přítomen v nejsv. Svátosti oltářní 1. jako náš Spasitel, 2. jako
náš těšitel a 3. jako náš pokrm k životu věčnému.
ve

I. Ježíš Kristus je přítomen v nejsv. Svátosti oltářní jako náš
Spasitel.
Je to vskutku pravda? Je v nejsv. Svátosti oltářní vskut
ku tělo Páně, které za nás vydáno bylo, je tu vskutku krev

Páně, která za nás prolita byla, je tu vskutku duše Páně, která
za nás zarmoucena byla až k smrti, je tu božství Páně, které
se spojilo s člověčenstvím pro naše vykoupení? Veliká je tato
otázka. A koho se na to zeptáme. abychom měli v této tak ve
liké věci jistotu? Kterého člověka, kterého mudrce lidského?
Žádného člověka, neboť žádný člověk nemůže nám sám za
sebe zde jistoty dáti! A když nemožno člověka, zeptáme se
tedy některého anděla na to? S anděly není nám dáno vésti
rozmluvy! A koho se tedy na to zeptáme, abychom měli v té
věci jistotu? Máme. Bohu díky, někoho, kdo nám tu jistotu
nade vší pochybnost jasnou a určitou podává, a to je právě sám
Spasitel Syn Boží Ježíš Kristus. Ano. Pane, ke komu půjdeme,
ty máš slova života věčného, ty jsi. Pane, cesta a pravda a ži
vot; pověz nám, Pane: jsi to vskutku Ty přítomen ve Svátosti
ohářní? je to vskutku tvé tělo. které za naši spásu se oběto
valo? A Spasitel odpovídá — tak určitě, tak jasně; praví:
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»Vezměte a fezte: toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to
čiňte na mou památku.«
Slyšíte, dr. př.? »Toto jest tělo mé, které se za vás vydá
vá.« Kde je na světě člověk, který by se odvážil tuto pravdu
popříti? Kde je člověk, který chce tuto pravdu Páně pošlapati
a říci: Není tu tělo Páně, není tu Spasitel!
Ale jsou takoví lidé. Nebudeme se těmi lidmi zabývati.
Jsou lidé, kteří popírají Boha, jsou lidé, kteří popírají božství
Krista, jsou lidé, kteří popírají duši, jsou lidé, kteří popírají
život po smrti, a jsou lidé, kteří popírají i přítomnost Páně
v nejsv. Svátosti. Všecko se odvažují lidé popírati — ale nechí
popírají, za těmi nepůjdeme, učitelem naším jest Ježíš Kristus
a ten praví určitě a jasně a přesně: »Toto jest tělo mé, které
se za vás vydává.« To je pravda Boží a proti té lidská řeč ni
čeho nezmůže.
V nejsv. Svátosti oltářní je vskutku Ježíš Kristus Syn
Boží, náš Spasitel. Jak jsme šťastni! Jaká to neskonale veliká
a neskonale oblažující pravda!
V Dánsku byl před lety živ proslavený muž Niels Stensen.
Původně byl lékařem a podle vyznání protestant. Již jako
2iletý muž proslavil se znamenitými objevy v oboru lékařství
(anatomie). Později však stal se katolickým knězem a bisku
pem. Vykládá sám, jak se to stalo. »Byl jsem v Livornu, kde se
právě konala slavnost Božího Těla. Když jsem viděl, jak je
Hostie nesena ve slavném průvodu ulicemi města, byl jsem
uchvácen v mysli touto úvahou: buďje tato Hostie kouskem
chleba a pak jsou všichni, kdo mu prokazují tolik pocty, ne
vypravitlelnými pošetilci; anebo je to vpravdě Tělo Krista —
a pak proč ty ho neuctíváš? Nemohl jsem se přikloniti k tomu,
že by tak veliký počet křesťanstva a tolik osvícených a uče
ných mužů zaujato zde bylo klamem... . Počal jsem se modliti
a studovati.« A modlil se a studoval a dospěl k pravdě: v nejsv.
Svátosti je Kristus, Spasitel! Stal se katolíkem a knězem a bis
kupem a byl nadšenýmctitelem nejsv. Svátosti oltářní.
Il. Ježíš Kristus je přítomen v nejsv. Svátosti oltářní jako
náš těšitel.
Mnoho utrpení přichází na člověka v životě: utrpení těla
a utrpení duše. Kdo vypočte všecky bolesti tělesné, jimiž lidé
jsou sklíčeni. kdo vypočte všecky útrapy duše, jimiž lidé trpí!
Člověk trpící ohlédá se po útěše. Kde ji najde? U lidí? Ó, lidé
jsou někdy bezmocní a nemohou útěchy dáti. Ale kdo je moc
ný a může útěchu dáti, je Syn Boží, Spasitel v nejsv. Svátosti
oltářní. A tento Spasitel v nejsv. Svátosti také utěšuje: volá:
»Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já
vás občerstvím.« Kolik lidí trpících a sklíčených došlo už tu
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útěchy! Nebudu této pravdy dále rozkládati, snad sami máte
vlastní zkušenost.
Když jsem byl farářem v jisté osadě, byla tam dívka jed
na těžce nemocná: byla úplně zchromena na rukou a nohou;
byla úplně bez vldy a ležela jako Lazar, bídná a trpící. Ale
byla zbožná a každých 14 dní vyžadovala sl sv. zpověď a sv.
přijímání; a to byla její útěcha. Kdysi po sv. přijímání pro
sila, bych jí dovolil, aby ji směli do kostela zavézti na vozíčku
aspoň každé neděle, aby tam byla blízko Spasiteli v nejsv.
Svátosti. Svolil jsem s radostí; vždyť ke Spasiteli, když puto
val po Žemi svaté, přinášívali také nemocné na nosítkách. Byla
šťastna, když v kostele na vozíčku byla přítomna; tolik si toho
vážila. tolik se z toho těšila! Po nějaké době se jí přitížilo a
zaopatřil jsem ji. [ehdy, když jsem ji zaopatřoval a viděl jsem
ji tolik trpící a spolu tak odevzdanou do vůle Boží, plakal
jsem. Když jsem jí podal poslední sv. přijímání, šeptaly rty
její plné útěchy: »Ježíši, tobě jsem živa, Ježíši, tobě zemru.
Ježíši, tvá jsem v Životě i ve smrti.« Skonala pak zakrátko.
V takové útěše u Spasitele v nejsv. Svátosti oltářní žijí a
umírají věřící.
III. Ježíš Kristus je přítomen. v nejsv. Svátosti oltářní jako
náš pokrm K životu věčnému.
Všichni máme dojíti života věčného, blaženého. Ale kdo

ho dojde? Cesta k němu je tak těžká: plná nebezpečí, plná
svodu, plná zla. Neumdlíme? Nezhyneme?
Spasitel na nás pamatoval. Věděl vše; věděl naši slabost,
věděl nebezpečí: viděl v duchu falešné proroky, kteří budou
povstávati, aby nás svedli; viděl v duchu pokušení, jež na nás
budou doléhati; viděl v duchu utrpení, jež budeme pro víru
snášeti: všecky ty posměchy, pronásledování, i krvavé. Pán
věděl, že bychom mohli zahynouti; a proto při poslední ve
čeři vzal chléb a požehnal jej a řekl: »Vezměte a jezte: toto
jest tělo mé, které se za vás vydává; to čiňte na mou památ
ku.« Dal nám tělo své za pokrm. A hned dříve před tím, když
tento nebeský, božský pokrm sliboval, prohlásil: »Já jsem
chléb živý, jenž s nebe sestoupil. Bude-li kdo jísti z chleba
toho, živ bude na věky. A chléb, který já dám, tělo mé jest
(které dám) za život světa... Tělo mé právě jest pokrm a krev
má právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává
ve mně a já v něm... Kdo jí chléb tento, živ bude na věky«
(Jan 6).
Vělo své dává nám Spasitel za pokrm! Tělo své nám dává

za pokrm, abychom zůstávali v něm a on v nás, abychom tak
odolávali všemu zlu a všemu svodu, a šťastně dospěli k životu
věčnému. »Kdo jí chléb tento, živ bude na věky.«
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Je třeba, abych ještě více o tom rozkládal? Je možno více

o tom říci?

Hleďte, m. př., to máme v nejsv. Svátosti, je tu Ježíš Kris
tus
přítomen jako náš Spasitel, jako náš těšitel, jako náš po
krm k životu věčnému. Proto lid věřící na celém světě dnes

nejsv. Svátost tolik oslavuje.
Končím naším chvalozpěvem: Velebena budiž bez ustání
nejsvětější Svátost oltářní! Amen.
CO KÁŽE KRISTUS PÁN VE SVATÉ HOSTII.
„Vzal chléb, a díky činiv, lámal, a řekl: Vezměte
a jezte: toto jest télo mé.“
I. Kor. 11, 24.

Dokud Kristus Pán byl na světě, učil horlivě a kázal. Než
odešel na nebesa, přikázal apoštolům, aby učení Jeho kázali:
»Jdouce,« pravil, »učte všecky národy ...učíce je zachovávati
všecko, což jsem koli přikázal vam« (Mat. 28, 19—20).

Apoštolové horlivě plnili tento svůj úřad; světili také bis
kupy a kněze, a těm kazatelský úřad odevzdávali: a tak až po
dnes se děje: biskupové a kněží až podnes učení Pána Ježíše
Krista hlásají.
Leč Kristus Pán sám nepřestal nám kázati. Odešel sice na
nebesa, ale zde na světě přece nám sám také káže.
A kde že káže“ Kde možno slyšeti Jeho božská slova“
Hle, Kristus Pán jest mezi námi v nejsvětější Svátosti ol
tářní; a v této svaté Hostii nám káže — velice srozumitelně a
dojemně, třeba jen tichá slova Jeho bedlivě poslouchati.
Já vám dnes, přátelé drazí, naznačím alespoň dvoje, co
Kristus Pán ve svaté Hostii káže; káže nám tu:

1.osvélásce,

20.osvépokoře.

.

[. Kristus Pán ve svaté Hostii káže o své lásce.
1. Velikou lásku ukázal Kristus Pán tím, když stal se člo
věkem a s nebeské výšiny přišel sem na svět do tohoto údolí
slzavého a přebýval mezi námi. Sv. evangelista Jan praví
o tom pln radosti: »A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo
mezi námi« (1, 14). Přebýval mezi lidem Kristus Pán po 33 let:
vzpomínám tu na Betlém, kde v jesličkách odpočíval, na Na
zaret, kde s nejsvětější Matkou svou a sv. Josefem bydlel, na
kraje, města a vesnice, kde kázal a zázraky činil, na horu
Kalvarii, kde na kříži vykrvácel. Tehdá převelikou lásku
osvědčil Kristus Pán lidem, když mezi ně s nebe přišel a mezi
nimi přebýval. Leč, nejmilejší, Kristus Pán nepřestal mezi
námi přebývati. Nemohl ovšem viditelně zůstati na světě
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ustavičně, neboť bylo mu odejíti na nebesa k Otci svému a
Otci našemu; ale ve své moudrosti neskonalé ustanovil způ
sob, jakým by přece neustále mezi lidmi přebýval — tělem
svým i krví svou, jakožto Bůh i člověk: ustanovil nejsvětější
Svátost oltářní. A tím, že v této Svátosti nejsvětější ustavičně
mezi námi přebývá, hlásá nám ne méně převelikou lásku svou,
nežli tehdy, když stal se člověkem. Když stal se člověkem,
přebýval Kristus Pán mezi lidmi po 33 let; v nejsvětější Svá
tosti oltářní bydlí mezi námi ustavičně, po všechny dny, a
bydleti bude až do skonání světa dle slov svých: »Aj, já s vá
mi jsem po všecky dny, až do skonání světa« (Mat. 28, 20).

Když stal se člověkem, bydlel Kristus Pán jen na jednom
místě: v jedné zemi, v jednom městečku neb vesnici; v nejsvě
tější Svátosti oltářní bydlí po celém světě: ve všech zemích,
mezi všemi národy, kde hlásá se učení Kristovo a kde jsou
katolické chrámy: ve velkých městech, kde jsou paláce bo
háčů, i v dědinkách. kde jsou chatrče chudých, ve velikých,
nádherných chrámech velkoměstských i v malém venkovském
kostelíčku mezi chudým lidem. Hle, jak převelikou lásku
hlásá nám Kristus Pán v nejsvětější Svátosti oltářní!
2. Ve Svátosti oltářní však Kristus Pán netoliko mezi

námipřebývá,nýbržs námi se i spojuje, podává se
nám i za pokrm duševní, abychomjím k životu

věčnému byli zachovaváni. Neboť k tomu ustanovil Kristus
Pán tuto Svátost: abychom ji přijímali a k životu věčnému
tak byli zachováváni. Pravil výslovně: »Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný: a já ho vzkřísím v den nejposled
nější. Nebo tělo mé právě jest pokrm a krev má právě jest
nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm«<(Jan 6, 55—57). [aká to převeliká láska Ježíše Krista,
že i v nás chce přebývati, že nás nasycuje Tčělemsvým a Krví
svou. abychom věčně byli živi!
3. Na hoře Kalvarii Kristus Pán na dřevě kříže za nás vy
krvácel: obětoval se tu za hříchy naše Otci nebeskému, a tím
ovšem osvědčil neskonalou lásku k nám, jak sám byl kdysi
pravil: »Většíhoť milování nemá žádný nad to, by život svůj
položil za přátele své« (Jan 15, 15). Leč přátelé drazí, v nejsvě
tější Svátosti oltářní Kristus Pán tutéž lásku znova a znova
nám osvědčuje. Vždyť právě na památku umučení svého a
smrti své Kristus Pán tuto Svátost nejsvětější ustanovil, jak
byl pravil při poslední večeři svým apoštolům: »To čiňte na
mou památku« (Luk. 22, 19); vždyť při každé mši svaté Kristus
Pán právě pod způsobami chleba a vína. v nejsvětější Svátosti
oltářní. znova a znova se za nás obětuje Otci nebeskému!
Jak neskonalou lásku hlásá nám tedy Kristus Pán v nej
světější Svátosti oltářní: mezi námi ustavičně bydlí, s námi se
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spojuje a nasycuje nás k životu věčnému, za nás se znova
obětuje!
[I. Kristus Pán ve svaté Hostii káže nám o své pokoře.
Pokoru velikou ukázal Kristus Pán tím, když stal se člo
věkem. »Sebe samého zmařil.« praví sv. apoštol Pavel, »přijav
způsobu služebníka« (Filip 2, 7). A jakým způsobem na svět
přišel: jako dítě malé a jako ditě chudé! Vmysleme se jen
chvilku do Betlema do chléva, kde Kristus Pán se narodil,
a vizme tu svého Spasitele: Syn Boží odpočívá jako slabounké
dítě v chudičkých jesličkách! Jak nesmírná to pokora! A hle,
tutéž pokoru jeví a hlásá Kristus Pán v nejsvětější Svátosti
oltářní: pod prostinkými způsobami chleba jest mezi námi
přítomen.
Velikou pokoru ukázal Kristus Pán, když kázal lidu a ne
přátelé Jeho Jej tupili a pronásledovali: neodplácel jim zlým
za zlé, nezničil je, jak mu možno bylo mocí božskou: ale trpé
livě je snášel: »když mu zlořečili.« praví o něm sv. apoštol
Petr, »nezlořečil, když trpěl, nehrozil« (I. 2, 23). A hle, tutéž
pokoru jeví a hlásá Kristus Pán ve svaté Hostii; i zde mnozí
Jej tupí, mnozí se mu rouhají: ale Kristus Pán přece tiše a
pokorně potupy snáší a mezi námi dlí.
Velikou pokoru ukázal Kristus Pán, když Jidáš v zahradě
Getsemanské Jej políbil a políbením tím Jej zradil; neza
pudil ho a nezavrhl okamžitě na věky, jak toho Jidáš zaslu
hoval, ale tiše k němu pravil: »Příteli, nač jsi přišel?« (Mat.
26, 50), »Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?« (Luk. 22,
48). A hle, tutéž pokoru jeví a hlásá Kristus Pán ve svaté
Hostii. Kolik nevěrných křesťanů, kolik Jidášů přichází tu
k Němu ke stupňům oltáře, a přijímají Jej svatokrádežně,
zrazují zase Syna člověka! A Kristus Pán přece je snáší!
Velikou pokoru ukázal Kristus Pán, když nepřátelé Jeho
Jej mučili a ukřižovali; nesvolal na ně ihned pomstu s nebe,
ale trpělivě snášel přehrozné bolesti a všecku potupu jejich —
ano, modlil se i za ně. A hle, tutéž pokoru jeví Kristus Pán
v nejsvětější Svátosti oltářní, ve svaté Hostii. Nebo mnozí
přijímají Spasitele svého v nejsvětější Svátosti oltářní, ale
pak odcházejí a znova hřeší, a tím činí se vinnými smrti Páně.
nebo jak praví sv. apoštol Pavel: »Kteříž jednou. osvícení
byli... a padli... Syna Božího znova sobě křižují a v posměch
vydávají« (Žid. 6. 4—6). A přece Kristus Pán nevěrníky tyto
nezavrhuje ihned na věky od tváře své, ale trpělivě je snáší
a znova k Sobě volá!
Hle. tak převelikou pokoru hlásá nám Kristus Pán ve
svaté Hostii. Když byl na světě, vyzýval zástupy: »Pojďtež
ke mně všichni... a učte se ode mne; neboť jsem tichý a po
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korný srdcem< (Mat. 11, 28—29); a těmitéž slovy i ve svaté
Hostii nás pozývá.
Ó, poslouchejjme, přátelé drazí, učení svého Spasitele, jež
nám hlásá v nejsvětější Svátosti oltářní: učení o své lásce a

osrozumitelnými.
své pokoře. Hlásá
námSpasitele
je slovysvého,
tichými,
úplně
Milujme
jakoale
Onpřece
nás miluje.
buďme pokorni, jako On jest pokorný!
——
Velebena
Amen.

budiž bez ustání

nejsvětější

Svátost

oltářní!

KRISTUS MEZI NÁMI — NAŠE SLÁVA A NAŠE ÚTĚCHA.
„Vezměte a jezte: lolo jest tělo mé, které se za

vydává; to čiňte na mou pamálku.“

Luk. 22, 19.

Mezi nejkrásnější a nejradostnější svátky celého roku
patří dnešní svátek. Církev sv. slaví jej s pravým veselím a se
vší slávou. Chrámy se vyzdobují zelením a květy, venku staví
se oltáře, z kostela vede se slavnostní průvod s nejsv. Svátosti,
průvod je doprovázen hlaholem zvonů a radostnými zpěvy,
cestou sype se kvítí, a koná se vůbec vše, co může zv“šiti
slávu a dáti najevo radost.
Proč toto všecko se děje?
Odpověď na to máme v Písmě sv. a odpověď na to máme
také ve svém srdci.
V Písmě sv. Miláček Páně sv. Jan píše ve svém evan
geliu o Spasiteli světa: »A Slovo tělem učiněno jest a přebý
valo mezi námi.« Píše tak s pokorou a píše tak s radostným
nadšením. Spasitel mezi námi! To bylo ono radostné přebý
vání, po kterém lidstvo tolik toužilo a o kterém tak nadšeně
prorokoval prorok Isaiáš, kdyžpravil, Spasitel světa že bude
jmín »Emmanuel«, což znamená: Bůh mezi námi, Bůh s námi.
Však Spasitel nepřebýval mezi lidem toliko tehdy, když přišel
podstoupit smrt, nýbrž přebývati mezi lidem nepřestal, pře
bývá posud mezi námi. Pravil výslovně k učedníkům: »A aj,
já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa.« A způ
sob tohoto přebývání stálého mezi námi také si určil: ustanovil
nejsv. Svátost: »Toto jest tělo mé, toto jest krev má.« Zde tedy
přítomen ve svatostánku mezi námi, lidem svým; jaké štěstí,
jaké veselí!
Srdce
nám podává odpověď. Spasitel Kristus stal se
k vůli nám člověkem; pro nás podstoupil smrt. za nás obětoval
tělo i krev, kterou přijal. Možno nyní toho těla a té krve,
které za nás vydal, a ve kterých dosud mezi námi trvá, si ne
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vážiti? Srdce věru volá: »Pojďte, veselte se Pánu, plesejme
Bohu Spasiteli svému!«
Proto tedy dnes veselí, proto tedy sláva; oslavujeme
Krista, přebývajícího mezi námi!
Abyste 1 vy činili tak s radosti a uvědoměním, budu s vá
mi dnes o Kristu, přebývajícím mezi námi, uvažovati; a sice
o tom dvojím chci uvažovati: Kterak Kristus mezi námi je naše
sláva a naše útěcha.
"©

I. Kristus, přebývající mezi námi, je naše sláva.
Nad Betlemem kdysi vzešlo světlo s nebe — Syn Boží se
stoupil na svět. A tehdá, když se v Betlemě narodil. andělé

plesali a zpívali radostnou píseň: Gloria, sláva na výsostech
Bohu! A k tomu Betlemu připutovali potom tři králové, a
padše klaněli se Spasiteli narozenému, a obětovali mu dary:
zlato, kadidlo a myrrhu. Kristus, sláva světa, v Betlemě!
A do Jerusalema vešel slavnostně Kristus Pán. V tom městě
chtěl podstoupiti smrt výkupnou:; ale než podstoupil, měla
býti zjevena jeho oslava. Čeho nikdy před tím nepřipustil,
připustil před svým umučením: aby byl oslaven jako král.
Lidé zpívali mu »hosanna, požehnaný, jenž se béře«; prostí
rali roucha svá na cestu a metali ratolesti. A naplnilo se, co

©bylo
předpověděno
prorokem
Zachariášem:
»Plesej
velic
cero Sionská, vesel se, dcero Jerusalemská: aj, král tvůj
přijde tobě spravedlivý a Spasitel.« Prorok Isaiáš volal: »Vstaň
a osvěť se, Jerusaleme, nebo přišlo světlo tvé a sláva Hospo
dinova nad tebou vzešla.«
A ten Kristus, Syn Boží, Pán náš a král, světlo naše a spása
naše, dosud je nyní mezi námi. Každý chrám, kde se slouží
mše sv., jako Betlem; každá osada, ve které chrám, jako Jeru
salem. I nad našimi kostely plní se jásot andělů: »Sláva na
výsostech Bohu«: i nad našimi osadami plní se slova proro
kova: »Plesej velice .. král tvůj béře se k tobě spravedlivý
a Spasitel«; »přišlo světlo tvé a sláva Hospodinova nad tebou
vyšla.«
Ano, král náš, sláva naše mezi námi, Kristus! Což je
všecko. co se nazývá ve světě velikým a slavným, proti Kri
stovi! Co jsou všichni učenci, co všichni boháči, co všichni
mocnáři proti Kristu, který je Bůh a Pán všehomíra! O kom
kdy platilo. co praví apoštol Petr o Kristu Spasiteli: »A není
v žádném jiném spasení, aniž jest zajisté jiné jméno pod
nebem dáno lidem. skrze něž bychom měli spasení býtic:
o kom kdy platilo. co praví o Spasiteli apoštol Pavel: »Aby ve
jménu Ježíše každé koleno klekalo, nebeských, zemských i pe
kelných.«
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Ve válce francouzsko-něnecké (1870—1871)zdržoval se
po nějakou dobu v městě Orleansu jistý francouzský pluk.
Správce fary při dómě v tom městě pozoroval tehdy k svému
údivu zvláštní zjev: každého dne v určitou hodinu dostavil se
do kostela voják, postavil se blízko presbytáře a stál vzpřímen
po celé 2 hodiny jako na stráži. Jednoho dne přišel do kostela
setník toho plukua vešel do sakristie, aby s knězem něco
vyjednal.
Kněz
té příležitosti»Posečkejte
zmínil se mu
tom vojáku,
tázaje se, co
by při
to znamenalo?
zde omaličko,«
do
dal setníkovi, »a uvidíte sám, voják přichází vždy v určitou
hodinu.«<Vskutku. Hodiny na věži bily, voják vešel; postavil
se jako vždy a pevně stál. »Toho znám,« řekl setník knězi,
»to je nejlepší můj voják.« I zavolal vojáka do sakristie a tá
zal se, co tu činí? »Pane hejtmane.« odpověděl voják, »stojím
zde jako čestná stráž před Bohem ve svatostánku na oltáři. Io
mne tak těší! Všude jsou čestné stráže. V Paříži president má
čtyři, generál v tomlo městě dvě. Kristus je víc než všichni tito
páni a nemá žádné. Prolo jsem si řekl: ve volné chvíli budeš
ji činiti ty.«
Prostý voják krásným způsobem, jak uměl, označil, co
nám praví naše víra a co nám praví naše srdce: Kristus ve
svátosti oltářní sláva naše!
Před ním sklánějí kolena bohatí i chudí. učení i neučení,
vznešení i prostí, císařové i králové.
A protože tedy Kristus, sláva naše, mezi námi zde přebývá,
konáme i dnešní velikou slavnost na oslavu jeho. Dnes oteví
rají se brány kostelů a Kristus, král tichý a mírný, Pán nebe
i země, vychází, obklopen jásajícím lidem, do přírody, jejíž
je pánem; po celém světě prochází dnes Kristus mezi národy,
kteří se před ním koří.
A při těchto průvodech jako by lidstvo snažilo se Spasi
teli nahraditi vše, co mu bylo na oslavě odepřeno, když byl
vydán na potupný soud a smrt. Tehdá byl vlečen od Annáše
ke Kaifáši, od Kaifáše k Pilátovi, od Piláta k Herodesovi a na
posled na horu Golgotu — nyní u vší slávě kráčejí s ním
zástupové ke čtyřem oltářům; tehda veden byl uprostřed dvou
lotrů — nyní kráčí uprostřed jásajícího lidu svého a obklopen
bílými družičkami. které mu sypou na cestu kvítí; tehdá se mu
rouhali a posmívali — nyní mu zpívají radostné písně slávy;
tehda měl hlavu opletenu trním — dnes ověnčen v nejsv. Svá
tosti věncem z kvítků; tehdá nesl sobě kříž — dnes při prů
vodu nesou se prapory s křížem na znamení vítězství; tehdá
vyzdvižen na kříž, aby potupa jeho byla zjevna všem — dnes
opětovně vystavován bývá ve Svátosti na oltáře, opětovně po
vznášen, by lid se mu klaněl, opětovně jím se udílí žehnání.
Kristus mezi námi — sláva naše!
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II. Kristus mezi nám, naše útěcha.
Dvojím způsobem jeví se nám jako útěcha naše zde ve
Svátosti oltářní: když my přicházíme sem do chrámu k Němu
pro útěchu, a když On vychází ze chrámu s útěchou k nám.

1. Když my přicházíme

k Němu. Kdy to je“

Je to přede vším v čas jakékoli tísně a jakéhokoli nebez
pečí; nebezpečí, jež by hrozilo nám, jež by hrozilo našemu
domu, naší osadě, naší zemi, naší říši, naší církvi u nás. Různá
jsou tato nebezpečí. Doléhají zvláště, když nepřátelé víry
způsobují bouře protivěřícím. Tehdy vyhledávají věřící Spa
sitele svého ve chrámu. Je to podobně, jako když apoštolové
plavili se s Pánem po moři a bouře veliká stala se: apoštolové
seskupili se kolem Pána a volali: »Pane, zachovej nás.« Či
nili tak už křesťané v nejstarších dobách, kdy byli krutě pro
následováni: scházívali se v katakombách k nebeskému pas
týři; činili tak vždy v dobách pozdějších — známo na

př.,

jak v prvé polovici minulého století za doby tísně houfně chá:
zívali se jmenovitě v Porýnsku a Vestfálsku katolíci do
chrámů ku Spasiteli o pomoc a útěchu: chrámy bývaly na
plněny, přijímání nejsv. Svátosti velice hojná, takže všechen
život náboženský se mocně vzpružil. I my se v době tísně
utíkáme ke Spasiteli v nejsv. Svátosti ve chrámě.
Dále přicházíme pro útěchu ke Spasiteli do chrámu, když
chceme jej v nejsv. Svátosti přijati. »Tělo mé právě jest po
krm,« řekl Kristus Pán. Za pokrm je nám ustanoveno Tělo
Páně, abychom se jím sílili, abychom přebývali ve Spasiteli a
Spasitel v nás, jak sám to vyslovil. U starých Římanů bylo zvy
kem, že když někdo umíral, nejbližší příbuzný přistoupil
k němu a políbil jej v ústa, že prý duše přejde do něho. Kris
tus Pán, než umřel, sklonil se sám ku všem nám: sklonil se
ne jen k políbení, ale ku přijetí: sama sebe nám dal za pokrm,
aby tak vešel v nás a v nás přebýval. Tehdy je duše naše šťast
na: tehdy je šťastnější, než byl i sv. Josef, pěstoun Páně, který
směl Spasitele dítě líbati; tehdy je šťastnější, než stařeček Ši
meon, který směl Spasitele dítě na loktech chovati: tehdy je
šťastnější než Maria Magdaléna, kicrá směla u nohou Spasi
telových dlíti; šťastnější. než Zacheus, do jehož domu vešel
Spasitel. Tehdy je naplněna útěchou a štěstím vpravdě nevý
slovným.

2 Všaki Spasitelvychází zechrámu mezinás

jako utěšitel.

Kdyse to děje?

Vychází ve slavnostním průvodu o slavnosti vzkříšení.
Tehdá hlaholí zvony slavnostně a Spasitel kráčí mezi námi,
mezi svým lidem, a utěšuje nás tak velice: »Nebojte se; Já
jsem vzkříšení i život; kdo věří ve mne, byť také umřel, živ
bude. a já ho vzkřísím v den nejposlednější.«
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Vychází Pán v dnešní slavnosti, aby nám podal útěchu, že
je mezi námi a s námi. Nebojte se; já s vámi jsem po všecky
dny. Vidím vaše práce, vidím vaše strádání; vidím vaše utrpení
pro víru, vidím vaše nepřátele — vidím vše. Nebojte se, hle,
Já jsem s vámi!
Vychází Pán ze chrámu k nám ještě jindy, když se děje
to, co vzkázaly sestry Maria a Marta Pánu o Lazarovi: »Pane,
aj kterého miluješ, nemocen jest.« V čas nemoci vychází Pán
ze chrámu a přichází do našeho příbytku. »Pane, nejsem ho
den, abys vešel pod střechu mou.« je nám tu volati se setníkem
v Kafarnaum; ale Pán přichází přece, přichází, aby přinesl
útěchu. »Tenť jest chléb, který s nebe sstoupil,« praví tu sám
o sobě; »ne jako otcové vaši jedli mannu a zemřeli. Kdo jí
chléb tento, živ bude na věky.«
Ano, Kristus v nejsv. Svátosti mezi námi naše útěcha!
A proto tedy tak radostně oslavujeme dnes Krista Spa
sitele svého v nejsv. Svátosti. Proto se schází tisíce lidu okolo
svého nebeského Pastýře; proto mu metají na cestu ratolesti
a sypou kvítí; proto mu zpívají radostné písně; proto mu staví
oltáře; proto se mu na kolenou klanějí.
Klanějte se a radujte se i vy! Nechť stále zní v srdci va
šem slova radostná: A Slovo tělem učiněno jest a přebývá mezi
námi! Amen.

VEŘEJNÝ PROJEV VÍRY, ÚCTY, A DÍKŮ.
„Toto jest tělo mé, které za vás vydáno bude; to

čiňtena moupamálku.“

I. Kor 11, 24.

Je tomu již téměř 700 let, co v církvi sv. slaví se všude
svátek dnešní, Božího Těla. Je to zakončení veřejných svátků,
jež církev v roce církevním na oslavu Ježíše Krista zřídila.
Církev zahaluje se dnes v slavnostní háv a vede průvod
s nejsv. Svátostí po osadách a městech.
Sv. evangelista Matouš vykládá, že Kristus Pán »obcházel
všecka města i měslečka«; dnes tentýž Kristus, přítomný
v nejsv. Svátosti, prochází také nesčíslnými městy a městečky
v celém světě. Sv. evangelisté vykladají dále, že, kam Kristus
Pán přišel. seskupovali se kolem něho ohromní zástupové: di
tek, mužů i žen, mladých i starých, zdravých i neduživých, ať
na těle neduživých či na duši; dnes podobně se děje: tisícové
a tisícové lidu seskupují se u svého Krista v nejsv. Svátosti při

veřejném průvodu.
Je to vpravdě svátek krásný, radostný;
vpravdě srdce okřívá a plesá.

zde člověku

80

Slavnost Božího těla.

Rád bych, abyste také vy s porozuměním dnešní svátek
slavili; a proto vezmu si za předmět dnešní řeči své vysvětliti
vám cíl, za kterým dnešní průvod s nejsv. Svátostí se koná.
Koná se hlavně za trojím účelem: aby lid prokázal svému Spa
siteli v nejsv. Svátosti veřejně 1. víru, 2. úctu a 3. díky.
*

[. Dnešním průvodem projevujeme Spasiteli v nejsv. Svá
tosti přítomnému veřejnou víru.
Kristus Pán je zde přítomen. Řekl sám, když tuto Svátost
sliboval: »Já jsem chléb živý, jenž jsem s nebe sstoupil. Bu
de-li kdo jísti z chleba tohoto, živ bude na věky; a chléb, kte

rýž já dám, tělo mé jest, jež vydám za Život světa... Tělo mé
právě jest pokrm a krev má právě jest nápoj« (Jan 6). A při
poslední večeři co Spasitel učinil a pravil, slyšeli jste z dnešní
sv. epištoly, kde apoštol Pavel píše: »Já zajisté přijal jsem od
Pána, čemuži naučil jsem vás, že Pán Ježíš v tu noc, ve kterou
zrazen byl, vzal chléb a díkv čině lámal a řekl: Vezměte a
jezte, toto jest tělo mé, které za vás vydáno bude; to čiňte na
mou památku.«
Tělo Páně, Kristus, je zde přítomen v nejsv. Svátosti ol
tářní. Tak věříme.
Jsou však mnozí, nevěrci i jinověrci, kteří nemají této
víry. A proto my dnes, jakkoli i vždy jindy víru svou již ná
vštěvou chrámu Páně a přijímáním nejsv. Svátosti projevuje
me, dáváme tuto víru svou ješlě i veřejným průvodem na ve
řejnost; nechť celý svět vidí tuto víru naši!
Jest i naší povinností, co věříme v srdci, dávati veřejně na
jevo. Znáte slova Páně: »Kdožkoli vyzná mne před lidmi, toho
i já vyznám před Otcem svým, kterýž jest v nebesích; kdož
by pak zapřel mne před lidmi, zapřímť i já ho před Otcem
svým, kterýž jest v nebesích« (Mat. 10, 32—33).

Víru dávati na veřejnost jsme povinni Bohu, ale i bližní
mu. jak Spasitel přikázal: »Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať
vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebe
sích« (Mat. 5, 16).

Kdo víru na veřejnost skrývá z bázně před lidským snad
posměchem, nebo určitěji řečeno před posměchem neznabohů
a nevěrců, je zbabělý, a kdo víru, již má, zapírá, je pokrytec.
V dějinách církevních země Japonské se vykládá, že krá
lovna japonská Faxiba měla při sobě dvě dvorní dámy kře
sťanské, jež velice milovala. Manžel její byl s počátku křesťa
nům dosti přízniv, ale později změnil úplně své smýšlení a
přísným ediktem vykázal ze země všecky hlasatele evangelia
a vyznání křesťanské víry pod trestem v zemi zapověděl. Ony
dvě dvorní dámy křesťanské žádaly nyní královnu. aby je pro
pustila, že chtějí jako křesťanky žíti i zemříti. Královna ne
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rada by jich byla pozbyla; a proto jim navrhla, aby svoji víru
utajily a spokojily se tím, že jsou křesťankami v srdci; ona
sama pak že jim ničeho nebude přikazovati, co by bylo proti
jich svědomí. Leč Jedna z těch dám, jménem Magdalena, od
pověděla zcela vážně: »Královno, křesťané nemají dvojího
obličeje. z nichž jeden by jevil lež a druhý pravdu. Kdo vidí
jich obličej. vidí 1 srdce. Kdyby neběželo o čest Boží, rády
bychom učinily Vašemu Veličenstvu vše po vůli; ale takového
přetvařování křesťanské náboženství nedovoluje. Kdo víry své
nevyznává, zapírá ji. Můžeme-li neposlouchati Boha. Pána
nebe i země, abychom poslechli krále pozemského?« To byla
vpravdě důstojná odpověď křesťanské ženy! Obě dámy opus
tily pak palác, ale zůstaly v sídelním městě, aby za víru svou
položily 1 život.
Jsme povinni víru svou dávati i veřejně najevo. A dnešní
slavností to tedy činíme, po celém světě konají se slavnostní
průvody. aby všechen svět viděl, že hlásíme se upřímně ke své
mu Kristu a jeho pravdě.
II. Dnešním průvodem projevujeme dále Spasiteli veřej
nou úctu. A to dvojím způsobem

Již tím. že veřejně jej vyznáváme.

Vzpomeň

me na událost, jež se stala v krajinách Caesaree Filipovy.
Kristus Pán se tu otázal kdysi učedníků svých: »Kým praví
lidé býti Syna člověka?« A oni řekli: »Někteří Janem Křtite
lem. jiní pak Eltášem, jiní pak Jeremiášem, nebo jedním z pro
roku.« | otázal se jich Ježíš: »Vy pak kým mne býti pravíte?«
Odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty. jsi Kristus, Syn Boha živé
ho.« Co soudíte: nebyla tímto vyznáním Petrovým prokázána
Spasiteli
úcta?skalou,
Zajisténabyla.
i Spasitel
že jej učinil
kteréVšak
vzdělal
církevodměnil
svou. APetra
my ctí:
dobně: Když veřejně vyznáváme Krista jako Syna Božího
0.
projevujeme mu již tímto vyznáváním úctu.

2. Úctu však dávámeSpasiteli najevo i veškerým

řízením dnešního

za

prů vodu. KdyžkdysiSpasitelvjíž

děl slavnostně do Jerusaléma, zástupové metali mu na cestu
ratolesti a volali jásavé: »Hosanna, Požehnaný, jenž se béře
ve jménu Páně.« ak jej uctili. My podobně. Přibíráme rato
lesti a kvítí, abychom ozdobili oltáře i cestu. Konají se slav
nostní zpěvy. Zúčastňuje se průvodu všecko, co může: dítky
i dospělí, mladí i staří. Zřizuje se sbor družiček, zúčastňují se
i spolky věřících křesťanů.
A co sv. Pavel napsal v ep. k Filip.: »Aby ve jménu Ježíše
každé koleno klekalo.« děje se při průvodu. U každého oltáře
dává se požehnání nejsv. Svátostí, a tu všecko klesá na kolena.
Jaký to krásný. povznášející pohled, když sta a sta lidí kleká
6 - IJI
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a klaní se Spasiteli svému, Synu Božímu, přítomnému v nejsv.
Svátosti.
Krásná a povznášející je tato úcta Spasiteli projevovaná,
ale také povzbuzující.
Roku 1866 přišel dánský jeden protestant, jménem Miko
láš Stenon, do Italie. U Livorna potkal slavný průvod s nejsv.
Svátostí: byl právě svátek Božího Těla. Bylo mu to něčím no
vým, neboť protestanté Božího Těla nemají. Pozoroval vše bed
livě: a byl uchvácen všeckou zbožností a úctou, projevovanou
nejsv. Svátosti. Viděl biskupa nesoucího nejsv. Svátost, zástu
py lidu, knížecí dvůr; všecko v plné a zbožné uctivosti. Řekl
si pak: »Zde v této hostii jistě je přítomný Kristus.« A od té
doby počal horlivě se modliti, horlivě studovati, a stal se pak
katolíkem, knězem, a zemřel jako biskup.
Povznášející a povzbuzující je úcta, kterou projevujeme
dnešním průvodem Spasiteli v nejsv. Svátosti přítomnému.
III. Dnešním průvodem projevujeme Spasiteli svému také
veřejné díky.

Spasitel prokázal nám neskonalé dobrodiní tím, že nám
ustanovil nejsv. Svátost, že nám tu podávásebe. Je tu neustále
mezi námi, máme jej tak blízko. Podává se nám i za pokrm,
aby se nejúžeji s námi spojil, jak sám pravil: »Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.« A dává nám zde
i záruku věčného života: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný ... Kdo jí chléb tento, živ bude na včěky.«
Jakým pak díkem máme se odvděčiti Pánu svému za toto
neskonalé dobrodiní? Ovšem tím, že k němučasto sem do chrá
mu přicházíme; že jej často přijímáme. Ale my chceme také
veřejně mu díky vzdáti, a to se děje právě dnešním průvodem.
Prorok Zachariáš napsal kdysi o Spasiteli: »Plesej velice,
dcero sionská, vesel se, dcerojerusalémská: aj král tvůj béře
se k tobě tichý.« Když dnes Spasitel vychází ze chrámů do měst
a městeček, lid také plesá velice, a ten ples je netoliko plný
úcty, plný radosti, ale i plný díků.
Proto i při tomto průvodu každý hledí Spasiteli dáti, co
může. To účastenství je už díkem. Lidé staví oltáře, snášejí
kvítí. ozdobují i příbytky svícemi .. . všecko na poděkováni
Spasiteli svému.
M. př., kdo může, nechť průvodu vždycky rád se zúčastní.
Hlásí se k Pánu svému, projevuje mu veřejnou úctu a díky.
Kdo snad nemůže, nechť vykoná, co je v jeho možnosti.
Kristus v nejsvětější Svátosti je sláva a radost naše v ži
votě, a bude jednou i poslední útěchou naší v hodině smrti, po
sledním pokrmem a posilou na cestu do věčnosti. Kéž všichni
nyní radostně se hlásíte ku svému Pánu, abyste kdysi na věč
nosti radostně od něho přijati byli. Amen.

Slavnost Božího těla.

|

63

PŘEDMĚT NAŠÍ VÍRY A LÁSKY.
„Vezměte a jezte: toto jest tělo mé.“
Mat. 26. 26.

Církev sv. vede nás. často zvláštními pobožnostmi k Spa
siteli Ježiši Kristu v nejsv. Svtosti oltářní, abychom jej uctili.
Kdežto však tyto pobožnostikonává zpravidla v chrámě, dnes
vychází se Spasitelem v nejsv. Svátosti ze chrámu a koná slav
nostní průvod v městech a osadách. A k tomu průvodu svolává
všecky: děti, mládež, dospělé, svolává k němu lidi všech stavů,
vede jej se vši slávou, koná u čtyř oltářů na venku pobožnosti
a zpívá u nich částky ze všech čtyř evangelií, ve kterých se vy
kládá o nejsv. Svátosti oltářní.
Proč tento slavnostní průvod, proč toto veřejné uctívání
Spasitele v nejsv. Svátosti? Církev sv. chce tím na veřejnost
dáti hlavně dvoje: 1. víru ve Spasitele Ježíše Krista přítom
ného v nejsv. Svátosti a 2. lásku k němu.
A toto dvoje učiním také dnes předmětem své úvahy:
nejsv. Svátost oltářní předmět naší víry a naší lásky.
+

I. Nejsvětější Svátost oltářní předmět naší víry.
Věříme, že je tu přítomen Ježíš Kristus Syn Boží. A tato
víra nezakládá se na moudrosti lidské, nýbrž na moci Boží (I.
Kor. 2,5), zakládá se na určitém a jasném slově Páně: »Vezměte

a jezte: toto jest tělo mé, které se za vás vydává, to čiňte na
mou památku.«
My vidíme tělesnýma očima zde jen malou hostii, ale víra
nám praví: toto je tělo Páně, je to Spasitel Syn Boží. Tak Pán
učil.

Tato víra v Ježíše Krista v nejsv. Svátosti oltářní má tři
važné vlastnosti:

1. Je bezpod míinečná. Řekl to Spasitel sám, že je tu
přítomen, že je to jeho nejsvětější tělo; a když to řekl Spasitel,
nutno to bezpodmínečně věřiti.
Spasitel sám tuto bezpodmínečnost přísně zdůraznil. Byl
v synagoze v Kafarnau a mluvil k zástupu; a tu propověděl.
že lidu dá za pokrm tělo své: »Já jsem chléb živý, jenž s nebe
sestoupil. Bude-li kdo jísti z chleba toho, živ bude na věky.
A chléb, který já dám, tělo mé jest (které dám) za život světa«
(Jan 6, 51—52).[ato slova vyvolala velký ruch. Židům poslou
chajícím se nelibila, reptali, hádali se: »Kterak může dáti nám
tento tělo své k jídlu?« A také mnohým z učedníků jeho zdála
se ta slova býti nesnesitelně tvrdá. Co činí Spasitel? Snad ta
slova odvolává neb nějakým výkladem jich význam seslabuje?
Nikoli! Stojí pevně a ještě znova o tom mluví a tu pravdu zdů
6*
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razňuje: »Amen pravím vám: nebudete-li jísti těla Syna člo
věka a píti jeho krve, nebudete míti v sobě života... Neboť
tělo mé právě jest pokrm a krev má právě jest nápoj.« A oko
Páně, jindy tak mírné a laskavé, hledí sice plno smutku na
učedníky, kteří pro ta slova od něho odcházejí — ale Pán ne
chává je odejíti. Ba Pán obrací sei k vyvoleným apoštolům a
ptá se jich přímo a rozhodně: »Cheste i vy odejíti?« A byl by
je nechal Spasitel odejíti, kdyby byli nevěřili. Hleďte tu bez
podmínečnost ve víře v Ježíše Krista v nejsv. Svátosti! Spa
sitel dává na vybranou jen dvoje: buďto, anebo: buďto věřiti.
anebo odejíti.
A ta slova Páně platí každému z nás. »Chcete i vy ode
jítif< Buďto, anebo! Buďto věřte, anebo odejděte! Kdo odpírá
tuto víru. odchází od Krista: víra tato je bezpodmínečná.
2. Víra v Ježíše Krista v nejsv. Svátosti oltářní je dále

mnohoobsažná.

Mnozísi této obsažnostiani neuvědomují.

Ale uvažme! Když věříš, že je tu přítomen Ježíš Kristus, Syn
Boží, věříš tím spolu ve druhou božskou (osobu, hle, víra
V nejsv. Trojici, jak jí Kristus učil! Když věříš, že je tu tělo
Páně, věříš tím spolu, že druhá božská osoba, Syn Boží, stal se
v čase člověkem, vzal na se tělo lidské. Když věříš, že je tu
tělo Páně, které za nás vydáno bylo, věříš tím spolu ve vykou
pení. Když věříš, že je tu tělo Páně, jehož přijímání zachovává
k životu věčnému, jak Spasitel pravil: »Kdo jí chléb tento, živ
bude na včky,« věříš tím spolu v život vččný. Hleďle, ve víře
v Ježíše Krista v nejsv. Svátosti oltářní je obsaženo mnoho

pravd naší sv.víry!
5. A pravím ještě jedno: víra tato je také velmi zá
služná. Apoštol Tomáš nechtěl uvěřiti slovům apoštolů, že

Pán vstal z mrtvých: »Neuzřím-li v rukou jeho rány a ne
vpustím-li prstu svého na místo hřebů a nevložím-li ruky své
v jeho bok, neuvěřím.« A Spasitel se jim pak zjevil a Lomáše
ranami ve svém těle přesvědčil a řekl pak: »Že jsi mne uviděl.
Tomáši, uvčřil jsi; blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.« Bla
hoslaví Pán ty. kteří neviděli a uvěřili. Hleďte: co vidíme
v nejsv. Svátosti oltářní? Vidíme tu jen malou hostii; ani nej
bystřejší oko nevidí více. Ale víra naše nám praví: toto je tělo
Páně, je to Spasitel: on sám to řekl. A my věříme ... blaho
slavení, kteří neviděli a uvěřili!
A k tomu přistupujeještě to, že je mnoho lidí, kteří této
víry nemají. kteří této víře se i posmívají, rouhají... Víra zde
prochází ohněm pohoršení a ty bojuješ, bojuješ boj dobrý a
víru zachováváš a Pán ti také odplatí.
Heďte, tak je nejsv. Svátost oltářní předmětem naší vírv!
II. Nejsvětější Svátost oltářní je předmět naší lásky.
Troje aspoň o tom uvažme:
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Syn Boží, Bůh. A nejprvnější

přikázání zní: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého srd
ce svého a z celé duše své a ze vší mysli své.«
S jakou láskou, vpravdě nevypravitelnou láskou, ukládala
božská Matka Maria děťátko Ježíše Krista, jeho nejsvětější
tělo do jeslí, když je porodila! Jak plná lásky se k němusklá
něla, jak je celovala a k němu se vinula! Věděla, kdo je to
dítě, slova andělova: »Duch svatý sestoupí v tebe a moc Nej
vyššího zastíní tě, proto také to svaté, co se z tebe narodí, slouti
bude Syn Boží,« stále jí zněla v duši. Je to Syn Boží, je to Bůh!
Hleďte. tělo Pána našeho Ježíše Krista máme v nejsv. Svá
tosti. Je to Syn Boží. je to zde Bůh. Pán můj a Bůh můj! Není
to nejvyšší důvod, že tato nejsv. Svátost je předmětem naší

lásky?
2. A dále: je tu Spasitel. Je to zde tělo Páně, které za
nás vydáno bylo, krev Páně, která za nás vylita byla, je tu
duše Páně, která byla pro nás zarmoucena až k smrti, je to
Syn Boží. který stal se člověkem a svou smrtí nás vykoupil.
Jakou nám tím prokázal lásku! Sv. ap. Pavel praví: »Sklánim
kolena svá před Otcem Pána našeho Ježíše Krista... aby vám
dal...
poznati Kristovu lásku převyšující veškeré poznání«
(EF. 3, 14—19). Ano, nevypravitelná láska! A když tedy zde
máme tělo Páně. které za nás vydáno bylo, krev Páně, která
za nás vylita byla. když tu máme Spasitele svého, je možno,
abychom k němu nelnuli nejvroucnější láskou?

3. A uvažmeještě jedno: proč je tu Pán, Syn Boží,
přítomen?
Odpověď je jedna: z lásky k nám. Chce býti

tělem a krví svou přítomen mezi námi, které jimi vykoupil;
chce nás sytiti tělem svým na těžké pouti životem. abychom
jedenkráte měli život věčný. Nemá naše srdce hořeti láskou
k němu?
Ano. nejsv. Svátost oltářní je předmětem naší lásky!
A tak také hleděli na ni svatí. Vzpomínám, co se vykládá
v životopise známého světce sv. Filipa Ner. Byl velikým ctite
lem nejsv. Svátosti oltářní. jak také každý věřící má býti. Když

se mu nach“ýlil život ke konci a byla mu přinesena přizaopa
iřování nejsv. Svátost, rozjasnily se jeho oči a zvolal: »Hle,
moje láska! Dejte mi mou lásku<! A když kněz pozvednul sv.

Hostii, aby muji podal. pravil: »Pane, nejsem hoden a nikdy
jsem nebyl hoden ... Pojď, ó Pane, pojď . . .« Se srdcem lás
kou hořícím přijal svého Spasitele v nejsv. Svátosti.
Tak, mili př., hleďme vždy k nejsv. Svátosti! Nechť je
předmětem naší víry a naší lásky!
Tělo Pána našeho Ježíše Krista, zachovej nás všecky k ži
votu věčnému! Amen.
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Neděle druhá po sv. Duchu.
VELIKÁ VEČEŘE KRISTOVA.
„Člověk jeden učiml večeři velikou.“
Luk. 14, 106.

Sv. evangelista Lukáš vykládá: Kristus Pán vešel kdysi
v den sobotní do domu jednoho knížete farisejského, aby jedl
chléb, t. j. aby zúčastnil se hostiny, na niž byl pozván; pří
tomno bylo i více hostů jiných. Kr. Pán použil příležitosti té a
pronesl vážná naučení: že v den sobotní, svátečni, je dovoleno
konati milosrdné skutky (jako on právě uzdravil člověka vod
natelného); že nemáme vyvolovati si nejpřednější místa že
nemáme konati skutky pro odplatu lidí. Pak pronesl i podo
benství, které jsem vám právě přečetl: »Člověk jeden učinil
večeři velikou a pozval mnohých.« Člověkem tím rozumí se
sám Kristus; a večeře — která že je la veliká večeře, na niž
Kristus tak mnohé zve? Io je církev Kristova. A jaký že po
krm podává Kristus v této církvi? Pokrm ten je dvojí, nejvýš

vzácný, nebeský pokrm: 1. pravda. t. j. učení pravdy,a 2.
nejsv. [ělo Páně. Budu o tom dvojím pokrmu dnes roz

jímati.

*

I. Pravda se nám podává v církvi Kristově, v této veliké

večeři.

Každá duše po pravdě lační, žádostiva je pravdy. Proč
jsem na světě? Odkud se vzal svět? Jaký má všecko na světě
účel? Kam jdu životem? Co je za hrobem? To jsou otázky.
po jichž odpovědi duše lační. A kdo pak nasytí duši v těchto
otázkách? Kdo jiný, nežli ten, který je sám věčná pravda.
Kristus Syn Boží! Pravdu hlásal a pak založil církev, které
učení své odevzdal a poručil: »Učte všecky národy; kdo vás
slyší, mne slyší.« Církev je ona veliká večeře; k té zve Kris
tus. Ale mnozí se té pravdy Kristovy vzdalují; jako ti pozvaní
ve sv. evangeliu: nechtějí přijíti, zavrhují ji. Když tuto prav
du Syna Božího zavrhují, kdopak bude moci jejich duši na
sytitič Hledají sami pravdu a rozličným způsobem; leč darmo
a bláhově.
Sv. Bernard označuje toto hledání pravdy mnohých velice
názorně a praví: Viděl jsem 5 mužů, kteří mi připadali jako
blázni. Jeden z nich měl plná ústa písku a kousal jej; druhý
seděl na vysoké střeše a polykal vítr; třetí seděl u kovadliny
a polykal jiskry z kovadliny létající: čtvrtý stál u zdechliny a
plnými ústy vdechoval do sebe zápach z ní; a pátý díval se na
všecky tyto z dáli a smál se jim, jaké bláznovství tropí; ale
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sám strkal si prsty a ruce do úst a ssál je, jako by se chtěl
jimi nasytiti. I slitoval jsemse« — praví sv. Bernard — »nad
těmito muži a přistoupiv, tázal jsem se jich, co činí. I řekli mi:
»Máme hlad a chceme se nasytiti.«
V podobenství tomto věru názorně označuje sv. Bernard,
jak mnozí hledají pravdu, jak nesmyslně chtějí nasytiti duši
tim. čím ji nenasytí.

I. První mužmělplná ústa písku a kousal jej.

Tím jsou označeni ti. kteří se domnívají, že duši nasytí hrou
dou zemskou, mamonou; kteří myslí, že v bohatství je pravda,
v bohatství že nasycení duše. Bláhoví! Bohatstvím nenasytí
se duše. Už prorok Oseáš praví o nich: »Budou jísti a nena
sytí se.«

2. Druhý seděl na vysoké střeše a polykal

vítr. Tím jsou označeni ti, kteří se chtějí poučiti o věčných
pravdách od mudrců a učenců tohoto světa, kteří nemají víry.
Tito nevěrečtí učenci bývají velice domýšliví, míní, že stojí na
vysoké výši. Ale už v Písmě sv. je psáno: »Moudrost tohoto
světa jest bláznovstvím u Boha.« (I. Kor. 3, 19.) A doopravdy:
co ti nevěrečtí učenci mnohdy hlásají, je jako bláznovství. Už
nejednou upozornil jsem vás na některé ty věci: člověka kdysi
prohlašovali za část Boha, po druhé zase za pouhé hovado;
jedni učí, že všecko je jen hmota, druzí zase chtějí míti všude
duchy atd., a jedni druhým při tom spílají pošetilců a bláznů.
Kdo se jimi řídí, lapá vítr!

3.A třetíseděl ukovadliny

kal jiskry,

v kovárně a poly

které tu lítaly. To jsou ti, kteří hledají pravdu

v knihách a v časopisech, které jsou plny ohně proti Kristovi,
které neumějí leda sršeti jiskry nenávisti a štvaní proti Kris
tově víře a církvi. Těmi jiskrami duše své věru neupokojí a
nenasytí.

4.A čtvrtýstál u zdechliny a plnými ústy vde

choval

zápach

z té zdechliny vycházející. To jsou ti,

kteří se dávají poučovati o víře od lidí zpustlých, od lidí,
jichžto život je plný ohavnosti, z jichž úst nevychází leda ška
redý posměch ze všeho, co je svatého. U těch hledají pravdu!

3.Pátýstálzdáli,strkal

si prsty a rucedoústa

z těch ssál, jako by jimi, svým tělem, chtěl se sytiti. To
jsou ti. kteří myslí, že sami ze sebe se dopídí pravdy. Jak jsou
bláhoví! Nedovedou posouditi ani samých sebe, neznají ani, co
je nejbližšího pod rukou, jak je složeno i jejich tělo — a

chtějí si vymysliti věčnépravdy!

Hle, duše lační, ale mnozí bloudí a hledají pravdu tam.
kde jí nenaleznou! Jak my jsme šťastni, kteří jsme věřící!
»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých.« Kris
tus Pán nám církevsvou a v ní nam pravdu svou dává; pravdu

88

Neděle druhá po sv. Duchu.

jistou, bezpečnou. Blaze těm, kteří touto pravdou se sytí!
Druhý pokrm, jejž nám Kristus v církvi své dává, je
Nejsvětější jeho Tělo. »Já jsem chléb živý, jenž jsem s nebe
sestoupil; tělo mé právě jest pokrni; vezměte a jezte, totoť
jest tělo mé« — toť jsou slova Páně.
Pán sebe dal nám za pokrm; může-li býti co vzácnějšího?
A uvažme, proč nám sebe dal za pokrm v nejsv. Svátosti:

1. aby přebýval

v nási tělemi krví. Jaká to láska!

Vykládá se o královně Artemisii, že měla k choti svému, králi
Mausolovi, neobyčejnou lásku. Když prý zemřel, dala mrtvolu
jeho spáliti po tehdejším způsobu pohanském, popel pak na
míchala si do vína a do poslední krůpěje vše vypila. Chtěla
býti živým hrobem zemřelého manžela, nechtěla býti od něho
odloučena. Jak neskonale vznešenější jest, když Ježíš Kristus
po sv. přijímání přebývá v nás! »Kdo ji mé tělo a pije mou
krev, ve mně přebývá a já v něm,« praví sám Pán.

2. Za pokrm se nám podává, abychom zachováni
byli k životu věčnému. »Otcovévaši jedli na poušti
mannu a zemřeli,« pravil Kristus Pán zástupům:; »jáť jsem
chléb živý: bude-li kdo jísti z chleba tohoto, živ bude na vě
ky.« (Jan 6, 49—52). Jak vzácný to pokrm! Apoštolové ho po
žívali, a živi jsou a budou na věky; sv. mučedníci ho požívali,
a Živi jsou a budou na věky; sv. vyznavači ho požívali, a živi
jsou a budou na věky. A také my ho požívati můžeme, a Živi
můžeme a máme býti na věky!
Lo dvoje nám tedy Kristus Pán podává ve své církvi za
pokrm. »Člověk jeden učinil večeři velikou.« Nechť Pán Bůh
nam požehná, abychom obojího toho pokrmu: pravdy Páně
1těla Páně důstojně požívali a šťastni byli časně i věčně. Amen.
OBĚŤ MŠE SVATÉ.
„Člověk jeden učinil večeři velikou“.
Luk. 14, 10.

»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých.«
Kdo je ten člověk, který učinil večeři velikou? Je to Ježíš
Kristus, Syn Boží. A která jest večeře veliká, kterou učinil
nám zde na světě? Je to přijímání jeho nejsvětějšího těla a
krve. A kde se nám tato veliká, svatá večeře uchystává?
Uchystává se nám při oběti mše sv., nebo zde proměňuje se
chléb v tělo Páně a víno v krev Páně.
Oběť mše sv.! Jaký to úkon veliký a svatý! Je to úkon
největší a nejsvětější, jaký se na světě koná; obětuje se tu
sám Syn Boží Otci nebeskému. A zváni jsou k účastenství na
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té oběti nejsvětější a na hostině, která se tu chystá, všichni
národové země: od východu až na západ všude, kde možno,
oběť mše sv. se koná a lid zúčastňuje se Kristovy hostiny sv.
přijímáni.
Také u nás tato nejsv. oběť se koná, denně se koná. Třeba
jen, abyste. dr. v Kr., měli dobré porozumění o této oběti.
A proto umínil jsem si dnes o ní promluviti; vyložím vám
troje: 1. její předpovědění ve Starém zákoně, 2. její ustano
vení Ježíšem Kristem a konání v církvi, a 3. příčinu, proč byla
ustanovena.
*

I. Oběť mše sv. předpověděna již ve Starém zákoně.

Vše, co mělo velikého se státi na světě pro spásu lidí, před
pověděno bylo ve St. zákoně. Předpověděn byl příchod Vyku
pitele na svět, předpověděny jeho veliké činy, předpověděna
jeho vykupitelska smrt; a předpověděna byla také oběťmšesv.
Uvádím vám především památné proroctví, napsané u pro

roka Malachiáše,

jež zní: »Nemámzalíbeníve vás, pra

ví Hospodin zástupů a darů nepřijmu z ruky vaší, nebo od
východu slunce až na západ veliké jest jméno mé mezi ná
rody a na každém místě přináší se a obětována bývá oběť
čistá: nebo veliké jest jméno mé mezi národy« (1, 10—11).
Rozum těchto slov je jasný: oběti St. zákona přestanou a po
celém světě od východu až na západ na každém místě oběto
vána bude Bohu oběť čistá. Kde je jaká oběť na světě, jež by
mohla býti nazvána čistou? Kde je jaká oběť, jež by se obě
tovala po celém světě? Je to jen jedna oběť — oběť. ve které
sám Syn Boží jakožto jedině čistá občť se obětuje Otci ne
beskému. A která je to oběť? Ne krvavá oběť na kříži, neboť
tu přinesl Spasitel jen jednou a jen na jednom místě, na hoře
Golgotě; je tu předpověděna oběť mše sv.. ve které Spasitel
také se obětuje, a obětuje se po celém světě od východu až
na západ.
Uvedu vám druhé proroctví St. zákona. V žalmu 100.
praví se o Spasiteli Ježíši Kristu: »Ty jsi kněz na věky podle
řádu Melchisedechova.« Co znamenají ta slova? Melchisedech
byl kněz, a jen jednou činí se o něm zmínka ve St. zákoně:
když totiž Abraham vracel se vítězně z výpravy, ve které vy
svobodil příbuzného svého Lota z rukou nepřátel, vyšel mu
vstříc kněz Melchisedech a na poděkování Bohu za vítězství
obětoval. jak praví sv. Písmo, chléb a víno Bohu. Kristus, kněz
na věky podle řádu Melchisedechova — což jiného to značí,
než že Kristus bude konati oběť dle Melchisedecha, t. j. že
použije k oběti chleba a vína?
Tak byla oběť mše sv. již ve St. zákoně předpověděna.
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II. Kristus Pán ustanovil tuto oběť mše sv. a byla dále
v církvi vědy konána.
Ustanovení její znáte dobře. Před svým umučením při
poslední večeři Spasitel vzal chléb a dobrořečil a lámal a dával
učedníkům, řka: »Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se

za vás vydává, to čiňte na mou památku«; pak vzal kalich
s vínem a dobrořečil a podal apoštolům, řka: »Toto jest krev
má Nového zákona, která za mnohé vylita bude; to čiňte na
mou památku.« Vykonal zde Spasitel nekrvavým způsobem,
co potom učinil způsobem krvavým na kříži: přinesl oběť těla
svého a krve své. A poručil, aby učedníci jeho tuto oběť ko
nali. Až do skonání světa má se tato oběť konati, a u všech
národů, nebo Spasitel poručil pak apoštolům: »Jdouce do ce
lého světa, učte všecky národy, učíce je zachovávati všecko,
co jsem koli přikázal vám; a aj, já s vámi jsem po všecky dny
až do skonání světa.«
Apoštolové konávali tuto oběť nejsvětější. Máme o tom
určitá svědectví. V Písmě sv. ve Skut. ap. napsáno jest o prv
ních křesťanech v Jerusalemě: »Denně trvali jednomyslně
ve chrámě a lámajíce po domech chléb, přijímali pokrm s ve
selím a prostotou srdce, chválíce Boha« (2, 46). Tedy denně
bývali ve chrámu jerusalemském na společných pobožnostech.
ale pak uchylovali se do domů soukromých a slavili »lámání
chleba«, t. j. ono lámání, které Kristus učinil a ustanovil při
poslední večeři, když vzal chléb a dobrořečil a lámal, dával
apoštolům, řka: »Toto jest tělo mé, které se za vás vydává,
to čiňte na mou památkuc; slavili oběť mše sv. a přijímali
nejsv. Svátost. Nerozumí se tím »lámaním« jedení obyčejného
chleba, neboť o tom by byl sv. dějepisec nepsal; ostatně sv.
ap. Pavel dobře ta slova vysvětluje. když píše v ep. ke Kor.:
»Chléb, který lámeme, zdali není společenstvím těla Kristova?«
(I. 10, 16), a když dále píše: »Zkusiž pak sám sebe člověk.

a tak z toho chleba jez a z kalicha pij; neboť kdo jí a pije
nehodně, odsouzení sobě jí a pije, jelikož nerozeznává těla
Páně« — nerozeznává těla Páně v nejsv. Svátosti od chleba
obyčejného.
Sv. ap. Pavel píše dále v ep. k židům: »Máme oltář, z ně
hož jísti nemají mociti, kteří stánku slouží,« t. j. židé; máme
oltář — oltář je místem oběti, měli tedy i oběti, oběť mše sv.
Dosti na těchto slovech z dob apoštolských, a nebudu uvá
děti dále jiných dokladů z dalších dob; bylo by to příliš ob
šírné. Církev se šířila a všude konala se oběť mše sv., i za nej
horšího pronásledovní; sv. Dionysius Alex., který žil ve 3. stol..
píše: »Každé místo: pole, poušť, loď, skrýše zvěře byly nám za
chrám, by se tam konala oběť.«
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1lI. Přistoupím nyní k olázce: proč ustanovil Ježíš Kristus

občf mše svaté.

Nestačila snad oběť Páně na kříži na vykoupení světa, že
Pán ustanovil jeji opětování nekrvavým způsobem obětí mše
sv.? Bratři jinověrci, kteří nemají oběti mše sv., tuto námitku
skutečně činí. Ale, m. př., takové věci kdož by chtěl se vůbec
domýšleti! Oběť Páně na kříži byla ceny neskonalé, vykoupila
veškeren svět, to všichni dobře víme. Ale Pán Ježíš měl svou
příčinu, proč ustanovil opětování své oběti na kříži obětí mše
svaté.
1. Především se rozpomeňimne,co jsme povinni činiti Bohu.

Jsme povinni Boha jakožto nejvyššího Pána svého ctíti, vele
biti a chváliti; kde však je který člověk schopen, aby Boha
dostatečně velebil a chválil? Jsme povinni Bohu za všecka
dobrodiní děkovati; ale který člověk dovede to činiti dostateč
ně. co můžeme Bohu my dáti? Jsme povinni Boha za své pro
viny, jichž se stále dopouštíme, usmiřovati; čím však může Boha
kdo usmířiti? Jsme povinni Boha prositi o vše; ale jaká je naše
prosba, když je srdce poskvrněné hříchem a svolává hněv
Boží? Hleďte, Spasitel z neskonalé lásky k nám přichází nám

ku pomoci: ustanovil oběť mše sv.. kde sám se obětuje

Otci nebeskému, aby mu jménem naším, jmé
nem svého vykoupeného lidu, přinesl čistou
nejvyšší

oběť: oběťchvály, oběť díků, oběť smíření, oběť

prosby. K tomu Spasitel ustanovil oběť mše sv. A tu již také
vidíte, že cena oběti mše sv. nezávisí ani od hodnosti kněze,
který je při mši sv. jen nástrojem. ani od hodnosti lidu, který
má na mši sv. účast; neboť ten, kdo oběť přináší, jest Kristus
sám!
2. Dále: Spasitel řekl při poslední večeři: »Io čiňte na

moupamátku.«
Mšísv.másestálelidupřipomínati
veliká

jehoobčěť na kříži. Tehdá,když se obětovalna

kříži, bylo málo lidí přítomno a ještě méně bylo těch, kteří po
mnívali, že to oběť za ně. Ale všichni národové na světě, vši
chni lidé od východu až na západ mají míti na očích a ve stálé
paměti neskonalou oběť Páně, nemají nikdy zapomínati na ni;
proto pro všechna místa a pro všecky časy Kristus Pán usta
novil oběť mše svaté.
3. A ještě třetí vče. Spasitel chtěl nám dáti tělo své za po
krm. »Já jsem chléb živý, jenž s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti
z chleba toho, živ bude na věky. A chléb, ktorý já dám, tělo
mé jest, jež dám za život světa.« Tak připověděl. Odkud však
má se lidu dostávati těla Páně, jež se obětuje Bohu Otci?

Hledte,oběť mšesv. jepramenem

jeho; přiobětimše

sv. proměňuje se chléb v tělo Páně, aby se nám toto tělo Páně
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podávalo pak za pokrm k životu věčnému. Kde není oběli mše
sv., není těla Páně.
Jaké je to veliké tajemství vloženo do mše sv.! Co lásky
uložil do ní Pán! Jak svatý a veliký je to úkon!
Rozumějte dobře, dr. př., této nejsv. oběti, a účastněte se
jí co možno nejvíce; hleďte si osvojiti krásné modlitby, které
kněz jménem vaším při oltáři koná, aby vaše účast byla vám
ku prospěchu pro život časný i věčný. Amen.
STŮL PÁNĚ.
„Človék jeden učinil večeři velikou.“*
Luk. 14. 16.

Staří Egypťané zhotovili ku poctě slunce, které uctívali
jako boha, veliký stůl z nejjemnějšího zlata a na ten stůl kladli
denně nejvzácnější pokrmy a každému bylo volno přistoupili
a se stolu jísti. Chtěli tím znázorniti, jak štědře bůh slunce ob
dařuje lidi pokrmy. když dává zemi úrodnost.
Spasitel náš Ježíš Kristus uchystal nám stůl neskonale
vzácnější, než hyl tento zlatý stůl Egypťanů. Neskonale vzác
nější, neboť pokrm, který se na tomto stole Páně podává, není
pozemský. nýbrž nebeský. je to chléb s nebe, Spasitel sám, jak
pravil: »Já jsem chléb živý. jenž jsem s nebe sestoupil. Bude-li
kdo jísti z chleba tohoto, živ bude na věky: a chléb, ktery já
dám. tělo mé jest. Vezměte a jezte. toto jest tělo mé.«
V dnešním sv. ev. mluví Spasitel o hostině tohoto nebes
kého chleba v podobenství: »Člověk jeden učinil večeři veli
kou.« Ó, veliká je tato večeře. sv. přijímání! Vždyť se týká
všech národů na celém světě a všech dob až do skonání světa!
Kdo spočte všecky ty miliony. pro něž stůl Páně uchystán!
Spasitel mluví ve svém podobenství o těch, kteří nehodně
se zachovali: ač byli pozváni, nepřišli. Nebudu se jimi ve své
řeči zabývati. ale raději obrátím pozornost svou ke stolu Páně

samémua uveduvám,jak tento stůl Páně býval od

nejprvnějšíchdobvnašícírkvivěřícímuchys

taván.

Bude to poučnéa zajisté také povzbuzující.
*

1. Ponejprv byl stůl Páně, kde se podává tělo a krev Páně,
uchystán Spasilelem samým. Znáte dobře tu událost: jak Spa
sitel při poslední večeři podal apoštolům tělo své a krev svou:
»Vezměte a jezte: toto jest tělo mé ... toto jest krev má No
vého zákona.« Uchystal Pán tuto velikou večeři těla svého a
krve své apoštolům, ale učinil ještě více: přikázal, aby tato
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veliká večeře uchystávala se i dále v církvi: »To čiňte na mou
památku.«
Pozorujme, jak Pán tuto nebeskou hostinu uchystal a dále

uchystávati přikázal! Především, s jakou láskou

to učinil!

Chtěl stále zůstati mezi lidem tělem svým a krví svou, které
za ně vydá, ale nejen to: chtěl s nimi co nejúžeji také se spo

jovatil A dále: s jakou radostí

to učinil: viděl Pán, co mi

lostí přinese tato sv. hostina, sv. přijímání, milionům a milio

nům duší! A konečně také s jakým smutkem:

Pán viděl,

jak mnozí zachovají se k této hostině netečně, nebudou o ni
dbáti, ba hůře ještě, budou ji i tupiti!
Pán uchystal sám první stůl této nebeské hostiny. Ale při
kázal, aby byl v církvi jeho dále chystán: »To čiňte na mou
památku.« Pro jakou dobu přikázal Pán chystati tento stůl ne
beské hostiny v církvi? Jen pro dobu, dokud budou živi apoš
tolové? Nikoli; ten rozkaz Páně: »To čiňte na mou památku«
týkal se ne pouze osob apoštolů, nýbrž i všech jich budoucích
nástupců — kněží — v církvi; hostina Páně má se uchystávati

v církvi co
proPán
všecky
dobyapoštolům,
až do skonání
světa. jenna sinebesa;
vzpo
meňme,
přikázal
než vstoupil
pravil: „Učte všecky národy .... učíce Je zachovávati všecko.
co jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsempo všecky dny

až do skonání světa.« Pozorujte, co Pán praví: »Učíce

je

zachovávati všecko, co jsem koli přikázal

v ám«<— všecko a tedy ne pouze pravdy víry, ne pouze křest,
ne pouze pokání, nýbrž i sv. přijímání — po všecky doby až
do skonání světa.
II. A nvní pokročme dále: jak stůl Páně byl uchystáván
v církvi v dobách apoštolských.

Zastavmese nejprve v Jerusalemě.

Tam vznikla po

seslání Ducha sv. na kázání apoštolů utěšená křesťanská obec.
A Písmo sv. o nich vykládá: »Trvali pak v učení apoštolském
a v obcování lámání chleba a na imnodlitbách« (Skut. 2, 42).

V obcování lámání chleba — míněn tu chléb svátostný, mše
SV. a SV. přijímání.

Apoštolové rozešli se pak do světa. K nim připojil se nový
apoštol: Pavel, který vykonal obrovské cesty v Asii a Evropě

a založil mnoho křesťanských obcí. Zastavme se v Korintě,
kde apoštol
Pavelap.
založil
přístavní
obchodní
město:
Pavelkřesťanskou
přišel tam obec.
asi r. Bylo
52 a topobyl
tam

172 roku. Zajděme zde duchem do shromáždění křesťanů. Je
večer a se všech stran scházejí se věřící v domě jistého Tita
Justa: jsou různých stavů: bohatí a chudí, obchodující, ře
meslníci, lodníci. dělníci... muži i ženy. Když jsou shromáž
děni. zasedají nejprve ke stolu k tak zv. »hodům lásky«: bohatí
totiž přinesli pokrmy pro chudé a všichni společně pojedli —
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jak to činil Kristus Pán s apoštoly při poslední večeři. A po
tom povstává ap. Pavel a nadšenou, ohnivou řečí mluví o Kri
stu, zvláště o jeho umučení a o památce jeho umučení: o sv.
přijímání jeho těla a jeho krve. A zdůrazňuje apoštol, že co
jim podává, od samého Pána přiijal: »Já zajisté přijal jsem od
Pána, co i podal jsem vám: že Pán Ježíš v tu noc, ve které
zrazen byl, vzav chléb a učiniv díky, rozlámal jej a řekl:
Toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to čiňte na mou
památku. Taktéž i kalich po jídle a řekl: Tento kalich jest
nová úmluva v mé krvi; to čiňte kolikrátkoli jej píti budete,
na mou památku.« Nyní — dokládá sv. ap. — toto sv. tajem
ství budeme slaviti; ale slavme je hodně! »Neboť kdo jí a
pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, jelikož nerozeznává
těla Páně (t. j. nečiní rozdílu mezi pokrmem obyčejným a
nejsv. tělem Páně). « Na to všichni poklekají ap. Pavel koná
modlitby a věřící s ním, pak béře chléb a víno, vyslovuje nad
nimi slova proměnění a podává věřícím... Hleďte, oběť mše
sv. a sv. přijímání! Stůl Páně uchystán.
[li. Pokročme nyní opět dále: do časů poapoštolských.
Zajděme do Říma. Tam kázal a zemřel smrtí mučed
nickou sv. Petr, hlava církve. Tam bylo středisko církve. Ale
církev bvla krutě pronásledována a křesťané mohli konati
bohoslužby jen v podzemních úkrytech, katakombách. Zúčast
něme se duchem jejich bohoslužeb! Je srpen r. 258. Za časného
rána, ještě za šera, chvátají po silnici appijské, která vede
od Říma k jihu, osoby různého stáří a různých stavů; v jistém
místě zabočují stranou a vcházejí skrytě do katakomb. Sestu
pují po schodech a kráčejí různými chodbami, až přicházejí
do prostornější klenuté místnosti, ve které je na hrobě mu
čedníka zřízen oltář. Vpředu podle oltáře sedí stařec, oděný
v bohoslužebná roucha: je to papež Sixtus II., který nastoupil
na stolec Petrův r. 257. Po jeho straně 4 kněží. Věřící pone
náhlu se shromáždili a slavnost začíná. Papež a s ním lid nej
prve vroucně se modlí; potom papež má k lidu promluvu, ve
které učí, napomíná, povzbuzuje; pak přináší se chléb a víno.
Papež je žehná a vyslovuje slova proměnění a přijímá a pak
podává sv. přijímání věřícím... V tom slyšeti volání, hluk,
řinkot zbraní — křesťané byli vyslíděni, pochopi vpadli, pa
peže ubili a skolili také kněze; ostatní, pokud nemohli uprch
nouti, spoutáni a odvlečeni... Hle, stůl Páně, uchystávaný
v katakombách!
Ale nestaly pak pro církev lepší časy: císař Konstantin dal
r. 313. svobodu církvi. A tehda počaly se stavěti chrámy, v2
chrámech zřizovaly se oltáře — a stůl Páně uchystáván věří
cím. A víra se šířila do celého světa a v celém světě stavěnv
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chrámy — nádherné i chudé — a v nich oltáře a v celém
světě uchystáván stůl Páně.
Také k nám dospěla víra Páně, také my máme chrámy.
také nám podnes stůl Páně a to denně se uchystává. »Člověk
jeden učinil večeři velikou a pozval ninohých« — my všichni
patříme k těm pozvaným. Jak se zachováme? Jako ti pozvaní
v evangeliu, kteří nedbali? Ne, m. př.!Ale přicházejme často,
přijímejme vroucně a plni díků svého Pána, jak to činili hned
první křesťané, aby se na nás splnila zaslíbení Páně: »Kdo jí
chléb tento, živ bude na včky!« Amen.
PROČ MNOZÍ NEPŘICHÁZEJÍ K NEBESKÉ HOSTINĚ.
„I počal se všichni spolu vymlouvali.“
Luk. 14, 18.

Už mnohdykráte jsem slyšel námitku nevěrců proti peklu:
pekla prý není žádného; peklo prý by se příčilo Boží lásce
a Božímu milosrdenství — není prý možná, aby Bůh koho na
věky do hrozného trápení zavrhl.
Drazí přátelé, na tuto námitku odpověď je zcela lehká.
Kdo zavrhuje koho do pekla? Bůh? Nikoli! Každý sám sebe!
Kdo do pekla přijde. sám se tam zavedl. Bůh chce, aby všichni
lidé byli spasení. jak praví sv. apoštol Pavel (1. Tim. 2, 4);
Kristus Pán za všecky lidi prolil svou předrahou krev, jak
sám také pravil: »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jedno
rozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný« (Jan 3, 16). Ustanovil nám sv. svátosti, abychom
se jimi sílili a posvěcovali. dal nám anděla strážného, který
nás všude doprovází a napomíná. Ústy proroka Ezechiele praví
Bůh: »Nechci smrti bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný
od cesty své a živ byl« (33, 11). A jestliže tedy někdo do pekla
přece přichází, sám je tím vinen, sám se tam zavrhuje, sám
vyloučil se od nebe. Může voliti nebe — a nechce; volí peklo.
Tuto pravdu máme také naznačenu v podobenství dneš
ního sv. evangelia. »Člověk jeden učinil večeři velikou a po
zval mnohých. I poslal služebníka svého v hodinu večeře, by
řekl pozvaným, aby přišli, že již připraveno jest všecko. I po
čali se všichni vymlouvati.« Velikou večeří rozumí se nebe:
všichni lidé pozváni jsou do nebe — ale všichni tam nepřichá
zejí. mnozí nechtějí tam přijíti.
Uvažme dnes příčiny. pro které mnozí do nebe přijíti ne
chtějí: poznáte z toho také. že věru spravedlivo jest, že pro
takové lidi připraveno jest na věčnosti peklo.
*
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Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých.
I poslal služebníka svého v hodinu večeře, by řekl pozvaným,
aby přišli. že již připraveno jest všecko. I počali se všichni
spolu vymlouvati.

1.První se vymlouval: »Ves jsem

koupil,

a mu

sim vyjíti a ji shlédnouti; prosím tebe, měj
mne za omluvena.«

V této výmluvěkrátce je zahrnuta

výmluva: nemamčasu, abych k večeři došel.
A touto výmluvou vymlouvají se také lidé, kteří neplní
naboženských povinností a od nebe se tedy vylučují a kráčí
k peklu: nemáme času! Že nemají času k modlitbě, nemají
času k návštěvě chrámu Páně. nemají času ke sv. svátostem!
Je správná tato výmluva? Nikoli správná, ale nesmyslná
a lživá! Zeptejme se těch, kteří se tak vymlouvají: nemáš času
k jídlu? Nemáš času k zábavě? Odpovědí snad: jísti musím,
abych zachoval si život: zábavy si dopřáti musím, abych tělu
popřál oddechu a osvěžil se. Ano, tělu tedy dopřeješ všeho —
a duše tvá má zahynouti? Což není duše vzácnější než tělo?
Což nepravil Kristus Pán: »Což jest platno člověku. bví vše
cken svět získal, ale na duši své škodutrpěl?« (Mat. 16,26.) Hle,
jak nesmyslna jest výmluva, že nemá kdo času, aby plnil na
boženské povinnosti, aby staral se o svou duši! A považme také
k lomu, jak ty povinnosti jsou lehké, nemnohé: modliti se.
den sváteční světiti. přijímati sv. svátosti...; považme, jaká
odměna je za plnění těch povinností slibena: slíbeno jest nebe!
Ale výmluva: nemám času, abych plnil náboženské po
vinnosti, jest také lživá. Jest možné. že by jsi nemohl vyko
nati kratičkou modlitbu ranní a večerní? Že by jsi při práci
nemohl pozdvihnouti mysl k Bohu? Že by jsi nikdy nemohl -
aní v neděli a ve svátek — dojíti do chrámu Páně? Jsi lhář.
kdo to pravíš! Hle, když pracuješ, co mnohdy rozmanitých
vedeš řečí; často i pomluvy, mnohdy i nestydaté řeči, často
i proklínání — a na maličkou modlitbu při práci neměl by jsi
času! K vůli zabavě nedělní nebo sváteční jdeš třeba na da
leký výlet. a do chrámu Páně že by jsi nemohl! K vůli ně
jakému pohoštění, jidlu. pití, nelituješ času; k vůli přijetí sv.
svátosti času ti nezbývá. Jakýjsi to pokrytec. »Bídný člověče.«
volá takovému sv. Bernard, »aby jsi vyživil a ošatil tělo své,
aby jsi vyhovél žádostem svého těla, které za několik dnů
bude pokrmem červů, běháš, bdíš... ale pro svou duši. která
má k Bohu do nebe přijíli, nevíš, co, by jsi učinil?«
Když toto uvažuji, drazí přátelé, věru se nedivím, že li
dem, kteří takovým nesmyslným a Iživým způsobem se vy
mlouvají a do nebe nechtějí kráčeti, připraveno jest na včč
nosti peklo! Na světě nechtěli míti pro nebe času — nebudou
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ho ani míti po smrti; na světě sloužili ďáblu — ďáblovi budou
patřiti 1 na věčnosli.

AA
druhý se vymlouval,pročnejde k hostinč: Patero
spřežení
volů jsem koupil, a jdu abych jich
zkusil;
prosím tebe, měj mne za vymluvena.
Výmluva tato, jak sami vidíte, jest velicerouhavá. Patero

spřežení volů bylo mu milejší, nežli hostina
Pánova, nežli Pán!
Ale, přátelé drazí, lidé až doposud takovýmto rouhavým
způsobem se vylučují od nebeského království. Pohlédněte jen,
za jaké požitky malicherné a hnusné mnozí lidé zaprodávají
si nebeské království, rouhají se Bohu!
Podívejte se na lakomce: pro několik bídných grošů, kte
rých beztoho ani sám neužije, lichvaří a odírá jiné — pro
několik grošů zavrhuje si sám nebe!
Podívejte se na opilce: pro několik sklenic kořalky, kte
rou se opíjí, odmítá si hostinu nebeskou!
Podívejte se na člověka, nestydatostem propadlého: za ha
nebný skutek zamítá si život věčný!
Podívejte se na kterékoli jiné rouhače: za několik grošů
neb i za sklenici kořalky budou spílati a zlořečiti, komu bu
dete chtít, budou krásti, budou snad i křivě přisahati!
Ó, já věru se nedivím, že takovýmto lidem uchystáno jest
na věčnosti peklo! Tak rouhavým způsobem zamítají si nebe.
Ze života sv. Alfonse Liguori se vykládá, že když byl ma
lým chlapcem, pozván byl kdysi od některých spolužáků, aby
s nimi hrál v jakousi hru. Nejprve se zdráhal, ale pak vyho
věl. Hrál, a vyhrál malou výhru. Ale jeden ze spoluhráčů tak
se pro to rozhněval, že počal klíti a spílati. Alfons rychle vstal,
vyhranou částku vrátil a pravil: »Pro tuto bídnou částečku
peněz se odvažuješ urážeti Boha? Zde vezmi své peníze!«
Nato odešel.
Kolika lidem tato výtka malého dítěte za nynější doby
platí! Pro bídnou částečku, bídný, hnusný požitek, odvažují
se urážeti Boha, odmítají rouhavě nebeskou blaženost!
3. A třetí vymlouval se. proč nejde k hostině: »Ženu

jsem pojal. a protož nemohu přijíti.«

Výmluva to věru zlomyslná. Žena byla mu na překážku,že
nemohl učiniti za dost čestné povinnosti, žena byla mu příči
nou, že urazil Pána.
Ale, drazí přátelé, podobnou výmluvou až dosud se mnozí
vymlouvají. proč neplní povinností svých k Bohu, povinností
náboženských. K vůli ženě, že nemůže se modliti, praví mnohý.
Pojal za ženu jinověrku, snad evangeličku, a ta si tropí z jeho
pobožnosti smích, ta si tropí smích z jeho růžence, smích ze
svátků mariánský ch, smích ze sv. zpovědi, smích ze sv. přijí
7-11
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mání, smích ze mše svaté — a muž proto vše opouští: odvrhne
růženec, nesvětí svátků mariánských, nechodí ke sv. zpovědi,
nepřistupuje ku sv. přijímání, nechodí na mši svatou... »ženu
jsem pojal, nemohu přijíti,« zrovna tak jako onen muž v evan
geliu.
Špatná to a zlomyslná výmluva! Měl jsi věděti dříve, koho
si béřeš za ženu. Měl jsi znáti síly své, a máš míti sílu, abys ne
dbal ženy, kde by ti bránila neb překážela ve službě Boží.
Sluší více poslouchati Boha nežli lidí!
Smíšené manželství — io zvláště bývá překážka a výmlu
va mnohému katolickému manželu, že neplní náboženských po
vinností; a co platí o manželu, to ovšem — a ještě častěji —
platí o katolické manželce, která si vzala za manžela jino
věrce. Ve kterémsi městě byli rodiče katoličtí, kteří měli je
dinou dceru. O tuto dceru ucházel se jakýsi mladý hodinář,
protestant. Dcera svolila a konečně i rodiče povolili ke sňatku.
Když bylo po sňatku, mladý protestantský manžel především
odstranil posty: jedl maso vždy v pátek, a zvláště také na
Veliký pátek. Manželce katoličce zprvu to bývalo líto; ale po
nenáhlu přivykla a sama jídávala v postní dny maso. Pone
náhlu však i dále pokročili. Z domu odstraněna úcta Panny
Marie, odstraněno přijímání sv. svátostí. Manželka katolička.
aby neměla s manželem svádu, opustila konečně vše, i ná
vštěvu svého chrámu Páně, a s mužem protestantem chodila
pak do chrámu protestantského. K vůli mužovi zapřela víru!
Muže jsem pojala, mohla říci podobně slovům ze sv. evangelia,
a nemohu přijíti!
Jaké to neštěstí! Ale ovšem bez omluvy — nechtějí takoví
lidé kráčeti k nebi, nechtěli voliti nebe, co jim tedy zbývá na
věčnosti?
Rozmilí v Kristu, vysvětlil jsem vám na základě sv. evan
gelia, jakými výmluvami se mnozí lidé vymlouvají, že neplní
náboženských povinností, že nekráčejí k nebi; výmluvy jejich
jsou nesmyslné. rouhavé a zlomyslné. Když to vše uvážíme.
nedivime se. že Bůh takovým lidem uchystal na věčnosti peklo
Ajestliže tedy některý nevěrec namítá. že peklo by se příčilo
Boží lásce, pak zapomíná, že Bůh je také nejvýš spravedlivý:
urážka, jíž se takoví rouhači proti Bohu dopouštějí, jest neko
nečná, nekonečný tedy za ni trest.
Varujme se podobných výmluv, ale naopak k nebeské hos
tině s radostí spějme! Bůh nás očekává — kéž všichni zaslou
žíme, abychom kdysi uslyšeli slova Páně: »Pojďte, požehnaní
Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným od usta
ncvení světa!« Amen.
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VÝMLUVA TĚCH, KTEŘÍ NECHODÍ K SV. PŘIJÍMÁNÍ.
„I počah se všichni spolu vymlouvah.
Luk. 14, 18.

»Človčk jeden učinil večeři velikou.« Tak praví se v podo
bensiví dnešního sv. evangelia. Vy vite, co touto velikou ve
čeří jest označeno: sv. přijímání, nejsvětější svátost oltářní. Lo
je ona veliká večeře, klerou nám uchystal Kristus Pán. Veliká

je ve mnohém vzhledu; veliká je vzhledem k tomu, kdo ji
chystá:
je to Ježíš Kristus, sám Bůh, Pán nebe i země;

veliká je vzhledemk tomu, co se při ní chystá:

chystá

se Tělo Pána Ježíše Krista, to tělo svaté, které za nás trpělo;

veliká je večeřeona vzhledem k tomu, kde

se chystá:

velikým večeřadlem, kde se chystá, je církev svatá, a ta cír
kev rozšířena je po celém světě, v Evropě, Asii, Africe, Ame
rice, Australii; veliká je ta večeře vzhledem k tomu, komu

se chystá:

chystá se všem,bohatým i chudým,učeným i ne

učeným, pánům i poddaným, zdravým i nemocným; veliká je

vzhledemk tomu, jak dlouho

se chystá:

od poslední

večeře, kterou slavil s apoštoly sám Kristus Pán, chystá se ne
ustále, a chystati se bude až do skonání světa (tak to předpo

věděl sám Spasitel):;veliká je vzhledem k tomu, jaké

účin

ky má: sám Spasitel to označil určitě a jasně: »Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm:< »Kdo jí chléb
tento. živ bude na věčkv«— co může býti většího, než kdvž Kri
stus v nás přebývá: co může býti ještě tak velikého, aby nám
zajišťovalo život věčný!
Veliká je tedy ona večeře, sv. přijímání. A tu by člověk
tedy myslil. že lidé rádi k ní spěchají: že v zástupech velkých
a vůbec všichni ke stolu Páně přicházívají; že svatě přichází
vají. aby přijímali rejenom hojně. ale také hodně.
Než není tomu tak; my sami vidíme. že stůl Páně bývá
hrozně zanedbáván. Ve svatém evangeliu se pravío těch, kteří
sv. přijímání zanedbávají: »Pravím vám, že žádný z nich ne
okusí večeře mé«; to znamená: Kdo na světě zanedbá hostinu
Páně, nebude k ní vzat ani na věčnosti. Kteří jsou ti nešťastníci
pozvaní a proč zanedbávají sv. přijímání“ Trojí druh je těch
lidí, nebo jinak: troje je výmluva, ktezou se ti pozvaní vymlou
vají, že nepřicházejí ku sv. přijímání. Jedni se vymlouvají, že
nemají času; druzí, že nejsou hodni; třetí, že se ostýchají lidí.
Budu tedy o nich dnes mluviti pro vaši výjstrahu.
*

I. Nemámčasu, tak vymlouvají se jedni, že nechodí ku sv.
přijímání. Mám pole, a musím je hned od úsvitu obdělávati, pra
ví jeden; a jiný: mám řemeslo a od časného rána musím praco
7“
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vati, abych si něco vydělal; a opět jiný: mám úřad a musím
v úřadě svém pracovati; a jiný neb jiná: mámděti a musím
o děti pečovati, a t. d. — zrovna, jako ve sv. evangeliu: »Počali
se všichni spolu vymlouvati. První řekl: dvůr jsem koupil a
musím vyjíti a jej ohledati; druhý řekl: patero spřežení volů
jsem koupil a jdu zkusit jich; a třetí: ženu jsem pojal, a protož
nemohu přijíti.«
Zdali pak ty výmluvy uvedené jsou platny? Jak se k nim
zachová Pán? Ve sv. evangeliu máme to označeno: »Rozhněval
se hospodář,« praví se.
Není slušno, říkati: mám pole... řemeslo... musím býti

stále při rodině... ale správně je: mám jíti ku sv. přijímání. [o
je nejpřednější. Ovšem, je pravda, že je nutno obdělávati pole,
pracovali o řemesle, starati se o rodinu..., ale pečovati o duši

je také nutno.,a Kristus Pán pravil: »Hledejte tedy nejprve

království Božího!«
Ale když ještě z blízka pohlédneme na ony výmluvy, shle
dáme, že nejsou tak podstatny, jak se pronášejí. Kdyby císař
nebo král pozval řemeslníka, rolníka, úředníka, otce rodiny
k hostině: který z nich by se vymlouval, že musí do řemesla, na
pole? Císařské hostiny by nechtěl pronedbati; a zde strojí hos
tinu Bůh, fežíš Kristus, náš Spasitel! Z blízka, když ony vý
mluvy uvažujeme. jeví se právě jen výmluvami, a ve skuteč

nostijest: nechtějí přijíti.

II. Nejsem hoden, abych přistoupil ku sv. přijímání. Tak se

vymlouvají druzi a ku sv. přijímání nejdou. Nejsem dosti svatý;
nejsem dosti připravený; bojím se, abych nepřijímal svatokrá
dežně.
Ovšem, drazí v Kristu, to uznávám: nežli přijímati svato
krádežně, raději nepřijímati; a také to uznávám: že nejsme
hodni, abychom Pána přijali.
Ale Kristus Pán vzhlédnul milosrdně na nízkost naši a
chce v nás přebývati. Žádá, abychom byli na duši čisti. A že
bys tedy nemohl s čistou duší přistoupiti ke stolu Páně? Ani
jednou do roka? Tomu nevěřím; to je lež! Vždyť máš zpověď!
Vždyť stačí hříchů litovati, z nich se vyznati, je opustiti...

Aletu vlastněto vázne: mnohý nechce v pravdě

ti čistý

a hodn“:

bý

nechcese vzdáti té neb oné náruživosti;

nechce se vzdáti toho, neb onoho hříchu; nechce se vzdáti té
neb oné zlé společnosti; nechce zkrátka změniti hříšný život
svůj a proto nechce ke sv. zpovědi a vyhýbá se sv. přijímání.
Ovšem, ne všichni patří k tomuto druhulidí, kteří říkají, že
nejsou hodni přistoupiti ke stolu Páně. Jsou také duše úzkost
livé, které i po svaté zpovědi svědomitě vykonané přece se bojí
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a z této bázně snad vyhýbají se sv. přijímání. Není to správné!
Ty konej, co Kristus ustanovil: sv. zpovědí se očisti. Když Bůh
smazal, je smazáno — a ty pak jdi klidně a šťastně ke stolu
Páně. »Pojďte ke mně všichni,« volá Pán.
III. Ostýchámse lidí, a proto nechodím ku sv. přijímání. Tak
se vymlouvají ještě třetí. Tato výmluva je věru velmi smutná;
ale je také velmi častá, Stydí se před lidmi! Ano, svět rád stíhá
posměškem ty, kteří nezapírají víru, kteří hlásí se ke Kristu.
Sám Spasitel pravil v té příčině učedníkům: »Kdybyste byli ze
světa, svět miloval by, co jeho jest; ale že nejste ze světa, nýbrž
Já ze světa vyvolil jsem vás, proto vás svět nenávidí.«
Smíme dbáti světa, když nás stíhá posměškem, a Krista
proto zanedbávati? Nejste v pochybnosti s odpovědí: Kdož by
se směl za Krista styděti! Jaké to rouhání, milí přátelé, a jaký
nevděk! Nedbejte toho křiku světáků — plňte své povinnosti.
Za staré doby, když některý vůdce římský dobyl veli
kého vítězství, strojívali mu Římané slavný vjezd: triumf. Ve
zen byl na slavnostním voze u veliké slávě ke Kapitolu. Bylo
v ten den však dovoleno, že otroci směli proti němu provolati
nějaké potupné slovo; to však nebylo na újmu jeho slávy,
nýbrž ke zvýšení: nedbal pokřiků otroků, ale bral se vítězně ke
chrámu. kde slavnost měla se ukončiti. Drazí v Kristu, každý
křesťanmá na sobě znamenívítězství. znamení Krista vítězitele:
in hoc signo, v tomto znamení! Nechť tedy každý kráčí neohro
ženě k svému Pánu! Nedbejte pokřiku světáků; jsou to otroci
světa. a křik takových otroků na vaší důstojnosti nemůže uči
niti újmu!
Trojí nejběžnější výmluvu jsem tedy označil vám, proč
mnozi nepřistupují ke stolu Páně: jedni, že nemají času; druzí,
že nejsou hodni: třetí že se ostýchají lidí. Vy se nevymlouvejte
nikdy takto; ale rádi a hojně přistupujte ku sv. přijímání.
k této veliké večeři, kterou vám uchystává sám Kristus.
V životopise sv. Edmunda, arcibiskupa Kanteburského, se
vykládá. že když onemocněl a již se mu blížila smrt, přinesli
mu nejsvětější Svátost oltářní, aby ji přijal naposled; a tu prý
rozpřáhnul chabé ruce své a pravil: »Ó, Pane, v tebe jsem vě
řil, tebe jsem lidu kázal. tvé učení hlásal. Ty jsi mi sám svěd
kem. že jsem jiného na světě nevyhledával, leč tebe!« Jak
krásná to slova! Hledejte i vy rádi a hojně svého Spasitele
v nejsvětější Svátosti oltářní, aby se pak i o vás naplnila slova
Páně: »Já jsem chléb živý; kdo jí chléb tento, živ bude na
věkv.« Amen.
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JAK JEVITI VDĚČNOST K SPASITELI V NEJSV. SVÁTOSTI
„Člověk jeden učinil večeřivelikou.
Luk. 14. 16.

Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých.
Uvažujeme-li tuto velikou večeři, sv. přijímání, které nám
Kristus Pán ustanovil; uvažujeme-li láskyplné pozvání Spasi
telovo k této hostině; a uvážíme-li neskonalé milosti, které se
nám při této nebeské hostině podávají — jedna věc bude se
nam jistě zdáti zcela nepochopitelnou: jak je možno, že o této
hostině platí slova evangelia: »Ještě jest místo«; že není stůl
Páně stále přeplněn těmi pozvanými! A ještě nepochopitel
nějším je, Co se praví ve sv. evang., že pozvaní vůbec nepřišli.
Nepřišli. Co je v tom slově vše obsaženo! Je v tom obsa
ženo nedbání, obsaženo pohrdání, obsažen úžasný nevděk. Což
divu, že Pán, který hostinu ustrojil, rozhněval se a řekl: »Pra
vím vám. že žádný z mužů těch, kteří pozváni byli, neokusí

večeře mé.«

Chtěli byste, milí př., býti také tak nevděčni k svému
Spasiteli? A jak se k němu tedy zachováte? Věru, že vděčně,
toť jediná odpověď. A čím tuto vděčnost svou k Spasiteli
v nejsv. Svátosti Oltářní, kde je vám zároveň hostitelem i po
krmem, projevíte?
Na tuto otázku chci vám dnes odpověděti; a pravím: vděč
nost ke Spasiteli v nejsv. Svátosti Oltářní projevíte tím, když
budete často k Němu přicházeti, abyste Jej: 1. navštívili a
2. přijímali. Budu o tom dvojím dnes rozjímati.
*

T. Česlo navšťévujte Spasitele v nejsv. Svátosti.

Předevšímsi uvědoměte.že Kristus

Pán

si toho

žádá, abychom k němu přicházeli. Pravil: »A aj, já s vámi
jsem po všecky dny, až do skonání světa«; ale zároveň také
řekl: »Pojďte ke mně všichni!«
Pojďte ke mně — Spasitel volá; bylo by vděčno neposlou
chati ho, nedbati jeho hlasu?
Pojďte ke mně: kam však máme jíti za Spasitelem? Kde
přebývá? Kdysi dva učedníci Janovi uzřeli Ježíše a slyšeli, jak
Jan o něm svědčí: »Hle, Beránek boží«: i šli za Ježíšem a řekli
mu: »Rabbi (Mistře), kde bydlíš?« Kristus Pán jim řekl:
»Pojďte a vizte.« I šli a viděli, kde bydlí, a zůstali u něho
(Jan

1, 35—3539).

Zeptejme se podobně: Mistře, kde bydlíš? A Pán odpoví:
»Pojďte a vizte!l«Ve chrámu bydlí, ve svatostánku na oltáři je
přítomen; řekne nám zde: »Totoť jest tělo mé, totoť jest krev
má — hle, já s vámi jsem po všecky dny.«
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Zde tedy bydlí Pán mezi námi. Jeho jsou ovšem nebesa
i země, přítomen je všude; ale zde ve svatostánku na oltáři
zvláštním způsobem mezi námi bydlí, sem chce, abychom při
cházeli k němu.
A uvědoměte si ještě druhou věc. Kdyby do naší osady za
vítal někdo, komu jsme povinni vším, co máme; který za nás
obětoval mnoho, vytrpěl mnoho; který nám uchystává ještě
veliká dobrodiní — bylo by vděčno, abychom si příchodu jeho
mezi nás ani nepovšimli? Kristus, Syn boží, opustil nebe a se
stoupil mezi nás; obětoval za nás tělo a krev, které přijal; po
nížil sebe samého až k smrti; vykoupil nás, uchystává věčnou
blaženost — bylo by vděčno, když si příbytek mezi námi uči
nil. abychom si ho ani nepovšimli? Syna Božího? Vykupitele

svého? Abychom k němu nepřicházeli? Hleďte, vděčnost
váže nás. abychom přicházeli k němu!
Choďte tedy sem často do chrámu Páně, navštěvujte často

Spasitele svého v nejsv. Svátosti! Nedejte se mýliti těmi, kteří
na častou návštěvu hledí Ilhostejně, anebo snad i s pošklebkem.
Ti lidé nevědí, co činí. Ale pojďte, kam vás hlas Páně volá,
kam vás láska a vděčnost pudí. Dle možnosti často přicházejte!
A když budete přicházeti, pak uzříte, že se i na vás naplní
slova sv. evangelia: »Človék jeden učinil večeři velikou«: Spa
sitel nenechá vám časlé návštěvy vaší bez odplaty, ale uchystá
vám při vaší upřímné a uvědomělé návštěvě duševní hody, ja
kých vám svět dáti nemůže. Zde vám bude podávána útěcha při
útrapách života, zde síla pro boje životní, zde vůbec nesmírně
mnoho velikých milostí. Šťastni jsouti, kteří z tohoto pramene
dovedou čerpati! Kněz jeden vykládá: potkal jsem kdysi na
horské stezce stařenu; byla bosá a vlekla těžké břemeno. Byla
to poslice. Zastavil jsem se s ní a pravil jsem: »Je vám Jistě
těžko takové břemeno vléci; což nemáte nikoho, kdo by vám
pomáhal?« »Bohužel, nemám, « odpověděla stařena; »mám sice
2 syny, ale jeden je vojákem a druhý něco provedl a je ve
včzení. A tak jsem sama.« »A není vám to hroznětěžké, takhle
se živiti?« tázal se kněz. »Ba věru je těžké,« odpověděla sta
řena; »ale mám někoho, kdo mne posiluje. Když už klesám
pod tím trápením, zajdu do kostela, vypláči se u svého Spa
sttele a pak je mně zase lehko u srdce. Hleďte, vel. pane, kdy
bych toho neměla, už bych si zoufala!«< — Proslulý biskup
Farraud. který v severních krajích Ameriky missionářské a
apoštolské poslání konal, vykládá ve svých spisech o Indiánech
a jich úclě a přítulnosti k nejsv. Svátosti. Kdysi umřel jed
nomu z nich jediný syn: měl veliké hoře. Biskup setkal se
s ním pak vkostele a viděl, že pláče. »Proč pláčeš ?<pravil mu.
»což nevíš, že svn tvůj neumřel ti navždy, že se s ním na nebi
zase shledáš?« »Ano, otče,< odpověděl Indián, »vím to; a od té
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doby, co jsem slyšel tvá slova a přijal dobrou medicinu, která
srdce mé sílí (tak nazývají nejsv. Svátost) a co jsem několi
krát milého Ježíše zde navštívil a k němu mluvil, pláčí sice
moje oči, to je pravda, ale srdce mé už nepláče.«
Ano, př. dr., Kristus v nejsv. Svátosti podává útěchu, po
dává sílu, podává hojně milostí, když k němu přicházíme, aby
chom ho navštívili. Přicházejte a zakusíte!
II. Však Spasitel chce více ještě: nejen navštíviti, ale
1 přijímat.
Že chce určitě, abychom jej přijímali v nejsv. Svátosti,
vysvítá z jeho slov, která právě o tomto přijímání pronesl;
pravil: »Amen pravím vám: nebudete-li jísti těla Syna člověka
a píti jeho krve, nebudete míti v sobě života.« A vysvítá to
dále i z podobenství dnešního sv. evangelia: »Člověk jeden
učinil večeři velikou a pozval mnohých«; když pozvaní nepřišli
a všelijak se vymlouvali, rozhněval se Pán a pravil: »Pravím
vám, že žádný z mužů těch, kteří pozváni byli, neokusi ve
čeře mé.«

Tedy přijímati máme; tak to Kristus výslovně určuje.
Chce přebývati v nás a my abychom přebývali v něm. Chce
býti naším hostem — bylo by vděčné, kdybychom ho nechtěli
přijímati?
Za krále francouzského [indřicha IV. vstoupil kancléř říše,
vévoda z Joyeuse, do řádu kapucínského. Opustil vynikající,
skvělý úřad a stal se chudým řeholníkem; jmenován byl: fra
ter Angelus. Kdysi se stalo, že za kruté zimy a sněhové nepo
hody přišel chatrně oděn do jedné osady, kde byl hrabčcí zá
mek. Bylo už pozdě na večer a proto vešel do zámku a prosil
pokorně o nocleh. Hrabě však byl odpadlík od víry a vzkázal
mnichu, aby se klidil, nebo že jej nechá vyštvati psy. Mnich
odešel trpělivě a vyžádal si v jakési chaloupce nocleh. Ráno
vydal se na další cestu; potkal však náhodou jakéhosi sedláka,
který šel ku hraběti. [ požádal ho. aby vyřídil hraběti, vévoda
z Joyeuse že mu co nejlépe děkuje za nocleh. Sotva hrabě zvě
děl, že onen chudý řeholník, kterého odkázal tak hrubě, je vé
voda z Joyeuse, s kterým dříve obcovával, všecek byl rozru
šen. Vsedl na kůň a spěchal za vévodou; a když řeholníka-vé
vodu dohonil, padl mu k nohám a prosil za odpuštění hrozné
potupy. kterou mu učinil. Později vrátil se kajicně do církve
katolické.
Kristus chce. abys ty ho přijal jako hostě; přichází v jedno
duché způsobě chleba — chceš Spasitele svého odmítnouti?
»Člověk jeden učinil večeři velikou.« Kristus je ten člo
věk a hostinou je sv. přijímání. Hostina tato je vpravdě hos
tina nebeská. nebo ten. kdo pohošťuje, je Syn Boží, a co se po
dává, je chléb s nebe, chléb andělský. Tebe zve Syn Boží k této
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své
hostině.
Pochopuješ, jak je to vzácné pozvání a chtěl bys
pozvání
to odmitnouti?
Ne, př. dr.. neodmítejte! Byla by to hrozná potupa. byl by
to hrozný nevděk! Ale přistupujme ke sv. přijímání rádi a při
stupujme hojně! Nedejme se ani zde mýliti těmi, kteří sv. při
jímání zanedbávají anebo dokonce i pohrdavě říkají: nač to
časté sv. přijímání. Ti lidé nevědí, co činí.
A když budete hojně choditi ke sv. přijímání, pak zaku
síte, že sv. přijímání je v pravdě večeří velikou, nebo veliké
milosti se tu podávají. Zakusíte, že se vám bude srdce rozehří
vati láskou ke Spasiteli, zakusíte štěstí nevýslovného, když bu
dete takřka svatostánkem Ježíše Krista, přebývajícího ve vás.
Ve svatém přijímání budete míti i záruku věčného života:
»Kdo jí chléb tento,« pravil Spasitel, »živ bude na věky.« Až
se vám jedenkráte přiblíží hodina smrti, s radostí budete vzpo
mínati, že jste Spasitele často a rádi přijímali, a budete se tě
šiti, že budete přijati od něho. Kristus bude vaší útěchou a
vůdcem v životě i vůdcem do věčnosti. Kněz jeden plavil se
kdysi po moři a na lodi onemocněl na širém moři lodník. Byl
to zbožný muž: ani nejhoršími posměchy od soudruhů nedal
se u víře a pobožnosti másti. Blížila se mu hodina poslední. Cí
til to a přijal zbožně Spasitele na poslední cestu. Poté navští
vil jej ještě kněz a tázal se: »Jste připraven, příteli, k veliké
cestě?« »Docela,« odpověděl lodník. »A nebojíte se?« ptal se
knčz. »Báti se?« šeptal lodník; »čeho bych se bál?« A pak uká
zal rukou na prsa a pravil: »„Hleďte,zde je kormidelník, ne
třeba se báti cesty.« Ano, s Kristem, kterého přijímáme, ne
třeba se báti cesty na věčnost.
Tak tedy projevíte Spasiteli vděčnost svou za jeho lásku.
že mezi námi dlí v nejsv. Svátosti oltářní, a za jeho veliké po
zvání k nebeské hostině: navštěvujte Spasitele často a přijí
mejte často.
Nechť je vám veliká večeře Spasitele Krista stálým a hoj
ným pramenem požehnání pro život časný i věčný! Amen.

Neděle třetí po sv. Duchu.
JEŽÍŠ, DOBROTA NESKONALÁ.
„Ježíši, dobrotoneskonalá, smiluj se nad nám.
Z ht. o nejsv. Jm. Ježiš.

.£

Ježíši. dobroto neskonalá, smiluj se nad námi! Tak se mod
líváme v litanii o nejsv. jménu Ježíše. Vzýváme tu dobrotu Je
žíšovu. A dobrota Ježíše je opravdu neskonalá. Dojemně o ní
poučují sv. evangelisté. Vedou nás do Betléma, do chléva, a
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tam nám ukazují v jeslich děťátko trpící; toto dítě je Ježiš,
Syn Boží. a z neskonalé dobroty takto se ponížil! Vedou nás na
horu Golgotu a ukazují nám muže zbičovaného, přibitého na
kříž; ten umírající muž jest Ježíš, Syn Boží, a ty hrozné muky
za nás trpí — z neskonalé dobroty! Celý život Páně byl důka.
zem neskonalé dobroty Spasitelovy. Ale já dnes, m. př., k jed
nomu jen důkazu neskonalé dobroty Páně se obrátím: k tomu,
který je označen v dnešním sv. evangeliu. Kristus Pán přirov
nává se tu dobrému pastýři. Dobrý pastýř, ztratí-li ovečku,
nezavrhuje ji hned, ale hledá ji. A tak i Pán jedná s námi
hříšný!mi; nezavrhuje nás hříšných hned, když se prohřešíme,
ale snáší nás; a nejen snáší, nýbrž i hledá nás. A v tom nesko
nalá dobrota Páně se jeví. Budu o tom k vašemu poučení dnes
rozjimati.
*
I. Dobrota Páně jeví se v tom, že hříšného člověka nasvětě
snáší.

1. Uvažmepředně,jakého rouhání

kdočini

se dopouští.

hřích. Vypovídá Pánu svému nebeskémuposluš

nost; jako by proti Bohu volal: nebudu tobě sloužiti — přika
zuj, zakazuj, co mi do tvých příkazů a zákazů! Posmívá se
i krvi Spasitelovč, tu krev se sebe mrhá a potupuje; Pilát,
když vydával Spasitele na smrt kříže, omýval si ruce a pravil:
»Nevinen jsem ja krví tohoto s ravedlivého« (Mat. 27, 25) —
ale kdo se dopouští těžkého hříchu, ten stává se znova vinným
krve Páně, protožese dopouští toho, proč krev Páně byla vy
lita. Kdo těžce hřeši, vypuzuje z duše své Ducha svatého, a na
místě něho přijímá k sobě ďábla. Toho se tedy dopouští, kdo
těžce hřeší; je to rouhání proti Bohu, neskonalá urážka Boha.
A tuto urážku činí člověk, bídný červíček v prachu zemském!

zavrhl
Neměl „DYPán všecku příčinu, aby po hříchu člověka ihned

2.Aleuvažmedále,jakou ohavnostípředBohem

je každý

hřích. Čím kdo je světější,tím větší má odpor a

ošklivost nad každým hříchem. Vykládá se o některých sva
tých a světicích Božích, že se až chvěli, když pomyslili na těž
ký hřích. Sv. Oringa měla takovou ošklivost před hříchem, že
když uslyšela zlou, hříšnou řeč, až vrhla. O sv. Stanislavovi se
vykládá, že když kdysi uslyšel nestoudné slovo jakési, omdlel.
Což je, milí přátelé, svatost sv. Oringy anebo sv. Stanislava
proti svatosti Boží! V jaké asi ošklivosti je každý hřích před
obličejem Božím! Vykládá se v životopisesv. Kateřiny Sienské,
že kdysi prosila Pána nebeského, aby jí ukázal těžký hřích
v celé podobě, jak ohavným se jeví před Jeho obličejem. Ale
bylo jí zjeveno, že ohavnost hříchu těžkého je tak veliká. že
by smrtelný člověk pohledu toho ani nesnesl. Ale ukázal jí
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Pán, jakou ohavností jest i každý lehký hřích. A tu sv. Kate
řina tak byla zjevem tím dojata a ustrašena, že se vyslovila, že
raději chce po celý život svůj ohněm kráčeti, než na takovou
ohavnost patřiti. Hřích je nesmírná ohavnost před Bohem!
Považte tedy, rozm. v Kr., jak by zasloužil každý člověk.
jakmile se hříchu dopustí, zavržen býti ihned na věky! Ale
Pán na něj hledí a snáší jej. Po každém hříchu jako by sama
země volala k Pánu o pomstu: rci, Pane, a otevru se a pohltím
toho bídného tvora; ale Pán: bídného toho tvora nedává zemi
pohltiti. Po každém hříchu jako by oheň volal k Pánu: roz
kaž, Pane, a spálím toho rouhače; ale Pán nevydává takového
rozkazu, a trpělivě rouhače snáší. Po každém hříchu jako by
blesk volal k Pánu: Pane, rci, a usmrtím toho ničemného
tvora; ale Pán ani blesku nepokyne — a člověka snáší. Jaká
je toho příčina, že Pán hříšného člověka hned nezahubuje, že
ho tak snáší? Rozmilí přátele, neskonalá dobrota Páně. Ježíš.
dobrota neskonalá! Tak neskonale je dobrotivý Pán ve snášení
hříšníků. že mnozí lidé proto i počali pochybovati o Bohu,
když viděli, co ohavného se děje na světě a od Pána Boha pře
ce lidé, kteří to páchají, jsou snášeni. Kdyby byl jaký Bůh —
říkají — nemohl by na to patřiti, ztrestal by to všecko a za
hubil. Ale krásně k tomu odpovídá Tertullian: že Bůh raději
dopouští pochybovati o své jsoucnosti, než o svém milosrden
ství a dobrotě.
II. Ale neskonalá dobrota Páně ještě více i v tom se jeví.
když uvážíme, že Pán netoliko hříšníka snáší, nýbrž 1 hledá, volá.
»Který člověk z vás,« praví sám Pán, »maje sto ovec a ztra
tiv jednu z nich, nenechává devadosáti devíti na poušti a nejde
po té, která se byla ztratila, až ji nalezne?« Pán nénechá
zbloudilou ovečku blouditi a hynouti, ale hledá ji. Opustil Pán
nebe a stal se člověkem, aby hledal, co bylo ztraceno. A dosud
každého hříšného hledá, dosud volá.
Sotvaže člověk zhřeší, už slyší hlas dobrého pastýře svého:
co jsi učinil! Ve svědomí ten hlas slyší a zároveň cítí pobídku,
aby obrátil se k Pánu. Pán hledá.

1.Považme,jak rozmanitým

způsobem Pán vy

hledává. Brzo nás hledá a volá hlasem svědomí,brzo hlasem
kazatele, hlasem zpovědníka, brzo rodiči; a zase Pán posílá
rozmanité příhody, kterými nás volá; pošle štěstí, aby člověka
dojal a ku vděčnosti pohnul; pošle neštěstí, aby člověkem za
chvél. Volá Pán laskavě, a je-li třeba, i důrazně. Jako bleskem
poražen byl Šavel k zemi, a v tomto poražení v prachu slyšel
hlas Pána volajícího: »Šavle, Šavle, proč se mi protivíš... Já
jsem Ježíš, jemuž ty se protivíšl« Tak i k nám někdyv bou
řích života Pán volá.
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2.Považmedále, jak všude nás Pán hledá. Aťjsme
doma, ať jsme v cizině, jsme-li zbloudilými ovečkami, Pán
všude za námi chodí a volá nás. V letopisech řádu trappistů se
vykládá, že jeden vysoký úředník cestoval kdysi v horách, ale
pončkud zbloudil. Byl to muž, který o Boha snad nejméně se
staral, který životem svým kráčel přímo k peklu. Bloudil až
do noci; v noci strhla se bouře, a pojednou hrozněse zablesklo,
takže celé místo, kde úředník byl, jasně bylo osvětleno. Úřed
ník při blesku se zhrozil; viděl, že stojí zrovna u propasti. Ještě
krok a sřítil by se dolů; blesk jej zachránil. Tato událost však
jím také otřásla: ještě krok a byl jsem mrtev — kde by byla
nyní duše má? Takové myšlenky mu vznikaly v mysli — Pán
tu volal zbloudilou ovečku. A úředník poznal Pána volajícího
a poslechl. Obrátil se úplně a vstoupil do řádu trappistů, kde
příkladně byl živ. Kdež by se byl nadál, že v cizině, v horách,
Pán hledati jej bude — ovečku zbloudilou!
Všude nás hledá Pán, nikde nás neopouští. Hledá Pán lidi
v palácech, ale i v chaloupkách; hledá v místech skvostných,
ale i v místech hrozných — i do žalářů Pán kráčí, aby vězně
hledal; i ke smrtelným lůžkům přistupuje Pán, aby nalezl, co
bylo ztraceno.

3. Považmeještě, jak dlouho

Pán hledává.

Koli

krát i léta, dlouhá léta, a neustává hledati. Kolik let hledal
Marii Magdalenu, až poslechla Pána volajícího a se obrátila.
Kolik let hledal lotra Dismasa a na kříži konečně jej nalezl.
Také nás Pán stale hledá, jestli jsme zbloudili. Někdo už je

stár
Wedá.už 40, 50 let, a ještě na cestě k peklu — ale ještě Pán jej
Tak hledá Pán — jaká je lo opravdu dobrota neskonalá!
Co, milí přátelé, z tohoto rozjímání si nyní vybéřeme“
Předně, naučme se býti vděční Pánu, že nás také snaší

a hledá, když pobloudíme. Přilněme k Pánu, když je tak
dobrý, a buďme mu věrni. Nyní tak mnoho lidí Pána nebes
kého opouští, tak mnoho i svádí jiné, abyPána svého opustili.
Nedejme se nikým svésti, ani slovem, ani příkladem. Apoštol
Petr, když kráčel s Pánem k zahradě Getsemanské, připověděl:
»Byť se pak všichni pohoršili nad Tebou, já se nepohorším«

(Mat. 26, 33). Tato slova učiňme si pravidlem svého života. By
všichni opustili Pána, tak dobrého pastýře, my ho neopusťme.
Ježíši. dobroto neskonalá. smiluj se nad námi! Amen.
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O ZTRACENÉ OVCI.
„Ztratí-lu jednu z mich...
která se byla ztrutila ?“

zdali nejde po té,
Luk. 15, 4.

V podobenství dnešního sv. evangelia podává Spasitel sám
o sobě obraz dobrého pastýře, který hledá ztracenou ovci.
Tento obraz od počátku jímal křesťany; první křesťané Spa
sitele tak si představovali a tak také si Pána zobrazovali.
V podzemních katakombách v Římě je 88 takových zobrazení
na stěnách nebo ve hrubých rysech na kamenech i jinak. [en
obraz je tak utěšný a tak povzbuzující!
Také v nové době tento obraz často je viděti: buď jak Pán
jako dobrý pastýř vyprošťuje ztracenou ovečku z trní anebo
jak ji nese na svých ramenech.
Nám všem, m. př.. podává se každého roku tento obraz
ze sv. evangelia; každého roku čítává se o dnešní neděli podo
benství Páně o dobrém pastýři, hledajícím ztracenou ovci. Vě
nujme tedy dnes tomuto podobenství svou úvahu! Dva hlavní
rysy z tohoto obrazu chci vzíti za předmět své řeči: 1. neštěstí
ztracené ovce a 2. lásku dobrého pastýře.
*

I. Neštěstí ztracené ovce.

Kdo se rozumí ztracenou ovcí? Rozumí se jí dvojí druh
lidi: ti, kteří opustí a zamítnou víru Kristovu, a ti, kteří pad
nou do těžkých hříchů.
Ti, kteří opustí a zamítnou víru Kristovu. Uvažme o nich
maličko! Opustí a zamitnou pravdu Páně, pravdu božskou; a
v čem potom bloudí? Spasitel řekl: »Já jako světlo přišel jsem
na svět, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal ve tmě« (Jan 12,
46). Co plyne z těchto slov Páně? Že ten, kdo opustí pravdu
Spasitelovu, bloudí ve tmě. Ano, bloudí ve tmě! Nebo uvažte,
m. p., jestli který rozum lidský na světě může sám ze sebe dáti
bezpečné světlo v otázkách: proč jsme na světě, kam jdeme,
co je po smrti, jaká věčnost? To je nemožno. Dávají ovšem
rozumy lidské na to odpovědi, ale to všecko je tma; důkazem
toho je už to, že si tak úplně odporují: jedni na př. tvrdí, že
člověk má duši a ta po smrti dále žije v něčem neznámém,
anebo učí, že ta duše se znova vtělí, že je živa kdesi na jiné
hvězdě — a jiní učí, že člověk nemá žádné duše a smrtí že je
všemu konec: a jak různé věci si vykládají o věčnosti! To je
tma. Kdo v těchto věcech chodí, bloudí — to je vpravdě bloudící
ovce, ztracená ovce. A to nepřináší štěstí — i kdyby ti lidé si
namlouvali, že v tom učení jsou šťastni. Ale kdyby jen to! Ia
kové zamítání víry Kristovy má ještě jiný následek. Spasitel
řekl: »Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nechodí ve
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tmě, ale bude míti světlo života« (Jan 8, 12); to je pro věřící.
A pro nevěřící, pro ty, kteří víru Páně zamítnou? Spasitel řekl:
»Kdo nevěři, již jest odsouzen, neb nevěří ve jméno jednoro
zeného Syna Božího. Kdo neuvěří, bude zavržen« (Jan 3, 18;
Mar. 16, 16). A to je děsné slovo! Život na světě je krátký, ale
věčnost je dlouhá, neskonalá! A k vččnému zavržení kráčí ten,
kdo zamítne víru Kristovu. »Již jest odsouzen,< praví Pán, to
znamená: nese odsouzení sám v sobě; tak jde k věčnosti. Není

taková bloudící ztracená ovce vskutku nešťastná?
Ztracenými ovcemi jsou dále ti, kteří se dopustí těžkého
hříchu. Kdo je ve stavu smrtelného hříchu, je ve hrozném sta
vu, snad si toho ani neuvažuje. Hřích mu setřel s duše obraz
Boží, vzal mu hodnost dítka Božího, vzal mu zásluhy všech
dobrých skutků, které kdy vykonal; kdyby člověk v tomto
stavu zemřel, je ztracen na věky. To je hrozný stav. To je
vpravdě neštěstí. Proto svatí tolik se hříchu těžkého hrozili;
raději smrt, než hřích! Král Ludvík sv. upadl kdysi v zajetí
muselmanů; ti mu nabídli svobodu, jestli přísahou se zaváže, že
splní jisté podmínky. V těch podmínkách byla však obsažena
všeliká rouhání. A proto Ludvík odmítl. »Řekněte svým pá
nům.« pravil poslům. »že chci raději jako dobrý křesťan ze
mříti, než žíti v nemilosti Boží.« Život v nemilosti Boží, ve sta
vu hříchu těžkého. je život bídný, ztracený. Ale kdyby se t“
kalo jen života časného! Po Životě časném je život věčnýa kilo
vkročí ve stavu těžkého hříchu na věčnost, je na věky ztracen.

Kdyby byl čím byl, kdyby byl papežem nebo biskupem, kdy
by byl císařem nebo králem, zazní mu na věčnosti slovo Páně
— jak to Pán sám předpověděl: »Nikdy jsem vás neznal, ode
jděte ode mne, pachatelé nepravosti« d( e z, 23). Hleďte. ta
kové je neštěstí ztracené ovce!
I. A nyní uvažme, co Syn Boží, dobrý pastýř, činí: zt ra

cenou

ovci

hledá.

Jaká je v tom láska, neskonaláláska

Syna Božího! Hned když byl na světě. prohlásil o sobě: »Přišel
Syn člověka hledat a spasit, co bylo ztraceno.« A konáto dosud.
Hledá člověka bloudíciho u víře. Nabízí mu stále své uče
ní. Darmo Pán nepřikázal svým učedníkům: »Kažte evange
lium všemu stvoření. Učte všecky národy — až do skonání
světa«; darmo jim to nepřikázal činiti i za těch okolností, že
budou za io trpěti, že budou mnohými posmíváni, pronásledo
váni. Pán hledá ztracenou ovci. Nachází ji Pán? Ó ano, nachá
zívá Pán tyto ztracené ovce, tak často se mnozí vracejí k viře
Kristově. Jak jsou šťastni. když se k Pánu vrátí! Je poučno
čísti nebo slyšeli jich výroky. Před lety vrátila se k víře Kris

tově proslulá spisovatelka hraběnka Ida Hahn-Hahnová a na
psala své štěstí pěknými slovy: »Vrátila jsem se z Babylona do
Jerusaléma. z ciziny do domova, z opuštěnosti do společenství,
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z neklidu k pokoji.« Ovšem jsou také mnohé duše zatvrzelé,
které hledání Páně odmítají — z pýchy svého rozumu anebo
aby mohli vésti nevázanýživot.
A hledá Spasitel člověka padlého do těžkého hříchu. Ve
svědomí volá mu Pán: co jsi učinil? Vrať se! Volá mu Pán ústy
svých učedníků, kazatelů, volá mu Pán různými příhodami,
volá mu Pán každým křížem, který stojí u cesty: Vrať se!
Volá mu Pán hlasem zvonů, volá mu Pán hlasem svátků: Vrať
se! A divnými cestami Pán zbloudilé volává. Četl jsem pří
hodu, která se stala v Anglii v Nottinghamu: kněz byl povolán
k těžce nemocné paní, choti úředníka; nestarala se do té doby
o Boha a žila nevázaněč.Ukázala mu kus amerických novin, ve
kterých bylo otištěno kázání. »Jak se vám dostaly ty noviny
do ruky?« otázal se kněz. A nemocná odpověděla: »Dostala
jsem balíček z Australie, a těch novin bylo použito za obal.
Četla jsem kázání a to mi otevřelo oči: chci se smířiti s Bo
hem a tak umříti.« Hleďte, Spasitel, dobrý pastýř, hledal oveč
ku ztracenou — hledal ji divnou cestou, a nalezl. Jak byla
šťastna!
Co je lásky u Spasitele Syna Božího. že jako dobrý pastýř
hledá ztracené ovečky — kdož tu lásku vypoví! »Co je člověk,
že jsi naň pamětliv!« volá sv. ap. Pavel (Žid. 2, 6). Ano, co je
člověk!

Dr. př.,
ještě znova
obraz podobenství
dnešního
sv.rozpomeňte
ev.: dobrýse pastýř
hledánazbloudilou
ovečku.
A uvažte si v duchu: co kdo jste? Jsi dobrou ovečkou? Jak Jsi
šťastný! Neopouštěj Spasitele, dobrého pastýře! Jsi snad oveč
kou bloudici, ztracenou? Vrať se k Pánu! Pán tě hledá! Hleď
i hlasem dnešního sv. evangelia tě nyní volá. Vrať se! A budeš
šťastný, neho není lepšího štěstí, než býti ovečkou dobrého ne
beského pasivře. Syna Božího. Amen.
KRISTUS TĚ HLEDÁ.
„Který jest z vás človék, jenž má sto ovec, a ztra
ti-lo jednu z mch, zdahž nenechá devadesát devíti na
poušh a nejde po té. kteráž se byla ztratila ?“
Luk. 15, 4.

Nemáme dojemnějších slov, která by nám tak důrazně
hlásala lásku Boží, jako jsou slova: jesle a kříž. V jeslích vi
díme Syna Božího jako malé chudé děťátko — z lásky k nám
stal se Syn Boží člověkem; na kříži vidíme Syna Božího plného
ran a krve umírati za hříchy lidstva — z lásky k nám tuto
krvavou oběť podstoupil.
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Však ještě jeden je obraz, který nám lásku Syna Božího
tak důrazně a tak dojemně vyznačuje; je to obraz, jenž nám
podává dnešní sv. evang.: pastýř hledá ztracenou ovci. Kdo je
ten pastýř, který hledá ztracenou ovci, jak o něm mluví sv.
evang., a když ztracenou ovci nalezne, béře ji na ramena svá,
raduje se? Je to Ježíš Kristus, Syn Boží. A kdo je ta ovce, kte
rou Syn Boží s takovou láskou hledá? Ty jsi to, můj příteli!
A každý člověk je to. Také k vůli tobě přišel Syn Boží na svět,
aby tě hledal jako ztracenou ovci, k vůli tobě trpěl a zemřel
na kříži, aby tě vykoupil; a při křtu sv. vzal tě na ramena svá
a radoval se a všecko nebe radovalo se s ním.
Ale snad jsi od svého Spasitele opět zbloudil; snad víra
tvá pohynula, snad jsi opustil cestu přikázání Božích a vydal
ses na cestu hříchu. Vzdálil ses, zbloudil jsi od svého Spa

sttele. Slyš nyní pravdu z dnešního sv. evangelia: Kristus

tě hledá!

Ano, Kristus tě hledá! Jak veliká, jak vzácná a jak do
jemná je tato pravda! Uvažujme dnes o ní; bude nám k po
vzbuzení a útěše.
“
Kristus tě hledá, když jsi od něho zbloudil.
[. Uvažme nejprve, jak radostná je tato pravda. Kristus
o tobě ví a nechce, abys zahynul; proto tě hledá, když jsi
zbloudilý, a dokud tě hledá, nejsi ztracen. Není to radostno?
Řekneš snad, že jsi příliš padlý, příliš zbloudilý, a že ti
nekyne naděje? Nemyl se, právě tebe hledá Spasitel! »Nechci
smrti hříšníka< praví Bůh u proroka Ezech., »ale aby se obrá
til a živ byl.« Pohleď na Spasitele, jak hledal vždycky padlé.
Obcoval s publikány, kteří byli pokládáni za veřejné hříšníky,
a přijímal je tak, že, jak jste slyšeli právě z dnešního sv. evan
gelia, [ariseové horšili se pro to na Krista a vytýkali mu tc;
neodmítal Syn Boží od sebe ani žen padlých, ba právě pro
hlásil o nich, že přijdou do království nebeského spíše, než
fariseové, poněvadž uznávají svou kleslost a obrací se ka
jícně k Pánu. kdežto fariseové ve své hrdosti trvají zatvrzele
ve zlu a v odporu proti Pánu; neodmítl Pán ani vraha, lotra
na kříži. »[nes budeš se mnou v ráji«, pravil mu. Ke všem,
i k nejpadlejším, skláněl se Spasitel s největší láskou a pro
hlásil výslovně, když fariseové mu to zazlívali: „Nepotřebují
zdraví lékaře, ale nemocní. Syn člověka přišel hledat a spa
sit, co bylo zahynulo.«
A také k tobě chce Spasitel se skloniti, hledá tě, když jsi
zbloudil, hledá tě i kdybys sebe více klesl. Jak je to pro tebe
radostno!
[I. Uvažme dále, jak dojemná je tato pravda.
Ne král nějaký, ne člověk nějaký vůbec, ale Syn Boží je
to, který tě hledá; chceš ještě více? Na dřevě kříže tě vykou
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pil, aby ti bylo odpuštěno, a nabízí ti opět odpuštění; chceš
ještě více? Obětoval tělo své a krev svou za tebe, a toto tělo
své a krev svou ti nabízí za pokrm duše tvé; chceš ještě více?
Však uvažme dále, jak vytrvale Syn Boží tě hledal a hle
dá, když jsi zbloudil. Kolikrát stál na cestě tvého života a
volal tě hlasem svědomí, hlasem rodičů, hlasem kněží, hlasem
příhod šťastných nebo nešťastných! Neslyšel jsi jeho hlas?
Neviděl jsi v duchu ruku jeho, kterou ti podával, aby tě po
zdvihnul, jako kdysi podal ji Petrovi, když klesal do hlubin
mořských? A když jsi snad stokráte ruku jeho od sebe od
mítnul, znova znělo z úst Spasitele tvého, co psáno jest o něm
ve Zjevení sv. ana: »Hle, stojím u dveří a tluku.« Ó, otevři
mně, dítě, v krásných dnech tvého máje žilí! stojím u dveří
a tuku. Otevři mně, muži, o poledni tvého života; stojím
u dveří a tluku. Otevři mně, starče, v poslední době tvé pouti
pozemské. Já jsem to, Kristus, tvůj Spasitel!
Tak volá, tak hledá Pán, když někdo od něho zbloudil,
a neustává hledati. Není to dojemno?
Proč hledá Spasitel tak vytrvale každou duši padlou?
Chcete míti odpověď na tuto otázku? Pohleďte v duchu na
kříž a naleznete odpověď napsánu krvavým písmem. Je to
láska jeho, nevypravitelná láska. Ta vedla Spasitele na kříž,
ta vede Spasitele stále za tebou, když zbloudíš.
III. Spasitel nas hledá, když zbloudíme, jak je ta pravda
pro nás také povzbuzující.
Uvažme, co nabízí Pán při tom hledání! Nabízí odpuštění.
A jaké odpuštění!

Odpouští především všecko. »Kdyby hříchové vaši byli
jako šarlat, jako sníh sbíleni budou,« praví Bůh u proroka
Isaiáše. Každý hřich, i sebe větší. odpouští Pán; žádný hřích
není z jeho odpuštění vyloučen. A kdyby byly proviny i sebe
četnější, kdyby byly četné, jako písek mořský, Pán ti je od
pustí.
A dále: odpouští ú plně. I nejlepší člověk, když urážku
odpustí, přece někdy vzpomene na to, co se mu stalo: ale ne
tak Spasitel: odpouští úplně, smazává všecko tomu, kdo se
k němu obrátí. U proroka Ezech. napsáno je slovo Páně:
»Pakli by bezbožný činil pokání ze všech hříchů svých ....
všech nepravostí jeho, kteréž činil, nevzpomenu« (18, 21—22).
A konečně: odpouští Pán rád, nevypravitelně rád. V dneš.
sv. evang. máme to vyznačeno vlastními jeho slovy, tak krás
nými a tak dojemnými: »A když ji (ztracenou ovci) nalezne,
vloží ji na ramena svá a raduje se; a přijda domů, svolá přá
tele a sousedy a řekne jim: »Spolu radujte se se mnou, neboť
jsem nalezl ovci. která se byla ztratila« S radostí od
pouští Pán.
8-II
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Jak je vše to povzbuzující!
Dr. v Kr., nevím, jaký je stav duše koho z vás. Ale jestli
kdo v něčem pobloudil, jestliže kdo vzdalil se od Spasitele
svého, slyš pravdu z dneš. sv. evang.: Kristus tě hledá! Syn
Boží tě hledá! Je to pro tebe tak radostno, tak dojemno, tak
povzbuzující. Neodpírej Pánu! Ale přiviň se ke Spasiteli své
mu a Spasitel ti odpustí a bude i nad tebou se radovati a bude
s nim radovati se i celé nebe nad tebou. Amen.
JAK NÁS JEŽÍŠ VOLÁ.
„Spolu radujte se se mnou, neb jsem nalezl ovci
svou, kteráž se byla ztratila.“*
Luk. 15, 6.

Kristus Pán rád se přirovnával k dobrému pastýři. Kdysi
pravil výslovně: »Já jsem pastýř dobrý« (Jan 10, 11) a udal

i
jaké jsou
dobrého
pastýře:
chrání
ovce
před vlastnosti
vlky hltavými,
dobrý
pastýřdobrý
dává ipastýř
život
svůj za ovce své. Kristus Pán tyto vlastnosti dobrého pastýře
měl: chránil a varoval lid před zlými farisey, dal i život svůj
za lid. V dnešním sv. evangeliu udává Kristus Pán ještě jednu
převelikou krásnou vlastnost dobrého pastýře: dobrý pastýř,
když se mu ztratí ovečka, nenechá ji blouditi a hynouti, ale
hledá a volá ji; a hledá mnohdy dlouho, a když ji nalezne,
vloží ji na ramena svá a raduje se; a přijda domů, volá přá
tele a sousedy, řka: »Spolu radujte se se mnou, neb jsem na
lezl ovci svou, kteráž se byla ztratila.« | tuto vlastnost dobré
ho pastýře Kristus Pán měl. Celé pokolení lidské bylo pro
hřích prvopočátečný zbloudilou ovečkou. A Kristus Pán jako
dobrý pastýř opustil nebeskou slávu a kůry aadělské a sestou
pil na svět, aby nás, ovečku zbloudilou, zase nalezl a uvedl do
ovčince nebeského. Dlouho nás hledal, 33 let, a nalezl nás ko
nečné na hoře Golgotě, kdež za nás na kříži vykrvácel. Pak
vstoupil na nebesa. Ale, milí přátelé, i když vstoupil na nebesa.
nepřestal býti dobrým pastýřem. Nebo mnozí lidé, třeba jsou
vykoupeni drahou krví jeho, přece často stávají se zbloudi
lými ovečkami, buďto že odpadají od víry, aneb že jakýmkoli
těžkým hříchem vzdalují se od svého Spasitele. A tehdy Kris
tus Pán nenechá jich blouditi; volá je a hledáje.
Chci vás dnes zvláště na tuto vlastnost Pána Ježíše upo

zorniti:jak hledá a jak volá zbloudilou ovečku.

Pán Ježíš nesestupuje k tomu účelu sám na svět, ale používá
rozmanitých osob, jichž ústy nás volá, a rozmanitých příhod,
jimiž nás hledá. Mnozí lidé tomuto volání Pána svého neroz
umějí, nepozorují, že Pán k nim mluví, a hynou. Upozorním
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vás tedy alespoň na některé osoby a příhody, kterými Kristus
Pán nás volá, abyste se rozpomenuli, když i vás Pán volati
bude.
*

a příhod
užívá Kristus
Pán, když nás
volá.Rozmanitých
Ani bychomosob
mnohdy
nemysleli,
že prostřednictvím
té
neb oné osoby nebo příhody nás volá; a přece tomu tak bývá.
Upozorním alespoň na některé důležitější.
1. Kristus Pán volá nás často prostřednictvím malého dítka.
Je vůbec možno, že by i v malém dítku mluvil k nám Kristus
Pán? Ano, je to možno a bývá to. Kolik už lidí právězjevem
malého dítka přivedeno bylo na cestu dobrou! Vypravoval
jsem, tuším, již příběh, kterak kdysi muž jeden ve víře dosti
vlažný a ve mravech mnoho bloudící přišel do chrámu Páně
právě, když dítky v něm přistupovaly ponejprv ke sv. přijí
mání. Ten dětský zjev nesmírně ho dojal. Čisté, nevinné dítko
jde, aby se spojilo se svým Spasitelem; jaká to blaženost! A ty
svého Spasitele nevěrou víc a víc zamítáš, ve mravech tak jsi
pokleslý! Hle, v těch dítkách mluvil ke zbloudilé „ovečce Kris
tus Pán; volal ji a hledal, a také nalezl: onen muž tak byl do
jat dítkem přijímajícím ponejprv svého Spasitele, že se sám
vrátil opět na cestu dobrou a byl opět „dobrou ovečkou. —
V Novém Orleanu, jak jsem kdysi četl, živ byl jakýsi lékař,
protestant; měl paní, a ta bvla katolička, a jedno dítko, děv
čátko, a to bylo dle matky též katolické. Lékař byl svědomitý
muž a o víře smýšlel zcela vážně. Poněvadž sám byl prote
stant a žena a dítko katoličky, přemýšlel mnohdy o tom, která
přece víra je pravá“ Obě nemohou býti pravé — pravda jest
jen jedna. I studoval pilně obě víry a po bedlivém studiu pře
svědčil se, že víra protestantská je založena od člověka, že je
to dílo lidí, kdežto víra katolická je dílem Božím, založená Je
žíšem Kristem. Měltedy už přesvědčení katolické — ale stále
váhal připojiti se zjevně ke katolické církvi. Žena i dítko pro

to truchlily a často klekávaly a modlívaly se, aby Bůh jej
osvítil. Stalo se, že ditko těžce onemocnělo. Otec sám bedlivě
je ošetřoval a léčil. Kteréhosi dne chtěl mu mazati nožky ja
kousi mastí; mazal a dotekl se při tom kolínek — byla tvrdá
a poněkud naběhlá. »Co pak máš tak tvrdá kolínka, bolí tě?«
tázal se. A děvčátko odpovědělo: »To mám od klečení, jak se
za vás s maminkou modlíme, abyste byl také v naší víře.« Jed
noduchá, dětská slova — hleďte, milí přátelé, v těch slovech
mluvil ke zbloudilé ovečce dobrý pastýř, Kristus Pán. Otec
byl hluboce dojat; sklonil se k dítku, políbil je a pravil: »Jsi
hodná, dceruško, že se za mne modlíš.« A ještě téhož dne uči
nil kroky, aby byl přijat do církve katolické, a byl pak velmi
horlivým katolíkem. Dočkal se také té radosti, že 1 dítko sc
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mu pozdravilo. Tak volá mnohdy Pán ústy dítka zbloudilou
ovečku.
2. A když jsem poznačil, jak mnohdy prostřednictvím
dítka volá nás dobrý pastýř, Ježíš Kristus, obrátím se hned ke
druhému blízkému: kterak volává prostřednictvímrodičů zblou
dilou ovečku, syna — dceru. Příkladů zvláštních nebylo by
mi zajisté ani třeba uváděti; vždyť každy z vás, když se roz
pomene na uplynulý život svůj, dovede se upamatovati na
mnohé slovo otcovo neb matčino, jímž byl uváděn na dobrou
cestu; tím slovem otcovým neb matčiným volal tě, milý synu
a dcero, dobrý pastýř, Kristus Pán. Četl jsem o jednom studu
jicím mladíku. že byl od své matky vychován velice zbožně.
Ale když byl dán na studie, poznal mnohé špatné společníky
a špatné knihy, a ponenáhlu odpadal od víry a zbožnosti, a
upadal do špatných mravů. Když kdysi přišel domů na prázd
niny, matka s bolestí pozorovala, že syn už není takový, jako
býval. Rmoutila se proto. Syn pozoroval, že matka každého
dne uzavírá se do vedlejší světničky, komůrky, a tam dlouhou
chvíli sama dlívá. Co tam asi dělá? Rád by byl věděl, ale ne
chtěl se tázati. Konečně nemohl překonati zvědavost a pohlédl
kdysi do komůrky klíčovou dírkou. Viděl, kterak matka klečí
na zemi u kříže, který na stěně visel, a modlí se; hlavu sklo
něnou a všecka sklíčená. Synem to hnulo, nebo každý syn, do
kud snad není docela zpustlý, chová vždy lásku ke své matce.
Tázal se tedy jednoho dne matky: »Co pak vás trápí, mamin
ko, že se chodíte tak smutná do komůrky modlit?« Matka po
hlédla udiveně na syna a pak pravila: »Ty mne trápíš, dítě;
mám o tebe starost, že ztrácíš víru a nejsi tak zbožný, jako
jsi bývával; a proto se za tebe každého dne modlím, aby tě
Pán Bůh osvítil a na dobrou cestu přivedl.« Jednoduchá slova
mateřská, milí přátelé; tak by dovedla promluviti každá dobrá
matka křesťanská -- a hle, v těch slovech volal zbloudilou
ovečku Kristus Pán. Syn porozuměl; všecek dojat ujal matku
za ruku a pravil: »Nestrachujte se už o mne; budu zase jina
ký.« A dostál slovu — dobrý pastýř nalezl zbloudilou ovečku.
3. Dobrý pastýř, Kristus Pán, volává zbloudilou ovečku
prostřednictvím kazatele. Ó, kolik už lidí pobloudilých bylo
slovem kazatelovým uvedeno zas na dobrou cestu! Tak mno
hý kněz dovedl by i sám ze své zkušenosti vykládati, kterak
mnohdy po kázání přišla k němu osoba nějaká a prosila: »Vel.
pane, byla jsem dojata vaší řečí a chci zase býti živa podle
Pána Boha. Prosím vás, pomozte mně: ke sv. přijímání nemo
hu dnes přistoupiti, protože nejsem lačná, ale aspoň sv. zpo
věď bych ráda vykonala, abych se zbavila, co mne trápí; pro
sím vás o pomoc!« Slovem kazatelovým volává ovečky Kristus
Pán. Učený a znamenityv
spisovatel bohoslovecký, Josef Mansi,
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vykládá, kterak byl obrácen k dobrému. Býval právníkem,no
tářem. Staral se bedlivě o své povolání právnické, ale ve víře
byl vlažný a ve mravech ve mnohém pobloudilý. Kdysi šel na
procházku; bylo to v létě. Velikým vedrem unaven chtěl se
někde zchladiti a vešel za tim účelem do blízkého chrámu
Páně. Pro pobožnost tam nešel, pouze pro ochlazení. Ve chra
mu právě kázal kazatel; kázal o věčnosti, kterak hrozná bude
zavržencům. Mansi poslouchal. V tom kazatel zvolal velikým
hlase: »Ó, věčnosti! Ó, věčnosti, kteráž nikdy nebudeš míti
konce!« Jednoduchá slova. milí přátelé, a hle, v těch slovech
volal zbloudilou ovečku Kristus Pán. Nebo ta slova zatřásla
duší Mansiho. Nemohl se jich zbýti, stále mu zněla v mysli.
Pán volal — a Mansi porozuměl a poslechl. Obrátil se na dob

rou pos:
stal se
zbožným
a vstoupil
pak do
kláštera.
4. Mnohdy
volá
Pán i mužem
ústy člověka
zdánlivě
nahodilého:
ústy přříátele,mnohdy i ústy cizince. Ovšem nepravím, že ústy

každého člověka Kristus Pán k nám mluvívá: nebo mnohý
člověk je právě náhončím ďáblovým, ústy mnohého člověka
sám ďábel mluví. Ale to není předmětem mé řeči; chci dnes
pouze upozorniti. kterak Kristus Pán i různých osob používá,
aby volal zbloudilou ovečku. Za časů pohanského císaře Dio
kleciana byla živa žena jedna pohanská, jménem Afra. Byla
živa velmi rozpustile, ve mnohém poblouzení. V té době byli
křesťané hrozně pronásledováni; mezi jinými zemřela mučed
nickou smrtí i známá vámsvětice. dítě 14leté, sv. Anežka. Kte
róéhosidne prchal před pronásledováním biskup Narcis, svatý
muž, se svým jáhnem. Na noc chtěli se ukrÝti, i vešli do domu
oné Afry. Nevěděli, jaká je to žena. sice by byli jejího domu
se varovali. Afra je přijala vlídně. Biskup Narcis a jeho já
hen po celou noc modlili se a zpívali žalmy. Afra byla tím ne
obyčejně dojata. Kdo jsou ti lidé a co činí? A když se dově
děla, že je to křesťanský biskup. a ke své žádosti poučena
byla o víře Kristově, padla k nohám biskupovým, zřekla se
dosavadního života zlého a prosila o křest. Spasitel, Ježíš
Kristus, volal zbloudilou ovečku prostřednictvím cizinců, a na
lezl ji. Afra byla pokřtěna, i matka její služky. Zemřela pak
sama smrtí mučednickou, a ctíme ji za svatou.
5. Ale nejen prostřednictvím osob volá zbloudilé ovečky
Kristus Pán,ale i všelikým: příhodami.Potká nás štěstí a všecko
nás nutká, abychom byli vděční Bohu a obrátili se ku svému
Spasiteli — Pán nás volá. Potká nás neštěstí: nemoc neb ja
kákoli příhoda zlá — i v té nás volá Pán, třeba že hlasem přís
nějším. Svatý František Xav. stavěl všude, kde kázal víru
Kristovu, u cest kříže dřevěné. Kdysi se stalo, že pohan jeden
šel cestou právě vedle kříže, a kříž, protože byla země roz
moklá, uvolněný svalil se a padl onomu pohanu na rameno.
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Byla to příhodapřirozeně zaviněná, obyčejná; ale pohan v tom
viděl okyn Božía stal se křesťanem. Také nás dotýká se Bůh
mnohdy křížem — ale tím křížem nás volá, abychom se k ně
mu obrátili. Kéž bychom porozuměli tomu hlasu a poslechli!
Tak jsem, milí přátelé, vyložil vám, jak Ježíš Kristus,
dobrý pastýř náš, hledává a volá nás prostřednictvím mno
hých osob neb příhod. Ukazoval jsem vše v příkladech, nebo
jinak o této věci nedá se lépe mluviti. Vy však sami dovedli
byste zajisté mnohé příklady uvésti, kdy Pán vás volal pro

střednictvím dítka, otce, matky, kazatele neb kterékoli jiné
osoby neb příhody.
I tebe, milý příteli, který snad dosud bloudíš, Pán už
často volal; slyšel jsi ho. Dlouho-li budeš se mu vzpírati? O,
pojď, pospěš ke svému dobrému pastýři! Jsi jeho ovečkou a
chce tě učiniti nevýslovně blaženým.
Nemohu ukončiti řeč svou jinak, než prosbou upřímnou:
Ježíši, pastýři dobrý, smiluj se nad námi! Amen.
O MILOSRDENSTVÍ BOŽÍM.
„Tak pravím vám, bude radost před anděly Bo
žími nad jedním hříšníkem, pokání činícím.“
Luk. 15, 10.

O milosrdenství Božím budu vám dnes mluviti.
Vede mne k tomu samo sv. evangelium, kde Kristus Pán
tak dojemně je naznačuje podobenstvím o pastýřia ztracené
ovci, o ženě a ztraceném penízi. Pastýř hledá ztracenou ovci,

»a když ji nalezne,vloží ji na ramena
svá a radujese. a přijda

domů, svolá přátele a sousedy, řka jim: Spolu radujte se se
mnou«; žena k vůli ztracenému penízi mete celý dům, a když
nalezne peníz, svolá přítelkyně a sousedky, řkouc tolikéž:
»Spolu radujtež se se mnou.<
Duše naše jest onou ovečkou ztracenou, které hledá mi
losrdný pastýř, Bůh; duše naše jest oním penízem drahým, je
hož hledá milosrdenství Boží.
Milosrdenství Boží k nám jest tak důležitou a tak radost
nou nám vlastností Boží, že jsem si umínil vykládati vám dnes
o něm, abyste, rozmilí přátelé, tím důvěrněji přilnuli k Otci
nebeskému.
.
V čem se jeví milosrdenství Boží k lidem?
1. V tom, že Bůh hříšníky na světě snáší.

Bůh jest Pán nevýslovně mocný a nevýslovně svatý; člo
věk pak jest jen bídný tvor, jen červ ve prachu zemském.
A hle, tento bídný tvor, člověk, odváží se kolikráte proti Stvo
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řiteli svému jednati, odváží se i rouhati se svému Tvůrci, po
směch si mnohdykráte činí z jeho přikázání, nohama takořka
šlape jeho svatou vůli. Rozmilí v Kristu. nemohl by Bůh to
hoto bídného tvora okamžitě zahladiti s povrchu zemského?
Na rozkaz jeho andělé by ihned zahubili jej, jako zahubil
anděl rázem vojsko assyrské, když obléhalo Jerusalém, počtem
185 tisíc (Isai. 37, 36); na jeho rozkaz peklo by se otevřelo, a
pohltilo by ihned bezbožníka; na jeho rozkaz i příroda vy
chrlila by záhubu na hříšného tvora, jako se stalo se Sodomou
a Gomorrhou.
Ale Bůh hříšníka trpělivě na světě snáší. »Čeká Hospo
din.« praví prorok Isaiáš, »aby se nad vámi smiloval« (30, 18).
»Trpělivě čeká Bůh,« praví sv. apoštol Petr, »nechtě, aby kteří
zabynuli, ale všichni k pokání se obrátili« (II. 3, 9). A Bůh
sám praví ústy proroka Ezechiele: »Živ jsem já: nechci smrti
bezbožníka, ale aby se obrátil bezbožný od cesty své a živ
byl« (33, 11).

A dlouho kolikráte Bůh čeká! Čeká léta a léta, čeká
u mnohého padesáte i více let, snáší trpělivě bezbožníka, který
více hříchů má na svědomí, než snad počítá dnů mnoholetého
života svého.
Jak veliké, jak nevýslovné jest milosrdenství Boží k nám!
Však, nejmilejší, nechať nikdo pro toto převeliké milo
srdenství Boží k nám neodvažuje se setrvávati v nepravostech
a páchati hříchy zlomyslně dále, nechať nikdo opovážlivě se
nespoléhá na milosrdenství Boží! Milosrdenství Božíveliké,
čekání jeho dlouhé bývá, avšak i toto čekání má své hranice.
Náhle přichází pak Bůh a soudí; »a čím déle Bůh na pokání
čekal,« praví sv. Augustin, »tím přísněji tě pak bude souditi.«
Proto praví Duch svatý: »Neříkej: Hřešil jsem, a co se mi (za
to) smutného přihodilo? Nebo Nejvyšší jest shovívající od
platitel .. . Náhle přijde hněv jeho, a v čas pomsty rozptýlí
tě« (Sir. 5, 4—9). Proto volá Kristus Pán: »Buďte připraveni,
nebo v kterou hodinu nevíte, přijde Syn člověka« (Mat.24,44).

2. Milosrdenství Boží k nám jevíse však

ještě více tím, že Bůh hdem hříšným1 dobrodiníuděluje.
Sám Kristus Pán na to kdysi poukázal a pravil: »Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí... abyste byli synové Otce své

ho, jenž jest v nebesích: jenž slunci svému velí
vedlivé i nespravedlivé«
(Mat.4, 44—45).Hle, i hříš

vzcházeti na dobré i zlé, a déšť dává na spra

níkům dopřává Bůh slunečného světla a tepla, i nespravedli
vým dopřává deště, i zlým lidem dává Bůh úrodu zemskou,
1 zlým lidem dává Bůh zdraví a sílu. Jak převelice milosrdný
jest Bůh!
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Však ještě větší dobrodiní uděluje Bůh hříšným lidem tím,

že je neustává jako dobrý pastýř hledati a vo
lati. Hledá je všude, při každé příležitosticítí takový bez
božník, že Pán jej volá, i kdyb sebe více tento hlas volajícího
Pastýře utlumoval, i kdyby sebe více jej zapíral.
Za času revoluce francouzské byl živ v městě Lyoně muž,
který úplně nic nestaral se o náboženství a mravy, a jen v hří
ších trávil dni své. Stalo se jedenkráte, že když se procházel
městem, měl potkati kněze, který šel s nejsvětější Svátostí ol
tářní k nemocnému; aby nebyl nucen smeknouti, uhnul do ve
dlejší uličky — ale kněz kráčel i tam; uhýbal se dál a dále,
ale kněz neustále za ním, nebo toutéž cestou bylo i knězi jíti
k nemocnému. Chtěje tedy kněze s nejsvětější Svátostí se zba
viti, vkročil do jednoho otevřeného domu,aby tu počkal, až
kněz přejde; a hle, právě i do toho domu kněz vešel, nebo tu
právě bydlel nemocný. Ani se nevěrec nenadál a byl obklopen
zástupem lidí, kteří kněze k nemocnému doprovázeli, a kněz
s nejsvětější Svátostí oltářní stál před ním. V tom okamžiku
změklo srdce jeho. »Bůh mne hledá, a já před ním prchám,«
napadlo mu v mysli; a dodal si pak v mysli: »Nikoli, již ne
budu Tobě odporovati, Spasiteli drahý, již budu Ti vždycky
věrný!« A také dostál svému slibu.
Přátelé drazí, zdali i někoho z nás nehledá ten milosrdný
Bůh ještě dosavad? ©, poznejte nevystihlé milosrdenství jeho,
ale poznejte i čas navštívení svého a obraťte se k Pánu, který
k vám tolik dobrotiv jest!

3.Milosrdenství Boží klidem jeví se koneč

ně itím

se obrátí.

převelice,

že Bůh radujese,kdyžhříšníkk němu

Mohl hříšníka Bůh ihned ve hříchu zahladiti, ale neučinil
toho; mohl jej trestati vším zlým zde na světě a zavrhnouti
jej od tváře své, ale byl k němu dobrotiv a volal jej laskavě
k sobě; když pak hříšník se obrátí k Bohu svému, Óó,s jakou
radostí ten milosrdný Otec jej přijímá!
Jako otec ze sv. evangelia, když uzřel syna marnotratného,
kterak zbědovaný, ale také nesměle se vrací domů, rychle spěl
mu vstříc a padl na hrdlo jeho a uvedl jej domů a hostinu vy
strojil: tak i Bůh s radostí přijímá hříšníka zase na milost,
s radostí odpouští, s radostí mu uděluje milosti nové a pře
hojné. »Dříve než prosící brány se dotkne,< praví tu sv. Efrém,
»již mu otevíráš, Ó, Pane! Dřív než před Tebou na kolena
padne, podáváš mu ruku svou; dříve než slzy prolévá, již jej
zahrnuješ svým milosrdenstvím.«
A netoliko Bůh se raduje, ale raduje se i celé nebe z hříš
níka kajícího; nebo tak praví Kristus Pán v dnešním sv. evan
geliu: jako když pastýř nalezne ovečku ztracenou, vloží ji na
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ramena svá a raduje se se sousedy svými, a jako když žena
nalezne peníz ztracený, svolává přítelkyněsvé a vyzývá je:
»Spolu radujte se se mnou« — tak, dokládá Kristus Pán, »b u

de radost před anděly nad jedním hříšníkem,

pokáníčinícím«

Nuže tedy, rozmilí v Kristu, přichylme se k tomu dobroti
vému, milosrdnému Otci nebeskému! Poděkujme mu dnes
vroucně, že 1 nám tolik dobrodiní prokazoval, třeba jsme
mnohdy za své hříchy zasloužili jen trest; přičiňme se, aby
chom kajícím, dobrým životem zasloužili si jeho odpuštění a

jásku,
men. aby i nad námi radost byla před anděly v nebesích.
PROČ BŮH UŠETŘUJE HŘÍŠNÍKA.
„Takť, pravím vám, bude radost před anděly
Božími nad jedním hříšníkem, pokání činícím.“
Luk. 15, 10.

Velmi krásná a útěchy plná podobenství vykládají se
v dnešním sv. evangeliu. Hříšný člověk připodobňuje se tu
zbloudilé ovečce, ztracenému penizi. Bůh jej hledá a volá; jako
pastýř hledá zbloudilou ovečku, a jako žena, ztrativší peníz,
hledá jej: tak Bůh hledá hříšného člověka. A když člověk hříš
ný k Bohu se obrátí, 6, s jakou radostí Bůh jej přijímá! Při
jímá jej tak radostně, jako pastýř, když ovečku zbloudilou
nalézá a béře na ramena svá; jako žena, když nalezší peníz,
svolá sousedky a přítelkyně a praví: »Spolu radujte se se mnou,
nebo jsem nalezla peníz, kterýž jsem byla ztratila.«
Rozmilí přátelé, jak útěchy plné jest toto podobenství!
Kdo z nás může říci, že nikdy nebyl neb není zbloudilou oveč
kou, ztraceným penízem — že nikdy nezhřešil? A hle, Bůh nás
ušetřuje, hledá, volá, a raduje se když se k němu obracíme.
Jaká to útěcha pro nás ubohé, hříšné lidi!
Leč jedna jest otázka, kterou já z dnešního podobenství
chci si vybrati zvláště k úvaze. A ta jest: pročBůh hříšní

ka ušetřuje,

proč jej hledá,volá, proč se raduje, když

hříšník k Němuse

obrátí?

To: proč chci vzíti dnes v úvahu, abych vás poučil o pře
velikém milosrdenství Boží a o veliké ceně člověka.
*

Již mnohdy vykládal jsem vám, jak přemnohými hříchy
mnozí lidé po celý svůj život Pána Boha urážejí. Hřešiti po
čínají již v dětských letech; a pak rostou — ale misto, aby pro
spívali ve svatosti, prospívají ve hříchu. a čím více stárnou, tím
více hřeší, takže mnohý člověk, když sestárne a rozpomene se
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na uplynulý život a na všechny hříchy, které v tom životě pá
chal, věru že sám nad sebou aby ruce spínal pro množství
svých nepravostí. A Bůh přece toho člověka tak dlouho na
světě snáší, tak dlouho ušetřuje — ba co více: stále jej hledá
a volá. Proč to Bůh činí?
1. První příčina této převeliké shovívavosti Boží jest ta,
že duše lidská jest nesmírně vzácná.

Odkud to vime, že jest tak vzácná? Bůh sám to zjevil; ve
sv. Písmě (1. Mojž. 1, 27) máme napsáno, že »stvořil Bůh člo

věka k obrazu svému«. K obrazu Božímu jsme stvořeni: v čem
obraz Boží na duši naší záleží, toho nepochopíme úplně, poně
vadž nepochopujeme podstaty Boží; označujeme si alespoň
něco: že duše naše jest pouhý duch, jako Bůh; duše naše jest
nesmrtelná, jako Bůh a pod. Ale třeba nepochopíme úplně,
v čem obraz Boží na duši naší záleží, přece dostačí nám, když
víme, že duše naše obraz Boží na sobě má, abychom pochopili,
jak duše naše je vzácná. A pro tuto vzácnost Bůh naší duše
dlouho ušetřuje.
Nedávno jsme světili v obci naší nový polní kříž; na kříži

připevněn
krásný přec
obrazjest
ukřižovaného
Spasitele.
Tennamalo
obraz,
jakkoli
je krásný,
jen mrtvý; je
z plechu,
vaný mrtvými barvami — a jest to jen díla člověka. A přece:
kdyby někdo ten obraz s kříže strhnul a zničil, všichni zajisté
bychom ho litovali. Vzpomeňme si na skutečné takové přípa
dy: když pohané anebo jinověrci přepadli za starších ob
křesťanské chrámy a obrazy ukřižovaného Spasitele neb sva
tých v nich zničili, jak tehdy křesťané o ty obrazy naříkali!

A hle, duše lidská je živý m obrazem
Božím,je utvořena
od samého Boha: nemá tedy Bůh příčinu, aby této duši
shovíval, aby jí ušetřoval, když už dávno by byla zasloužila,
aby byla na věky zavržena“?

Než,Bůh má také k iéto duši nevýslovnou

lásku. Žádný člověk té lásky Boží úplně nepochopí; Kristus
Pán naznačil ji slovy: »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný« (Jan 3, 16). Pro tuto převelikou lásku svou
Bůh také ušetřuje člověka hříšného. Krásně označuje tuto věc
znamenitý jeden spisovatel (Fr. Hunolt ; pravíasi takto: Po
zoruji-li s jedné strany opovážlivost hříšníka, jak se Bohu pro
tiví, s druhé pak strany podivuhodnoutrpělivost a shovívavost
Boži, jest mi tak, jako bych viděl malé dítě na klíně matky.
Jakkoli je toto děťatko ještě maličké, už se mnohdykráte vzpí
rá proti matce; nožkama dupá a vší silou chce se mnohdy z ná
ručí matčina vyvinouti; křičívá, ba mnohdy i matku ve tvář
udeří. A co činí matka? Zavrhuje proto dítě své? Nikoli;

spíše je hladí, líbá, laskavými slovy domlouvá... A podobně
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i Bůh s člověkem hříšným jednává. Nezavrhuje ho hned;
ale šetří ho, uděluje mu i dobrodiní, velí slunci vzcházeti i na
něho, déšť i jemu posílá, volá ho a hledá ho, a raduje se ne
výslovně, když jej konečně nalézá.
Hle, přátelé drazí, Boží láska jest také příčinou, že Bůh
člověka hříšného dlouho mnohdy ušetřuje.
2. Však ještě dále jest nám uvažovati, abychom pochopili,
proč Bůh hříšníků šetří. Rozpomeňmese na to, co druhá Božská
osoba, Ježíš Kristus, pro lidskou duši vše snášel. Aby jí nebe
zajistil, sestoupil sám do tohoto slzavého údolí; snášel chudo
bu a nouzi, hlad a žízeň, trnovou korunu a přemnohé rány na
svatém těle svém, kříž a smrt podstoupil; krví svou vykoupil
duši naši — a proto jí šetří, i když velice pobloudí. Mnohý
člověk pro své hříchy nezasluhuje, aby jej země nosila; ale
Bůh Otec vidí na duši jeho krev Syna svého, Ježíš Kristus vidí
kříž, kterým ta duše byla vykoupena — proto té duše šetří.
Krásně to máme označeno v životě sv. Karpona. Karpo
byl biskupem na ostrově Kandii. Z jeho křesťanů mu kdysi je
den odpadl, a sice tím, že byl sveden k odpadlictví od ja
kéhosi pohana. Tehdy biskup Karpo velmi se rozhněval;
i modlil se ve svém rozhorlení, aby Bůh na obou těch lidech
dokázal svou spravedlnost a oba aby zahladil. A hle, v noci
měl divné vidění. Zdálo se mu, že vidí jako druhdy sv. Ště
pán nebesa otevřená a Ježíše Krista sedícího na trůnu a ob
klopeného anděly. Potom viděl, jak země se otvírá, a oni
dva lidé, na které trest Boží svolával, jak stojí na kraji hrozné
propasti. Byli v nebezpečí. že již do propasti hroznése propad
nou. V tom uzřel Karpo, jak Slitovník nebeský opouští trůn
a dolů spěchá, aby oba nešťastníky zachránil; podává jim dob
rotivě ruce a od místa nebezpečného je odvádí. Uslyšel také
Karpo hlas Spasitelův: Kdybys, Karpóne, zna! cenu jediné
duše, nežádal bysjejí záhubu. Včz, že mně duše jedna tak jest
milá a vzácná, že jsem hotov opět pro ni všecko trpěti, co

jsem již vytrpěl.

Hle, přátelé drazí, zde máte příčinu, proč Bůh člověka
hříšného mnohdy dlouho ušetřuje, proč jej hledá a volá:
duše jeho byla vykoupena předrahou krví Ježíše Krista.
3. Však ještě jednu věc nutno si připomenouti, proč Bůh
hříšných lidí na světě šetří. Za starých dob Bůh přísněji tre
stával pokolení lidské než nyní. Rozpomeňme se na potopu
světa, kdy bylo vodou zahubeno veškero pokolení lidské,
mimo jedinou rodinu Noemovu; vzpomeňte na města Sodomu a
Gomorrhu, která pro převeliké hříchy ohněm s nebe úplně
byla zničena a na místě jich nyní je Mrtvé moře, kde není
ani travičky, ani piáčka zpěváčka, v jehož vodě není ani
rybičky. Nyní Bůh tak přísně netrestává — proč asi?
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Naznačím vám toho příčinu: máme nyní na nebi vehce
mocnou orodovmci. Znáte ji všichni — jest to Matka Boží,
Panna Maria. Ta nás chrání, ta oroduje za nás hříšné. Hned
kdvž na světě byla, prosívala za lidi; rozpomeňte se na svat
bu v Káně Galilejské: když uzřela, že svatebčané mají pro chu

dobu nedostatek vína, prosila za ně Syna svého: »Nemají
vína;« a Ježíš Kristus, ačkoli, jak sám pravil, ještě nepřišla
hodina jeho, ji vyhověl a svatebčanům pomohl. Tehdy Maria
Panna prosila o víno; nyní na nebi prosí o duše. Když Bůh
ve své svatosti a spravedlivosti mnohého člověka již chce
zavrhnouli; když Ježíš Kristus, Syn Boží, od mnohé duše již
se odvrací a již chce nad ní vyřknouti soud: Odejdi ode mne
do ohně věčného — tehdy přichází ještě Panna Maria a prosí:
Synáčku můj, rozpomeň se na to, co i já jsem pro tu duši
trpěla, kdy jsem Tebe chudými plénkami v betlemském chlévě
zavinovala, když jsem s Tebou do Egypta prchala, když jsem
stála pod křížem, na kterém jsi krvácel; rozpomeň se, Sy
náčku můj, kterak jsem Tebe věrně chovala a pěstila od
jesliček až do kříže: pro tuto věrnost mou, prosím, nezavrhuj
té duše, poshov jí ještě, posečkej, snad ještě poslechne volají

cího hlasu Tvého...

Milí přátelé, snad mnohýz vás už také tolik a tak těžko se
nahřešil, že není hoden, aby ho země nosila, a Pán Bůh dosud
ho ušetřil. Příteli drahý, Panna Maria za tebe oroduje, proto
Bůh tak dlouho tě šetří a stále tebe volá.
Ó, rozpomeňte se všichni, kterým Bůh tak dobrotivě sho
vívá, sami nad sebou, a obraťte se upřímně k Pánu! Obraťte
se k Pánu celým srdcem svým, a s postem a s pláčem a s kví
lením! Pán vás hledá: duše vaše jest tak nevýslově vzácná —
má na sobě obraz Boží; duše vaše byla vykoupena krví Ježiše
Krista; Panna Maria se za vás přimlouva. Pán vás hledá,
jako dobrý pastýř hledá ovečku zbloudilou. jako žena hledá
peníz ztracený. Navraťte se k Němu, a bude radost nad vámi
veliká na zemi i na nebi. Amen.
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CÍRKEV KRISTOVA — LOĎ PETROVA.
„Vstoupiv pak na jednu z lodí, kteráž byla Ši
monova, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A se

dě, učil s lodičky“

Luk. 5,3

Mnoho jest na světě církví a sborů náboženských. Spisova
tel jeden udává jich počet na kolik set. Nesmírně mnoho na
tom záleží, abychom věděli, která ze všech těch církví je pra
vou církví Kristovou; nebo patrno, že Kristus jen jednu církev
založil a jen jedna tedy církev že bezpečně nás dovésti může
k životu věčnému.
Která jest pravá církev Kristova? Odpověď na tuto otázku
máme krásně zobrazenu a naznačenu v dnešním sv. evangeliu.
Co Kristus Pán činil a mluvil, mělo vždy hluboký význam:
a hle, v dnešním sv. evangeliu se vykládá, kterak KristusPán
přišel k jezeru genezaretskému a velicí zástupové šli za ním,
aby slyšeli Jeho slovo; u břehu stály dvě lodi, a jednu z nich
vyvolil si Kristus Pán, aby s ní vyučoval lid. Kterou si vyvolil?
Pozorujte, milí přátelé: vyvolil si tu, kteráž byla Šimonova.
»Vstoupiv pak na jednuz lodí,« pravíse vesv. ev., »kteráž byla
Šimonova, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A sedě, učil
s lodičky zástupy.« Nestalo se náhodou, že Kristus Pán vyvolil
Šimonovu loď a se Šimonovy lodě že účil zástupy: zde Kristus

Pán podal obraz budoucí své církve. Církev jeho bude jako
loď. A ta bude pravou církví jeho, kterou bude říditi Šimon
Petr (vstoupil na jednuz lodí. kteráž byla Šimonova) a se které

On sám, t. j. Kristus, bude učiti (sedě, učil z lodičky).

Hle, milí přátelé, zde máte naznačenu odpověďna otázku:

která jest pravácírkevKristova?Ta jediná

jest

pra

vou církví Kristovou, kterou 1. řídí a spra
vuje Šimon Petr, a 2. se které učí Kristus

Pán. Dle těchto známek budu tedy zkoumati, která ze všech
církví nynějších je pravou Kristovou církví.
*

I. Pravou církví Kristovou je ta, kterou řídí Šimon Petr.
Kristus Pán vstoupil na lodičku, kteráž byla Šimonova, kte
rou tedy Šimon řídil. V tom obraz Kristovy církve. Nebo právě

tohoto Šimona ustanovil později Kristus Pán
za základ církve své a také za vrchního ře
ditele

a správce

své církve. Změnilmujméno,če

hož neučinil u žádného jiného apoštola; pravil: »[y jsi Šimon.
syn Jonášův: ty budeš slouti Kéfas, jenž se vykládá Petr« =
skála (Jan 1. 42). A pak určil jej za základ církve své: »Ty jsi
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Petr,« pravil mu,t. j. skála, »a na té skále vzdělám církev svou
a brány pekelné nepřemohou jí.« A určil jej spolu za správce
a ředitele svécírkve: >A tobě dám klíče ke lovbtví nebeského:
a cožkoli svážeš na zemi, budeť svázáno i na nebi: a cožkoli
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi« (Mat. 16, 17—19),

a15—17
nay pravil mu: »Pasiž beránky mé, pasiž ovce mé« (Jan 21,
Tedy ta jediná je pravou církví Kristovou, která je za
ložena na Petrovi, kterouřídí a spravuje Šimon Petr.
A nyní, milí přátelé, rozhlédněte se po všech církvích na
světě: kterou pak řídí Šimon Petr? Která je lodičkou Petrovou?
Šimon Petr ovšem už není na světě; ale protože církev Kri
stova nebyla založena jen pro chvíli, nýbrž pro všecky doby až
do skonání světa, bylo nutno, aby ředitelství církve Šimon Petr
odkázal zase svému nástupci. Bylo-li třeba vrchní viditelné
hlavy církve v době, kdy byla církev maličká, bylo jí třeba
tím více, když se církev rozšířila po celém světě. A který jest
nástupce Petrův, jemuž Petr ředitelství církve odkázal? Jest
to ten, který nastoupil po Petrovi v úřadě apoštolském, t. j.
v úřadě biskupském. Jako s apoštolů přešla moc apoštolská,
t. j. biskupská, na jich nástupce biskupy: tak i s Petra přešla
vrchní moc, říditi a spravovati církev, na toho, kdo byl jeho
nástupcem v apoštolském, biskupském úřadě. A kdo byl ná
stupcem Petrovým v biskupském úřadě? To je zcela jasné. Sv.
Petr měl předníbiskupskésídlo v Římě; tam žil po 25 let a tam
také skonal. Nástupce Petrův na biskupské stolici v Říměstal
se tedy vrchním ředitelem církve. Petr, biskup římský, byl
první ze všech apoštolů-biskupů a hlavou celé církve; každý
nástupce Petrův na biskupské stolici římské, každý římský
biskup je předním ze všech biskupů na světě.a spolu vrchním
ředitelem celé církve. Tak věřeno a uznáváno také už v nej
starších dobách. Abych alespoň jeden doklad uvedl: I. Obecný
sněm Nicenský, který se konal r. 325, prohlašuje výslovně:
»Biskup, jenž sídlí v Římě, je hlava a kníže všech patriarchů;
nebo je první jako Petr, jemuž, jakožto náměstkovi Krista,
dána jest moc nad celou církví.c
Která že tedy církev na světě je řízena Šimonem Petrem“
Ta církev, kterou spravuje římský biskup, Petrův nástupce.

A vidítepatrně,že je to jen naše církev

tolická.

římsko-ka

Po Petrovi nastoupil na biskupskéstolici v Římě

Linus, a byl tedy vrchním správcem celé církve; po Linovi Kle
tus a byl tedy vrchním správcem celé církve; po Klétovi biskup
římský Klemens, po Klementovi biskup římský Anakletus, po
Anakletovi biskup římský Evaristus atd., až na biskupskou sto
lici římskou dosedl 260tý nástupce Petrův, římský biskup ny
nější Lev XIII., kterýřídí a spravuje celou církev.
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Hleďte, milí přátelé, mnoho je církví na světě, mnoho je
lodí, které říkají, že jsou pravými církvemi Krista. Nuže, kte
rou pak z nich řídí, mimo naši římsko-katolickou, Šimon Petr?
Je církev východní čili řecká, nesjednocená; založil ji patri
archa cařihradský Michael Cerularius: ten totiž ze ctižádosti
odtrhl se r. 1054od církve římské a založil si církev novou; je
tato církev řízena Šimonem Petrem? Není! Je to nová loď, vy
stavená Michaelem Cerulariem, ale lodí Petrovou už není. Je
církev luteránská; založil ji v 16.století Luther: je tato církev
řízena Šimonem Petrem, je lidí Šimonovou? Vidíte, že nikterak,
vždyť od římského biskupa právě Luther se odloučil; je to loď
Lutherova, ale ne Šimonova, ne Kristova. V tomtéž století jako
Luther založil Kalvin církev helvetskou; je tato helvetskácír
kev církví Šimonem Petrem řízenou? Je to lodička Šimonova?
Vidíte, že nikoliv! Je to loď nová, Kalvinem založená, ale není
to loď Šimonova a není tedy ani Kristova. Jen jediná římsko
katolická církev je lodí Šimonovou, lodí Šimonem Petrem říze
nou, a jen jediná římsko-katolická církev je pravou církví
Kristovou.
II. Druhá známka pravé církve Kristovy, ve sv. evangeliu
označená, jest: aby v ná učil Kristus. »Sedě, učil s lo

dičky.«

Ve které pak z nynějších církví učí Kristus? Kristus Pán

ovšemjiž vstoupilna nebesa;ale ustanovil

si zde na

světě své hlasatele víry. A jen tito Kristem

ustanovení hlasatelé víry smějí hlásati Kri

stovo

učení.

Těmto hlasatelům svým Kristus Pán pravil:

»Kdo vás slyší, mne slyší: a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá«
(Luk. 10, 16); těmto hlasatelům přikázal, aby hlásali jeho učení
a to všecko jeho učení: »Učtevšecky národy... učíce je zacho
vávati všecko, což jsem koli přikázal vám« (Mat. 28, 20): a aby
byla jistota, že čisté učení jeho budoutito hlasatelové hlásati,
připověděl jim ustavičnou svou moc: »A aj, já s vámi
jsem po všecky dny, až do skonání světa« (ibid.).
Ty tři vlastnosti tedy musí míti hlasatelé víry v pravé
církvi Kristově: 1. musí míti poslání od samého Ježíše Krista,
2. musí hlásati všecko učení Páně a ne jen něco, 3. musí
míti záruku s nebe, že hlásají čisté učení. Rozhlédněme se nyní
po církvích, která takové hlasatele má ?
1. Hlasateli od Krista ustanovenými byli především apo
štolové. Ale že byli lidé smrtelní a učení Kristovo až do skonání
světa se mělo kázati: ustanovovali a světili si z moci Kristovy
své nástupce: biskupy, a těm odevzdávali veškeru apoštolskou
moc. Tito biskupové zase světili si své nástupce biskupy, a tito
zase dále jiné atd., až na naši dobu: nynější biskupové naši, t.j.
katoličtí biskupové, jsou řádnými nástupci sv. apoštolů, mají
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tedy všecku moc, kterou měli apoštolové, jsou tedy pravými
hlasateli víry Kristovy, o kterých platí výrok Páně: »Kdo vás
slvší, mne slyší.« Ku pomoci biskupů bývali pak svěceni kněží.

ledy: v naší církvi katolické

opravdu učí

Kristus,
t. j. jménem a z moci od Krista obdržené biskupové
a kněží. Což v jiných církvích? Kdo zplnomocnil kazatele lu

©teránské,
aby
kázali
evangelium
Kristovo?
Zplnomo
je
Luther. Kdo zplnomoenil Luthera, aby své učení hlásal?
Který nástupce apoštolů? Žádný! Zplnomocnil se sám, a proti
rozkazu vrchní hlavy církve kázal. Sám sobě však nikdo jmé
nem Krista nemůže dáti plnomocenství. Podobně tázati se ino
hu: kdo zplnomocnil helvetské kazatele, aby kázali? Kalvin je
zplnomocnil; a kdo Kalvina? Opčt žádný nástupce apoštolů!
Od apoštolů moc jejich, kázati, nepochází; a když ne od apo
štolů, tedy ani ne od Krista, a v jejich církvích tedy neučí Kri
stus. Možno jim říci, co pravil už spisovatel Tertullian ve
II. století po Kristu, proti novotářům: »Kdo jste? Kdy jste po
vstali? Kde jste byli tak dlouho skryti? Dokažte přece,z ja
kého poslání kážete!« Možno volati slovy téhož Tertulliana:
»Nechať dokáží v nepřetržité řadě, že mají za své zakladatele
apoštoly nebo muže apoštolské... Nemohou-li však toho do
kázati, pak ať vydají svědectví pravdě, že jejich církev není
pravou církví!«
2. V pravé církví Kristově musí se hlásati všecko učení
Páně: »Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal
vám.« Ve které pak církvi zachovává se všecko učení Páně?
V naší církvi katolické se zachovává, už vrchní hlava církve
o to pečuje; ale což v protestantských? Poměnili si učení Páně,
jak sami chtěli; co se jim nelíbilo, vynechali si. Kde mají oběť
mše svaté? Kristus Pán přece řekl: »Totoť jest tělo mé, kteréž
se za vás vydává (t. j. obětuje), to čiňte na mou památku« (Luk.
22, 19). Kde mají svátost biřmování, poslední pomazání, svě
cení kněžstva, pokání? Kterak mohou říci, že zachovávají vše
cko, co Kristus Pán přikázal apoštolům, když neudělují svátost
biřmování, a apoštolové ji udělovali; když neudělují svátost
posledního pomazání, a apoštolové ji udělovali atd.?
3. V pravé církvi Kristově musí konečně býti záruka, že
čisté učení Kristovo se hlásá. Kristus Pán tu zárukuslíbil všem
apoštolům pospolu: »A aj, já s vámi jsem po všecky dny až do

skonání světa«; a prvnímuz apoštolů, Petrovi, pravil památná
slova: »Šimone, aj satan žádal o vás, aby vás tříbil jako pšenici:
ale já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá, a ty někdy

se, potvrzuj bratří svých (Duk. 22, 31—32).Co bylo při
©obrátě
pověděno
apoštolům.
toplatí
také
ojich
nástupcích
bisku

pech. Řádní nástupcové apoštolů, biskupové ve spojení s vrchní
hlavou církve, mají přislíbenu pomoc Kristovu: »A aj. já
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s vámi jsem po všecky dny<; nemohou, když společně něco
prohlašují u věcech víry, poblouditi. Jednotliví mohou poblou
diti; ale všichni pospolu s hlavou církve nikoli. A sama hlava
cirkve, papež, u věcech víry tolikéž nemůže poblouditi: »Já
jsem prosil za tebe,« pravil Kristus Pán Petrovi, »aby nezhy
nula víra tvá, a ty někdy obrátě se, potvrzuj u víře bratří
svých.« Tím je v církvi naší katolické dána plná jistota, že se
v ní hlásá pravé učení Kristovo. Ve všech jiných církvích, kte
ré nemají řádných nástupců sv. apoštolů a nástupce sv. Petra,
není té záruky.
Tak jsem tedy ukázal vám, že jedinou pravou církví Kri
stovou je naše církve římsko-katolická; Jen tato je lodí Šimo
novou; jen ji řídí Šimon Petr, jen v ní máme záruku, že se
podává ravé učení Kristovo. Važte si tedy toho, že jste jejími
údy! Také v našich krajinách povstali a dosud povstávajímno
zí, kteří vás chtějí od pravé církve Kristovy odvrátiti. Římské
ho papeže vám potupují, a lákají vás do jiných církví: helvet
ské, luteránské...
Nedejte se jimi myliti! Že papeže a též
biskupy nám tupí, děje se úplně dle slov, která mluvil Kristus
Pán při poslední večeři: »Pamatujte na mou řeč: není služeb
ník větší, nežli Pán jeho. Jestliže se mněprotivili, i vám se pro
tiviti budou» (Jan 15, 20). Původní církví Kristovou je církev
Petrem řízená, a to je naše církev římsko-katolická. Kdybyste
se tázali, kdo založil církev luteránskou, nutno říci: Luther;
kdo helvetskou, Kalvin atd.; a kdo katolickou, nutno říci:
Kristus.
Vzpomeňte na doby, kdy Kristova víra u nás povstala: při
nesli ji sv. Cyrill a Metoděj, je tomu již přes 1000let. A které
církvi tito sv. apoštolové patřili? Římsko-katolické; prototaké
pokorně uposlechli papeže. když je volal do Říma, aby se zod
pověděli ze svého učení. Všecky jiné církve, jež jsou i u nás
rozšířené, povstaly v době novější. Ve kterési obci protestant
ské byl živ také jediný katolík. Ten kdysi onemocněl. [ tázali se
ho evangelíci posměšně, jestli si z toho nic nedělá, když bude
pochován mezi ně, které považuje za kacíře“ Katolík odpově
děl: »Nikterak! Jen kopejte o stopu hloub a přijdete na samé
katolíky.« Odpověď tato věru je správná: katolická církev
u nás byla původní, jako vůbec je původní církví Kristovou;
všecky ostatní církve jsou nové, ale také ne Kristovy.
Kéž všichni, milí přáteté, dospějete na této jediné lodi Ši
monově, církvi katolické, k životu věčnému, Amen.
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VŠE OPUSTITI A JÍTI ZA PÁNEM.
„„A všecko opushvše, šli za ním.“

Luk. 5, 11.

Všecko opustivše, šli za ním. Tak vykládá sv. Písmo o Ši
monu Petrovi a jeho dvou učednících Jakobu a Janovi. Opustili
moře, opustili lodičky, opustili sítě... všecko opustili a šli za
Pánem. Pán je vyvolil k velikému úřadu, kterému se měli vě
novati úplně: k úřadu apoštolskému; a ten jejich veliký úřad

nestrpěl,
aby byli spolu rybáři; měli loviti od toho času pouze
idi.
Milí přátelé, k úřadu apoštolskému nikdo z nás není vy
volen; ale následovníky Páně všichni máme býti, nebo jen pro
ty, kteří Pána následují. v nebi je připraveno místo. Ale
máme-li býti následovníky Páně, pak i o nás musí platiti slova:
»Všecko opustivše, šli za ním.« Všecko opustivše — co vše my
máme opustiti? Snad pole svá a louky, kdo je má? Snad ře
meslo své anebo vůbec živnost svou, kterou provozuje? Niko
liv! Od nás Pán toho nežádá, to žádal pouze od těch, kteříměli
jíti do celého světa a kázati Kristovo evangelium všemu stvo
ření. Ale co opustiti máme, abychom následovali Pána, jest

všecko, co nás od Pána vzdaluje.

Aconásvzda

luje od Pána? 1. Hříšné vášně, 2. hříšné příležitosti. Toto vše
cko musíme opustiti, chceme-li býti následovníky Páně. Budu
o tom rozjímati v další řeči své.
*

I. Opusliti musíme všecky hříšné vášně, chceme-li následo

vati Pána.
Zlé vášně — to je naše smutné dědictví, které jsme zdědili
o prvních rodičích. Máme jich mnoho. Jeden je nakloněn ke
hněvu. druhý k pomstě, jiný k opilství, jiný ke smilstvu, jiný
k proklínání atd. Mnohý i více vášním je podroben. Ale »ne
mylte se,« praví sv. apoštol Pavel, »ani smilníci ... ani zloději,
ani lakomci, ani opilci, ani zlolajci, ani dráči nebudou králov
stvím božím vládnouti« (I. Kor. 6, 9—10). Kdo chce tedy násle
dovati Pána, musí vášní svých se zříci, musí toto všecko opus
titi. Skutky těchto vášní jsou skutky ďábla, a ty nás od Krista
úplně vzdalují. Proto také církev sv., nežli koho pokřtí za úda
církve Kristovy, klade mu otázky: Odříkáš-li se satanáše
i všech skutků jeho ... Nebo kdo by těchto vášní, těchto skut
ků zlých se nezřekl, byl by následovníkem ďáblovým, a ne
Kristovým.
Nuže tedy, m. př., kdo z vás je také podroben nějaké
vášni, opusťte to všecko! Hněvivý opusť svůj hněv, opilec své
opilství, zlolajník své proklínání, smilník své smilstvo!
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Myslí snad někdo, že to bude nemožno? Těžko to snad
bude, zvláště je-li kdo déle hříchu nějakému navyklý, jestli
kdo déle již vášni své hoví. Ale možné je to — »všecko mohu
v tom,« praví sv. Pavel, »kterýž mne posiluje.« Jen chtějme,
upřímně chtějme a pak s milostí Boží vášeň překonáme. Už
z lásky k lidem odkládáme mnohdy chyby; z lásky ke své
manželce už mnohý manžel zanechal zbytečného mrhání ma
jetku; z lásky k rodičům už mnohé dítě zanechalo zlých skut
ků. Vykládá se o švédském králi Karlu XII., že v mládí byl

náruživým
pijákem
vína aněkolik
Často senehezkých,
opíjel. Jedenkrát
zaseslov
se
opil
a v opilství
promluvil
urážlivých
ke své matce. Matka se proto velice rmoutila. Druhého dne,
když vystřízlivěl, upozorněn byl od dobrého a věrného přítele,
jak včera v opilství matku urazil. Karel tiše poslouchal. Po
chvíli se vzchopil a poručil: »Doneste mi láhev nejlepšího vína
a pohár.« Když donesli, vzal láhev i pohár a vešel ke stařičké
královské matce. »Madame,«pravil jí, »včera jsem vás urazil a
zarmoutil.« Na to naplnil pohár až po samý okraj vínem a vy
pil jej před očima žasnoucí matky do poslední krůpěje a řekl
ak: »Toto byl poslední pohár vína v mém životě; více nikdy
ho píti nebudu, co budu živ!'« A dostál také skutečně slovu.
K vůli lidem tedy zříkáme se mnohdy chyby své a vášně
své; nedovedli bychom toho k vůli Bohu? Není Pán toho ho
den, abychom i my z lásky k němu opustili chyby své? M. př.,
jak nevděčné jest, když někdo následuje raději vášně své a
Pána opouští!
Ke sv. Bernardovi přišel kdysi muž, který byl oddán ja
kési zlé vášni. Sv. Bernard přičiňoval se jak mohl. aby ho vy
léčil od náruživosti. ale vše bylo marno; muž také sám koneč
ně prohlásil, že nebude se moci vášně své sprostiti. A tu sv.
Bernard chopil se ještě posledního zvláštního prostředku. »Ne
můžete-li se tedy zlé navyklosti své úplně zříci, pak prosím
vás, abyste se jí aspoň zdržel po 3 dny, a to z lásky k Bohu.«
Muž přislíbil — tři dni nezdálo se mu mnoho, a z lásky k Bo
hu proč by se nepřemohl? Vydržel vskutku 3 dny. A když
přišel po 3 dnech k sv. Bernardovi, sv. Bernard ještě prosil:
»Nyní ještě zdržte se zase 3 dny té náruživosti z lásky k matce
Boží.« [ to se starému náruživci líbilo. Tři dni jen, a z lásky
k Matce Boží — zkusím toho! A vskutku vydržel. A pak pro
sil sv. Bernard o 3 dni zdrženlivosti z lásky k andělům. z lás
ky ke všem atd., až milý muž sám prohlásil: »Už ne tři dni,
ale vždy se budu toho ošklivého hříchu zdržovati — z lásky
k Bohu.«

Z lásky k Pánu také my tedy opusťme své vášně! Svatí a
světice Boží, kteří nyní v nebesích se radují, dokud byli na
zemi, byli také podrobeni mnohým náruživostem. Ale bojovali
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— z lásky k Pánu opustili všecko. Je v nebi Maria Magdalena.
která dlouho hověla zlé náruživosti — ale opustila hříchy své
a šla za Pánem; nyníza to již požívá odměny věčné. Je v nebi
sv. František Saleský. který nakloněn byl nesmírně ke hněvu:
ale bojoval, z lásky k Pánu opustil hněv a stal se tichým a
mírným — nyní již požívá u Pána věčné blaženosti. Ani nás,
m. př., opustíme-li všecky vášně, nemine odměna. Bude ne
smírně radostno pro všechny, kteří se zřeknouz lásky k Pánu
svých náruživostí, až budou moci v den soudný říci Pánu: AJ.
my jsme opustili všecko, co nás od Tebe, Pane, vzdalovalo:
z lásky k Tobě opustil jsem hněvivost, z lásky k Tobě, Pane,
opustil jsem obžerstvií, z lásky k Tobě opustil jsem pomsty
chtivost atd.
II. A druhé, co máme opustiti, chceme-li býti následovníky
Kristovými, jest: zlé příležitosti.
Kdo se nevaruje hříšných příležitostí, padá; nebo tak praví
už Duch sv.: »Kdo miluje nebezpečenství, zahyne v něm« (Sir.
3, 27). Tak silný není nikdo, aby ve hříšných příležitostech
uchoval se čistý. Byl Petr — apoštol — příklad to tisíckráte
opakovaný v léto příčině — a ve zlé příležitosti zapřel Pána.
— »Viděl jsem muže,< praví sv. Augustin, »že byli jako cedr na
Libanu, a padli.«
Příležitostí hříšných tedy musíme se varovati, sice nebu
deme následovníky Kristovými. Obcuješ-li tedy s osobou, která
je ti ku pádu, musíš se jí vzdalovati, zlou příležitost opustiti.
Chodíš-li do společnosti, kde jsi sváděn ke hříchu jakémuko
liv, musíš společnost tuto opustiti. Odebíráš-li anebo čteš-li
noviny, které svádí k nevěře, musíš tyto noviny opustiti.
Opustiti hříšné příležitosti tak jest nutno, že Kristus Pán
slovy nejvýš důraznými to přikazuje; praví: »Protož pohor
šuje-li tě ruka tvá nebo noha tvá, utni ji a vrz od sebe: lépe
jest tobě vjíti do života mdlému anebo kulhavému, než dvě
ruce anebo dvé nohy majícímu uvrženu býti do věčného ohně.
A pakli oko tvé pohoršuje tě. vylup je a vrz od sebe; lépe jest
tobě jednookému vjíti do života, nežli obě oči majícímu uvrže
nu býti do pekelného ohně« (Mat. 18, 8—9). Rozum těchto slov
Páně je jasný. Nemyslí se tu skutečné utětí nohy neb ruky
neb vyloupnutí oka; míní se tu: kdybys měl něco, co by ti
bylo milé jako noha neb ruka aneb jako oko, ale pohoršova
lo-li by tě to, musíš to odstraniti.
A jak Pán na opuštění zlé příležitosti přísně hleděl, máme
i příklad ve sv. Písmě u jakéhosi mladíka, který uvěřil v Pána.
Pán mu řekl: »Pojď za mnou.« Ale mladík prosil napřed: »Pa
ne, dopusť mi napřed jíti a pochovati otce mého« (nebo otec
jeho byl právě zemřel). Ale Kristus Pán mu odpověděl: »Ne
chať mrtví pochovávají mrtvé své: ale ty jdi a zvěstuj králov
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ství boží« (Luk. 9, 59—60). Je přece přikázání Boží, abychom

ctili otce svého i matku svou; proč pak bránil Kristus Pán ono
mu mladíku, vykonati poslední poctu otci svému? Odpověď na
to podává sv. Ambrož; praví: »Otec toho mladíka a všichni
příbuzní jeho byli pohané; u nich tedy byla pro onoho mla
díka nebezpečná příležitost, že by zase mohl sveden býti k od
padlictví od víry Kristovy; nebránil mu Pán otce ctíiti, ale brá
nil mu vydati se v obcování s nevěřícími.
Rozm. v Kr., apoštolové opustili vše a šli za Pánem. Od
nás nežádá toho Pán, abychom opouštěli své povolání; jen
hříšné vášně, hříšné příležitosti opustiti máme. Je-li vám duše
milá, záleží-li vám na spáse věčné, učiňte tak! Bude vám to
snad s počátku těžké, ale výsledek bude velice radostný a
oblaží vás nyní i po smrti. Amen.

©

ROZESTŘETE SÍTĚ SVÉ K LOVENÍ.

„„Rozestřete
sítě
své
klovení“
Luk.
5,4.

Událost velice krásnou, ale spolu i velice důležitou vyklá
dá dnešní svaté evangelium.
Kristus Pán učil z lodičky Šimona Petra zástupy. A když
doučil, pravil Petrovi: »Vez na hlubinu a rozestřete sítě své
k lovení.« Petr tak učinil; za celou noc sice nepolapili ničeho,
ale ke slovu Páně rozestřeli síť. A zahrnuli ohromné množství
ryb, takže se trhala síť jejich, a naplnili obě lodice, že se té
měř potopovaly. Petr, pln hrůzy nad tímto divem, padl k no
hám Ježíšovým a pravil: »Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem
člověk hříšný.« Kristus Pán mu odvětil: »Neboj se; již od to
hoto času lidi budeš loviti.«
V události této podán jest obraz budoucího povolání Pe
trova. »Lidi budeš loviti,« praví mu Pán; to znamená: lidi bu
deš získávati pro mne, pro mouvíru, pro moucírkev, pro věč
nou spásu.

;

A netoliko Petr měl tak v budoucnosti činiti, nýbrž i jeho
tovaryši a pomocníci, kteří s ním byli v lodici. »Vez na hlubi
nu a rozestřete sítě své k lovení,« pravil Pán; jako by řekl:
ty, Petře, řiď loď, »vez na hlubinu«, a ty i tvoji pomocníci
»rozestřete sítě své k lovení«.
Dr. v Kr., my všichni jsme také v lodici, ve které učí Kris
tus, a kterou řídí Šimon Petr: jsme v církvi Kristově, kterou
řídí nástupce apoštola Petra. biskup římský. A to slovo Páně:
»Rozestřete sítě své k lovení« platí také nám. [ my mámezís
kávati lidi pro Krista.
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Jakým však způsobem máme to činiti? »Rozestřete sítě své
k lovení« — které pak sítě máme my, abychom jimi získávali
lidi

proKrista?

Označím vám je, abyste všichni mohli svou úlohu věrně
plniti. Jsou tři: 1. slovo, 2. příklad, 3. modlitba.
*

»Rozestřete sítě své k lovení.«
[. První síť, kterou můžeme získávati lidi pro Krista a jeho
církev, je slovo. Můžeme poučovati anebo povzbuzovati jiné.

Kdo může poučovati a povzbuzovati? Každý,

komu se naskytne vhodná příležitost. Činiti tak může a má
každý představený ve svém okolí; každý otec a matka ve své
rodině; činiti tak může i bratr a sestra; a každý člověk vůbec
má tak činiti, když má k tomu příležitost.
Nechť nikdo nemyslí, že je příliš nepatrný. Nemůžeš-li
poučiti, můžeš snad leckdy vhodným slovem povzbuditi. Nepa
trnou osobou zdá se zajisté býti v domácnosti chůva: a přece
jak často chůva přivedla děti ke Kristu, naučila je se modliti,
dyž vlastní rodiče svých dětí v ohledu náboženském si ne
všímali! Ba i děti samy mohou poučiti nebo povzbuditi; krásné
doklady toho máme ve zprávách missionářů. Missionář jeden
z Indie píše: Velikou radost činí nám děti; všecky se snaží
získávati jiných pro Krista, jsou jako maličtí apoštolové. »Ne
dávno,« píše, »když jsem byl vzdálen za příčinou exercicií,
onemocněl na smrt jeden muž, který byl ještě pohanem. Byl
to bratr jednoho z mých chovanců. Tento — čtrnáctiletý chla
ec a teprve 3 leta křesťan — učinil ihned vše, aby svého
bratra (pohana) připravil ke křtu; vyučoval jej, modlil se
s ním víru. naději a lásku, a konečně umírajícího bratra po
křtil. Když jsem se vrátil, vykládal mi vše a doložil: Je v nebi,
všecky modlitby se se mnou zbožně modlil a prosil neustále,
abych z něho učinil křesťana.« Dobré věru dítě!
Dr. v Kr., rozestřete sítě své k lovení! Kdy jen můžete a
kdo můžete, získávejte lidi pro Krista!
A kde to máme činiti? Všude, kde je možno. [ tam, kde
se vám snad zdá, že už je všecko ztraceno, vše zmařeno a tak
řka shnilo. Snad přece ještě něco získáte. Příkladné je v této
příčině, co učinil za dávné pohanské dobv jeden člen athén
ské rady. Athénští byli tehdy odevšak sklíčeni, a stav jejich
byl tak bídný, že zdálo se, že jsou ztraceni a skoro si zoufali.
Při poradě, kdy jen beznadějné řeči byly pronášeny, povstal
pojednou vážný člen rady, vyňal shnilé jablko, položil je na
stůl a pravil: »Třeba je toto jablko shnilé, z jeho jádra může
přece ještě vyrůsti zdravý strom; i když poměry naše jsou
nyní bídné, nepotřebujeme přece ještě ztráceti naděje v bu
doucnost.« To mějte, m. př., i vy v mysli: i kdyby se zdálo.
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že je někde vše ztraceno, přece dle možnosti poučujte, po
vzbudte,
něco
získat.rozestřete sítě své k lovení; snad se podaří přece
II. A druhá síť, kterou můžete získávati lidi pro Krista, je
příklad.

Jestliže každému není dáno, získávati jiné slovem, že snad
mu to není možno projakoukoli příčinu, příkladem
může
působiti každý. Mohou tak činiti staři, mohou i mladí, i děti;
mohou tak činiti páni, mohou i podřízení. Přiklad dobrý může
každý dávati.
A jak mnoho příklad působí!
Podívejme se hned na Krista a apoštoly; Kristus Pán se
modlil, a apoštolové přistupují pak k němu aprosí: Pane, nauč
nas se modliti! A neděje se tak dosud, na př. v rodině? Otec,
matka se modlí: a děti to vidí a prosi: Nauč nás se modliti!
Totéž platí o návštěvě kostela, o přijímání sv. svátosti; to
též platío přemáhání a odkládání zla. Kdybyste se ptali tak
mnohého. který ze zlého stal se dobrým, z vlažného horlivým,
dostali byste velmi často odpověď: byl jsem příkladem po
vzbuzen.
Sv. Augustin innoho za mládí bloudil, měl zlé vášně. Bojo
val proti nim, co mohl a uměl, a nemohl zvítězrti; konečně

upjal zraky své na příklady svatých a světic, jak ti bojovali
vytrvale a pevně a zvítězili, a pravil si: Když mohli ti a jiné,
proč ty ne, Augustine? A přičinil se dle jich příkladu,a zví
tězil; píše sám o tom ve svých vyznáních: „Příklady tvých
služebníků, Pane, které jsi povznesl z jich utrpení a trampot
ku slávě nebeské . . . vzbudily mne z mé vlažnosti a línosti,
abych nezbloudil na cestu k peklu, a rozohnily mne velice,
velice!«
M. př., vy všichni můžete býti příkladem jiným. A všude:
doma i v kostele i vůbec na veřejnosti. Kolik se každému na
skytne příležitosti!
Nuže, rozestřete sítě své k lovení!
IIT. A třetí síť, kterou můžete získávati jiné pro Krista, je

modlitba.
Síť krásná a tolik působivá! A při tom každému možná.
Velkým i malým, bohatým i chudým, učeným i neučeným, kaž
dému! Modlete se za obrácení těch, kteří bloudí a vzdáleni

jsou od Krista!
Modlitbou bylo už mnoho lidí získáno. Modlil se sv. Ště
pán za Šavla, a ze Šavla stal se veliký apoštol národů, Pavel.
Modlitbou i vy můžete získati mnohé.
Dojemné je, jak mnohdy i děti získaly modlitbou své
bloudící rodiče. Četl jsem krásný toho doklad. Za červnového
večera (13. června) v roce 1880 zasedla chudá jedna rodina
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v chaloupce k večeři; měli večeři jen chudou: kousek chleba
a trochu zapražené polévky. Ale chutnalo všem a byli ve své
chudobě spokojeni. »Kde je tatínek?« ptal se pojednou malý
chlapec Karel. »Buď pokojný.« odvětila matka, a utřela si pak
slzu a pravila: »Pomodlíme se.« Otectotiž od nějaké doby od
dal se pijáctví; každého večera, obyčejně hned před večeří, od
cházel z domu a pozdě v noci přicházel. Tentokráte vracel se
spíše. Když přišel k domu, uslyšel otevřeným oknem jasné
hlásky svých dětí, jak se modlí za něj — za tatínka. Sevřelo
mu to srdce. Nechal je se domodliti a pak vešel do domu, ob
jal ženu a zlíbal děti a pravil: »Ode dneška bude jinak.«
A bylo jinak; od té doby byl opět pořádným: pořádným man
želem a hodným otcem.
Rozestřete sítě své k lovení — i vy, dr. v Kr., modlete se
za ty, kteří bloudi!
To je tedy poučení z dnešního sv. evangelia ke všem
nám: rozestřete sítě své k lovení; slovem, příkladem, modlit
bou získávejte jiné pro Krista!
Nechť nikdo neříká, že sám není dosti dokonalý, že sam
je také člověk hříšný a potřebuje nápravy. Hříšní jsme vši
chni a o svou korunu musíme všichni bojovati. Ale při tom
máme přece získávati jiné pro Krista. Hle, rvbář Šimon Petr,
vida zázrak Páně, padl k nohám Ježíšovým a pravil: »Odejdi
ode mne, Pane, nebo jsem člověk hříšný.« A Pán mu pravil:
»Neboj se; již od tohoto času lidi budeš loviti.«
Neboj se nikdo! A rozestřete sítě své k lovení, kde a kdy
jen možno. Získáte mnohé, ani se snad nenadějete, koho za

Aránite.
men.

A Bůh vám také vše odplatí, nyní i na věčnosti.

JAK STÁTI SE MISSIONÁŘI.
„„Neboj se: již od tohoto času hdi budeš loviti.“'
Luk. 5, 10.

K velikému úřadu povolal Kristus, jak jste slyšeli z dneš
ního sv. evangelia, rybáře Šimona Petra: k úřadu apoštolské
mu: »Neboj se, již od tohoto času lidi budeš loviti.«
A Petr tento úřad apoštolský konal s velikou horlivosti.
Tisíce a tisíce židů i pohanů obrátil na Kristovu víru, až koneč
ně za svého Mistra a Pána položil život svůj v Římě.
Rozm. v Kr., nám žádnému není dáno býti apoštolem; ale
přece každému z nás možno pro království Kristovo lid získá
vati, lidi loviti, každému z nás možno býti missionářem.
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Dílo missionářské je tak krásné dílo! Získávati lidi pro
nebe; uváděti ke Spasiteli duše k obrazu Božimu stvořené a
krví Jeho vykoupené!
Dílo missionářské je dílo tak záslužné! Kristus Pán při
slíbil odměnu i za skývu chleba, kterou podáme bližnímu své
mu, i za sklenici vody, kterou napojíme žíznivého; jak asi od
mční nás, když bližnímu svému prokážeme největší skutek
milosrdenství a lásky, který mu vůbec prokázati můžeme:
když duši jeho získáme pro nebe, když ji uvedeme ke Spasi
teli, Ježiši Kristu!
Buďme tedy všichni missionáři! Jak to možno? To vám
ukáži v dnešní řeči své.
9

Každý7 z nás může býti missionářem. Ne sice

tak, že by odešel do cizích krajů mezi divochy a pohany, a těm
ukázal Krista ukřižovaného; pro tento úřad jsou jen kněží
zvláště k tomu povolaní. Ale dilo missionářské konati, lidi pro
Krista získávati a loviti, každý může doma, ve své domácnosti
a také ve své obci. Jaký m způsobem? Právě tímže způsobem,
jak to konají missionáři.
I. Missionáři káží a učí. Kamkoli přijdou, počnou učiti lid
a kázati mu o Ježíši Kristu, Synu Božím, o věčné spáse. Ko
nali tak apoštolové u židů i pohanů. Konali tak po smrti apoš
tolů noví a noví missionáři: tak na př. ve 4. století sv. Irenaeus
kázal ve rancouzsku, v 5. století svatý Palladius ve Škotsku,
svatý Patricius v Irsku; v 6. století mnich Augustin v Anglii
atd. Našim předkům, kteří byli pohany, víte, že hlásali Krista
dva missionáři svatí, Cyrill a Methoděj v 9. stol. A dosud toto
dílo missionářské konají kněží v Asii, v Africe, v Americe,
v Australii. Až je úžasno, jak mnoho duší tito missionáři zís
kávají stále pro Ježíše Krista a pro nebe; a dojemno je čísti
zprávy missionářů, jak ty duše divochů ponenáhlu učí se mi
lovati Krista. »Bílý otče., je to možno« — pravil kdysi náčel
ník divochů jednomu missionáři — »je to možno, že Syn Boha
to vše pro nás učinil? To je přece pro nás příliš mnoho! A je
možno, že by ho někteří lidé přece nemilovali?« Missionář
bohužel byl nucen na tuto otázku přisvědčiti.
Rozm. v Kr.. vy také můžete missionářské dílo konati do
ma, ve své domácnosti, ve své obci.

1. Ve své domácnosti.

Každý otec a každá matka

koná toto dílo vznešené, když dítky své také učí o Ježíši
Kristu, o věčné spáse. Hned maličké dítky: »Nechte maličkých
přijíti ke mně!« Ale i dospělé: slovo otcovo o víře v Krista má
u dítek i dospělých vždy velikou váhu. Kdyby otec a matka
konali bedlivě tolo missionářské dílo ve své rodině, mám za
to, že by nepovstávalo tolik bezbožníků a tolik nevčrců. Po
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hlédněte, jak za starých dob, kdy statisíce mučedníků prolé
valo krev pro víru Kristovu, konávali rodiče missionářské dílo
u svých dítek. Den ze dne je učili, den ze dne utvrzovali u víře
a povzbuzovali k vyznávání víry. A proto bylo tolik svatých,
proto i tolik neohrožených mučedníků. Pětiletému chlapci Cy
rillovi hrozil vladař pohanský největším trýzněním, nebude-li
obětovati modlám, a chlapec neobětoval, a za víru Kristovu
zemřel. Čtrnáctileté Eulalii sliboval pohanský vladař vše nej
krásnější, zapře-li Krista, ale nezapřela, nýbrž radostně pod
stoupila smrt. Zdali pak nyní máme aspoň mezi dospělými tak
pevných a věrných křesťanů?

2.Vobcisvé můžete konati dílo missionář

ské. [ tu nahodí se příležitost, že jeden druhého může poučiti,
jeden druhého povzbuditi. Vybízejí zlí ke zlému, nevěrci k ne
věře, odpadlíci k odpadlictví; proč pak bychom my nemohli
jeden druhého povzbuditi? Ale zvláště kážeme Krista ukřižo
vaného příkladem: když sami povinnosti, jež nám víra ukládá,
věrně plníme. [ missionáři mezi pohany mnohdy zmohli pří
kladem to, čeho slovem nemohli. Vykládá se ze života sv. Abra
hama, mnicha, že když kázal pohanům víru Kristovu, zprvu
ničeho nedocílil, ale zakusil mnoha příkoří. Všecko však sná
šel trpělivě; odpouštěl, miloval a konal horlivě dále dílo mis
sionářské. Konečně sami pohané byli dojati jeho horlivostí, ale
ještě více trpělivostí: hle, nic ze všeho nemá, a přece horlí,
snáší největší útisky a přece nás miluje; to je divný bůh, který
takové věci přikazuje, to bude zajisté pravý Bůh. A přijali
Kristovu víru.
Tedy kázati Krista ukřižovaného slovem i příkladem v do
mě i v obci — toť první dílo vznešeného úřadu missionářské
ho. jež každý může konati.
II. Missionáři mičí modly pohanské. Kdekoli káží Krista

Boha, všude hned dokazují, že ty modly, kterým se pohané
klaní, nejsou bohy, nýbrž nicotnými výtvory. A lehko to do
káží; takovou modlu dřevěnou nebo hlinčnou, kamennou
zkrátka zničí. V pohanském Římě za starého věku byl chrám,
a tam měli sta takových model; v každé rodině pohanské měli
své bůžky dřevěné neb kamenné. V jiných krajích klaněli se
zvířatům. Co bylo práce, než ty modly byly pokáceny, než
lidé odvráceni od uctívání mnohdy ošklivé zvěře; však víte,
že sám Daniel prorok zničil takové zvíře, draka (hada veli
kého), kterému se klaněli Babylonští, tím, že mu dal otravný
pokrm a drak pošel.
ozm. v Kristu, až dosud i u nás lidé klanějí se modlám.
Ne sice tak. že by si ty modly stavěli a chodili k nim konat
oběti; ule jinak. Hleďte: židé klaněli se na poušti modle
směšné, zlatému teleti; nejsou dosud takoví lidé, že takovému
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zlatému teleti také se klaní, t. j. že jsou lakomci, dráči, že
pro lakotu opouští i službu Boží a službu křesťanské lásky?
Pryč s tou modlou zlatého telete! — Staří Řekové, pohané,
ctili boha Baccha — to byl bůh opilství; tomu bohu zařizovali
1 svátky a světili je opijením. Nehoví až dosud mnozí i u nás
tomu ošklivému opilství, neklanějí se tedy dosud takovému
bohu Bacchovi? Pryč s touto modlou obžerství. — Staří Ří
mané uctívali bohyni Venuši, bohyni nečistoty a ctili ji
ošklivým způsobem; nejsou dosud u nás takoví modláři? —
mezi mnohými pohany za starých dob, ale i za nynější doby,
je rozšířena úcta ďábla, klanění se zlému duchu! Člověk by
ani nevěřil, že to možno i nyní; ale děje se to, už i modlitby
k ďáblu byly složeny. U nás sice toto uctívání ďábla nezavlád
lo; ale přece mnozí místo Bohu slouží ďáblu, přece někteří lidé
jsou plni ďábelského rouhání, ďábelských skutků.
Pryč tedy s touto pohanskou modloslužbou, pryč se vše
mi modlami! Místo takových model ať skví se v domech našich
a našich obcích kříž, ať uctívá se Ježíš Kristus, náš Spasitel!
Můžete o to dbáti a se přičiniti — každý svým způsobem;
a tak budete konati veliké dílo misionářské.
III. Kamkoli misionáři přijdou, všude staví kříž a konají
tu společné modlitby. Den ze dne se tu scházejí se svými vě
řícími, které byli na víru Kristovu obrátili; den ze dne tu
vzývají svého Spasitele. Je zajisté krásný pohled na shro
mážděný zástup u kříže, na shromážděné stádce u dobrého
pastýře; zde se plní, co Kristus Pán připověděl: »Kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed
nich« (Mat. 18, 20).

Nebylo by možno podobně i v našich domech činiti? Stěny
bývají ozdobeny všelikými i nepěknými obrázky; proč by
tu nemohl míti místo kříž? Aspoň jednoduchý! Ten kříž by
byl stálým upominatelem na toho, kdo za nás přinesl oběť na
kříži; byl by stálým hlasem volajícího: »Pojďte ke mně
všickni!« A jak by bylo vznešené, kdyby rodina u toho kříže
také se shromažďovala! Představte si, kdyby aspoň jednou za
den, na večer, než odeberou se na lůžko, dítky poklekly
u toho kříže a konaly tu modlitbu — společně s matkou,
otcem; jak by to bylo krásné, ale užitečné, nebo dítky by se
naučily od mládí tuliti se společně k svému božskému pastýři.
Krásného něco a vznešeného je modlitba soukromá, protože
když se modlíme, s Bohem mluvíme; ale modlitba společná
má vždycky větší význam, už proto, že Kristus Pán učinil
ono zaslíbení: »Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tuť jsem já uprostřed nich.« Kde možno, zaveďte si ta
kovou modlitbu, shromažďujte se u kříže; zakusíte sami, jak
je to blahodárné!
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Tak můžete, rozm. v Kr., státi se misionáři. Každý —do
ma, ve své domácnosti, ve své obci. Můžete víře Kristově
učiti, modly ničiti, kříže si pořizovati.
Konejte tedy všichni toto vznešené dílo! Budie všichni
misionáři! Hle, jako by stál Pán i mezi námi, jako tehdy na
břehu jezera genezaretského, a jako by i nám volal: »Neboj se,
již od tohoto času lidi budeš loviti.« Požehnej Pán práci naší
i všem nám! Amen.
KTERAK ZÍSKÁVATI LIDI PRO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ?
„Neboj se, již od toho času lidi budeš loviti.*
Luk. 5, 10.

Na rozkaz Páně zajel rybář Šimon Petr na hlubinu jezera
Genezaretského a rozestřel sítě k lovení. Po celou noc před tím
pracovavše, ničeho nepolapili; ale na rozkaz Páně rozestřel
Petr sítě poznovu. A hle: zahrnuli ohromné množství ryb,
takže se trhala síť jejich, a lodičky přeplněny byly rybami,
že se až potlopovaly. Petr, pln hrůzy nad tímto zázrakem, padl
k nohám Spasitelovým a pravil: »Odejdi ode mne, Pane, neboť
jsem člověk hříšný.« Ale Kristus Pán laskavě mu odpověděl:

»Neboj se: již od tohoto času lidi budeš lo

Vviti.«

Co znamenala tato slova Krista Pána? Znamenala budoucí
úřad
nebe. Petrův: úřad apoštolský, v němž měl lidi získávati pro
A činil tak později Petr skutečně: kázal Židům dle pří
kazu Páně, a tisice jich přivedl k víře Kristově; kázal poha
nům, a zase tisíce jich přivedl k Bohu pravému.
Než, nejmilejší, toto získávání lidí pro království Boží bylo
úlohou netoliko apoštola Petra a netoliko apoštolův ostatních,

ale jest

úlohou

i naší.

[ my mámezískávatibližního

svého pro nebe, i nám platí slova Kristova: »Od tohoto času
lidi budeš loviti.« Vede nás už k tomu láska k bližnímu, aby
chom pro sebe bližního získali, když vidíme, že snad kráčí po
cestách zlých k záhubě věčné.

Ale kterak to činitimáme? Kterak

získati

nám

možno chybujícího bližního pro království
Boží?

Na tuto otázku, zajisté důležitou, dám vám, rozmilí v Kri
stu, dnes odpověď.
Bližního získati můžeme a máme pro království Boží:
I. Opatrným poučením.

Každý člověk podroben jest chybám; žádný není tak do
konalý. aby nikdy nepobloudil ve mravech anebo ve víře.
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A bloudícímu člověku což může býti prospěšnějšího, než když
jej uvedeme zase na pravou cestu? Proto poučme bližního
svého, když vidíme, že ve víře nebo ve mravech pobloudil; vy
konáme tím skutek nad míru záslužný. Praví zajisté sv. apo
štol Jakob: »Bratři moji, jestliže by kdo z vás pobloudil od
ravdy, a někdo by jej obrátil, máť věděti, že kdo odvrátí

hříšníka
(5. 19—20)." bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrii«
Leč, rozmilí v Kristu, má-li poučení míti dobrý výsledek,
třeba jest, aby se dělo opatrně, to jest:

1. Budiž

v příhodný

čas. Kdybyrolník za prud

kého větru semeno rozsíval, sel by na zmar; a kdyby kdo pou
čoval chybujícího člověka v dobu, kdy zachvácen jest prud
kou vášní, sázel by tolikéž slova na vítr. Třeba vždy vyčkati
doby klidné, příhodné. Jak opatrně jednala v této příčině 207
umná Abigail, manželka Nábalova! Když manžel její, jsa zpit,
zlostně odmítl služebníky Davidovy, kteří k němu přišli s po
selstvím, nevytýkala mu hned tvrdosti a příkrosti, pro které
jim od Davida hrozilo nebezpečenství; ale vyčkala až do dru
hého dne, kdy Nábal z opilství už vystřízlivěl (1. Král. 25). Tak
jednejme i my: je-li kdo nestřízliv, je-li kdo hněvem, lítostí
prudkou neb jakoukoli vášní zachvácen, vyčkejme, až vy
střízliví; a tehdy teprve vhodně jej poučme.

2. Poučení budiž na příhodném místě. Ne

hned veřejně, abys bližního, jejž poučiti hodláš, před jinými
zahanbil, nebo více ještě by se zatvrdil; ale pouč jej zprvu
soukromě. Sám Spasitel tak přikazuje a praví: »Zhřešil-li by

proti toběbratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou

a jím

samý m< (Mat. 18, 15). A jen tehdy, kdyby kdo veřejně dá
val pohoršení a poučení soukromé by u něho bvlo nemožné
aneb. jak by jsi právem předvídati mohl, neplatné, pokárej
a pouč jej veřejně; na př. kdyby kdo v kostele veřejně a
zúmyslně výtržnost činil, bylo by nutno veřejně jej napome
nouti. Proto také sám Spasitel káral veřejně kupující a prodá
vající ve chrámě a vytýkal jim zjevně. že dům modlitby uči
nili peleší lotrovskou; proto veřejně kárával fariseje, ježto
viděl jejich zatvrzelost a pozoroval. kterak pokrvtstvím svým
mnoho lidí svádějí.

3. Poučení

budiž

laskavé.

»Nakapku medu,«

praví sv. František Saleský, »více much se chytí než na sud
octa;« což znamená: laskavým slovem více získáš nežli mnoha
slovy příkrými. Přikré slovo odpuzuje, ale mírné a laskavé
slovo dojímá. Proto praví sv. apoštol Pavel: »Bratří, byl-li by
člověk i v nějakém hříchu zachvácen. vy, kteříž jste duchovní,
poučte takového v duchu tichosti« (Gal. 6, 1).
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Za času krutého pronásledování křesťanů v Římě zajat byl
mezi mnohými jinými i křesťan Apollonius a vržen do žaláře.
Zde mu pohanští pochopové spílali a muky činili, jaké jen
mohli; nejvíce pakjej týral jakýsi mladík, jménem Filemon.
Lomuto pravil klidněApollonius: »Synu můj, modlím se za
tebe, aby se Pán Bůh nad tebou smiloval a nepokládal ti toto
za hřích.« A hle, tato tichá slova tolik dojala Filemona, že
ihned přihlásil se za učedníka víry Kristovy a usmrcen byl pak
pro tuto víru zároveň s Apolloniem. Tak působí slovo laskavé.
Ovšem, stává se i někdy, že mírné slovo u někoho nedo
stačí, a že třeba ještě pak přísnějšího napomenutí; kde tomu
tak jest, nechať zvláště představení k svým podřízeným ho
užijí, ale vždy v mezích lásky a slušnosti.
II. Než, rozmilí v Kristu, jakkoli mnoho lidí získati může

me pro království Božívhodným poučením, přece

ještě více jich získati

daleko

můžeme dobrýmpříkladem.

Zde platnost má známé přísloví: slovo zní, příklad hřmí.
Kdyby kdo sebe lépe a horlivěji bližního svého poučoval,
neřídí-li se sám dle svého naučení, darmo jiné poučuje; nebo
každý hledí více na skutky než na slova. Co platno tedy, napo
mína-li otec nebo matka děti, aby se modlily, sami-li se nikdy
nemodlí! (Co platno, napomíná-li kdo jiného ke střídmosti,
neni-li sám střidmý, je-li sám oddán opilství; takovému zajisté
platí slova Kristova: »Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého,
a břevno, které jest v oku tvém, neznatmenáš? Anebo kterak
můžeš říci bratru svému: Bratře, nechať vyvrhnu mrvu z oka
tvého, sám v oku svém břevna nevida? Pokrytče, vyvrz prve
břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka
bratra svého« (Luk. 6, 41—42).
Proto, rozmilí v Kristu, netoliko slovem poučujme. ale
zvláště příkladem. Příklad vábí neodolatelnou mocí, a koli
krát i dětským příkladem mnozí tak dojati byli, že se obrátili
na dobrou cestu.
Bezbožník jeden vkradl se kdysi v jedné obci do domu.
z něhož odešli všichni domácí i s čeledí do kostela. Vlezl tiše do
světnice a ohlížel se, co by uloupil; pojednou zaslechl z vedlej
ší komůrky, do níž dveře byly pootevřeny, jakési hlasy. Na
hlédl tam tiše a uzřel, kterak dvě děti maličké klečí u postýlky
a modlí se: a zaslechl i slova, jež právě říkaly: »Odpusť nám
naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům, a neuvod
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.« Ta dětská modlitba jej
zarazila; »nevinné dítky,« tak mu vzniklo na mysli, »volají:
odpusť nám — a ty nikdy Boha neprosíš za odpuštění, a jsi tak
zlý; ubohé dítky se modlí: ale zbav nás od zlého — a ty jsi ten
zlý, před kterým Bůh je má chrániti!« Dojal jej ten dětský
zjev; opustil rychle a tiše příbytek, a od té doby žil po křesťan
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sku řádně. Sám pak kdysi přiznal, jak dětským příkladem uve
den byl na dobrou cestu.
Když příklad dítěte již působí, což teprve příklad člověka
dospělého, vážného! Proto dobrý příklad dávejte vždycky
manžel manželce, rodiče dítkám; dobrý příklad dávejte hospo
dáři a hospodyně svým čeledínům, dobrým příkladem povzbu

zujte všichni představenísvé podřízené. >Tak svěť svět

lo vaše

před

lidmi«

volá Kristus Pán, >»aťvidí

skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž
jest

v nebesich«

(Mat.5,16).

Tak, rozniilí v Kristu, možno vám získávati bližních pro
království Boži: opatrným poučováním a dobrým příkladem.
Čiňte tedy tak, a buďte toho pamětlivi, že kdykoli získáte bliž
ního svého ať slovem, ať přikladem pro nebe. učinili jste sku
tek ceny nesmírné, skutek apoštolský, a stali jste se i podob
nými samému Spasiteli svému, Ježíši Kristu, kterýž taktéž na
svět přišel hledat, co bylo ztraceno. A ten Pán, který přislíbil,
že odplatí každému1 číši vody studené, již jsme podalibliž
nímu svému, odplatí zajisté i vám, že jste zachránili duši bliž
ního svého odměnou věčnou. Amen.
POMOCNÁ ČINNOST LAIKŮ.
„I pokynuli tovaryšům, aby přišh a pomohli
jim.“
Luk. 5, 7.

Událost velikého zalovení ryb, které učinil Šimon Petr na
slovo Páně, je krásným obrazem toho, co Šimon Petr bude v bu
doucí době činiti, až Pán mu odevzdá apoštolský úřad: že bude
lidi získávati pro království Kristovo. »Neboj se,« řekl mu Pán,
»již od tohoto času lidi budeš loviti.« Ó, lovil ap. Petr tak hojně
lidí pro církev Kristovu! Hned v den seslání Ducha sv., když
kázal v Jerusalemě zástupům, získal jich na tři tisíce.
Však všimněme si, m. př., ještě jedné věci v té události.
Ryb bylo tolik, že Šimon Petr a jeho bratr Ondřej nestačili na
vše: a praví se: »[ pokynuli tovaryšům, aby přišli a pomohli
jim.« '[aké v budoucí době, když konali úřad apoštolský, bvlo
tolik lidí, jež jim bylo získávati pro království Boží, že se ohlé
dali po pomoci jiných, a rádi proto v osadách, kde působili, zí
skávali vhodné věřící, aby také pomáhali šířiti Kristovu víru
a církev.
Dr. v Kr., vy všichni můžete také býti takovými pomoc
níky v šíření Kristovy víry: třeba nejste apoštoly, přece v tom
to apoštolském díle můžete pomáhati. Čím? To vám chci dnes
označiti a pravím: 1. příkladem, 2. zmužilým vyznáváním
a 3. vhodným poučením.
*
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I. Příkladem můžete pomáhati v apoštolské práci šíření
Kristovy víry.
Příklad je nesmírně důležitý v této příčině. Spasitel sám
kladl na něj velikou váhu a pravil apoštolům: »Tak svěť světlo
vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho,
kterýž jest v nebesích« (Mat. 5, 16). Podobně činili apoštolové;
ap. Petr píše ve své ep.: »Nejmilejší! Obcování své mezi pohany
mějte dobré: aby spatřujíce vaše dobré skutky, velebili Boha«
(I. 2, 12).

Vpravdě, příkladem můžete získávati lidi pro víru Kristo
vu: když jako křesťané dle víry Kristovy jste živi. Příklad je
živé kázání. Příkladem možno mnohé získávati, ale příkladem
možno také mnohé pohorvšitia odvraceti.
R. 1838 vedli Angličané válku v Indii a dobyli také města
Luknova na Gangu. V boji byl jeden dělostřelecký důstojník
těžko raněn. Domorodý sergeant jeho baterie, jménem Salar
Bux, zachránil jej s nebezpečím vlastního života a ošetřoval
jej s největší péčí. Důstojníka dojímala jeho statečnost a věr
nost a litoval jen jednoho: že je mohamedánem. Jednoho dne
mu pravil: »Proč se nestaneš křesťanem?« »Dobře,« odvětil
sergeant, »chci státi se křesťanem, je-li vaše náboženství lepší
než moje; co je tedy křesťanství?« Angličan přemýšlel, co by
odpověděl, ale nemohl rychle připadnouti na vhodnou odpo
věď. »Pane,«<pravil sergeant, »neznáš svého náboženství a
chceš mne přemluviti, abych za ně dal své? Mám ti říci, v čem
zaleží křesťanství, které jsem viděl u vašich vojáků? Vidím je
choditi do bazarů a podváděti; vidím je běhati do náleven a
opíjeti se; vidím je vnikati do chyší a páchati věci, které Allah
zakazuje. Jak může býti dobré náboženství, ke kterému ta
koví lidé se hlásí?« lak mluvil muž a žádná výmluva nemohla
ho přesvědčiti, že křesťanství je lepší než se zdá dle života ta
kových špatných křesťanů — hledte, stará zkušenost, že člo
věk věří více jednomu oku než dvěma uším.
Příklad zlý může mnoho kaziti a odpuzovati, ale za to pří
klad dobrý může zase nesmírně mnoho získávati pro víru a
Krista. Hned v prvých dobách křesťanství dobré příklady kře
sťanů vábily pohany, aby ke křesťanství přistupovali! A bylo
tak i v dalších dobách a je tomu podnes tak. Vidíte sami, co
dobrého působí dobrý příklad otce, matky, zbožného a věřícího
učitele a kteréhokoli věřícího vůbec.
Proto, dr. př., pamatujte na slovo evangelické: »Pokynuli
tovaryšům, aby jim pomáhali.« Vám to slovo také platí. Pomá
hejte dobrým příkladem získávati jiné pro víru Kristovu!
II. A druhý prostředek k tomu je: zmužilé vyznávání.
Spasitel řekl známá slova: Kdo mne vyzná před lidmi, toho
1 já vyznám před Otcem svým.« Kdo se veřejně hlásí k víře
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Kristově, dává tím veliké povzbuzení jiným. Nahlédněme do
dějin prvých dob křesťanství: jak zmužilé vyznávání víry tu
nacházíme i za nejtěžších poměrů! Vidíme zmužilé vyznavače
víry Kristovy v Jerusaleme, v Římě a jiných městech a zemích,
vyznavače všech stavů i všeho stáří: starce, muže a ženy, jino
chy a dívky. A následek? Že jich zmužilým vyznáváním tak
mnozí byli přivedeni k víře Kristově. Jak často se stávalo při
mučení věrných vyznavačů, že z diváků, ba někdy i z katanů
zaznělo slovo: také já jsem křesťan! Slovo círk. spisovatele
Tertulliana: »Krev mučedníků semenem křesťanů«, nabývalo
tu platnosti.
Dr. př., také vám platí slovo Páně: »Kdo mne vyzná před
lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým.« Vyznávejte neohro
ženě víru. Čiňte to k vůli Spasiteli a čiňte to i k vůli bližním,
abyste je povzbudili.
III. A ještě třetí prostředek k šíření víry je: vhodné po
učení.

Pravím: vhodné

poučení, to znamená: když je vhodná

příležitost. S rozvášněným člověkem nesvedete ničeho; ale
když je klid a naskytne se příležitost poučiti, můžete lak činiti.
K tomu cíli je ovšem třeba, abyste sami byli dobře vzděláni

©uvíře;
aproto
neopomeňte
sevzdělávati!
Nezanedb
když se vám hlásá slovo Boží; když můžete, čítávejte i dobré
knihy náboženské. Čerpejte z těchto pokladů, abyste z nich
mohli rozdati také jiným, když se naskytne možnost. Mnohdy
jediné dobré slovo osvítí a přivede člověka na dobrou cestu.
Znám je příklad ze života sv. Filipa Ner.: Kdysi přišel k němu
mladík, nedbalý o spásu, a chlubil se, že studuje a čeho se v bu
doucnu dodělá a čím se stane; světec trpělivě poslouchal a pak
mu řekl: »A co potom?« Ano. co potom! Na to mladík dosud
nemyslil. A to slovo jím hnulo; vzpamatoval se a uvědomil si,
že pro věci časné nesmí zapomínati na věčnost a vzpomenul na
slovo Páně: »Hledejte nejprve království Božího a spravedlno
sti jeho« a tím se také v dalším životě řídil.
>[ pokynuli tovaryšům, aby jim pomohli,« praví se ve sv.
evang. Vám také dpes toto pokynutí se volá: pomáhejte šiřiti
Kristovu víru, pomáhejte příkladem. pomáhejte vyznáváním,
pomáhejte. když můžete, poučením! Vykonáte tím krásné a
záslužné dílo. Požehnej vám k tomu všem nebeský Pán! Amen.
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OLTÁŘE NAŠE A DARY NAŠE.
„Obětuješ-li dar svůj na oltář a tu se rozpomeneš,
že bratr tvůj má něco proti tobě, nechej tu daru svého
před oltářem a jdi prve smířitse s bratrem svým.
Mat. 5, 23.

Kristus Pan vykládá v dnešním svatém evangeliu, jací
máme přicházeti do chrámu Páně, k oltáři Božímu. Máme
přicházeti s čistou myslí, s upřímným srdcem. Ani proti bliž
nimu svému nemáme míti v srdci ničeho. »Obětuješ-li dar svůj
na oltář a tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti
tobě, nechej tu daru svého před oltářem a jdi „prve smířit se
s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.«
Poněvadž Kristus Pan mluví zde o oltáři a o darech,
které na oltář přinášíme, zůstanu dnes ve své řeči při tomto
předmětu a budu k vašemu poučení uvažovati o tom: 1. co je
oltář, 2. jaké dary máme na něm obětovati.
*

I. Co je oltář?

Oltář je místo obětní. Už ve Starém zákoně se píše, že
zřizovány byly oltáře. Vystavěli si oltáře Abel i Kain, a obě
tovali tu dary své; zřídil si oltář Noe po potopě světa a obě
toval na oltáři oběť díků; zřídil si oltář Abraham, aby na
něm obětoval syna Isáka, a m. j
Starozákonní oběti přestaly obětí Kristovou na kříži.
Kristus obětoval se tu sám jako oběť nejsvětější, nejvyšší.
Ale touto obětí na kříži nepřestaly na světě vůbec oběti; jen
starozákonní oběti měly přestati, a měla se pak konati po
celém světě oběť Zákona nového.
Která jest to oběť? Jest to táž oběť, kterou přinesl Kristus
Pán na kříži, jenže měla se konati způsobem nekrvavým.

Kristus Pán ji sám ustanovil: je to oběť mše svaté.

Ustanovil ji při poslední večeři: vzal chléb, žehnal a lámal:
»Vezměte a jezte, totoť jest tělo mé, které se za vás vydává:;:«
pak i kalich s vínem: »Vezměte a pijte, totoť jest krev ma. To
čiňte na mou památku.«
Ustanovena tedy oběť mše svaté. A když oběť, byly nutny
také oltáře.
První oltář, na kterém tuto Oběť přinesl sám Spasitel, byl
stůl, na kterém slavena byla poslední večeře. Apoštolové tak
též slavili dále oběť mše svaté, jak to poručil Kristus Pán;
oltářem byl jim zpravidla také stůl v soukromém domě —
v Římě dosud uschován je dřevěný stůl. na kterém svatý apo
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štol Petr sloužil mši svatou v domě sv. Pudentia. Je obložen
stříbrem a mramorem. Také sv. Pavel zmiňuje se ve svých
epištolách o oltáři. O svatém Matouši je známo, že byl pro
boden, když sloužil u oltáře mši svatou.
Když byli křesťané krutě pronásledováni, sloužíval kněz
oběť mše svaté v katakombách, t. j. v podzemních chodbách;
a oltářem byl mu zde některý hrob svatých mučedníků. Na
památku toho až dosud v každém oltáři, kde se má sloužiti
mše svatá, musí býti ostatky svatých. Jsou zadělány v mra
morové plotně.
Když pak pronásledování křesťanů přestalo a křesťané
směli veřejně konati své bohoslužby, stavěny byly chrámy
a ve chrámech oltáře; nejprve bývaly oltáře dřevěné, pak
obyčejně z mramoru, a bývaly podle možnosti vyzdobovány,
mnohdy i s velkým nákladem, že nešetřeno ani zlata, ani
stříbra. Ovšem zaslouží toho oltář, aby byl podle možnosti
vyzdoben; vždyť je to místo svaté, místo, kde Beránek Boží,
Kristus za nás se obětuje.
To je tedy oltář.
II. A nyní druhá otázka: Jaké dary máme na oltáři obě

dovali?

Oběť mše svaté koná na oltáři jen kněz; vy tedy ve sku
tečnosti nepřistupujete k oltáři, abyste přinášeli na něm Bohu
oběť. Ale přece můžete Pánu Bohu něco obětovati duchov
ním způsobem. Co? Naznačuje to svatý apoštol Pavel; praví
v epištole k Řím.: »Prosím vás, bratři, skrze milosrdenství
Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu
libou« (12, 1).

Jakým způsobem můžete vydávati těla svá v oběť? Snad
tím způsobem, abyste je vydávali na smrt, jako to činili svatí
mučedníci? Toho ovšemse nežádá; vždyť i svatý apoštol
praví, že máte těla svá vydávati v oběť živou a ne mrtvou.
Ale vydávati můžete těla svá v oběť Bohu, když tělo své
1. krotíte, že totiž přemáháte jeho žádostivost; a 2. když co tělo
tíží, trpělivě nesete.

1. Když tělo své krotíte.

Těložádá častojinak

nežli duch. Tělo je vedeno často vášní, a těžko bývá mnohdy,
vášni odolávati. Vede člověka k nestřídmosti, vede ke hněvu,
k pomstě za urážky a pod. Nesmíme se poddávati, musíme se
zapírati. To zapírání je naše oběť. Příkladem této oběti je
už sám svatý apoštol Pavel; píše v epištole ke Kor.: »Tresci
tělo své a v službu podrobuji, abych snad, an jiným káži.
sám nebyl zavržen« (T.9. 27). Denně apoštol tělo trestal, zapí
ral a denně přinášel je v oběť Bohu.

2. Přinášímetělo své v oběťBohu. když

tělo
10*

tíží,

trpělivě

kříž, který

neseme. »Chce-likdo za mnou
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přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne!«<Tak
praví Spasitel — žádá od nás tuto oběť kříže. Přinášejme ji

tedy; bude Spasiteli příjemná!
Spisovatel jeden (Balladinus) vykládá, jak jeden novic
klášterní stále přemýšlel o tom, jak by sám sebe mohl obě
tovati Bohu. Nejprve si umínil, že bude přísně se postiti, t. j.
že bude jídlo i nápoj co nejvíce si odpírati, aby tělo své

hubil. Činil to nějaký čas a hrozně zeslábl. Ale tím se ne
spokojil; mínil, že třeba ještě více. Usmyslil si, že bude se obě
tovati tak, jako se obětoval Kristus nám, na kříži. Udělal si
ze dřeva kříž, vzal kladivo a hřeby, na kříž se položil a chtěl
se na kříž přibíti. Těžkým kladivem udeřil nejprve na hřeb
do nohy. Učinil si velikou ránu, takže rychlou ztrátou krve
a bolestí omdlel. Druzí mniši zaslechli hluk a přikvapili do
komůrky, co se děje. Nalezli ho v krvi. Rychle ho vzkřísili,
hřeb vytáhli a ránu obvázali. Dlouho trvalo, než se rána za
hojila, a teprve přiznal se, co chtěl učiniti: že chtěl sam sebe
občtovati na kříži. Byl potom poučen. Bylo to zajisté poblou
zení ducha. Občtovati tělo své máme, ale ne tak, abychom
podkopali jeho zdraví; ne tak, abychom je do slova ukři
žovali — toho Spasitel ovšem nežádá. Ale tak je obětujeme.
když je z lásky k Bohu zapíráme, a když to, co nás tíží, z lásky
k svému Spasiteli neseme.
To jsou tedy dary, které, milí přátelé, i vy můžete při
nášeti Spasiteli svému na oltář: sebezapírání a trpělivost. Při
nášejte je tedy rádi! Když přicházíte do chrámu Páně, a vi
díte, že kněz občtuje oběť nejsvětější, modlete se v duchu:
»Pane Ježíši, obětuji Tobě sám sebe; všecko myšlení, všeck
řeči, všecky skutky — jak Ty chceš, abych je měl a ne jak
já chci; obětuji Ti své kříže a z lásky k Tobě trpělivě je budu
néstil« A přičiňte se, abyste při této oběti měli vždycky mysl
čistou, aby vaše oběť byla Bohu tak milá, jako mu byla oběť
Abelova. Amen.
CO MŮŽEŠ PŘINÁŠETI V DAR SVŮJ NA OLTÁŘ.
„Přijda, obětuj dar svůj.“

Mat. 5, 24

Kristus Pán mluví v dneš. sv. evang. o přinášení obětních
darů na oltář. »Přinášís-li dar svůj na oltář, a tu se rozpome
neš, že bratr tvůj má něco proti tobě, nechej tu daru svého
před oltářem a jdi prve, smiř se s bratrem svým, a potom
přijda, obětuj dar svůj.«
ilí př., my máme v našem chrámu Páně také oltář a vy
sem často do chrámu Páně přicházíte. Jaké pak dary obětní
vy můžete Bohu přinášeti na oltář?
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Chci dnes k této otázce odpověděti. Je tak radostná tato
otázka, vždyť člověk tak rád Bohu svému nějakou oběť po
dává; a je tak důležitá ta otázka, neboť tak mnoho záleží na
tom, aby člověk z rozumné a uvědomělé návštěvy chrámu
Páně měl také žádoucí prospěch.
*

Jaké pak dary obětní můžete přinášeti Bohu svému na
oltář? Uvedu vám tři.
1. Předně je to modlitba,
Lidé mají o modlitbě zpravidla nesprávný pojem. Mysli,
že modlitba je pouhá prosba o něco, že proto jen se modlíme,
abychom vůbec od Boha něco si vyprosili. T9 je zcela ne
správné; modlitba má daleko širší a větší význam. Modlitba
je naše oběť. Jsme povinni, abychom Boha jakožto nejvyššího
Pána a Stvořitele svého uctívali, velebili, chválili; modlitbou
přinášíme Bohu oběť chvály. Jsme povinni, abychom Bohu za
vše, co nám učinil, děkovali; modlitbou přinášíme Bohu oběť
díků. Jsme povinni, abychom Boha o vše, čeho je nám třeba
pro život časný i věčný, prosili; modlitbou přinášíme Bohu
oběť prosebnou. Jsme povinni, abychom Boha prosili, aby nám
odpustil naše viny, abychom Boha usmiřovali za své hříchy;
modlitbou přinášíme Bohu oběť smírnou. Hleďte, takový vý
znam má modlitba.
A když tedy přijdete do chrámu Páně, první, co mů
žete a máte činiti, je: položiti Bohu na oltář oběť své mod
litby. Tu myšlenku hned při příchodu do chrámu Páně mějte:
všecky modlitby své, Pane, které zde budu konati, kladu na
oltář tvůj jako oběť; přijmi je milosrdně ode mne!
Svatí v nebi přinášejí oběť modlitby neustále Bohu. Mi
láček Páně sv. Jan píše ve svém Zjev., že svatí v nebi mají
citery v rukou svých a zlaté nádoby, plné vonných včcí, čímž
se vyznačují modlitby, a praví, že s anděly Božími velebí Boha:
»Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí...« A píše dále, že
viděl anděla s kadidelnicí zlatou. jemuž bylo dáno mnoho
věcí vonných, aby je dal k modlitbám všech svatých na ol
tář, který jest před trůnem Božím: »i vystoupil dým včcí von
ných k modlitbám svatých z rukou andělových před Boha.«
Buďte, m. př., vy všichni zde ve chrámu Páně jako an
dělé Boží a svati v nebi: Klaďte Bohu na oltář modlitby své
jako oběť. A ovšem dle toho nechť modlitby vaše také vy
padají: nechť jsou konány s největší pozorností a uctivostí
a pokorou, nechť vycházejí z čisté, neb aspoň kajícné duše, a

nechť vznášejí se krásně vzhůru ke trůnu Božímutak,

jak

se modli kněz při slavných službách Božích, když používá
kadidla při mši sv. a praví: »Nechať vznáší se, Pane, modlitba
má jako dým kadidla před obličejem tvým.«

150

Neděle pátá po sv. Duchu.

2. Druhá oběť, kterou přinášeti můžete Bohu na oltář, je
vaše utrpení.
Utrpení — krátké slovo, ale jak široký a daleký je jeho
obsah! Co utrpení chodí po světě! Na každé dveře zaklepou,
ať jsou to dveře boháče či chudáka, učence či neučeného,
vznešeného či nevznešeného — žádný člověk není z utrpení
vyňat. A v tisíci podobách se objevuje. Brzo je to bída a sta
rosti, jež doléhají na člověka, brzo utrpení od jiných člověku
páchané, brzo zase v domě vlastním útrapy, jež manžel neb
manželka snáší pro trapné chování druhého, nebo smutek,
jejž otec a matka mají pro nešťastné nebo nezdárné dítě,
brzo jsou to nemoci, jež v nejrůznějších způsobech na člo
věka doléhají... kdož dovede vypočísti všecky útrapy a utrpe
ní, jež lidé snášejí! Vidíme jich bezpočetně, a kdybychom
mohli odhaliti roušku z duše lidské, viděli bychom, že tak
mnohý člověk má také utrpení skryté, o kterém nikdo neví,
leč on sám. A my sami ovšem každý máme utrpení své a na
utrpení stále musíme býti připraveni.
Nuže, m. př., nechť vás tíží koho, co tíží, to všichni čiň
te: když přijdete do chramu Páně, položte každý utrpení své
na oltář a obětujte je Bohu!
Nevedou si všichni lidé v utrpení stejně. Někteří je pro
klínají, rouhají se — činí si z utrpení peklo; vy čiúte si
z utrpení očistec, cestu k nebi: obětujte je Bohu! A Bůh při
jme laskavě a milosrdně tuto oběť vaši.

Četl jsem o studujícím mladíku, který v nejkrásnějším
věku zachvácen by tuberkulosou plic. Byl si vědom, že ze
mře. Každého dne, dokud mohl, chodil do kostela a přistu
poval často ke stolu Páně; a při každé mši sv. kladl v duchu
mladý život svůj, se kterým se loučil, na paténu, na které
kněz obětoval sv. hostii, a obětoval život svůj Bohu. Jaká to
byla veliká oběť!
Slyšel jsem o chudé švadleně, která těžko se živila prací
rukou svých a k tomu měla na starosti churavou, na lože
upoutanou matku; nemohla ovšem choditi do chrámu Páně,
neboť nemohla choré matky nechati samotné doma, ale slyšela
denně zvon, volající ke mši sv., a tu vždy vmyslila se na
chvili do chrámu a utrpení své kladla Bohu na oltař jako
oběť. Ušlechtilá to oběť!
Viděl jsem matku, jež chodila denně na mši sv. do koste
Ja a při mši sv. plakávala; a zvěděl jsem pak její bolest: syn
jí padl ve válce, syn jediný, kterému tolik přála. Ale pravila,
že se vmyslí při oběti mše sv. vždy na horu Kalvarii, kde
matka Páně jediného Syna svého obětovala také Bohu, a že
svůj těžký zármutek klade na oltář ve chrámě také jako
oběť Bohu. Vpravdě, vznešená oběť matky!
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Přicházejte sem všichni, dr. př., kdo jste stísněni jakým
koli utrpením, položte Bohu toto utrpení své jako oběť na
oltář, a buďte ubezpečeni, že Bůh milosrdné a laskavě na tuto
oběť vaši vzhlédne a nebudete ji obětovati nadarmo.
3. A ještě jedna je oběť, kterou můžete Bohu přinášeti na
oltáři, občť nejsvětější a největší, jaká se vůbec může konati:
je to oběť mše sv.

Při mši sv. obětuje se tělo a krev Páně, Syn Boží. Kdo
přináší tuto oběť? Sám Syn Boží, Ježíš Kristus. Je tu velekně
zem, který oběť koná, a je spolu obětí, která se podává. Ale
viditelným zástupcem obětujícího se Krista je kněz. Jeho ru
kama oběť se podává a kněz má na oběti nejsvětější také účas
tenství; proto modlí se při obětování: »Přijmi, svatý Otče, vše
mohoucí, věčný Bože, tuto neposkvrněnou oběť, kterou já, ne
hodný sluha tvůj, obětuji tobě, Bohu svému živému a pravé

mu ...« Avšak i vy všichni jste účastníky na této oběti; proto
kněz modlí se při obětování i vaším jménem: »Obětujeme
tobě, Pane, kalich spásy o smilování tvé prosíce, aby před
obličejem velebnosti tvé pro naši a celého světa spásu s vůní
říjemnou vstoupil«; a dále praví, obrátě se k věřícím: »Mod
lete se, bratří, aby má a vaše oběť příjemna byla u Boha, Otce
všemohoucího.« Vy všichni můžete tedy na oběti mše sv. míti
podíl; sv. ap. Petr ne nadarmo praví o vás a o všech věřících
vůbec: »Vy jste rodem vyvoleným, královským kněžstvem« (I.
2, 9). Jaká to radost pro všecky vás! Buďte si toho také všichni
dobře vědomi, a když kněz přistupuje k oltáři, aby konal
nejsv. oběť mše sv., spojte mysl svou s myslí knězovou a při
nášejte zároveň s ním tuto nejsv. oběť.
To jsem vám chtěl dnes vložiti na srdce. Chodíte často do
chrámu Páně, mnozí i s velkou obtíží pro dalekou cestu nebo
nepohodou; nechť chůze vaše je vždy požehnaná, nechť uvě
doměle konáte ve chrámě, co činiti můžete a máte: přinášejte
vždy Bohu na oltař oběť modlitby, oběť utrpení svého, a s Je
žíšem Kristem a knězem nejsv. oběť mše sv. A Bůh přijme vaše
oběti. Amen.
SPRAVEDLNOST FARISEŮ A SPRAVEDLNOST NAŠE.
„Nebude-li hojnější spravedlnost vaše než
zákoníků a fariseů, nevejdete do království nebes
kého.“
Mat. 5, 20.

Jedna věc, praví sv. Augustin, je mi zcela nepochopitelna.
Kristus Pán kdysi pravil: „Nenarodí-li se kdo znova z vody a
z Ducha svatého, nemůže vjíti do království božího.« Praví
tedy, kdo není pokřtěn, že nemůže přijíti do nebe — nebo na
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roditi se znova z vody a Ducha sv. znamená, býti pokřtěn.
A jindy pravil zase Kristus Pán: »Nebude-li hojnější sprave
dlnost vaše nežli zákonniíků a fariseů, nevejdete do království
nebeského.« Tedy kdo nemá spravedlnost hojnější, než fari
seové, také nepřijde do nebe. A divná věc, praví sv. Augustin:
co se týče křtu, lidé dobře pamatují, že bez něho nemožno do
nebe přijíti, a proto až úzkostlivě pečují, aby každý byl po
křtěn; a sotva se dítě narodí, už ho nesou ke křtu, aby snad
neumřelo nepokřtěno. Ale co se týče toho druhého, té hojnější
spravedlnosti, než byla zákonníků a fariseů, o tom jako by
lidé ani nevěděli; zde se žádný nepřičiňuje, aby měl spravedl
nost hojnější — jako by toho nebylo pro nebe potřeba.
e to vskutku nepochopitelné: na křest lidé pamatují, a
mnohdy až úzkostlivě; na tu spravedlnost hojnější než zákon
níků a fariseů nedbají. Ba, pozorujeme-li život, vidíme, že
mnozí a mnozí lidé co se týče spravedlnosti, za farisey ještě
daleko jsou!
Rád bych vás dnes povzbudil, abyste na tu hojnější spra
vedlnost, která je nevyhnutelně nutná ke spáse, pamatovali; a

protovámukáži:jaká byla spravedlnost

fariseů;

můžete při tom zpytovati sebe a porovnávati, není-li vaše spra
vedlnost snad ještě menší než jejich.
*

Jaká byla spravedlnost

fariseů? Chovalise

snad ve svých povinnostech k Bohu a bližnímu lenivě? Nikte
rak! Ba naopak: jevili ve všem velikou horlivost. Ovšem, či
nili všecko jen na oko, aby byli od lidí chváleni, a tím také
vzali odplatu svou; ale Kristus Pán ani s tou mírou jejich
spravedlnosti se nespokojil. Na př. zachovávali bedlivě přiká
zání »nezabiješ«;: ale Kristus Pán jim dodal, jak jste slyšeli
z dnešního svatého evangelia: »Ale já pravím vám, že každý,
kdo se hněvá na bratra svého, hoden bude soudu.« Fariseové
hněvu se nestřežili; zachovávali přikázání Boží dle litery, a
Kristus praví, že to není dostatečná spravedlnost.
Než aby ta spravedlnost fariseů, nad kterou musí naše
spravedlnost býti hojnější, máme-li dojíti do nebe. byla vám
zcela jasna, rozeberu ji podle dvou největších povinností:
k Bohu a k bližnímu.
I. Jaká byla spravedlnost fariseů vzhledemk Bohu? Dvě věci

1. Modlitba.
Že jsme povinni se modliti, o tom ovšem
není pcchybnosti. Všimněme si, jak fariseové tuto povinnost
plnili. Sám Kristus Pán o nich svědčí, že »dlouhé modlitby ří
kají« (Mat. 23, 14); a svědčí, že modlívali se ve školách a na
ulicích (ib. 6. 5) a ve chrámě (Luk. 18, 10); a modlívali se vů
bec s velikou horlivostí. Pohlédněme nyní na sebe. jak mnoho
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my se modlíme? Některémnučlověku je obtížno kleknouti ráno
a večer aspoň na chvilku, aby se pomodlil. Některý člověk se
vymlouvá při tom. že nemá kdy — jak bídná to výmluva: Že
by neměl chvilku kdy pro svého Boha! Kdybychom se podí
vali do rodin, zvláště ve městech, co bychom nalezli domů, kde
otec nikdy neklekne k modlitbě, kde matka nestará se, aby
dítky naučily se modliti! Mnohdykrát se dítky naučí od ro
dičů divuým věcem, ale modliti se nikoli. Četl jsem z Berlína
podobnou zprávu. Pán jakýsi šel ulicí a viděl kdesi u domu
malého, as pětiletého chlapce, který škaredě klel. Podle chlap
ce stála matka a ruce majíc podepřeny o bok, dívala se se zá
libou na dítě. Pán se k nim přiblížil a pravil: »Ten chlapec
kleje jako chlap!« »Toť se ví,« odpověděla matka; »umí to
dobře!« »A jestli pak se už umí také modliti?« tázal se pán.
»Ach, Bože,« zvolala matka, »na to je ještě mladý!« Klít se
naučil, modliti ne. Té modlitby je věru málo u mnohých lidí;
a což kdybych ještě uvažoval, jak ta modlitba, kterou mnozí
konávají, bývá roztržitá, lína — tu bych věru pravých, čistých
modliteb nalezl málo! A nyní, milí přátelé, přirovnejte si k to
mu slova Páně: »Nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli
zákonníků a fariseů, nevejdete do kralovství nebeského!« Ko
lik lidí do toho království nebeského vskutku dojde?

2. Světiti

den sváteční

přikazujetřetí přikázání

Boží. A fariseové plnili toto přikázání velice přísně; ba až pře
pjatě, nebo víte, že vytýkali i samému Kristovi, že kdysi v den
sobotní uzdravil nemocného — jako by se tím byl porušoval
sváteční den! Všimněte si lidí nynějších, jak ti světívají den
sváteční. Až úzko je do mnohých domů nahlédnouti! Práce
řemeslná se koná; práce jiná i polní, které není potřeba. Při
kázanou přítomnost při mši sv. ve chrámu Páně tak mnozí za
nedbávají! Z některé rodiny otec neb matka, ač by mohli. po
celý skoro rok do kostela nechodi ani v neděli! Četl jsem
o jednom chlapci. který už chodil do školy a mél zbožného
ducha, jak se přičiňova| nahrazovati nedbalost rodičů v této
včei. Viděl, že nikdy do kostela nechodí a bylo mu líto, že tak
proti Bohu hřeší. a proto chlěl povinnost tuto za ně plniti.
V první den po neděli nebo po svátku vytratil se hned ráno
z domua šel do kostela a měl úmysl, že to činí za tatínka,
který nebyl v neděli v kostele; druhý pak den šel zase z rána
do kostela na mši sv. a měl úmysl, že to činí za matku, která
také nebyla v neděli v kostele. Činil to tak nějakou dobu, až
si matka povšimla, že předčasně z rána odchází, kdy ještě
není třeba do školy jíti; i stopovala ho jednou, kam jde. Vi
děla, že do kostela. Když pak přišel domů, vyslýchala, co činí
a proč. Chlapec se ze všeho vyznal. Rodiče byli tím vpravdě
dojati; to dítě bylo dobré a mělo k nim lásku. Od té doby plnili
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sami svou povinnost. Dítě tedy lépe hledelo plniti povinnost
dne svátečního, než dospěli! Když nyní uvažujeme slova Páně:
»Nebude-li hojnější spravedlnost vaše než zákonníků a fariseů,
nevejdete do království
nebeského,« věru až trneme, jak málo
MA
lidí 1 v této příčině má naději na nebe!
II. Pohleďme dále, jaká byla„Spravedlnost fariseů vzhledem
k bližnímu. Přední povinnost naše k bližnímu je: konati mu
skutky lásky, milosrdenství; a to dvojího milosrdenství: těles
ného a duševního.

1.Tělesné milosrdenstvi

je: lačnékrmiti,žíznivé

napájeti, nahé odívati atd. Pohledme, jak fariseové to činili.
Kristus Pán o nich svědčí sám, že dávali veliké dary; na ve
řejných místech a u dveří chrámových troubením svolávali
chudé, aby jim dávali, nečekali, až chudí je sami požádají
(Mat. 6, 2). Ovšem, činili to pro chloubu lids ou; ale přece to
činili. Jak pak u nynějších lidí bývají prokazovány milosrdné
skutky, almužna“ Dosti bídně! Mnohý člověk tolikrát se nechá
prositi, než udělí haléř opravdovému chudáku — kdež pak,
aby mu udělil sám! Mnohý člověk, když už musí dáti něco,
vybírá, co by měl nejhoršího a co by už nebylo ani k potřebě,
a to dá, jen aby se prosicího zbavil; a ještě toho snad lituje.
Četl jsem o jedné paní, že kdysi přišel k ní chudák polonahý,
a prosil o košili; paní přikázalaslužce, aby tedy donesla ko
šili. Služka šla avybrala košili úplně špatnou: zcela roztrha
nou, že nebyla už ani k potřebě; paní však ji s tou košilí vrá
tila a řekla jí: »Jdi a dones lepší; jak bych se musila styděti,
až by Kristus v soudný den ukazoval tuto košili jako ode mne
obdrženou!« To byla ovšem paní dobrá; kolik je takových?
Kolik lidí, když dává almužnu i třeba skrovnou, dávají tak,
aby ten chudák úplně cítil, že dostává almužnu a tak mu tíži
chudoby ještě zvětšují? Hleďte, i v této příčině málo naděje
na sebe dávají mnohým lidem slova Páně: »Nebude-li sprave
dlnost vaše hojnější nežli zakonníků a fariseů, nevejdete do
království nebeského.«

2. Duševní skutek milosrdenství

jestzvláště:

ziskávati lidi pro království Boží. Prostředky k tomu jsou
mnohé: poučovati, napomenouti, dobrý příklad dávati atd. Jak
pak fariseové v této příčině si vedli? Pro náboženství své hle
děli si získati lidí co nejvíce. Co se mnohdy nacestovali, aby
jen jedinou duši mezi pohany získali pro zákon Mojžíšův a
mohli Ji připojiti ku shromáždění věřících židů! Sám Kristus
Pán přiznává jim to a praví: »Obcházíte moře i zemi, abyste

jednoho novověrce učinili« (Mat. 23, 15). Všude s sebou nosili
zákoník, aby dle potřeby mohli poučiti. Což pak my činíme
v této věci? Ani na sebe mnozí nedbají, neřku-li, aby získá
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vali jiných pro církev Kristovu! Mnozí špatným příkladem
i jiné svádí k nevěře a uvádí do věčné záhuby.
Hledďte, milí přátelé, jak vážná a všeho uvažování hodná
jsou slova Páně z dnešního sv. evang.: »Nebude-li hojnější
spravedlnost vaše nežli zákonníků a fariseů, nevejdete do krá
lovství nebeského!« Kristus chce a poroučí, abychom více či
nili vzhledem k Bohu i lidem, než činili fariseové; čiňme to
tedy, a co dosud scházelo při vás, napravme, abychom všichni
mohli si činiti naději na život věčný! Amen.
JAKÁ MÁ BÝTI SPRAVEDLNOST NAŠE.
„„Nebude-h hojnější spravedlnost vaše nežli zá
koníků a fariseů, nevejdete do království nebeského“
Mat. 5, 20.

Kristus Pán praví ve sv. evang.: »Nebude-li hojnější spra
vedlnost vaše nežli zákonníků a fariseů, nevejdete do králov
ství nebeského.« Je to velice vážné slovo. Fariseové byli přece
pokládáni za nejspravedlivější v národě židovském. Á my sa
mi víme o nich, že se hojně modlili, i na úhlech ulic konávali
modlitby;; že se přísně postili; že přísně světili den sváteční;
že dávali hojné a veliké almužny —a Kristus Pán praví tedy:
»Nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli zákonníků a fa
riseů, nevejdete do království nebeského.«
Je věru třeba, abychom se tedy dobře ohlédli, jaká má
býti naše spravedlnost na rozdíl od spravedlnosti fariseů a
zákonníků, aby nám nebyla také marna proživot věčný, ale
vedla nás opravdu do království nebeského.
Kristus Pán sám označuje vlastnost naší spravedlnosti
oproti
spravedlnosti fariseů slovy: »Nebude-liho j ně jší spra
vedlnost vaše.«
Tedy hojnější má býti. V čem hojnější?

V tom hojnější: že máme býti spravedliví 1.kevšem (a
ne jako fariseové jen k některým), 2. ve všem (a ne jako
fariseové v něčem),a 3. pro Boha(a ne jako fariseové pro
marnivou chválu lidskou).
Budu o tom dnes uvažovati.
*e

I. Spravedhví máme býti ke všem.

Fariseové nebyli ke všem spravedliví. Nebyli spravedliví
k chudině, k dělnickému lidu, měli je v opovržení; známo je
na př. (a to je vpravdě výmluvný doklad této věci), jak kníže
židovské Rabbi Judas pozdravil kdysi dělníka, patrně omylem,
a pak hned bolestně vzdychnul a pravil: »Běda mně, muži
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z chátry podal jsem svůj chléb«.« Nebyli fariseové spravedliví
podřízeným, ale chovali se protinim se vší příkrostí a tvrdo
sti. Nebyli spravedliví k padlým, k těm, kteří někdy pochy
bili, pohrdali jimi; vzpomeňte jen na farisea a publikána ve
chrámě, kde fariseus se modlil: »Bože, děkuji tobě, že nejsem
jako jiní lidé ... jako i tento publikán,« a vzpomeňte, jak
[ariseové se horšili, že Kristus přijíma k sobě také hříšné a
ujímá se jich. Nebyli fariseové spravedliví dále k jinověrcům,
vzpomeňte na př.,jak štítili se Samaritánů a jak jim nechtěli
prokázati ničeho. takže Kristus pro výstrahu toho vykládal
příklad o milosrdném Samaritánu, který se ujal zraněného ji
nověrce. Nechovali se fariseové spravedlivě k nepřátelům, ne
náviděli je, mstili se na nich, činili jim zlé, takže Kristus Pán
přísně napomínal: »Slyšeli jste, že řečeno bylo: Oko za oko a
zub za zub; že řečeno bylo: Milovati budeš bližního svého a
nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale já pravím vám: Milujte
nepřátele své, dobře čiňte jim, kteří vás nenávidí, a modlete
38—44).
se za j

kteří vám protivenství činí a utrhají vám.« (Mat. 5,
Spravedlnost fariseů měla tedy veliké mezery, nekonali jí
ke všem. Proto pravil Spasitel: »Nebude-li hojnější spravedl
nost vaše nežli zákonníků a fariseů, nevejdete do království
nebeského.«

Spravedliví musime býti ke všem.
I k chudině a k dělnickému lidu. Ba právě, zde nutno tak
přísně veškeru spravedlnost konati, poněvadž nespravedlnost
učinčná chudině tím více raní a bolí, tím více volá o pomstu,
poněvadž s chudinou sloučil se sám Kristus: »Pokud jste to
učinili jednomuz bratří těchto mých nejmenších, mně jste to
učinili.« tak prohlásil (Mat. 25, 40). »Pokud jste to učinili«, ať
co dobrého. ať co zlého.
I ke služebným a podřízeným nutno zachovávati sprave
dlnost. Ne pohrdati, ne utlačovati, ne týrati, ale dobře činiti.
Vzpomeňme na samého Spasitele. Při poslední večeři složil po
jednou roucho své a přepásal se šatem a umýval apoštolům
nohy; a když umyl. vzal opět roucho své a posadil se za stůl
a pravil: »Víte-li, co jsem učinil vám? Vy mne nazývále mis
trem a Pánem, a dobře pravíte: jsemť zajisté. Poněvadž tedy
já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte jeden druhého
nohy umývati. Přiklad zajisté dal jsem vám.« Ba ješté více:
pravil jim: »Již vás nebudu nazývati služebníky. ale nazval
jsem vás přáteli« (Jan 15, 15). Tedy k podřízeným a služeb
ným ne pohrdání jeviti, ale činiti všelikou spravedlnost, vše
cko dobré.
Ze života krále francouzského Jindřicha IV. se vykláda, že
kdysi v přenáhlení pronesl proti důstojníku jednomu (ŠÍ.
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Schombergovi) několik příkrých slov, jimiž důstojníku ubli
žil. Po několika dnech blížila se bitva. Král Jindřich spatřil
onoho důstojníka a povolal jej k sobě a pravil mu u přítom
nosti nejpřednějších generálů: »Pane, já jsem vás urazil. Ten
to den bude snad posledním dnem mého života; nechci vzíti
do hrobu vinu, že jsem ublžil na cti hodnému muži. Znám
vaši udatnost a vaše zásluhy; prosímvás velice srdečně, abyste
mně odpustil; pojďte v mou náruč.« »Vpravdě,« pravil dů
stojnik krali, »těžko jste před několika dny mé "Srdce zranil.
nebo je bolestno, býti od ctihodného krále zneuznánu; ale nyní
v této chvili neznám větší radosti než býti ve službě takové
hoto krále.« Hleďte, to byla křesťanská spravedlnost: i k pod
řízenémujeviti všecku slušnost a zachovati všecko právo.
I koním
jinověrcům
nutno
zachovávati Samaritánu
spravedlnost.ukázal,
Apasiie
právě
příkladem
o milosrdném
i jinověrci nutno konati skutky lásky a milosrdenství. Tedy
i jinověrce lačného nasytiti, i jinověrce nahého přioditi, i ji
nověrce nemocného ošetřiti. Ve válce francouzsko-německé
milosrdné sestry obsluhovaly rančné vojíny všecky se stejnou
láskou a péčí, ať to byl katolik anebo protestant; protestanté
sami nazývali je »anděly bojiště«. Jaký to rozdíl mezi nimi a
mezi tak zv. osvícenými pokrokáři, kteří sice hlásají huma
nitu, svobodu, ale při tom milosrdné sestry, protože je to řád
katolické církve, kde mohou vyhánějí. Oni mají spravedlnost
pouze v ústech. ale milosrdné sestry konají ji skutkem.
Spravedlnost nutno zachovávati i k nepřátelům. »Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám
protivenství čini,« kázal Kristus; a doložil: »abyste byli syno
vé Otce svého, jenž jest v nebesích, jenž slunci svému velí
vycházeti na dobré i na zlé« (Mat. 5, 44—45). Sám také Spa

sitel dal nám této spravedlnosti příklad; vy víte, jak se cho
val na př. k Jidáši, který jej zradil, jak se pak za nepřátele
i modlil na kříži.

Taková má tedy býti naše spravedlnost: ke všem.
II. Spravedliví máme dale být ve všem.
Ne jako [ariseové, jen v něčem.
Přísně dbali [ariseové spravedlnosti v některých malič
kostech, na př. dávali desátky netoliko, jak bylo předepsáno.
z obilí, ale i z máty a kopru a kmínu, což nebylo předepsáno;
ale při tom přestupovali těžká a velká přikázání, takže Kris
tus Pán přísně volal proti nim: »Běda vám, zákonníci a fari
seové, pokrytci, kteří dáváte desátky z máty a z kopru a kmí
nu, a opustili jste, co těžšího jest v zákoně, soud a milosrden
ství a víru« (Mat. 253,23). Ano těžko prohřešovali se proti sou

du, že křivě soudili a posuzovali; proti milosrdenství, že byli
nemilosrdní, a nemilosrdně připravovali bližního o čest i o ma
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jetek; proti víře, že odpírali Kristu, ač měli všecky důkazy
o jeho božském poslání. Tedy v maličkostech hleděli fariseové
zachovávati spravedlnost, ale v tom, co těžšího jest, spravedl
nost opouštěli.
Konali dále spravedlnost jen zevně, jen v zevních skut
cích, ale v myšlení, řečech, nikoli. Chránili se na př. vraždy;
ale při tom spílati někomu, nenáviděti jej, nepokládali si ani
za zlé. Proto Spasitel pravil přisně: »Slyšeli jste, že řečeno jest
starým: Nezabiješ; pakliby kdo zabil, hoden bude soudu. Ale
já pravím vám, že každý. kdo se hněvá na bratra svého, ho
den bude soudu. Kdož by pak řekl bratru svému »Racha« (ni
čemníku), hoden bude rady (t. j. vyššího soudu, těžšího trestu).
A kdož by řekl »blázne«<,hoden bude pekelného ohně.«

Byla tedy spravedlnost fariseů velice neúplná, daleko ne
ve všem. A proto pravil Spasitel: »Nebude-li hojnější sprave
dlnost vaše nežli zákonníků a fariseů, nevejdete do království
nebeského.«

Spravedliví musíme býti ve všem.
Tedy všecky povinnosti plniti, všecka přikázání zachová
vati. Co platno, jestli někdo na př. hojně se modlí, často na
vštěvuje chrám Páně, postí se, a při tom je nemilosrdný proti
bližnímu svému: nemilosrdně jej posuzuje, týrá, ubližuje mu,
upírá mu možně pomoci a pod. Taková spravedlnost je spra
vedlnost fariseů.
A dále: nejen ve skutcích konati, co je spravedlivého, ný
brž i v řečech, i v myšlení — ve všem. Af neplatí o nás slova
Spasitelova: »Běda vám, zakonníci a fariseové, nebo jste po
dobni hrobům zbíleným, kteří se zdají lidem zevnitř krásní,
ale vnitř jsou plni kostí umrlčích i vší nečistoty. Tak i vy:
zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř jste plni
pokrytství a nepravosti« (Mat. 23, 27—28).
Ve všem buďme spravedliví!
IN. Spravedliví musíme býti konečně pro Boha.

Fariseové varovali se zlého a konali některé dobré skut
ky: modlitbu, almužny, posty, jen pro chválu lidskou, aby vi
díni byli a slaveni od lidi. A to byl ovšem špatný základ a dů

vod
nebe.spravedlnosti. Taková spravedlnost nemá zásluhy pro
Proto Spasitel napomínal: »Pilně se varujte, abyste spra
vedlnosti své nečinili před lidmi, abyste od nich vidíni byli:
jinak nebudete míti odplaty u Otce svého, jenž jest v nebe
sích. Protož, když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako po
krytci činí ve školách a na ulicích, aby ctěni byli od lidí.
Amen. pravím vám, vzali odplatu svou... A když se modlíte,
nebuďte jako pokrytci, kteří obyčej mají ve školách a na
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úhlech ulic stojíce modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen,
pravím vám, vzali odplatu svou« (Mat. 6, 1—5).
Všecky skutky spravedlnosti konejme z lásky k Bohu,
pro
Boha.
Bez výslovně
tohoto vyššího
základu
by Kor.:
vyšší »Bych
záslu
y, jak
praví
i sv. ap.
Pavel neměly
v ep. ke
rozdal na pokrmy chudých všechen statek svůj a vydal tělo

své
k spálení
lásky pak kdybych neměl, nic mi neprospívá«
(I. 13,
3).
Taková tedy má býti spravedlnost naše: ke všem, ve všem
a pro Boha.
A nyní, když jsme to uvážili, snad někdo si povzdychne:
tu jsem vpravdě ještě dalek spravedlnosti, jak Kristus ji
žádá. Co nvní činiti?
To učiň, co praví sv. ap. Pavel v ep. k Efes.; píše: »Ob
novte se duchem mysli své, a oblecte člověka nového, podle
Boha stvořeného v spravedlnosti« (4, 23—24).
Obnov se v mysli své, počni život nový, podle Krista; aby

byla tvá spravedlnost hojnější, nežli zákonníků a fariseů, a
přivedla tě také do království nebeského. Amen.
CO NÁM ULEHČÍ SMIŘOVÁNÍ.
„Protož obětuješ-h dar svůj na oltář, a tu se roz
pomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě: nechej tu
daru svého před oltářem a jdi prve smířit se s bratrem
svým.“
Mat. 5, 23.

Kristus Pán žádá, aby mezi jeho účedníky zavládal zákon
lásky. Ne tak, jak jej vykládávali zákonníci a fariseové, kteří
učili, že jen tím zákon lásky k bližnímu se porušuje, když ně
kdo někoho zabije. Spasitel praví, že i hněvem zákon lásky
těžce se porušuje. »Slyšeli jste, že řečeno jest starým: Neza
biješ! pakli by kdo zabil, hoden bude soudu. Ale já pravím
vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, hoden bude

soudu.«
Ani hněvati se tedy nesmíme. A když nám někdo ublíží,
přikazuje Spasitel, abychom byli smířlivi a odpouštěli si. A tak
přísně přikazuje tuto smířlivost, že bez ní nechce ani přijímati

oběti z ruky naší: »Protož obětuješ-li dar svůj na oltář, a tu
se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě: nechej tu
daru svého před oltářem a jdi prv smířit se s bratrem svým.«
Dr. v Kr., nedá se popříti, že málo které povinnosti plnění
připadá člověku tak těžkým, jako povinnost smířlivosti. Když
nám někdo těžce ublíží a máme mu odpustiti, vzpírá se oby
čejně proti tomu srdce i mysl. Srdce, protože bylo hluboce ra
něno; a mysl, protože ráda plane po pomstě. A přece nutno
tento odpor srdce i mysli překonati a odpustiti.
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Co pak máme činiti, abychom se k tomu odhodlali? Spa

sitel
vání:to přikazuje tak přísně! (Co nám ulehčí

smiřo

Podám na tu otázku odpověď. 'Trojí pohled nám ulehči
smiřování: pohled na bližního, pohled na sebe a pohled na
Krista.
Budu o tom dnes uvažovati.
v

I. Pohled nu bližního nám ulehčí smiřování.

1. Především uvaž, že ten, kdo ti ublížil, je také člověk

k obrazu Božímu stvořený a krví Kristovou
vykoupený.

Duše jeho má, jako duše každého člověka

před Bohem nesmírnou, nevypravitelně velikou cenu. Svatý
Chrysostom pravi: »Chceš věděti, jak veliká je cena duše?
Považ: Syn Boží dal na vykoupení této duše ne svět, ne lidi,
ne anděly, nýbrž drahocennou krev svou.« Sv. apoštol Pavel
píše proto: »Draze vykoupeni jste« (I. Kor. 7, 23) a sv. ap. Petr
připomíná důrazně: »Vykoupeni jste drahou krví Krista« (I..
1, 18—19).Kristus obětoval za duši tvého bližního krev; a ty
bys chtěl tuto duši nenáviděti, zatracovati?

2. Uvaždále,co ti tvůj bližní učinil: snad tě ura

zil, snad ublížil na cti, snad jinak a ještě hůře ti učinil. Dvě
okolnosti nutno tu míti na paměti: Předně, neučinil bližní tvůj
toho v ukvapení, v unéhlení? snad toho nyní sám lituje?
Snad i v nevědomosti tobě ublížil? A za druhé: když ti bylo
ubliženo, hleď, byla ti tu dána přiležitost, abys získal si zá
sluhu před Bohem. Jakou? Tu, že se zapřeš: že sneseš z lásky
ku Spasiteli trpělivě onu urážku a ono ublížení a velkomyslně
odpustíš. Ano, to bude dar tvůj na oltář, Pánu Bohu velice
milý, když odpustíš, to bude dar lásky. Krásně označuje důle
žitost a velikost oběti lásky sv. ap. Pavel; praví »Kdybych
rozdal na pokrmy chudých veškeren statek svůj a vydal tělo
své k spálení, lásky pak kdybych neměl, nic mi to neprospi
vá« (I. Kor. 13, 3). Rozdati na pokrmy chudých veškerý sta
tek je jistě veliká oběť; ale bez oběti lásky člověku nic ne
prospívá. Vydati tělo své ke spálení je veliká oběť; ale bez
oběti lásky podobně nic neprospívá. Oběť lásky žádá Bůh, a
takovou obětí je jistě odpuštění bližnímu svému. Bl. P. Bap
tist Verana (z řádu františk.) praví: »Kdybych i mrtvého
z mrtvých vzkřísil, nebyl bych tak jist, že Bůh mne miluje,
jako když jsem ochoten učiniti dobré tomu, kdo mi ublížil.«
II. Pohled na sebe ulehčí nám dále smiřování.

Uvažuj také o sobě! Nejsi-li i ty takový, že jiní musí
snášeti tvé slabosti a křivdy? Neprohřešuješ se sám na bliž
ním“ Snad právě na tom, kdo ti ublížil? Nepomlouváš, ne
utrháš na cti, neubližuješ jinak? Máš mnoho chyb, mnohdy se
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na bližním prohřešíš, ale jen chceš hleděti na to. co ti bližní
tvůj učinil, a na to, co ty činíš, hleděti nechceš! Sv. opat Pior
chtěl kdysi poučiti spolubratry, kteří podobně hřešili, jak ne
správné je to počínání. Vstoupil do jich shromáždění podivně
opatřen: na zádech nesl veliký měch písku a vpředu na krku
měl zavěšený malý míšek. Co to znamená? Sv. opat vysvětlil:
»Měch veliký na zádech znamená mé chyby; je jich mnoho,
ale nehledím na ně, mám to na zádech. Malý míšek znamená
chyby mého bližního a na ty hledím, ty mámstále na očích a
bližního pro ně zatracuji. Lépe by bylo hleděti na své provi
ny!« Ano, hřešíme sami mnohdy proti bližnímu a chceme při
tom, aby se na nás nikdo nemstil, aby nám všichni promíjeli:
ale nám když někdo ublíží, odpustiti bychom nechtěli? A což
proti Bohu co se nahřešíme a žádáme a prosíme, aby nám Bůh
odpustil a netrestal nás; ale když bližní proti nám se prohřeší.
odpustiti bychom mu nechtěli, třeba že se modlíme: odpusť
nám, jakož i my odpouštíme našim vinníkům“? Spasitel sam
ukázal důrazně na hříšnost takového jednání známým podo
benstvím: služebník jeden byl dlužen pánu svému deset tisíc
hřiven, ale že prosil, pán mu všechen dluh odpustil. Sotva
však mu bylo odpuštěno, setkal se se spoluslužebníkem svým,
který mu byl dlužen sto peněz a pro tento dluh dal jej vsa
diti do žaláře a nechtěl mu ničeho odpustiti. Pán se o tom do
věděl a kázal zavolati nešlechetného služebníka toho a řekl
mu: »Služebníče nešlechetný, všechen dluh odpustil jsem to
bě, že jsi mne prosil; zdali jsi i ty neměl smilovati se nad spo
luslužebníkem svým, jakož i já smiloval jsem se nad tebou?«
A kázal jej dáti mučitelům, dokud by nezaplatil všeho dluhu.
»Tak,« dodal Spasitel, »i Otec můj nebeský učiní všem, jestli
že neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých«
(Mat. 18).

III. Pohled na Krista nám ulehčí Smiřování.

Se dvojí stránky možno tu na Spasitele hleděti: nikdo to
lik netrpěl a nikdo tolik neodpouštěl.

1.Nikdotolik

netrpěl.

Pravda-lito? Vždyťtrpěl-li

Spasitel žízeň, i mnozí jiní žízní byli trýzněni; trpěl-li Spa
sitel hlad, i mnozí jiní bývali hladem souženi; byl-li Spasitel
bičován, i mnozí jiní byli bičováni; byl-li Spasitel ukřižován,
i tisíce jiných bylo ukřižováno! Ano, pravda je to; ale ne
smíme zapomenouti na jedno: že Spasitel byl Syn Boží! Jak
úžasněmu ponížení podrobil se tu Spasitel-Bůh, když stal se
člověkem, jak úžasné bylo pak rouhání, které mu činili ne
přátelé, jak úžasné utrpení, kterému se Syn Boží, nejvýš bla
žený podrobil při bičování, jak úžasná potupa, která se Synu
Božímu stala, když byl s lotry přibit na kříž a usmrcen. Zde,
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m. př., vidíte tu neskonale velikou hloubku všeho utrpení,
které snášel Syn Boží. Nikdo tolik netrpěl!

2. A nikdo tolik neod pouštěl. Spasitelodpouštěl

vždy všem. Odpouštěl těm, kteři se mu posmívali, odpustil,
kteří se mu rouhali; odpustil Petrovi, který jej zapřel, od
pustil učedníkům, kteří jej opustili; odpustil těm, kteří jej bi
čovali, kteří mu na ramena vložili potupný plášť a do ruky
vložili na posměch třtinu, kteří jej vlekli na horu Golgotu a
ukřižovali jej — všem Spasitel odpustil.
Tak hleď na Krista; a pak uvažuj: ty bys nechtěl se
usmířiti“
»Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já uči
nil vám, tak i vy činili, « praví Spasitel (Jan 13, 15).
To tedy uvažujme, ten trojí pohled vždycky čiňme, když
nám bylo ublíženo: na bližního, na sebe a na Krista; a pak
nám smíření bude snadnější, pak se k němu odhodláme.
A odhodláme se k němu tim lehčeji, když se rozpomene
me, jak Spasitel krásně doporučuje smířlivost: »Po tom vši
chni poznají,« pravi, »že jste moji učedníci, budete-li míti lás
ku jedni k druhým« (Jan 13, 55). Jak je krásné slovo býti
učedníkem Kristovým! A tím lehčeji ještě se odhodláme ke
smířlivosti, když se rozpomeneme, jak Spasitel hrozí nesmíř
livým a hněvivým: »Já pravím vám, že každý, kdo se hněvá
na bratra svého, hoden bude soudu«; a: »Obětuješ-li dar svůj
na oltář a tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě:
nechej tu daru svého před oltářem a jdi prv smířit se s bra
trem svým.« Ano, z ruky člověka nesmířlivého, z ruky toho,
kdo trvá ve hněvu, Bůh nepřijímá oběti: ani modlitbv ani če
hokoli jiného.
Zde, m. př., když toto uvažujeme, pochopujeme, proč
svatí byli až úzkostliví v této příčině, proč až úzkostlivě dbali,
aby nebylo u nich nesváru s bližním.
Veliký patriarcha alexandrijský, sv. Jan Almužník (606
až 616), vešel kdysi z rána do chrámu, aby konal slavnostní
mši svatou. Celý kostel naplněn byl lidem věřícím. Patriarcha
přistoupil k oltáři a oblékal mešní roucha. Když už byl oble
čen a měl počíti mši svatou, pojednou se zastavil, a svlékl
mešní roucha a odešel z kostela. Všechen lid hleděl udiveně
na to, co se děje. Po nějaké chvíli patriarcha vrátil se opět do
kostela, vešel k oltáři a od oltáře promluvil k lidu: »Jsem po
vinen.« pravil, »podati vám vysvětlení toho, co se právě stalo.
Když jsem chtěl prve začiti mši sv., vzpomněl jsem si. že jsem
ráno pokáral služebníka svého a to tvrdými slovy. Pokárání
bylo sice zasloužené, ale způsob, kterým jsem to učinil, byl
přece jen nelaskavý. Svědomí mé nestrpělo toho, abych v tom
stavu přijal chléb života, Pána pokoje a lásky. Proto jsem na
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před opět odešel domů, abych u služebníka svého se omluvil,
chybu napravil a Spasitele svého za odpuštění poprosil. Když
jsem to vykonal, miním, že nyní mohu s klidem obětovati oběť
pokoje nového zákona.«
Dr. v Kr., odpouštějme, když nám někdo ublíží, buďme
smířlivi! [ak se ukáže, že jsme učedníci Kristovi, tak bude

nemen.
Bohu milí, a budeme moci doufati, že i nám Bůh odpustí.
HNĚV, HŘÍCH ZLÝ A TĚŽKÝ.
„Kdo se hněvá na bralra svého, hoden bude

soudu.

Mat. 5, 22.

»Pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého,
hoden bude soudu.«
Hněv tedy neni nic tak malicherného a nepatrného, jak
mnozí za to mají, když Kristus Pán tak velice mu hrozí.
Ovšem, ve sv. evangeliu jest řeč pouze o hněvu hříšném.
Nebo jest i hněv spravedlivý, kde horlíme pro věc spravedli
vou, nerušíce při tom lásky k bližnímu; hněvem takovým
horlil Kristus Pán, když vyháněl z chrámu kupce a proda
vače a volal jim: »Dům můj dům modlitby slouti bude: ale
vy jste jej učinili pelešílotrovskou« (Mat. 21, 13).
le hněv, při kterém porušujeme a pozbýváme lásku
k bližnímu, při kterém o bližním špatně smýšlíme, špatně
mluvíme, nebo jakkoli mu ubližujeme — takový hněv jest
velmi hříšný! a o tomto hněvu pravil Kristus Pán: »Kdo se

hněvá na bratra svého, hoden bude soudu.

Abyste vy, nejmilejší, tohoto hříchu se vždycky chránili

ukáživámdnes, jak těžkým hříchem
a SICE:
1. t žkým sám v sobě,
2. t

D<
CD<

jest hněv,

žkým ve svých následcích.
*

Hněv jest hřích velmi těžký, a sice:

1. Sám v sobě. Neboť ruší

v nás obraz

Boží.

Každý člověk jest stvořen k obrazu Božímu. Jest to před
nost velmi vzácná, kterou žádný tvor na světě nemůže se
chlubiti. A víte, rozmilí v Kristu, v čem tento obraz Boží na
naší duši záleží? Že jest nesmrtelná, svatá, dobrá; tak Bůh
duši naši stvořil.
Leč právěhněvem tento obraz na duši naší velice se poru
šuje. Bůh jest láska! A kdo se hněvá na bratra svého, hříšně
hněvá, ten není podoben Bohu, ten neplní přikázání Páně:
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»Buďte dokonalí, jako Otec váš v nebesích dokonalý jest;«
takový člověk obraz Boží v sobě zakaluje a ruší.
A jak mnoho Jest lidí, kteří tak činí! Každé slovo, nevhod
jim promluvené, již je vzruší, již je popuzuje ke hněvu, již
u nich vzbuzuje nepřátelství a úmysl na pomstu. Jak jinak
Bůh s námi jedná! Tolikrát jej urážíme, tolikrát přímo vyzý
váme spravedlnost Boží proti sobě, ale Bůh dobrotiv jest
a trpělivě nás snáší, laskavě nás zase přijímá. Kdyby Bůh
jednal s námi tak, jako my jednáme s bližním svým: rozmilí
v Kristu, kolik by nás obstálo? Zdali v sobě neruší tedy obraz
Boží ten, kdo se hněvá na bratra svého? Zdaliž nezaslouží
výtku, kterouž učinil pán služebníku svému, jemuž byl od
pustil dluh veliký, 10 tisíc hřiven, který však spoluslužebníku
svému nechtěl odpustiti dluh maličký, sto peněz: »služebníče
nešlechelný.« pravil mu. »všechen dluh odpustil jsem tobě..
zdali jsi neměl i ty se smilovati nad spoluslužebníkem svým,
jakož i já smiloval jsem se nad tebou?« A dal jej katům k po
trestání. (Mat. 18, 23 ss.)

Než, rozmilí v Kristu, mohl by tu snad někdo namítati:
Těžko jest velice. podoben býti v této příčině Bohu a laskavě
se chovati k těm, kteří nám ubližují: neboť mnohdy urážky
ou tak těžké, jež nám kdo činí, a mnohý člověk jest ke
hněvu tolik náchylen. že nelze mu ani hněvu odolati.
Však, drazí přátelé, neprávě by mluvil, kdo by tuto ná
mitku činil. Jest ovšem pravda, že mnohdy příliš veliké jsou
urážky, jež nám kdo činí, že mnohý člověk příliš jest náchy
len ke hněvu; ale zdaliž nám nedal sám Spasitel náš příklad,
jak my hněvpřemáhati máme“ Ježíš Kristus stal se člověkem
nejen, aby nás vykoupil, ale i nám dal příklad, jak se chovati
máme. »Příklad zajisté dal jsem vám,« praví sám o sobě, »aby
ste| akož
jsem činil,
činili.«
A nyní rozvažujme
malič
terakjáKristus
Pánk i vy
svým
protivníkům
se choval. Nebylo
polu y, nebylo pronásledování, jehož by nebyl zakusil. Na
zývali jej buřičem, podvodníkem, lhářem, mužem, který po
mocí ďábla činí zázraky — zdaliž Kristus Pán rozhněval se
kdy pro tyto urážky? Vyvrhli jej z města, chápali se i ka
mení, aby jej ukamenovali — zdaliž i Kristus Pán ve hněvu
kamene se chopil ku pomstě“ Když na kříži visel přibitý a
z nesčíslných ran krvácel za spásu všeho lidstva, nepřátelé
jeho posměšně volali k němu slova potupná, rouhali se mu a
spílali mu; zdaliž, rozmilí přátelé, Kristus Pán rozhněval se tu
na nepřátele své a svolával na ně pomstu s nebe, jaké zaslou
žili? Nic z toho nečinil; ta slova, jimiž na všecky potupy a
mukyodpovídal, tak jsou krásná a tolik dojemná: »Otče, od
pusť jim, neboť nevědí, co činí.«
Hle, rozmilí v Kristu, tak se choval Kristus Pán k svým
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nepřátelům. když jej tupili a trýznili, a nikdo z nás zajisté se
neodváží říci, že by tolik potupy a tolik pronásledování bylo
mu od koho snášeti! Proto nepodávej se nikdo hněvu hříšnému
proti bližnímu svému; kdo bys tak činil, rušil bys v sobě obraz
Boží a byl bys skutečně, jak Kristus Pán ve sv. evangeliu pra
ví, hoden soudu.
2. Leč hněv jest hřích těžký netoliko sám v sobě, ale zvláště
1 ve svých následcích.

Hněvivý člověk dopouští se obyčejně i přemnoha jiných
hříchů, kterými velmi obtěžuje své svědomí.
Kolik už hádek, proklínání, bitek, ano i vražd pošlo ze
hněvu! První vražda na světě
a byla to bratrovražda —
z čehož se stala? Ze hněvu, že Kain rozhněval se na bratra
svého Abela. — Herodes král, když mudrci nevrátili se k ně
mu z Betlema do Jerusalema, aby mu pověděli, kde nalezli no
vorozeného Spasitele, »rozhněval se naramně«, jak praví Písmo
sv. (Mat. 2, 16),a dal povraždili pacholátka betlemská.
Kolik podobných smutných příkladů dalo by se vykládati
ze života! Anglický král Jindřich II. byl tak hněviv, že mnohdy
až hrozné skutky páchal. Kdysi ve zlosti volal proti nepřítom
nému arcibiskupovi Canteburskému, Becketovi, muži to spra
vedlivému a svatému, nerozvážná slova: »Kde jest člověk,
který by mne zbavil toho kněze?« Čtyři šlechtici slyšeli tato
slova; chtěli se králi zavděčiti a bez jeho vědomí vydali se do
města Cantebury, kdež arcibiskupa zavraždili ve chrámě. Jak
mile Jindřich o tom se dověděl, hrůzoua lítostí tak byl dojat,
že uzavřel se do svých komnat a po celé tři dny ničeho nejedl
ani nepil a jen v pláči volal ustavičně po zavražděném arci
biskupovi; pvkal velice nerozvážných slov, k nimž nespra
vedlivý hněv ho svedl.
Rozmilí v Kristu, k jak hrozným následkům vede hněv!
Ne nadarmo velí nám tedy církev svatá, abychom volali, když

modlíme se litanii ke všem svatým: >Od hněvu.

nená

visti i ode vší zlé vůle--vysvoboď nás Panek
Ne nadarmo praví Kristus Pán v dnešním sv. evangeliu: »Kdo
se hněvá na bratra svého, hoden bude soudu

© Aproto
varujme
sehněvu!
Pamatujme,
žeruší
vnás
obraz Boží, že svádí nás i k jiným těžkým hříchům. Vzpomí
nejme vždycky, když hněv se o nás pokouší, na krásná slova
Spasitele našeho: »Učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný
srdcem: a tak naleznete odpočinutí dušem svým<«(Mat. 11, 29).
Amen.

166

Neděle šestá po sv. Duchu.

Neděle šestá po sv. Duchu.
DIVY PÁNĚ.
„Skutky, které já činím — ty vydávají svědectví
o mně.“'
Jan 10, 25.

Dvakráte do roka čte se ze sv. evangelia o zázračném
nasycení zástupů: o neděli IV. v postě, kdy se čte, kterak
Pán nasytil pět tisíc lidí 5 chleby, a o dnešní neděli, kdy se
čte o nasycení 4 tisíců lidí 7 chleby. Byly to veliké divy Páně;
lidé jásali — při prvém nasycení 5 tisíců lidé chtěli“ učiniti
Krista králem.
Divy Páně měly veliký význam pro lid i pro apoštoly:
bylo v nich utvrzení víry v Ježíše Krista Syna Božího a Spa
sitele. Hned o prvním divu Páně v Káně Gal. praví se: „Ten
učinil Ježíš počátek divů... i uvěřili v něj učedníci jeho.«
(Jan 2, 11); a o lidu řekl sám Spasitel královskému úřed
níku z Kaf.: »Neuzříte-li divů a zázraků, neuvěříte« (Jan 4,
48). Významu svého divy Páně ani dnes nepozbyly. Proslulý
biskup trevírský (Eberhard) pravil kdysi: divy Páně jsou
pro víru tím, čím jsou pro kathedrálu pilíře.
Pohlédněme dnes na tyto pilíře víry, divy Páně! Bude

1.uvedu:
byly
dosvědčeny
nepřáteli
Páně,
2.jak
yl
nám to v jak
nynější
nevěčrecké
době
osvěžením.
Troje
o b
nich
dosvědčený apoštoly a 3. jak sám Spasitel se jich dovolával.
I. Divy Páně byly dosvědčen nepřáteh Páně. Těmi nepřáteli
byli fariseové a zákoníci. Nenáviděli Krista na smrt. Chtěli
sami býti vůdci a učiteli lidu; a nyní přišel Kristus a učí
o sobě, že je Messiáš, Syn Boží, a lid hrne se k němu. Toho
nesnesl. Proto pryč s Kristem! Ale Kristus činil veliké divy;
kamkoli přišel, přiváděli nebo přinášeli k němu nemocné
všech druhů, i nejtěžších druhů: slepé od narození, hluché.
němé, zchromené, blížili se k Pánu i hrozným malomocenstvím
stižení — a Pán všecky uzdravoval pouhým slovem; Pán
utišil slovem bouři na moři; nasytil zázračně zástupy; křísil
mrtvé... Co s těmito divy? Ty měly přece mocnou sílu prů
kaznou, že Kristus je, čím se býti praví: Messiáš, Syn Boží!

©Kristus
Nejlépe
by
bylo
bývalo
tydivy
popřítu
Ale
co
platn
je činil veřejně před zástupy a zástupové pro ně já
sali a velebili Boha a uvěřovali v Krista. Popříti jich nebylo
tedy možno. A fariseové a zákoníci ani se také nepokoušeli

je popřít. A sami je výslovně

také doznali

Vzpomeňme aspoň na dva děje. Kristus Pán vzkřísil Lazara,
který byl už čtvrtý den v hrobě a zapáchal; stalo se to v Be
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tanii a Betania byla vzdálena od Jerusalema pouze tři čtvrtě
hodiny cesty — mnoho lidstva z Jerusalema putovalo tedy do
Betanie, aby vidělo vzkříšeného Lazara a přesvědčilo se.
V Betanii samé hned po zázraku mnozí uvěřili v Ježíše a
tak uvěřili i mnozí z těch, kteří připutovali z Jerusalema. Co
učinili fariseové, kteří o všem dobře věděli? Sešli se v radu
a pravili: »Co učiníme, neboť tento člověk činí mnoho divů?

Necháme-li ho tak, všichni uvěří v něho.« Hleďte, dosvěděčili
tu sami divy Páně: »Činí mnoho divů.« A pojďme dále v du
chu na Golgotu v onu dobu, kdy visí Pán na kříži a umírá;
fariseové volají potupně: »Jiným pomáhal, sám sobě pomoci
nemůže — ať sestoupi s kříže;« »jiným pomáhal« — jak fa
riseové sami bezděky tu dosvědčují divy Páně!
Ale někdo nyní řekne: proč tedy neuvěřili v Krista?

Odpověď je lehká: protože nechtěli. Nechtěli vzdáti se vůd
čího vedení lidu a nechtěli tedy uznati Krista, nechtěli
v Krista uvěřiti. »Jerusaleme — nechtěl jsi!« volal kdysi Spa
sitel. Byli zatvrzelí. Ale divů Páně přece popříti nemohli a
roto vyhlašovali, že je Kristus činí pomocí knížete ďáblů —
bylo to ohavně rouhavé a bylo to samo nesmyslné: ďábel aby
podporoval toho, kdo vede lid k Bohu a svatosti a k nebi!
Kdo nechce uvěřiti, toho nepřesvědčí žádný div; známé je slo

©vo,ježřekl
francouzský
filosof
Rousseau:
»Kdybyc
byl
přítomen, jak mrtvý je vzkříšen, nevím, co by se stalo; myslím,
že bych spíše zešílel, než stal se věřícím.«
To tedy víme: nepřátelé Páně, fariseové a zákoníci, sami
byli nuceni doznati a dosvěděčiti divy Páně a dosvědčili je.
Jak je to zahanbující pro nynější nevěrce, kteří chtějí vše
cky divy Páně popříti a chtějí je vyhlásiti za pouhé báje! 
II. Divy Páně byly dosvědčeny dále apoštoly.

Dva z apoštolů, Matouš a Jan, napsali evangelia a v nich
vypsali divy Páně. Ne všechny; ap. Jan píše ke konci svého
evangelia: »Mnoho jiných divů činil Ježíš před svými učed
níky, kteří nejsou psány v knize této. Tyto však jsou na
psany. abyste uvěřili, že Ježiš jest Vykupitel, Syn Boží« (20,
30). Napsali divy Páně a také ústně je hlásali, jak máme
uvedeno ve Skutcích ap.; a tak dosvěděčilidivy Páně.
Chce snad někdo. říci, že apoštolové napsali a hlásali
pouhé bajky? Za bajky se neumirá a apoštolové za hlásání těch
divů zemřeli smrtí mučednickou. Ale slyšme ještě osvědčení
jich samých. Ap. Petr napsal před smrtí svou křesťanům
v Malé Asii list a v tom listě napsal památná slova: »Pří
chod a moc Pána našeho Ježíše Krista oznámili jsme vám, ne

vymudrovaných bájí
bývše nazirateli

následovavše, nýbrž

na jeho velebnost« (II. 1,

16) — tedy ne báje, ale co sami viděli. A stařičký ap. Jan
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napsal „po sepsání svého evangelia ještě list věřícím a v tom

listě píše: „Čo bylo od počátku, co jsme slyšeli,
co
jsme
svýma očima viděli a čeho se naše ru

ce dotýkaly,
zvěstujeme vám« (I. 1, 1). Tedy ne báje,
ale skutečnost, skutky.
p áně!
Apoštolové dosvědčili kázáním i písmem i krví divy
Ale někdo snad namítne, co nyní nepřátelé Kristovi tak
rádi říkají: což jestli apoštolové se mýlili“ Jestli Kristus
uzdravoval pouhou suggesci, takže co apoštolové měli za di
vy, nebyly divy, nýbrž jen skutky přirozené? Lehká je od
pověd. Šuggesce mnoho zmůže, ale ne všeho, má pevné hra
nice; slepého od narození, malomocného pokrytého hnisavý
mi vředy nevyléčí nikdo rázem suggescí. A dále: k úspěchu
suggesce třeba je víry a Kristus uzdravil také ty, kteří ho
vůbec neznali, na př. člověka 33 let nemocného, ležícího na
loži v Jerusalemě, jemuž řekl, když jej uzřel: »Vstaň, vezmi
lože své a choď« a člověk ten ihned vstal zdráv a chodil, a
když se ho pak židé ptali: Kdo jest ten člověk, který ti řekl:
Vezmi lože své a choď? »nevěděl, kdo jest to,« tak praví vý
slovně sv. ev. (Jan 5, 13). A což dále: utišení bouře na moři.
zázračný rybolov, kříšení mrtvých... kde tu možno mluviti
o suggesci?
III. A nyní třetí: Kristus Pán sám divů svých se dovolával.
Vzpomeňme, jak Jan Kř. poslal k němu dva z účedníků
svých, aby se ho otázali: »lTy-li jsi ten, který přijíti má“«
Jsi ty Vykupitel, Syn Boží? Kristus Pán odpověděl: »Zvě
stujte Janovi, co jste slyšeli a viděli: slepí vidí, kulhaví cho
dí, malomocníse očišťují, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých«
(Mat. 11, 3). A kolikrát Pán fariseje odkazoval na své skut
ky! »Skutky, které já činím, ty vydávají svědectví o mně.
Nechcete-li věřiti mně, skutkům věřte, abyste poznali a vě
řili, že Otec jest ve mně a já v Otci« (Jan 10, 25, 38). A při

poslední večeři prohlásil Pán apoštolům: »Kdybych byl ne
činil mezi nimi skutků, jichžto žádný jiný nečinil, neměli
by hříchu, ale i viděli a nenáviděli mne«< (Jan 15, 24).

Dovolával se Pán svých skutků zázračných a tím dvoje

prokázal:
1. že
skutky ty zázračné,
skutečně
yly skutky
skutečně
konané,

činil a 2.mocí
že to
božskou

a ne přirozené — jinak by se jich byl nemohl do

volávati. Či chce někdo říci, že Kristus lhal a klamal“?
Hleďte, to je pravda o divech Páně: dosvědčili je sami
nepřátelé Kristovi, dosvědčili je apoštolové slovem, písmem
i krví, a Pán sám se jich dovolával — jako skutků božskou
mocí konaných. A konečný div Paně ještě připomenu:
zmrtvýchvstání Páně.
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Když fariseové po vzkříšení Lazara sešli se v radu, řekli
sit: »Co učiníme, neboť tento člověk činí mnoho divů?« Co
my, m. př., učiníme, když známe určitou pravdu o divech
Páně? [o učiníme a řekneme. co řekl kdysi ap. Petr Pánu:

»Pane, ke komu půjdeme... My jsme uvěřili a poznali, že
ty jsi Kristus, Syn Boží.« Pochválen buď Ježíš Kristus — až
na věky! Amen.
SEDM SVÁTOSTÍ — SEDM CHLEBŮ.

©

učedníkům
svým,
aby
předkládali
Mar.
8,6.
„A vzal sedm chlebů, díky čině, lámal a dával

Veliký zástup lidí shromážděn byl dle dnešního sv. evan
gelia u Krista Pana a poslouchali jeho svaté učení. Byli tu
staří 1 mladí, muži i ženy; snad i dítky, nebo matky je brá
valy s sebou, když chodily ke Kristu Pánu, a Pán těch ma
ličkých neodpuzoval: »Nebraňte jim...«
Tři dni trvali u Pána a neměli, co by jedli. A proto Pán
se smiloval. Vzal sedm chlebů a žehnal a lamal, a dával učed
níkům svým, aby rozdávali zástupu. I jedli a nasyceni jsou
všichni.
Rozm. v Kristu, v této události máme krásný obraz, jak
až dosud Kristus Pán podává nám sedm chlebů — ne však

| tělesných,
nýbrž
duchovních.
Kolem
Krista
Pána
shrom
ďují se dosud velicí zástupové lidí — jsou to křesťané ve
všech dilech světa, a přijímají jeho učení. A těm Kristus Pán
podává také sedm chlebů, aby je sytil, ale ne pro Život časný,

nýbrž pro životvěčný.Tčch sedm chlebů
svátostí.

je sedm

Učedníkům svým přikázal Pán v dnešním sv.

evangeliu, aby rozdávali chleby zástupům; učedníkům svým
řikazuje až dosud Pán, aby udileli zástupům sv. svátosti.
Učedníci Páně rozdávali z chlebů mladým i starým, mužům
i ženám; sv. svátosti tolikéž se udělují všem Kristovým ná
sledovníkům.
Budu tedy dnes o těchto sedmi chlebech duchovních, sedmi
svátostech, mluviti, abych vám připomenul, jak nasycuje jimt
Pán své věrné.
|

Sv. Augustin praví o sv. svátostech, že nasycují hladové;
jsou vpravdě duchovním chlebem.
I. První duchovní chléb, první svátost, jest křest. »Učte
všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.«,
rozkázal Pán svým učedníkům. Křtem sv. býváme uváděni na
cestu k nebi. Církev sv. dává nám křtem sv. první chléb k ži
votu věčnému. Dává ho dítkám maličkým, ale i dospělým, kteří
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dosud nebyli pokřtěni. Beze křtu nikdo by nedospěl do věčné
radosti, tak učí Kristus Pán. V Písmě sv. vykládá se (ve Skut.
ap.), jak byl Kornelius, hejtman vojenský v Caesarei, po
křtěn. Byl velice bohabojný a zbožný, jak vykládá sv. Pís
mo; klančl se pravému Bohu a uděloval mnohé almužny.
A tu kdysi ukázal se mu anděl Boží, jehož jasně viděl, a pra

©vilmu,
užaslému:
»Korneli,
modlitby
tvéaalmužny
tvé
vstoupily na paměť předtváří Boží. A nyní pošli některé
muže do Joppe a povolej nějakého Šimona, kterýž má přijmení
Petr... ten tobě poví, co bys měl činiti.« Kornelius ihned
poslal posly do Joppe. A když tito vyhledali Šimona Petra,
apoštola, a sdělili mu vidění Korneliovo a prosbu jeho, Petr
ochotně odebral se s nimi do Caesarey. Kornelius vyšel
Petrovi vstříc a padl k nohám jeho; ale Petr pozdvihl ho a
vešel do příbytku jeho a nalezl tu mnohé shromážděné. I mlu
vil jim o Ježíši Kristu; a když viděl víru jejich a Ducha sva
tého, který tu patrně působil,pravil: »Zdali může kdo zabrániti
vody, aby nebyli pokřični tito?« I rozkázal je pokřtíti. —
Křest, první chléb člověka pro život věčný; rozdává se u nás,
rozdává se i ve všech dílech světa; rozdává se vzdělaným, roz
dává se i divochům ubohým, sotva na víru obráceným.
2. Druhý chléb duchovní je biřmování. Zástupové u Krista
Pána shromáždění byli mdlíi a proto jim dal Pán chléb, aby
se posilnili na cestu; nebo »rozpustím-li je do domů jejich,
zhynou na cestě,« pravil Pán. Človčk na cestě k nebi také
umdlí; tolik tu bojů, tolik překážek! Proto Pán dává
zvláštní chléb, bychom byli bojovníci silní, bychom víru svou
stale vyznávali a podle ní živi byli; tím chlebem je svátost
biřmování. Uděluje se mladým i starým, mužům i ženám.
Písmo sv. vykláda, jak v městě Samaří bylo udíleno sv. biř
mování. Kázal tam nejprve víru Kristovu jáhen Filip; a když
lid vyučil, pokřtil je. Když pak se o tom dověděli sv. apošto
lové v Jerusalemě, poslali tam dva ze sebe: Petra a Jana, a ti
přijdouce do Samaří, modlili se nad těmi, kteří byli pokřtěni,
a vzkládali na ně ruce své, aby přijali Ducha sv. Dosud bisku
pové na celém světě přicházejí mezi věřící, vzkládají na ně
ruce a udělují jim také svátost biřmování, tento duchovní
chléb, aby všichni byli posilněni Duchem sv. na cestě k ne
besům.
3. Třetí chléb duchovní je nejsv. Svátost Oltářní. „Vezměte

a jezte: totoť jest tělo mé,« pravil Kristus Pán apoštolům;
a dávno před tím bvl slíbil: »Bude-li kdo jíti z chleba tohoto,
živ bude na věky.« Chléb opravdu vzácný, který nás spojuje
s tělem a krví Ježíše Krista, který zachovává k životu věč
nému. »Pane, dávej nám vždycky chléb ten,« prosili zástupo
vé, když jim Kristus Pán takový chléb přisliboval. A Pán
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nám ten chléb zanechal. Přijímali a rozdávali jej věřícím apo
štolové, a přijímáme a rozdávámejej věřícím dosud my, kněží;
přijímají jej zdraví, ale podává se i nemocným, abyse posil
nili v bolestech a snad i v nastávajícím posledním zápase. Sv.
Ludvík, král francouzský, upadl při křižácké výpravě do za
jeti sultana ze Sorie; zakoušel tu ovšem mnoho soužení, ale

a jedna
věc
dávala
mu
stále
útěchu
sílu:
bylo
mu
t
otiž
mož
téměř denně přijímati nejsv. Svátost Oltářní. A přijímal
tento andělský chléb snevýslovnou vroucností; nejednou volal
pln radosti: »To je můj denní chléb, síla duše mě v mém za
jetí přivšech utrpeních a zármutcích.« Sv. Alois, tento anděl
v lidském těle, také tak radostně vždycky přijímával svého

©sladko
Ježíše
vnejsv.
Svátosti:
»Kdo
jednou
okusí,<
pravil,
»jak
je toto spojení s Ježíšem, nemůže bez bolestného násilí
ani se od toho oddáliti.« Jaký to opravdu vzácný duchovní
chléb, nejsv. Svátost Oltářní! Zachovává k životu věčnému!
4. Čtvrtý duchovní chléb je svátost pokání. Pravý chléb lidí
pokleslých a mdlých. V tom životě pozemském snadno kle
sáme; a když klesneme, kdo nám podá ruku pomocnou, aby
chom znova povstali a znova kráčeti mohli k nebi? Hle, při
chází Pán: »Kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se jim,«
pravil učedníkům. Jaký to vzácný duchovní chléb prolidi!
»Kdyby nebylo této svátosti,« praví svatý Efrém, „dávno by
bylo zahynulo pokolení lidské.« Proslulý spisovatel, baron
Liittwitz, vykládá v jednom ze svých spisů, jak stal se kato
líkem. Byl napřed protestantem a měl paní katoličku. Ta žila
zcela nevázaně, beze vší starosti o Boha a věčnost. Ale těžko
onemocněla. A tu, když viděla sama, že život její chýlí se ke
konci, všecka byla zděšena, nebo svědomí činilo jí trpké vý
čitky a bála se hrozně smrti a soudu Božího. Nikdo nemohl ji
utěšiti; konečně povolán k ní kněz, by jí podal útěchu,
možno-li. Kněz připravil ji nejprve ke sv. zpovědi; a pak při
jal její svátostné vyznání a dal jí rozhřešení. A tu stala se
s ní nesmírná změna; úplně byla klidná; už se nebála smrti,
už se nestrachovala předstoupiti před Ježíše Krista na věčnost.
Usnula potom v Pánu. Baron Liittwitz byl všecek udiven nad
tou změnou. Měl také mnoho, co mu tížilo, a velice tížilo svě
domí; chtěl se toho také zbaviti. I zajel si, protože byl prote
stant, do Paříže a vyhledal si starého a váženého pastora, a
pravil, zda by mohl u něho získati odpuštění hříchů. Pastor
nejprve udiveně na něj hleděl, a pak pravil: U nás neodpouští
me hříchů. »Ale vždyť přece Kristus Pán,« odpověděl Liittwitz,
»výslovně odevzdal apoštolům moc hříchy odpouštěti!« —
Ovšem, odevzdal, odpověděl pastor, ale my této moci nevy
konáváme. — »Tím tedy pravite,« odvětil Liittwitz, »že pro
testanté v této tak velice důležité věci už nezakládají se na
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čistém evangeliu, a nutíte mne sám, abychpřistoupil k těm,
kteří toto učení Kristovo zachovávají, t. j. ke katolíkům.«
A opustil pastora; po náležité přípravě pak Liittwitz opravdu
přistoupil ke katolické církvi. A vroucně potom přijal čtvrtý
chléb duchovní, od Krista Pána nám zanechaný: svátost pokání.
o. Pátý chléb duchovní: poslední pomazání, nebo také: po
mazání nemocných. Nemoc je těžký host. Těžce skličuje tělo
i duši; někdy je i poslem smrti. Jak je tu kýžená nějaká po
sila! A hle, sv. apoštol Jakob ji tak jasně udává: »Stůně-li kdo
z vás, uvediž (k sobě) kněží církve, a ať se nad ním modlí,

mažíce jej olejem ve jménu Páně, a modlitba víry uzdraví ne
mocného a polehčíť jemu Pán, a jestliže jest ve hříších, bu
dou mu odpuštěny.« Hle, chléb nemocných! A ráda jej církev
sv. dává; víte, že kněží udělují tuto svátost i tehdy, když jsou
v nebezpečí, že od nemocného se nakazí.
6. Šestý chléb duchovní je svátost svěcení kněžstva. Kněží

bylo vždy třeba a bude až do skonání světa. Kdyby nebylo
kněží, kdo pak by uděloval sv. svátosti? Kdo by mši sv. slou
žil? Kúo by ve jménu Páně kázal? Ale svět mnohdy kněží ne
návidí; sype jim na cestu mnoho zlého. ěžké postavení má
kněz, velké povinnosti, velkou zodpovědnost. A tu církev
svatá z rozkazu Páně tomu, kdo stav kněžský přijímá, uděluje
zvláštní chléb duchovní: svátost svěcení knežstva; tím je
teprv uschopněn, aby platně mohl konati úřad kněžský; tím
však 1 milost se mu dává, aby ten úřad zastávati mohl věrně.
Ale ten chléb svěcení kněžstva i na věřící dopadá, nebo právě
tím, že talo svátost od Ježíše Krista byla ustanovena, mají vě
řící stále své kněze.
7. Sedmý chléb duchovní: svátost stavu manželského. Svatý
apoštol Pavel praví, že tato svátost, toto tajemství veliké jest
v Kristu a v církvi. Veliké, protože ukládá veliké povinnosti.
>Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj,« praví tu Kristus Pán.
A proto,když v stav manželský snoubenci chtějí vstoupiti,
církev sv. z rozkazu Páně uděluje jim zvláštní svátost, du
chovní chléb, s požehnáním, aby povinnosti své věrně plnili.
To je tedy sedm chlebů duchovních, které Kristus Pán až
doposavad rozdává zástupům: sedm svátostí, jež z rozkazu
Páně učedníci jeho udělují věřícím. Važtesi těchto duchovních

Se ěují A když je přijímáte, přijímejte je s tím vědomím, že
jepřijímáte
Amen. z ruky Boží, a přijímejte je tedy pokorně a vděč
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ABY NEZHYNULI NA CESTĚ.
„Rozpustiím-li je lačné do domů jejich, zahynou
na cestě.“*

Mar. 8, 3.

U Pána Krista shromážděn byl veliký zástup lidu na
poušti. [ři dny trvali u něho a poslouchali jeho učení. Ale ne
měli potravin. A tu Pán řekl učedníkům svým: »Líto je mi zá
stupu, neboť tři dny trvají se mnou a nemají, co by jedli; a
rozpustím-li je lačné do domů jejich, zahynou na cestě.«
A nasytil pak zástupy zázračně chleby.
My všichni shromážděni jsme také u Pána; pojí nás k Pú

nu víra,nadějea láska.Ale všichni jsmetaké

na ces

tě. »Nemáme zde města zůstávajícího, ale budoucího hledá
me,« praví sv. ap. Pavel. Kam putujeme tímto životem? Do
věčnosti. »Půjde člověk do domu věčnosti své,« praví Písmo
sv. Kdybychom na této cestě do věčnosti byli ponecháni sami
sobě, věru bychom hynuli — nevědomostí a úzkostí a bázní
mnohou; zvláště poslední krok z tohoto života pozemského
byl by nám hrozný. Ale hle, Pán i nad námi praví: »Líto je
mi zástupu; rozpustím-li je lačné do domů jejich, zahynou na

cestě«— a dává námtaké

chléb, zázračnýchléb,který

nás sílí a zachovává; ten zázračný chléb je dvojí: jeho slovo
a jeho nejsv. Tělo. Promluvím o tom v dnešní řeči své.
*

[. Všichni putujeme do domu věčnosti. Sotva se člověk na

rodí, již kráčí každou hodinou ke smrti a věčnosti. A neza
držitelně kráčí. Rád by zadržel — ale nemožno; rád by zpět
— ale marně. Cesta života je neúprosná cesta ke hrobu a
k věčnosti.
Tato pravda je sama o sobě velice tísnivá — je to tak
zcela přirozené; a čím člověk je blíže ke hrobu, tím více skli
čuje. Poslední hodinka plnívá hrůzou a děsem.
Jsou lidé nevěrci, kteří se chtěji posmívati bázni ze smrti
a z kroku do věčnosti a hrdinsky se staví, že té bázně neznají.
Ale když na ně přijde vážná chvilka, chvějí se také. Filoso
fové chtěli vymluviti lidstvu bázeň ze smrti — všelikými
řečmi: ale marně, sami také se jí hrozili. Římský spisovatel
Aulus Gellius vypravuje: Když kdysi plavil se z Kassiopey
do Brundusia, byl na lodi mezi jinými cestujícími také jistý
filosof z Athen, který chlubně sliboval, že za dobrý peníz na
učí žáky své pohrdati smrtí. Za plavby stala se pojednou
bouře veliká na moři. Spisovatel Gellius, ač byl sám jako jiní
v největším nebezpečí, že zahyne, nemohl si odepříti, aby po
zoroval toho filosofa, jak si vede. My ostatní, praví, křičeli
jsme hlasitě. když loď byla hrozně zmítána; onen filosof toho
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sice nečinil, ale v obličeji měnil strachem barvu a třásl se —
nelišil se v tom nijak od ostatních. To byl
pohanskýfilosof
staré doby. Filosofové nové doby také by byli rádi vymluvili
nějak bázeň ze smrti a chůze do věčnosti. Pověstný Mirabeau
pravil kdysi: »Až nastane nám ta chvíle, obklopíme se vůně
mi, ověnčíme květinami a obklopíme hudbou, ab chom aspoň
za příjemných dojmů upadli ve spaní, ze kterého není pro
buzení;« ale když muta chvíle nastala, děsil se a byl pln hrů
zy. Dejte umírajícímu květy na lože, obklopte jej vůněmi a
hudbou — tím úzkosti a hrůzy smrti nezaženete. A žádnou
filosofií nedají se zahnati.
Člověk by byl smutným tvorem, kdyby tu byl ponechán
sám sobě. Je si vědom smrti, ke které neúprosně kráčí, která
jej neúprosně přenese z tohoto života do věčnosti — a to vě
domí by jej hubilo.
II. Ale, m. př., Pán je s námi. Pán praví nad námi: »Líto
je mi zástupu; rozpustím-li je lačné do domů jejich, zahynou
na cestě.« A Pán dává nám na posilu a záchranu nebeský chléb.
Je dvojí, jak jsem již prve naznačil:

1. Je to jeho

slovo.

Co praví Pán o smrti? Že je to

jen spánek těla: »Neumřela dívka, ale spí,« řekl o mrtvé dce
rušce Jairově a o mrtvém Lazaru pravil: »Lazar, přitel náš,

spí.«
duše?věří
Ta ve
je mne,
živa dále:
Já jsem
a život,«
pravil,A »kdo
byť také
umřel,vzkříšení
živ bude.«
Tedy
smrtí neukončuje se vše s člověkem; ne, naopak: smrtí vchází
člověk do života nového, věčného. Avšak více ještě praví slo
vo Páně: ten, kdo je s Pánem. vchází smrtí do domu věčné,
neskonalé radosti: »Kde jsem já,« pravil Pán, »tam bude i slu
žebník můj« a dále: »V domě Otce mého je mnoho příbytků
— jdu, abych vám připravil místo.«
Jaká to útěcha, m. př., na cestě — nezadržitelné a stálé —
ke smrli a k věčnosti. Jak nás ta utěcha sílí! Jdeme ke Kristu,
jdeme do domu Otce nebeského! Nepotřebujeme se smrti báti,
nepotřebujeme se jí hroziti, ale těšiti se můžeme, že kdysi ve
jdeme ke svému Spasiteli na věčnost. Z toho důvodu pocho
píte krásná slova ap. Pavla: »Žádám rozdělen býti a býti
s Kristem« a »Mně umříti zisk jest.« Pochopíte, proč svatí tě
šili se na smrt. Pochopíte, proč věřící a spravedliví vůbec klid
ně hleděli vstříc smrti. Za doby francouzské revoluce popra
veny byly také řeholní panny jistého kláštera. Když byly ve
eny na popraviště, zpívaly posvátnou píseň — kdežtojiní
odsouzenci nevěrci třásli se hrůzou; jedna za druhou byly nu
ceny vystoupiti na popraviště a teprve, když poslední byla
popravena, umlkl zpěv.
A více ještě pravíslovo Páně: že i těla naše budou jednou
vzkříšena. »Přichází hodina,« pravil Pán, »ve které všichni,
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kteří v hrobech jsou, uslyší hlas jeho a půjdou ti, kteří dobře
činili, na vzkříšení k životu« (Jan 5, 28—29).

Takovýmto chlebem nebeským sytí nás Pán na cestě
k smrti a věčnosti, abychom nehynuli.
2. Ale Pán má pro nás a dává nám ještě jeden nebeský

chléb na cestěk věčnosti;tímje jeho

nejsv. T člo. »Chléb,

který já dám,« pravil, »tělo mé jest. Kdo jí chléb tento, živ
bude na věky.« Jaký to chléb! Chléb s nebe, sám Pán, chléb
k životu věčnému! Jak jsme šťastni, že máme tento chléb na
cestě k věčnosti! Když tímto chlebem se sílíme, pak se nemu
síme báti smrti a věčnosti; jdeme s Pánem a vejdeme k Pánu,
abychom s ním byli na věky.
Dr. v Kr., jak je dobrotivý Pán, že nám dává tyto dva
chleby na naší cestě do domu věčnosti, abychom nehynuli.
Važte si těchto chlebů a užívejte jich, abyste všichni jeden
kráte vešli do věčné radosti. Amen.
TŘI DNY, VE KTERÝCH ZVLÁŠTĚ TRVATI U PÁNA.
„Již tři dny trvají se mnou.

Mar. 8,2.

Jen krátké je dnešní sv. evangelium, ale tak bohaté na
to, o čem možno uvažovati. Možno uvažovati o Kristu jako
divotvůrci, Synu Božím — několika chleby nasytil tisíce lidí;
možno uvažovati o jeho dobrotě —-tak krásně zní slova jeho:
»Lílo je mi zástupu«; možno uvažovati o skromnosti: chlebem
nasytil Pán zástupy — když máš chléb, nereptej; možno uva
Žovali o šetrnosti: Kristus kázal sebrati drobty.
Leč já to vše chci minouti dnes a k úvaze si vyberu něco,
co se mi zdá zvláště časově vhodno. Jsou to slova Páně, jež
řekl o zástupu: »Aj, již tři dny trvají se mnou.« Tři dny trval
lid u Pána; nedbali ani hladu ani horka dne. Dr. př., my vši
chni máme po všechny dny života trvati také u Pána; ale jsou
zvláště tři dni, ve kterých zvláště trvati máme u Pána; a ty
chci vám dnes vyznačiti. Jsou to: 1. den neštěstí, 2. den, kdy
je Kristus tupen a 3. den smrti. O těch promluvím.
I. V den neštěstí trvejme věrně u Pána.
»Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech,« říkává se.
Ano, neštěstí chodí po lidech a mnoho chodí. Není domu, do
kterého by neštěstí někdy nevniklo, není člověka, který by
nebyl někdy neštěstím postižen. A přichází v různých podo
bách: ztráta majetku — kolikrát stál jsem u vyhořelyýchstat
ků, kde lidé lomili rukama a plakali, kolikrát stál jsem u polí,
kde úroda byla stlučena kroupami a lidé naříkali: přichází
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neštěstí v různých nemocech, ve ztrátě někoho milého —
v různých podobách přicházívá neštěstí.
Když neštěstí stihne člověka, stává se, že někdo ztrácí dů
věru i víru v Krista a od Krista odpadá. Člověk chce, aby mu
Kristus dal všecko dobré na světě; a když nedá, když dopustí
kříž, některý pro to odpadá. Co příkladů je v životě!
Tyrolský kněz jeden vykládal: Matka jedna v mé osadě
měla ditě, dcerušku, které nesmírně přála. Ale stalo se, že
dítě onemocnělo a to na smrt vážně. Lékař léčil, matka se mod
lila — ale nemoc se horšila, až konečně lékař prohlásil, že po
Jidsku za nic neručí. A tu matka se rozhořčila, že dítě má
umříti, a zdvihla ruku a volala: »Jsi nespravedlivý, Kriste!
Necháváš mi umříti dítě, které tolik miluji. Nevěřím v tebe!
Kdybys byl Bůh, byl bys dobrotivý a nemohl bys mi toho do
pustitil« Hleďte, v den neštěstí nesetrvala u Krista, odpadla.
Dodám ještě konec příhody: nemoc dítěte pojednou jako zá

zrakem se obrátila k lepšímu a dceruška se pozdravla. A pak
vyrostla, ale stala se z ní dívka mravně úplně zpustlá a tolik
zlého páchala, že matka v hanběa hořkosti často volala. že jsi
neumřela tehdá, když jsi byla dítě!
Milí př., když přijde den neštěstí, neodcházejme od Pána,
ale věrně setrvejme u něho! Pamatujme na slova modlitby:
»Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.« Proč Bůh neštěstí,
utrpení dopustí, nemůžeme říci — ale nepřestává býti Bo
hem; ví, co činí.
Byli mučednici, kteří děsná muka trpěli — pro víru

v Krista: byli páleni, železnými háky drásáni, skřipcem a ji
nými hroznými mučitelskými nástroji mučeni ... a v den muk
setrvali věrně a radostně u Pána; ty nejsi pálen a železy drá
sán, ale jsi-li v neštěstí jako mučedník trápen — a bývá člo
věk někdy v neštěstí jako mučedník — neodstupuj od Pána,
setrvej věrně u něho!
II. Setrvejme věrně u Pána v den, kdy je tupen.
Ano, také tupen bývá Pán. Byl tupen hn>d fariseji, pro
hlašovali o něm, že činí divy své pomocí ďábla, a pak na hoře
Golgotě, když visel přibitý na kříži, jak jej tupili a se mu
rouhali! Volali mu i »vah«, což znamená: kletba! A ty potupy
ze světa nevymizely, tak často stává se i u nás, že Kristu se
rouhají a posmívají.
V ten den, m. př., když vidíme, že jiní Krista potupují, se
trvejme věrně u Pána. A nejen to, nýbrž tím více prokazujme
Panu svému lásku a věrnost!
Mám za to, že snad všichni znáte z dětských let povídku
»Robinson Crusoe«; spisovatelem jejím je anglický spisovatel
Defoe (v. Dyfó). Tento muž měl zvláštní osud. Byl kdysi ne
spravedlivě obžalován a odsouzen na pranýř; trest tento zá
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ležel tam v tom, že odsouzenec byl postaven na vyvýšené
místo, připevněn okovem ke sloupu a lid házel na něho bláto
a shnilá jablka. V ustanovenou chvíli Defoe postaven na pra
nýř a lid se sběhl. Ale lidé znali jej, věděli, jak nespravedlivě
je odsouzen, a přáli mu; a co učinili: rozběhli se na tržiště,
skoupili květiny, uvili věnec a pak přiběhlik lešení pranýře
a nejsilnější muži stoupli jeden druhému na ramena, až bylo
možno dostati na odsouzence, a nejhornější položil odsouze
nému věnec z květin na hlavu.
My, m. př.,když vidíme, že ukřižovaný Kristus je tupen,
že po něm Mázejí blátem potupy a rouhání, setrvejme věrně
u Pana, a nejen to, nýbrž tim vroucněji se k němupřiviňme
a uvijme z víry, naděje a lásky věnec a položme jej v duchu
ukřižovanému Spasitel na hlavu. V den, kdy Pán je tupen.
setrvejme věrně u něho!
III. V den smrti setrvejme u Pána.
Dne neštěstí každý člověk na světě se dočkává, dne, kdy
je Kristus tupen, také se dočkáváme, a dočkáme se také vši
chni určitě dne smrti. V ten den bude se rozhodovati o naší
věčnosti. Jak je důležito, neskonale důležito pro každého, aby
v ten den setrval u Pána, aby s Pánem a v Pánu odešel na
věčnost! Nebo neodejde-li tak, je na věky ztracen. A proto
pamalujte: v ten den trvejte u Pána — uvíře, v naději a lásce!
Četl jsem ze života proslulého a zbožného biskupa prince
Hohenlohe (+ 1848) zvláštní příhodu: Byl kdysi (ve Wůrzbur
ku) povolán k těžce, na smrt nemocnému advokátovi, který
úplně zanedbával všecky náboženské povinnosti. Když přišel
ke příbytku advokátově, čekala jej v předsíni advokátova
choť a důvěrně mu sdělila, že advokát jen proto jej pozval.
aby jej uvedl nějakými otázkami v nesnáz. Biskup vešel do
komnaty, kde byl advokát. Advokát ležel a když biskup k ně
mu přistoupil, pravil mu skomírajícím hlasem: »Ve svém váž
ném stavu chci vaší milosti položiti otázku, kterou muž tako
vé pověsti, jako vy máte, bez pochybnosti může zodpověděti;
řekněte mi: je věčnost nebo neníf« A při tom zadíval se bis
kupovi upřeně do očí. Biskup na tu otázku vytáhl z kapsy ho
dinky, ukázal je advokátovi a pravil: »Hleďte, dřív než ru
čička o tolik se otočí, vydáte sám o tom svědectví, že nejen
věčnost je, ale i že je na věčnosti spravedlnost.« Nemocný byl
těmi slovy překvapena rozhořčen; pronesl jakási slova uráž
livá a vyzval biskupa. aby jej hned opustil. Biskup odešel.
Ale po odchodu biskupově nemocný jinak se rozmyslil. Po
jednou přiběhl k biskupovi posel, že advokát prosí o novou
návštěvu. A když biskup přišel, advokát se omluvil a prosil,
aby jej biskup připravil na věčnost. A to se také stalo. Advo
12-111
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kát vrátil se kajícně ke Kristu a v den smrti setrval u Pána.
Í my, m. př., v den smrti setrvejme u Pána!
>AJj,již tři dny trvají se mnou,« řekl Pán o zástupu. Nechť
také o nás tak řekne Pán! Setrvejme věrně u Pána v den ne
štěstí, v den, kdy je tupen, a v den smrti, a pak, m. př., bude
me s Pánem i na věky. Amen.
OTÁZKA CHLEBA.
„Odkud je bude moci kdo nakrmiti chleby?'*
Mar. 8, 4.

Odkud je bude moci kdo nakrmiti chleby? Taková otáz
ka zazněla z úst učedníků Páně, když na poušti shromážděn
byl u Spasitele veliký zástup lidí a neměli, co by jedli. Učed
níci Páně starostlivým okem přehlíželi onen veliký zástup.
A ta otázka: odkud je bude moci kdo nakrmiti chleby?
zaznívá až doposud po celém světě; zaznívá v nesčíslných
rodinách, zaznívá u nesčíslných a nesčíslných zástupů lidí.

Hleďte:otázka chleba.

Spasitel rozřešil tuto otázku pro onen lid na poušti di
vem: rozmnožil zázračně chleby. »I jedli a nasyceni jsou,«
praví sv. evangelium. A ještě pozůstal zbytek: sedm košů
drobtů.
Avšak i pro nás a pro všechen lid na světě rozřešil Spa
sitel otázku chleba — právě onou událostí na poušti; nebo
označil nám v ní, odkud máme my chléb získávati a si zabez
pečovati.
Promluvím o tom dnes; vždyť otázka chleba je pro všecky
důležitá.
*

Odkud je bude moci kdo nakrmiti chleby“

V oné události na poušti máme označeny prameny, ze kte
rých chléb můžeme a máme všichni čerpati. Pozorujme jen!
I. Spasitel, když chtěl nasytiti onen lid na poušti, tázal se

nejprve: »Kolik chlebů

máte?«

Proč asi položil tuto

otázku, proč chtěl míti od lidu chléb, který mají, aby jej roz
množil? Což nemohl všechen chléb sám divuplným způsobem
opatřiti? Mohl zajisté! Ale chtěl od lidu chléb, který mají, aby
dal na jevo, že člověk má nejprve sám činiti pro chléb, co
mu možno a pak že mu Bůh požehná. Člověče, přičiň se a Bůh
ti požehná!

Hleďte, první

pramen

chleba: práce.Prací si má

me chléb opatřovati podle síly své.
Hned prvnímu člověku byla uložena práce. Když Bůh jej
stvořil, postavil jej do ráje rozkoše, »aby jej vzdělával«, praví
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výslovně sv. Písmo (Gen. 2, 15). Tedy aby pracoval. A práci
vždy žádal Bůh od člověka. Vzpomeňte na Ježíše Krista! Kdy
si Petr lovil po celou noc ryby a ničeho nepolapil; z rána při
chází Kristus a co mu praví? »Vez na hlubinu a rozestřete sítě
své k lovení.« Proč mu to ukládá? Což nemohl Spasitel na
místé rozmnožiti divem ryby? Mohl zajisté; ale chtěl, aby
Petr pracoval: »Vez na hlubinu a rozestřete sítě,« a pak že
mu požehná. Člověče, přičiň se!
Někteří lidé prací pohrdají a stydí se za ni, někteří se

práce štítí. Oboje je nesprávné a nedůstojné člověka.
Člověk je ku práci stvořen, a k čemu je stvořen, není ne
čestno a pohrdání hodno! Práce byla také vždy od lidí vprav
dě moudrých pokládána za věc čestnou; i vznešení lidé vy
hledávali práci.
Aspoň maličké příklady. Už pohané ctili práci a pohrdali
tím, kdo se práce štítil. Egyptský král Amasis vydal zvláštní
zákon: že každý musí každého roku prokázati se u svého
místodržitele, čím se živí; kdo se neprokázal, byl jako obtíž
země trestán na hrdle. U starých Indů měli mudrci zavedeno,
že když bylo jídlo připraveno na stůl a všichni u stolu se shro
máždili, tázáni bývali mladíci, co toho dne vykonali; kdo ne
mohl se ničím vykazati, byl od stolu vykázán. U křesťanů
práce ne méně byla ovšem ctěna. Císař Karel Veliký rozkázal
dceram svým, aby konaly všecky domácí práce: šíti, přásti,
umývati — nosil jen to prádlo, které mu dcery ušily; učil je
vážiti si a ctíti práci. Císařovna Maria Teresia vedle svých
prací vladařských zabývala se s dvorními dámami i ruční
prací: vyšívala roucha bohoslužebná a rozdávala je pak chu
dým kostelům.
Práci čest! Nechť je to práce tělesná či duševní. Nechce-li
kdo pracovati, ať také nejí; tato slova napsal už sv. ap. Pavel
v ep. k Thess. (II. 3, 10).

Že života mnichů se vykládá, že kdysi opat jeden, jmé
nem Jan, řekl svému staršímu spolubratru: »Nejraději bych
žil jako anděl: nepracovati a jen se modliti.« I odešel vskutku
od práce a odebral se do samoty. Za týden vrátil se a klepal
na dveře spolubratra. Tento volal: »Kdo jsi?« »Jsem Jan, tvůj
bratr; dej mi jísti,« odpověděl opat. Leč spolubratr odvětil:
»Jan se stal andělem a není více mezi lidmi.« A nechal jej
státi až do rána u dveří. Z rána mu otevřel a řekl: »Jsi-li an
děl, co tu pohledáváš? Jsi-li však člověk, musíš pracovati,
abys měl co jísti.«
Takových příkladů je ovšem málo, že by kdo nechtěl pra
covati, aby se mohl stále modliti; ale za to příkladů, že kdo
z lenosti se práce štítí, je mnoho na světě. Takový človčk ne
zasluhuje chleba. Sv. ap. Pavel, když postřehl, že takoví jsou
12*
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i mezi Thessallonickými, napsal jim: »Těm, kteří takoví jsou,
přikazujeme a prosíme proPána Ježíše Krista, aby pokojné
pracujíce svůj chléb jedli« (II. 3, 12). Kdo práci zanedbává,
nesmí pak naříkati, že nemá chléb; kteří práce od mládí se
štítí, na těch spravedlivě se plní přísloví: »Mladí ležáci, staří
žebráci«.
II. Pohleďme dále na Ježíše Krista na poušti. Když mu po
dali chléb, který měli, Spasitel vzal jej a díky čině lámal a

dával učedníkům svým, aby předkládali zástupu. Díky

ně, to znamená:Spasitel

žen chléb.

či

se modlil a pak rozmno

Hleďte, druhý pramen chleba: modlitba. Práce a modlitba
mají se vždycky družiti.
Jako však někteří lidé pohrdají prací, tak také někteří,
a to i z třídy pracujících, pohrdají modlitbou »Nač bych se
modlil« říkají, »zde moje ruce musí mi vydělati chléb a
nepotřebuji k tomu žádného Boha.« Je to řeč domýšlivá, ne
věrecká; člověk věřící tímto způsobem mluviti nebude. Ale je
zvláštní zjev: když takového člověka potom potká neštěstí.
na př. živelní pohroma, rouhá se Bohu — o Bohu k rouhání
ví, o Bohu k modlitbě nevěděl.
Že modlitba je pramenem požehnání, pramenem chleba,
o tom nás učil zřetelně Spasitel Ježíš Kristus. Tolikrát mod
litbu doporučoval! »Proste a bude vám dáno; hledejte a na
leznete; tlucte a bude vám otevříno,« tak napomínal (Luk. 11,
9); a jindy zase: »Budele-li zač prositi Otce ve jménu mém,
dá vám... ..proste a vezmete, aby radost vaše dokonalá byla«
(Jan 16, 23—24).

Modlitba je pramenem požehnání a co požehnání Boží
znamená, nepotřebuji dokládati. Vizme jen Spasitele Ježíše
Krista! Požehnal lovu ryb, když Petr lovil, a Petr i jeho tova
ryši zahrnuli ohromné množství ryb, takže se trhala síť jejich;
požehnal na poušti několik chlebů a chleby rozmnoženy a na
syceni jsou všichni zástupové.
Že modlitba je pramenem chleba, o tom svědčí i každo
denní naše modlitba, které nás naučil Ježíš Kristus a ve které
voláme: »Chléb náš vezdejší dej nám dnesl«
III. Pohleďme dále ještě na [ežíše Krista na poušti. Když
nasycen byl lid, Kristus Pán přikázal zvláštní věc: aby se

brany byly drobty, kteréžpozůstaly.Co tu označilKris
tus Pán? Že máme býti šetrní.
Hleďte, šetrnost třetí pramen chleba!
Ve trojím směru možno tu o šetrnosti mluviti:

1. Važsii

malého!

Drobet chleba, haléř,jsou malič

kosti a někdo jimi pohrdá; někdo neváží si ani koruny a lehko
ji vydává. Ale kdo si neváží maličkostí, nebude míti velkého
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a má-li snad velké, snadno se mu i to velké rozchází. Proslulý
mudrc Diogenes spatřil kdysi člověka, kterého znal, že v mládí
měl dostatečný majetek, ale nevážil si maličkostí, nedbal na
výdaje a konečně majetek se mu rozešel; nyní jej spatřil Dio
genes, jak večeří: pojídal několik špatných oliv, ani chleba
neměl; a z těch špatných oliv opatrně pojídal i každou dro
bečku. Diogenes mu řekl: »Hleď, kdybys byl takto snídával,
nemusil bys nyní takto večeřeti.« To znamená: Kdybys byl
v mládí býval šetrný, mohl jsi nyní také míti. Kristus Pán na
poušti kázal sbírati drobty; drobet, maličký kousek chleba;
ale když jich nasbíráno sedm košů, již to byl chléb, který by
nasytil nejednoho. Buďte tedy spořiví, važte si maličkostí —
spořivost, pramen chleba!

2. Druhé pravidlo šetrnosti: nevydávej
nad to, co
ti dovoluje tvůj stav. Někteřílidé nejsou spokojeni
chlebem, který mají, a reptají proti němu, nejsou spokojeni
oděvem, který by si mohli dle svých příjmů opatřiti. Touží
po pokrmu vybranějším a po oděvu nádhernějším a opatřují
si jej beze všeho ohledu — a pak přicházejí do nesnází a na
posled nemají ani, co by jedli. Buďme skromní! Každý dle
stavu svého buď živ! A nereptej nikdo proti chlebu, který má,
nezáviď nikdo těm, kdo mají věci vybranější; není v tom zrov
na štěstí. Spasitel sám učí nás modliti se o chléb: chléb náš
vezdejší dej nám dnes!

3.A třetípravidlošetrnosti: nepromarňuj

toho, co

máš. Někteří lidé žijí velice marnivě, vše by jen prohodovali
a konec toho bývá zlý. Mudrc jeden starý přišel do města, kde
podobným způsobem lidé si vedli a pravil o nich: »Tito lidé
žijí tak, jako by již zítra měli umříti,« t. j. vše chtějí už dnes
prožiti, jako by zítřejšího dne už nebylo. A pak nemívají ani
chleba. Však nejen mezi bchatými jsou toho druhu lidé, ale
1mezi chudinou. Dělník některý po celý týden pracuje a když
v sobotu dostane plat, prohýří vše a pak má nedostatek a ro
dina trpívá hladem. Četl jsem o jednom takovém dělníku: kaž
dé soboty zapadl s penězi do hostince a vše promarnil; žena a
děti pak neměly. co by jedly. Jedné soboty, když zase hýřil
v hostinci, pojednou přišla za ním žena a přinesla mísu při
krytou a postavila mu ji na stůl: »Vím,«pravila, »že nepřijdeš
k večeři a proto ti nesu z toho, co máme my k večeři, sem.«
A odešla. Muž zasmál se: »dobře« a pozval druhy své, aby ve
čeřeli s ním. Sňal s mísy pokličku — mísa byla prázdná; na
dně ležel lístek a na něm napsáno: »Nechť ti chutná naše ve
čeře. poctivě se s tebou dělíme; nebo já a dítky naše nemáme
ničeho.« Muž se přestal smáti. Od té doby choval se jinak.

Buďme šetrní, dr. v Kr., šetrnost důležitý pramen chleba!
IV. Leč stává se, že někteří lidé při vší snaze své a skrom
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nosti a šetrnosti přece nemají, co by jedli. Jsou to lidé neštěs
tím postižení, neduživí, chudáci a pod. Odkud pak tito mají
bráti chléb? Jaký pak pramen chleba pro ně Spasitel pouká
zal, či na ně zapomněl?
Nezapomněl Pán a poukázal i pro ně pramen chleba; a to

je milosrdenství.

Sám na poušti svým skutkem na tento pramen poukázali.
Když viděl, že lid nemá, co by jedl, smiloval se nad nimi a chléb
jim dal. On měl a mohl dati a dal jim. A dle jeho příkladu má
me všichni se řiditi. »Příklad zajisté dal jsem vám, abyste jako
jsem já učinil vám, tak i vy činili« (Jan 13, 15). Vidíme-li chu
dáka, který nemá, co by jedl a máme-li my, máme mu dáti.
Spasitel tak důrazně tento pramen milosrdenství doporučuje,
že prohlásil, cokoli dáme chudému, jemu, Spasiteli, že jsme
dali, a neztratíme odplaty své; a kdo by uzavíral tento pra
men před chudinou, že nemá naděje na spásu.
Takovým tedy způsobem rozřešil Spasitel otázku chleba
pro všechen lid: práce, modlitba, šetrnost, milosrdenství — to
jsou prameny chleba.
Jak by bvlo dobře, kdyby dle těchto pravidel lidstvo se
řídilo! Nebylo by pak těch, kteří nemají, co by jedli. Vidéti
to bylo hned v první obci křesťanské v Jerusalémě: všichni
byli pracovití, zbcžní a šetrní a kteří měli, byli milosrdní. Vši
chni byli takřka jako jedna rodina. A nebylo mezi nimi těch,
kteří hynuli hladem.
Lidstvo od těch zásad se uchýlilo a někteří vymýšlejí způ
soby nové, jak by se dala bída odstraniti. Leč bude míti i zde
platnost, co praví sv. Písmo: »Nebude-li Hospodin stavěti do
mu, nadarmo pracují, kteří stavějí jej« (Žalm 1206,1). Na zá
klady Kristovy nutno se postaviti, k těm nutno se vrátiti, aby
bylo pomoženo v této příčině společnosti lidské.
Vy všichni, dr. v Kr., buďte bedlivi těchto pramenů chle
ba, které vám Spasitel doporučil a dá Bůh, že i vám bude chléb
požehnán a nadělen. Amen.
JAK VELMI CENNÁ JEST ALMUŽNA.
„Litost mám nad zástupem.“

Mar. 8, 2.

Událost velice dojemnou vykládá dnešní sv. evangelium.
Kristus Pán byl na poušti a kázal. Kolem něho shromážděni
byli velicí zástupové a poslouchali horlivě jeho učení. Již tři
dny trvali při Něm, a neměli, co by jedli. Tehdy Kristus Pán
svolav učedníky, řekl jim: »Lítost mám nad zástupem; neboaj,
již tři dny trvají se mnou, aniž mají, co by jedli: a "ozpus
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tím-li je lačné do domů jejich, zhynou po cestě.« Na to kázal
lidu posadili se a všechny — čtyři tisíce lidí — nasytil zázrač
ným způsobem ze sedmi chlebů.
Rozmilí v Kristu, jak krásná to slova Páně: »Lítost mám
nad zástupem!« [ nám se mnohdy přihodí, že vidíme člověka
hladového, žíznivého, nahého ... Kéž bychom také my po pří
kladu Páně říkali vždy: lítost mám nad ním, kéž bychom po
máhali mu almužnou buď v potravě, neb oděvu, neb jakým
koli příspěvkem!
Rád bych vás dnes povzbudil, abyste horlivě a rádi dávali

almužny; a proto chci vám označiti v řeči své, jak velmi

cenná jest almužna

pro toho. kdo ji dává, jak veliké

požehnání almužna přináší.

*

Almužna přináší veliké požehnání —ovšem

mám na mysli almužnu z čisté křesťanské lásky udělenou.
Že tomu tak jest, už rozum praví; vždyť víme, komu vlast
ně almužnu udělujeme. Pravil zajisté Kristus Pán: »Cožkoli
jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně
jste učinili« (Mat. 25, 40). Nasylíme-li tedy lačného, Ježíše
Krista jsme nasytili; napojíme-li žíznivého, Ježíše Krista jsme
napojili; odějeme-li nahého, Ježíše Krista jsme oděli; ošetří

me-li nemocného, Ježíše Krista jsme ošetřili...

Krásný příklad v této příčině vykládá se nám v životo
pise sv. Alžběty. Tato milosrdná světice nalezla kdysi chlapce
nemocného hroznou chorobou: malomocenstvím. Každý se ho
štítil a proto chlapec byl úplně opuštěn. Sv. Alžběta se nad
ním smilovala a po způsobu milosrdného Samaritána očistila
rány jeho, vzala jej do náruče a zanesla do domu svého a ulo
žila jej v lůžku svého chotě. Choť její nebyl právě doma.
Sotva však došel domů, ihned spěchala k němu matka jeho,
lantkraběnka Žofie, žena to nadutá, která nenáviděla sv. Alž
bětu, a žalovala: »Pojď, synu, a pohlédni, koho manželka tvá
ve tvém loži přechovává, koho více miluje, nežli tebe.« | vedla
jej k lůžku. »Hleď,« pravila, »má tu člověka malomocného!«
Lantkrabě pln nevůle rychle chopil se přikrývky a strhl ji
s postele; ale jak ustrnul: na loži spatřil obraz ukřižovaného
Krista. Obrátil se rychle ke své manželce a pravil jí dojat:
»Alžběto drahá, ukládej často takové hosty do mého lůžka.
Budu ti velikými díky zavázán!«
Cokoli učiníme svému bližnímu, Ježíši Kristu učiníme.
A Kristus Pán za vše nám odplatí; vždyť slíbil, že nenechá bez
10.
bo

42

ani sklenici vody, již podáme bližnímu svému (Mat.

Jak veliké požehnání přináší tedy almužna! Ale já vám
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to požehnání ještě blíže označim, jež almužna námpřináší; a
sice pravím:
1. Alinužna přináší veliké požehnán v životě čusném.
Jakým způsobem? Tím, že Pán Buh žehná chlebu, ze kterého
nasycujeme hladového, že Pán Bůh žehná práci, z jejíž vý
těžku podporujeme nuzného, že Pán Bůh vůbec požehnáváruce,
která almužnu dává. To máme už zaslíbeno ve sv. Písmě. Ve
knize Přísl. je psáno: »Kdo dává chudému, nebudeť míti nouzi«
(28, 27); a Kristus Pán praví: »Dávejte a bude vám dáno, míru
dobrou, natlačenou i natřesenou a osutou dají v lůno vaše«
(Luk. 6, 38).

Pán Bůh za almužnu nám požehnává; a jak mnoho po
žehnání Boží působí, víte zajisté sami. Rozpomeňte se na udá
lost z dnešního sv. evangelia: Kristus Pán měl na poušti jen
sedm chlebů; ale požehnal je, a z těch sedmi chlebů nasyceno
bylo čtyři tisíce lidí. Vzpomeňte na apoštola Petra, kterak
kdysi ryby lovil po celou noc a ničeho nepolapil; když však
Kristus Pán požehnal lovu jeho, zahrnul ohromné množství
ryb, takže se trhala síť jejich a lodičky se potopovaly. Po
žehnání Boží mnoho zmáhá.
Zdá se sice na pohled, že kdo dává almužnu, stává se o to,
co dá, chudším; ale ve skutečnosti jest pravý toho opak: Pán
Bůh mu nahradí vše hojněji. Slovo chudého člověka: »Pán
Bůh zaplať a naděl« se vyplňuje vždy, a ne nadarmo praví se
ve sv. Písmě: »Na ourck půjčuje Hos odinu, kdož se smilovává
nad
19, 17snudým: a on za dobrodiní jeho odplatí jemu« (Přísl.

2. Almužna přináší požehnání člověku ve
smrti.

Rozmilí v Kristu, smrt je zlá věc a každého z nás čeká. Co
nám asi tuto zlou hodinku smrti osladí? Ovšem, čisté svědomí;
avšak mohu k tomu s úplnou jistotou dodati: velké požehnání
v hodince smrti přinese nám almužna, již jsme v životě udělo
vali. Žalmista Páně praví: »Blahoslavený, kterýž nad nuzným
a chudým rozpomíná se: v den zlý vysvobodí jej Hospodin«
(40,2). O kterém pak dni může se větším právem řici, že je zlý,
nežli o dni smrti? A v ten den tedy vysvobodí člověka dobro
tivého Hospodin: popřeje mu zajisté milosti, aby kajícně a
v Pánu skonal. Krásně praví sv. Augustin: »Milosrdenství při
vádí člověka k Bohu a Boha ke člověku. Ješlč nikdy jsem ne
viděl člověka dobrotivého umírati zlou smrti.« A svatý Jero
nym praví podobně: »Nepamatuji se, že bych kdy četl, že
umřel smrtí zlou, kdo rád činil skutky lásky.«
V legendě vykládá se tato událost: Když sv. rodina prchala

před
králem Loupežnici
Herodesemchtěli
do Egypta,
byla přepadena
na cestě
oupežníky.
ji zavražditi.
Ale byl mezi
nimi

Neděle šestá po sv. Duchu.

185

lotr mladý, který byl velice dojat pohledem na Božské dítě;
a ten domluvou zabránil, že loupežníci sv. rodiny nezavraž
dili.
Kdo —
bylDismas
tento mladý
lotr? jméno
jeho
bylokajícnou:
— jak legenda
vykládá
a ten skonal
později
smrtí
byl to
onen lotr, jenž byl ukřižován po pravici Páně.
Bůh odplácí v hodinu smrti skutky lásky, jež jsme ko
nali v životě. Nedivím se proto tomu, co pravila kdysi předsta
vená jednoho kláštera milosrdných sester: »Jest podivno,« pra
vila, »že u nás všecky sestry umírají tak tichou a pokojnou
smrtí. Očekávají tak utěšeně smrt, jako by měly úplnou jisto
tu, že zcmrou v náruči svého Spasitele.« Ano, milosrdenství
získává nám utěšenou smrt. Ty prosby chudáků, jež jsme
podporovali, pronikají nebesa; a kdyby ani neprosil kdo
z nich za nás, Bůh sám vše vidí a odplatí nám.
ní

3. Almužna přinese nám mnoho požehná
v živolě věčném.

Nepoiřebuji na důkaz toho mnoho dokládati. Vždyť víte,
co pravil Kristus Pán, že řekne v den soudný ke spravedlivým:
»Pojďte, požehnaní Otce mého.« řekne jim, »vládněte králov.
stvím vám připravenýmod ustanovení světa. Nebo jsem lačněl
a dali jste mi jisti; Žiznil jsem a dali jste mi píti; hostem
jsem byl a přijali jste mne; nah jsem byl a přioděli jste
mne; nemocen, a navštívili jste mne; v žaláři jsem byl a při

©budouÓ,Oice
jaká
to
odměna
almužny
na
věčnosti!
Požehna
nebeského. kteří almužnu konali a vládnouti bu
sli jste ke mně« (Mat. 25, 34—36).

dou královstvím nebeským.
Jak dobře tedy měl kterýsi boháč (v Kolíně zemřelý),
který v životě mnoho chudáků podporoval a na náhrobek
rozkázal, aby mu byla napsána tato slova: Co jsem kdy vydal
pro tento svět, bývalo kdysi mým majetkem, ale nyní už
není; co jsem však rozdal chudým, to mám dosud, neboť to
rukama chudých předeslal jsem si do nebe!
Rozmilí v Kristu, naznačil jsem vám, jak velice cenná
jest almužna pro toho, kdo ji dává, jak veliké požehnání při
náší almužna v životě časném, v den smrti a v životě věč
ném. Dávejte tedy rádi almužnu! Sv. Jan Almužník, patriarcha
Alexandrijský, když kteréhosi dne žádný prosebník k němu
nepřišel o podporu a toho dne tedy žádné almužny neudělil,
plakal; věděl, co pozbyl.
Dávejte rádi almužnu. A nemyslete, že snad jen boháči
mohou almužnu udělovati. Také chudi mohou to činiti; vždyť
1 skýva chleba, kterou podáme hladovému, i sklenice vody,
kterou podáme žíznivému, jest almužna Pánu Bohu milá; ko
likráte 1 žebrák rozdělí se žebrákem kus tvrdého chleba — a
udělil tak almužnu.
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Končím slovy. jimiž zbožný Tobiáš napomínal syna své
ho: »Budeš-li míti mnoho, dávej mnoho; jestliže málo míti
budeš, také i z mála udělovati hleď. Odplatu zajisté dobrou
skládáš sobě ke dni potřeby« (4, 9—10). Amen.

Neděle sedmá po sv. Duchu.
ČLOVĚK A STROM.
„Strom dobrý dobré ovoce nese: zlý pak strom,
zlé ovoce nese.““

Mat. 7, 17.

Kristus mluví ve sv. evang. o lidech dobrých a zlých a
přirovnává je ke stromům: »Každý strom dobrý ovoce dobré
nese: zlý pak strom zlé ovoce nese.« A dodává: »Všeliký strom,
kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bude.«
Člověk a strom ve mnohém jsou si podobni. Starý mudrc
pohanský Aristoteles pravil: člověk jest obrácený strom
(arbor inversa); ruce a nohy jsou větve, směřující dolů k ze
mi; vlasy jeho jsou kořeny a jsou nahoře — tedy obrácený
strom. Kristus Pán uzdravil kdysi slepého; a když slepý počal

©po pravil:
»Vidím
lidi,
jako
stromy
chodící
(Ma
8., 24).

Lidé jsou podobni stromům. V čem jsou si podobai? Budu
o této otázce, poněvadž mne k ní vede sv. evang., dnes uva
žovati; je v ní mnoho poučného.
ve

Člověk a strom jsou si ve mnohém podobni: i co se týče
samých o sobě, i co se týče jich vzrůstu a trvání.
I. Co se týče jich samých o sobě.

1. Strom se skládá

ze dvou

částí:

spodní a

svrchní; spodní jsou kořeny, vrchní peň a koruna. Spodní části,
kořeny, zapuštěn je strom v zemi; vrchní částí, pněm a koru
nou, směřuje vzhůru. A člověk podobně skládá se ze dvou
částí: těla a duše. Tělem patří zemi: »Pomni, že prach jsi a
v prach se navrátíš;« duší pak nebi patří: navrátí se k tomu,
kterýž ji dal.

2. Strom béře potravu
ze zemé; avšak třeba
mu také světla, tepla, vzduchu. Bez potravy ze

země by zahynul; beze světla a tepla a vzduchu by taktéž za
hynul. A člověk podobně: ze země béře potravu, jak už prv
nímu člověku připověděl Bůh: »V potu tváři své jísti budeš
chléb svůj;« ale potřebuje také člověk světla, tepla, vzduchu.
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potravy pro duši — tím světlem a teplem je milost Ducha
svatého; a co se vzduchu týče, i zde plati: vzduch, Boží duch,
to znamená. duše lidská musí v Bohu trvati a žíti. »V něm živi
jsme, a hýbáme se, i trváme,« praví sv. ap. Pavel. (Skut. ap. 17,
28.) Kdyby člověk jen ze země potravu bral,jen o chléb pra
coval pro tělo. a duše úplně by nedbal, o světlo a teplo Boží
se nestaral, zahynul by: »Co jest platno člověku, by všechen
svět získal, ale na dusi své škodu trpěl'« A kdyby naopak
zase jen o duševní věci se staral a tělu nechtěl bypodávati
ani vydělávati potravy zemské, tolikéž by hynul; »v potu
tváři své jísti budeš chléb.« poručil Bůh.
II. Tolik tedy všeobecně o stromu a člověku; a nyní při
hlédněme k jich vzrůstu a trvání. | v tom veliká podoba.
Každý strom má svůj vznik a svůj zánik; dobu vzrůstu,
dobu květu, dobu ovoce, dobu, kdy opadá. Člověk také tak:
ma dobu dětství (vzrůstu), jinošství (květu), mužnosti (ovoce)
a staří.

1. Doba mládí,

doba

jara

Života.

ŠStromek

2. Doba

Strom vyspěje a kvete. Jak krásný

vyrůstá; je malý a slabý jako proutek. Každý vítr jím otřásá
a nakloňuje jej. Kdyby byl ponechán sám sobě, rostl by
křivo. Podobně se člověkem. Dítě malé roste a podrobeno je
mnohým vlivům: kdyby bvlo ponecháno samo sobě, rostlo by
také křivo, t. j. vyrostlo by ve mnohém zlém. Šťastné dítě,
které má rodiče dobré pěstitele; nešťastné dítě, jehož rodiče
jsou nedbalí, nebo dokonce sami dítě kazí! Ve starých knihách
se vykládá (a známý je vám snad) příklad: otec jeden měl
syna a špatně jej vychoval; syn pustnul a zpustnul úplně;
stal se loupežníkem a konečně vůdcem celé roty. Stalo se
kdysi, že rota zajala i otce svého vůdce a přivedli před vůd
ce, syna. Divné to bylo shledání. Syn nešťastný pojal otce
a zavedl jej v lese ke křivému velkému stromu a pravil:
»Narovnejte ten strom;« otec nemohl. Zavedl jej k mladému
stromku, aby jej narovnal, a podařilo se lehce. »Nešťastný
otče,« zvolal pak syn, »já jsem byl také takovým malým
stromkem. a nerovnal jste mne; nyní jsem vyspělý bezbožník
a pozdě, jsem ztracen'« A otce probodnul. Jak smutný osud
dětí, které vyrůstají bez kázně?

květu.

jest pohled na kvetcucí strom! Co nadějí takový strom budí,
co radosti působí pěstiteli, jak ozdobný je celé zahradě! Člo
věk podobně vyspívá do věku jinošského — to jeho květ
Života. Zde má zářiti krásou duše; zde má duše jeho se skvíti
květem víry, květem lásky Boží, květemčistoty, květem zbož
nosti, květem slušnosti... »Ó, jak krásné je čistotné plémě
v skvělosti,« praví sv. Pismo (Moudrost. 4, 1). Jak krásna byla
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duše sv. Aloisia, sv. Stanislava, sv. Anežky, sv. Eulalie... jak
krásné vůbec duše svatých jinochů a panen!
Leč u stromu stává se někdy neštěstí s květem: přiletí
hmyz šeredný a květy ožere; přivane mráz a květy spáli.
A zdali u člověka není podobně? »Pilně se varujte falešných
proroků,« volá Spasitel; ti falešní proroci jsou oním hmyzem
škaredým, který se blíží k mládeži a připravuje ji o květ víry
a květ mravů. Ožírají je, a ta ubohá mládež pak je jen holé
větve. Místo světla a tepla ovanují jich duši mrazem nevěry a
bezbožnosti, a květ krásný spalují, naději zničí. Není-li ta
ková mládež
k politování?
Nejsou-li
k politování i ti, kteří tu
mládež
v dětství
tak starostlivě
vychovávali?
3. Po době květu přichází doba ovoce. Kýžená doba,
na kterou čeká zahradník 1 lid. Stromy nesou ovoce, každý
dle druhu svého: a tak i člověk má nésti ovoce, každý dle
svého povolání a stavu. Ovocem rozumějí se dobré skutky;
jsou to: ovoce lásky k Bohu a bližnímu, ovoce pokory, ovoce
sebezapírání, ovoce milosrdných skutků, ovoce, ke kterým
víra vůbec nabádá. Krásný je strom, který nese ovoce dobré;
krásný člověk, který je ozdoben dobrými skutky.
Než každý strom nenese dobrého ovoce; některý nese
ovoce špatné, zlé, některý nenese ovoce vůbec žádného. Co
s ním se činí. kdvž není nápravy? Ve sv. evangeliu máme

odpověď:»Všeliký strom, kterýž nenese ovoce
dobrého, vyťat a na oheň uvržen bude«

A podobně se člověkem: některý žádné ovoce dobré, některý
ovoce zlé. Jaký jest jeho osud konečný? »Vyťat a na oheň
uvržen.«
Všimněme si těchto neplodných stromů! Kristus Pán pra

ví: »Všeliký
strom, který nenese ovoce dobrého;« to zna
mená: mladý i starý, velký i malý, nízký i vysoký. Některé
neplodné stromy jsou vskutku vysoké; vzhůru pnou větve,
jako by chtěly růsti až do oblaků. A někteří lidé zlí podob
ně: vysoko se vyvyšují, vysoko povstávají, zdá se, jako by
chtěli růsti až do nebe. Ale uchrání je výše záhuby? Věru
nikoli! Ať je to jednotlivec bezbožník, ať je to společnost,
město celé. národ — sv. Pismo označuje jejich osud. Osud jed
notlivce: »Viděl jsem bezbožníka, velmi vyvýšeného a po
zdviženého jako cedry libánské,< praví žalm. Páně, »a šel
jsem tudy a hle, nebylo ho, a hledal jsem ho, a není nalezeno
místo jeho« (36, 35—36); osud společností: »Tehdy vyznám
jim,« praví Kristus o dni soudném, »nikdy jsem vás neznal,
odejděte ode mne, kteříž činíte nepravost« (Mat. 7, 23); osud
města: »A ty. Kafarnaum,« volal Kr. proti tomuto městu, »kte
ré jsi až do nebe zvýšeno. až do pekla budeš pohříženo;«
(Luk. 10, 15); osud národů: »Pravím vám,« řekl Spasitel, »že

Neděle sedmá po sv. Duchu.

189

bude odňato od vás království Boží, a bude dáno lidu přináše
jícímu užitky jeho« (Mat. 21, 43).
4. Strom konečně opadá, přichází zima a strom odpo
čívá: v zimě ovoce nenese. Podobně člověk: přichází zima,
kdy už nemůže konati ničeho, žádných skutků dobrých, žád
ného ovoce spravedlnosti; kdy tělo jeho ztuhne — tou dobou
rozumí se smrt. Smrt odpočinek! Blaze tomu, který odpočívá

©pospravedlivém
životě!
Dobrý
strom
jedobře
ošetřo
a chován i v zimě, v době odpočinku, aby z Jara zase vy
pučel k novému životu. Který člověk po životě spravedlivém
umírá, blaze odpočívá, u Boha mu uchystán je nový život!
Tak jsou si tedy podobni člověk a strom. Uvažujte o tom,
dr. v Kr., i dále, a uvažujte také o tom: jakým kdo z vás je
stromem, zda dobrým či zlým. Nechť všichni jste stromy dobe
rými, nechť u všech vás Spasitel nalezne dobré skutky! Amen.
FALEŠNÍ PROROCI.
„Pilné se varujte falešných proroků.“
Mat. 7, 15.

Výstraha, kterou pronáší božský Spasitel v dnešním sva
tém evangeliu, měla by se hlásati lidu každé neděle, ba kaž
dého dne: »Pilně se varujte falešných proroků!« Je těch faleš
ných proroků dnes tolik a konají tak hrozné dílo!
ned za časů Ježíše Krista byli. A povstávali v době pů
sobení apoštolů. Svatý apoštol Jan píše: »Mnozí svůdcové vyšli
na svět« (II, 7). A povstávali v dalších dobách. Ale tolik svůdců
k nevěře, tolik proroků falešných, jako je nyní, ještě nikdy na
světě nebylo. Nacházíme je už ve všech městech a osadách; na
cházíme je ve veřejných budovách, v dílnách... setkáváme
se s nimi 1 na ceslách... všude. Je třeba dobře se míti na
24,
B

4

Spasitel volá: »Hleďte, aby vás nikdo nesvedl« (Mat.

Drazí v Kristu, třeba dle napomenutí Páně bystře si je pro
hlédnouti. A proto chci dnes učiniti si předmětem své úvahy:
1. kdo jsou tito falešní proroci, 2. jací jsou, 3. jak přicházejí a
4. kam vedou.
+

L.Kdo jsou falešní proroci, před kterými varuje Spasitel?
Jsou to všichni, kteří hlásají učení, které odporuje učení
Ježíše Krista. Ježíš Kristus je věčná pravda a hlásal učení věč
né pravdy; kdo hlásá něco, co učení Ježíše Krista odporuje, je
falešný prorok. Nechť je to kdoJe; svatý apoštol Pavel praví,
1 kdyby to byl anděl — pronáší-li učení, které je na odpor
učení Ježíše Krista, je falešný prorok.
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A nyní pozorujme, co falešných proroků je nyní na světě!
Jsou to lidé. Nacházíme je ve všech stavech: mezi uče
nými i neučenými, bohatými u chudými, majiteli i dělníky,
mezi starými i mladíky ...

A je lo dále tisk:

noviny, časopisy, knihy...

Tyto

zvláště za nynější doby jsou velice nebezpečné: neboť kam ne
může člověk, tam pošlou tisk — noviny, časopisy... Tiskovin
za nynější doby chrlí se miliony na svělě mezi lid, a to denně
a přinášejí děsné dílo zkázy. Kazatel jeden pronesl v neděli,
když vystoupil na kazatelnu, slova: »Drazí v Kristu! Kdybych
byl ďáblem ...« maličko se odmlčel a lid dychtivě napjal po
zornost, co ta neobvyklá slova znamenají; a kazatel pokračo
val: »Kdybych byl ďáblem, myslíte, že bych vás dráždil, byste
se rouhali Bohu. činili nepravosti? Ne! Ale předplatil bvch
každému z vás nevěrecké noviny, aby vám každého dne naka
paly do duše jedu nevěry, a to ostatní všecko už by následo
valo samo!«
II. Pohlédneme nyní, jací ti falešní proroci jsou. Dvě vlast

nosti jejich vvtknu:

1. Jsousamio sobě ve věcech vččných pravd
úplnými nevědomci. Čo rozumím:věčnýmipravdami?

Rozumím pravdy v otázkách: proč jsem na světě? Kam jdu ži
votem“?Co je po smrti? Jaká je věčnost? Jak se mám chovati
vzhledem k věčnosti? V těchto otázkách žádný člověk nemůže
sám ze sebe podati jistého učení. Žádný — i kdyby to byl sebe
větší mudrc nebo učenec. O těch otázkách neví nikdo sám ze
sebe zcela nic jistého. Volají falešní proroci: Není Bůh! Není
duše! Není věčnost! Odkud to vědí? Kdyby tak byl nalezen dů
kaz, že není Bůh... to by bylo hluku na všech rozích ulic a
v celém světě... Ale to jsou všecko jen výkřikv do větru.
O věčných pravdách mohl jen Bůh sám, jen Spasitel, Syn
Boží, dáti nám poučení — a dal je. A to je věčná pravda —
té nevyvrátí žádný lidský rozum. Proto svatý Pavel píše
v epištole ke Kor.: (1. 2, 5): »Víra naše nezakládá se na moud
rosti lidské, ale na moci Boží.«

2. A druhé: Falešní proroci sami svým nevě

reckým nápadům nedůvěřují.

Kdybyste se mohli podívati do jejich nitra, viděli byste,
jak jiskra nejistoty je potichu hlodá.. . důkazem je, že tak
mnohý falešný prorok se časem v životě obrací přece ke Kristu.
A což teprve v hodině smrti!
Mám za to, že znáte jméno pověstného falešného proroka
franc., Renana. Vydal úplně nevčreckýspis proti Ježíši Kristu.
Francouzský spisovatel Gaston Vallier vykládá příhodu z jeho
života: Jednoho léta trávil jsem prázdniny v osadě, ve které
dlel také Renan. Chodívali spolu na procházku. Jednoho dne
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potkali na procházce prosebný průvod: v čele nesen kříž a za
ním několik set lidí s farářem. Když průvod se bral mimo ně,
Renan se zastavil, smekl před křížem a sklonil uctivě hlavu.
Když průvod přešel, zeptal se Vallier Renana, zdali před kří
žem smekl z náboženského cítění — to přece odporuje jeho
spisům. Řenan na to: >OÓ
ne! My se někdy pozdravujeme, je
nom že spolu nemluvíme.. .« Byl si Renan jist svou nevěrou“

Důvěřovaltomu? A ve chvíli i, kdy ležel pak na smrtelném
loži, Renan opětovně volal: »Měj se mnouslitování,

Bože, měj

se mnou
slitování.. .«
Ano, za života falešní proroci se ohánějí jako jistotou
svým falešným učením... ale v nejvážnější chvíli ukazují, že
nemají k tomu sami důvěru a hledají Krista...
III. A nyní třetí otázka: jak falešní proroci přicházejí?
Neřeknou vám: nevíme o věčných pravdách sami nic —
ale stavějí se, jako by všecko věděli a znali. Neřeknou, že
v nitru cítí nejistotu, ale stavějí se jako pevní vědci. Neřeknou
a nemohou říci, že v hodině smrti budou volati o smilování
toho Boha, kterého popírali, Krista, kterému se rouhali ...
stavějí se, jako by byli nade vše povznešeni.

„Přicházejí k vám v rouše ovčím;« řeklSpa
»Ale v nitru jsou vlci draví, pravíSpasitel.

sitel. Ano, v rouše ovčím — neukazují svého nitra.

Nebo co vlastně chtějí svými nevěreckými řečmi nebo spisy
dokázati? Chtějí dokázati, aby vás od Boha a Krista odvedli...
a tak vám rozsápali všecko to neskonalé milosrdné dílo Ježiše
Krista na vás: dílo vykoupení umučením a smrtí Páně.
Přicházejí v rouše ovčím: stavějí se, jako by vám nesli
světlo a nesou zmatky a tmu, stavějí se, jako by vám nesli

chléb pravdy a nesou vám štíra... Na oko se zdá vábné jejich
učení: hlásají buď plnou nevěru — že jste svobodni ode všech
ohledů na Boha; anebo hlásají falešná hesla, aby zmátli: že člo
věk může býti i bez náboženství poctivější, anebo že na tom
nezáleží, jaké má kdo náboženství, a podobná falešná hesla.
IV. A pohleďme konečně, kain falešní proroci zavádějí lid.

Předevšímje jisto, že ne do věčné

spásy.

Spasitel

řekl určitě: »Já jsem cesta a pravda i život. Žádný nepřichází
k Otci než skrze mne« (Jan 14,6). Skrze falešného proroka ne
dojdeš spásy — a kdyby to byl kdo byl.
za druhé: na věčnosti jsou jen dvě místa: vyvolení a

zavržení; když nedojde kdo vyvolení, pak mu zbývá věčné

zavržení.

Drazí přátelé, jen jeden příklad ještě uvedu. R. 1453 do
byl turecký sultán Mohamed II. města Cařihradu. Bylo hrozné
krveprolití a co nepobito, zavlečeno v otroctví. Mezi zajatci
byla vznešená dívka vynikající krásy, Irena. Mohamed si ji
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tolik oblíbil, že ji chtěl pojmouti za manželku a učiniti císařov
nou — jestli se zřekne Krista. A vymlouval jí a domlouvaljí.
Falešný prorok: na jedné straně ukazoval skvělou korunu
císařskou, na druhé vzdá-li se Krista... Dala se svésti. Vojsko
však chtělo se bouřiti pro tuto volbu sultánovu. A sultán učinil
toto: V určitý den postavena na hlavním náměstí Cařihradu
vysoká nádherná tribuna a všichni předáci i lid v určitou ho
dinu se tu shromáždili. A přišli sultán a Irena, nádherně oděná.
Sultán po třikráte se jí veřejně tázal: chce-li Krista se zříci
a chtíti Mohameda? A Irena třikráte zvolala hlasitě: »Chci!«
Poté jí sultán vložil císařskou korunu na hlavu a Irena postou
pila vpřed, by se ukázala všemu lidu. Mezitím však sultán za

jejími zády tasil meč asrazil jí hlavu.

v Kristu,
je ronečný výsledek díla falešných pro
roků:Drazí
ztráta
života to
věčného...
Chápete, jak jsou veliká a vážná slova Spasitelova: Pilně
se varujte falešných proroků!
Ó, milí přátelé, pilně se jich varujte! Pilně se varujte ta
kových lidí, pilně se varujte takových novin a časopisů a knib.
Nedejte se másti jejich ovčím rouchem. O vás tu běží — o váš
život, o vaši spásu věčnou! Bůh vám ji dej! Amen.
OVČÍ ROUCHO FALEŠNÝCH PROROKŮ.
„Přicházejí k vám v rouše ovčím, vmitřpak jsou
vlci hltavi.“*
Mat. 17, 15.

Velice důraznou výstrahu pronáší Kristus Pán v dnešním
sv. evang.: »Pilně se varujte falešných proroků!« Ti falešní
proroci povstávali už za časů Krista Pána; a povstávali u veli
kém množství za časů apoštolských, 1 dále ve všech dobách
pozdějších, a povstávají i za nynější doby: mysami vidíme,
jak se všech stran nás obkličují a mezi nás se vtírají. A budou
povstávati až do skonání světa; nebo Kristus Pán sám předpo
věděl, že i přede dnem soudným ještě budou chtíti svésti lid.
»Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoťfjest Kristus, anebo tam
to, nevěřte. Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci. «
A hroznou zkázu ti falešní„proroci vždycky působili a pů
sobí; ať jen na jedno upozorním: koho se jim podaří od víry
Kristovy svésti, je ztracen; neboť pravil Kristus Pán: »Kdo
pak neuvěří, bude zatracen.«
Ale jedna věc je při tom potěšitelná. Kristus Pán ne
zanechává nás jako slepé proti těm falešným prorokům, že
bychom snadno mohli býti od nich podvedeni a svedeni; udává
nám znamení, podle kterého všecky ty falešné proroky po
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k vám v rouše ovčím, vnitř

pak jsou vlci hltaví«

Tedy v rouše ovčím. Jaké je to roucho? Patrně roucho
zcela nevinné, roucho, které má zakrýti jich zlé úmysly. Já
vás dnes na to ovčí roucho falešných proroků upozorním; když
se rozhlédnete i po našich falešných prorocích, kteří za ny
nější doby ve vlasti naší povstávají, poznáte je také u nich.
*

Falešní proroci přicházejí mezi lid jako nejlepší přátelé
lidu; v rouše úplně nevinném a dobrém — v rouše právě ovčím.
1. První takové roucho jejich je roucho světla. Přicházejí tak,
že chtějí lidi osvítiti, že jim přinášejí skutečné světlo. Říkají
si také osvícenci; a těm, kteří se neřídí dle jejich učení, říkají

zatemnělci, tmáři — tento název vrhají právě na nás, katolíky.
Na toto roucho jejich, na to světlo, dají se mnozí opravdu
zlákati; vždyť každý chce býti osvícený, žádný nechce býti
tmářem a zatemnělcem.
Ale podívejme se, m. př., na to jejich ovčí roucho, na to
světlo jejich, které prý přinášejí, z blízka.
——Přinášejí světlo, jak praví; chtějí vás osvítiti svým učením

víry. To znamená tolik: že tedy učení Kristovo je tma, víra
Kristova že zatemňuje, Kristus že tedy byl šiřitelem tmářství.
Nechci poukazovati k rouhavosti těchto myšlenek, ale jen pou
kázati k jejich nesmyslu. Kristus nám přinesl učení o Bohu,
o církvi, o životu věčném; učení své dokázal nesčetnými zá
zraky, kterých dosud nikdo nedovedl popříti a kterých nepo
pírali ani učení fariseové, protožeje sami viděli; a jen, že ze
zpupnosti nechtěli uznati takového Spasitele. který vyšel z chu
dobné chýše, říkali, že ten Kristus má ďábla a ty zázraky že
koná z moci ďábelské. Kristus mohl tedy právem o sobě říci:
»Skutkové, kteréž já činím, svědectví o mně vydávají, že mne
Otec poslal« (Jan 5,36); a mohl právem volati: »Já jsem světlo
světa; kdo mne následuje, nechodí ve tmě« (Jan 8, 12). Kristus
jediný měl moc a vlastnosti, aby nám světlo víry rozsvítil.
A nyní tedy přicházejí mnozí, kteří říkají, že oni mají světlo,
a co Kristus učil, že je temnota. Nevypadá to, m. př.,opravdu
jako bláznovství? Odkud pak anebo čím pak to dokáží,že ty
jejich myšlenky o Bohu, o věčnosti (ať už toho Boha a tu věč
nost zapírají anebo si je malují v mysli jakkoli proti učení
Kristovu), že vše to je pravda? Snad také zázrakem nějakým
to dokáží? Anebo snad jsou tak moudří, že prohlédli věčnost
a všecka tajemství života?
A pohlédněte dále, co falešných proroků přichází; a

každý sám o sobě hlásá, že má pravé světlo,

a ostatní že ne; tisíce povstalo dosud falešných proroků a ti
síce tedy světel pravdy — a jeden druhému odporuje. Po
13-11
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vstal Luther, povstal Kalvin, povstal Hus, povstali jiní a jinl,
a každý hlásal: já mám pravdu; a každý druhého prohlašo
val za lháře, a tmáře, a křivověrce. Povstali přemrštění učenci
a učili, že lid jsou bohové, protože prý jsme částí božstva; a
zase nyní učenci někteří hlásají, že prý jsme zvěř — a jeden
druhému se směje, že je poražen temnotou a hloupostí.
To je tedy to světlo jejich. Je to opravdu světlo? Je to
zmatek, a ještě lépe řečeno, bláznovství, jak už sv. apoštol
Pavel to napsal v ep. k Řím.: »Zatemněno jest nemoudré
srdce jejich, nebo pravíce se býti moudrými, učinění jsou
blázny (I, 21—22).

Nazývají sebe osvícenými, a vpravdě mají v srdci tmu:
»zatemněno jest nemoudré srdce jejich!« Ale rádi to roucho
světla na se berou, jeť to nevinné ovčí roucho, kterým chtějí
lidi zlákati od pravého světla, Ježíše Krista.
Nedejme se tedy jimi mýliti! A když k vám někdo přijde,
že vás chce osvítiti u víře, anebo když vám pošlou knihu, časo
pis, kde s velkou okázalostí je psáno, že vás chtějí osvěcovati
a poučovati, abyste nevěřili té římské církvi, která prý vás
učením Kristovým zatemňuje, pomyslete si své; vzpomeňte, že

to je jejich roucho ovčí,ve kterém přicházejí, ale uvnitř

že jsou

vlci

hltaví.

Názvemsvětlanedejte se u nich

mýliti: sv. ap. Pavel praví, že také ďábel béře někdy na sebe
podobu anděla světla, aby jiných nakazil.
2. Druhé roucho, ve kterém přicházejí falešní proroci, je rou
cho svobody.

Roucho také docela krásné a nevinné, právě ovčí roucho.
Hlásají. že oni chtějí z vás učiniti lidi svobodné, abyste mohli
svobodně mysliti. mluviti, jednati. Nevěřte kněžím, to zna
mená: nevěřte Kristovi: co učí o soudu, o trestu na věčnosti,
není pravda, nevěřte tomu; chtějí vás tím jen otročiti. stlačo
vati — my máme pravou svobodu! A také se nazývají tito fa
lešní proroci svobodaři, svobodomyslníky (liberály) ve víře.
|
Zlákají také na to mnohé. Kdo pak by nechtěl býti svo
boden? Kdo by chtěl být otrokem?
Hleďte, ovčí roucho! Docela krásné a nevinné.
Ale prohlédněme si zase to roucho z blízka. Především:

je to pravda, že nám ti lidé chtějí dáti svo
bodu a zbaviti nás otroctví, když nás zbaví
naboženství

Kristova?

Je to úplnálež.Neboťkdyby

všechen lid zbavili Kristova náboženství, jaké by to mělo ná
sledky? Nastala by ta slibovaná zlatá svoboda? Právě na
opak: nastalo by otroctví. Nebo pak, když by se nikdo nebál
Boha, pak by se musil báti člověk člověka; pak by člověk
silný bez milosti zotročoval slabého; člověk bohatý byl by
pánem a druzí by byli otroky. Vrátily by se časy podobné, jako

Neděle sedmá po sv. Duchu.

195

byly za dob pohanských. kdy lidé neměli víry Kristovy:
byli tu páni a byli tu otroci, a s otroky nemilosrdně a beze
všeho citu nakládáno.
Snad někdo zde namítne, že nynější veliká vzdělanost na
světě by toho nedopustila, aby zase vznikly tak příkré roz
díly mezi lidem, aby byli páni a otroci. Ale ta námitka je
úplně jalová; podívejme se jen sami, jak právě za nynější
doby otroctví takové nastává: podívejte se do Anglie, kde
Kristova víra od dávné doby krutě je potlačována a kře
sťanská láska dávno potuchla: jsou tam boháči, kteří ani
mnohdy nevědí, jak mnoho mají všeho bohatství, a vedle nich
jsou zástupy bídného lidu, kteří hynou hladem, kterým není
ani dopřáno drobtů, se stolu těch boháčů padajících. Podí
vejte se tam na továrny a závody, kde není křesťanské víry
a lásky, a uvidíte boháče, a kolem nich zástupy otroků, kteří
tělem i krví jim bídně slouží. A jestliže mi někdo namítne, že
i v zemích křesťanských, kde Kristova víra zavládá, takové
poměry v továrnách jsou, odpovím mu: tím není vinna Kri

stovavíra, tím je vinno právě nedbání

Kristovy

ví

ry. Kristovo učení je učení lásky, a láska nevede k zotročo
vání.
Taková tedy svoboda by nastala, kdyby se mohla od
stranti Kristova víra se světa; bylo by to vpravdě zotročení
lidu a vláda silnějších a bohatších.

Ale obraťmese také na víru Kristovu: je to otroctví,

co nám tato víra ukládá —jak to ti falešní

proroci

hlásají?

Právě naopak: »Pravdaosvobodívás,«

pravil Kristus Pán (Jan 8, 32). Ta přikázání Boží, která nám
víra Kristova ukládá, nedělají z nás otroky: proč je považo
vati za pouta, za obmezování? Právě ta přikázání vedou nás
ke pravé svobodě: abychom nebyli otroky půdy zemské,

©otroky
náruživosti.
otroky
zvířecích
nápadů!
Jetoomyl
a
hrubý blud, když kdo hlásá, že Boží přikázání vedou k zotro
Kdo se přestane klaněti Bohu. ten se potom klaní něja
—čení.
kému
zlatému
teleti,
aťjetolakomství
anebo
jakák
ohavnost, a to je pak otroctví. A namítá-li kdo, že víra Kri
stova nedovoluje u věcech víry volně mysliti, víru jakkoli si
měniti a to že je tedy přece otroctví, pak mu odpovím, že
by dle toho musila býti také otroctvím věta, že dvakrát dvě
jsou čtyři: to se také nedá volně měniti! Pravda je jen jed
na, a míti pravdu není otročením.
3. Třetí roucho ovčí, do kterého se falešní proroci odívají,
aby hd svedl, je roucho upřímného přátelství.

Přicházíme, abychom vás poučili; máme o vás starost, chce
me vás učiniti šťastnými. Tak říkají.
13+
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Krásná to slova! A mnozí dají se jimi zlákati; vždyť kaž
dý chce být šťastný! Ale vpravdě tato slova jsou jen ovčí
roucho: těm falešným prorokům jedná se o něco jiného, než
o štěstí lidu, jedná se jim o jich vlastní prospěch: »uvnitř
pak jsou vlci hltaví«! Jaký prospěch tu hledají“

1.Chtějízískati

lidi. Aťuž pro jakýkoliúčel:buď

2 Chtějícírkev

zničiti —toťdruhýúčeltěchfa

aby ten lid se za nimi hrnul, aby od něho cokoli vyzískali,
aby od něho měli slávu a pod., zkrátka: své dobro zde hledají
a ne dobro lidu. Jako ta liška v té pohádce: Pojď blíž ke mně,
volala na kachnu: nepluj po rybníce, utopíš se tam, já ti po
mohu! A tak falešní proroci lákají: to Kristovo náboženství,
ve kterém žijete. ta církev, ve které trváte, je vám na škodu,
utonete v ní, poplujte k nám! A běda, kdo se dá svésti, pak
ozná to štěstí. Namlouval kdysi takový svůdce, prorok fa
ešný, osobě jedné hladce a krásně: Nevěř kněžím, není žád
ný hřích, žádné peklo, tím jen straší; užívej života, jak je ti
libo .. . A osoba dala se svésti a poslechla — ale zanedlouho
poznala, do jakého štěstí ten člověk ji uvrhl. Tu se jednalo
o nevinnost a poctivost; ale dalo by se jiných příkladů uvésti
mnoho a mnoho, jak falešní proroci lidi svádějí od víry Kris
tovy, aby jich pak mohli využitkovati.

lešných proroků. Chtějí, aby lid od církve odpadl; nebo ta
církev jim překáží: stále napomíná, volá, káže, hrozí... proto
ji chtějí umlčeti, aby pak měli volno. Činili tak všichni falešní
proroci, ať se jmenují jakkoli, ať Arius, ať Luther... U nich
právě naplnila se také slova Páně: »Tehdy řekl-li by vám kdo:
aj, tutoť jest Kristus, anebo: tamto, nevěřte!« Ukazovali Krista
jinde, než je — nejraději ovšem u sebe.
To je tedy to ovčí roucho falešných proroků: roucho světla.
svobody, přátelství, do kterého se odívají.
»Pilně se varujte falešných proroků, « volá Kristus Pán
v dnešním sv. evangeliu, a já ke konci řeči své vám připomí
nám: »Přicházejí k vám v rouše ovčím, uvnitř pak jsou vlci
hltaví.« Za to však věrni buďte dobrému pastýři svému, Ježíši
Kristu, který i život svůj obětoval za vás! Amen.
NĚKTERÉ NAUKY FALEŠNÝCH PROROKŮ.
„Pilně se varujte falešných proroků.“
Mat. 7, 15.

Rozmilí v Kristu, to napomenutí Krista Pána, kteréž dáno
bylo, jak jsme právě slyšeli ze sv. evangelia, učedníkům:

»Pilněsevarujtefalešných proroků platnostmá

až dosaváde velmi velikou. Neboť i za dnešních dnů povstává
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na světě mnoho falešných proroků, kteří nám jiné učení hlá
sají, než nám hlásal náš Spasitel; přichází k nám mnoho svůdců
v rouše beránčím, kteří nás odloučiti chtějí od jediné pravé
viry a od dobrých mravů.
Pilně se proroků takových varujte! Nedejte se jimi nikdy
svésti — a kdyby sebe hladčeji mluvili, sebe úlisněji k vám se
měli: nevěřte jim; nemíní s vámi dobře, jakož sami nejsou
dobří, neboť sám Spasitel o nich praví, že »uvnitř jsou vlci
hltaví« a skutkové jejich jsou zlí.
Chci vás dnes, rozmilí v Kristu, upozorniti na některé na
uky těchto falešných proroků, jimiž se snaží svésti lid, a uká
zati vám, kterak jsou nepravy a lživy.
*

1.»Vírajakovíra«praví jedni proroci falešní;
lhostejno jest, ve které víře člověk žije, v každé můžeme býlh
spaseni.

Zdali tomu tak, rozmilí v Kristu?
Kdyby tomu tak bylo, k čemu by byl Kristus Pán hlásal
evangelium“ Proč by byl vysílal sv. apoštoly do celého světa,
aby učení jeho božské hlásali všem národům? Mohl zajisté Spa
sitel říci: žid budiž židem, pohan pohanem — v každé víře mož
no spasenu býti!
eč nepravil tak Kristus Pán; ale pravil naopak: »Já jsem

cestaa pravdai život.Žádný nepřicházík Otci, než
skrzemnec (Jan14,6);»Kdonevěří, již Jest odsou

zen, nebnevěří ve jménu jednorozeného Syna

božího« (Jan 3, 18).A jindy ještě pravil, když vysílal apoš
toly k národům: »Jdouce po všem světě, kažte evangelium vše
mu stvoření. Kdož uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdož

pak neuvěří,

bude zatracene« (Mat.16,15—10).

Ne tedy každou víru prohlašoval Kristus Pán za jednostej
nou a Ihostejnou; ale učil, že jediné evangelium, kteréž On
hlásá, vede ke spáse.
A slyšme dále, kterak sv. apoštolové o tom učili. Sv. Petr
po seslání Ducha svatého kázal neohroženě v Jerusalemě Ježíše
Krista ukřižovaného, a když pohnán byl proto před soud vele
kněží, pravil památná slova o Ježíši Kristu: »Není v žád

ném jiném

spasení;

neboťnení jiného jména pod ne

bem daného lidem, skrze kteréž bychom měli spaseni býti«

(Skut.ap. 4, 12).A sv. Jan praví: »Kdo odstupujea
zůstávávučení
Kristově, nemá Boha« (II.9).Ane
sv.
Pavel dokonce
volá: Kristovo.
»[sou někteří,
již vás nepokojí a chtějí
převrátit
evangelium
Alekdyby...andělsne

bekázalvám (něcojiného) mimoto,cojsmevám

kázali proklatbudď...aopěčt pravím: Jestliže
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by vám kdo (co jiného) kázal mimo to, což jste

přijali,

proklat

buďe (Gal.1, 7—9).

Hle tedy: sv. apoštolové jasně učí, že není víra jako víra.
ale že jediná víra Kristova vede ke spáse. Lháři jsou tedy oni
falešní proroci, kteří namlouvaji, že Ihostejno jest, které víry
se přidržíte; a kdyby k vám přišli sebe hladšeji, v rouše sebe
lákavějším, beránčím, nevěřte jim; uvnitř jsou zajisté vlci
hltaví.

2. Jiní falešní

proroci hlásají:

Člověknepotře

buje žádného náboženství, jen když je spravedhvý a poctivý.

Připadají mi tu na mysl slova kteréhosi pošetilce, kterýž
pravil: »Netřeba strojiti vodovodu a klásti vodních rour ke
kašnám; jen když je v kašnách dosti vody!«
Zdaliž jest, rozmilí v Kristu, spravedlivost a poctivost
možna bez náboženství? Sotva tomu dáme. Spravedlivost a
poctivost musí se prýštiti z jedině
pravého náboženství,
musí se zakládati na Božich přikázáních. a pak jsou pravou
spravedlivostí a poctivostí.
Leč někdo snad tu namítne: vždyť i rozum pouhý dovede
určiti, co je spravedlivého a poclivého, a co nikoli; že na př.
krádež, loupež, vražda jsou skutky nespravedlivé a nepocti
vé, již sám rozum námpraví. Než, přátelé drazí, rozum lidský
jest velmi chabým a nejistým měřítkem poctivosti. Všimněme
si jen, kterak nestejně a nesprávné rozumem spravedlivost
bývá určována. V některých krajinách mají zavedenu tak zv.
krevní mstu, a urážku rodině učiněnou mstí vraždou; zdali na
zveme toto jednání spravedlivým a poctivým? A přece v oněch
krajinách za spravedlivé zcela platí. Mezi Turky rozšířena zá
sada, že dobrý skutek jest, usmrtiti křesťana-psa (jak křesťany
nazývají), a čím kdo více jich usmrtí, tím větší zásluhu si při
čítá, tím se má za spravedlivějšího; zdali i my takovou spra
vedlivost uznáme? Souboj, u nás tolik rozšířený, pokládají
velmi mnozí za věc zcela spravedlivou a za boj zcela poctivý;
zdali i my jim přisvědčíme?
Hle, rozum lidský divně spravedlivost mnohdy určuje!
A což teprv říci mám o jednotlivcích, kteří bez náboženství
pouhým rozumem svým poctivost a spravedlivost si ustano
vují; každý, i sebe horší člověk má se za spravedlivého a po
ctivého. Zeptejte se lichváře, který nemilosrdnými úroky dluž
níka připravuje o majetek a přivádí jej i na žebráckou hůl,
zdali je poctivý — co vám odpoví? Odpoví, že poctiv jest, je
likož, jak doloží vám, nikoho nenutí. aby od něho vypůjčoval.
Zeptejte se podvodníka, který šidí jiné na míře a váze, zdali
soudí o sobě, že jedná poctivě; odpoví vám jistě, že soudí a
doloží, že v obchodě dlužno vydělávati peníze, jak se dá. Ze
ptejte se zloděje, kterak o svých krádežích' soudí, a řekne
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vám, že správně jedná, jelikož, když nemá, nutno mu bráti,
kde možno.
Poctivost a spravedlivost rozumem určovaná není pocti
vostí a spravedlivostí pravou; nutno jest, aby z náboženství —

a to z jedině pravého náboženství Kristova —
vycházely, aby řízeny byly přikázáními Božími. A kdo tedy

praví,
nepotřebuje
jen když
JS spra
vedlivýžea »člověk
poctivý,«
mluví tak náboženství,
nesprávně, jako
kdyby
řekl:

člověk
nepotřebuje
jazyka, jenduše,
kdyžjenmluví,
jen když
dýchá, nepotřebuje
když nepotřebujeplic.
myslí; a takový
člověk je lhář, jest falešný prorok, Jehož se varujte.
Že však bez náboženství a bez víry nelze vůbec dojíti spa

sení, pravil zřejmě Kristus Pán: »Kdo nevěří, již Jest
odsouzen« (Jan 3, 18).

3. Jiní ještě falešní proroci hlásají: Bůh

jest nejvýš

dobrotivý;

není tedy možno,aby kohood

soudil na věky.

Než, rozmilí přátelé, už ve Starém Zákoně praví Duch
svatý: »Padne-li strom na poledne aneb na půlnoc, na kteréž
koli místo padne, tam bude« (Kaz. 11, 3); to znamená: v jakém
stavu člověk zemře, v takovém zůstane věčně; zemře-li v hří
chu, věčně zůstane v hříchu a trestu; zemře-li svatý, věčně zů
stane svatým. A Kristus Pán pravil, že při posledním soudu
řečeno bude nespravedlivým: »Odejděte ode mne do ohně

věčného

Zdali tedy jest pravda, co praví tito falešní proroci, že
Bůh na věky nikoho neodsoudí,Jelikož jest nejvýš dobrotiv?
Leč ještě s jiné stránky možno včc uvážiti. Bůh tě neod
soudí do věčného trestu, ale kdo tě k němu odsoudí, jsi ty
sám. Bůh ti dal svobodnou vůli, abys volil dobré aneb zlé,
nebe aneb peklo; a volíš-li zlé, sám si volíš peklo, sám jsi vi
nen věčným trestem. Nepříčí se tedy věčnýtrest Boží dobrotě:
Bůh nezavrhuje sám nikoho, vždyť i Syna svého jednorozené
ho na svět poslal, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný.
To jsou, rozmilí přátelé,jedny ze mnohých nauk, jež hla
saji za našich dnů falešní proroci. Učení jejich jest na pohled
velice hladké a sladké, a mnoho — přemnoho, bohužel, jest
těch, kteří se dávají svésti. Vy se jich varujte: držte se vždy
učení Spasitele svého, Ježíše Krista, kterýž sám o sobě pravil:

>Já jsem cesta a pravda i život« (jan 14, 6); »kdo O
slovo
B)
a
věří
tomu,
kterýž
mne
poslal,
má
život
věčný«
(
Jan
5,
23). Amen.
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UČENÍ FALEŠNÝCH PROROKŮ, ŽE NENÍ BOHA
JEST NESMYSLNÉ A ZLOMYSLNÉ.
„Pilně se varujte falešných proroků.“
Mat. 7, 15.

Kristus Pán varuje v dnešním sv. evangeliu před faleš
nými proroky: »Pilně se varujte falešných proroků!«
Tato důrazná výstraha Páně i za nynější doby má řeve
likou platnost. I za nynější doby jest přemnohoproroků fa
lešných, kteří hlásají falešné učení; hlásají jmenovitě, že
není Boha, že člověk nemá duše, že po smrti není žádného ži
vota; a že tedy každý člověk na světě může žíti, jak mu jen
volno a milo, a přičiniti se, aby co nejvíce užíval.
Učení své hlásají falešní proroci slovem, knihami, novi
nami. . jak vůbec jen mohou.
Chci vám, přátelé drazí, o jednom z učení těchto faleš
ných proroků dnes vykládati, o tom totiž: že není Boha; a
ukáži vám, že toto učení jest
1. nesmyslné,
2. zlomyslné.
*

1.Učení proroků falešných, že není Boha,
jest

učení nesmyslné. Proč?
Otažme se jen: není-li Boha, odkud tedy vzal se svět?
Odkud slunce, měsíc, hvězdy. odkud země naše, odkud se
vzaly na zemi naší rostliny, zvířata, lidé?
Falešní proroci odpovídají na to, že všecko samo se udě
Jalo. Jak nesmyslné jest to učeni! Kdyby školák maličký uka
zoval nám knihu a řekl by, že sama se vytiskla, že písmenky
samy do knihy se srovnaly, pokládali bychom to za pošetilý
dětský napad; kdyby někdo ukazoval na jakýkoli dům vysta
věný, a tvrdil by, že dům sám se udělal, nebrali bychom to
hoto výroku jeho doopravdy; kdyby někdo ukazoval na ho
diny a tvrdil by zcela doopravdy: kolečka se sama udélala a
sama se sestavila, pokládali bychom člověka toho za blázna:
a hle, falešní proroci chtěli by namluviti, že všechen ten krás
ný svět sám se udělal!
Patřte na kvítí polní; ze semínka vyrůstá bylina, roste
ovšem sama: ale kdo pak dal do semínka tu sílu, že z něho vy
růstá bylina“ a odkud se vzalo semínko anebo první bylina na
světě? Samo že se to semínko první aneb ta bylina první
udělala?
Ve společnosti jedné vykládal kdysi mladík jakýsi polo
vzdělaný s velikou drzostí, že není Boha, žze v přírodě všecko
samo se dělá. [ položila mu přítomná paní jakási tuto otázku:
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o“ a

»Když tedy všecko samo se dělá, povězte mi, co bylo na světě
napřed; vejce-li anebo slepice?« — »Nejprve vejce.« odpově
děl mladik; »neboť z vejce líhne se slepice.« — »A odkudse
vzalo první vejce?« tázala se dále paní. — Mladík se zarazil,
a rychle se opravoval: »Nejprve byla slepice, neboť slepice
snáší vejce.« — »A odkud se vzala první slepice?« tázala se
zase pani. — Mladík na to už nedovedl odpověděti; tvrditi, že
slepice první sama se udělala aneb že první vejce samo se udé
lalo, zdálo se mu býti přece příliš pošetilým. Paní pak vhodně
mu dodala: »Povím vám, co bylo napřed; napřed byl Bůh,
který stvořil buď slepici neb vejce, a z toho dále se ptactvo
toto množilo.«

Ale proroci falešní mají ještě jinou vytáčku: svět prý byl
pořád — jest od věčnosli.
Nejprve se otažme: byly rostliny, zvířata a lidé na naší
zemi od věčnosti? Nebyli — nemohli ani býti, proč? Jest do

kázáno, že naše země nebyla vždycky jako je nyní: tvrdou,
vychladlou zemí, ale že byla před časy žhavou, roztavenou,
jako je dosud slunce, a na té nemohlo býti ani rostlin ani

zvířat.
A pohlédněme dále: naše země obíhá kolem slunce; slu
níčko denně vychází a zapadá. A jako naše země i všecky

hvězdičky pohybují se, každá svou cestou. Je jich nesmírné
množství, miliony a miliony, a jsou to veliké světy — daleko.
vělší než naše země. Všechen ten svět je jako ohromný stroj,
který se pohybuje, ohromné hodiny, které jdou. Ale jedna věc
jest při tom důležita: jest úplně jisto, že tento stroj se jednou
přestane pohybovati: sluníčko nebude vycházeti a zapadati
jako nyní, hvězdičky přestanou obíhati svými cestami, zkrát
ka, že nastane konec světa. A když nastane jednou konec
světa, musil také svět míti začátek; kdyby svět byl býval od
věčnosti, jako učí falešní proroci, byl by už dávno konec jeho
musil nastati!
Hle, přátelé drazi, jak nesmyslno je tedy učení falešných
proroků, že není Boha. Celá příroda nám hlásá, že Bůh jest:
svět je jako kniha a každá hvězdička jako písmenkou, která
hlásá, že je Bůh; svět je jako veliká budova, a tato budova
zřetelně učí, že ji vystavěl stavitel všemohoucí; svět je jako
veliký stroj a ten nám hlásá, že jest umělec nejvýš moudrý,
který jej zřídil, že jest Bůh.
Však nejen příroda nám hlásá, že Bůh jest; Bůh sám také
se mnohdykráte zjevil. Zjevil se hned prvému člověku; zjevil
se dále jmenovitě v Ježíši Kristu, který přemnohými zázraky
ukázal moc Boží; a zjevuje se až dosud tím, že všecko řídí a
spravuje, tim, že jmenovitě rouhače a popírače své nápadně

trestá.

—...
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Za času revoluce francouzské povstali kdysi ve shromaž
dění bezbožníků tři muži. aby se proti všemu náboženství a
Boh hanebně rouhali. Prvý posmíval se náboženství katolické
mu a článkůmvíry naší — v řeči celou hodinu trvající; druhý
tupil hanebně církev, papeže a biskupy; třetí konečně povstal
a odvážil se i dotknouti se přímo samého Boha, a volal zbě
sile: »Nyní vám podám důkaz, že není Boha. Vyslovím spoustu
potup a nadávek proti Bohu a směle jej tak výzvu; budete
pak musiti sami doznati: kdyby byl Bůh, musil by mne při ta
kovém rouhání .. .« Ale dále nedomluvil; zbledl náhle, z úst
vyhrnul se mu proud krve a v krátké chvilce byl mrtev. Chtěl
asi doložiti: »musil by mne Bůh při takovém rouhání ztrestati«
—a Bůh jej potrestal. Vyplnilo se na něm, co praví sv. apoštol
Pavel ve své epištole ke Galatským: »Nemylte se, Bůh nebývá
posmíván!« (6, 7).

Nesmyslno jest učení falešných proroků, že není Boha:
2. Ale učení to jest i zlomyslno.

Proč zlomyslno? Poněvadž tím učením falešní proroci je
nom klamou lid — sami, i kdyby sebe více se chvástali, že jsou
o své nevěře přesvědčeni, dobře cítí, že lhou, že není tomu tak,

jak učí.

Viděti to nejlépe v čas nebezpečí a zvláště v čas smrti —
jak potom Boha sami hledají a mají-li dosti odvahy, aby se
veřejně přiznali k tomu, že dříve bloudili a lhali, prohlašují
1 veřejně a rádi, že Bůh jest.
Jeden z největších nevěrců a popíračů Boha, co na světě
byli, byl německý spisovatel Jindřich Meine. V ydal mnoho
spisů, plných nevěry, a mnoho lidí k nevěře sváděl a také
svedl. A hle, když těžce onemocněl a smrt mu hrozila, jinak
mluvil a soudil. Navštívil jej jeden přítel jeho a tomu Heine
pravil takto: »Věřte mně, příteli — neboť Jindřich Heine vám
to praví na smrtelném lůžku — po dlouholetém zralém uvažo
vání a přemýšlení dospěl jsem k té jistotě, že jest Bůh, soudce
našich skutků, že duše naše jest nesmrtelná a že po smrti je
život, ve kterém dobré bude odměněno a zlé potrestáno — ano.
to vám praví Jindřich Heine, a měl-li jste kdy o těch věcech
pochyby, odvrhněte je.« A potom dodal ještě: »Jsou ovšem
blázni, kteří, když po celý život svůj v bludu trvali a bludy
hlásali slovem i skutkem, na konci života nemají odvahy, aby
se veřejně přiznali, že tak dlouho mohli v bludu býti; já však
otevřeně vyznávám: byl to nešťastný blud, ve kterém jsem
tak dlouho trval; nyní vidím jasně, a kdo mne zná, kdo mne
vidí, potvrdí, že to nepravím z úzkosti, nýbrž při jasném roz
umu.« Ve své poslední vůli také napsal: »Umírám, věře v jed
noho, věčného Boha, stvořitele světa, jehož milosrdenství pro
nesmrtelnou duši svou se doprošuji. Lituji, že jsem ve svých
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spisech o svatých věcech často tak nevázaně mluvil.«
Na smrtelném lůžku, kdy jest čas velice vážný, přiznával
Heine, že lidi klamal a sváděl.
A takových případů přihodilo se již nesmírně mnoho! ©
V Americe, ve Spojených státech, onemocněla jednomu
plukovníkovi dceruška. Plukovník byl všeobecně znám jako
zatvrzelý nevěrec a nepřítel náboženství; manželka jeho však
byla zbožná a dcerušku zbožně vychovávala. Bylo to roku
1539 v noci ze dne 12. na 13. listopad, kdy dcerušce v nemoci
se přitžilo a blízko byla smrti. V tomto vážném okamžiku za
volala dceruška k sobé otce, vzala jej třesoucí rukou za ruku

a pohlížejíc naň zakalenýma očima,pravila mu tiše: »atínku.

za chvilku zemru; prosím vás, povězte mi nyní, čemu mám vě
řiti: co vy jste mi říkával, že není Bůh a po smrti život, anebo
co mi říkávala maminka, že je Bůh a po smrti že budeme dále
živi?« Plukovník byl otázkou touto jako hromem zasažen. Za
chvěl se a po maličké chvilce počal slzeti a nakloniv se k dce
rušce umírající, pravil: »Má dceruško drahá, věř jenom tomu,
čemu tě učila tvá maminkal!«
Hle, ve vážném okamžiku smrti svého dítka přiznal plu
kovník, že bloudí a jiné klame.
Ale dokud jsou živi a zdrávi, a ruka Páně se jich nedo
tkne, falešní proroci drze hlásají nevěru a lid zlomyslně kla
mou. Jsou jako ďáblové, kteří chtějí víru v Boha úplně vy
mýtiti a všecky přivésti do věčné záhuby.
A proto pilně se jich varujte! »Pilně se varujte falešných
proroků, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím, uvnitř pak jsou
vlci hltaví!«
A kdykoli takový prorok falešný k vám přijde,ať osobně
anebo v knize anebo v novinách, odmítněte ho rozhodně, vo
lejte mutak, jak zaslouží: Odejdi ode mne, satane!
Zachovejme si vždycky víru pevnou a čistou; přidržujme
se vždyckv Spasitele svého, Ježíše Krista, který za nás trpěl
a zemřel. »Pane, ke komu půjdeme,«< pravil kdysi Petr ku
Kristu Pánu, »tyť máš slova života věčného« (Jan 6, 69). K fa
lešným prorokům pro víru nechoďme, ale držme se té víry,
kterou nám hlásal a zanechal náš Spasitel. A ta víra také
oblaží nás v životě nynějším i na věčnosti. Amen.
POUZE KRISTUS.
„Jeden jest mistr váš ... jeden jest vůdce váš,
Kristus.“

+- Mat. 23, T—10.

Kristus Pán hlásal nebeské, věčné pravdy. Ale věděl, že
v budoucích dobách budou povstávati falešní proroci, kteří bu
dou hlásati učení jeho slovům odporující, a ti falešní proroci
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že budou přicházeti k lidem v rouše ovčím, aby je svedli, to
znamená v rouše, jako by podávali pravdu, jako by podávali
světlo, ba jako by podávali spásu. »Povstane mnoho proroků

falešných... povstanou falešní Kristové < tak předpověděl
sám výslovně. A proto před těmito falešnými proroky pronesl
důraznou výstrahu, jak jste slvšeli z dnešního sv. ev.: »Pilně
se varujte falešných proroků, kteří přicházejí k vám v rouše

ovčim, ale uvnitř jsou vlci draví.«
Dr. v Kr., proroctví Páně se naplnilo: za všech dob vysky
tovali se falešní proroci, kteří sváděli; a vyskytuji se i dnes
— dnes je vidíme všude: v domech soukromých i ve shromáž
dění, v novinách a knihách .. . a všichni se snaží, aby učení
Kristovo ze srdce lidí vyrvali a aby do duše lidí naseli učení
Jiné, učení své.
Chci dnes pro vaši výstrahu učiniti úvahu: koho poslou
chati, Krista či lidí? A k tomu cíli promluvím o těchto třech
otázkách: Kdo je Kristus a kdo jsou lidé? Jaké učení podává
Kristus a jaké lidé? Kam vede nás Kristus a kam lidé?
*

I. Kdo je Kristus a kdo jsou hdé.
Kdo je Kristus. Sám na to odpověděl: je Syn Boží. Znáte
jeho výroky: »Já a Olec jedno jsme« (Jan 10, 30); »Kdo vidí
mne, vidí i Otce« (Jan 14, 9). Opětovně a výslovně Pán učil,
že je Syn Boží. A slova svá potvrdil nesčetnými divy: na jeho
slovo utišila se bouře na moři, rozmnožily se chleby, prchaly
nemoci, prchala i smrt. Nebe i země vydaly o něm svědectví;
s nebe slyšán opětovně hlas: »Tento jest Syn můj milý.« A po
slední veliký div, zmrtvýchvstání Páně, svědčí jasně o tom,
kdo je Kristus: Syn Boží!

A kdo jsou lidé? Čo je člověk? Nebudu zde mluviti, jak
je chatrný po stránce tělesné, jak vrátký je jeho život, jak
mnohdy pouhá maličkost sklátí jej do hrobu; jen rozumové
stránky chci si všimnouti. Kolik člověk ví? Je toho tak málo!
Jak daleko sahá jeho zrak? jeho sluch? jeho ostatní smysly,
kterými může něco poznati? Jen tak na krátko! A k tomu ví
me, že tyto smysly často nás klamou; denně se vám naskytuje
klam zraku: zdá se, že slunce obíhá kolem země a zatím je
tomu naopak. Nesmírně málo člověk ví o hmotném světě. A což
teprve říci o věčných pravdách: o Bohu, o posledním cíli člo
věka, o věčnosti — kolik zde může člověk věděti? Mudrc je
den pohanský starého věku pronesl známý výrok: Vím, že nic
nevím. Takový je člověk tvor.
A nyní uvažme: Kristus nám podává učení o věčných prav
dách a lidé nám je podávají — koho poslouchati? Krista či
lidí? Snadná je odpověď. Kristus Pán řekl apoštolům: »Jeden
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jest mistr váš, jeden jest vůdce váš, Kristus.« Ano, jediný náš
učitel věčných pravd jest Kristus, Syn Boží!
II. Však uvažme nyní blíže: jaké učení podává Kristus a
jaké hdé.
Kristus, Syn Boží, podává učení božské: »Pane, ke komu
půjdeme? Ty máš slova života věčného, a my jsme uvěřili a
poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží,« řekl mu Petr, a náčelník
židovský fariseus Nikodem vyznal Pánu: »Mistře, víme, že jsl
od Boha vyšel jako učitel.« Božské učení — to znamená: zde

je
jistá,řekl
nezměnitelná,
věčná
pravda.
2 jsem
cesta,
pravdaalea
život,«
Pán (Jan 14,
6) a dále:
»Nebe
a země
pominou,
slova má nepominou« (Mat. 24, 35). Takové je učení Kristovo.
A učení lidí? Naprosto žádná jistota, jen dohadování a

bloudění a k tomu stálé měnění. Co jedni tvrdí, jiní popírají,
co dnes se hlásá za jistou pravdu, za krátko se poznává za
chybné. Jen několik

příkladů — nelekejte

se

přitom cizích

jmen: Pantheisté tvrdí: vše je Bůh; atheisté volají: není žád
ného Boha. Materialistovi existuje jen hmota; idealistovi jen
idea a myšlenka. Racionalista ví všecko; skeptik nic. Dle jed
něch je filosofující člověk (»já«) Bůh; dle jiných je pouhé
zvíře. A všichni hlásají své názory a učení v rouše ovčím,t. j.
jménem vědy. Jak bídná je věda lidská!
Hleďte, z této příčiny také již tak mnozí, kteří bloudívali
v těchto zmatcích a bludech lidských, obrátili se nakonec ke
Kristu. Příkladů je tolik! V nové, nynější době máme význač
ný příklad v Italii. Jeden z předních filosofů Italie (Giovanni
Papini) měl od mládí odpor proti viře a církvi, a když vyspěl,
byl odpůrcem Krista a rouhačem a vydal také potupný spis
o Kristu. A při tom chodil bludiskem učení lidi. Ale ponenáhlu
poznal bídu tohoto učenílidí: že je to jen holé bloudění a hád
ky a odpory — a pohleděl konečně vážně na Krista. Vzal si
evangelia a jich výklady a uchýlil se do samoty, do pohoří,
a tam 15 měsíců stále studoval a uvažoval — a výsledek? Uvě
řil v Krista! A nejen uvěřil, ale stal se i jeho hlasatelem; vy
dal spis: Dějepis Krista (Storia di Christo), který se rychle
rozšířil nejen v Italii, ale i po celém světě v překladech
(i v arabštině a japonštině — také do češtiny byl přeložen);
v tom hlásá Krista, Syna Božího. Hořce zde odsuzuje všecko
učeni falešných proroků lidí; píše o nich: »Skupira lampářů
sestavuje všelijaká náboženství. Za celé století devatenácté
jich napekli hned po dvou nebo po půl tuctu najednou. Nábo

ženství pravdy, ducha, proletariátu, hrdiny, humanisty, vlasti,
imperia, rozumu, krásy. přírody. solidarity, starobylosti, síly,
míru, bolesti, »já«, budoucnosti atd.« Zhnusilo se mu všecko.
O sobě a svém dřívějším bloudění a nynějším spise praví:
»Spisovatel napsal před lety knihu, ve které vypravoval smut
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ný život člověka, který se chtěl jednu chvíli státi Bohem.
Nyní zralejší na letech a svědomí pokusil se napsati život
Boha, který se stal člověkem.« Nedbal toho, že bude nevěrci
napaden, že u nich pozbude oslavy; co mu do lidí — poznal
Krista! A poznal pravdu slov Páně: »Jeden jest mistr váš, je
den jest vůdce váš, Kristus.«
III. A nyní pohleďme ještě, kam nás vede Kristus a kam
lidé, falešní proroci, svým učením.
Kam nás vede Kristus? Víte dobře. Řekl to sám: »Kde jsem
já, tam bude i služebník můj« (Jan 12, 26); >V domě Otce mého
je příbytků mnoho, jdu, abych vám připravil místo« (Jan 14,
2). Vede nás k věčné, neskonalé blaženosti.
A kam nás vedou falešní proroci lidé svým učením? Kris
tus Pán řekl: »Může-li slepý vésti slepého? Nepadnou-li oba
do jámy ?« (Luk. 6, 39).

Písmě sv., ve III. kn. Král., se vykládá. jak král Achab
chtěl kdysi podniknouti nevhodné tažení válečné a otázal se
proroka Micheáše, ma-li tak učiniti. Micheáš řekl králi pravdu
a zrazoval jej z toho a předpovídal zlé. Ale králi se to nelíbilo;
zavrhl Micheáše (dal jej i uvězniti) a povolal si 400 falešných
proroků a těch se tázal; a ti mu pověděli, co se líbilo jeho slu
chu a duchu: aby jen do války táhl, že mu není čeho se báti,
že se slavně vrátí. Král jich poslechl, vytáhl s vojskem — a
V první srážce ztratil Život.
Některým lidem zdá se učení falešných proroků krásné
(vždyť přicházejí právě v rouše ovčím): neboj se Boha, není
Boha, není soudu na věčnosti.. . ale kam tím učením falešní
proroci člověka dovedou? Do věčné záhuby.
Dr. př., pamatujte na slovo Páně z dneš. sv. ev.: »Pilně se
varujte falešných proroků!« Pamatujte na slova Páně: »Jeden
jest mistr váš, jeden jest vůdce váš, Kristus!l« Za Kristem
všichni jděte a tak jediné a také jistě dojdete šťastné včěč
nosti. Amen.

Neděle osmá po sv. Duchu.
VLADAŘSTVÍ NAŠE A POČET Z NĚHO.
„Vydej počet z vladařství svého.“
Luk. 16. 2.

Králové povolávají své vladaře, aby vydali počet ze svého
vladaření. Ježíš Kristus je Král všech králů, a také nás, kterým
každému svěřil vladařství, povolá jednou všech ku svému sou
du: »Vydej počet z vladařství svého.« Ten počet na věčnosti
bude velice přísný, protože nikdo nebude moci Pána Boha
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svého, který je vševědoucí, oklamati. ten počet na věčnosti
bude nesmírně vážný, protože podle něho bude nám odplaceno
odplatou věčnou. »Když pomnívám na onu hodinu,« píše veliký
světec sv. Jeronym (1 420), »kdy zazní mi ono slovo soudce,
na celém těle se chvěji.«
Abychom ten počet na věčnosti neměli nesnadný, poohléd
něme se hned nyní na své vladaření, na vladařství, ze kterého
bude nám vydávati počet; a uvažujme, nemá-li to vladaření
naše nějaké chyby, pro které bychom snad pri soudu neobstáli
— abychom mohli rychle, dokud čas, vše napraviti. Učiním
tuto úvahu dnes s vámi.
,
»Člověk jeden byl bohatý, který měl vladaře.« Tím člo
věkem bohatým rozumi se Bůh. Bůh je ovšem bohatý Pán, ne
smírně bohatý, a dává i nám každému bohaté vladařství, aby
chom jím vládli. Které je toto vladařství, z něhož budeme pak
vydávati počet?
I. Bohatství veliké máš předně už v sobě: jsou to tělesné
dary. Oko tvé zdali není bohatstvím velikým? Čím bys nahra
dil zrak? Ucho tvé, sluch, zdali není taktéž bohatstvím veli
kým? Zdali jím nejsou ruce, nohy? To všecko je bohatství;
kdo jich nemá, těch údů a smyslů, ten ví, jak nesmírně cenná
věc mu schází. Co by dal slepý za zrak, co hluchý za sluch,
co bezruký chudák za tyto údy! A my tím vším vládneme. To
je naše vladařství.
Ale z tohoto vladařství budeme jednou vydávati počet.
Bůh nám je dal k dobrému; neužíváme ho ke zlému? Oko tvé
je ti dáno k tomu, abys viděl na sebe: na své práce, i na své
chyby, které snad maš, a mohl je napraviti; abys viděl na bliž
ního, kdy pomoci tvé potřebuje a pomáhal mu. Zdali však
vskutku okem svým takto vládneš? Anebo zneužíváš toho bo
hatství ke zlému? Abys snad uviděl na bližním svém nějakou
chybu, pro kterou bys ho mohl potupovati, takže ti platí výtka
Páně: »Co pak vidíš mrvu v oku bratra svého?« Anebo abys
nalezl, kde bys mohl bližního svého poškoditi? Jak nespra
vedlivé by to bylo vladaření: Sluch nám dal Pán, abychom
se dorozumívali vespolek; abychom slyšeli poučení, povzbu
zení, abychom slyšeli bližního, když volá po pomoci. Užíváš
tohoto daru k tomu účelu, či vládneš tímto vladařstvím ke zlé
mu? Otevíráš ucho své lidem pomluvačům? otevíráš je lidem
falešným prorokům, abys poslouchal jich nevěru a jich rou
hání, třeba že Kristus Pán výslovně přikázal: »Pilně se va
rujte falešných proroků?« Jak smutné by to bylo vladaření!

Jazyka

dar Bůh námsvěřil, abychom se s bližním domlu

vili; abychom se mohli vespolek poučovati, potěšovati, Boha
chváliti. Neužíváš snad tohoto daru místo ku prospěchu bliž
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ního na jeho škodu? místo k modlitbě ke proklínání? Ruce

tvé
mají
pracovati;
tvápomoci
má býlitřeba:
ochotna
tomu,chlé
aby
řispěla
bližnímu,
kdyžruka
je mu
aby kpodala
hladovému, poskytla ošetření nemocnému, podala ochranu,
kdo je v nebezpečí, — nevztahuje se však ruka tvá spíše k to
mu, aby bližního poškodila na majetku anebo i na zdraví?
Kolik je lidí, kteří jsou ve příčině darů tělesných vladaři
nespravedlivými: že těch darů neužívají k tomu, k čemu je
Bůh určil a dal, ale ke zlému! Jak věru nad nimi vznáší se
We vV,

přísný hlas: »Co to slyším o tobě? Vydej počet z vladařství
svého, neb již nebudeš moci vládnouti!«
II. Bohatstvím velikým jsou dále dary duševní. Duše je na
dána vzácnými vlastnostmi a mnohými schopnostmi. Je schop
na poznávati Boha svého; je schopna poznávaticíl svůj věčný;
je schopna rozeznávati dobré od zlého; je schopna činiti ke
prospěchu blížního nesmírně mnoho. Tyto schopnosti jsou naše
veliké vladařství. A sv. Písmo praví: »Od každého, komu je
mnoho dáno, bude mnoho požádáno« (Luk. 12, 48).
Jak pakmy vladaříme těmi schopnostmi? Skutečně k to
mu, abychom Bohu věrně sloužili, pro svůj věčný cíl pracovali,
duši obohatili a okrášlili jako úrodnou vinici, a bližnímu pros

pívali?
Proslulý opat klástera Becského ve Francii, Lanfranc (nar.
v Pavii r. 1006),byl na počátku životní dráhy své profesorem
v městě Avranches. Byl vynikajícím učencem, a z daleka ši
roka hrnuli se do toho města vědychtiví, aby jeho přednášky
poslouchali. To lichotilo velice jeho velikému nadání; i umínil
si, že vloh svých využitkuje k tomu, aby se stal co nejvíce
proslaveným. Kdysi však napadla ho vážná myšlenka: »Co ti
prospěje, budeš-li se lidem líbiti? Jen to je stálé, co člověk pro
Boha činí; vše ostatní je vratké.« A ta myšlenka ho již neopu
stila. Cestoval pak z Avranches do města Rouenu; na cestě
však přepadli ho lotři, o vše oloupili a polonahého přivázali
v lese pevně ke stromu, aby se nemohl vyprostiti. Tak jej opu
stili. Lanfranc volal s počátku dlouho o pomoc, ale vše bylo
marné. Tak ztrávil v lesní samotě v poutech celou noc. Koneč

ně počal se modliti a uvažoval také o dosavadním životě. »Ó,
můj Bože,« zvolal, »dlouhá léta tomu jsem věnoval, abych po
kročil ve světských vědách, a jak málo jsem učinil, abych se
tobě líbil! Milosrdný Bože, osvoboď mne, a vše napravím!«
Stalo se mu, oč prosil. Z rána přišli do lesa sbírat dříví,za
slechli jeho volání a osvobodili ho. A od té doby pamatoval na
Boha a na životní cíl. Dobře jest, používati svých schopností ke
vzdělání, obohacovati se vědomostmi; ale nesmí býti zapo
mínáno, že cílem všeho má býti Bůh a věčné určení. Tím se
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pak řídil Lanfranc. Stal se i mnichem opatem, a pak arcibi
skupem v Canterbury (zemř. 25. květ. 1089).
Jak pak my dosud jsme používali svých schopností duše?
Snad také jen tak, abychom se lidem líbili, abychom světské
věci získávali, a na Boha jsme nepomnívali, ani na cíl věč
ný? To by bylo věru vladaření smutné.
Ale ještě smutnější a hrozné je vladaření těch, kteří du
ševních schopností zneužívají k tomu, aby lidi od Boha odvá
děli, aby lidu vzali víru, aby bližního připravili o mravy,o čest,
o majetek!
Jak bude jedenkráte přísně proti nim voláno: »Co to sly
ším o tobě? Vydej počet z vladařství svého, neb již nebudeš
moci vládnouti.« Jak jim bude děsně a těsně, až budou nuceni
doznati: tolik a tolik lidí jsem svedl k nevěře, tolik a tolik
k nemravnosti!
[II. Bohatstvím velikým je, m. př., dále víra, kterou nám
dal Bůh. Co lidí se po pravdě víry natoužilo! Pohané, mudrci
pohanští, kteří poznali, že z rozumu lidského světlo pravdy
věčné nemůže vniknouti, tolik po ní toužili! »Musíme čekati,«
pravil veliký mudrc Sokrates, »až nejvyšší bytost sama nám
pošle moudrého s nebe, který by nás poučil, jak uctívati máme
Boha;«<a mudrc Aristoteles, když umíral, zvolal: »V pochyb
nostech byl jsem živ, s úzkostí umírám, kam jdu, nevím; ó, by

potosti
všech
bytostí,
smiluj
senade
mnou.«
Židé
toužili
světl
s hůry: »Rorate coeli«, vyroste nám je nebesa! A nebesa ko
nečně se otevřela, vydala rosu — někdo s nebe přišel a poučil
nás. Byl to Kristus, Syn Boží; sestoupil a učil. »Já jsem světlo
světa, já jsem pravda.« Potvrdil učení své zázraky. Co by
mnozí pohanští národové za to dali, kdyby toto světlo jim sví
tilo — my je máme! Jak pak vladaříme tímto bohatstvím víry?
onáme všecko ve světle víry? Žijeme ve světle víry? Anebo
to bohatství víry mrháme, odhazujeme a vyměňujeme za bez
cenné nápady odpadlíků a nevěrců?
Zbožný král Kastilský, Alfons, zvaný Moudrý (+1284) ří
kával: »Neustávám děkovati Bohu, ne tak za to, že jsem krá
lem, jako za to, že jsem křesťanem a mám pravou víru.« v.
Jan Gualbertus prosil, když umíral, aby mu spolubratří dali
do rakve ceduli, na které bylo napsáno: »Já, Jan, vyznávám
víru, kterou apoštolové hlásali. Jaká útěcha, jaká radost pro
mne! Svítí mi hvězda víry, jásá mi vstříc koruna slávy. Ačkoli
jsem hříšný a služebník neužitečný, přece jsem smilováním
tvým, Pane, víru v čistotě zachoval si a od mládí miloval!« Mů
žeme i my, m. př., tato slova říci? Jak smutno bude tomu, kdo
víry pro lecjaké nápady lidí nevěrců si nevážil, nedbal a do
konce pohrdnul jí, až mu řečeno bude: »Vydej počet z vladař
ství svého!«
14-111
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IV. Velikým, neskonale vzácným bohatstvím je naše sy
novství Boží. Sv. Jan, miláček Páně, píše ve své epištole: »Po
hleďte, jakou lásku prokázal nám Otec, abychom synové Boží
slouli i byli« (I. 3, 1). »>Ajestliže jsme synové,« praví sv. apo
štol Pavel v dnešní sv. epištole, »i dědicové, dědicové zajisté
Boží a spoludědicové Kristovi. »Kristus krví svou dědictví
věčné nám získal. Máme si ho s největší vděčností a péčívážiti
a zachovati až do onoho dne. Nezaprodáváme ho však v životě
za bídnou mzdu? Nebude nám těžko, až nám bude řečeno: »Vy
dej početz vladařství svého?« Nebude nám řečeno od Spasitele
soudce. »Hlava má pro tebe trním zbodána, tělo mé pro tebe
zbičováno, ruce a nohy mé pro tebe zraněny a probodeny,
srdce mé pro tebe prokláno — kde jest dědictví mé? Jak jsi
jím vladařil?«
V. Velikým bohatstvím je dále čas — čas života. Čím se dá
nahraditi i jen jediná minuta“ Žádným penízem. A Bůh nám
dal čas, abychom jím dobře vládli, t. j. abychom ho užili pro
svou spásu, abychom modlitbou a prací Bohu obětovanou si
získávali zásluhy proživot věčný. Jak pak času svého vzácného

užíváme“ Četl jsem, že Číňanéčítají prý do roka jen 360 dní —
3 dní ostatních prý nečítají, protože prý je promarňují, a na
zývají je »nicotnými«. Kolik nicotných dnů ty máš do roká?
A kolik nicotných let ty jsi snad ztrávil? Některý člověk pro
marňuje svůj čas života, mrhá tím darem — bude míti věru
těžkou zodpovědnost, až nad ním zazní: »Co to slyším o tobě,
vydej počet z vladařství svého, neb již nebudeš moci vlád
nouti.«
Vraťme se nyní, m. př., ke sv. evangeliu; vykládá se dále,
co učinil onen vladař, když uslyšel slovo: »Vydej počet z vla
dařství svého.c Hledčl rychlesi pomoci, protože posud nespra
vedlivě vladařil; a Kristus Pán praví k tomu: »Synové tohoto
světa jsou opatrnější, nežli synové světla.« Vy, milí př., buďte
také opatrní; dnes, kdy slyšíte hlas z evangelia: »Vydej počet
z vladařství svého,« přemýšlejte, uvažujte, a co nespravedli
vého bylo ve vašem vladaření dosavadním, rychle napravte.
Četl jsem o jednom muži, který v létech osmdesátých dlel
v lázeňském místě, zvaném »Ahrtal«. Neobyčejnou zasmušilo
stí a vážností budil všeobecnou pozornost. Všech se úplněstra
nil; jen soused jeho, lázeňský host, měl k němu jakýsi přístup.
Kdysi za večera tázal se tento soused zasmušilého muže onoho.
zda měl v životě smutné příhody? Mužonen odvětil: Když mi
bylo 24 let, onemocněl jsem a po málo dnech myslili domácí,že
jsem zemřel: tělo ztuhlo a bylo nehybné a chladné. Ale byla
to jen zdánlivá smrt. Duše má byla jako ve světě snů, ničeho
jsem nevěděl o svém okolí. Vložili mne do rakve a pochovali
na hřbitově v rodinné hrobce, vyzděné a klenuté a dosti pro

Neděle osmá po sv. Duchu.

211

storné. Na štěstí rakev byla na kolika místech provrtána, k vůli
připevnění ozdob. Na hrobku přivalen a připevněn těžký ká
men. Po nějaké době probral jsem se. Nevěděl jsem, kde jsem.
Ale brzo jsem poznal, že jsem v rakvi. Hrůzou jsem se zachvěl.
Opřel jsem se o víko celou silou a odpáčil jsem je. Hmatal
jsem, ježto bylo ve hrobce tma, a nahmatal jsem rakev otcovu
a rakev bratra. Volal jsem, Křičel jsem, ale vše darmo. Hřbitov
byl za městem o samotě. Namáhal jsem se zdvihnouti kámen na
hrobce, ale nebylo možno. Plakal jsem pak a plížil se po hrob
ce. Hrůza mnou chvěla, zoulalství mne jímalo, mínil jsem, že
neúprosně zhynu. Konečně po dlouhé, děsné době, zaslechl
jsem, že nahoře na hrobce se na kameni pracuje; sebral jsem
veškeru sílu a vykřikl jsem, a šťastně jsem byl uslyšen. Vy
zdvihliděsně,
kámen,
a ke
viděli,
jsem
hlava
mi zděšení
zešedivěla
jako jak
sníh.vycházím.
Byl jsem vVypadal
hrobce
půl dne a celou noc. Od té doby zašel mně na vždy smích.
Bylo tomu muži hrozno ve hrobce. Zdálo se mu, že mu na
stává doba, kdy už nebude moci vládnouti ani životem, ani ča
sem, že už zazní nad ním slova: »Vydej počet z vladařství své
ho.« A to mu bylo tak děsné.
Dr. v Kr.. přičiňte se, až budete vpravdě odvoláni s tohoto
světa, až tělo vaše bude bezduché a duše postavena bude před
soudce věčného, abyste mohli s radostí volati: »Hle, Pane, hřiv
ny, které jsi mi dal! Svědomitě dle své síly jsem jimi vládnul:
hřivnou darů tělesných, hřivnou darů duševních, hřivnou víry,
hřivnou synovství tvého, hřivnou času života!« Abyste všichni
uslyšeli oblažující slova: »To dobře, služebníče věrný, vejdi
v radost Fána svého.« Amen.
HŘÍŠNÝMI PROSTŘEDKY HLEDATI ŠTĚSTÍ.
„I pochváhl Pán vladaře nepravého, že opatrně
učiml.“
Luk. 16, 8.

Pochválil Pán vladaře nepravého, že opatrně učinil. Tak
se praví ve sv. evang. Na první pohled snad by se zdálo, že
v těch slovech obsažen jest odpor, že Pán snad chválí nepra
vost vladařovu; ale když si všimneme dodatku, proč Pán toho
vladaře pochválil, ihned se nám věc vyjasní: pochválil jej, že

opatrně

učinil.

Pamatovalna svoubudoucnost.Této opa

trnosti lidé obyčejně nemívají: mnozí na konec si při svém
jednání ani nevzpomínají. A tím méně pamatují mnozí na bu
doucnost po smrti: aby si pro život věčný získali zásluh; žijí,
jako by žili jen pro svět.
le nepravost vladařovu ovšem Pán nechválil: nebo vždy
zůstane důrazným písmem psáno Boží přikázání: Nepokradeš!
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A přece, m. př., mnoho je lidí, kteří onoho vladaře ne

v opatrnosti, ale v nepravosti chtějí následovati. Chtějí si za
ložiti štěstí nepoclivostí: krádeží, podvodem, lichvou, utisko
váním chudých, zadržováním mzdy a pod. Je v tom hrozný

klam!Pravého štěstí hříšnými prostředky ni

kdo nedojde.

luto pravdu vzal jsem si k vašemupoučení

za předmět dnešní řeči své.

*

Jsou opravdu mnozí, kteří míní, že hříšnými prostředky
mohou založiti si štěstí; a jednají také dle toho. Někdo hledá
štěstí v majetku a hledí ho nabýti podvodem, lichvou, zadržo
váním mzdy, krádeží a pod. skutky; někdo zase ve slávě hledá
štěstí, a hledí ji získati lží, tupením jiných, ba i snižováním
víry a náboženství. Možno-li pak takovými prostředky dojíti
opravdu štěstí?
I. Ohlédnu se nejprve, jakou na tuto otázku podává odpověď

sv. Písmo.A tu naleznememnoho úplně jasných
roků Božích

vý

o tom. Ve knize Jobově praví Duch svatý

usty zbožného trpitele: „Bůh »rozptyluje myšlení zlostných
aby nemohly vykonati ruce jejich, co začalý« (5, 12). Co značí
ta sleva? Zlostní, t. j. nespravedliví, chtějí sice založiti štěstí
hříchem; ale Bůh rozptyluje úmysl jejich, aby nemohli toho
dokonati. Ve knize Přísl. praví Duch sv.: »Pro bezbožnost svou
padne bczbožný« (11, 5). Kristus Pán zcela jasně se vyslovil:
»Nemůže strom zlý ovoce dobrého vydávati« (Mat. 7, 15); tedy
zlá věc, hřích, nemůže přinésti štěsti.

To jsou výroky Boží. Pohlédněmetaké na příklady
ze sv. Písma. Prvnímu člověku namluvil pokušitel, že bu
de jako Bůh, přestaupí-li přikázání Boží. Človčku se to líbilo;
býti jako Bůh, toť bude štěstí opravdu neskonalé! A přestou
pil přikázání Boží, a jaké štěstí mu z toho nastalo? Ztráta Boží
a smrt. — Kain myslil, kdo ví jaké štěstí mu vykvete, až se
zbaví bratra svého Abela. Zavraždil jej, a jaké štěstí mu z toho
vykvetlo? Stal se poběhlíkem a zavržencem. — Bratří Joselovi
myslili, jakého štěstí dojdou, když se zbaví bratra Josefa a
prodali ho kupcům madiánským. táhnoucím do dalekého
Egypta; a jaké štěstí jim z toho vykvetlo? Žádné
štěstí; ale na
konec byli nuceni u toho Josefa dožebrávati se milosti a chle
ba. — Samařský král Achab myslil, jak si rozmnožíštěstí, když
uloupí Nabothovi vinici; dal jej za tím účelem křivě obžalo
vati a ukamenovati, a vinici si přisvojil; ale zanedlouho bídně
zhynul a psi lízali krev jeho.
A tak bych mohl vykládati vám celou řadu příkladů ze
sv. Písma, že kdo chtěl hříšnými prostředky dojíti štěstí, hroz
ně se zklamal: štěsti nenalezl, ale za to záhubu.
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II. A podívejme se sami do života: zdali pak kdo stal se
z hříchu šťastným? Zda stalse kdo šťastným z okrádání jiných,
z podvodu, z lichvy, ze lží, křivých přísah atd.? Na ostrově
Korsice v jedné obci blíž města St. Bonifacio žila vdova, které
umírající muž odevzdal 300 peněz stříbra pro maličkou jedi
nou dceru. Vdova uložila si ty penize u souseda; a protože dů
věřovala jeho poctivosti, nevyžádala si od něho žádného úpisu.
Dcera dorostla a tu matka šla k sousedovi pro peníze. Ale ten
zapřel, že ničeho nedostal k uschování. Co činiti? Zklamaná
vdova šla k soudu; povolán byl soused i s manželkou, ale oba
potvrdili křivou přísahou, že ničeho neobdrželi. Byli tedy pro
puštěni; těšili se, že uloupenými těmi penězi založí si štěstí a
dítkám svým věno. Ale pomsta boží přišla brzy. Matka přišla
od soudu domů a viděla, že kolébka, na které leželo prve její
dítě, je převrácena; rychle přiskočila, ale pod kolébkou nalezla
dítě mrtvé. Zle se rozhněvala, nebo myslila, že to udělal starší,
pětiletý syn, který měl dítě kolébati. A v návalu zlosti cho
pila, co bylo po ruce: nůž, a dítě probodla. V tom přicházel
také otec; když uzřel, co se stalo, vrhnul se na manželku a
ubil ji. Sám se pak vydal soudu. Štěstí ti lidé ze hříchu nedošli.
— V městě Pultavě (v Polsku) žili dva starší manželé; měli
dceru, která byla provdána v sousední osadě, a syna Josefa,
který v mládí odešel do ciziny a dlouhá leta nepodal o sobě
žádné zprávy. takže ani nevěděli, živ-li či mrtev. Jednoho dne
na večer zaklepe někdo u nich na dveře a prosí o nocleh. Ne
znali ho; ale přijali ho a vvkázali mu k noclehu komůrku. Milý
muž, než odešel spat, odevzdal těm manželům měšec zlatých
peněz a prosil, aby mu ho zatím uschovali; na to odešel na
lůžko. U starých lidí vznikla zlá žádost. by se těch peněz zmoc
nili. Pak bychom byli šťastni: pak bychom bvli bezstarostně a
krásně živi! Co činiti? Po nějakém uvažování rozhodli se, že
ubohého pocestného zavraždí. Potichu vešli do jeho komůrky
a skutečně jej usmrtili. Žádný nebude vědět. co se stalo, pro
tože přišel za tmy, a nikdo nevi. že u nás někdo přenocoval.
Tak si myslili a všecko sklidili. Časně z rána někdo klepe na
okénko: »Otevřte, maminko, já jsem to, vaše dcera!« Přiběhla
ze sousední vesnice k rodičům. »A kde je Josef?« hned se ptala.
»Jaký Josef?« tázala se užaslá matka. »Náš Josef! Bratr! Vče
ra přišel k nám, ani jsem ho nepoznala; vypravoval, že jde
k vám, domů, a jak se těší, že bude s vámi žíti; nesl si také
plný měšec zlatých peněz, které si ve světě zachoval; ale pra
vil, že se vám žertem nedá poznati až ráno, až ja přijdu. Kde
je tedy? Spí ještě?« Otec a matka s hrůzou poznali, koho za
bili: svého syna, dobré dítě! Otec v zoufalství se oběsil a matka
probodla se týmž nožem, na kterém ještě Ipčla krev synova. —
A podívejte se do života dále, a uvidíte, že ze hříchu, ať by byl
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jakýkoli, ať krádež, ať cokoli jiného, nikdo si tu štěstí ne
založil.
III. Ale někdo mi snad zde namítne: A přece jsou případy,
že někdo na př. podvodem a lichvou zbohatne, že je tedy šťast

ny; ba naopak, spravedlivému člověku že se mnohdy při spra
vedlivé práci zle vede, že neříká se nadarmo: pro dobrotu při
šel na žebrotu.
Nepopírám toho, že někdo na chvíli může snad vyzískati
hříchem majetek, nebo slávu, nebo co se štěstím nazývá. Ale

je-li

to pravé

štěstí?

Ke pravémuštěstínáleží,aby

blažilo a aby bylo trvalé. Nevím, jak koho blaží, co získá si
hříšným jednáním; ale to vím, že takové, jak říkají »štěstí«
není nikdy trvalé. Bůh snad mnoho někdy připustí; snad trpí,
že si někdo štěstí staví na hříchu; ale tato stavba má vždy hli
něný základ — za čas se jistě zboří. A nezboří-li se hned za
živa toho člověka, na př. u majetku, zboří se jistě u jeho po
tomků nebo dědiců. Jen jediný příklad ze sv. Písma uvedu.
Král Balthasar olupováním cizích statků zdál se také býti šťast
ný; kdysi odvážil se i tak daleko, že při hostině užíval i po
svátných nádob, které byly uloupeny ze chrámu jerusalém
ského, k hýření. Vrchol štěstí zdál se tu býti; ani Boha se ne
bál. A hle, pojednou jako ruka ukázala se na stěně a psala
slova: Mene, thekel, fares; což znamená: mene, zčetl Bůh krá
lovství tvé a dokonal je; thekel, zavčšen jsi na váze a nalezen
jsi méně mající; fares, rozděleno je království tvé. A téže noci
Balthasar král byl zabit. A tak vždy se děje; každému, kdo
hříšnými prostředky zakládá štěstí, udeří jednou hodina, kdy
mu také zazní: mene, thekel, fares; zčetl jsem nespravedlivé
vladaření tvé a ukončil jsem je, zvážil jsem tebe a shledán jsi
lehkým, rozdělil jsem bohatství tvé, štěstí tvé a rozpadne se
v nic. Stává se dosti často, že někteří hledají štěstí své i ve
slávě a tu si hledí získati tím, že tupí víru a posmívají se Kris
tovi; hle, i nad nimi zazní jednou: mene, thekel, fares!
Tak je na světě. A což asi na věčnosti? Na světě všelicos
hříšnými prostředky získal; po smrti zbude mu otázka: co
z toho mám? Co mu zbylo ze všeho? Jen hřích a záhuba věčná.
Co bude člověk síti, to bude i žíti, praví sv. apoštol Pavel.
Milí př., střezte se získávati si hříšnými prostředky štěstí!
Byli byste hrozně zklamáni. Buďte poctiví a při tom opatrní:
pamatujte na včci poslední, na soud a věčnost. Amen.
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O NESPRAVEDLIVÉM MAJETKU.
„Vydej počet z vladařství svého.“
Luk. 16, 2.

Vladař jeden byl obžalován u svého pána, že rozmrhal
statek jeho. I povolal jej pán a řekl: »Co to slyším o tobě?
Vydej počet z vladařství svého; neb již nebudeš moci vlád
nouti.« Co měl vladař činiti? Chtěl si pro budoucnost zabezpe
čiti nějaký prospěch, a proto dopustil se podvodu. Povolal
dlužníky pána svého a řekl prvnímu: Jak mnoho jsi dlužen
pánu mému? A on řekl: Sto tun oleje. I řekl mu vladař: Vezmi
zápis a napiš padesáte. Potom druhému řekl: Ty pak mnoho-li
jsi dlužen? Kterýž odpověděl: Sto korců pšenice. I řekl mu
vladař: Vezmi zápis a napiš osmdesát. Tak okrádal svého pána;
chtěl tím získati si u dlužníků nějakou náhradu pro sebe.
Rozmilí v Kristu, budeme chváliti jednání tohoto vladaře?
Zajisté nikoli. Ovšem ve sv. evangeliu je napsáno, že »pochvá
lil pán vladaře nepravého«. Ale nepochválil ho snad pro jeho
nespravedlivost a krádež, nýbrž pro jeho opatrnost, že, jak se
říká, pamatoval na zadní kola.
Krádež a vůbec získávání majetku nespravedlivým způ
sobem jest vždycky podnik nešťastný, jest hřích. Ale bohužel,
jak tento hřích jest neblahý, tak jest častý.
Chci dnes k vaší výstraze vykládati vám o majetku ne
spravedlivém; a sice ukáži vám, že nespravedlivý majetek
neblaží
1. ani v životě,
2. ani při smrti,
3. ani po smrti.

*

I. Nespravedlivý majetek neoblažuje v životě. Proč?

Mohu nejprve na to poukázati, že člověk, který nespra
vedlivým způsobem si opatřuje majetek, už od lidí bývá
nenáviděn, u lidí bývá v ošklivosti. Kdož pak by měl rád zlo
děje, podvodníka, lichváře a pod.! Každý se ho spíše štítí; a
když lid na někoho takového prstem ukazuje, je to čestné?
Může nespravedlivý majetek pak v tomto ohledu oblažovati?
Ale již od lidí a zákonem světským bývá také trestán člověk,
který nespravedlivě získává majetek. Znáte zajisté sami tako
vé případy. Ze života císaře Karla V. četl jsem, že kdysi za
bloudil na honě. Bloudil dlouho lesem, až přišel k jakési cha
trči, hospůdce. Vkročil do ní — a ve světnici leželi na zemi na
slámě čtyři muži, jichž zevnějšek zrovna prozrazoval,že jsou
asi zločinci. Císař usedl za stůl a odpočíval. Brzy však povstal
jeden z mužů a pravil: »Zdálo se mi, že by se mi tvůj kabát
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dobře hodil; rychle sem s ním! A císaři kabát svléknul. Po
chvilce zase druhý muž povstal a pravil: »Zdálo se mi, že by se
mi tvé spodky dobře hodily.« A již císaři spodky svlékal. Třetí
muž podobným způsobem zmocnil se císařova kloboukua čtvrtý
pak podobně sáhl po císařově lovecké trubce. Ale císař ji za
držel a pravil: »Počkej, nejprve ti ukážu, k čemu je.« Šel
k oknu a silně zatroubil. Brzy přikvačila císařova družina,
která císaře už po stopě hledala. Lupiči byli ihned svázáni a
císař po jejich způsobu je potrestal: »Těm lidem,« pravil, »co
se zdálo, vše se vyplnilo. Nyní vyplní se zase, co se mně zdálo.
Mně se zdálo, že všichni viseli na šibenici. Buďte tedy pově
šenil« Tak se také stalo.
Než, obrátím se k vážnější věci. Kdo nespravedlivým způ

sobemzískávácizí majetek,ulupuje

si Boží požehná

ní. To už rozum praví. Může Bůh žehnati ruce, která krade?
Může žehnati odcizenému majetku?
Krádeží věru málo požehnání si donese kdo do domu. Ale
správněji ještě pravím: krádeží donese si kletbu! Nesprave
dlivý majetek nikdy není požehnán, nespravedlivý majetek
vždy volá k Bohu o pomstu. A kdyby se i zdálo, že někdo ne
spravedlivým majetkem se obohacuje nebo obohatil, je to jen
zdánlivé — nespravedlivý majetek nikdy nebude požehnán, a
jestliže snad samého nespravedlivého uchvatitele trest neza
stihne, ten právě, že o majetek takový zase již sám přijde —
ať jakýmkoli od Boha seslaným neštěstím — na jeho dědicech
vše se pak mstíti bude. Známý je příklad ze života Jindřicha
VIII., krále anglického. Mimo mnohá jiná ukrutenství zkazil a
vyloupil přes tisíc kostelů a klášterů, a takovým jmčěnímse
obohatil. A jak dlouho mu trvalo? Byl to majetek veliký —
ale sotva 4 leta uplynula, již zase všecko jako písek větrem
bylo rozprášeno, a král stal se nuzným a poddané pak nesne
sitelnými daněmi utiskoval. Je to ten král, který odpadl od
církve a k odpadlictví přivedl zemi anglickou.
Ó, věru ne nadarmo napsáno jest ve knize moudrého Si
racha:
»Jmění nespravedlivých jako potok vyschne« (40, 15), a
u proroka Zachariáše: »Toť jest zlořečení, kteréž vychází na
tvář vší země: nebo všeliký zloděj... souzen bude« (5,3).
A kdyby se stalo, že by Bůh člověka, který nespravedli
vým způsobem majetek si opatří, netrestal hned zde na světě,
tím hůře pro něj: tím větší trest ho čeká na věčnosti.
II. Nespravedhvý majetek neoblažuje při smrti.

Ano, bláhový člověk, který nespravedlivě si získal jaký
koli majetek; i na něm vyplní se slova Jobova: že nahý přišel
na svět a nahý zase se světa odejde. V hodince smrti co tako
vému člověku zbývá? Vše ho opouští, ale zbývají mu výčitky
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svědomí. A ty bývají trapné, hrozné. Každý vzdech ubožáka,
jehož ošidil,, každá slza chudáka, jehož podvedl, každá kletba
lidí podvedených tlačí a tíží v hodince smrti umírajícího pod
vodnika. Ó, co by za to dal, kdyby měl lehké svědomí! Člověk
jeden, který nespravedlivě nabyl majetku tím, že lidi podvá
děl a odíral, když těžce onemocněl a cítil, že se blíží poslední
hodinka, žádal, aby mu přinesli dítě jeho, jediného malého
synáčka. Přinesli ho. A tu dal si ho přiložiti až k ústům a pla
kal a líbal dítě a pak pravil trhaným hlasem: »Chtěl jsem dítě
své ještě viděti — už více nikdy ho neuzřím! Jsem na věky
ztracen«« Cítil, kam ho přivedl nespravedlivý majetek.
Věru, nespravedlivý majetek neoblažuje v hodince smrti.
III. Ale neoblažuje ovšem ami po smrti.

Jaký osud očekává na věčnosti člověka, který nesprave
dlivým způsobem získával si majetek? Jaký jiný, než který
naznačen jest v dnešním sv. evangeliu: »Vydej počet z vladař
ství svého; neb již nebudeš moci vládnouti«; jaký jiný, než

který naznačil sv. apoštol Pavel slovy: »Nemylte se... ani
cizoložníci, ani zloději, ani lakomci, ani opilci... ani dráči ne
budou královstvím Božím vládnouti« (I. Kor. 6, 9—10).
Já ovšem vím, že není každá krádež, každý podvod a pod.
těžkým hříchem. Připravím-li koho jen o zcela nepatrnou ma
ličkost — ale dodávám k tomu: neni-li to snad z posvátného
místa vzato, takže by to bylo přece těžké provinění — jest to
sám o sobě malý hřích a nemusí mi zrovna připraviti na včč
nosti peklo. Ale do nebe — i kdybych měl jen halíř na svě
domí — nedojdu; zbyl by mi očistec. Než, v daleko množších
případech jsou krádeže a podvody hříchem těžkým; vždyť
i ten, kdo maličké krádeže hromadí, mnohé na svědomí si uklá
dá. A za těžký hřích na věčnosti jen peklo!
Jaká to bláhovost, jaká to nešťastná zaslepenost, nespra
vedlivým majetkem chystati si na věčnosti peklo! Už staří po
hané tuto zaslepenost pěkně označovali bajkou: Čáp jakýsi
měl na střeše hnízdo a v něm mládata. Kdysi vletěl až na oltář.
kde se konala oběť zápalná. a s oltáře uzmul kus masa obětního
a zanesl do hnízda mláďatům. Pak zase vlétl pro druhý kus
masa, ale když se vracel ke hnízdu, bylo v plameni. S prvým
kusem masa zanesl si tam i kus žhavého uhlu a hnízdo mu sho
řelo. Podobně každý zloděj a podvodník chystá si sám na věč
nosti oheň.
Ale což není žádného osvobození pro toho, kdo svou duši
obtížil nespravedlivým majetkem? Ano, jest osvobození, a sice
toto: že vše nahradíš a navrátíš, o co jsi koho připravil. Kromě
případu úplné nemožnosti jsi vždy přísně povinen do posled
ního haléře vše nahraditi. Neučiníš-li toho, jsi ztracen. Kdy
bys i modlil se jakkoli mnoho, kdybys i postil se sebe přísněji,
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kdybys oplakával hříchy své, kdybys se z nich vyzpovídal ko
likrátkoli — vše ti nepomůže, nenahradíš-li, co jsi odcizil. Od
náhrady, kromě úplné nemožnosti, žádná zpověď a nic tebe
neosvobodí. Z toho však patrno, jak zlé jest obtížiti si svědomí
nespravedlivým majetkem. Nebo lehko se majetek odcizuje,
ale těžko nahrazuje — a zvláště těžko, když někdo by si nahra
žování ponechal až na smrtelném lůžku. Lichvář jeden, když
těžce onemocněl, byl náhle zaujat hroznou bázní; posílal syny
své pro notáře, aby učinil opatření, aby se stala náhrada z ne
spravedlivého majetku. Ale synové, kteří byli zatvrzelí, jako
býval otec, nechtěli notáře povolati a k náhradě připustiti.
»Bojíš se, otče, pekla?« pravili; »i na peklo si musíš zvyk
nouti!« A lichvař skonal.
Nuže, přátelé drazí, chraňte se všichni nespravedlivého
majetku; neoblažuje ani v životě, ani při smrti, ani po smrti.
Ale naopak přináší jen kletbu a trest Boží. A komu snad svě
domí něco vyčítá, neodkládej s náhradou; kdybys nevěděl

snad vabychom,
té věci si až
poraditi,
zpovědník
poradí.zazní
Buďme
živi»po
ctivě,
nám při
soudu poti smrti
slova:
dej počet z vladařství svého!l« mohli všichni vydati radostně
počet z vladaření spravedlivého. Amen.
O POVINNOSTI ODCIZENÝ STATEK NAVRÁTITI.
„„Dí vladař sám u sebe: Čo učiním?“
9.
Luk. 16,

K takovým koncům tedy dospívá nespravedlivý majetek:
vede k nepravostem dalším a k záhubě. Vladař ve sv. evangeliu
odcizoval pánu svému mnoho z majetku; a když byl povolán,
aby vydal počet z vladařství svého, ulekl se a uvažoval: »Co
učiním?« Kopati neuměl, žebrati se styděl; sáhl tedy k pod
vodu: navedl dlužníky, aby dlužní úpisy podvodně prepiso
vali. Ovšem praví se ve sv. evangeliu, že pán pochválil vladaře
nepravého; ale nepochválil ho pro jeho nepravost a podvody,
nýbrž, jak výslovně se praví, »že opatrně
učinil«. Byl opa
trný jaho had, chtěl uniknouti odsouzení. Taková opatrnost
je zajisté vhodná, jen že měl ji učiniti způsobem jiným, pocti
vým, pak by byl unikl záhubě.
Rozmilí v Kristu, tam tedy vede nespravedlivý majetek:
k nepravostem dalším a záhubě. Člověk, který něco odcizil, má
vše navrátiti; ale obyčejně těžce se k tomu odhodlává, nena
vracuje, a ještě další hříchy páše a hyne pak na věky. Budu
dnes o tomto předmětě mluviti; ukáži vám, že navrátiti odci
zený majetek jest 1. úplně nutno, 2. velmi obtížno.
*
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I. Navrátiti odcizený majetek jest úplně nutno.
Bůh dal nám přísné přikázání: nepokradeš! Tím přikázá

ním chrání majetek každého. Kdo tedy dopustí se krádeže, těž

ce hřeší. Ale dobrý dejte pozor: dokud ten odcizený

statek si ponechává, dotud trvá ve krádeži.

A teprve tehdy skutek krádeže přestává, až úplně navrátí, co
byl ukradl.
Ale někdo snad mi zde namítne: vždyť mohu jíti ke sv.
zpovědi a sv. zpovědí hřích krádeže smazati! Mýlil by se, kdo
by tak soudil. Hřích krádeže jen pod tou podmínkou ve svaté
zpovědi se odpouští, že ukradenou včc navrátíš. »Neodpustí
se hřích, dokud nenavrátí se odcizená včc,« praví určitě svatý
Augustin.
Musíš tedy navrátiti, co jsi odcizil; je to naprosto nutné.
A jestli snad nemůžeš navrátiti právě to, co jsi odcizil, protože
již toho nemáš, musíš to aspoň úplně nahraditi.
Od povinnosti navrátiti neb aspoň nahraditi odcizenou věc
nemůže osvoboditi člověka nikdo. Ani kněz. Této moci žádný
kněz nemá. Kristus Pán dal svým učedníkům kněžím moc od
pouštěti všecky hříchy; a kdyby byli hříchové jako šarlat čer
vení a četní jako písek mořský, ode všech mohou kněží roz
hřešiti. Kristus Pán dal učedníkům svým i moc osvobozovati
od jistých závazků, na př. od slibů Bohu učiněných: »Cokoliv
rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.« Ale moc osvo
boditi od povinnosti, navrátiti neb nahraditi odcizený majetek,
Kristus Pán nikomu — žádnému knězi — nedal. »Při svaté zpo
vědi,« praví sv. [omáš Ag., »je kněz na místě Božím a může ti
tedy odpustiti, co jsi Bohu dlužen; ale není tu na místě někte
rého člověka a proto nemůže ti odpustiti, co jsi komukoli z lidí
dlužen.«
A kdyby někdo sebe častěji se zpovídal a kdyby dlouhá
leta chodil ke sv. zpovědi a z krádeže své se vždycky vyzná
val: nenavrátí-li neb nenahradí-li odcizený majetek, nic mu
nejsou všecky ty zpovědi platny: zahyne. A kdyby ve dne,
v noci plakal nad hříchem krádeže — ty slzy nesmaží jeho
hříchu, jestli nenavrátí. A kdyby se jakkoli modlil a postil a
almužny dával za tím účelem, aby smazán mu byl hřích krá
deže — nenavrátí-li, ač může, odcizený majetek, není mu hřích
krádeže odpuštěn.
Hleďte, milí přátelé, tak přísnáje povinnost, odcizenou
věc navrátiti neb aspoň nahraditi.
Bůh ovšem nejvýš moudře to tak zařídil, že povinnost tuto
ustanovil a že osvoboditi od ní ani svým učedníkům kněžím
nedal moc. Neboť kdyby ta povinnost nebyla tak úplně nutná,
kdyby člověk i bez navrácení nebo náhrady odcizeného ma
jetku mohl dojíti odpuštění hříchů, pak by velmi mnozí odci
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zený majetek si nechávali a to přikázání: »Nepokradeš« po
zbylo by pak pravého významu. Však i nyní, když ta povin
nost trvá, dějí se tak mnohé krádeže a málo kdo vrací.
A což tedy není naprosto nikdy žádného osvobození od po
vinnosti, odcizenou věc navrátiti neb nahraditi? Ne, milí přá
telé, leč snad tehdy, kdyby sám ten, komu jsi věc odcizil, ti
náhradu neb navrácení její odpustil, věc onu ti daroval. Ale
což, když někdo náhle tak zchudne, že nemá naprosto ničeho
a že nemá tedy čím věc ukradenou nahraditi? Ani tehdy ne
přestává mu povinnost, nahraditi neb navrátiti? Ne, ani tehdy;
nejvýš to zde nastane, že nenavracuje hned. Za to musí míti
opravdový úmysl, že ihned nahradí, jakmile mu bude možno:
a nejen úmysl, nýbrž musí také dle možnosti opravdu se při
činiti, aby odcizenou věc navrátil neb nahradil.
Tak tedy úplně nutná je povinnost navrátiti odcizený ma

jetek.

II. A dále pravím: povinnost tato velmi těžce se plmí. Proč?

Pro mnohé důvody.

1. Předevšímuž sama žádostivost

majetku

kaž

dému brání, aby to, co odcizil a krádeží získal, zase navrátil.
Ta žádostivost je zlá; vždyť právě člověka toho svedla k tak
hnusnému hříchu: ke krádeži. Nasvědčuje tomu ostatně i zku
šenost; člověk mnohý raději by všecko činil: raději by se
mnoho modlil, postil, třeba pouť vykonal a podobné, než aby
navrátil, co odcizil. To zajetí ve hříchu krádeže je velice moc
né, těžce se proráží.

2. Navrátiti odcizený majetek brání také mnohé

okol

nosti. Za odcizený majetek, na příklad peníze, si mnohý le
dacos pořídil a užívá toho; nyní se toho má vzdáti? Mnohý má
také ženu a dítky a ti všichni spolu užívají toho, co odcizil; má
jim to nyní vyrvati? K tomu nesmírně těžce se odhodlává.
A přeceje to naprosto nutné. Sv. Alfons Lig. vykládá o jednom
boháči. který velikou část svého majetku získal nespravedli
vým způsobem, že těžce onemocněl a nikde nemohl získati po
moci. V čas nemoci bylo mu nejednou připomenuto, že musí
navrátiti, co nespravedlivě získal; ale vždy měl na to odpověď:
»Mám děti, co by z nich bylo, kdybych všecko vrátil; přišly
by tím na mizinu!« Z lásky k dětem nechtěl se odhodlati k ná
hradě. A byl by také zahynul; ale ujal se ho zvláštním způso
bem jeden kněz. Vzkázal, že by věděl o pomoci v jeho chorobě.
Nemocný ovšem hned pro kněze poslal: »Poraďte rychle, ať to
stoji co stojí, všeho se chopím.« A kněz na to: »Státi to bude
velice mnoho, snad tisíce.« »Nechť třeba pět tisíc, jen když
bude pomoc,« volal nemocný. »Nuže, pomoc je ta: na vaše rá
ny třeba nakapati tuku ze živého člověka; dovedete-li tako
vého člověka získati, třeba za pět tisíc, který by asi čtvrt ho
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diny ruku udržel nad ohněm, aby z rozpalované ruky vykapalo
něco tuku na vaše rány, pak to stačí.« To bude těžké,« vzdychl
nemocný; »kdo pak se k tomu i za takové peníze odhodlá «
»Nuže,« odpověděl kněz, »vždyť máte tři syny, kterým vše
chen veliký majetek chcete zanechati; ti tedy zajisté se od
hodlají z vděčnosti k vám to podniknouti!« Syni zavoláni. Na
před syn nejstarší; ale hned odmítl: »Co si to, otče, myslíte —
ode mne!« Zavolán druhý; zase odmítl. Zavolán třetí a odmítl
podobně, a rychle se vzdálil. Na to pravil kněz k nemocnému:
»Hleďte, z těch synů ani jeden nechtěl z lásky k vám trpěti
čtvrt hodinky bolest ohně; a vy k vůli nim chcete hořeti na
věky, chcete mezi zavržence? Není to bláznovství?« Nemocný
se zamyslil; a pak pravil: »Ano, pravdu máte! Byl jsem blá
hový. Ale rychle nyní vše urovnám.« A skutečně vše srovnal.
Příklad tento proto vám, milí přátelé, vykládám, abych dolo
žil, jak těžce mnozí i k vůli dětem se odhodlávají odcizenou
věc navrátit a na věky pak hynou.
3. Odcizenou věc navrátiti brání dále mnohému i mnohé

jiné otázky.

Na příklad: kolik nahraditi? Ovšem,když ví,

kolik odcizil, lehká je odpověď; ale mnohý krade třeba dlou
ho — kdež si pamatuje, co má vraceti, kolik nahrazovati! Ane
bo jiná otázka: komu nahraditi? Někdo ovšem vi, komu co od
cizil; ale někdo napáchal se tolik krádeží, že nepamatuje, ko
mu co odcizil, koho podvedl na příklad na míře, váze a pod.
Tyto rozpaky pak mu brání, že se neodhodlává navracovati a
nahrazovati. A přece musí to učiniti, sice zahyne na včky, jak
naznačil sám Kristus Pán, když pravil: »Amen, pravím tobě,
nevyjdeš odtud, dokud posledního penízku nenavrátíš« (Mat.
5, 26). Připomínám k těmto otázkám, kdo si v nich neví rady,
nechť se otáže zpovědníka.
Hleďte, tak je tedy obtížno plniti nutnou povinnost: na
vrátili neb nahraditi, co kdo odcizil.
Nuže, milí přátelé, neposkvrňujte nikdo nikdy rukou svých
cizím majetkem. Nic by vám to neprospělo, neboť pod žádnou
podmínkou nesměli byste si odcizený majetek ponechati, sice
byste zahynuli na věky; a k navrácení majetku těžce byste se
odhodlávali. Zachovejte si vždycky ruce čisté a svědomíčisté,
a to vás zajisté bude blažiti nyní i v hodinu smrti. Amen.
STAROST 0 VĚČNOST.
„Vydej počet z vladařství svého.
Luk. 16, 2.

Sv. ap. Pavel praví: »Nemáme zde města zůstávajícího,
nýbrž budoucího hledáme« (Žid. 13, 14). Nejsme stvořeni pro
tento svět, nýbrž pro život na věčnosti. Věčnost je: k té všichni
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kráčíme. Ale na prahu věčnosti stojí Soudce a jeho slovo: »Vy
dej počet z vladařství svého.«
Je třeba, m. př., abychom o věčnost nyní v životě na světě
se starali. »Co bude kdo síti, to budei žíti,« praví sv. ap. Pavel
(Gal. 6, 8).

Jak se starati

o věčnost? Toje důležitáotázka.

Chci vám dáti v dnešní řeči své na ni odpověď. Pravím toto:
hleď, abys na věčnost přišel 1. s prázdným listem vin a
2. s plným listem dobrých skutků. © tom dvojím tedy pro
mluvím.
*

I. Hleď, abys na věčnost přišel s prázdným listem vin.
Nic nečistého nevejde do nebe, praví sv. Písmo. A sv. Te

a rezie
říkávala:
»Jen
jedno
nebe
mám
jestli
tobude
pro
mne
ztraceno, nezbývá mi, leč peklo.« Musíš tedy na věčnost přijíti
čistý, bez těžkých vin, sice propadneš věčnému zavržení. Pro
věčnost jen dvojí rozsudek je připraven: »Pojďte. požehnaní«
anebo »Odejděte ode mne, zlořečení.«
Hleď tedy. abys na věčnost přišel s prázdným listem vin.
Je to nezbytně nutno. K tomu cíli musíš v životě dbáti o dvoje:

1. Abys neobtěžoval
kými vinamli.

svědomí svého těž

Tak lehko někdo páchá hříchy; hříchy jsou mu jako den
ním chlebem. Jestli pak pomnívá, že hříchy jsou také dobře za
pisovány do knihy života? Někdo jich nahromadí jako horu...
co potom? Vše musí býti napraveno, nebo jsi ztracen.
Někteří se spoléhají, že na bohabojný živol mají dosti času
a že až někdy v době pozdější učiní si pokání za staré hříchy.
Ano, jen kdyby dobu pozdější měli také ve své moci!
Katolický jeden list přinesl před časem tuto zprávu: V osa
dě jedné byl mladý, silný muž, který žil velice nevázaně; o ro
dinu se staral málo a o Boha nic. Když mu bylo z přátelské
strany připomínáno, aby dbal povinností, které Bůh ukládá,
odpovídal: »Nenávidím pobožnůstkářství. Když jsem byl děc
kem, modlil jsem se a až budu starý, začnu to zas; ale teď dě
lám přestávku.« Jednoho jitra chtěla jej manželka vzbuditi, ale
nedostala odpovědi; mladý, silný muž byl mrtev. Toho »až
budu starý« se tedy nedočkal.
Nemáme v moci dne zítřejšího. Ale kromě toho: hromaditi
viny bez ohledu na Boha je děsně povážlivo, proto nevíš, jestli
kdy později Bůh ti dá milost k obrácení! A čím větší hora vin,
tím těžší náprava.
To je tedy přednínesmírně důležité pravidlo: hleď, abys
neobtěžoval svědomí svého vinami!

2. A druhé: když padneš, rychle

smaž.

Ať je list vin ve knize tvého života čistý!

viny své
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Boží milosrdenství dalo nám k tomu smazání vin veliký
prostředek, božský prostředek. »Krev Ježíše Krista očišťuje nás
od všelikého hříchu.« praví sv. ap. Jan (I. 1, 7). Kde nás krev
Ježíše Krista očišťuje? Ve svátosti pokání. »Přijměte Ducha
svatého: kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim.« Jak jsme
šťastni, že tento prostředek máme! »Blahoslavení, kdo umývají

a22,

14).

svá v krvi Beránkově,«je psáno ve Zjev. sv. Jana

Ale mnozí chovají se k tomuto prostředku Božího milo
srdenství velice netečně. Ž různých příčin.
Někteří proto, že nechtějí se odhodlati polepšiti život svůj,
vzdáti se zamilovaného hříchu; to je ovšem nešťastné jednání!
Ve hříchu trvati. trvati v nemilosti Boží, ve stálém nebezpečí
věčné záhuby!
Jiní prolo chovají se netečně ke svátosti pokání, že se jim
zpověď zdá něčím hrozně těžkým. V roce 1898konala se veliká
ouť mužů z Vídně do Mariacel, při které muži přistoupili také
ke sv. zpovědi; jeden z nich řekl potom po zpovědi známému
misionářovi, P. Abelovi: »Byl jsem v bitvě u Králové Hradce,
ale tehdy nevystál jsem tolik úzkostí, jako před touto zpo
vědí.« Tato úzkost před zpovědí je vpravdě zbytečná; kněz
zpovědník tak rád nalije léčivého balsámu do ran tvé duše a
tak rád ve jménu Páně očistí tvé svědomí!
A ještě jiní odvracejí se od svátosti pokání tím, že si hle
dí namluviti: není žádného zavržení na věčnosti, žádného
pekla; je to pouhé strašení. Těm odpovídá sv. ap. Pavel: »Ne
mylte se, Bůh nebývá posmíván« (Gal. 6, 7). A slovo Kristovo
pro den soudu: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věč
ného«, není výmyslem a oběť Kristova na kříži nebyla přine
sena bez příčiny! A kolikrát Spasitel o věčném zavržení mluvil!
Prosl. spisovatel franc., Segur, vykládá tuto událost. úplně
pravdivou: V Saint Cyr (ve Francii) byla vojenská škola a v té
byl domácím duchovním kněz jménem Rigolot, muž jak zbož
ný, tak duchaplný. Jednoho večera konal tento kněz s chovanci
v kapli jak obvčejně malé rozjímání a to tentokráte o trestu
na věčnosti. Když ukončil, odcházel s rozžatou svící do svého
bytu. Když otevíral dveře, uslyšel pojednou za sebou hlas,
kdosi jej volal. Obrátil se a vidí, jak po chodbě kráčí k němu

©setník
spošklebkem:
»Dovolte,
důst.
pane,
dnes
jstenám
skvostně kázal o pekle; jen na jedno jste zapomněl: budou
tam dole péci či smažiti či co?« Kněz pohleděl setníkovi pevně

do očí a řekl: »Dovite se to sám až tam« a zavřel za sebou
dveře. Minula pak léta. Uplynulo skoro 20 let — kněz už dávno
nebyl v onom ústavu, byl v Paříži. Kteréhosi dne byl přítomen

v jakémsi saloně nějaké slavnosti. Byla tam četná a vybraná
společnost. Pojednou přiblížil se k němustarý vyšší důstojník.
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pozdravil a tázal se: »Nejste vy abbé Rigolot, který býval du
chovním v Saint-Cyr?« »Jsem,« odpověděl kněz. »Ach, pane
abbé,« řekl důstojník, »dovolte, abych vám stiskl ruku a podě
koval vám, vy jste mne zachránil.« »Kterak?« tázal se udiveně
kněz. »Nepamatujete se už na onoho setníka, který se vás jed
nou v ústavě Saint-Cyr posměšně tázal na peklo a vy Jste mu
odpověděl: Dovíte se to sám až tam“ Ten setník jsem já. Vaše
slova mi stále zněla v uších a 10 let jsem se jim bránil. Až ko
nečně nemohl jsem jich zdolati. Začal jsem jinak. Odbyl jsem
si zpověd a jsem teď úplně jiný. Děkuji vám za toto štěstí a
jsem rád, že jsem se s vámishledal, abych vám to mohlříci.«
Nechť nikdo nedá se mýliti pochybnostmi a výmluvami
stran věčnosti. Kristus, věčná pravda, nás o ní určitě jasně
oučil. A když kdo padne, nechť nevzdaluje se svátosti po
kání: o věčnost běží!
li. A nyní druhé, jak se starati o věčnost: hleď, abys na
věčnost přišel s plným stem dobrých skutků.
Jsou do knihy života vpisovány skutkyzlé, ale také skutky
dobré. Sv. ap. Pavel

praví: »Co bude kdo síti, to bude i žíti.«

ApPositel praví, že každému bude odplaceno podle skutků
jeho

Nekonáš-li skutků dobrých, jsi neplodný strom, o kterém
Spasitel praví, že bývá vyťat a na oheň uvržen; jsi služebník
neužitečný, o kterém Spasitel v podobenství o hřivnách praví,
že bude
vyvržen.
A vzpomeň,
co praví
soudu;
tehdá
řekne
zavržencům:
»Odejděte
odeSpasitel
mne... oa dni
nedali
jste
mi píti...«, t. j. nekonali jste dobrých skutků.
Dobré skutky čiňme! Tak se starejme o věčnost!
Někteří lidé jich nedbají. Hledí na světě nahromaditi co
nejvíce majetku, ale o poklady v nebi se nestarají. Knčz jeden
vykládá, že mu kdysi obchodník jeden, druh z mládí, psal
o svém životě a v listě tom vykreslil veliký měšec a pod něj
napsal: To je můj ideál. Ideál — ale za ten si na věčnosti nic
gu
í. Dobré
skutky
konejme!
Když
sv. Růžena
Lim.
byla na smrtelném loži, plakala a či
nila si výtky, že málo učinila pro nebe. Kolik jsme my učinili?
Co máme přiležitostí konati dobré skutky! Každá modlitba
je dobrý skutek, každá účast na nejsv. oběti, každá almužna,
každý skutek milosrdenství vůbec. Spasitel praví tak vážně:
»Pokud jste to učinili jednomu z nejmenších těchto bratří

mých, mně jste učinili« (Mat. 25, 40).

Ve velkém městě jednom přišla paní ke knězi a dala mu
větší čast peněz a pravila mu: »Můj muž dal mi tyto peníze na
šat, ale já ho nepotřebuji, měl to býti přepychovýšat, a raději
věnuji ty peníze dobročinnému účeln.« To byl vpravdě skutek
dle rady Páně: »Čiňte sobě přátele z mamony nepravosti!«
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Jsi bohat na světě? Hleď, co můžeš učiniti dobrého pro
| sebe
pro
vččnost!
č Jsichudý?
Hleď,
coitydobrých
skutk

můžeš učiniti si pro věčnost, vždyť, jak jsem pravil, každá
modlitba je skutek dobrý pro věčnost, i každá číše vody, kte
rou podáš z lásky k Bohu svému bližnímu.
Dbejme tedy o dobré skutky! »Pokud máme čas, čiňme
dobré«, volá sv. ap. Pavel (Gal. 6, 10). Nechť na listě knihy va
šeho života je jich hojně napsáno, až vkročíte na věčnost!
Nechť uslyšíte všichni slova Páně: »Pojďte, požehnaní Otce
mého!«
Tak starejte se, dr. př., nyní v životě o věčnost: byste do
ní vešli s prázdným listem vin a s plným listem dobrých skutků.
K tomu nám všem dej Bůh milost svou! Amen.
SYNOVÉ TOHOTO SVĚTA JSOU OPATRNĚJŠÍ V POKOLENÍ
SVÉM, NEŽLI SYNOVÉ SVĚTLA.
„Synové tohoto světa jsou opatrnější v pokolení
svém, nežli synové světla.“
Luk. 16, 18.

Divný výrok pronáší Kristus Pán v dnešním sv. evangeliu:
»Synové tohoto světa jsou opatrnější v pokolení svém, nežli
synové světla.«
Člověk by mínil, že to není možno; že synové světla, t. j.
osvícení křesťané, kteří přece znají, co Bůh od nás žádá a ja
kou odměnu nám na věčnosti ustanovil, že daleko opatrnějisi
vedou, nežli synové tohoto světa, kteří jen o svět a tělesné žá
dosti se starají. Leč není tomu tak.
Ukáži vám to k vašem poučení a k vaší výstraze na něko
lika příkladech.
*

I. Všimněme
si nejprve, jak synové tohoto světa
se starají 0 tělo.

1.Nasycují a napájejí je, jak nejlépe mo

hou. Některý člověk jen proto pracuje, aby mohl co nejlépe
jísti a co nejlépe píti, a co vydělá, také skutečně vydá za pokrm
a za nápoj. Hladu a žízně každý pečlivě se varuje; mnozí ani
postních přikázání nechtějí zachovávati a vymlouvají se, že by
potem zesláblo. Tak se starají synové tohoto světa
ojim„yjčlo
tělo
Pohleďme nyní,„Jak synové světla, t. j. křesťané, starají se
o duši? Duše je přece daleko vzácnější, než tělo: také-li o to

pečlivěsPokrmem
estarají,abydušebylanasycovánaanapá
jena?
naší duše velice vzácným jest slovo Boží a
nejsvětější Svátost oltářní: také-li pilně o slovo Božíse starají
15-111
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a často
ke stolututo
Páně
přistupují
©Ó,křesťané
přátelé drazí,
smutná
jest
na otázku
odpověď!
Mnozí
ani v jak
neděli
a ve
svátek do chrámu Páně nepřicházejí, aby slovo Boží poslechli,
a jinak také se o ně nestarají; mnozí křesťané ani jedinkrát za
rok nepřistupují ke stolu Páně, aby tu nasytili duši svou Tělem
a Krví Pána Ježíše Krista! A přece Kristus Pán pravil: »Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný« (Jan 6, 55). Kdyby tak
někdo vynalezl pokrm, který by člověka ustavičně zachoval na
živu, jak by se lidé po tomto pokrmu honili, co by za něj vše
dávali! A hle, Kristus Pán zanechal nám pokrm nebeský, kte
rého kdo požívá, živ bude na věky; a přece křesťané mnozí
o tento nebeský chléb zcela nic se nestarají!
Jak pravdivo jest, že synové tohoto světa jsou opatrnější
v pokolení svém, nežli synové světla!

2. Synovésvětastarají se bedlivě,aby ozdobovali

své

tělo. Má-li někdo tělesnou vadu, co se nastará, aby ji odstra
nil anebo zakryl! Na skvostný šat mnohý marnivec vydá i po
slední krejcar, jen aby před světem se mohl honositi; o nový
střih v oděvu mnozí tak se starají, jako by na něm záviselo
všecko štěstí jejich.
Všimněmesi, jak křesťanése starají o ozdobu duše!
Ozdobou duše jest čistota a nevinnost, ctnosti a dobré skutky.
Také-li křesťané pilně toho dbají, aby duši měli bez vady a bez
poskvrny, aby duši svou ozdobili překrásnými ctnostmi a skut
ky dobrými, kterým nás naučil Kristus Pán? Ó, přátelé drazí,
nebudu vám ani odpovídati na tuto otázku; všimněte si života
a naleznete v něm smutnou k tomu odpověď! Kristus Pán kdysi
vytýkal fariseům, že jsou jako obílení hrobové: na oko krásní,
ale uvnitř plni neřesti, duši plnou hříchů; a tatáž výtka platí
až dosud převelice mnohým křesťanům.
Hle, synové tohoto světa jsou opatrnější v pokolení svém,
nežli synové světla.

3. Onemocní-li

komu tělo, jak se přičiňuje,aby

je zase pozdravil! Vyhledává nejlepšího lékaře, užívá rád i nej
odpornějších léků, střeží se všech pokrmů a nápojů. jež mu
lékař zakáže, dává si mnohdyi řezati nemocné části těla; a aby
do nemoci zase neupadl, varuje se bedlivě všeho, co by nemoc
mohlo zaviniti.

Jak pak že křesťanése starají, když jim onemocní

duše? Nemocí duše jest hřích: také-li křesťané, když duše
jim hříchem onemocní, rychle vyhledávají lékaře duševního,
t. j. kněze. aby jim duši ve svaté zpovědi od neduhu smrtelné
ho vyhojil? Bohu budiž žalováno, že křesťanů duševně nemoc
ných, t. j. do hříchů zabředlých, jest převelice mnoho, ale
těch, kteří by přistupovali ke sv. zpovědi, převelice málo! Pro
tělo onemcenělé lékaře shání, pro nemocnou duši lékaře nehle
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dají; k vůli pozdravení těla užívají nejodpornějších léků,
k vůli duši nechtějí se podrobiti svátostnému vyznání; k vůli
tělu chrání se pokrmů a nápojů, jež lékař zakázal, k vůli duši
nechtějí se postíti; k vůli tělu dávají si mnohdy uřezati chorou
ruku neb i nohu, k vůli duši nechtějí se odloučiti od zlých ná

vyků a od zlých osob; k vůli tělu varují se všech příležitostí.
kde by mohli znova k úrazu přijítia onemocněti, k vůli duši
nechtějí se varovati zlých příložitostí ke hříchu; mnohý ví, že
čtením špatných knih, špatných novin, posloucháním špatných

společníků duši svou otravuje a zahubuje, ale špatné knihy
přece neodvrhne, špatných novin přece se nevzdá, špatným
společníkům přece popřává sluchu a vyhledává je.
Hle, jak pravdivo jest, co praví Kristus Pán: že synové to
hoto světa jsou opatrnější v pokolení svém, nežli synové světla!
II. Všimněme si dále, jak synové tohoto světa se starají
o rozkoše a slávu světskou.

1.K vůli rozkoším u radovánkám synové tohoto
světa co vše obětují! Poznal jsem osoby a rodiny, které, aby
mohly se zúčastniti nějaké zábavy, dlouho před zábavou v jídle
a ve všem se uskrovňovali, jen aby jim zbylo na útraty při
zábavě. K vůli zábavě koná mnohý i dalekou cestu. U zábavy
vytrvají mnozí celé noci, snášejí prach a kouř, horko i všeliké
Jiné nepříjemnosti.

Křesťanéo zábavu a rozkoš

duše ani zdalekatak

nepečují! Rozkoš duše jest obcování s Bohem na modlitbě a
zvláště ve chrámu Páně při nejsvětější Oběti. Je-li modlitba
jen trochu delší, již je mnohým protivna. Na mši svatou mnozí
skoro nikdy — ani v neděli a ve svátek — nechodi. Je-li cesta
do chrámutrochu delší aneb pro nepohodlné počasí trochu ob
tížnější, již se jí mnozí vzdalují. Kdyby ve chrámu Páně bylo
snášeti prach a kouř, jako při mnohých zábavách, jak málo
křesťanů by tu vytrvalo! A což říci mám dále o rozkoši, která
připravena jest věrným dítkám Božím v nebesích! Kristus Pán
kdysi pravil: »Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná
jest v nebesích« (Mat. 5, 12); ale křesťané mnozí, aby sobě
k vůli nebi odepřeli cokoli na světě. aby zapírali své žádosti,
toho nedbají.
Hle, synové tohoto světa jsou opatrnější v pokolení svém,
nežli synové světla!
2. V jedné společnosti sešli se kdysi vojenský důstojník a
mnich z řádu žebravého. kapucín. Důstojník byl známý nezna
boh a posměvač náboženství; jakmile uzřel mnicha, počal mu
vyslovovati politování nad přísným životem, jaký žebraví
mniši vedou. »Neznám horšího stavu,« pravil, »než je váš;« a
vyčítal, co z přísného života jejich věděl: že nosí hrubý habit,
15
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mají skrovnou stravu, mnoho postů, tvrdé lůžko, mnohá bdění,
mnoho obchůzek, aby si vyžebrali na živobytí.
Mnich klidně jej poslouchal; ale pak vážně mu odpověděl:
»Mám za to, že život můj není daleko tak hoden politování, jako
život váš.« Důstojník ovšem tomu hned odporoval a celá spo
lečnost se podivila: ale mnich doložil: »Dokáži hned svoji řeč.
Mám hnoho zapíránív životě; ale což vy nemáte větších? Nyní
sice si hovite; ale jakmile zazní válečná trompeta, jste nucen
okamžitě opustiti svou rodinu: manželku a ditky a vše, co tu
máte, a vydati se do války, ze které nevíte, zdali se navrátíte.
A to se vám nezdá zlé? My míváme mnohé posty, hrubé rou
cho, tvrdé lůžko, chodíme žebrotou pro svůj klášter — ale což
vy při vojenských pochodech nesnášíte-li daleko větší útrapy“
Namáhavé, daleké cesty, zimu i horko; často hlad i žízeň; lůž
ko vaše mnohdy v prachu a blátě jest ustláno. My v klášteře
žijeme tiše a klidně, vás ve válce ustavičně ohrožuje nepřítel.
My jsme při svém sebezapíravém životě zdrávi — vy ve válce
můžete býti zraněn, státi se mrzákem, aneb můžete býti
i usmrcen. Nejste vy více politování hoden nežli my, kteří sice
žijeme skrovně a sebezapíravě, ale přece spokojeně a klidně?«
— »Ale což,« zvolal v tom důstojník, »sláva a čest, kterou z vál
ky za vlast a císaře si odnesu, ničím vám není? Právě naděje
na tuto slávu mne sílí, že nebojím se války ani nebezpečí, jež
ve válce mi hrozí!l« — »Čekal jsem tuto odpověď,« odvětil
mnich, »ale obracím ji proti vám. Vedete-li život trapnější, než
my, očekáváte za své práce a útrapy a rány v boji pouze čas
nou odměnu, my však, mniši, za své sebezapírání máme přislí
bený život věčný. [ v tom tedy jste vy více hoden politování,
než my.« — Společnost kapucínovi dala za pravdu.

Synovétohoto světa k vůli slávě světské daleko
více snášejí a pracují, než křesťanépro slávu věčnou.

My, přátelé drazi, buďme tedy opatrnější! Starejme se be
dlivě o duši a o nebeskou rozkoš a slávu. Nebo, jak praví sv.
apoštol Jan: »Svět pomíjí i žádost jeho: ale kdo činí vůli Boží.
zůstává na věky« (I. 2, 17). Amen.

Neděle devátá po sv. Duchu.
PLÁČ KRISTŮV.
„Vida město,plakal nad ním“

Luk. 10,41.

Plakal Pán Ježíš nad Jerusalemem. Kolikrát hlásal jim
pravdy nebeské, ale odmítali: »Kolikrát chtěl jsem shromážditi
dítky tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá a
nechtěl jsi« (Mat. 23, 37). Kolikrát činil Pán mezi nimi divy:
>Mistře,« pravil mu za noci tajný učedník fariseus Nikodem,
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»vime, že jsi od Boha přišel Jako učitel, nebo žádný nemůže
činiti těch divů, které ty činíš« (Jan 3, 2) — ale Jerusalem Pá
na odmítal. Kolikrát je Pán volal ku pokání, ku polepšení, ale
trvali zatvrzelí ve zlém. A Ježíše chtěli zahubiti. A čekala je
proto hrozná zkáza, i když v možnost takové zkázy nevěřili:
»Přijdou na tebe dnové, ve kterých nepřátelé tvoji obklíčí tě

náspem a oblehnou a sevrou tě se všech stran...

a nenechají

v tobě kamene na kameni.«
Plakal Pán Ježíš nad ferusalemem. Ale ty slzy Páně nesou
se dále. nesou se ke každému, kdo jako Jerusalem odpírá Kristu
víru a odpírá činiti pokání. Hrozný osud takového člověka če
ká, i když snad takovému osudu nevěří anebo se mu i směje.
Promluvím dnes o tom pro výstrahu vaši a pro poučení.
*

I. Kristus Pán hlásal učení víry. »Já jako světlo přišel jsem
na svět,« pravil sám, »aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstával
ve tmě« (Jan 12,46). Jak vzácnéje toto učení Páně! Je to učení
božské, je to Boží pravda, Boží světlo, ve kterém máme jíti,
abychom došli šťastné věčnosti.
Mnozí v Krista uvěřili, ale mnozí — zvláště Jerusalem —
Pánu odpírali, nechtěli přijati jeho učení. Proč?
Jedni z hrdosti: ve své pýše nechtěli se dáti nikým poučo
vati, chtěli sami státi na výši vědění a učenosti. A jiní proto, že
učení Páně žádalo neúprosně změnu života a chování, volalo
od hříchu ke svatosti a k tomu nechtěli se odhodlati. Fariseové
a zákoníci v Jerusalemě z obou těchto příčin Spasiteli tvrdo
šíjně odpírali.
A aby svůj odpor něčím na oko odůvodňovali, žadali fari
sejsky od Krista znamení s nebe.
Kristus Pán sám však nezůstal při pouhých slovech: věděl,
že bez divů nedocházel by všude víry, a činil proto divy, jimiž
se prokazoval pánem přírody, pánem života a smrti a pánem
věčnosti. Ty divy byly veřejné a byly také přísně pozorovány
a vyšetřovány od fariseů a zákoníků. Vzpomeňmne na př., jak
přísně vyšetřovali člověkaod narozeníslepého,j jenž byl v Jeru
salemě znám a kterého Kristus zázračně uzdravil; anebo jak
přísně probírali vzkříšení Lazara: již čtvrtý den v hrobě, již
zapáchal, a Pán jej vzkřísil, povolal jeho duši z věčnosti zpět
do těla, které ožilo! Uvěřili nyní fariseové a zákoníci, uvěřil Je
rusalem? Nikoli; trvali — krom ovšem mnohých jiných, kteří
uvěřili — trvali v odporu ... a usnesli se zabiti Krista a zabiti
Lazara. Opakuji: zabiti Krista a zabíti Lazara! Nechtěli míti
žádných divů na důkaz.
»Tvrdošíjní,« vytýkal jim správně mučedník sv. Štěpán,
»tvrdošíjní, vy se vždycky protivíte Duchu svatému« (Skut.
7, 51).
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Pán plakalnad Jerusalemem. »Kdybys bylo poznalo i ty a
to (aspoň) v tento den tvůj, co jest tobě k pokoji.« Jerusalem
kráčel ke hroznému osudu a trestu.
Milí př., tvrdošíjnost Jerusalema nevymizela ze světa a trvá
i nyní; co je lidí, kteří odmítají Kristovo učení! Proč? Z těchže
příčin, jako Jerusalemští, Jedni z hrdosti: nechtějí se dáti po
učovati učením Krista, domnívají se býti nad to povznešeni;
nalezneme tyto lidi mezi učenými — na př. hvězdář Flamma
rion píše (v dile: »Záhada„smrti«): Nepůjdeme se učit pod ka
zatelny —, ale i mezi neučenými. A jiní nechtějí se říditi uče
ním Krista a proto je odmítají. Ale což divy Páně? Nechť zhy
nou,to je zásadou odpůrců Krista, tak jako to bylo zásadou fa
riseů a zákoníků v Jerusalemě. Velikého divu vzkříšení Lazara
nemohli popříti — ať tedy zhyne Lazar i Ježíš! Vším způsobem
snaží se odpůrci víry Páně divy jeho popříti — ovšem marně;
bez divů nebylo by se ujalo Kristovo náboženství a netrvalo
by podnes, bez zmrtvýchvstání Páné bylo by vše hned tehdy
zaniklo. A když nemohou těchto divů Páně popříti, volají jako
fariseové a zákoníci v Jerusalemě: Pryč s Kristem! Smrt Kris
tu! Ať je Kristus vyhlazen odevšad, i ze srdce dětí!
»[vrdošíjní, vy se vždycky protivíte Duchu svatému!«
A následky? Spasitel je předpověděl, jako předpověděl ná
sledk Jerusalemu. »Kdo neuvěří, bude zavržen.« pravil (Mar.
16, 16) — věčně zavržen! Vpravdě, děsné následky! Jsou jako
slepí, dobrovolně slepí; zaslepeny jsou oči jejich a zatvrzeno
je srdce jejich, aby, jak praví Isaiáš prorok, »očima neviděli a
srdcem nesrozuměli a se neobrátili« (Jan 12, 10).
Slzy Páně k těmto lidem se nesou.
Před několika lety měl v Berlíně universitní profesor je
den (Dr. L. v. Schroder) veřejnou přednášku a v té přednášce
doznal toto: »Víru svého dětství ztratil jsem jako jinoch, jako
se to děje u většiny toho stáří. Až podnes jimá mne pocit hrů
zy, když vzpomínám na tu dobu, kdy také já jsem pokládal ná
boženství za něcoodbytého, překonaného, a hledal jsem náhra
du ve vědě a uměni .. . nemožno je mi líčiti pocit zoufalství.
jež krok za krokem rostlo... .!« Ano, kdo se vzdá Krista, kdo
odpírá Kristu, jde hroznou cestou, ke hrozné věčnosti. Kéž by
každý poznal, co je mu k pokoji!
I. Kristus Pám volal také ku pokání. Jerusalembyl pln hří
chů. Dčějepisecžidovský Josef Flavius, který jej znal, píše, že
byl horší než Sodoma. Bylo třeba činiti pokání, to znamená:
káti se ze hříchů a polepšiti život.
Ale Spasitel darmo volal. I v té příčině Jerusalem trval ve
tvrdošíjném odporu. Fariseovéa zákoníci pokládali se dokonce
1 za povýšeně dokonalé a pro hříchy své vymýšleli si různé
výmluvy.
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Ale bez pokání není spásy. Spasitel volal kdysi: »Nebude
te-li činiti pokání, všichni zahynete« (Luk. 13, 2). A proti měs
tům nekajícím, Korozaimu a Betsaidě, volal Pán: »Běda tobě,
Betsaido! Neboť kdyby v [vru a Sidonu byly se udály zázra
ky, které se děly ve vás, byli by dávno v žíni a popelu učinili
pokání. Avšak pravím vám: Tyrua Sidonu bude lehčeji v den
soudný nežli vám«< (Mat. 11, 21—22).

Spasitel darmo volal Jerusalem ku pokání; Jerusalem trval
v odporu a ve zlu. A Kristovo »běda« také nad ním se splnilo.

Proto Pán plakal.

Milí př., nejsou až podnes ti, kteří všeliké pokání odmi
tají? kteří se mu i posmívají? Co je asi čeká?
Tolik nutno říci: Kristovo »běda« nepozbylo platnosti a
významu. Ii lidé spějí ke hroznému osudu, ke hrozné věčnosti.
Spasitel darmo neplakal a Spasitel darmo nepotil se krvavým
potem
v bolesti
»Ó, bys poznalo i ty a to aspoň v tento
den
tvůj,
co toběpro
je ně.
k pokoji!
Četl jsem ve zprávách missionářů příběh: V osadě jedné,
'kde konali missie, byla starší matka, vdova, která měla syna
vrchního montéra. Dokud byl mladý a doma, byl zbožný a

a jejdobrý.
Ale
když
přišel
do
s
věta,
dostal
se
mezi
zlé
d
ruhy
ti
připravili o víru i mravy. V ten čas, co se konaly v oné
osadě missie, syn pracoval ještě s jiným druhem montérem
v nedalekém městě; na jakési vysoké věžité stavbě upravovali
elektrické vedení. Syn přijížděl vždy večer na noc k matce na
kole. Matka těžce nesla, že syn je odpadlý od víry i mravů a
proto jednoho dne syna upozornila, že jsou v osadě missionáři
a že by mohl také zúčastnit se missií. Ale syn ji odbyl posmě
chem. A když po druhé přece zase upozornila, odbyl matku
zhruba: dokud budou v osadě missionáři, že k ní nevkročí, aby
měl pokoj. A z rána odejel. Matka plakala a modlila se za něho.
A učinila ještě pokus: napsala synovi list, plný srdečné lásky a
zvala ho ke Kristu. Přijď, synu! A poslala psaní, protože missií
bylo už na mále, pošlou jako spěšninu. Byl parný den: z rána
Jasno, odpoledne přřihrnuly se těžké mraky. Syn pracoval s dru
hem, který byl nevěrec a rouhač, na vrcholu stavby. Pojed
nou přišel listonoš a kýval z dola na něho, že tu pilný dopis.
Syn nerad sestupoval s vrchu, byl by nejraději tam práci ukon
čil, ale že nevěděl, jaký tu pilný dopis, sestoupil přece. Ote
vřel psaní a četl. Horšil se zprvu. že byl vyrušen z práce, ale
četl přece dále. Mezitím nebe zčernalo a zahučel hrom. Což
druh jeho nahoře nevidí, že nastává bouře? Proč rychle nese
stoupi? Volal, co mohl: Rychle dolů! Bouře! Ale v tom se za
blesklo a zazněla hromová rána: udeřilo do oné stavby. Otřes
byl tak silný, že syn padl k zemi a zůstal ležeti bezduch. Když
se vzpamatoval a pohleděl vzhůru, uzřel v lešení znetvořenou,
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zčernalou mrtvolu druha, který byl zasažen bleskem. »Velký
Bože.,«zvolal v duchu, »v jakém stavu duše jeho vešla na soud
Boží? A jak by mně se nyní vedlo, kdyby ...« Namlouvalsi
před tím, že je nevěrec, ale víra nebyla vyhubena. Zděsil se.
A potom vsedl na kolo a jel k matce a zamířil pak do kostela
a vyprosil si missionáře do sakristie, kde mucelou příhodu vy
ložil a upřímnou zpovědí obrátil se k Pánu. A byl pak jiný.
»Nebudete-li činiti pokání, všichni zahynete,« řekl Spasitel.
Dr. v Kr., mějme dobře v mysli pláč Kristůva příčiny to
hoto pláče! Nechť nad námi slzy Páně nejsou prolity! Přiviň
me se pevně ke Kristu u víře a v pokání! »Pojďte ke mně vši
chni,« volá nás Pán.
Pán Bůh nás všechny zachovej k životu věčnému! Amen.

VÝZNAM PLÁČE KRISTOVA PRO DOBU TEHDEJŠÍ I NAŠI.
„Když se přiblížil Pán Ježiš k Jerusulému,
vida město, plakal nad ním.“
Luk. 19, 41.

Je truchlivo, ale také výstražno čísti, co se vykládá
v dnešním sv. evang.: Za onoho času, když se přiblížil Ježíš
k Jerusalému, vida město, plakal nad ním.
Koho by nedojal pláč Spasitelův? A kdo by nepátral po
tom, proč Pán pláče?
Slyšme samého Spasitele o příčině pláče: »Vida město, pla
kal nad ním, řka: Ó, bys poznalo i ty, a to v tento den tvůj, co
tobě je k pokoji: ale nyní je to skryto před očima tvýma.«
A uvádí dále Pán, jaká zhouba přijde na Jerusalém, jaký trest,
a dokládá: »protože jsi nepoznalo času navštívení svého.«
Dvoje je, proč Pán pláče:1. Jerusalém nechce poznati, co
je mu k pokoji, t. j. nechce přijati světla Kristovy víry, která
mu nese pokoj; a 2. Jerusalém nechce poznati času navštívení
svého, t. j. nechce užiti času milosti, který se mu podává, aby
se kajícně obrátil k Pánu.
Dr. v Kr., co bylo tehdy, zda není podnes? Není podnes
mnoho těch, kteří odmítají světlo Kristovy víry a tak nepozná
vají, co je jim k pokoji a spáse? A mnoho těch, kteří nechtějí
použíti času milosti, jenž se jim podává, aby se kajícně obrá
tili k Bohu?
Je vpravdě záhodno tuto věc uvážiti, vždyť nám podává

tak velikou výstrahu!
Promluvím tedy o tomto významu pláče Kristova pro dobu
tehdejší i pro dobu naši.
*
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1. »Když se přiblížil Ježíš k Jerusalému, vida město, plakal
nad ním, řka: Ó, bys poznalo i ty a to v tento den tvůj, co tobč
je k pokoji. «
pokoji byl Jerusalému Kristus, t. j. světlo Kristovy
viry.
Kristus to světlo přinesl. Při jeho narození andělé jásali a
hlásali: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle.« Pán přinášel světlo víry — pokoj lidem.

Kristus hlásal

to světlo víry. Bylo tak krásné, jasné;

bylo to právě učení nebeské. Lid nadšeně je poslouchal, po
znávali, že zde mluví někdo, kdo není pouhý člověk: v zástu
pech velikých shromažďovali se všude u něho; vzpomeňte na

př.,jak se vykládá v evang., když stál kdysi podle jezera Gene
zaretského, zástupové »valili se« na něho, a Pán učil je pak
s lodičky Petrovy; anebo jak i na poušti tisicové lidu shromáž
dili se u něho, a vytrvali u něho tři dni, nemajíce, co by jedli.
Také ovšem Jerusalému přinesl Pán světlo víry; vždyť zde
bylo středisko všeho národa židovského, zde byl chrám, zde
sídlil velekněz, zde se konaly oběti. Učíval zde Pán tak často!
Prorok Isaiáš, který v duchu prorockém napřed viděl toto
světlo víry Páně přicházeti do Jerusaléma, volal jásavě: »Vstaň,
osvěť se, Jerusaléme, nebo přišlo světlo tvé a sláva Hospodino
va nad tebou vzešla.« Co však učinil Jerusalém? Odmítal toto
světlo víry Kristovy! Nechtěl poznati, co mu Je kpokoji. Proč
odmítal? Pro pýchu; Jerusalém byl sídlem učenců a učitelů,a
ti učenci chtěli, aby jen jich učení bylo uznáváno, jiného uči
tele nad sebou nesnesli. Proto zamítali Krista.
Kristus dokazoval
své učení mnohými divy. Křísil
i mrtvé, takže zjevno bylo, že je Pán života i smrti, že vpravdě
je Syn Boží a Spasitel, jak byl Bohem přislíben a jak se býti

pravil.
činímve
Otce
vy
dávají »Skutkové,kteréž
svědectví o mně,« já
pravil
sám Pr
(Jan 10,
25).svého.ti
Ale Jerusa

lémští setrvali přece v odporu, ba ještě více se zatvrzovali, pro
tože právě zde viděli moc Kristovu, a strojili Kristu záhu
bu. Když Spasitel vzkřísil Lazara, sešli se v radu a radili se:
»Co učiníme, nebo tento člověk činí mnohé divy? Necháme-li
ho tak, všichni uvěří v něho« (Jan 10, 47—48). A usnesli se

usmrtiti jej.

Kristus ukazoval

na spásu víry.

»Amen, pravím

vám, že kdo slyší slovo mé a věří tomu, kterýž mne poslal, má
život věčný« (Jan 5, 24); a pravil dále: »Já jsem cesta a prav
da i život; žádný nepřichází k Otci, než skrze mne« (Jan 14,
6). Než, Jerusalém nechtěl touto cestou jíti, nechtěl uznati cenu
Kristovy víry.

Kristusukazoval na zhoubu nevěry a odporu

proti němu. »Kdo věří v Syna,« pravil, »má život věčný; ale
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kdo jest nevěřící Synu, neuzří života, nýbrž hněv Boží zůstává
na
něm«<(Jan
3, 36).
A volal proti
»Verusaléme,
kolikrát
chtěl jsem
shromážditi
syny Jerusalému:
tvé ... a nechtěl
jsi. AJ,
zanechá se vám dům váš pustý« (Mat. 23, 37—38). Než, Jerusa

lém nedbal toho volání, nevěřil v nějaký trest nebo zhoubu.
Vždyť byl slavný! Vždyť tonul v bohatství a blahobytu! Leda
se posmívali hrozbě Pána.
Takový byl Jerusalém. Proto nad nimi plakal Pán.
A hleďte: týž zjev nacházíme i v době nynější.

Tažmese nejprve: Pominulo

již učení Páně? Vč

ru nikoli. »Slova má nepominou,« řekl Spasitel, a dále: »A aj,
já s vámi jsem po všecky dny až doskonání svéta.« Víra Páně
trvá dosud v plném obsahu, a trvati bude až do konce. A dále

se tažme:Ztratila

víra Páně co na své jistotě?

Nikterak! Ty divy, které Pán konal, nebyly smazány, nepře
staly míti platnost; vzkříšení Páně povždy je plným svědec

tvím.A ztratila

snad víra svou cenu? Nikterak!

Dnes jako tehdy platí slovo Páně: »Já jsem cesta a pravda a
život; žádný nepřichází k Otci, než skrze mne.« A zdali

snad hrozba Páně proti nevěře ztratila svou
platnost?

Nikoli. I dnes platí slova Páně: »Kdo jest nevě

řící Synu, neuzří života, nýbrž hněv Boží zůstává na něm.«
A hleďte, přece tolik je lidí úplně takových, jako byl teh
dy Jerusalem, když nad ním plakal Kristus Pán. Světla víry
Kristovy nechtějí přijati, nechtějí poznati, co jest jim k po
koji; jistotu víry Páně hledí sobě i jiným vymlouvati, cestou

víry ke spáse nechtějí jíti, ve zhoubua trest pro nevěru ne
chtějí věřiti, posmívají se všemu.
Zda by i nad nimi neplakal Pán?
Plakal Pán nad Jerusalémem. Jerusalém se veselil, Pán
plakal. Před Jerusalémem bylo skryto, co hrozného si stroji
sám; před Pánem to bylo zjevno. »Kdybys znalo zhoubu, jež
ti nastává.« volá sv. Řehoř Vel. oproti Jerusalému, »věru zašla
by ti chuť k veselosti.«
Spasitel tu zhoubu předpověděl, když plakal: »Přijdou na
tebe dnové a obklíčí tě nepřatelé tvoji náspem ... a na zemi

povalí tebe... a neostaví v tobě kamene na kameni.« Jaké to
hrozné proroctví! Do slova! 37 let poté přitáhl litus s řím
ským vojskem, oblehl je (právě v týž den, kdy Kristus před
37 lety byl ukřižován, počalo obležení), zahubil je, rozmetal je
1 obyvatele jeho. Statisíce pohynulo hladem, ukřižováním, me
čem, ostatek zavlečeno do otroctví. To bylo hrozné splnění to
ho, co Spasitel předpověděl.
Splní se předpovědění Páně i o nynějších nevěrcích? Kdož
by chtěl pochybovati! Přijdou na tebe dnové zhouby, třeba jim
nevěříš a se i posmíváš, a to věčné zhouby. Kdybys znal tuto
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zhoubu, věru zašla by ti chuť k veselosti. Kéž bys poznal aspoň
v tento den, co tobě je k pokoji!
II. Kristus plakal nad Jerusalémem, že nepoznával, co mu
je k pokoji, ale také, že nepoznává času navštívení svého.
Čas navštívení = čas milosti.
Celou dobu, co Spasitel žil, podávána mu milost. »Čiňle
pokání, neboť se přiblížilo království nebeské,« volal Pán
(Mat. 4, 17), a prohlašoval: »Nebudete-li pokání činiti, všichni
zahynete« (Luk. 13, 3); ale Jerusalémští pokání nečinili. »Pojd
te ke mně všichni, a já občerstvím vás,< zval Spasitel; ale Je
rusalémští nešli. Nepoužili času milosti.
Pán bral se k nim naposled, bylo to o neděli květné — zá
stupy jásaly: »Hosana synu Davidovu,« ale Jerusalém sám, t. J.
fariseové, horšili se a doléhali na Pána, aby přikázal zástupům
mlčeti.
Doba milosti uplynula — a Jerusalém zahynul. Mohl ještě
v poslední chvíli činiti pokání, jako činilo na př. město Ninive,
ale nečinil.
A nejsou-li dnes lidé mnozí podobní Jerusalému? Bůh je
také navštívil, dal jim čas milosti.

Tím časem milosti je celý život.

Mnohý člověk však

nedbá; plyne mu dnem za dnem, rokem za rokem, ale nepo
užívá toho času, aby přichýlil se k Pánu; činí zlé, ale o pokání
nedbá — a hyne pak na věky. Jaká to hrozná lehkomyslnost!
Po porážce Napoleonově až do roku 1859patřilo Lombard
sko k Rakousku. Ale vznikaly v té době v zemi té, zvláště
v městě Miláně, revoluční živly, které ovšem přísně byly po
tlačovány. Zatčen byl také v letech dvacátých jeden z hlavních
revolucionářů, hrabě Galfonieri, a odsouzen byl k smrti. Jeho
manželka odcestovala ihned do Vídně, aby vymohla mu milost.
Obrátila se na císařovnu, a císařovna dojata úsilovnými pros
bami, přimlouvala se ucísaře; leč Galfonieri tolik se byl pro
vinil, že císař František milosti neudělil a rozsudek smrti byl
potvrzen. Sotva to hraběnka zvěděla, vnikla ještě za noci do
dvorního hradu k císařovně a nesmírným pláčem tolik dojala
císařovnu. že císařovna odebrala se ihned k cisaři, a neuslala
prositi, až císař vydal list, kterým udílel milost. Hraběnka za
jásala; ale nyní nastala důležitá doba milosti: běželo o to, aby
předhonila kurýra, který s potvrzeným rozsudkem smrti už
byl odeslán. Cesta z Vídně do Milánu je daleká a tehdy nebylo
ještě železnic ani telegrafů. Snadno si pomyslíme, jak hraběn
ka kvapila; jela dnem i nocí, ve stálé úzkosti, aby času mi
losti nepromeškala. Podařilo se jí také, oč se tolik snažila; při
šla včas.
To se jednalo o život časný. A mnohý člověk má už také
nad sebou ortel smrti věčné pro nepravosti své, kurýr, t. j. po
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sel smrti už také mu snad určen, ale ještě mu také dán čas mi
losti, jehož může použíti, aby napravil všecko; ale nedbá, ne
poznává času navštívení svého. Jak hrozné to nedbání!

2.Časemmilostijsoui zvláštní

příležitosti

v ži

votě. Jdeš do chrámu, slyšíš slovo kazatelovo. Pán klepe na
tvou duši, nabízí se ti; mnohý nedbá a promešká čas. Jsou
missie, čas milosti hojné, Pán zve k sobé; ale mnohýodvrátí se
zatvrzele, nepoužije času, a snad už více tento čas milosti se
mu nevrátí. Jsou dny štěstí, dny neštěstí, Pán se ke člověku
blíží, volá — blaze, kdo slyší a poznává čas navštívení svého!
Dr. v Kr., plakal Pán nad Jerusalémem, plakal by i dnes
nad tak mnohými pro odmítání spásy a nedbání času milosti.
Poznejme my, co je nám k pokoji, poznejme čas navští
vení svého! Přilněme ke svému Špasiteli v upřimné víře, po
užijme času milosti, jenž se nám dává, a dojdeme také bez
pečně spásy věčné. Amen.
DVOJE SLZY.
„Když se přiblížil Pán Ježíš k Jerusalému
vida město, plakal nad ním.“
Luk. 19, 41.

Když se přiblížil Pán Ježíš k Jerusalému, vida město, pla
kal nad ním. Byly to slzy vznešené, slzy nejvýš šlechetné.
Spasitel viděl v duchu, jak Jerusalém pro svou zatvrzelost a
pro své hříchy bude v době příští ztrestán: kterak nepřátelé
město oblehnou a porazí, chrám zboří, takže nezůstane v něm
kamene na kameni, a Jerusalémské dílem pohubí, dílem zavle
kou do otroctví. Proto nad nimi plakal.
Milí přátelé, i my vidíme v životě často mnohého plakati.
Země naše je slzavým údolím, a pláče mnohdy je více než ra
dosti. Ale ne každý pláčje šlechetný, ne všecky slzy jsou šle
chetné. Jsoui nešlechetně slzy, hříšný pláč. Minulé neděle vy
kládal jsem vám, kterak nám Bůh dal každémudvoje vladař
ství: duše a těla; a v těle vladařství očí, uší, jazyka, rukou,
nohou. Také v slzách dal nám Bůh velké vladařství. A Bohu
žel, že i toto vladařství, které není dáno žádnému jinému tvoru
na světě, lidé užívají nedobře a hříšně. Budu vám tedy dnes
o těchto dvojích slzách vykládati: o slzách nešlechetných a
slzách šlechetných; chci vás poučiti a výstrahu vám dáti, aby
ste tohoto vladařství svého užívali vždy správně.
*

Dvoje jsou slzy. dvojí pláč: nešlechetný a šlechetný. Nej
prve o slzách nešlechetných.
|
I. Nešlechetné slzy bývají hlavně ze dvojí příčiny: z vášně
a z přeltvářky.
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1. Slzy z vášně. Vášně jsou mnohé: znáte na př. ve
likou vášeň, která mnohdy činí člověka zrovna slepým —
hněv; znáte velikou vášeň, která člověku ji oddanému téměř
srdce užírá — závist, a pod. Mnohýčlověk pláče z hněvu; roz

zlobí se nesmírně na bližního svého a protože nemůže se na
něm pomstíti dle vůle, dá se zlostí do pláče. To jsou slzy vášně,
slzy nešlechetné, hříšné. Spisovatel jeden vykládá o jedné
ženě, která byla velice závistivá: když prý stála před statkem
a viděla, že někdo žene lepší dobytče mimo, vždy prý plná
závisti říkala: ti lidé mají daleko lepší dobytek než my, my
máme pořád všecko nejšpatnější — a už prý zástěru měla u očí
a utírala slzy závisti; když šla polem a uzřela, že má někdo
na poli hezký len, zase prý říkala: ti lidé mají daleko lepší
len než my, my máme všecko nejhorší — a zase zástěru u očí
a utírala slzy závisti. To jsou slzy vášně, slzy nešlechetné.
A tak bych mohl vykládati o slzách i z jiných vášní; ale ne
budu, chtěl jsem jen označiti, že bývají slzy z vášně.

2. Druhý druh nešlechetných slzí jsou slzy z pře
tvářky. Nepřišelk vám ještě nikdy žebrák, který plakal a

naříkal, jakou má bídu, a zatím to byl darmochleb a lenoch*?
Já jsem takových dosti v životě poznal. Přijde jiný a pláče,
jak je chorý, jaké má bolesti v tom nebo onom údu a že ne
může bolestí ničeho si vydělati, a zatím pláč jeho je holá pře
tvářka: je zdráv a jen chce něco vymámiti; dosti jsem i tako
vých lidí poznal. Takový pláč, takové slzy ovšem jsou ohavné
a hříšné. U hrobu na hřbitově kdysi stáli mnozí plačící: po
chovávali starou matku a nejvíce pro ni plakala nevěsta ze
statku. »Proč pak jste nás opustila, matičko! Jak nám bude
smutno bez vás« — a zatím, dokud byla matka stará živa, tý
rala ji a je ráda, že se jí konečně zbavila. Ve velikém městě
Paříži byla paní jedna, jejíž muž byl za jakýmsi povoláním
v cizině. Bylo právě o masopustě v pondělí. Paní chystala se
na ples — když v tom přikvačí posel z ciziny, že muž její náhle
skonal. Paní se zarazila a pak pravila poslovi: Prosím vás, za
mlěte to; je nyní masopust a kdyby se to rozhlásilo, byla bych
nucena začíti smutek a nemohla bych se zúčastniti žádného
plesu více; přijďte až v popeleční středu a pak to jako novinu
přineste. Posel uposlechl. Na popeleční středu náhle se pak ob
jevil a zvěstoval, že pán je mrlev. Paní počala rukama lomtiti
a velice plakati, naříkajic pro muže. Byl to pláč z přetvářky.
Ošklivé to slzy, hříšné slzy; raději se od nich odvrátim. Chtěl
jsem vám jen naznačiti dvojí druh nešlechetných slzí: z vášně
a z přetvářky; není třeba vice o nich vykládati. K vaší vý
straze dostačí, co bylo řečeno.
II. Slzy šlechetné. Také ty jsou hlavně dvojího druhu:
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1. Slzy

ze soucitu:

Když vidíme bližního nějak

těžko strádati, buďto že má nouzi velikou, nebo je těžko ne
mocen. Slzy takové nejsou člověku k haně, jsou to slzy šle
chetné. Překrásný příklad soucitu takového dal nám sám
Kristus Pán; když na př. byl na poušti a po 3 dni kázal zá
stupům, ale ti neměli, co by jedli, řekl Pán věčně krásná
slova: »Lítost mám nad zástupem« (Mar. 8, 2). Sv. apoštol Pa
vel napsal v epištole k Řím.: »Plačte s plačícímic (12, 15). Slzy
soucitu jsou slzy šlechetné, a netřeba se za ně styděti. Kdo by
také zazlíval na př. dítku, když pláče nad nemocným otcem
nebo nemocnou matkou! Dcera Jedna byla daleko v cizině
ve službě a kdysi onemocněla jí doma matka. Rychle pro
dceru telegrafovali, nebo nemoc byla zlá. Dcera rychle spě
chala domů; když dospěla do příbytku matčina, spěchala k lůž
ku, objala a líbala chorou matku, a plačíc volala: Maminko,
vy nám stůněte, neumřete nám! Kdož by z nás, milí přátelé,
takovéto slzy zazlíval? Však i mnohý z nás, komu těžko sto
nal otec neb matka, nad jejich chorobou si zaplakal. To jsou
slzy šlechetné. I kdy ž někdo zemře,„plakávají lidé, kterým
zemřelý byl drahý; plakávajjí lítostí, že už skonal. Ani těchto
slzí nelze zazlívati, i tvto slzy jsou šlechetné, poněvadž jsou
z upřímného soucitu. Hle. příklad těchto slzí podal sám Spa
sitel. Když Lazar. miláček jeho. zemřel, a již čtyři dny od
počíval v hrobě, Kristus Pán přišel do Bethanie. Marta a Maria,
sestry Lazar'ovy, smutně mu pravily: »Pane, kdybys byl ty zde
byl, bratr můj nebyl by umřel.«< Tehdy Kristus Pán zkor
moutil se v duchu a řekl: Kde jste jej položili? Řkou jemu:
Pane, pojď a pohleď. I zaplakal Ježíš. Tehdy řekli židé (bylo
jich tam mnoho shromážděných): Hle, kterak ho miloval!
A někteří pravili: Zdaliž nemohl on, kterýž otevřel oči sle
pého narozeného, učiniti, aby bvl tento neumřel? (Jan 11.)
Hleďte, Pán Ježíš nad mrtvým Lazarem plakal. Netřeba ani
nám se styděti, když pláčeme nad milým zemřelým. Ale
zvláště šlechetné jsou slzy soucitu, když pláčeme nad někým.
že je zlý. že kráčí pocestách hříšných. Člověk takový je
věru velmi nešťastný: je nuzný na duši, je nemocen. je té
měř duševně mrtev. pro nebe mrtev. Když nad ním pláčeme
z upřímného soucitu, jsou slzy naše šlechetné. Hle, Kristus
Pán plakal nad městem Jerusalemem, jak jsme četli v dneš
ním sv. evangeliu. plakal pro jeho zatvrzelost a hříchy. Král
David plakal nad lidem bezbožným: »Toky vod vydaly oči
mé: že neostříhaly zákona tvého« (Ž. 118, 136). Který otec dob
rý netruchlil by a třeba i neplakal by nad nezdárným synem,
která matka dobrá nezaplakala by nad nezdárnou dcerou!
Sv. Augustin vykládá, jak velice matka jeho, sv. Monika, pla
kávala, když ještě bloudil po cestách zlých. »Oči její,« praví,
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»byly jako dva horké prameny slzí. Nikdy žádná matka ne
plakala tolik u hrobu svého jediného syna, jako matka má
plakávala nade mnou, když viděla záhubu mé duše. A mnohá
léta to trvalo!« To byly zajisté slzy šlechetné.
Když však jsem pověděl vám o slzách šlechetných ze
soucitu nad bídou bližního svého, ještě něco dodám: nezůstá
vejte pouze při slzách, ale pomáhejte! Když vidíš bližního
hladového, neplač jen nad nim, tím by se nenasytil, ale dej
mu dle možnosti jísti; když vidíš churavého, nespokojuj se
slzami, ale jak můžeš, mu přispěj; když vidíš mrtvého, ne
plač pouze, ale modli se za něj, abys na věčnosti mu při
spěl; když vidíš bezbožného, dle možnosti přispěj k jeho
poučení. Tak spojíš slzy s pomocí, a slzy tvé se skutkem spo
jené budou pak ti velice záslužné pro věčnost. Kristus Pán
neřekl pouze na poušti: Lítost mám nad zástupem, ale lid na
sytil; Kristus Pán nezaplakal pouze nad mrtvým Lazarem,
ale vzkřísil jej — my za mrtvé se modleme. U kteréhosi statku
stálo kdysi opuštěné cizí dítě a plakalo. Viděla je dceruška
ze statku, a jako jsou dítky soucitné, přiběhla k němu a ptala
se: Proč pláčeš? a plakala s ním. Mám hlad, odpovědělo dítě.
Tu máš chléb, řekla dceruška, a jez! Nespokojila se slzou,
hned pomáhala, dala mu svůj chléb. Dítě cizí vzalo a jedlo; ale
slzičky stále s očí kapaly. Proč ještě pláčeš? tázala se dce
ruška; už máš chléb! Nemám maminku! odpovědělo cizí dítě!
Proč nemáš maminku? — Umřela mi! Dceruška plakala
s opuštěným sirotkem. A pak odběhla do statku k matce své
a řekla: Maminko, je tady děvčátko a pláče, že nemá mamin
ku; prosím vás, buďte jí také maminkou! Matka šla, po dítěti
se ohlédla, a když zvěděla, že je chudým sirotkem, ujala se
ho jako matka. Hle, dceruška nespokojila se slzami soucitu,
ale pomáhala: dala sirotkovi i matku.
Příklad dětský, ale věru povzbuzující: k slzám soucitu
přidejme skutek pomoci.
2. A druhý druh slzí dobrých a prospěšných jsou slzy

litosti

nad svými

hříchy, slzy pokání.KdyžKris

tus Pán byl veden ve hrozném průvodu s křížem na horu
Golgotu. potkaly se s ním zbožné ženy jerusalemské a pla
kaly nad ním. Ale Kristus Pán jim pravil: »Dcery jerusa
lemské, neplačte nade mnou, ale plačte samy nad sebou a
nad syny svými!« Nezavrhoval těmi slovy snad slzy soucitu
těch žen. ale učil jimi, že více sluší oplakávati hříchů, které
jsou příčinou bolestí a muk Spasitelových. Plačme nad sebou,
nad hříchy svými. Slzy pokání jsou blahodárné a velice moc
né. »Modlitba, praví sv. Jeronym, »umírňuje hněv Boží k mi
losrdenství, ale slza kajícná donucuje k odpuštění:« a sv.
Chrysostom praví: »Veliký jest oheň hříchu, ale malá slza jej
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uhasíná.« Plakal David, když se dopustil těžkého hříchu. a jak
sám praví, slzami smáčel lůžko své; plakala Magdaléna, když
klečela u nohou Spasitelových; plakal Petr, když zapřel Pána
svého. Slzv lítosti nad hříchy svými jsou slzy krásné a blaho
dárné. »Obraťte se ke mně celým srdcem svým,« praví Bůh
ústy proroka Joele, »s postem a s pláčem i s kvílením« (2, 12).
To jsou tedy dvoje slzy, jež lidé plakávají: nešlechetné
a šlechetné. Nešlechetné z vášně a přetvářky, šlechetné ze
soucitu a kajícnosti. Varujte se slzí nešlechetných, abyste z to
hoto vladařství slzí neměli těžký počet na věčnosti; ale slzí
šlechetných se nestraňte. Dej vám Pán, aby se všem vám vy
Inilo Jeho zaslíbení: »Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni
budou!e Amen.
ODPÍRÁNÍ KRISTU.
„Když se přiblížil Pán Ježíš k Jerusalému,
vida město, plakal nad ním.“'
Luk. 19, 41.

Vpravdě úžasný, dojemný je výjev, který nám vykládá
dnešní sv. evang.: »Když se přiblížil Pán Ježíš k Jerusalemu,
vida město, plakal nad nim.« Spasitel plakal. Proč, Pane, plá
češ? Vidíme-li kohokoli plakati, jsme dojati; zde pláče 5 n
Boží. Pane, smiluj se nad námi a pověz nám, která je veliká

arusalemem:
smutná příčina,
že pláčeš?
nad 1den
»Ó, bys
poznalo Spasitel
i ty, a odpovídá:
to aspoň volá
v tento
tvůj, co tobě je k pokoji, ale nyní je to skryto před očima
tvýma.« Co nechtěl Jerusalem poznati? Nechtěl poznati Spa
sitele; odpíral Kristu. Co se Kristus v tom městě i celé zemi
nakázal — Jerusalem nechtěl té pravdy Páně přijati, neboť
Pán kázal království spravedlnosti, lásky, svatosti, hlásal krá
lovství nebeské, a oni chtěli Spasitele, který by založil veli
kou světskouříši, ve které by oni byli pány i se vší nespra
vedlností svou; co se Kristus nakonal divů a zázraků v Jeru
salemě i celé zemi — ale než by uvěřili, že je Syn Boží, raději
prohlašovali, že to vše koná pomocí knížete ďáblů. Odpírali
Kristu a tak uchystávali na sebe trest, který Spasitel vševi
doucím okem viděl a také předpověděl. Proto nad nimi plakal.
Dr. v Kr., ohlédněte se po světě dnes: zdali není nyní také
mnoho těch, kteří odpírají Kristu? Vidíte je a slýcháte je
často. Proč odpírají Kristu? Přestal býti Kristus Kristem, pře
stal býti Spasitelem, Synem Božím? Ne. »Ježíš Kristus včera
i dnes i na věky« (Žid. 13, 8). Proč tedy odpírají i dnes mnozí
Kristu? Je třeba vzíti tuto věc v úvahu, abyste měli jasno.
Chci tedy tu úvahu dnes učiniti a to přímo dle nynějších po
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měrů časových. [rojí příčinu uvádím, proč mnozí odpírají
Kristu; je to: 1. neznalost Krista, 2. nevázanost života,

3. štvaní.

*

I. První příčina, proč mnozí odpírají Kristu, je neznalost
Krista. Kdysi bral se Kristus zemí Samařskou a u studnice
Jakobovy setkal se s ženou Samaritánkou, které pravil pa
mátná slova: »Kdybys znala dar Boží a kdo jest ten, jenž ti
praví: Dej mi píti, ty bys ho byla prosila, a bvl by ti dal vody
živé.«
Krista
a proto
zprvuKrista
odbývala:
jsa
žid,Neznala
žádáš ode
mne
píti?« jej
Neznal
Šavel»Kterak
z Tarsuty,a
pronásledoval církev jeho; na cestě do Damašku poražen ja

sem,
»Šavle,Šavle,
mi OZ
je jemuž
A tá
zal se:uslyšel
»Kdo slova:
jsi. Pane?«
A uslyšel:proč
»Jásejsem
Ježíš,
ty
se protivíš.« Tehdy Krista poznal a tehdy se stal hk satelem
Kristovy víry.
Dosud mnozí Krista neznají. Něco slyšeli o Kristu ve
škole, ale pak hledí učení náboženskému unikati, Jelikož jim
ukládá jisté povinnosti, anebo náboženského poučení se jim
ani nedostane — a neznají Krista. A k tomu jsou sváděni proti
víře a nepřesvědčují se — a pak odpírají Kristu.
V padesátých letech m. st. žil ve Vídni proslavený kaza
tel a hlasatel Kristovy víry, dr. Em. Veith. Učený tento muž
byl původně lékař. Pocházel z rodiny židovské. Jeho otec,
přísný žid, měl starou bibli a z té o dnech svátečních před
čítal rodině. Mladý Veith tolik si bibli zamiloval a tak rád
i sám v ní čítával, že ji znal skoro z paměti.Když vyspěl, byl
dán na vyšší studia do Prahy. Ale toužil vážně poznati dobře
také pravdu víry a proto v Praze navštěvoval i náboženské
přednášky katolického kněze. Kněz přednášel mimo jiné také
obšírně © proroctvích, jak se všecka úplně naplnila u Ježíše
Krista. Mladý Veith poslouchal s úžasem. neboť nikdy ve staré
bibli domácí tato proroctví, která se týkala Spasitele, nečetl
a neslyšel z ní čísti. Odkud ten kněz to má? Opatřil si bibli
a přesvědčil se: vskutku. je to z knih prorockých v bibli. Byl
nyní velice dychtiv na bibli domácí. Jakmile přijel domů na
prázdniny., hned ji vyhledal a hledal v ni ona prorocká mista.
Ale užasnul: listy, na kterých ona mista byla tištěna, buď
byly zničeny anebo slepeny. Zaražen, vzal bibli a šel k otci a
tázal se, proč ona místa prorocká o Spasiteli jsou zničenať
Otec místo odpovědi udeřil jej zlostně ve tvář. Mladý Veith
porozuměl této odpovědi. Studoval pak ještě horlivěji učení
víry a poznal jediné světlo pravé, poznal Krista, a stal se,
když byl lékařem, katolíkem a pak i knězem a nadšeným hla
satelem evangelia Kristova.
Kdo Krista vážně pozná, neodpírá mu, ale přilne k němu
plnou včrou a láskou. Vzpomeňme na velikého Pasteura, jed
16-111
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noho z nejpřednějších učenců nové doby, který byl pln viry,
jak kdysi prohlásil: »Právě proto, že jsem mnoho přemýšlel
a mnoho studoval, stal jsem se věřícím.« Kolik z těch, kteří
odpírají Kristu, mohou řící podobná slova: že mnoho pře
mýšleli a mnoho studovali o Kristu, a to upřímně studovali?
Neznají Krista a proto mu odpírají.
II. Druhá příčina, proč mnozí odpírají Kristu, je nevázu
nost života. Kdyby přijali Kristovu víru, svědomí by je nu
tilo, aby podle víry Kristovy také byli živi, ale toho oni ne
chtějí — chtějí žíti volně dle svých myšlenek a vášní. A proto
Krista odmítají, odpírají Kristu, jako to činili fariseové a
s nimi Jerusalem. Zdali by nad nimi neplakal také Kristus?
Kam životem kráčejí?
Misionář jeden (P. Abel) vykládá: Kdvsi mne prosila paní
jedna, abych vhodným způsobem působilna její nešťastnou
dceru. Byla vdaná, ale od muže odloučená, opustila modlitbu,
sv. svátosti, a vůbec Kristovu víru — odpírala Kristu. Kdysi
mne vedla cesta místem, kde tato ubohá bydlela; pokusil jsem
se ji přivésti na lepší mysl, ale marně. Řekl jsem jí při od
chodu: »Mějte.se dobře, milostivá paní, ale pamatujte: Bůh
vás přece jednou dostane, buďto jako milosrdný Spasitel ane
bo jako hrozný Soudce.« Po půldruhém roce psala mi matka
oné paní: »Považte, důst. pane, dcera má se úplně obrátila!«
Později sešel jsem se opět s onou paní; otázal jsem se jí:
»Smím věděti, milostivá paní, co vás přimělo, že jste změnila
své smýšlení?« »Ó, ano,« odpověděla, »byla to vaše slova, jež
jste mi řekl na rozloučenou. Stále mi tanulo na mysli: Bůh vás
přece jednou dostane, buďto jako milosrdný Spasitel nebo
jako hrozný Soudce. Přece jen je lepší upadnouti v ruce mi
losrdnéhoSpasitele než hrozného Soudce.« Odhodlala se ke spo
řadanému, lepšímu životu — a přestala odpírati Kristu.
III. A třetí příčina, proč mnozí odpírají Kristu, je štvaní:
nechávají se proti Kristu poštvati. Ke svátkům velikonočním,
o kterých byl Kristus posledně v Jerusalemě, sešlo se do Jeru
salema nemírné množství lidu ze všech krajů země židovské.
Tito lidé věděli o Kristu, neboť pověst jeho byla rozhlášena
po celé zemi, přemnozí z nich znali Krista z vlastního poznání.
A tito zástupové připravili Spasiteli v neděli před svátky slav
nostní uvítání: vedli jej nadšeně do Jerusalema, metali mu na
cestu ratolesti. volali hosanna! A po několika dnech, o Velkém
pátku, tito lidé byli opět blízko Krista: byli u paláce Pilá
tova a Pilát soudil Krista; a co zde činil tento lid? Volali opět
hosanna? Ne. Fariseové a zákoníci poštvali všecky proti Kristu
lživými řečmi a lid vskutku podlehl štvaní a volali o Kristu:
»Ukřižován buď! Krev jeho na nás a na naše syny!«
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Tato příhoda opakuje se stále. Ti, kteří odpírají Kristu
buď pro neznalost anebo pro nevázanost, nemohou toho sné
sti, aby jiní Kristu byli oddáni, a proto proti Kristu štvou.
Štvou proti pravdám, které Kristus hlásal, štvou proti mod
litbě, které nás Kristus naučil, štvou proti svátostem, které
Kristus ustanovil a posmívají se všemu; a štvou i proti těm,
kteří víru Kristovu hlásají. aby se naplnilo slovo: bíti budou
pastýře a rozprchnou se ovce. A mnozí lidé dávají se svésti,
jako ten lid v Jerusalemě, a volají pak proti Kristu: »Ne
toho... Krev jeho na nás i na naše syny.«
Plakal Kristus nad Jerusalemem, neboť viděl ten odpor a
viděl trest, jaký na ně přikvačí. >Ó, bys poznalo i ty, a to
aspoň v tento den tvůj, co tobě jest k pokoji, ale nyní jest
skryto před očima tvýma.«
Milí př., budte si dobře vědomi, kdo je Kristus a čím je
nám Kristus! A nedejte se ničím od Krista odvrátiti, aby ty
slzy, které Pán plakal nad Jerusalemem, neplatily také vám.
Hleďte Krista dobře znáti, žijte dle víry jeho a tak — a je
dině tak — dojdete štěstí na věčnosti. Amen.
VÍRA A KAJÍCNOST.
„Pojďte ke mně všichni“

Mat. 11, 28.

Plakal Pán Ježíš nad Jerusalemem. Kolikrát jen volal...
»Jerusaleme, kolikrát chtěl jsem shromážditi dítky tvé. jako
slepice shromažďuje kuřátka pod křídla svá, a nechtěl jsi« —
odpírali Spasiteli, trvali tvrdošijně v odporu proti němu a
v nekajícnosti. Co si tím chystali hrozného! Pán proto plakal.
Dr. v Kr., vymizel už odpor proti Pánu ze světa? A vy
mizela nekajícnost? Ne! Kolika lidem platí dosud slovo Páně:

»Kolikrát chtěl jsem... a ty jsi nechtěl,« kolika lidem platí

dosud slzy Páně!
Pán nás všecky volá k sobě: »Pojďte ke mně všichni.« Jak
my máme se přichýliti k Pánu? Dvoje pravím: 1. s plnou ví
rou a 2. s upřímnou kajícnosti.
*

1. Přichylme se k Spasiteli s plnou vírou. Nechť je víra naše
vírou Petrovou: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova ži
vota věčného a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus,
Syn Boží.«

Tou vírou jsme povinni Spasiteli svému.

Syn Boží sklonil se k nám v nevystihlé lásce a stal se člově
kem a hlásal lidstvu nebeské pravdy. A ty pravdy nebeské

©odevzdal
své
církvi,
kterou
založil:
»Učte
všecky
národ
16s
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učíce je zachovávati všecko, co jsem koli přikázal vám. Kdo
vás slyší, mne slyší.« A slíbil, že tyto pravdy v jeho církvi
zůstanou neporušeny — lidé, kteří je budou hlásati, mohou
sice klesnouti ve hřích, i Petr, hlava všech, těžko klesne —
ale pravdy Páně zůstanou tu neporušeny: »Já s vámi jsem po
všecky dny až do skonání světa.« Odepřeš-li víru těmto prav
dám, odpíráš-li víru učení Páně, co činíš? Sv. Jan, apoštol a
miláček Páně, praví ve své ep.: »Kdo nevěří Bohu, učinil ho
Ihářem« (I. 5, 10). Z té příčiny pravil už sv. Jan Kř. učední
kům svým o Ježíši Kristu, Synu Božím: »Kdo nevěří v Syna,
neuzří života, nýbrž hněv Boží zůstává na něm« (Jan 3, 306).

Tou vírou jsi povinen dále sám sobě, své

spáse, nebo sám Spasitel, Syn Boží, víru prohlásil za první
podmínku. vedoucí ke spáse: »Kažte evangelium všemu stvo

ření. Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo však ne
uvěří, bude zavržen,« tak prohlásil apoštolům, když je vysílal
hlásat víru jeho národům (Mar. 16, 16); a Nikodemovi pravil
Spasitel: »Kdo nevěří, již jest odsouzen, protože nevěří ve jmé
no jednorozeného Syna Božího« (Jan 3, 18). Je-li ti milá spása,
musíš míti víru v Krista a v učení, které Kristus hlásal. A v té
víře musíš až do konce se zachovati.
Někdo snad řekne: je však těžko ve víře se zachovati,
když je na světě tolik pohoršení, která od víry svádějí, a to
lik nevěrců, kteří víře přímo se vysmívají. Na to je odpověď
lehká: co je ti do lidí, do jich pohoršení a do jich výsměchu!
Co je ti do toho, co činí lidé! Ty hleď na Krista a na svou
spásu — lidí a jich zlého nedbej!
Syn jednoho krále spikl se kdysi proti otci. Spiknutí bylo
odhaleno a princ odsouzen k smrti. Ale poddaní prosili 0 ži
vot princův. Král dal princi milost, avšak učinil podmínku, že
princ na uznání svého smrtihodného zločinu musí projíti s pro
vazem na krku ulicemi hlavního města. Princ se tomu vzpíral
a pravil: »Co řeknou lidé?« Král na to kázal přinésti plochou

nádobu a naplnil ji až po okraj vínem; a pak ji vložil princi
na ruce a rozkázal, aby ji princ s provazemna krku nesl
všemi ulicemi města, a současně povolal dva vojáky a přiká
zal, aby kráčeli s tasenými meči za princem a rozlije-li princ
1 jen jedinou kapku, aby jej probodli. Princ nastoupil nebez
pečnou cestu a šťastně se vrátil do královského paláce. Prvé
slovo královo bylo: »Nuže, co říkali lidé?« »Nevím, otče,« od
pověděl princ, »bylo mi stále hleděti jen na nádobu v mých
rukou a mysliti na meče nad mou hlavou, vždyť tu byl v sázce
můj život.«
Milý příteli. chceš-li ty dojíti věčné spásy, ke které vede

jen cesta víry Kristovy, a uchrániti se věčné záhuby, nesmíš
se dívati, co řeknou lidé: co řekne ten či onen nevěrec, ale
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peděti
ráti. je ti jen na Krista. Pohoršením lidí nesmíš si dáti víru
Plnou vírou buďme přichýlení ke Kristu!

Přichylme se ke Kristu s upřímnou kajícností.
©vzdátiII.Kajícnost
—
co
znamená
toto
slovo?
Dvoje
zname
se zla, kterému kdo hoví, a obrátiti se k Pánus lítostí

a prosbouza odpuštění.
Vzdáti
se zla. Kdo se nevzdává zla, kterému hoví —
ať je to zlo jakéhokoli druhu, ten není kajícný. A kam vede
nekajícnost, všichni víme. Jen záhuba věčná je podílem za
tvrzelé nekajícnosti. A ta záhuba je hrozná.
ristus Pan
kdysi pravil, že nad jedním hříšníkem pokání činícím je ve
lika radost v nebesích; proč veliká radost? Nebe se raduje. že
byl vytržen od hrozné záhuby. Tedy zla se vzdej, jestli kte
rému hovíš; přistup a přichyl se k Pánu, že zlo opouštíš.
V déjinách španélského poloostrova se vykládá. jak před
šesti sty lety mladik jeden z vysokého šlechtického rodu, shro
máždil tlupu bidných druhů a páchal s nimi loupeže a vraždy

a konečně zahájil v horách zcela pravidelný loupežnickýži
vot. Následkem toho chtěl král Jakub Aragonský konati schů
zi s králem francouzským a jeden přední šlechtic byl pověřeu,
aby se zástupem ozbrojenců vyčistil od loupežníků všecky
cesty, které vedly k mistu schůze. Práce byla už skoro skon
čena, když šlechtic srazil se na osamělém mistě sám, bez prů
vodu, s loupežníkem. Meče se zkřížily — atu se stalo náhle
něco neočekávaného: loupežník, byl to sám vůdce, vrhl se
před šlechtice na kolena a nabídl mu zbraň a Život — syn,
vůdce loupežníků, poznal otce, s kterým zápasí. Otec se syna
ujal a synovi dostalo se milosti a žil pak vzorně.
Milý př., jestli jsi dosud zápasil proti Bohu, proti Spasiteli
svému, že jsi páchal stále nějaké zlo, odlož tento meč svůj,
toto páchání zla, a kajícně se přichyl ke Spasiteli. Tak pů
jdeš ke spáse.

A s lítostí a prosbou za odpuštění ke Spa

siteli

se obrať. Pán tě neodmítne,vždyť volá právě vše

cky kajícné k sobě: »Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtí
ženi, a já občerstvím vás a naleznete odpočinutí duším svým.«
Jak veliké příklady máme zapsány v Písmě sv.! Magdalena
kající vzdala se zla a plačíc prosila za odpuštění a bylo jíPá
nem tak milosrdně dáno. Lépe, když my pláčeme slzy lítosti
nad hříchy, než aby Pán plakal nad námi a naším osudem.
Tak tedy přichylme se k Pánu: i plnou vírou a upřímnou
kajícností. A tak budeme šťastni a naplní se i na nás slovo
Páně: »A já občerstvím vás a naleznete odpočinutí duším
svým.« Amen.
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PROČ MNOZÍ NESTRACHUJÍ SE VĚČNÉHO ZAVRŽENÍ.
„iKdyž se přiblížil Pán Ježiš k Jerusalému,
vida město, plakal nad ním.“
Luk. 19, 41.

Kristus Pán plakal nad městem Jerusalémem. Přičinou
toho bylo, že Jerusalémští nepoznávali času navštívení svého:
nechtěli přijati svého Spasitele a přilnouti k němu vírou, ne
chtěli kajícně se obrátiti k Pánu; ale zatvrzele jej odmítali a
uchystávali si tak věčnou záhubu. »Ó, bys poznalo i ty a to
v tento den tvůj, co tobě je k
pokoji;ale nyní je to skryto
před očima tvýma,« volal Spasitel. Kdyby se byli poznali a po
užili času, mohli ujíti záhubě.
Rozm. v Kr., až dosud je mnoho lidi takových, kteří ne
oznávají času navštívení svého, kteří také neobracejí se
k Pánu, ale spíše od Pána se odvracejí, a tak sami do věčné

záhubyse uvrhují.Proč se asi mnozí nestrachují

této věčné záhuby?

To jest otázka, která sama tu na

padá. U Jerusalémských byla výmluva, že neznali Spasitele.
ačkoli ho mohli poznati; ale u nás křesťanů přece taková vý
mluva neplatí, my Spasitele dobře známe.
Budu dnes o té otázce uvažovati. Ukáži vám, jak nicotné
jsou příčiny, proč mnozí zahuby věčné nic se nestrachují.
je

I. Prvá příčina, proč mnozí záhuby věčné se nestrachují, jest,
že nemají dostatečné víry. Nemají plného přesvědčení, že by
na věčnosti bylo opravdu věčné zavržení. Snad je, snad není;
a proto o ně mnoho se nestarají a také se ho nestrachují —
kloní se spíše k mínění, že na věčnosti ho není.
M. př., tato jejich nedůvěřivost je velice nicotná, ale také
velice neblahá.

1. Nicotná

je. Nebo komu tedy chtějí včřiti, co nás na

věčnosti čeká? Sobě, či lidem? Kdo z lidí může toho vyzpyto
vati! Ale i Kristus Pán, Syn Boží, zcela určitě učil, že na věč
nosti je místo věčného zavržení. »Odejdete od mne do ohně
věčného,< tak pravil, že řečeno bude v den soudný nesprave
dlivým. Může býti jasnějších slov?

2. Je také velice

neblahá tato

nedůvěřivost,protože

člověka ukolébává, takže se nestará, aby věčné záhubě ušel;
že je jako ti Jerusalémští, kteří také nedbali výstrahy Páně, a
kteří tedy nepoznali času navštívení svého, kterého jim do
přával Pán, by činili pokání. Nepoznává času navštívení a pak
na věky hyne.
Spisovatel jeden švédský (hr. Oxenstierna) vykládá
o dvou francouzských šlechticích, kteří spolu studovali v Pa
říži a byli upřímnými přáteli. Když dostudovali, odešel jeden

.
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z nich k vojsku a byl brzy důstojníkem; vynikal všemi vlast
nostmi, jaké se líbí velkoměstským společnostem, a žil úplně
volně bez Boha a bez víry; nestaral se o tyto věci. Jednou šel
v Paříži po mostě a proti němu kráčeli právě dva mniši ka
pucíni; pohlédnul na ně jen maně, ale hned mu byla podoba
jednoho z nich nápadna. Přistoupil blíž a poznal tu svého dáv
ného přítele z dob studií, který si byl zvolil život klášterní.
Žastavili se a pohovořili si. Důstojník pravil, dívaje se na
hrubý šat mnicha: »Příteli, jak tě lituji, že vedeš takový zapí
ravý a přísný život; všecko to děláš k vůli nebi, ale jak pak,
není-li žádného nebe po smrti? Pak máš všecko ztraceno, da
remně jsi se klamal'a soužil.« Mnich kapucín nezůstal na to
dlužen odpověď; pravil zcela otevřeně: »Nemyslím, že bych
byl tak mnoho na světě ztratil, když jsem se odhodlal do kláš
terní samoty. Ale hůře je s tebou; což je-li po smrti nebe a
tedy také peklo? Pak jsi na věky ztracen!«
Ano, m. př., je-li po smrti peklo! Kristus Pán dávno na
tu otázku odpověděl tak přísně určitě. A uvažte ještě sami:
K čemu se vlastně neslo všechno učení Páně? K tomu, aby
chom se uchránili právě věčné záhuby; proto volal tak důraz
ně: »Zachovávej přikázání«; proto napomínal tak výstražně:
»Budďtepřipraveni, nebo v kterou hodinu se nenadějete, Syn
člověka přijde!« A táži se dále: proč vůbec Syn Boží stal se
Vykupitelem, proč proléval svou krev? Aby nás právě vykou
pil od věčné záhuby! Běda, kdo se o ni nestará, kdo sám se
do ní vydává!
II. Druhá příčina, proč mnozí nestrachují se věčné záhu
by, jest: utěšují se tím, že nedělají mic tak zlého, aby zasloužih
věčné zavržení. Nikoho nezabíjím, nikoho neokrádám, necizo
ložím, nepřisahám křivě atd. A proto míní, že do záhuby věč

né neupadnou.
Je-li správná tato domněnka? Na první pohled poznáme,
že není. Což pak je věčné zavržení jen pro ty, kteří zabijí,

kradou, cizoloží,křivě přisáhají? Věčná záhuba je pro
každý těžký hřích! Jediný hřích těžký uvrhuje člově

ka do věčné záhuby. Je to ostatně srozumitelno: Bůh dává na
vůli člověku, aby si vybral hřích anebo svatost, ale se hříchem
je spojeno na věčnosti věčné zavržení, se svalostí věčná ra
dost. Vyvolíš-li hřích, vvvolil jsi sobě věčné zavržení! A to ať
jediný hřích aneb ať množství hříchů. Ovšem, snad někdo na
mítne, že není pak spravedlivo býti pro jediný hřích věčně za
vržen a býti pro množství těžkých hříchů také věčně zavržen.
Na to odpovídám: nikde není psáno, že tresty na věčnosti jsou
pro všechny stejné. Co bude člověk síti, to bude i žíti; jaká
vina, takový trest — ale vždycky je věčný.
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Ale více ještě třebatu říci: věčné zavržení je

ne

jen proty, kteří činí zlé, ale i proty. kteří ne
činí nic dobrého.

Nestačí býti bez hříchu, nutno míti

i dobré skutky! Co bude člověk síti, to bude žíti; kdo jen tělu
hoví, ale o duši a nebe nedbá, nebude žiti žeň nebeskou, ale
vezme z těla odplatu. Máme toho doklad ve sv. Písmě. Boháč
umřel a pohřben jest v pekle, praví Kristus Pán. Co učinil
zlého ten boháč? Proč byl zavržen? Snad že byl křivopřisež
níkem“ či zlodějem“? či vrahem? či pro jaké hříchy? O žád
ném takovém hříchu není řeči. Jen se praví v Písmě sv.: že se
obláčel v šarlat a kment a na každý den hodoval skvostně, a
Lazarovi žebráku nedal ani drobtu se stola svého. A přece byl
zavržen; proč? Že jen tělu hověl, ale nedbal o duši; že nečinil
dobrých skutků. Zavržen byl ne proto, že činil zlé, alc proto,
že nečinil dobré. Někdo snad může tu zase namítnouti, že to
nespravedlivé, když nečiním nic zlého, nehřeším, abych byl
na věky zavržen. Ale na io mám odpověď: právě tím hřešíš,
že nic dobrého nečiníš; jsi služebník neužitečný, o kterém roz
kázal pán ve sv. evangeliu, aby byl vyvržen do temnosti; jsi
strom neužitečný, který nenese ovoce, a který rozkázal pán
vyťati a na oheň uvrci. Pro lenost duševní nejsi na svět poslán.
Však Kristus Pán sám také pravi, proč řečeno bude zavržen
cům v den soudu: »Odejděte ode mne do ohně věčného«; řek
ne jim: »Nebo lačněl jsem a nedali jste mi jísti« atd., t. j. ne
činili jste dobrých skutků!
II. Třetí příčina, proč mnozí se nestrachují věčné záhu
by, jest: utěšují se lm, že činí mnoho dobrého. Modlí se, postí
se, almužny dávají. snad i pouti podnikají. nemocným pomá
haji atd. Mezi těmito dlužno rozeznávati dvojí: 1. ty, kteří
zároveň také hřeši, a 2. ty, kteří nehřeší, jen dobré činí.

také

1.Co se týče těch,kteří dobré činí, ale zároveň

hřeší, jistě se klamou, spoléhají-li se pouze na tyto

dobré své skutky a nestrachují-li se proto věčné záhuby. Do
kud poněvadž
není kdo nic
čist, nečistého
i kdyby činil
cokoli
dobrého,
nedojde spá
sy,
nemůže
vejíti
do království
Bo
žího. Dobré skutky tvé, přijdeš-li na věčnost se hříchem, ne
otevrou ti nebe, poněvadž sám hříchem jsi sobě nebe zavřel.
Pohlédněte opět na příklad ze sv. Písma. Jidáš byl vyvoleným
apoštolem Páně: činil mnohé skutky dobré: modlil se s Pá
nem; bděl a postil se; následoval Pána: chodil po krajích a
městech a hlásal Kristovu víru; přivedl mnohé hříšníky ku
pokání; uzdravil zázračně z moci Páně mnohé nemocné — hle,

tolik dobrých skutků, tolik velikých zásluh! Ale jedné chybě
hověl: žádostivosti peněz, lakotě, a ukrádal něco i ze společné
pokladny. Snad se také spoléhal na své ctnosti a dobré skut
ky; snad se nenadál, že hovění jedinému hříchu ho uvede do
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věčné záhuby — a přece zahynul věčně! Nechť nikdo se ne
spoléhá, že. činí-li něco dobrého, netřeba se mu strachovati
věčného zavržení, i když hřeší; hrozně by se klamal!

2.Cosetýčetěch,kteří

a dobré skutky

udržují

se ve svatosti

činí, ti ovšemmají naději na věčnou

blaženost; nicméně i těm je dbáti, aby setrvali až do konce.
Sám sv. apoštol Pavel o to se bál a pilně pečoval: »Tresci tělo
své a ve službu podrobuji,« napsal v ep. ke Kor., »abych snad,
an jiným káži. sám nebyl zavržen« (I. 9, 27).
Nuže, m. př., nebuďte nikdo z vás lehkomyslny, co se týče
věčné záhuby; nebuďte nedověrní, a nespoléhejte se také snad
na to, že nečiníte nic hrozně zlého, anebo že činíte také něco
dobrého. O věčnou spásu třeba pracovati bedlivě, přísně! Kéž
každý z vás pozná tedy čas navštívení svého; kéž každý užije
času života svého, aby dospěti mohl do radosti věčné! Amen.

Neděle desátá po sv. Duchu.
FARISEUS A PUBLIKÁN.
„Ido se povyšuje, bude poniížen, a kdo se po
nižuje, bude povýšen.“
Luk. 18, 14.

Jen jednou v roce čte se ze sv. evang. podobenství Páně
o fariseu a publikánu, a přece obraz těchto dvou mužů máme
dobře v mysli. Odporna je nám domýšlivost a nadutost fari
seova, milá pokora publikanova. »Bože, děkuji tobě, že nejsem
jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako
i tento publikán. Postím se dvakráte za týden, desátky dávám
ze všech věcí,« modlil se fariseus ve chrámě; a publikán pro
sil pokorně: »Bože, buď milostiv mně hříšnému.«
Však, milí př., sv. evang. se předčítá ne pouze proto, aby
se o něm uvažovalo, nýbrž i proto, abychom si z něho vybrali
příklad. jak máme v životě se chovati. Uvědoměme si tedy
dnes, jaký příklad pro život dán jest nám v podobenství o fa
riseu a publikánu! Ten příklad a to pravidlo jest nám tu dá
no: nebuď domýšliv na své dobré vlastnosti, a buď pokorný a
přísný v posuzování svých hříchů. Promluvím o tom.
*

1. Nebuď domýšliv na své dobré vlastnosti.

Každý člověk má nějaké dobré vlastnosti nebo dary; ně
kdo má velké dary ducha: dar vědy, nebo dar umění... ., ně
kdo dary těla: dar síly nebo jiných vlastností tělesných. Ale
nechť nikdo není pro tyto dary domýšliv!

230.

Neděle

desátáposv.Duchu.©

1. Nechť není domýšliv proti

Bohu. Zdá se to býti té

měř nemožností, že by někdo, nějaký člověk, chtěl býti do
m“ýšliv proti Bohu; ale děje se tak.
Mnozí lidé mají jakousi vědu: jsou vzděláni ve hvězdář
ství, nebo ve fysice, nebo v chemii, nebo vůbec v přírodních
vědách. A z těchto někteří vskutku jsou domýšliví i proti
Bohu Tvůrci — tak domýšliví, že Boha chtějí i sesaditi s trů
nu, že Boha Tvůrce popírají. Známý Aug. Comte prohlašuje
nadutě, že věda Boha sesadila. že věda Boha nepotřebuje; a
podobně i někteří jiní. To je domýšlivost a nadutost — vprav
dě horší, než byla domýšlivost onoho farisea ve chrámě; ten
fariseus aspoň k Bohu se modlil, iito však chtějí Boha sesa
diti a upříti.
»Ó, člověče, kdo jsi!l« volá sv. ap. Pavel (Řím. 9, 20). Ano,

co je člověk! Je jen nepatrným tvorečkem vzhledem k veliké
zeměkouli naší, a naše zeměkoule je jen nepatrnou oběžnicí,
je milionkrát menší než slunce, a slunce samo je jen nepatr
nou hvězdičkou, je milionkrát menší než jiné hvězdy... člo
věk proti vesmíru je téměř ničím. Krátkou, ale správnou od
pověď na otázku, co je člověk, máme v nápise, který si kázal
proslulý kardinál du Perron dáti na svůj náhrobní pomník, až
zemře: Cinis et nihil, popel a nic. To je člověk! A jeho vědo
mosti? Jak jsou maličké, úžasně maličké, téměř ničím! smc
v jasu světla a nevíme, co světlo je; žijeme v neviditelných
proudech elektřiny a nevíme, co elektřina je; nevíme ani, co
je hmota, co jsou síly... Věda lidská je nadobro chatrná, ma
ličká, a k tomu nejistá — ó, člověče, kdo jsi! A pak někdo
přichází domýšlivý na svou vědu, která není ničím, a nadutě
prohlašuje, že věda odstranila Boha! Jaké to farisejství!
Praví učenci, ne povrchní, jsou pokorní proti Bohu. Při
pomínám jen velikého hvězdáře Newtona, který byl jedním
z největších učenců všech časů, skutečný velikán mezi hvěz
dáři; když probádal, pokud lidskému duchu je možno, pro
story nebeské a nacházel zákony, jež tam vládnou, pravil o so
bě: »Připadám si jako dítě na břehu oceánu« — dítě na břehu
oceánu což ví o tom oceáně; nemůže dohlédnouti jeho konce,
nemůže o něm ničeho téměř říci — a taková je věda lidská
vzhledem k vesmíru. Veliký Newton to pokorně uznával, a
pokorně kořil se Bohu Tvůrci: kdykoli vyslovil jméno Boží.
vždy smekal.
Nebuď dále nikdo domýšliv proti Bohu pro vlastnosti tě
lesné! »Toto je můj bůh,« volal kdysi člověk jeden z dělnické
třídy a ukazoval své silné paže; prohlašoval, že Boha nepotře
buje. Ó. člověče, kdo jsi! Cinis et nihil, popel a nic. »Všeliké
tělo tráva.« praví Písmo sv.; dnes tráva se zelená a zítra uva
dá a usychá.

Neděle desátá po sv. Duchu.

251

2. A nebuďme pro své vlastnosti duševní neb tělesné do

mýšliví proti

bližnímu!

Rádo to člověka svádí, že kdo

něčím nacd jiné vyniká, pohrdá jimi. Ale třeba pamatovati

dvoje:
Předně, že i jiní mají své dobré vlastnosti. Někdo má
vzdělání a chce pohrdavě hledětina toho, kdo vzdělání nemá;
ale co krásných vlastností bývá často podchudobným šatem
člověka, kterému nebylo dopřáno vzdělati se v nějaké vědě!
Zdravá mysl, poctivost, spravedlivost — vlastnosti, které jiní
rádi přehlíží, protože jsou pod chudobným šatem.
A za druhé pamatuj každý, že máš i vlastnosti zlé, a bud
pro ně skromný! Nebudu této věci rozváděti, každý ví své.
Jen jako příklad uvedu velikého apoštola národů sv. Pavla.
Tento apoštol vykonal více cest apoštolských, než snad vši
chni apoštolové ostatní dohromady a vytrpěl nesmírně mnoho
pro hlásání Krista — a co praví o sobě? Slyšme jeho slova,
jsou vpravdě příkladná; v ep. ke Kor. píše: »Já jsem nej
menší z apoštolů, kterýž nejsem hoden slouti apoštolem, po
něvadž jsem pronásledoval církev Boží« (I. 15, 9). Vzpomíná
na to, co kdysi činil zlého, a jak je pokorný! Jdi i ty a čiň
podobně.
II. Druhé pravidlo z podobenství o fariseu a publikánu
zní: buď pokorný a přísný v posuzovaní svých hříchů.
Každý člověk někdy hřeší. Ale člověk je tak ješitný, že
nerad na své slabosti a na své hříchy myslí.
U dvora franc. krále Ludvíka XIV. žila mezi jinými dvor
ními dámami také vévodkyně Orleánská, žena velice nadaná
duševně, ale tělesně velmi neúhledná. Král pořádal v paláci
královském často plesy; v komnatách, kde plesy se konaly,
byla na stěnách zavčšena veliká zrcadla, a dvorní dámy, když
komnatami kráčely. rády na sebe v zrcadlech pohlížely. Jen
jediná vévodkyně Orleánská nikdy do žádného zrcadla se ne
podívala. Kdysi se jí otázali na příčinu toho a vévodkyně od
pověděla: »Mám se příliš ráda a proto nechci se dívati, jak
jsem ošklivá.«
Člověk se má příliš rád a nechce ani viděti svých slabostí
a chyb a hříchů, nerad na ně myslí. Boží přikázání jsou jako
zrcadla; pohlédni do 1. přik.: jaká je víra tvá a jaká modlit
ba? pohlédni do 2. přik.: jak uctíváš jméno Boží? do 3. přik.:

jak světíš den sváteční... atd.. pohlédni do těch zrcadel a pak
uvidíš, jak se máš posuzovati: že jsi člověk hříšný.
A pokorně o svých hříších suď! Věz, že hřích je čin proti
Bohu, že hřích je příčinou krve a smrti Páně!
Nevymlouvej si hříchu, ale přísně jej suď — buď jako ten
publikán ve chrámu: »Bože, buď milostiv mně hříšnému.«
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Vzpomeňme tu na velikého apoštola Petra! Byl učední
kem Páně — bratr jeho Ondřej přivedl jej k Pánu — a kte
rak o sobě soudil? Rozpomeňme se na událost zázračného za
lovení ryb: Petr padl k nohám Páně a prosil: »Odejdi ode
mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný!« A Spasitel učinil jej
pak apoštolem, pravil mu: »Ty -jsi skála a na té skále vzdě
lám církev svou,« a pravil mu: »Já jsem prosil za tebe, aby
nepřestala víra tvá, a ty někdy obrátě potvrzuj bratry své,«<a
pravil mu: »Pasiž beránky mé, pasiž ovce mé,« veliké včci
uložil Pán Petrovi — a jak Petr se choval? Zhřešil také těžce
a pro ten hřích soudil se přísně a pokorně, plakal a plakáva!
pro ten hřích, jak svědčí dějepisec, po celý život svůj. Nevy
mlouval si ničeho, ale plakal. Jdi i ty a čin podobně: suď přís
ně a pokorně své hříchy a čiň za ně pokání. »Bože, buď mi
lostiv mně hříšnému.«
To je příklad a to je pravidlo, které nám vyznívá z po
dobenství Páně o fariseu a publikánu: nebuď domýšliv na své
dobré vlastnosti a buď přísný a pokorný v posuzování svých
hříchů!
Nechť nám všem vyplní se, co praví sv. ap. Jakob: »Bůh
pokorným dává milost« (4, 6)! Amen.
MODLITBA VE CHRÁMĚ.
„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modhli.“
Luk. 18, 10.

Kristus Pán vykládá v dnešním sv. evang.: »Dva muži
vstoupili do chrámu, aby se modlili: jeden fariseus a druhý
publikán.« Bylo správno, že tito muži šli vůbec do chrámuse
modlit? Vždyť Spasitel kdysi pravil: »Když se budeš modliti,
vejdi do pokojíka svého, zavři dveře a modli se Otci svému
v skrytě: a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě«
(Mat. 6, 6).

Abychom pochopili tento výrok Páně o modlitbě ve skry
tosti, třeba je si připomenouti, za jakých okolností a k jaké
mu cíli Spasitel jej učinil. Fariseové konali veřejně dlouhé a
mnohé modlitby; ale činili to jen proto, aby vidíni a chváleni
byli od lidí, nebo pobožnost byla tehdy u veliké vážnosti.
Modlitba jim tedy nebyla cílem, nýbrž jen prostředkem k zís
kání slávy u lidu. A to Spasitel zavrhoval a proto řekl: modli
se ve skrytě; vidění od lidí nesmí býti tvým cílem.
Ale modlitby ve chrámě Spasitel nezavrhoval, naopak do
poručoval; vždyť nazval chrám domem modlitby a sám ve chrá
mě modiltby konal.
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Vy také, dr. v Kr., chodíváte do chrámu se modlit. Aby se
to dělo s užitkem a správně, chci dnes o modlitbě ve chrámě
k vám promluviti. A sice o dvojím promluvím: 1. proč do
chrámu choditi k modlitbě, a 2. jak choditi.
*

I. Proč choditi do chrámu k modlitbě.

Celá příroda Boží je jako veliký chrám a všude se mů
žeme modliti. [ tvůj příbytekmůže býti jako chrám a můžeš
se v něm modliti. Ale přece zvláštním místem modlitby je

Z chrám.
Zde
zvláště
se
doporučuje
modlitby
konati.
Proč?
ně
kolika důvodů; aspoň hlavní uvedu.
1. Pro zvláštní

zaslíbení

Páně. Spasitelpro

hlásil výslovně: »Kde jsou dva neb tři shromážděni ve jménu
mém, tuť jsem já uprostřed nich« (Mat. 18, 20). Jak je tu Spa

sitelapoštolům:
přítomen?»Budete-li
jako pomocník,
prostředník.
Proto také
vil
zač prositi
Otce ve jménu
mém,pra
dáť
vám.« A když tedy jsme zde shromážděni ve chrámu k mod
litbě, Spasitel je uprostřed nás; a takové modlitby jsou tedy
zvláště užitečné. Nemyslete, že tím snad ubírám ceny modlit
bě, kterou konáme doma, o samotě; Spasitel výslovně pravil:
»Otec tvůj, kterýž vidí ve skrytě, odplatí tobě.« Ale jen upo
zorňuji na zvláštní prospěch modlitby ve chrámě.
2. Modlitba ve chrámě má zvláštní prospěch i pro sva

tou společnost

ve chrámě.

Kdo je tu, ve chrámě, mimo nás, hříšné lidi? Je tu ovšem
Kristus uprostřed nás, když jsme tu shromážděni ve jménu
jeho; a je tu Kristus v nejsv. Svátosti Oltářní. Ale mimo Krista
je tu ještě zástup andělů.
Každý člověk má anděla strážného při sobě; a čítejte, ko
ik nás tu je: kdyby 100,200,300... nás tu bylo, kolik je tu
přítomno také andělů strážných. A víme, že strážní andělé
spojují modlitby své s modlitbami člověka. A když tu tedy
ve chrámu konáme shromáždění modlitbu, velký zástup an
dělů modlí se s námi. Jaká je to pak modlitba!
3. Modlitba ve chrámu je zvláště prospěšna i pro pří
klad, který tu dáváme. Spasitel kdysi pravil: »Tak svěť svět
lo vaše, ať vidí skutky vaše dobré.« Příkladem máme svítiti.
Když se modlíš doma o samotě, modlíš se sobě; ale ve chrámě
když se zbožně modlíš, dáváš jiným příklad a tim také máš
zásluhu před Bohem. Stalo se už nesčíslněkrále, že mnohý člo
věk vlažný anebo dokonce i ve zlém zabředlý, když viděl
zbožnost jiných, sám byl jat a obrátil se k Bohu. A sv. apoštol
Jakob výslovně praví: »Bratři moji, jestliže by kdo z vas po
bloudil od pravdy a někdo by jej obrátil, máť věděti, že kdo
odvrátí hříšníka od bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho od
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smrti« (5, 19—20). Tak s modlitbou ve chrámě bývá spojen

i velký dobrý skutek příkladu pro jiné.
4. A ještě jeden velký význam modlitby ve chrámě uve

du: člověktím vyznává

veřejně svou víru. Spasitel

prohlásil: »Kdožkoli vyzná mne před lidmi, toho i já vyznám
před Otcem svým, kterýž jest v nebesích« (Mat. 10, 32). Krás
ně vyznáváš Spasitele, když přijdeš do chrámu a modlíš se;
tu každý vidí a ví, že se hlásiš ke Kristově víře, že jsi učed
nikem Páně. A toto vyznání Spasitel neponechá bez odplaty.
Hleďte, kolik je důvodů, abychom se chodili modlit do
chrámu!
II. A nyní druhá otázka: jak máme do chrámu choditi se
modlit.

A tu je na to jedna, jen krátká odpověď: tak, jako přišel
do chrámu se modlit publikán, o kterém vykládá Spasitel
v dneš. sv. evang., to znamená pokorně.
Pokorně v ze
vnějšku a pokorně v nitru.

1. Pokorně

v zevnějšku.

Do chrámu nemá nikdo

choditi, aby tu snad činil dojem oděvem anebo předním mís
tem, které by si vyvoloval. To by bylo podle fariseů. Ale cho
diti máme do chrámu, abychom se tu pokořili před Otcem ne
beským, před Pánem všech pánů; a tu myšlenku máme při
chůzi do chrámu míti. A dle toho také máme ve chrámě se za
chovati. Ve chrámu jsme všichni stejní a ubozí prosebníci
Před Pánem. Pokora nechť nás tedy do chrámu doprovází. Lí
bilo se mi, co jsem četl ze života královny matky bavorské.
Přijela kdysi do Donauworthu a projevila přání, že by ráda
byla druhého dne z rána přítomna mši sv. ve špitálském kos
tele. Připravili jí tam tedy zvláštní klekátko. Druhého dne
v určenou hodinu přišla pojednou do kostela jednoduše oděná
paní a šla si kleknout do onoho klekátka. Kostelník rychle

přispěchal
vyzýval
ji, klidně
aby odešla,
že neboť
je to určeno
pro krá
ovnu: ale apaní
zůstala
klečeti.
byla sama
krá
lovna. Přišla v pokoře, ne aby královskou nádherou činila do
jem, ale aby se pokořila před Bohem.

2. Přicházejmedo chrámu také s pokorou

v nitru.

Co jsme před Bohem? Jedno slovo můžeme všichni říci: hříš
ní lidé. V neděli před službami Božími kropívá kněz lid svě
cenou vodou a zpívá se: Asperges me, pokropíš mne, Pane,
hysopem a očištěn budu, obmyješ mne a nad sníh sbílen budu.
Tato slova říkáme si také, když vstupujeme do chrámu a kro
píme se svěcenou vodou. Ta slova označují nám, co jsme, že
jsme hříšní a od Boha potřebujeme očištění; jsou vzata ze
žalmu 50., který začíná slovy: Smiluj se nade mnou, Bože, po
dle velikého milosrdenství svého, a podle množství slitování

Neděle desátá po sv. Duchu.
—

-

-

.

..

-

255
—,

svých zahlad nepravost mou; nebo nepravost svou já pozná
vám a hřích můj proti mně jest vždycky.
Hříšní jsme před Bohem, a proto přicházejme sem do
chrámu k modlitbě s pokorou,s jakou vstoupil do chrámu pu

blikán, o kterém vykládá Spasitel v dneš. sv. evang.: když
vstoupil, bil se kajícně v prsa a modlil se: »Bože, buď milostiv
mně

hříšnému.«

Tak tedy choďme do chrámu k modlitbě.
Nechť vám, dr. v Kr., při chůzi vaší do chrámu k mod
litbě naplní se vždycky slova, která praví Spasitel o publiká
novi v dnešnímsv. evang.: »Sstoupil do domu svého osprave
dlněn.« Amen.
MODLITBA NEUPŘÍMNÁ,
„Fariseus stoje takto sám u sebese modlil: Bože,
děkuji tobě,že nejsem jako jvní lidé“ Luk. 18,11.

Už mnohdykráte slyšel jsem námitku některých lidí proti
modlitbě: »Modlil jsem se tak a tak často a mnoho, a nebyla
mi modlitba nic platná; raději se již ani nebudu modliti!«
Proč asi tomu člověku nebyla modlitba nic platna?
Pohlédněme, milí přátelé, na to, co vykladá Kristus Pán
v dnešním sv. evangeliu: Dva muži vstoupili do chrámu, aby
se modlili: jeden fariseus a druhý publikán. Jeden z nich byl
vyslyšen: publikán; modlitba druhého. farisea, nebyla platna.
Proč platna byla modlitba publikánovi a proč neprospěla fa
riseovi? Lehká je na to odpověď. Publikán modlil se upřím

ně: »Bože, buď milostiv mně hříšnému!« Uznával svou hříš
nost a také v tomto upřímném přiznání prosil. Fariseova mod
litba byla ošklivá: »Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní li
dé,< t. j. hříšný; tím se stavěl, jako by neměl hříchu — a za
tím Kristus Pán nazýval farisey obílenými hroby, t. j. lidmi
lnými uvnitř hříchů. V modlitbě lhal; bylo to farisejské po
krytectví, když se vydával za spravedlivého a za svou spra
vedlivost děkoval Bohu; byla v tom ovšem také nadutost.

Proto modlitba jeho nebyla nikterak prospěšna.
Ale, milí přátelé, až dosud mnozí lidé modlí se podobně

farisejsky: ústy pronášejí prosby, ale skutky svými jed
nají v pravý opak; životem svým ukazují, že v srdci nemyslí
upřímně to, oč ústy prosí. Ani by člověk nemyslil, že
1 v modlitbě může někdo pronášeti něco neupřímného; a přece
se to děje. Ukáži vám to v dnešní řeči své, abyste tak poznali,
roč tak mnohým lidem modlitba bývá neplatna. Vyberu si
ku své úvaze nejkrásnější modlitbu, již máme: Otče náš.
M
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Otčenáš.jenž jsi na nebesích,

volávamev modlitbě

Páně. Jak je to vznešené a krásné, že můžeme nazývati Boha
Otcem svým! Ale, milí přátelé. mnohý člověk sice ústy
volá: Otče náš, ale životem svým, skutky svými nikterak ne
ukazuje, že by Boha uznával za otce, že by byl dítkem Božím;
pohlédněte, jak Boha je neposlušen, jak proti němu se vzpírá.
jak jeho přikázáními zrovna opovrhuje! Kdo upřímně uznává
Boha otcem svým, plní rád jeho přikázání; ale kdoneplní Bo
žích přikázání, ten není upřímný, když ústy k Bohu volá:
Otče náš! V životopise sv. Dominika se vykládá, že někteří
mniši z jeho řádu se oddálili od pravidel, jež jim sv. Dominik
pro život předepsal, a žili si uvolněně; kdysi ve svátek sv.
Dominika zpívali prý při službách Božích v kostele: Oroduj
za nás, sv. Otče Dominiku! Nato bylo slyšeti jako s nebe
hlas: Nejsem otec váš, a vy nejste moji synové, nebo nejdete
cestou, kterou jsem vám určil! Zdali by nemohl také Bůh vo
lati každému, kdo neplní jeho přikázání a modlí se: »Otče
náš«: Nazýváš-li mne otcem, kde jest poslušnost tvá?

1. Posvěť se jméno

tvé. Není tato prosba u mno

hých lidí přetvářkou? Posvěť se jméno tvé, prosí tak mnohý
člověk, a sám je tak líný ve službě Boží, sám se snad docela
nic nepřičiňuje ani slovem, ani příkladem, aby také od jiných
jméno Boží bylo ctěno; ba naopak, sám jméno Boží veřejně
zneuctívá mnohými hříchy: poslyšte na př., jak z úst mnohého
člověka zaznívá ohavné proklínání a zneužívání jména Bo
žího — a takový člověk se potom modlí: Posvěť se jméno tvé!
Je to potom prosba upřímně míněná? Kdysi jeden muž často
a ohavně proklínaval, a slýchalo to malé dítě. Bylo ještě ne
zkažené, a proto se mu to proklínání ošklivělo. I tázalo se jed
nou matky své: »Maminko, také se ten zlý člověk modlí: Otče
naš?« »Nevím,< odpověděla matka. Dítě si tedy dalo samo po
zor a také skutečně slyšelo, jak se jednou ráno »Otče náš«
modlil. Brzo potom klel; dítě šlo a pravilo: »Vy jste se modlil
dnes ráno Otče náš a říkal jste: Otče náš, jenž jsi na nebe
sích,
se jméno
— »Říkal,«
se na posvěť
to ptáš?«
— »Aletvé?«
jak pak
můžete odpovědí
říkati Otčemuž;
náš »proč
a po
svěť se jméno tvé,« pravilo dítě, »když pořád tak klejete“« —
Muž se začervenal a neodpověděl ani slova; ale od té doby ne
uslyšel také z úst jeho nikdo proklínání. Pohleď, milý příteli,
který podobně hřešíš, jak neupřímně se modlíš, když voláš:
Posvěť se jméno tvé! A což říci teprve o těch, kteří slovem a
příkladem svým i jiné ke proklínání a jakýmkoli hříchům
vůbec svádí! Těm věru tím více platí slovo Páně: »Z úst tvých
tebe soudím, služebníče nepravý« (Luk. 19, 22); prosbou: Po
svěť se jméno tvé sám vyslovuješ svou povinnost a přiznáváš
se k ní, ale životem svým úctu mého jména tak velice rušíš!
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2. Přijď království tvé! Království Boží je trojí: cirkev
Kristova zde na světě, panování Kristovo v našem srdci a krá
lovství nebeské. Máme se všichni slovem i příkladem o to při
čiňovati, aby církev sv. zde na světě se utvrzovala a šířila;
každý má býti v jistém smyslu apoštolem. A zatím mnohý člo
věk slovem i příkladem jiné lidi od pravé víry a pravé církve
Kristovy odvádí — je potom upřímný, když se modlí: Přijď
království tvé? V srdci našem má panovati Kristus; má tam
míti čistý příbylek a má míti poslušnost. Ale mnohý člověk
v srdci Krista nemá; má v něm snad ďábla: ďábla pýchy, la
komství, smilstva a kdo ví, čeho hrozného. Krista hříchy svý

mi
svého srdce
vypuzuje,
Kristovi
svýmimodlí,
hříchy když
té
měř:zeUkřižuj
— a může
pak říci,
že sevolá
upřímně
volá: Přijď království tvé? — Království nebeské je připra
veno všem: Podobno učinéno jest království nebeské člověku
králi, kterýž učinil svatbu synu svému. I poslal služebníky
své, aby povolali pozvaných na svatbu: ale nechtěli přijíti
(Mat. 22). [aké ty jsi pozván; ale snad také ty jsi mezi těmi,
kteří nechtějí kráčeti cestou k nebi, kteří kráčí cestou hří
chu, který sám dobrovolně hřichem nebe si zavíráš. a pak
chceš prositi: Přijď království tvé!
3. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Buď vůle tvá.
se modlíš, ale sám tu vůli Boží porušuješ; jen se rozpomeň na
Boží přikázání: na př. nevezmeš jména Božího nadarmo, a ty
je nadarmo béřeš; pomni, abys den svateční světil, je vůle
Boží, a ty ho dle vůle Boží nesvětíš! — A dále: buď vůle tvá,
modlíš se, a zatím při modlitbě si myslíš, aby tvá vůle se
plnila a ne Boží. »Ne má, ale tvá vůle buď,« modlil se Kris
tus Pán (Luk. 22, 42); ale ty spíše míníš: Ne tvá, ale má vůle
buď — a pak se modlíš: Buď vůle tvá! Jak je to neupřímné!
4. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Chléb náš, pravíme,t. j.
ne chléb cizí, ne chléb hříšně nabytý, ale chléb, jehož si vlast
nim přičiněním zasluhujeme. Chléb náš vezdejší dej nám dnes:
prosíš o chléb — a sám se snad nepřičiňuješ, abys si ho po
ctivě zasloužil. Prosíš o chléb, a snad mrháš hýřením majetek
svůj, aby ti snad Pán Bůh dával, až vše prohýříš? Prosíš
o chléb, a nejsi tím chlebem spokojen: hledáš lepších požitků;
a když jich nemáš a jen chleba máš, reptáš proti tomu chlebu
— jsi jako israelští, kteří když byli na poušti a měli mannu,
reptali a chtěli míti hrnce masa! Je pak tvá prosba upřímná,
když se modlíš: Chléb náš vezdejší dej nám dnes, ale proti
chlebu tomu reptáš?
o. Odpusť nám naše viny jakož i my odpoušťíme našim vinná
kům. Odpusť nám — ano toho si upřímně žádáš, aby Bůh ti

odpustil; ale druhou polovici této prosby nechceš pniti: ja
kož i my odpouštíme. Máš snad nepřítele, který se proti tobě
VT

258

Neděle desátá po sv. Duchu.

provinil a nechceš mu odpustiti! Pak vlastně tvá prosba:
Odpusť nám, jakož i my odpouštíme, je vlastně svolávání tre
stu Božího na sebe, pak není pronesena upřímně!
6. Neuvoď nás v pokušení, modlíš se. A sám pokušeni vy
hledáváš! Sám chodíš do společnosti, kde hřešíváš; sám vy
hledáváš knihy, které tě od víry odvádějí; sám vyhledáváš
anebo dokonce i odebíráš noviny, které víru v posměch uvá
dějí a tvou duši rozhodně uvádějí v pokušení: a pak se modlíš:
neuvoď nás v pokušení? Není pak tato prosba tvá pronesena

farisejsky?

7. Ale zbav nás od zlého. Největší zlo je hřích; ten nám
nejvíce škodí. Zbav nás od zlého, prosíš, a sám se ho snad
nechceš zbaviti! Zbav nás od zlého, modlí se mnohý člověk
yšný a pyšní se dále; zbav nás od zlého modlí se mnohý la
omec a lakotí dále; zbav nás od zlého, volá mnohý smilník
a smilsvo páchá dále; zbav nás od zlého, volá mnohý opilec
a opíjí se dále! Je to pak prosba upřímná? Bůh tě má zlého
zbaviti, a ty sám zbaviti se ho nechceš!
Modlitbu Páně zakončujeme slovem: Amen, což znamená:
staň se, neb: stane se. Mnohý člověk na konci modlitby tak
říká. ale nemyslí při tom do opravdy, že se přičiní, aby se
světilo jméno Boží, aby přišlo království Boží, aby byla vůle
Boží plněna jako v nebi, tak i na zemi; nemyslí upřímně, že
se přičiní, aby si zasloužil poctivě chléb, že odpustí ze srdce
vinníku svému, že nebude sám se uváděti v pokušení, že se ze
vší síly přičiní, aby se zbavil zlého. [ tím malým slovíčkem
amen, staň se — stane se. pronáší, co snad doopravdy ne
myslí.
Hleďte, milí přátelé, tak jsem vám v krátké úvaze uká
zal, jak i nejvznešenější modlitbu, kterou vůbec máme, které
nás naučil sám Kristus Pán, mnozí pronášejí zcela neupřímně.
Skutky svými, životem svým úplný opak činí toho, oč ústy
prosí, takže v pravdě jinak mluví, než srdcem zamýšlejí.
A potom se divíme, že tak málo Bůh člověka slyší!
Život svůj spravme! Tak buďme živi. abychom posvěcovali
jméno Boží, šířili a upevňovali si království Boží, plnili vůli
Boží, chléb si zasloužili a byli jím spokojeni, odpouštěli svým
vinníkům, neuváděli se sami v pokušení, zlého upřímně se
zbavovali. Celý život náš buď jako modlitba; a pak, milí přáte
lé, když se modliti budeme, bude i modlitba naše upřímná a
dobrá, a bude nám vždy, jako publikánu v dnešním sv. evan
geliu, ku prospěchu. Amen.
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OPOVÁŽLIVÉ POSUZOVÁNÍ.
„„Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní hdé.“
Luk. 18, 11.

»Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé: dráči, ne
©spravedliví,
cizoložníci.«
Tak
semodlil
fariseus
vechrám

Jakým pak právem mohl tak mluviti? Jakým právem mohl
praviti, že jiní lidé — kromě právě něho — jsou dráči, ne
spravedliví a cizoložníci? Snad se vyskytnul mezi lidmi ně
který dráč, neb některý nespravedlivý, neb některý cizolož
ník; ale o jiných lidech vůbec tak mluviti bylo zajisté velmi
opovážlivé posuzování.
Rozmilí v Kristu, tohoto opovážlivého posuzování dopouš
tějí se až dosud lidé, a to velmi často. Je to nectnost velmi
zavržení hodná a škodlivá. A proto budu dnes pro vaši vý
strahu o ní mluviti. Ukáži vám: 1. v čem záleží, a 2. proč se

jí máme varovati.

.

I. V čem záleží opovážlivé posuzování?

čné
a něco zl ého

Opovážlivě posuzovati znamená: bez

příčiny bližního posuzovati

mu přisuzovatli.

dostate

Dobře sobě všimněte těch slov: »bez dostatečné

příčiny;«

nebo když o někom dle skutečné příčiny, dle zjevných skutků
zlých soudím, není to opovážlivým posuzováním; sám Kris
tus Pán upozornil na to, když varoval před falešnými proroky:
»Po ovoci jich poznáte je,« pravil, t. j. podle skutků; vidíte-li,
že páchají zlé, pak víte, že jsou zlí, a varujte se jich.
Ale kde není dostatečná příčina, kde jen se něčeho zlého
domýšlíme a dle svého domýšlení někomu něco zlého přisu
zujeme, tu se dopouštíime opovážlivého posuzování.
Fariseové se ho dopouštěli proti Kristu. Bedlivě střežili
každý jeho krok a každé jeho slovo; a při každé i nejmenší
příležitosti hned hleděli přisouditi mu něco zlého. Na př. když
uzdravil kdysi v den sobotní (sváteční) člověka nemocného,
hned jej posuzovali za rušitele zákona — ač ovšem milosrd
ným skutkem takovým den sváteční se nijak neznesvěcoval;
když obcoval s publikány a s nimi i jedl, hned jej posuzo
vali, že je sám hříšný a že s publikány obcuje i k vůli ob
žerství (Mat. 11, 19) — ač ovšem Kristus Pán s publikány ob
coval pro jinou příčinu: chtěl je získati, »přišel Syn člověka
hledat a spasit, co bylo ztraceno;« když kdysi Kristus Pán u Ši
mona farisea jedl a Maria Magdaléna přišla a vrhla se k no
hám Páně, a plačíc, líbala nohy jeho, hned jej Šimon posu
zoval a přisuzoval mu zlé: »Kdyby tento byl prorok, věděl by
17*
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zajisté, kdo a jaká jest žena, která se ho dotýká: nebo hříš
nice jest.«
Tak opovážlivě posuzovali fariseové Pána Krista; a tak
dosud lidé posuzují jiné: při každé příležitosti bez dostatečné
příčiny přisuzují mu něco zlého. Je-li někdo šetrný, viní jej
z lakomství; je-li pokorný, říkají, že je licoměrný; chrání-li
si kdo své právo, říkají, že je neústupný a svárlivý; je-li kdo
zbožný, že je pokrytec, atd. Ve všem bez příčiny jen přisu
zují špatné vlastnosti.
Ze života sv. Ludvíka Bertrandského se vykládá, že když
se zdržoval v dominikánském klášteře ve Valencii, přišel k ně
mu jednoho dne jakýsi muž ke sv. zpovědi a zpovídal se mu
z nejhanebnějších a nejošklivějších skutků; ale po každé, když
některý ten skutek jmenoval, podíval se sv. Ludvíku bystře
do tváře a bedlivě jej pozoroval. Zpovídal se značnou chvíli;
a když byl konečně hotov a zase na tvář sv. Ludvíka se za
hleděl a viděl ji zcela klidnou, sklopil na chvilku zrak a po

maličké
pravil:
ještějsem
z jednoho
jest mi se
vyznati, přestávce
a sice z toho,
kterého
se právěhříchu
teď dopustil:
já
jsem vás totiž opovážlivě posuzoval.« »Jak tofe tázal se udi
ven sv. Ludvík.

Mužodpověděl: »Tím způsobem: když jsem

se nyní zpovídal, po každé, když jsem jmenoval nějaký hřích,
zahleděl jsem se do vaší tváře, jestli na ní uzřím překvapení;
ale když jste měl při všem tvář stále klidnou, napadlo mne, že
vám všecky ty hříchy nejsou ničím novým a že jste je snad
sám také páchal!«
v. Ludvík klidně mu na to odpověděl:
»Milý synu, jsem ovšem také hříšný člověk, ačkoli z toho, co
jsi jmenoval, ničeho jsem nespáchal. Nediv se však, že jsem
tě poslouchal klidně a nejevil jsem žádného překvapení. Měl
jsem radost, že se tak otevřeně a upřímně ze všeho vyzná

váš, a to vyznání pokládal jsem za znamení opravdové ka
jícnosti; to mne těšilo. Hříchy tvé mne ovšem nemohly tě
šiti, ale radost má, že se syn ztracený zase navrací, překonala
všecko.c Hle, i při zpovědi dopustil se opovážlivého posuzo
vání!
II. Proč máme se opovážlivého posuzování varovati?

Odpověď by mohla býti krátká: protože je těžkým hří
chem. Vždyť těžko porušuje povinnost lásky k bližnímu! Ale
já více k tomu dodám:

1. Kdo se dopouští opovážlivého posuzování, uchystá

vá sil sám těžký
a to úplně zřetelně:

soud

Boží. To pravil sám Kristus

>»Nesuďte,abyste nebyli souzeni: nebo

jakým
soudem
souditi
budete,
takovým
souzeni,
a ja
ou měrou
měřiti
budete,
takovou
bude budete
vám zase
odměřeno«
(Mat. 7, 1—2). Sv. Chrysostom dokládá k tomu: »V onen ve
liký den bude nás Bůh vůbec souditi nejenom z toho, jak
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jsme hřešili, nýbrž i jak jsme bližního posuzovali; a co často
samo o sobě lehkým je hříchem, bude těžkým, když hříšník
jiného posuzoval.«

2. Kdo se dopouští opovážlivého posuzování, dopouští

se veliké nespravedlivosti,

protožeposuzujepodle

zdání, podle zevnějšku. »Človčk vidí to, co je zevnitř, Bůh však
hledí k srdci«, praví už sv. Písmo (I. Král. 16, 7). Zdání často

klame! Proto praví také sv. apoštol Pavel: »Nesuďte před ča
sem, dokudž nepřijde Pan, kterýž i skryté věci temnosti osvítí
a zjeví rady srdcí« (I. Kor. 4, 5).

5. Kdo se dopouští opovažlivého posuzování, prozra

zuje

se, že sám je špatný,

že sámbývá těmichy

bami stižen, kterých u jiného hledá a jiným přisuzuje. To pra
ví už svatý apoštol Pavel; píše v epištole k Římským: »Pro
čež nemůžeš se vymlouvati, Ó člověče, žádný, kterýž soudíš;
nebo tím, že jiného soudíš, sám sebe odsuzuješ, poněvadž totéž
činíš, Co na jiném soudíš« (2, 1). Proto také volá Kristus Pán:
»Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého: a v oku svém břevna
nevidíš?« (Mat. 7, 3). Spasitel tu označuje, že kdo vidí hned
malou chybu bližního a jej 'posuzuje, sám obyčejně mívá

chybu velikou. A v knize Kaz. (10, 3) je psáno: »Blázen chodí
po cestě, a protožesám je blázen, všecky pokládá za blázny,«
t. j. jaké kdo má chyby, takové i u jiných rád vidívá. Při jis
tých nemocech stává se, že cokoli nemocný jí, připadá mu
hořké; není to proto, že co se mu do úst dává, je hořké, nýbrž
tím je to, že je právě nemocný. Při otravě santoninem vidí
člověk otrávený všecko žlutě; ne proto, že by všecko vskutku
žluté bylo, nýbrž proto, že je právě otrávený. A tak i kdo opo
vážlivě jiného posuzuje: činí tak ne proto,že bližní vskutku
má tu zlou vlastnost, kterou mu bez dostatečné příčiny přisu
zuje, ale proto, že sám je špatný, sám je nemocný na duši

a otrávený.
Varujte se tedy, drazí přátelé, opovážlivého posuzování!
Je to nectnost velice ohavná a velice škodlivá. Sami sebe ra
ději vždycky zpytujme a na své chyby hleďme, abychom
viděli, co mame napravovati a z čeho se káti. Pyšný fariseus,
který zpupně děkoval Bohu, že není jako jiní lidé, nechť nám
není příkladem; ale následujme všichni raději kajícného
publikána, aby se i nám dostalo ospravedlnění, jakého jemu se
dostalo. Amen.
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VZOR KAJÍCNÍKA.
„Ale pubhkán stoje z daleka, nechtěl ani oči
k nebi pozdvihnouth.“
Luk. 18, 13.

Podobenství, jež jsem vám právěpřečetl ze sv. evangelia,
dobře je vám známo, poněvadž každého roku se předčítá s ka
zatelny a lehce se pamatuje. Ale málo lidí, bohužel, pravdami,
jež jsou v tom podobenství obsaženy, se také v životě řídí.
Co pak tu přednáší Kristus Pán? Zavrhuje pýchu a odporu
čuje pokoru; proto praví ke konci: »Kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.«
Ale co zvláštního ještě: Kristus Pán v podobenství dneš

ního sv. evangeliastaví nám na oči vzor pravého
ka
jicníka.
Vzoremtím je nám publikán. V čempak jej Kris
tus Pán staví nám za vzor při pokání? Ve dvojím: Předně
v pokoře;
»stoje z daleka,« praví o něm Kristus Pán —
proč stál z daleka? Poněvadž se měl za nehodna přiblížiti se

k oltářiBožímu.Za druhé v ošklivosti

nad hříchy:

»Nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti,« praví o publikánu Kris
tus Pán; proč? Poněvadž uznával ošklivost svých provinění
a styděl se za ně před sebou i před Bohem.
Pokora a ošklivost nad hříchy — toť jsou dvě vlastnosti,
které každý kajicník míti nutně musí, chce-li vůbec dojíti
ospravedlnění. A já vám ukáži, že málo lidí za nynější doby
je má.
*
I. Pokoru musíme máti, chceme-li od hříchů dojíti ospra
vedlnění.

Uvažme nejprve: co jest hřích? Urážka Boží; pohrdnutí
Bohem. Člověk poslouchá sebe, nebo ďábla, a Boha zavrhuje.

A proto chceš-li hřích urovnati, musíš nejprve

hem

se

pokořiti;

před

Bo

musíš uznati svou nicotnost, své

bídné provinční proti Bohu. Tak toho žádá Bůh.
Publikán ve sv. evangeliu tak učinil. Vešel do chrámu,
neboť věděl, že ve chrámu zvláště rozdává Bůh své milosti, ve

chrámě že zvláště přebývá. Ale když vešel, zůstal
z da
leka státi;
neodvážil se přistoupiti k oltáři Božímu.Byl
si vědom, jak mnohé hříchy tíží jeho svědomí; věděl, jak
nevděčně a těžko Boha hříchy svými urážel. A proto jen
z daleka stoje, prosil: »Bože, buď milostiv mně hříšnému!«
Ale více ještě! Sv. Chrysostom upozorňuje na jednu okol
nost, která je tu zvláštního povšímnutí hodná: publikán

strpěl, aby i od jiného byl vzat v opovržení

pro hříchy.

Nedaleko oltáře stál fariseus a takto se modlil:

»Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespra
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vedliví, cizoložníci, jako i tento publikán.« Těmito slovy fari
seus zjevně prohlašuje publikána za nízkého hříšníka. A publi
kán k tomu mlčí; má na mysli své hříchy a svou nehodnost,
a proto nepohoršuje se nad pohrdáním fariseovým.
Tak tedy má vypadati pravý kajícník. Sám Kristus Pán
klade nám tento vzor.
Podívejme se nyní, zdali pak za nynější doby kajícníci
tak vypadají?
Za starých dob tak vypadali; tu byla kázeň církevní při
pokání velice přísná. Kajícníci, kteří se těžkých hříchů do
pustili, nesměli zprvu ani do chrámu Páně, ale jen stáli u dveří
chrámových v rouchu kajícném. A když doba pokání uply
nula, teprve směli do chrámu a směli přiblížiti se k oltáři
Páně. Známý je vám příklad ze života císaře Theodosia; do
ustil se kdysi těžkého hříchu, že dal při jistém vzbouření
lidu pobíti bez vyšetřování i mnoho nevinných. A tu biskup
sv. Ambrož zapověděl mu přístup do chrámu Páně, až by uči

n evní.
pokání. Císař poslechnul a podrobil se přísné kázni cír
Tak bylo za starých dob. Jak pak nyní? Také nacházíme
u křesťanů, pokud se týče pokání, onu pokoru, jakou měl
publikán? Církev sv. už dávno zmírnila svou kázeň kajícníků:
už nepřikazuje kajícníkům, aby nevcházeli do chrámu, dokud
neodbudou jistou dobu pokání; už jim dovoluje přímovchá
zeti do kostela, přímo ke zpovědnicím a od zpovědnice k oltá
ři, ke stolu Páně. Mnoho polehčila kajícníkům! Ale všimněte
si, jak přes to přese všecko přemnozí křesťané nemají nutné
pokory k odpuštění hříchů.
Především tak mnohým je odporno, že mají vůbec při

svatézpovědipokořiti

se a vyznávati

kajícně

své hříchy.
Kde jde o to, aby vykládali činy své, kterými
by se mohli pyšniti a chlubiti, tu mají ústa ochotná, tu rádi
a mnoho mluví; ale pokorně přiznávati se ke hříchům ve sv.
zpovědi je jim odporno.
Odporno je dále mnohým, že mají při sv. zpovědi se po

kořiti před knězem, kterého
ustanovil

k odpuštění

Kristus Pán

hříchů. Hnedmnohoná

mitek: však i kněz také hřeší; však i kněz také není svatý;
však i kněz je člověk. atd. To všecko věděl Kristus Pán, co
ty pravíš o knězi, že i kněz není vždy svatý, že i kněz je člo
věk; ale ustanovil to tak, že před knězem nutno se vyznati —
jen že tobě schází pokora.
Publikán trpěl, že byl pojat v jakési opovržení od fa
risea. Nyní mnozí křesťané obávají se jíti ke sv. zpovědi z to
ho důvodu, že co by si jiní o nich mysli, jak jsou hříšní, když
často chodí ke sv. zpovědi! Hleďte, jsou tak nedotknutelní, aby
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snad někdo je nepovažovaltaké za lidi hříšné. A pro tuto bázeň
ke sv. zpovědi vůbec ani nechodí. Ba, tuto hrdost chovají
mnozí až i na smrtelné lože; nejsou řídké případy, že nemocný
sice povolá si kněze k zaopatření sv. svátostmi, ale žádá: »Vel.

| pane,
přijďte
časně
zrána,
kdy
ještě
všichni
spí;«
aneb
»přijďte kemně jen v obyčejném obleku, aby nebylo nápad
no, proč sem jdete!«
II. Druhá nutná vlastnost k pravé kajícnosti jest ošklivost
nad hříchy.

Publikán, když vešel do chrámu, stál z daleka; a tu vzpo
mínal na to, co zlého činil: hřích za hříchem vystupoval mu
v mysli, a publikán takovou ošklivost cítil nad svými skutky,
že se sám styděl před sebou, a že ani očí svých neodvážil se
pozdvíhnouti
vzhůru,
a jen volal: »Bože, buď milostiv mně
říšnému!«
|
Ošklivost nad hříchem! Zdali pak i nyní taková ošklivost
nad hříchem mezi křesťany panuje?
Milí př stačí jen, abychom se poohlédli, a shledáme sami,
že nikoli!

Ošklivost nad hříchy mezi křesťany mizí,

hrozně mizí, den ze dne mizí. Pomalu už i největší a nejoškli
vější hříchy i u křesťanů bývají brány zcela běžně; přemnozií
se u nich ani nezachvějí; mnozí nepocítí ani odporu.

Ba, ještě více: hanebnosti,

kterým

Kristus

Pán tolikráte volal: »běda«a které tolikrá
te přísně odsuzoval, za nynější doby bý
vají pokládány a vyhlašovány od mnohých
i křesťanů za požadavek společenský, za

nutnost

časovou.

Vezmětejen na př. ctižádost,pomsty

chtivost, obžersiví a jiné a jiné.
Ctižádost: teď pomalu nikomu ani nepřipadne, je-li bo
hatší, anebo má-li vůbec nějaké vyšší postavení pro svůj úřad,
že nemá se chovati hrdě. Hrdost jako by byla nutnou ctností.
Býti k jiným neřku pokorný, ale aspoň přístupný., pokládal by
tak mnohý za nehodné snižování sebe; že by se (jak praví
obecná mluva) zrovna zahazoval. Nyní opravdu zavládá i mezi
mnohými křesťany vkus pohanský, který označil pohanský
básník Horác slovy: Odi profanum vulgus et arceo -—nenávi
dím sprostý lid a vzdaluji se ho. Jak jinak jednal a žádal Kris
tus Pán!
Pomstychtivost: odpouštěti těm, kteří nám ublížili, není
už nyní ve zvyku; ale naopak, odplatiti zlé zlým, vymstíti se,
to už je jako běžná věc, nad kterou se mnozí ani nepozasta
vují, ba která se vyhlašuje i za požadavek společenský. Upo
zorňuji v této příčině jen alespoň na jednu věc: na ošklivý
souboj. Při urážce hned chtějí obmývati čest svoji krví.

Neděle desátá po sv. Duchu.

265

Opravdu ošklivý hřích a těžký — ale u některých i křesťanů
zrovna pokládán za požadavek společenský.
Obžerství: už i za tento hřích, který člověka snižuje na
stupeň zvířecí, stud úplně mizí. Každá skoro slavnost, kterou
někteří zařizují, oslavuje se také pitkou, a to až do opilství,
a kdyby nebylo u nich zpití, ani by se to za řádnou oslavu ne
pokládalo.
A tak vidíte, že ošklivost nad hříchem úžasně mizí, že se
nachází nyní u málo a málo osob.
Nejsou tedy za nynější doby přemnozí křesťané podobni
onomu publikánu, který měl v takovém opovržení a v takové
ošklivosti hříchy své, že nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti.
Ba, nejsou podobni ani onomu fariseovi, o kterém se vykládá
v dnešním svatém evangeliu; nebo i ten fariseus měl přece
aspoň některé hříchy v ošklivosti, protože sám se modlil: »Bo
že, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví,
cizoložníci, jako i tento publikán.«
A tedy, rozm. v Kr., nalezneme nyní pravé kajícníkv?
Aby byli pokorní a aby měli v ošklivosti hříchy?
|
Nalezneme je málo kde. I zde se naplňují slova Páně:
»Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.«
Nuže, m. př., hleďte, abyste byli i v této příčině mezi
vyvolenými. Čiňte pokání své, ale čiňte je jako onen publikán:
pokorně a buďte při tom proniknuti ošklivostí nad hříchy;
z té ošklivosti vznikne zajisté

paki polepšení.

Pán Bůh dej, abyste vždycky, kc vkoli jako kajícníci při
cházíte do chrámuPaně, odešli odtud ospravedlněni, jako onen
publikán! Amen.
VLASTNOSTI MODLITBY PUBLIKÁNOVY.
„Odešel do domu svého ospravedlnén.“
Luk. 18, 14.

Kristus Pán uzdravil kdysi v Jerusalemě člověka slepého
od narození. Div tento vzbudil ve městě veliký ruch, neboť
tento slepec byl velmi mnohým znám; byl žebrákem. Fariseje
naplnil tento skutek Páně záští a hněvem. Zahájili přísné vy
šetřování, vyslýchali uzdraveného slepce, pak jeho rodiče a
pak opět uzdraveného slepce, ale div byl jistý a nemohl býti
popřen; a proto fariseové Kristu spílali: »Ten člověk je hříš
ník,« pravili uzdravenémuslepci o Kristu. A uzdravený slepec
jim odvětil: »Víme, že hříšníků Bůh neslyší. Kdyby tento ne
byl od Boha, nic by nemohl učiniti.«
Dr. v Kr., všimněme si výroku tohoto uzdraveného slep
ce: »Víme, že hříšníků Bůh neslyší.« To znamená, že modlitba
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hřišného je bez užitku. Podobně praví se i na jiných místech
Písma sv. (Isai. 59, 2; Přísl. 28, 9). A přece v dnešním sv. evan

geliu Kristus Pán vykládá o modlitbě člověka hříšného, která
byla yyslyšena: publikán, který se modlil: »Bože,buď milostiv
mně hříšnému«, odešel do domu svého ospravedlněn. Jaké pak
vlastnosti měla modlitba tohoto hříšného publikána, že přece
byla vyslyšena?
Je jistě záhodno, abychom si to uvědomili. Vždyť také my
jsme hřišní — kdo může říci, že nikdy nezhřešil?
Označím vám tedy dnes vlastnosti modlitby publikánovy.
*

I. První vlastností modlitby publikánovy byla upřímná lí
tost. Je to viděti z toho, že vůbec šel do chrámu, aby se modlil

za odpuštění hříchů. Kdyby byl neměl lítosti nad hříchy. byl
by nešel do chrámu za jich odpuštění se modlit. Měl jistě mnohé
jiné starosti, které ho tlačily — kdo by byl bez starostí! — ale
hříchy ho nejvíce tlačily, viděl, jak je jimi vzdálen od Boha,
duše jeho byla naplněna lítostí a šel do chrámu, aby Bohu se
přiblížil, šel se modlit za odpuštění hříchů.
Lítost — to je první vlastnost, kterou máme miti, když za
počínáme modlitbu. Lítost nad hříchy. Upřímnou, dokonalou lí
tost: Boha, Otce svého jsme hříchem urazili, od něho se vzdá
ili; Syna Božího, Spasitele svého, který k vůli nám stal se člo
věkem a obětoval za nás tělo své a krev svou, jsme urazili:
Ducha sv., který nás učinil při křtu sv. chrámem svým, jsme
urazili. Jak nevděčně jsme se k Bohu zachovali! Bože, buď mi
lostiv mně hříšnému!
Lítost tuto vždycky vzbuďme před modlitbou. A pak mů
žeme doufati, že Bůh modlitbu naši bude slyšeti. V Písmě sv.
je napsáno: »Srdcem zkroušeným, ó Bože, nepohrdneš« (ž. 50).
Zkroušená lítost uvádí k Bohu.
II. A druhou vlastností modlitby publikánovy byla upřímná
pokora. »Stoje z daleka,« praví Písmo sv., »nechtěl ani očí po
zdvihnouti k nebi, nýbrž bil se v prsa svá a říkal: »Bože, buď
milostiv mně hříšnému!«
Dvojím způsobem publikán projevoval svou pokoru: před
ně uvědomoval si, jak je před Bohem hříšný, jak je nehoden
k Bohu se přiblížiti, jak je nehoden, aby ho Bůh vyslyšel —
proto »nechtěl ani oči pozdvihnouti k nebi, nýbrž bil se v prsa
svá«; a za druhé, že prosil právě jen za odpuštění hříchů, o nic
jiného — věděl, že ničeho nezasluhuje.
Pokora, m. př., je naprosto nutná vlastnost modlitby. Bohu
žel, nemívají lidé, když se modlí, vždycky této vlastnosti. Kle
četi na kolenoua bíti se v prsa není ještě všeckou pokorou;

duch

musí býti pokorný. A hleďte, jak této pokory ducha

mnohým se nedostává! Někdo myslí, když se modlí, že za
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slouží, aby mu Bůh dal, oč se modlí; vzpomíná při tom na své
dobré vlastnosti a skutky: jak často se modlí, jak chodí často

do chrámu, jak se postí, jak dává almužny ... hleďte, jak ten
fariseus ve chrámě, který říkal: »Postím se dvakrát za týden,

desátky dávám ze všech věcí.. .« Ne tak, m. př., to není mod
litba pokorná. Co jsi před Bohem? To jsi, co říkáš při sv. zpo
vědi: »Já bídný hříšník.« A proto na hříchy vzpomínej a tak
se modli! A jiní na odpor vší pokoře chtějí modlitbou Bohu
přímo i rozkazovati, míní, aby jim Bůh vše a tak jistě dal,
oč prosí, a nedá-li Bůh, modlitbu opustí. To věru není duch
pokory! Ty, když se modlíš, pros za odpuštění hříchů a pros
o milost. Modlitba je prosbou a ne poručením.
Jak krásné příklady máme v Písměsv. pravé pokorné mod
litby! Vzpomeňme lotra po pravici Páně ukřižovaného. Také
se modlil. A jak se modlil? Především si uvědomoval svou ne
hodnost: »My zajisté trpíme spravedlivě« pravil druhému
lotru. A pak se obrátil k Pánu a prosil, modlil se — oč se mod
lil? Snad aby jej Pán osvobodil s kříže? nebo aby mu dal bo
hatství či co podobného? Nikoli; prosil: »Pane, rozpomeň se
na mne.« Rozpomeň se, Pane, na mne, dej mi milost svou! To
byla modlitba pokorná.
ITI. A třetí vlastnost modlitby publikánovy byla plná dů
věra. Důvěřoval, že Pán jeho modlitbu za odpuštění hříchů vy
slyší. Proto šel do chrámu; kdyby byl této důvěry neměl, nebyl
by tam šel.
Důvěra je také nezbytná vlastnost modlitby. Je třeba plně
důvěřovati Boží dobrotě a Boží moudrosti.
Stane se, že mnohý člověk neobdrží od Boha to a tak, oč
se modlil, anebo neobdrží to hned. Je nutno důvěřovati, že Bůh
učiní ve své moudrosti a dobrotě to, co uzná za vhodné.
V dějepise se vykládá, jak byl kdysi v královském domě
Merovingů toužebně očekáván dědic trůnu. Matka. svatá krá
Jovna Klotylda, tolik se o dítě syna modlila! Kladla v duchu
veliké naděje do něho: že od otce krále, který byl pohan, vy
může svolení, aby syn byl pokřtěn, a pak že i otec král přijme
křest a za ním že celý národ Franků se obrátí ke Kristově víře.
Syn se narodil a královna nyní naléhala prosebně na krále
o svolení, aby dítě bylo pokřtěno. Byl to tuhý boj. Král příliš
Inul k pohanským bohům svým a bál se jich. Konečně přece
svolil a dítě bylo pokřtěno. Ale za několik dní po křtu chla
pec zemřel. A tu král krutě vyčítal královně: »Kdyby byl chla
pec býval pokřtčn ve jménu mých bohů,žil by jistě dosavad.
Ale teď, když byl pokřtěn ve jménu vašeho Boha, nemohl
ovšem žíti.« Královna mu klidně odpověděla: »Bohu všemo
houcímu, stvořiteli všech lidí, děkuji, že mne nepokládal za
tak nehodnou a že plod života mého přijal do své říše. Neplní
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bolest mého srdce, neboť vím, že kdo v bílém křestním rouše
je odvolán s tohoto světa, žije dále a raduje se před tváří
Boží.« Tak pravila královna a modlila se a doufala dále a ne
nadarmo. Král konečně po dlouhé době přijal r. 496 sv. křest
a jeho následoval celý národ. Vroucí přání a modlitby Klo

tyldy byly splněny.

úvěrou se modleme, že Bůh dle své dobroty a mou
drosti učiní, co a kdy nám uzná za dobré.
Dej vám všem Bůh hojně milostí, když se modlíte! Amen.

Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
UZDRAVENÍ HLUCHONĚMÉHO.
„I přivedli hluchonémého a prosili ho, aby na
něj ruku vložil.“
Mar. 7, 32.

Kristus Pán přišel kdysi na cestách svých k jezeru Gene
saretskému. Zpráva o tom ihned se rozšířila po vší krajině.
A sv. ev. Matouš, který byl s Pánem, vykládá, co se dělo:
»I[přicházeli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou němé,
slepé, kulhavé, chromé a mnoho jiných a položili je k nohám
jeho; i uzdravil je, takže zástupové divili se, vidouce, že němí
mluví, kulhaví chodí, slepí vidí, a velebili Boha israelského«
(15, 29—32). Tehdá plnilo se, co prorok Isaiáš 700 let před tím
předpověděl o Spasiteli: »Bůh sám přijde a spasí vás; tehdá
otevrou se oči slepých i uši hluchých otevříny budou; tehdá
poskočí kulhavý jako jelen a jazyk němých rozvázán bude.«
Jeden z těch divů, které Kristus Pán zde učinil. vykládá
podrobněji sv. ev. Marek; je to uzdravení hluchoněmého, jak
jsem vám je právě přečetl ze sv. evang. Jestliže sv. ev. Marek
uznal za vhodno, událost tuto podrobně podati, měl k tomu za
jisté jakýsi důvod. Věnujme tedy i my této události pozornost.
*

Ježíš přišel — vykládá sv. ev. — k moři galilejskému pro
středkem krajin desíti mést. [ přivedli mu hluchoněmého a pro
sili ho, aby na něj ruku vložil.
Všimněme si nejprve tohoto hluchoněmého. Jaký to byl
ubožák! Hluchoněmý nemá dvou velikých darů, kterými ob
dařeni jsou jiní lidé: daru sluchu a daru řeči. Neslyší krás
ných zvuků v přírodě, zpěvu a jásotu ptactva, neslyší krás
ných zvuků řeči
we" lidské, neslyší drahé mateřštiny; vše je pro
něho v této příčině jako poušť. A nemá daru řeči, aby se jí
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mohl dorozumívati a sdíleti s jinými, jako to možno nám. Ono
ho hluchončmého ve sv. ev. nesmíme posuzovati podle doby
nynější. Nyní o hluchoněmé je dle možnosti staráno, milo
srdenství lidské se k nim obrátilo; jsou cvičeni, učeni, dove
dou se jistým způsobem dorozumívati s jinými, naučí se čísti,
psáti. Tehdy u židů byli hluchoněmí pravými mrzákv na těle
1 na duši. Byli za obtíž lidem a nikdo se nestaral o jich vzdě
lání, neboť měli za to, že vzdělání jich je nemožno. A byli
tedy zakrnělí i na duchu, byli téměř blbí.
Takového ubožáka přivedli tedy ke Kristu Pánu a prosili,
aby na něj ruku vložil. Dobří vpravdě lidé, kteří se ho tehdá
ujali! Sám, na duchu zakrnělý, nebyl by nikdy k té myšlence
dospěl, aby vyhledal Krista. Učinili na němveliký skutek mi
losrdenství. A jich krásná důvěra v Krista! Kristus ho neod
mítne, tak důvěřovali, vždyť se ujímá tak laskavě všech trpí
cích. A jich víra! Kristus má moc uzdravovati všelikou nemoc.
křísí mrtvé, je Pán života i smrti!
Dr. v Kr., mimoděk se tu člověk zastaví v myšlenkách.
Je také mnoho lidí duševně hluchoněmých,t. j. takových, kteří
jsou hluší k učení Krista a němí ve vyznávání Krista. Jaký je
skutek milosrdný a veliký, když někdo takového duševně hlu
choněmého přivede ke Kristu! Když ať slovem, nebo příkla
dem, nebo prokázáním skutku lásky křesťanské, nebo modlit
bou přivede takového ubožáka ke Spasiteli! Sv. ap. Jakob píše
o tom ve své ep. krásná slova: »Bratři moji, jestliže by kdo
mezi vámi zbloudil od pravdy a někdo by ho obrátil, věz, že
kdo obrátí hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši jeho
od smrti a přikryje množství hříchů« (5, 19—20).Moji př. dr.,
pamatujte na tuto věc, a kde vám možno, tento skutek milo
srdný konejte: dobrý příklad, skutky křesť. lásky, modlitba
všem jsou možny!
Než, vraťme se k události sv. evangelia. Nedoufali marně.
kteří přivedli onoho ubožáka ke Kristu Pánu. Kristus Pán las
kavě se ho ujal a uzdravil jej. Leč jakým způsobem to učinil!
Jindy, když uzdravoval, činil to pouhým slovem; tentokráte
učinil zvláštnost: pojal jej soukromí ven ze zástupu, vložil
prsty své v uši jeho, dotekl se slinou svou jazyka jeho a po
hlédnuv k nebi vzdychl a řekl: effeta, t. j. otevři se. Proč to
lik obřadů konal tu Kristus Pán? Což tentokráte nebylo by
stačilo jeho slovo na uzdravení? Ó, jistě by bylo stačilo; ale
Spasitel měl tu jistý úmysl. Především chtěl tomuto ubožákovi
projeviti péči a lásku. Až do té doby byl všemi odstrkován a
postrkován. nikdo mu nevěnoval laskavosti a péče, byl všem
jen na obtíž; nyní Spasitel chtěl mu projeviti, jakou má o něho
péči a jakou lásku k němu. Slov tento ubožák neslyšel, skutky
Páhě mluvily za slova. Hleďte, dal Spasitel na jevo, jak je mu
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každý, i sebe bídnější, milý, jak je mu každá duše drahá. Kéž
by lidé také tak se chovali!
Pojal jej tedy Ježíš nejprve stranou od zástupu; proč? Pa
trně proto, aby tento blbý hluchoněmý ubožák upjal zrak svůj
pouze na Krista, aby si uvědomoval, co se mu děje. A pak ze
vními značkami jej poučoval.Vložil prsty v uši jeho, jako by
řekl: hleď, zde je sídlo tvé choroby, vím, co ti schází; podobně
i jazyka se dotekl; a pak pohleděl vzhůru, by dal hluchoně
mému na jevo, odkud pochází vše dobré, kam má obraceti
svou mysl; a pak vzdychl Pán — byl to vzdech soustrasti nad
ubohostí tohoto tělesného i duševního mrzáka, ve kterém byl
obraz i všech duševně hluchých a němých; a řekl Pán: Effeta,
otevři se! Jediné slovo, ale výsledek veliký: »A ihned otevřeny
jsou uši jeho,« vykládá sv. evang., »a rozvázán jest svazek ja
zyka jeho, i mluvil správně.« Byl to patrně veliký div, neboť
takto člověk hluchoněmý nemůže býti lidskou mocí uzdraven.
Všechen lid i apoštolové pozorovali, co se děje; a když
uzřeli div, zřejmý a velikÝ, jásali. Sv. evang. praví: »[ divili
se nad míru, řkouce: Dobře všecky věci učinil; i hluchým
dává slyšeti a němým mluviti.«
Ano, dobře všecky věci učinil Pán! Ten div na hluchoně
mém i nás se týká, a jsme vděčni, že sv. ev. Marek nám jej
podrobně vypsal. tak, jak jej znal z úst učitele svého sv. ap.
Petra; je nám svědectvím o božství Krista. My sice máme víru
v Ježíše Krista, ale ta víra je stálým předmětem útoků i po
směchu, a mnozí mohli by se snad viklati: divy Páně nám dá
vají nezvratné svědectví, že Ježíš Kristus jest Svn Boží, a mů
žeme všichni volati se sv. ap. Pavlem: »Vím, komu jsem uvě
řil, a jsem jist, že on mocen jest zachovati sklad můj až do
onoho dne.« Amen.

DUŠEVNĚ HLUŠÍ A NĚMÍ.
„I přivedli mu hluchoněmého a prosili ho. aby
na něj ruku vložil.“*
Mar. 7. 32.

Kristus Pán uzdravil člověka hluchoněmého. Jaká byla
radost tohoto ubožáka, když otevříny byly uši jeho a rozvá
zán byl svazek jazyka jeho; a jaká byla radost jeho příbuz
ných! Pán přikázal jim, aby žádnému nepravili; ale čím více
jim přikazoval, tím více ohlašovali a tím více se divili, řkouce:
»Dobře všecky věci učinil; i hluchým rozkázal slyšeti i ně
mým mluviti.«
M. př., hluchých a němých lidí jest i za nynější doby mno
ho na světě; ale nemám tak na mysli hluché a němé podle těla,
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jako hluché a němé podle duše. Podle duše jsou ti hluší, kteří
nechtějí slyšeti Pána Boha svého; podle dušejsou ti němí,
kteří nechtějí vyznávati Pána Boha svého. A takových je nyní
na světě velice mnoho. Budu vám o nich dnes vykládati a pro
sím vás, jestliže by snad i mezi vámi byl někdo duševně hlu
chý neb němý, aby se poznal a obrátil se k Pánu Bohu svému.
+

I. Nesmírně mnoho je na světě lidí duševně hluchých.

Kristus Pán kázal. Volal: »Kdo má uši ke slyšení, slyš«
(Luk. 8, 8). Kolik pak jich Pána slyšelo? Slyšeli ovšem mnozí,
ale vzhledem k velikému počtu lidí tehdejších slyšelo jich
málo. Ale i z těch slyšících byli mnozí duševně hluší: slyšíce
neslyšeli, t. j. nedbali.
Kristus Pán ustanovil své učedníky, hlasatele. »Jdouce učte
všecky národy . . .«; »Kdo vás slyší, mne slyší.« Jak se jim
vede? Kdybyste mohli nahlédnouti do kostelů na světě, viděli
byste. V kolika kostelích se hlásá slovo Boží, ale kolik kostelů
je napolo, a více ještě, prázdných! A i z těch, kteří slyší ká
zati, kolik pak je takových, že by také uposlechli a dle slova
Božího se řídili? Věru málo!
Bůh volá tak přemnohé ústy kazatelů, rodičů, hlasem svě
domí — ale přemnozí neslyší. Bůh posílá posly: dny šťastné,
nešťastné, všeliké příhody .. . ale mnozí nedbají, jsou duševně
hluší. Podivný příklad takového člověka duševně hluchého
vykládá se ze života německého básníka Lessinga.*) Jest věru
podivný, ale nemám příčiny, abych jej nepověděl. Když ještě
studoval Lessing na universitě, studoval s ním jistý mladík
z dobré a zámožné rodiny. Otce a matky však už neměl, a ne
měl tedy nikoho, kdo by jej, když by pobloudil. uváděl na
pravou cestu. Lessing se ho ujal jako přítel. Ale brzv milý
mladík upadl do špatné společnosti. Ti jej svedli, že zanechal
studování a celé noci jen hýřil a marnil. Tím také ubližovalsi
valně na zdraví. Marno bylo všecko napomínání Lessingovo.
mladík stále setrvával ve svém, takže Lessing ztrácel už všecku
naději na polepšení přítele. Ale jednou stala se divná vče.
Kteréhosi rána přišel mladík do světnice k Lessingovi a vše
cek rozechvěn vykládal, že se mu přihodila té noci neobyčejná
a velice vzrušující událost. »Přišel jsem.« tak vykládal, »k půl
noci domů. Polo svlečen ulehl jsem na lůžko a usnul. A tu sec
mi zdálo, že můj pespřistoupil ke mně, předníma packami po
depřel se o postel a začal mně hrozně vyčítati, co vše dělám
zlého. Vypadal při tom velice příšerně a na konec dodal, jestli
se nepolepším, že za půl roku zemru. A abys věděl, dodal pes,
že já tohle nepravím ze sebe, ale že jsem poslán od někoho
vyššího, najdi si v bibli první kapitolu u proroka Jeremiáše:
*) Gesammelte Blátter zur Erbauung. II. Folg. S. 217.
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tam v devátém verši nalezneš mé pověření. Pes umlkl, já jsem
procitnul, vyskočil jsem z lůžka — už byl bílý den — a díval
se honem, kde je pes. Ale ten ležel tiše u dolního konce postele
a spal. Divná včc, pravil jsem si; ale nedalo mi pokoje to, že
pes ve snu mne odkazoval na bibli. Rychle jsem tedy vyhle
dal bibli a nalezl jsem I. kapitolu proroka Jeremiáše, 9. verš.
A tu jsem četl k opravdovému úžasu tatoslova: »I vztáhl Hos
podin ruku svou a dotekl se.úst mých; a řekl Hospodin ke
mně: Aj. dal jsem slova má v ústa tvá.« Pomysli si, Lessingu,
jak jsem se toho lekl. Co tomu říkáš? Můj pes je mně teď
opravdu jako příšera.« — Lessing na to odpověděl, že v tom
nevidí právě nic nadpřirozeného a dokonce ne, že by skrze
psa se mu dělo nějaké zjevení; že to pokládá za výčitky svě
domí a ve snu že se mu to tak spletlo se psem. Ale také na
pomenul
při slíbil
té přiležitosti
Lessing
vážně
přítele,
se po
epšil. Přítel
a čas nějaký
přísně
se držel.
Aleaby
zanedlou
ho na procházce se psem setkal se s bývalými spoluhýřili, ti
ho zavedli zase do hospody a začalo hýření znovu. Mezi hýře
ním, když už byl podnapilý, vykládal, co se mu zdálo o psu.
Přátelé jeho poslouchali s pokřikem a nakonec zahráli si na
soudce: soudili psa proto postrašení a odsoudili jej k smrti.
A hned jej také vyvlékli a utopili. Mladík byl skoro rád, že se
toho psa zbavil; ale sen mu přece nechtěl z mysli. Hýřil víc a
více. a za půl roku byl skutečně mrtev.
Nemyslete, že vám to vykládám jako něco zázračného; ne
mám toho úmyslu; je to příhoda, která sama o sobě nemusí
mnoho znamenati. Ale tu věc si z toho vybírám: že některý
člověk je hluchý duševně jako kámen; i kdyby sebe důraz
nější pokyn uslyšel, neslyší, nechce dbáti. Je to smutná hlu
chota, která také vede ku zlým koncům.
IT. Nesmírně mnoho je také hdí duševně němých.

To jsou ti, kteří nechtějí Pána Boha veřejně vyznávati,
k Pánu Bohu se veřejně hlásiti. Hned ovšem každému tu
vznikne na mysli, že to jsou nevěrci; ovšem ale i z věřících
jsou mnozí takoví. Je to možno? Je! V srdci věří, ale na venek
se dělá nevěrcem, za víru se stydí, k Pánu nebeskému veřejně
se hlásiti ostýchá. Poznal jsem sám dosti takových lidí. Poznal
jsem člověka, který na venek se stavěl svobodomyslným u ví
ře, ale když přišli do místa missionáři, přišel potichu poprosit
o sv. zpověď. Poznal jsem sám bohatého úředníka: do kostela
nechodil, stavěl se na venek nevěrcem; ale doma se modlil.
A hroznou vlastnost svou podržel, i když onemocněl; kněze si
vyžádal, aby byl zaopalřen, ale vzkázal knězi, aby nešel k ně
mu veřejně v rouše obřadním a s ministranty nebo kostelní
kem; ale aby přišel nenápadně, v kabátě, s kloboukem na hla
vě a nejsv. Svátost aby měl ukrytou pod kabátem — aby prý
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to nikdo neviděl, sice co prý by lidé řekli! — A tak jednávají
i mnozí ve vyšších důstojenstvech postavení. O francouzském
bývalém předsedovi ministerském Bourgeoisovi se minulého
roku psalo v novinách, že proti víře a církvi katolické na ve
řejnosti ostře brojí — ale doma v rodné obci své daroval
kostelíčku krásné malované okno na památku prvního sv. při
jímání svých dvou dětí; nápis na okně je: »Nechte maličkých
přijíti ke mně.« Kdyby ten člověk neměl tak úplně žádné víry,
jak se staví, sotva by byl takový dar činil.
Je v tom veliká škoda, když kdo na venek víru zapírá a
k Pánu veřejně se nehlásí. Škoda předně tím, že jiné svou
zdánlivou nevěrou kazí; a škoda tím, že by mohl svým příkla
dem — zvláště má-li veřejné postavení — mnohé povzbuditi a
získati. —
To jsou tedy lidé duševně hluší a němí. Obojí jsou velice
nešťastní. Snad se jim zdá, že jim tak dobře. Míní-li tak oprav

du, pak jsou také duševně

slepí, protože nevidí, k am

jdou, když Pána neslyší a když ho nevyznávají. »Vy nesly

šíte, že z Boha nejste,« pravil kdysi Pán židům (Jan 8, 47); a
»Kdož by zapřel mne před lidmi, zapřímť i já ho před Otcem
svým, kterýž jest v nebesích« (Mat. 10, 35).
Pane, smiluj se nad námi, bychom nebyli hluší a němí, ale
rádi slyšeli slova Tvá a dle nich se řídili, a Tebe také vždy ra
dostně před celým světem vyznávali! Amen.
O DARU ŘEČI A VELIKÉ ZODPOVĚDNOSTI Z NĚHO.
„Rozvázán jest svazek jazyka jeho a mluvsl
právě.“*

Mat. 7, 35.

Kristus Pán uzdravil, jak jste slyšeli z dnešního sv. evan
gelia, člověka hluchoněmého. Dal mu sluch a zároveň také řeč.
Ale podivná věc, jak to učinil. Mohl to zajisté učiniti pouhým
slovem; vždyť víte, že pouhým slovem mnoho nemocných
uzdravil: »Prohlédni,« pravil kdysi slepému, a slepý hned vi
děl; »chci, buď čist,« pravil malomocnému, a ihned očištěno
jest malomocenství jeho; »Vstaň a vezmi lože své a jdi,« pra
vil člověku šlakem poraženému, a člověk ten ihned byl zdráv
a odešel, nesa si lože své; »[|di a jakož jsi uvěřil, staň se tobě,«
pravil k setníkovi v Kafarnaum, a té chvíle uzdraven je slu
žebník jeho. Ba i mrtvé křísil Kristus Pán pouhým slovem:
»Mládenče, tobě pravím, vstaň,< pravil k mrtvému mládenci,
kterého nesli do hrobu v městečku Naim, a mládenec vstal
živý s mar; »Dívko, vstaň.« pravil k mrtvé dceři Jairově a
dívka vstala; »Lazare, vyjdi ven,« zvolal Pán u hrobu Laza
18-111
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rova, a Lazar vyšel ze hrobu živ, ač už byl zapáchal, protože
4 dni byl v hrobě.
Pouhým slovem uzdravoval Pán nemocné a křísil mrtvé —
a hle, v dnešním sv. evangeliu neuzdravuje člověka hluchoně
mého pouhým slovem, nýbrž činí při tom zvláštní obřady.
»Pojav jej.« praví sv. evang., »vložil prsty své v uši jeho a
plívnul, dotekl se jazyka jeho; a vzezřev k nebi, povzdechl a
řekl: Effeta, to jest: otevři se. A hned otevřeny jsou uši jeho
a rozvázán jest svazek jazyka jeho.« Proč asi Kristus Pán
tolik obřadů zde činí? Příčina bude kolikerá; ale jednou z hlav
ních bude asi také ta, že Kristus Pán zde označuje, jak ve

Jiký a vzácný darje

řeč. Tohodaru lidé mnozísi málo

váží aneb i neváží; patrno z toho, že ho užívají i ke zlému, a
tak, co jim má býti k užitku, je jim i k záhubě.
Budu tedy o tomto vzácném daru řeči dnes vám mluviti;
ukáži 1. jaká je jeho důležitost, a 2. jaká z něho před Bohem
zodpovědnost.
ň
I. Dar řeči je pro hdstvo velice důležitý.

lekProč?Odpověďje
dorozumívati.lehká:aby se mohlilidé

vespo

Ale zde je třeba upozorniti, jak nesmírně mnoho právě
u člověka na tomto dorozumívání záleží. Neběží zde jenom
o pouhé dorozumívání vespolek, aby člověk s člověkem mohl
žíti, aby si lidé mohli vespolek pomáhati; nebo takové doroz
umívání mají i zvířata. Všimněte si na př. zástupu srnek, když
se pasou; jakmile stará srnka zvětří nebezpečí, ihned dá zna
mení a všecko prchá. Anebo dvou psů, jak kolikráte spolu hon
bu zavádějí, aby si kořist ulovili; bez nějakého dorozumění
se to patrně neděje. Anebo všimněte si kvočny, jak svolává
kuřátka k potravě, anebo jak je svolává, když jim hrozí ne
bezpečí od dravého ptáka. Zvířata dosti dovedou se doroz
uměti.
Ale řeč u člověka má účel vyšší, než pouhé vespolné do

rozumívání;má účel,aby člověk člověka mohl po

učovati, aby lidstvo mohlotak pokračovati.

Pohlédněte, jak ohromný pokrok lidé ve všech oborech
učinili a činí. Vezměte na př. lékařství; jak dovedně dovedou
lékaři léčiti nyní mnohé nemoci, které před časem zdály se ne
zhojitelnými a jak bedivě pátrají stále po lécích proti nemo
cem, které dosud jsou nezhojitelny, na př. proti tuberkulose;
pohlédněte, jak dovedně dovedou i poznati nemoci, čeho dříve
nebylo, na př. pomocí poklepu, poslechu — nyní zajisté slyšeli
jste o pověstných Rontgenových paprscích, jimiž se stávají
části lidského těla lékaři téměř průhlednými; jak úsilovně do
vedou lékaři nyní obmezovati nakažlivé nemoci, které za sta

/
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rých dob celé osady a celé země hubily! To je zajisté pokrok
ohromný. Vezměte jiné obory, na př. strojnictví; jaké podivu
hodné nyní máme skoro u všeho stroje; uvažte jen parní stro
je, železnice, kterými se všecko dopravuje velice rychle do
největších dálek. Vzpomeňte na telegrafy, telefony, obdivu
hodné střelné zbraně atd.
Tento pokrok mezi lidmi právě umožněn je řečí, sdělová
ním sobé svých výzkumů a zkušeností. Kdyby nebylo řeči,
vespolného sdělování vyzkoumaných věcí, lidstvo by bylo stále
ustrnulé na stejném stupni, jako jsou ustrnulá zvířata.

Zvířata

pokroku

nemají,

protože nemají řeči.

Kdyby zvěř, na př. srnky, zajíci, vlci, kteří žili před 100 nebo
200 nebo více lety, mohli povstati a znovu žíti, tak by žili nyní,
jako žili tehdy; ale kdyby povstali z hrobu lidé, kteří žili na
př. před 200 lety, a viděli by naše železnice, parostroje, tele
grafy atd., hleděli by s úžasem na nesmírný pokrok. Ovšem,
někdo může říci, že i zvíře pokračuje; staré lišky jsou na př.
mnohem chytřejší, než mladé. Avšak tento pokrok je pouze
ze cviku a obmezený; staré lišky za nynější dobynejsou o nic
chytřejší než staré lišky před 100 lety.
Řeč je tedy nesmírně důležitý dar Boží pro lidi; pomocí
řeči můžeme se poučovati a pokračovati.

Aledobrýdejtepozor: poučovati a pokračovati
mámenejen ve věcech tělesných, tedy v lékařství,
ve strojnictví a pod., nýbrž

i v duševních,

t. j. máme

se poučovati i ve víře, pokračovati ve mravnosti a dokonalosti
křesťanské. K tomu nás povolal Bůh; nejsme stvořeni jen pro
tento svět, nýbrž pro život věčný.
II. A nyní pohlédněte, jak velikou máme před Bohem z daru
řeči zodpovědnost.

Každý dar, který nám Pán Bůh dal, ať tělesný anebo du
ševní, je vladařství, kterým máme dobře vládnouti; je hřivna,
kterou nám Bůh svěřil, abychom jí těžili pro dobré.
A také tedy dar řeči je vladařství, a to veliké vladařství,
kterým vládneme; je veliká hřivna, kterou máme těžiti.
A poněvadž právě na řeči je založen pokrok náš — a to
nejen v dobrém, nýbrž i ve zlém — patrno, jak veliká je naše
zodpovědnost před Bohem z naší řeči.

Řečí můžeme působiti mnoho dobrého. Apoš

tolové rozešli se po nanebevstoupení Páně do celého světa a
tisíce a tisíce lidí z rozličných národů přivedli k víře Kristově
a ke věčné spáse; čím to učinili? Řečí; kázali slovo Boží. My
také můžeme poučovati bližního svého o víře, o povinnostech
k Bohu; mají tak činiti zvláště rodiče u svých dítek, ale může
to činiti i každý křesťan. — Řečí můžeme napomenouti chybu
18*
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jícího bližniho; řečí můžeme zarmouceného těšili; řečí může
me nešťastnému bližnímu získávati pomoc od jiných atd.

Řečí však můžeme působiti i mnohozlého.

Kázali apoštolové, ale kázali 1 falešní proroci a káží dosud, a
mnoho lidí svádějí od víry Kristovy. Kolik lidí odvedl od
církve Kristovy Luther, kolik lidí Kalvín, kolik Hus! A učení
některých falešných proroků mnohdy
i dlouhé doby trvá a se
šíří! — Řečí svádějí lidé k odpadlictví, k nemravnosti, k ne
přátelstvím; řečí poškozují bližního svého na cti; řeči použí
vají ke Ižím, pomluvám i křivému přisahání.
Podívejte, jak ohromná zodpovědnost z řeči povstává.
Kristus Pán kdysi pravil, že i z každého neužitečného slova
budeme vydávati před Bohem počet; tím označil, že řeči má
me používati jen k užitečnému, jen k dobrému. Jaký pak asi

vydají počet
z řečí
svých užívají!
všickni, kteří tak ohavným a zkázy
plným
způsobem
jazyka
Proto, milí př., pozor na vladařství řeči! »Mluvil právě,«
praví se ve sv. evangeliu o uzdraveném člověku hluchoněmém.
Hleďte, abyste i vy všichni mluvili vždycky právě, pro čest
Boží, pro užitek bližního svého; abyste všichni počet z toho
velikého daru řeči měli na věčnosti lehký. Amen.
KDY NÁM PLATÍ SLOVO: EFFETA.
„Effeta.“

Mar. 7, 34.

Ke Kristu Pánu přivedli člověka hluhoněmého a prosili,
aby jej uzdravil. Kristus Pán vyhověl jich prosbě a uzdravil
jej. Vyřkl slovo: Effeta, a »hned otevřeny jsouuši jeho a roz
vázán jest svazek jazyka jeho a mluvil právě.« A lid Jásal:
»Dobře všecky věci učinil; hluchým přikázal slyšeti a němým
mluviti,« tak se neslo krajem.
Dr. v Kr., smutná je němota tělesná. Ale ne méně smutná
a ještě smutnější je němota duševní: když člověk mluviti mů
že a má, ale nemluví. Kdy jsou tyto případy, že člověk mluviti
má? Jsou to případy, kdy má mluviti k Bohu nebo o Bohu a
kdy má mluviti v jistých okolnostech k bližnímu. V těchto
určitých případech platí každému: Effeta, otevři ústa svá a
mluv! Ty případy vámdnes pro vaše upozornění označím.
“

I. Effeta! platí nám, když máme mluvili k Bohu nebo o Bohu.

1. Kdy mluvíme k Bohu? Když se modlíme.

Modliti

se máme; modlitba je přísná povinnost každého člověka. Kdo
se nemodlí, kdo odpírá Bohu tento projev úcty, je jako němý.
Z dob tureckých válek se vykládá, že jakýsi francouzský dů
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stojník padl v turecké zajetí a byl otrokem jakéhosi Turka.
Nikdy se nemodlil. Turek oslovoval jej stále slovem »pse<.Jed
noho dne důstojník se ozval a pravil mu: »Proč mi tak říkás?«
»Protože se nemodlíš, jsi jako pes,«„odpověděl Turek. Byla to
nízká nadávka a nemožno ovšem něco takového chváliti. Ale
tolik chtěl i Turek dáti na jevo: kdo se nemodlí, že je jako
němá tvář. Nebuď němý k Bohu, modli se! Hleď, hned z rána,
když procitneš, má mysl tvá povznéstise k Bohu: to je prvni.
co máš učiniti: modliti se. Zde platí slovo: Effeta. Už pohané
byli si vědomi této povinnosti; jejich pravidlobylo: (Omne
principium
ab Jove Vzpomeňme
— napřed Bůh
pak to samého
ostatní. Spasitele!
Co máme
říci, my křesťané!
na apříklad
Sv. ev. vykládá o Spasiteli: »A na úsvitě velmi ráno vstav, vy
šel a odešel na pustémísto a tam se modlil« (Mar. 1, 35). Spasi
tel konával modlitbu ranní. A ty bys toho nečinil? Zde platí slo
vo: Efteta. Modli se!! Krásně to připomenul kdysi jeden svě
tec, biskup sv. Ludger, císaři Karlu Vel. Byl kdysi u jeho
dvora. Jednoho rána konal ranní modlitby a v tom přišelslu
ha a vyřizoval, aby biskup hned šel k císaři. Ale biskup nešel
a konal modlitbu dál. Sluha opět přišel. Ale biskup šel, až do
končil modlitbu. Císař pohleděl na něho udiveně a jako tázaje
se. A biskup odpověděl: »Nejmilostivější císaři, kdyžŽ jsem se
stal biskupem, řekl jsi mi sám, že především mám sloužiti
Bohu; jemu že musím dávati přednost přede všemi lidmi —
i před tebou. o jsem dnes ráno učinil.« Císař se zarděl.
A pak mu pravil: »Ano, máš pravdu; ty jsi muž, jakého po
třebuji.« Pamatujte, dr. v Kr., na to ranní Efteta, otevřete ústa
svá duševní k ranní modlitbě! A to E[feta ovšem platí i jindy:
když vstoupíte sem do chrámu —přicházíte, byste se tu mod
lili; platí i za dne, platí i na večer. Nezapomínejte mluviti
V modlitbě
Bohu!máme mluviti o Bohu. Kdy to je?
. Avšakk také

máme víru před jinými

Když

vyznati. Vyvítevšichni,

že je to našepovinnost: je to povinnost viry, povinnost lásky,
povinnost přímo Spasitelem vyřčená. Když Je třeba, vyznej
viru! Je ovšem pravda, že vyznati víru přináší někdy člověku
lecjaký útisk: snad posměch nebo jiné pronásledování ne
věrců; ale je také pravda, že takového něco strpěti je čestno,
radostno, záslužno. Vzpomeňme, jak apoštolové těšili se, když

trpěli
cokoli pro
pro to,
hlásání
hned,
když
v Jerusale
mě
zmrskáni
praví Krista;
se o nich:
»Oni
pakbyli
šli, radujíce
se,
že hodni učiněni jsou trpěti pohanění pro jméno Ježíše« (Skut.
3, 41). A vzpomeňte na slova samého Spasitele: »Blahoslavení
jste, když pro mne budou vám zlořečili a protivenství činiti
a všecko zlé mluviti o vás...« Tedy, když je třeba, Effeta!
Vyznej víru!
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II. Slovo Effeta platí nam dále, když mame mluviti k bliž

námu.

Jsou takové případy, že jsme to povinni? Ano, jsou. Připo
meňme si některé:

1. Když máš bližního

poučiti.

Naprvém
místě,

vy rodičové, otcové, matky, máte tuto povinnost vzhledem ke
svým dítkám: máte je poučovatio Bohu, o Spasiteli, o spáse,
o Božích přikázáních. To je vaše přímá povinnost. Který otec
neb matka lo zanedbává a tak zaviní, že děti od malička bez
Boha rosiou, o tom platí pak slovo: »Běda mně, že jsem mlčel!«
Proto pamatujte, drazí rodičové, na slovo Effeta! Mluvte k dít
kám, učte je ve věcech víry a spásy; zvláště dnes je toho nej
výš potřeba, protože je tolik pohoršení proti víře! A tu po
vinnost poučiti bližního máme my všichni, když se naskytne
příležitost. Nemyslim tim, že máme poučení svá každému na
otkání vnucovati; vysévati semeno mezi trní nebo skálu ne
bo za vichřice, není také vhodno. Ale když vidíme. že bližní
poučení potřebuje a je možno jej poučiti, učiňte tak! Někdy
pouhým slovem bližnímu prospějeme, pouhým slovem bliž
ního přivedeme k dobrému poznání. Znáte snad příběh ze ži
vota sv. Filipa Ner.: mladík o Boha nedbající chlubil se mu
kdysi, jak chce studovati a jakých chce docíliti výsledků a
postavení v životě; a sv. Filip řekl mu jediné slovo: »A co
potom“« A co potom? Po tom po všem smrt a soud a věčnost.
A to mladíka vzpamatovalo. Připomenul si slovo Páně: »Hle

Ceje
řídil. nejprve království Božího« a podle toho se také v životě

Naskytují se dále případy,že můžemebližního potěšiti,
povzbuditi.
Utrpení chodí tak často po světě. Když vi
díš bližního trpěti, káže ti přikázání lásky, abys mu podle
možnosti prospěl, a když můžeš, utěš jej! Zde také platí slovo:
Effeta. Útěšné slovo, co mnohdy prospěje! Četl jsem příběh
z velkoměstské nemocnice. Muž jeden ležel sklíčený těžkou
chorobou plicní; často měl velmi těžký dech a tu býval netrpě
liv, klnul a mluvil všecko zlé. Milosrdná sestra kdysi za vhod
né chvíle mu pravila: Spasitel v úzkosti potil se krvavým po
tem, nesl těžký kříž; vzpomínejte na něho! A muž nemocný,
který byl věřící, přijal její slovo: Ano, Spasitel měl větší
úzkosti a bolesti! A od té chvíle myslil na Spasitele a v úzko
stech dechu a bolu neklnul, ale modlil se.

A Effeta vzhledem k bližnímu platí také,

máme

odpustiti..

když

mu

Jsme křehcí, jeden proti druhému

někdytaké se proviní.Když se to stane, co činiti? Spasitel od
povídá: »Vy takto se budete modliti: Otče náš... odpusť nám
naše viny, jakož i my odpouštíme naším vinníkům.« Tedy od
pouštěti máme. Zde platí slovo Effeta, řekni slovo odpuštění —
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když nemáš příležitost říci je ústně, řekni je aspoň duší.
»A kolikrát zhřeší proti mně bratr můj a odpustím mu?e«tázal
se Petr Pána, »zdali do sedmikrát?« A Pán mu odpověděl:
»Pravím tobě, ne do sedmikrát, ale až do sedmdesáti sedmkrát.«
Nuže, m. př., Effeta, otevři se! Mluvte, když máte mluvit
k Bohu nebo o Bohu a když máte promluviti k bližnímu. Dar

jazykaje dar vzácný, je to veliké vladařství, ze kterého bu
deme kdysi klásti také počet. Nechť všichni užíváte ho dobře.
jak Bůh káže! Amen.
KDY JE MLČENÍ NEŠTĚSTÍM.
„I přivedli mu hluchoněméhoa prosili, aby na
něj ruku vložil“
Mar. 7, 32.

Říká se: »mluviti stříbro, mlčeti zlato.« Ale mlčení je ně
kdy také neštěstím. Příklad toho máme v dnešním sv. evan
geliu: ke Kristu Pánu přivedli člověka, který také mlčel —
protože byl němý. Kristus Pán ovšem smiloval se nad ním
a uzdravil ho.
;
Ale jsou i jiné příklady, kdy je mlčení neštěstím; je to
tehdy, kdy člověk mluviti má, mluviti je povinen, ale mlčí.
kdy je to? Označím vám některé nejobyčejnější příklady,
abych vás neštěstí toho uvaroval.
*

1. Mičení je neštěstím, když kdo nehlásí se ke svému Spa

siřeli.

Kristus Pán nás vykoupil; je náš Pán a Spasitel. A my
jsme jeho učedníci; máme tedy vždy a za všech okolností
se k němu hlásiti. Děje se tou všech? U mnohých ano, ale
u mnohých, bohužel, nikoli. Už prorok Isaiáš naříkal: »Slyšte
nebesa a ušima pozoruj země, nebo Hospodin mluví. Syny jsem
vychoval a vyvýšil, oni pak pohrdli mnou. Zná vůl hospodáře
svého a osel jesle pána svého, Israel pak mne nepoznal« (I,
2—3). U mnohých křesťanů je tomu skutečně tak: nehlásí se
ke svému Spasiteli. Chodí do shromáždění nepřátel Kristových,
slyší v nich Krista tupit, a mlčí; odebírají nevěrecké noviny
a časopisy, čítají v nich, jak je hanobena Kristova víra a cíir
kev, a jsou k tomu němí; slyší od mnohých posměch z viry,
a sami Krista místo aby vyznali, zaprou. Kristus Pán kdysi
pravil fariseům, když se horšili proto, že učedníci jeho jej
velebí, toto: »Pravím vám, že budou-li tito mlčeti, kamení
bude volati« (Luk. 19, 40). A u mnohých křesťanů totéž platí:
věru, aby kamení mluvilo — křesťan mlčí; nehlásí se ke
svému Kristu, nehlásí se ke Kristově církvi, ke Kristovu pra
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poru. Takové

mlčení je neštěstím;

proč?Když

nehlásí se ke Kristu, ani Kristus nebude se hlásiti k němu;
když nevyzna Krista před lidmi, ani Kristus nevyzná ho před
Otcem nebeským. Amen, pravím vám: »Neznám vás«<,to bude
jejich osud. Vy znáte, milí přátelé, jak Kristus Pán takovéto
nehlášení se k němu a zapírání jeho odsoudil: »Kdo neshromaž
ďuje se mnou. rozptyluje,« pravil; a dále: »Kdo mne zapře
před lidmi, zapřímť i já ho před Otcem svým, kterýž jest
v nebesích.«
Nezapírejte tedy svého Spasitele, nebuďte němí, nemlěte,
když máte se ke svému Pánu nebeskému hlásiti! Řiďte se pří
kladem všech svatých učedníků Páně, všech svatých vyzna
vačů, svatých mučedníků! Krásné je, co se nám uvádí ze ži
vota sv. Luciana. Byl to kněz velice učený i vzdělaný, a za
císaře Diokleciana byl pro víru uvržen do žaláře. Když ho
císař přemlouval, aby přestoupil k pohanství a obětoval mod
lám, a sliboval mu při tom hory doly, Lucian krátce odpověděl:
»Jsem křesťan!'« Když mu pak císař hrozil mukami a smrtí,
zase odpovídal krátce: »Jsem křesťan!« Když ho zbičovali a do
krve zmučili a vrhli do žaláře, svatý Lucian neměl jiných
slov pro své katany, leč své: »Jsem křesťan.« Tehdy zemřel
právě císař Dioklecian a nastoupil po něm ještě krutější cí
sař Maximin. Zavolal znova Luciana a přemlouval v dobrotě,
a když to nepomohlo, dal znova hrozně mučiti — a Lucian zase
jen odpovídal: »Jsem křesťan!« Ještě pak jednou navštívil sám
císař Luciana v žaláři, protože mu na tomto proslulém knězi
záleželo, aby ho získal, a zase přemlouval; ale Lucian na vše
odpovídal: »Jsem křesťan!'« Konečně byl usmrcen. Nechť vás
také přemlouvají, nechť vás také zvou do svých shromáždění
nevčrci a nepřátelé víry Kristovy; nechť slibují anebo hrozí:
vy vždycky hlaste se jen ke svému Spasiteli. »Jsem křesťan«,
to budiž vaše heslo v životě i ve smrti!
2. Mlčení je neštěstím, když někdo mlčí ve sv. zpovědi.

Ve svaté zpovědi máme vyznávati hříchy své. »Pakliže
vyznáme hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám
odpustil hříchy naše«, praví svatý apoštol Jan. Jestliže však
někdo buďto z nedbalosti, že se na svatou zpověď nepřipravil,
anebo snad proto, že se ostýchá, hřích nějaký těžký ve sv.

zpovédizamlčí—je toto mlčení jeho neštěstím;

proč? Protože ta zpověď je pak zcela neplatná; a nejen to,
nýbrž přijal pak tu svátost i svatokrádežně a tak také šel ke sv.
přijímání. A mnohý člověk dlouhá léta tak činí!
Je opravdu nutno, všecky hříchy ve svaté zpovědi vyznati?
Ano, milí přátelé. Kdo nevyzná všeho, kdo něco zúmyslné za
mlčuje, nezpovídá se upřímně; je pokrytec, že se staví, jako
by neměl ničeho více na svědomí, a má těžký hřích. Je jako
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Jidáš při poslední večeři: také se stavěl, jako by neměl na
svědomí zradu Krista, a přijal i z ruky samého Krista sv. při
jímání. Kněze snad oklame při svaté zpovědi; ale Boha ne
oklame!

©němíZpovídejte
se
tedy
vždycky
upřímně,
úplně!
Nebu
ve svátosti pokání. »Všecko je známo před Bohem,«praví
svatý Bernard, »ale co je zapsáno jako hřích, to vyznání naše
smazuje«.
3. Mlčení je neštěstím, když kdo neujímá se svého bližního.

Mnohoje případů, kdy nám láska křesťanská poroučí,
abychom se ujímali bližního svého. Nejčastěji to bývá, když
je bližní v naší přítomnosti pomlouván. Máme se ho tu zastati.
Ovšem, bývá to někdy těžké a mnohý se i vymlouvá: »Není mi
to možno, získal bych si nelibost té společnosti.« Ale na to od
povídá už sv. Chrysostom: »Bidná výmluva, a nesčíslně křes
ťánů bylo už pro ni ztraceno!« Jsme láskou povinni bližního sc

ujmouti;kdomlčí, je toto mlčení

jeho nešťast

né, protože tak zpravidla stává se i účastným tohoto hříchu.
Ve vysoké radě židovské, když byl Kristus souzen a falešní
svědkové proti němu vypovídali hanebné lži, byli přítomni
mnozí, kteří věděli, že Kristus je zcela nevinnýa svatý, a mohli
a měli se Pána zastati; ale mlčeli — a toto mlčení, co jim při
neslo? Že stali se účastnými na smrti Páně. »Krev jeho na
nás i na naše syny«, volali nepřátelé Kristovi; ale ta krev
Kristova přišla i na ty, kteří mlčeli.
Nemlěte tedy, milí přátelé, když někdo ve vaší přítomno
sti je pomlouván; zastaňte se svého bližního! Jakým způso
bem? snad se někdo otáže. Kolikerý způsob je možný. Na
pomeňte toho, kdo pomlouvá; vyslovte nesouhlas a nelibost;
zaveďte třeba řeč na jiný předmět, aby se od pomluvy ustalo.
Už v pohanské době toto pravidlo bylo označeno a starý spiso
vatel Plutarch vykládá, jak je — ovšem dost divným způso
bem — provedl proslulý muž, Alcibiades. Kdysi prý se do
věděl, že lid ho nepěkně pomlouvá; co učinil? Měl pěkného

| psa;
tomu
uťal
ocas
apustil
hoběhati
poulicích.
Přáte
Alcibiadovi se tomu divili a domlouvali mu, jak mohl tak
moudrý muž takové směšnosti se dopustitiť Alcibiades na to:
»Učinil jsem to proto. abv lidé raději mluvili © mém psu,
který všude budí povyk, a člověka aby nechali na pokoji.« Je
v tom to naučení: pri pomluvě obrať řeč na jiný předmět, aby
se mluvilo o jiném. Dobře toto pravidlo provádíval proslulý
kancléř anglicky, Tomáš Morus. Kdykoli někdo v jeho přítom
nosti začal mluviti pomluvu, Tomáš Morus hned začal vyklá
dati o některém domě: »Není-li pravda, to je hezky stavčný

—dům.
Kdo
jejstavěl,
bylvpravdě
mistrem.«
Apodob
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Ovšem, nelze-li jinak zabrániti pomluvě, vzdalme se z po
mlouvačné společnosti.
4. Mlčení je nešťěstím, když nenanapomíná ten, kdo napo
mínati má.
Napomínati mají rodiče svých dítek, kněží svých věří
cích, představení vůbec své podřízené. Mnohdy se to děje,
mnohdy však také ne. Rodiče mlčí, když syn nebo dcera kráčí
bludnými cestami; od kněze mnozí žádají, aby mlčel, když ta
neb ona nepravost se šiří — ať je to nevěra, ať je to odpad
lictví, ať je to cokoli zlého — a aby o tom nemluvil. Milí přá

telé. takovéto

mlčení bylo by neštěstím;

proč?

Už Isaiáš prorok kdysi naříkal: »Běda mně, že jsem mlčel!«
Naříkal tehdy, když nepokáral zvláště krále Oziáše, který, ač
nebyl knězem, přece do kněžských úřadů zasahoval. Kdo má
napomínati a mlčí, stává se účastným a vinným hříchů, které
mohl odvrátiti, proti kterým měl bojovati. Rodiče, kteří mlčí
ke hříchům dětí, sami jsou pak také vinni na zkáze dítek;
kněz, který mlčí, který je němým pastýřema nekáže proti
zlému, sám se stává účastným na oněch hříších. U proroka Eze
chiele už máme napsáno: »Slovo Hospodinovo... Kdybych já
řekl bezbožnému: smrtí umřeš, a nezvěstoval bys to jemu, ani
mluvil, aby se odvrátil od cesty své bezbožné a živ byl: umře

ten bezbožnýv nepravostisvé, ale krve jeho z ruky
tvé vyhledávati
budue« (3, 18).To je vážné slovo!

Krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu — volá Bůh k otci
neb matce, jichžto mlčení byla zaviněna zkáza dítěte; krve
jeho z ruky tvé vyhledávati budu, volá Bůh knězi, jehož
mlčením zaviněna byla zkáza svěřených. Nedivím se proto, že
když svatého Jeronýma napomínali, aby nekázal tak přísně
proti slavnostem, a raději jich pomíjel, a hrozili mu i smrtí
pro to, odpověděl: »Umříti mohu, ale mlčeti nemohu!«
Nemlěte tedy, milí přátelé, když i vás povinnost volá,
abysle napomenuli svých svěřených; ale napomínejte, domlou
vejte, kárejte, jak třeba ke spáse duší.
Tak jsem tedy označil vám, kdy mlčeti je neštěstim. Va
rujte se tohoto neštěstí a přičiňte se, abyste tak, jako uzdra
vený hluchoněmý ve svatém evangeliu, kde třeba jest, mluvili
právě. Amen.
DOBŘE VŠECKY VĚCI UČINIL PÁN,
„„Dobřevšecky věci učiml.“

Mar. 7, 37.

»Dobře všecky věci učinil.« Tak velebili lidé Pána Ježíše,
když uzdravil člověka hluchoněmého. Měli ovšem příčinu, tak
velebiti Pána, nebo zdraví je veliký dar. Kdyby člověk měl
bohatství jakkoli velké; kdyby měl důstojnosti sebe větší,
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kdyby měl slávu — nemá-li zdraví, což je, leč ubožák? Dobře
všecky věci učinil!«
Než všimněme si dobře, co se lu praví: všecky
včci že
dobře učinil. Je tomu skutečně tak? Když dal zdraví, lehko
se řekne: dobře učinil; ale což když Bůh pošle i nemoc nebo
jiné neštěstí, když Bůh nechává nás v nejistotě hodiny smrti
naší — můžeme také o tomto říci, že dobře učinil? Bývá tu
mnohý člověk v rozpacích, jak na tuto otázku odpověděti.
Říci, že něco Bůh neučinil dobře, je přece nemožno, bylo by to
také ovšem rouhavé; a že by Bůh dobře činil, když nemoc
neb jiné neštěstí posílá a když nechává nás v nejistotě smrti —
to se zdá býti zase nepochopitelno. A přece, m. př., nutno i tu
vždy říci: »Dobře všecky věci učinil.« Budu o tom dnes pro
vaše poučení uvažovati.
.
[. Sv. Klement, papež, píše, že když jeho učitel, sv. apoštol
Petr, kázal v Římě a hlásal,že jest jen jeden Bůh, který vše
stvořil a vše řídí a spravuje, vystoupil proti němu Šimon zvaný
čaroděj, a pravil: »Řídí-li neskonalý Bůh svět, odkud je na
němtolik zlého?< To zdá se mnohým nesrovnatelné: že dobro
tivý Bůh dopouští na lidi také zlo. Děje se to, vidíme to sami:
nemoce, neštěstí nejsou vzácné. Proč to dopouští Bůh? Co Bůh
činí, dobře činí; je tedy i dopuštění nemocí a neštěstí dobré?
Dr. v Kr., těžko nám zkoumati soudy Boží. Než můžeme přece
aspoň částečně o této věci uvažovati; sv. Písmo vykládá na
mnoha místech, že Bůh dopustil zlo, a označuje také spolu,
proč tak Bůh učinil: učinil tak někdy z lásky, někdy zase
z trestu.

1.Někdy z lásky:

že především povzbuzoval.

Kdyz se člověku dobře vede, když má zdraví, štěstí a čeho
si srdce žádá, rád zapomíná na toho, kdo je dárcem všeho: na
Boha: rád zapominá na svůj nadzemský účel. Kdyby každý
měl vždy jistou hojnost chleba, kdo by se modlil: »Chléb náš
vezdejší dej nám dnes?« A kdo by za chléb děkoval? Kdyby
každý měl stále jisté zdraví, kdo by se o ně modlil? Proto Pán
posílá také neštěsti, nemoc, neúrodu, aby člověka upozornil,
od koho tyto dary má a ke komu má se o ně obraceti. Pán upo
zorňuje. Sv. Řehoř Tur. vykládá o franckémkráli Lotharovi, že
žil bez ohledu na Boha; jako by se nepotřeboval žádného Boha
báti, jako by nad ním žádného Boha nebylo. Ale najednou král
těžko onemocněl; a tu bezmocný volal: »Běda, kdo jest onen
nebeský král, že zahubuje i tak mocné krále?« Napřed o toho
krále nebeského nedbal, ale nemoc mu jej důrazně připomněla.
Bůh neštěstím upozorňuje, ale také volá. Co je lidí ne
poslušných, že nedbají hlasu žádného, který je k Bohu uvádí;
anebo dbají-li, jen napolo. A tu tedy Pán Bůh důrazněji za
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volá. Ve sv. Písmě se vykládá, že kdysi Absolon upadl v ne
milost královského otce svého Davida; i chtěl požádati Joaba,
aby otce s ním usmířil a poslal proněho, aby rychle k němu
přišel. Ale Joab nechtěl přijíti. Absolon poslalposla druhého,
a Joab opět nechtěl přijíti. [ poslal Absolon služebníky a řekl
jim: víte, kde je pole Joabovo, mající žeň ječmene; jděte a za
palie je! Služebníci tak učinili. Sotva Joab zvěděl, co se stalo,
rychle spěchal k Absolonovi, aby mu žaloval. Absolon uvítal
jej a pravil: Potřeboval jsem tebe nutně u sebe a posílal jsem
služebníka za služebníkem k tobě, abys přišel, a nechtěl jsi při
jíti; proto jsem tě donutil, abys nemeškaje přišel.
Tak jednává také Bůh. Když dobrovolně někdo k němu ne
řichází, zavolá Bůh přísněji: pošle nemoc, neštěstí. Kolik už
lidí tím způsobem bylo k Bohu přivedeno! Zbožného biskupa
Theodora tázal se kdysi císař Zikmund o nějaké poučení, jak
by jistě k nebi dospěl. Biskup mu odpověděl: »Veličenstvo, rač
te naplniti jen všecka dobrá předsevzetí, která jste učinil v ne
mocech a pak můžete býti jist spásou.« V nemoci činívá člověk
předsevzetí dobrá, na která by ve zdraví ani nevzpomněl.
2. Někdy však z hněvu také Bůh dopouští zlo. Dopustil
zlo na člověka prvního. když jej trestal za hřích; dopustil zlo
na Sodomu a Gomorrhu, zlo na město Jerusalem atd. Na mno
hého dopouští zlo, aby zde na světě si odbyl trest, jak se mod
líval o to sv. Augustin: »Pane, zde pal, zde řež, jen ušetři na
věčnosti.«
Zdali pak tedy nemůžeme říci i tehdy, když Bůh zlo do
pustí: dobře všecky věci učinil? My nevíme, proč Bůh ten či
onen případ dopouští: ale co Bůhčiní, dobře činí.
II. A nyní ještě druhou otázku: dobře-li je, když nás Bůh
nechává v nejistotě hodiny naší? Nebylo by lépe. kdyby nám tu
hodinu zjevil? Co lidí umírá nenadále, ba vůbec možno
říci, že
smrt přichází, kdy se člověk nenaděje. Proč nám Bůh hodinu

smrti utajil?

| zde, m. př., nutno říci: co Bůh činí, dobře činí. Proč nám

Bůh utajil hodinu smrti, na to odpovídá učený kardinál Hugo
a praví: »Bůh nechtél, abychom znali poslední hodinu svého ži
vota proto, abychom každou hodinu pokládali za poslední a tím
bedlivěji se na ni připravovali.« Kdyby člověk věděl, kdy ze
mře, jak mnohý by přípravu na smrt odložil do poslední chvíle;
jak mnohý by žil lehkomyslně a ve zlém, spoléhaje, že ještě
času dost! Sv. biskup Antonín vykládá k této věci ve své Summě
vhodný příklad. Mladík jakýsi zbožný stále prosil Boha, aby
mu zjevil, kdy umře. Konečně bylo mu zjeveno strážnýman
dělem, že tři dny před smrtí bude upozorněn. Když to zvěděl,
počal jinak žíti; žil nevázaně astal se bezuzdnýmhříšníkem.
Však budu na smrt upozorněn a pak se obrátím, říkal. Stalo se,
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že cestoval a byl v lese přepaden loupežníky a zraněn, že
sotva vyváznul. To bylo první memento — ale mladík ho ne
dbal. Potom cestoval po moři, a když plavil se, stala se bouře
veliká, takže všichni cestovatelé se chvěli a modlili; ale mladik
smál se, že jemu se ničeho nemůže přihoditi. A konečně one
mocněl; nemoc byla těžká a lékař prohlásil, že zemře. Mladík
se mu vysmál. Přišel kněz, aby jej smířil s Bohem, a mladík
jej s posměchem odkázal, že má času dost. Pojednou stojí před
ním anděl a zvěstuje: ještě hodinku máš života. Mladík obo
řil se, že byl oklamán, ale dostal v odpověď: třemi zlými dny
byl jsi upozorněn na smrt a nedbal jsi: nyní posledně tě na
pomínám. Leč mladík byl pln zuřivosti a vše proklel. — Starý
je to příklad pro poučení, ale věru názorný. »Bděte, neb ne
víte dne ani hodiny,« praví Kr. Pán; nevíme, kdy zemřeme,
a přece mnozí této nejistoty nijak nedbají a žijí lehkomyslně
a hříšně; což kdyby každý jistě věděl, kdy zemře — co by tu
bylo zlého!
Tak věru nutno nám volati i v této příčině: dobře všecky
věci učinil! A tuto myšlenku, dr. př., mějme také stále v ži
votě. Kdykoli i na nás něco nemilého Bůh dopustí, nereptejme,
ale podrobme se vůli Boží. Bůh ví, co činí; a co Bůh činí, dobře
činí. Amen.

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.
LÁSKA K BOHU A BLIŽNÍMU.
„„Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého, z celé duše své a ze vší síly své 1 ze vší mysl
své: a bližního svého jako sebe samého.“*

Luk. 10, 27.

V zákoněučenýpřistoupilke Kristu Pánu a pokoušeje
ho, tázal se: »Mistře, co čině, život věčný obdržím?«
My, dr. v Kr., přistupme také dnes ke Kristu Pánu, ne
ovšem, abychom pokoušeli, ale zcela vážně a upřímně otažmese
Pána: »Mistře, co čině, život věčný obdržím?«
A Pán nám odpovídá: »Milovati budeš Pána Boha své
ho... a milovati budeš bližního svého. To čiň a živ budeš.«

To je tedy ta cesta, která k nebi vede. To je ta jediná cesta,
kterou možno dospěti k životu věčnému. A proto, m. př., věru
je třeba, abychom se po této cestě dobře poohlédli; a aby
chom se také po sobě ohlédli, abychom věděli, zda oprav

286

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.

du po té cestě kráčíme. Učiním tak dnes a zkoumati budu, zda
vpravdě milujeme Boha i bližního.
*

I. Milovati budeš Pána Boha svého. To je první
přiká
zání. Říká se ovšem, že láska poroučeti si nedá. Ale přece
jsou jisté předměty lásky, kterých kdo nemiluje, je zvrhlý.
Kdyby mi někdo na př. ukázal člověka, který nemá v lásce
matky své, řeknu, že je člověk zvrhlý.
Milovati budeš Pána Boha svého! To je tak přirozené,
abychom milovali Stvořitele svého, abychom milovali Vyku
pitele svého, abychom milovali Posvětitele svého, že se nedi
vím tomu, co řekl kterýsi divoch misionáři, který vykládal, že
první přikázání je, milovati Boha; divoch pravil: »Což je po
třeba, aby se to přikazovalo?« To je tak jasné, že sv. Jan, mi
láček Páně, napsal: »Kdo nemiluje, zůstává v smrti« (I. 3, 14).
A jak pak tedy, m. př., dokážeme, že Boha milujeme
opravdu? Bohu toho ovšem nemusíme dokazovati, ten vidí
i do našeho srdce. Ale jak sobě to dokážeme, abychom byli
bezpečni, že tou bezpečnou a jedinou cestou k nebi kráčíme?
Otevru sv. Písmo a tam budu hledati toho doklady.
1. A tu na prvním místě již nacházím výrok samého Je
žíše Krista: »Kdo má přikázání má a zachovává je, tenť jest,

kterýž mne miluje« (Jan 14,21).Tedy plniti
Boží přl
kazání.
A to radostně plniti, jak praví Kristus Pán: »li
s radostí
přijímají slovo;: a ovšem nejen radostně přijí
mají, nýbrž i plní. Při poslední večeři opětovně připomenul
Spasitel tuto věc apoštolům: »Miluje-li kdo mne, řeč mou za
chovávati bude; kdo mne nemiluje, řečí mých nezachovává«
(Jan 14, 23—24).

Tedy první známka ke zpytování: zdali pak rádi Boží při
kázání plníme? Sv. František Sal. praví: >Jsou, kteří se trýzní
učením, jak Boha milovati; a nepomnívají, že láska v tom
záleží, abychom plnili, co Bohu je milo.« Proslulý biskup Sai
ler přiznává se v jednom ze svých spisů, že otázka: »zdali je
tvé jméno zapsáno ve knize živola«, často jej trýznívala; že
jím zachvívala při modlitbě, při práci, při odpočinku a neměl
pokoje. Až konečně sv. Františkem Sal. byl upokojen a pou
čen. »Netaž se nikdy,« praví tento muž, »zda se Bohu líbíš, ale
ptej se svého srdce, svého svědomí, svého života, zda se Bůh
líbí tobě více než vše jiné. Do srdce Božího nemůžeš hleděti
a v něm čísti; ale do svého srdce a svědomí a života hledčti
můžeš i čísti v něm. A proto, duše má, netrýzni se pochyb
ností, zdali patříš k těm, o kterých řekl Spasitel, aby se ra
dovali, že jejich jméno zapsáno je v nebesích; nýbrž taž se,
zda jméno Boží zapsáno je v knize tvého života, zda ti Bůh
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milejší, než vše ostatní. Můžeš-li říci: ano, pak můžeš doufati
v Boží milost a Boží milosrdenství.«

2. Druhá známkalásky k Bohu: jestli

dáme si brániti

ničím

ne

v tom, co nám láska k Bohu

velí. Sluší více poslouchati Boha, nežli lidí!

Láskak Bohuvelí, abychom plnili,

co nám ulo

žil; nesmíme si v tom ani utrpením dáti brániti, sice bychom
neměli lasky. Krásný doklad toho mámeu sv. ap. Pavla. Byl
v Caesaree a chtěl odejíti po svém povolání do Jerusalema;
a tu mu bylo dáno upozornění, co jej čeká v Jerusalemě zlé
ho: že bude jat a vydán v ruce pohanů.I prosili ho, aby tam
nechodil. Ale sv. Pavel nedal si brániti; povinnost kázala, šel.
Pravil jim: »Co činíte, plačíce a trápíce srdce mé? Však já
netoliko svázán býti, ale i umříti hotov jsem v Jerusalemě,
pro jméno Pána Ježíše« (Skut. 21, 13).

ha

Láska k Bohuvelí, abychom, když klesneme,
Bo
si vyhledali,
bychom netrvali v odporu. Co tu

mnohdy je v tom překážek! Než nesmíš si dáti brániti Krás
ným vzorem je tu Maria Magdaléna. Kristus Pán sám o ní
praví, že milovala mnoho. Byla hříšná, velmi padlá. Ale sli
tovalo se jí všeho a šla za Spasitelem, vyprosit si odpuštění.
Vešla do domu Šimona farisea. Kristus v síni, večeřadle a tam
vkročila. »Než, co činíš, Magdaléno,« volá tu jeden spisova
tel, když o ni uvažuje; »vždyť síň je plná hostů!« Nechť je!
»Ale vždyť tvůj příchod vzbudí veliký rozruch!« Nechť vzbu
dí. »Ale všichni budou na tebe hleděti!« Nechť hledí. »Alé
snad se ti mnozí budou i posmívati'« Nechť posmívají. »Bu
dou o tobě mluviti!« Nechť mluví! Šla, objala nohy Páně a
slzami smáčela, a uslyšela slova Páně: »Odpouštějí se ti hří
chové.« A řekl Pán Šimonovi: »Odpouštějí se jí hříchové
mnozí, neboť milovala mnoho.«

Láskak Bohuvelí, abychom se nedali

něho

odloučiti.

ničím od

Ani sváděním, ani nepřáteli, ničím.

Krásná jsou o tom slova sv. ap. Pavla: »Kdo nás odloučí od
lásky Kristovy? zdali soužení, neb úzkost, či nebezpečenství,
protivenství, meč... Jist jsem zajisté, že ani smrt nebude nás
moci odloučiti od lásky Boží« (Řím. 8, 35—38). A krásný je
skutek Marie Magdalény. Byla kdysi odloučena od Krista —
tehdy to bylo, když Krista odvedli s křížem na horu Gol
gotu. Magdaléna spěchala k němu; co však bylo překážek!
Zástupové, nepřátelé, rouhači, nebezpečí, že sama bude ztý
rána — nedbala všeho. Protlačila se zástupem, protlačila se
rouhači a vojíny, a neustala, až klesla u kříže a objala to
svaté dřevo. A od toho pak ničím nedala se více odloučiti.

3. A nyní třetí známka lásky k Bohu: Když

jestliže

želíme.

Bůh se uráží a hledíme tomu dle
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brániti.

Nejsou lidé všichni stejní: jedni

Boha miluji a druzí vpravdě nenávidí, takže i jméno Boha
je jim protivno; jedni Boha chválí, druzí se mu posmívají;
jedni jej vzývají, druzí se mu rouhají — tak se rouhají, že
člověku zrovna stydne v těle krev, když to slyší neb čte.
M. př., kdo by lhostejně na to hleděl, když proti Bohu tak
se jedná, mluví, píše, zdali by měl lásku k Bohu? Řeknete sa
mi, že ne. [aková věc musí boleti. Vzpomeňte na sv. apoštola
Pavla; byl v žaláři v Římě a tu napsal Filipenským epištolu,
ve které píše: »Mnozí chodí, o nichž jsem častokrát pravil
vám, nyní pak i s pláčem pravím, že jsou nepřátelé kříže
Kristova« (3, 18). Sv. Pavel plakal: ovšem, to byl Pavel, který
napsal: »Kdo nás odloučí od lásky Kristovy!«
Leč nejen rmoutiti se, ale dle možnosti i brániti. Dle své
ho povolání, dle svých práv braňte, aby se nešířila nevěra a
nepravost!
To jsou tedy známky lásky k Bohu: Plniti Boží přiká
zání, nedati si ničím brániti v tom, co láska k Bohu velí, truch
liti nad tím, když proti Bohu se jedná a brániti tomu. Kdo
tak jedná, ten kráčí cestou lásky k životu věčnému
[I. A druhé přikázání: milovati budeš bližního svého. Jsme
všichni dítky Boží, všichni máme míti k sobě vespolnou lásku.
Jak poznáme, že tuto lásku k bližnímu opravu plníme? Kris
tus Pán sám přichází s vysvětlením: »Cokoli chcete, aby vám
lidé činili, i vy čiňte jim.« A tu se tedy zkoumejme:

1. Zdali pak ochotně bližnímu dle mož
nosti přispíváme, kdvž pomoci naší potřebu

je? Zdali rádi nasytíme, když možno nám, hladového, zda
rádi přiodějeme nahého, rádi posloužíme nemocnému? Ve sv.
evang. dnešním toho příklad. Člověk jeden upadnul mezi
Jotry, kteří zranivše ho, odpolu živého nechali ležeti. Šel mi
mo kněz židovský, ale nepomohl; šel levita a taktéž se zacho

k val.
Měli
tito
dva
lásku
bližnímu?
Neměli.
Ašeltudy
Sa
maritán, zraněnéhose
Spasitel.

ujal, ošetřil — »jdi, i ty učiň též,« praví

2. Bližníhomilujeme,když se varujeme toho, co
Jej rmoutí a co mu škodí. V životopisezbožnéhoopa
ta Jana, který byl představeným kláštera na hoře Šinai, se
vykládá, že kdysi jeden spolubratr klášterní těžce onemocněl
a byl blízek smrti. Ale nebylo na něm znáti žádné úzkosti, ač
byl si vědom, že už poslední hodinka se mu blíží; naopak, byl
vesel, tvář usměvavou. Opat, divě se, řekl mu: »Synu můj,
pomni, že už brzy předstoupíš před věčného soudce, abys ze
všeho vydal přísný počet.« Nemocný odpověděl: »Otče, nebo
jím se. Zeptej se všech mých bratří, zda jsem kdy koho z nich
zarmoutil, zda jsem kdy ke komu promluvil slovo nemilé a
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nelaskavé, zda jsem kdy koho pomluvil nebo komu ublížil,
zda jsem byl k nim neochotný anebo komu službu nějakou
odepřel. Od počátku přičiňoval jsem se, abych přikázání lás
ky co nejbedlivěji plnil. Nyní myslím, že mohu pokojně před
svého soudce předstoupiti.« Opat dojat na to odpověděl: »Anno,
můj synu, můžeš bez bázně do věčnosti vkročiti.« Taková je
cesta k nebesům: milovati bližního, dobře mu Činiti a varo
vati se, co by ho rmoutilo. Zdali pak se my dle toho chováme?

3. A třetí ještě známka lásky k bližnímu: když bliž

niímu rádi odpouštíme, jestli nám ublíží. Ovšem,

je to někdy těžký skutek, odpouštěti bližnímu; vždyť i apoš
tolům zdál se těžký! Vzpomeňte jen na apoštola Petra, jak se
tázal Spasitele: »Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj a
odpustím jemu“ Zdali do sedmikrát?«

(Mat. 18, 21). A

přece,

do má pravou lásku, odpustí, byť i těžkým se zdálo; odpustí
z lásky k Bohu a odpustí z lásky k bližnímu. [ matce někdy
dítě těžce ublíží; a přece matka, která má pravou lásku k di
těti, odpustí vždy ráda. Proto napomíná Kristus Pán: »Od
pouštějte, máte-li co proti komu« (Mar. 11, 25).
Taková je tedy cesta k nebi: milovati budeš Pána Boha
svého, a milovati budeš bližního svého. Zpytujte se, dr. v Kr.,
zda touto cestou kráčíte; a co snad nedokonalého u vás, na
ravte, abyste kráčeli bezpečně a stali se kdysi účastnými to
ho, co — jak sv. apoštol Pavel dí — Bůh připravil těm, kteří
jej milují. Amen.
MILOSRDNÝ SAMARITÁN VZOR LÁSKY K BLIŽNÍMU.
„I řekl Ježíš: Jdi, 1 ty čvň podobně.“
Luk. 10, 37.

Milovati budeš Fána Boha svého z celého srdce svého a
z celé duše své a ze vší síly své i ze vší mysli své: a bližního
svého jako sebe samého. oť jsou ona dvě největší přikázání
v zákoně, která každý musí plniti, kdo chce dojíti spásy. »Mi
lovati budeš Pána Boha svého«; vy víte, milí přátelé, jak nej
lépe ukážete lásku k Bohu — Kristus Pán sám to označil úplně
určitými slovy: »Kdo má přikázání má a zachovává je, tenť
jest, který mne miluje« (Jan 14, 21). »Milovati budeš bližního
svého;« jakým pak způsobem tuto lásku máme jeviti? V otáz
ce té byl asi na rozpacích i onen v zákoně učený který se
tázal Krista: »A kdo jest můj bližní?« Kristus Pán pak ozna
čil to příkladem milosrdného Samaritána. Ke konci řekl:
»Jdi, i ty čiň podobně;« tedy i my máme se říditi příkladem
milosrdného Samaritána. Za tou příčinou budu dnes o tom pří
19-111
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kladě uvažovati, abych na něm ukázal, jaké naše láska k bliž
nimu má míti vlastnosti.
+

Člověk jeden sestupoval z Jerusaléma do Jericha a upadl

mezi
Kristus Pán.vedla
Cestapustými
z Jerusaléma
pe
richa lotry,«
bývala vykládá
tehdy nebezpečná;
místy, do
boha
tými na skalní skrýše a pověstná byla loupežemi, zde pácha
nými. Loupežníci přepadli onoho člověka; ale nespokojili se
tenkráte tim, že jej oloupili, nýbrž i zranili jej a položivého
zanechali jej na cestě. To byli také lidé? táže se tu člověk.
Ano, byli to lidé; ale neměli ani lásky k Bohu ani k bližnímu;
a zde nejlépe patrno, kam člověk bez té dvojí lásky může
dospěti.
[ přihodilo se, vykládá Kristus Pán, že kněz jeden (židov
ský) šel touž cestou a uzřev zraněného, ominul. A šel touž
cestou potom levita a uzřel zraněného; ale také pominul. Vi
děli bídný stav toho člověka; snad slyšeli i jeho sténání; snad
je i prosil o pomoc; ale pominuli jej. A bral se touž cestou
amaritán; a od této chvíle, milí přátelé, vychází sluníčko,

které nám osvětluje,jak se má naše láska k bližní

mu jeviti.

Samaritán uzřel také zraněného. Co učinil? Kristus Pán
o tom vykládá: »Uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest. A při
stoupiv, obvázal rány jeho, naliv oleje a vina; a vloživ jej na
hovado své, vedl do hospody a měl o něj péči. A druhého dne
vyňav dva peníze, dal hospodářia řekl: »Měj o něj péči; a
cokoli nad to vynaložíš, já, když se vrátím, zaplatím tobě.«
Jak skvostný to obraz! Jak krásný příklad pravé, čisté
lásky k bližnímu!
1. Především si všimněme, že ten, kdo zraněného ošetřil,
byl Samaritán, t. j. muž, jehož lidé nenáviděli; nebo je vám
známo, že židé byli velikými nepřáteli Samaritánů, kteří ve
víře od nich se lišili. Samaritán nedbal, že ten, kdo tu leží, je
jeho nepřítel a jinověrec, žid. »Milosrdenstvím hnut jest.«
iděl člověka v neštěstí, v krvi,

potřebujícího

pomoci; a té

bídy jeho byl dbalý ničeho druhého. Hleďte, milí přátelé, ta

ková má býti naše láska k bližnímu: obecná;žádného
ne
má vyjímati.
Nemáme omezovati se ve své lásce jen na

příbuzné a přátele; nemáme se omezovati jen na stejnověrce;
nemáme se omezovati jen na krajany — ale milovati máme
bližního bez výjimky, i kdyby byl nepřítel, i kdyby byl chy
bující. »Buďte dokonalí, jako i Otec váš v nebesích dokonalý
jest,« pravil Kristus Pán; a víte, že také pravil, že Otec ne
beský »velí slunci svému vycházeti na dobré i zlé, a dešť dává
na spravedlivé i nespravedlivé« (Mat. 5, 45).
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2. Všimněme si, co Samaritán učinil. »Milosrdenstvím hnut
jest;« ale při pouhém dojmu nezůstal, nýbrž přikročil hned
také k činu. Ujal se zraněného; ohledal rány jeho a obvázal,
a vloživ na hovado své, zavezl do hospody. Hle, láska naše

k bližnímu musí tedy býti účinná. »Synáčkové
moji«
volá sv. Jan, miláčekPáně, »nemilujmež slovem, ani

jazykem,

ale skutkem

a pravdouec(L. 3, 18).Tedy

nejen litovati, nejen milosrdenstvím býti hnut, ale také při
spěti činem: hladového dle možnosti nasyť, žíznivého napoj,
nahého přioděj, nemocného ošetři; chybujícího naprav, ne
umělého

pouč,pochybujícímu

poraď,zarmouceného potěš...

Co by bylo platno, kdyby někdo jenom v duchu litoval bliž
ního v neštěstí, ale ve skutku by nesnažil se mu přispěti; tak
by neplnil zákona Páně!
3. Pohlédněme dále na Samaritána. Dalo mu zajisté mno
ho práce, aby zraněného ošetřil. Prohledati jeho rány, vyčistiti
dle možnosti, obvázati; »naliv oleje a vína,« praví se — snad
si to koupil pro sebe v městě a domů si vezl, ale obětoval to.
Dalo mu i práce, aby zraněného a polomrtvého uložil na ho
vado své a zavezl do hospody. Nedbal však ničeho: ani náma
hy, ani ztráty času. ani útraty; jen když přispěl bližnímu.
Hleďte: láska naše k bližnímu má býti obětovná. Když bližní
je v neštěstí, nedbejme oběti, kterou mu máme přinésti: snad
ztráty času, nebo námahy, nebo i nákladu nějakého. »Co jste
učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších,« praví Pán,
»mně jste učinili.«
4. A ještě jednu vlastnost krásnou měla láska Samaritá
nova k bližnímu: byla zcela nezištná. Co mohl očekávati za
všecko, co zraněnému učinil? Snad odplatu, či chválu či slá
vu? Nepomýšlel na nic; co činil a obětoval, učinil pouze z lás
ky; pouze proto, aby bližnímu pomohl. Přirovnejme k tomuto
chování jeho skutek onoho kněze a levity židovského, kteří
také zraněného viděli a pominuli. Kdyby byli oba tito uviděli
ubožáka onoho někde v Jerusalémě na tržišti nebo na rohu

ulice, byli by ho nepominuli tak jako v té pustině; ale byli
by mu s velikým shonem přispěli — proč? Protože činili vše
cky takové skutky jen pro chloubu a slávu! Na místě pustém,
kde nebyli viděni, slávy se nemohli nadíti, a proto zraněného
se neujali. Láska k bližnímu tedy budiž nezištná; nečiňme
milosrdenství proto, abychom si tím vyzískali od bližního ně
co; ale čiňme mu všecko dobré z lasky k němu a z lásky
k Bohu.

Taková tedy byla láska Samaritánova: obecná, účinná.
občtovná, nezištná. A taková tedy buď láska naše! Kristus
Pán poroučí: »Jdi, i ty čiň podobně;« milosrdný Samaritán
buď naším vzorem v lásce k bližnímu!
19.
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A když tedy naskytá se příležitost, že můžeme skutek mi
losrdný učiniti, učiňme jej. Kristus Pán tak žádá a přísně vy
týkal fariseům, kteří skutky lásky pomíjeli: »Běda vám, zá
konníci a fariseové, pokrytci, kteří dáváte desátky z máty a
z kopru a z kmínu, a opustili jste, co těžšího jest v zákoně,
soud a milosrdenství a víru!« (Mat. 23, 23). Fariseové totiž dá
vali desátky i z máty a kopru a kmínu, ač bylo přikázáno dá
vati desátky jen z obilí; těchto maličkostí dbali — ale přiká
zaného milosrdenství nedbali; proto jim volal Pán: »běda!«
Milosrdné skutky
přinesou nám také veliký prospěch.
Říká se: »almužna neochuzuje«; a je v tom pravda: kdo bliž
nímu přispěje jakkoli, ať v tělesné či duševní příčině, ne
ublíží si; Pán mu požehná.
Vykládá se ze života sv. Rosy z Viterba, že když byla
ještě malá, ráda už konala skutky milosrdné. Aby mohla dá
vati chudým, ušetřovala si i od jídla, které dostávala. Kdysi
vypukl v krajině hlad; a Rosa, aby hladovým přispívala,
ušetřovala a sbírala, kde jaký chléb a pokrm. Jednoho dne
nesla zase v zástěrce chleby nuzným. U dveřípotkal ji otec a
pravil: »Co to neseš?« »Růže, tatínku,« odpověděla Rosa, smě
jíc se. Otec nahlédl do zástěrky, a hle: uviděl samé růže. Je
v tom krásně označeno, že dary naše a vůbec jakékoli při
spění naše bližnímu promění nám Bůh v odplatu krásnou.
A nejen to, i milosrdenství Boží, milosrdný soud nám skutky
milosrdné získají, jak přislíbil sám Kristus Pán: »Blahoslave
ní milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou.« Amen.
BUĎME MILOSRDNÝMI SAMARITÁNY ZARMOUCENÝM
A CHYBUJÍCÍM.
„Jdi, 4 ty čiň podobné.

Luk. 10, 37.

Velmi krásný a dojemný příklad ze života vykládá Kris
tus Pán v dnešním sv. evangeliu: příklad o milosrdném Sa
maritánu. Člověk jeden upadl mezi lotry; tito oloupivše jej a
zranivše zanechali jej položivého na cestě. Cestou šel kněz
jeden židovský a levita, a nevšimli si ho. I jel tudy také Sa
maritán. A ten vida zraněného, milosrdně se ho ujal: rány vy
čistil a naliv olej a vína, zavázal; na to zraněného zavezl do
hospody a zaplatil hostinskému, aby o něj měl péči.
Když Kristus Pán tento příklad vypověděl, doložil: »Jdi,
i ty čiň podobně.«
Í my máme býti tedy milosrdnými Samaritány, i my má
me bližnímu v tělesných ranách a bídách pomáhati.
Však, rozmilí v Kristu, jsou ještě jiné rány, než rány tě
lesné, které také jsou velice bolestivy a v kterých také po
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máhati máme svému bližnímu; a to jsou rány duševní. Du
ševni rány = kdy duše trpí. Kdy to asi jest? Hlavně: 1. když
člověk jest zarmoucen, a 2. když chybuje. Když člověk jest
zarmoucen a když chybuje. má duši zraněnou; a naší povin
ností jest, abychom mu byli také milosrdnými Samaritány,
abychom rány duše jeho hojili; nebo určitěji řečeno:

x abychom
zarmoucené
těšili,
2.
abychom chybující
napravovali.
Zarmoucenétěšili, chybující napravovati — toť dva krás
né skutky duchovního milosrdenství; a o těch budu vám dnes

vykládati.

.

I. Zarmoucené těšme.

Už v knize moudr. Siracha máme napsáno: »Neopomíjej
plačících potěšovati« (7, 38).

Krásné příklady tohoto duchovního milosrdenství dal nám
sám Kristus Pán. Zarmoucené vždycky těšil. Vzpomeňme si
na událost ve městečku Naim. Kristus Pán kráčel se svými
učedníky do tohoto městečka; a když se přibližoval ku bráně
městské, setkal se s průvodem pohřebním. Na marách nesen
byl ke hrobu zemřelý jediný svn matky vdovy; matka ovšem
plakala. A Kristus Pán, jak ji uzřel, hned ji těšil: »Neplač!«
A pomohl jí také. Kázal postaviti máry a zvolal k zemřelému:
»Mládenče, tobě pravím, vstaň'« Mládenec povstal s mar a
Kristus Pán dal jej vzkříšeného matce. — Vzpomeňmena po
dobnou událost v Bethanii. Bydlely tam dvě sestry, Maria a
Marta, kteréž měly bratra Lazara. Tento kdysi onemocněl;
i vzkázaly hned Pánu Ježiši, prosíce o pomoc. Kristus Pán ne
šel k nim hned; ne snad, že by byl nechtěl pomoci, ale proto,
aby bylo oslaveno jméno Boží: nebo věděl, že Lazar umře.
Lazar zemřel. Kristus Pán pak teprve šel do Bethanie. Marta
uslyšela, že Kristus Pán přichází; i běžela mu rychle vstříc a
naříkala: »Pane, kdybysbyl ty zde byl, bratr můj nebyl by
umřel.« A Kristus Pán ji těšil, krásnými slovy těšil: »Vstaneť
zase bratr tvůj.« Marta přijala tuto útěchu a dodala: »Vím, že
vstane při vzkříšení v den nejposlednější.« Na to Marta ode
šla pro Marii. »Mistr je zde,« pravila. Maria také rychle po
vstala a spěchala k Pánu Ježiši; padla mu k nohám a plačíc,
naříkala: »Pane, kdybys byl ty zde byl, bratr můj nebyl by
umřel.« A Kristus Pán, když ji uzřel, pohnul se v duchua za
plakal. Pláčem svým ji potěšil; nebodal jí na jevo své účas
tenství. Na to odešel ke hrobu, kázal odvaliti kámen a před
velkým zástupem lidí Lazara vzkřísil.
Vzpomeňme dále, jak těšil zarmoucené pro hříchy. Při
nesli mu šlakem poraženého, u kterého viděl Kristus Pán lí
tost nad hříchy; i potěšil jej a řekl: »Doufej, synu, odpouštějí

294

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.

se tobě hříchové tvoji« (Mat. 9). Maria Magdalena přišla ke

Kristu Pánu, vrhla se mu k nohám a plakala. Proč plakala“
Pro své hříchy. Kristus Pán potěšil ji a odpustil jí: »Odpouš
tějí se tobě hříchové tvoji« (Luk. 7).
Ó, Kristus Pán úplně plnil, co sám připovídal, když volal:
»Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a
já vás občerstvím« (Mat. 11, 28).

Rozmilí v Kristu, také my vidíme mnohdy plačícího a na
říkajícího bližního. Potěšme jej; buďme mu milosrdnými Sa
maritány!
Někdo naříka pro chudobu a nedostatek; pokud můžeme,
pomozme mu: lačného nasyťme, nahého odívejme. Ale spolu
těšme jej: Pán Bůh odívá i kvítko polní, které dnes roste a
kvete a zitra uvadá; nezapomene ani na tebe. Pán Bůh živí
i ptactvo nebeské, tebe také neopustí. Těšme jej: že není nej
bídnější, že jsou mnozí, kterým ještě těžší kříž jest uložen.
Četl jsem k této věci právě vhodný příklad. Chudák ja
kýsi bídně se živil. Kdysi měl takovou bídu, že nemohl si ani
koupiti obuv; prosil jiných lidí o pomoc, ale nikdo mu nepři
spěl. Byl bos. Naříkal si nesmírně, že Pán Bůh na něj zapo
mněl, že je nejbídnější tvor na světě. Jelikož byl bos, nechtěl
ani v neděli jíti do kostela; ale zvony tak krásně volaly a
zvaly, že přece šel. Postavil se v kostele u dveří do koutka.
Chvilku stál a v tom uslyšel, že někdo hlučně přichází; obrá
til se a uzřel žebráka, který měl obě nohy uraženy, a na ber
lách těžko se do kostela belhal. Když jej uzřel, zachvělo se
mu srdce; pak si pravil v duchu: Hleď, tento člověk jest ještě
bidnější než ty; ty nemáš obuvi na nohy, ale tento žebrák ne
má nohou. Nejsi nejbídnější na světě! Na to odprosil Pána
Boha, že dříve tak reptával.
Hle, krásná myšlenka k potěšení těch, kteří rmoutí se pro
chudobu.
Mnohý rmoutí se pro smrt svého miláčka: matka pro smrt
dítka, dítky pro smrt matčinu neb otcovu. Těšme je, jako tě
šil Kristus Pán vdovu Naimskou: »Neplačiž;« těšme je, jako
Kristus Pán těšil Martu: Vstane zase otec tvůj — matka tvá.
Mnohý se rmoutí pro množství svých hříchů a snad se má
1 za ztracena; děje se to zvláště na smrtelném lůžku. Těšme
jej: Kristus Pán i za tebe zemřel, nejsi ztracen. Pomozme mu.
aby ve svátosti pokání byla vyhojena jeho duše.
Toť tedy první skutek duchovního milosrdenství: za
rmoucené těšiti. — Obrátím se ke skutku druhému:
II. Chybujícího napraviti.
Sv. apoštol Jakub napsal ve své epištole vážná slova:
»Bratří moji, jestliže by kdo z vás pobloudil od pravdy a ně
kdo jej obrátil, máť věděti, že kdo odvrátí hříšníka od bludu
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cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti« (5, 19—20). Veliké
to slovo: vysvobodí duši jeho od smrti! A sv. Řehoř praví:
»Kdo obrátí hříšníka, vykoná větší zázrak, než kdo mrtvého
vzkřísí.c«

Napraviti chybujícího, ve hříších zabředlého člověka jest
veliký skutek před Bohem. A kterak můžeme bližního napra
viti? Hlavně trojím způsobem:

1. Rozumným upozorněním neb napomenu

tím. Tak napomínají rodiče dítky, kněží své farníky, hospo
dáři své služebné. Napomenutí budiž vždycky spojeno s lás
kou. Vhodným upozorněním neb napomenutím mnohdy zaho
jíme velikou ránu v duši svého bližního.
V městé jednom žil lichvář. Nashromáždil lichvou mnoho
majetku. A když měl mnoho majetku — onemocněl těžce a
byl blízek smrti. Tehdy nesmirná úzkost zmítala jeho duší.
Co činiti s nespravedlivým majetkem? Má jej navrátiti? Ne
zanechal by synům svým žádného jmění! Má jej podržeti?
Jak by za to potom odpovídal na věčnosti! Zmítal se ve stálé
pochybnosti a úzkosti. To pozorovali jeho synové. Byli od
matky, která již byla zemřela, zbožně vychovaní, a proto rádi
by byli bývali, aby otec byl smířen s Bohem. Pomohli mu.
Přistoupili k jeho lůžku a pravili: »Tatínku, jste těžce nemo
cen a bude potřebí učiniti pořádek. Máte-li snad nějaký cizí
majetek na svědomí. nedbejte na nás a vše navraťte. My bu
deme spokojenější, když budete s Pánem Bohem smířen, než
abychom dědili po vás nespravedlivý majetek; ten by nám
nebyl požehnán.« Otec, když uslyšel tato slova, zaplakal. Uči
nil pak dle přání synů. Povolal kněze, usmířil se s Bohem, a
všechen majetek nespravedlivý kázal navrátiti těm, jež byl
o něj připravil. Hle, synové byli otci svému milosrdnými Sa
maritány: vhodným laskavým upozorněním přispěli k tomu,
aby zahojena byla těžká rána jeho duše.
2. Kromě upozornění můžeme napravovati bližní své vel

mi účinně dobrým

příkladem.

Příklad dobrý působí

daleko více než slovo.
Kdysi kráčeli rolníci v neděli z ranních služeb Božích a
vykládali si o kázání. »Kdybych já mohl kázati,« zvolal jeden
z nich, »já bych kázal, až by vše hřmělo a všecko bych na
pravoval!« Právě nedaleko za nimi šel farář a slyšel to; i po
pošel napřed a řekl onomu rolníku: Příteli, můžeš kázati: kaž
příkladem.
dé
slovo!« Dobrý příklad mnohdy více ještě působí, než kaž
Ten kněz měl pravdu. Příkladem mnoho můžeme bližního
svého polepšiti. Dobře zajisté praví přísloví: Slovo zní. pří
klad hřmí. A ne nadarmo napomínal Kristus Pán apoštoly:
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»Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré «
(Mat. 5, 16).

3. Leč někdy ani napomenutí, ani dobrý příklad u někte
rého chybujicího člověka nepůsobí. Máme ještě nějaký pro
středek k jeho napravení, k vyhojení jeho duše? Máme, a to

velmi mocný. Jest to modlitba.

»Budete-li zač prositi Otce

ve jménu mém, dáť vám,« pravil Kristus Pán (Jan 16, 23).
Když tedy prosíme za duši svého bližního, kterou Kristus Pán
sám krví svou vykoupil, o, zajisté že Pán Bůh nás uslyší.
A věřte mně, dokud někdo za duši člověka hříchům propad
lého, který již dávno nebyl hoden, aby po zemi kráčel, se
modlí, Bůh ho šetří, volá ho, jako dobrý pastýř — ač jinak
snad již dávno by jej byl zahladil.
Modleme se tedy za chybující své bratry a sestry, modle
me se za obrácení hříšníků! Kristus Pán dal nám tak krásný
příklad modlitby za chybující: »Otče, odpusť jim,« tak se

E23,34)
34).na kříži za své nepřátele, »neboť nevědí, co činí« (Luk.
Nejen však modlitbou, i jinými skutky dobrými můžeme
pečovati o napravení bližního: můžeme se postiti,dle možnosti
almužnu dávati, pouť vykonati s tím úmyslem, že vše to obě
tujeme pro svého bližního.
V Dánsku v jednom městě stala se nedávno tato událost.
Byl otec, vdovec, a měl jedinou dceru. Tato byla velmi hodná
a zbožná, neboť byla od matky dobře

vychovaná;ale otec byl

zlý. Propadl neřesti, které za nynější doby velmi mnoho lidí
propadává: opilství. Den ze dne se opíjel, a když přicházel
v noci opilý domů, proklínal vše. Tak daleko pokročil, že
i Boha se spustil; chrám úplně zanedbával, ba mnohdy se
i rouhal. Sousedé se mu z daleka vyhýbali. Dceruška pak pla
kala. Jak způsobiti nápravu svého otce? Nevědouc jiného co,
modlívala se za něj. A jednou při modlitbě pravila: »Pane
Bože, svůj život obětuji za svého otce. Prosím dě, vyslyš mne:
život můj ode mne přijmi jako oběť, a otci mému dej zdraví
na duši.« Tak. se modlila a Pán Bůh její modlitbu vyslyšel.
Pojednou onemocněla: dostala do krku rakovinu. Rakovina
nemoc hrozná; lékaři ji léčí nožem, je-li zevně na těle, je-li
ve vnitřních ústrojích, bývá neúprosně smrtelná. Dceruška
trpěla nevýslovně, ale trpěla ráda; vždyť se těšila, že to je pro
otce, že Pán Bůh její oběť přijímá. Konečněulehla. A když
se přiblížil poslední den její, zavolala si otce, ujala jej za
ruku, a jak mohla, pravila k němu: »Tatínku, mám vás velice
ráda; obětovala jsem za vás Pánu Bohu svůj mladý život, a
Pán Bůh jej přijal. Lidé říkají, že jste zlý; ale vy nejste tak
zlý, máte srdce dobré. Prosím vás, až umru, přičiňte se, aby
ste byl vždycky podle Pána Boha, abychom se v nebi zase
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shledali. Já tam budu za vás prositi.« — Když dceruška takto
mluvila, otec propukl v hořký pláč: plakal nad svou dceruš
kou a plakal nad sebou. Dceruška zemřela. A když pakdone
sena byla rakev a mrivá dceruška jako zvadlá lilie do ní byla
uložena, tehdy otec položil ruku na rakev a zapřisáhal se, že
nikdy více neokusí opojného nápoje. V den pohřbu smířil se
upřímnou zpovědí s Pánem Bohem a od té doby živ byl svatě.
Každého téhodne také přistupoval ke stolu Páně.
Hle, dítě obětovalo se za otce; stalo se milosrdným Sama
ritánem těžce zraněné duši otcově. Vy, všichni synové a dce
ry, kteří máte snad otce neb matku propadlé nějakým chy
bám, proste také za ně, aby Pán Bůh je osvítil a posilnil. aby
se napravili. —
Tak jsem vám, rozmilí v Kristu, naznačil, jak můžete ko
nati dva krásné skutky milosrdenství: zarmoucené těšiti, chy
bující napravovati.
I v naší farnosti míváte dosti k tomu příležitosti: bývá tu
dosti zarmoucených, dosti snad i chybujících. Buďte jim
všem, přátelé drazí, milosrdnými Samaritány: zarmoucené
těšte, pečujte slovem, příkladem, modlitbou za obrácení hříš
níků. Bůh vám za to požehná a odmění vás; vyplní se zajisté
i nad vámi zaslíbení Páně: »Blahoslavení milosrdní, nebo oni
milosrdenství dojdou« (Mat. 5, 7). Amen.
CO BŮH ZA MILOSRDNÉ SKUTKY SLIBUJE.
„Jdi, 1 ty učiň též“

Luk. 10, 37.

»Jdi, i ty učiň též,« praví Kristus Pán ku konci dnešního
svatého evangelia. K čemu tu vybízí? Abychom byli milosrd
nými Samaritány: abychom lačné krmili, žíznivé napájeli, ne

mocné ošetřovali atd., zkrátka, abychom konali skutky milo
srdné.
Ta možnost, že můžeme konati milosrdné skutky, je jako
zlatá studnice, ze které můžeme hojně nabírati velikých zá
sluh pro nebe. »Pokudž jste to učinili jednomu z bratří těchto
mých nejmenších, mně jste to učinili « praví Pán. A každý
může z té studnice zlaté čerpati, protože každému je možno
skutky milosrdné konati: bohatému i chudému, učenému i ne
učenému, vznešenému i prostému. Vždyť Kristus Pán slibuje
odplatu i za sklenici vody, kterou podáme žíznivému ve jmé
nu jeho!
Chci vás dnes vybídnouti, abyste dle možnosti hojně mi
losrdných skutků si hleděli; a proto připomenuvám, co Kris

tus Pánskutkům milosrdným slibuje.
s

296

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.

Mnoho slibuje Kristus Pán skutkům milosrdným; mnoho
v životě, mnoho i po smrti. V životě: »Dávejte a bude vám
dáno,« praví; »tou zajisté měrou, kterouž měřiti budete, bude
vám zase odměřeno« (Luk. 6, 38). Tedy mnoho požehnání tu
slibuje. Není ztraceno, co pro bližního učiním; Pán mně to
zase odplati.
Ale já se obrátím k důležitějšímu, než je život: ke smrti;

nebo na smrti záleží věčnost.Co pak slibuje

Kristus

Pán skutkům milosrdným při smrti a co po

smrti?

[. Při smrti slibuje milosrdenství. »Blahoslavení milosrdní,
nebo oni milosrdenství dojdou.« V čem pak asi toto milo
srdenství při smrti záleží?
Sv. Augustin na to odpovídá: »Bůh nedopustí,« praví,
»aby člověk, který s vírou a vytrvale činí milosrdenství, za
hynul. Ne jako by skutky lásky mohly smazati hříchy anebo
jako by nás mohly proti všemu zlému uchrániti; nýbrž proto,
že Bůh milosrdného nevezme se světa a nepovolá k soudu
v hodinu zlou. Daruje mu čas a milost, aby se obrátil a pra
vým pokáním spasil.«
Tak sv. Augustin. Označeno to ostatně už máme v žalmu
40., kde je psáno: »Blahoslavený, kterýž nad nuzným a chu
dým rozpomíná se: v den zlý vysvobodí jej Hospodin.«
Je to, m. př., veliká věc, míti šťastnou hodinku poslední.
O tu hodinku šťastnou modlíváme se často; na ni se připra
vujeme celým životem. Hle, milosrdnými skutky můžeme si
ji vykupovati! »Nepamatuji se,« praví sv. Jeronym, »že bych
byl kdy četl, že nešťastnou smrtí zemřel ten, kdo rád činil
skutky lásky; nebo takový má mnoho přímluvčích, a není
možno, aby Bůh modlitby tak mnohých nevyslyšel.«
Před nedávnou dobou žil v Paříži proslulý lékař, který
byl zvláště dobrým operatérem. Jednoho dne přišel k němu
starý kněz z venkova; byl chorý a jen operace mohla mu ještě
zachrániti život. Lékař pohlédnul na něj nevlídně; byl sám
nevěrec a proto zjev kněze nebyl mu zvláště milý. Dosti pří
kře pravil mu: »Tak jste starý, nevím, proč na tom životě tak
visíte? Užil jste ho dost, proč ještě chcete se dávat operovat,
abyste si ho prodloužil?« Kněz poslouchal s podivením tato
slova lékařova; ale pak odpověděl zcela klidně: »Máte zcela
pravdu, že jsem stár a že nepotřebuji dychtiti po prodlužo
vání života; však ani nedychtím. Ale že sem přicházím prosit
o operaci, činím ne k vůli sobě, nýbrž k vůli svým farníkům,
kteří mne nechtějí ztratiti a kteří mne prosbami přímo donu
tili, bych se dal operovati. Neuznáváte-li operaci za vhodnou,
půjdu a rád zemru.« Lékaře překvapila tato slova. Nečinil
dále námitek a chorého kněze operoval, a to s opravdovou
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péčí. Kněz zanedlouho byl zdráv. Z vděčnosti posílal pak kaž
dého roku ve výroční den operace lékaři nejkrásnější ovoce
ze své zahrádky, což lékař přátelsky vždycky přijímal. Ale
jednoho dne doletěla knězi zpráva, že onen lékař těžce je ne
mocen. Kněz ihned vydal se na cestu a navštívil nemocného.
Nemocný rád jej viděl; a tu pravil mu kněz: »Milý příteli, vy

jste mi zachránil život časný, já nyní jdu, abych vám pojistil

věčný. Posílá mne Spasitel. Prosím vás, přijmětejeho milost!«
Lékař neodporoval; bývalý nevěrec v hodince smrti obracel
se k Pánu. Kněz jej zaopatřil a lékař shasl. Zemřel šťastnou
smrtí. Odkud se mu asi dostalomilosrdenství Božího v hodin

ce smrti? Z milosrdného skutku; kdyby byl nevykonal milo
srdenství na chorém, nebyl by došel tohoto milosrdenství od
Pána. »Blahoslavený, který nad nuzným rozpomíná se; v den
zlý vysvobodí jej Hospodin.«
II. Co pak po smrti shhbujePán za milosrdenství?

1. Předevšim slibuje milosrdný soud. »Bla

hoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou.« Jako
zase naopak praví sv. ap. Jakob: »Soud bez milosrdenství to
mu, kdo nečinil milosrdenství«

(2, 153).

Tedy: milosrdný soud! Vy, m. př., víte, jak mnoho na
soudu po smrti záleží; a to snad také víte, že si tam člověk
řináší mnoho, proč může býti souzen. Neví člověk nikdy, zda
hoden lásky Boží či nenávisti. My mnohdy se máme za spra
vedlivé, nepamatujeme se ani, že by nějaký hřích poskvrňo
val naše svědomí; ale Bůh vidí více, a my vpravdě nezaslu
hujeme lásky Boží, ale Božího soudu.
Ale »blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství do
jdou;« přislibuje Pán. Jako by v hodinu soudu všecky ty skut
ky milosrdenství za nás orodovaly. Jako by volali hladoví,
které jsme nasytili: Pane, neodpuzuj jich od nebeské hosti
ny, vždyť nás tak často nasytili, když jsme hladem strádali.
Jako by volali sirotci, kterých jsme se ujali: Pane, přijmi je
do příbytku svého; vždyť se nás ujali a přijalinás, když jsme
byli osiřelí. Jako by volali nemocní, kterým jsme sloužili:
Pane, uzdrav duši jejich a dej jí blaženost věčnou, nebo tak
milosrdně nám sloužili, když jsme v nemoci strádali. Jako by
volali zarmoucení, které jsme těšili slovem i skutkem: Pane,
potěš je radostí věčnou, nebo i oni těšili nás, když jsme v zá
rmutku plakali. stírali slzy s očí našich a pomáhali nám!
Hleďte, m. př., Kristus Pán jedenkráte pravil: »Čiňte sobě
přátele z mamony nepravosti, aby, když dokonáte, přijali vás
do stanů věčných.« Ti přátelé naši na věčnosti jsou naše mi
Jlosrdné skutky. Co na světě máme, je jako mamona, která
svádí k nepravosti; můžeme si z ní získati pro věčnost tolik
přátel a přímluvčích!
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2.Za milosrdenství

likou

odplatu.

slibuje Pán posmrti ve

»Pokud jste to učinili jednomu z bratří

těchto mých nejmenších, mně jste to učinili.« Učiním-li něco
králi a král mi dá za to odplatu, jeto odplata královská; uči
ním-li něco císaři a císař mi dá odplatu je to odplata císařská.
Milosrdné skutky naše však přijímá Bůh takřka na svůj řád,
pro sebe, a sám odplatí nám; a to bude pak odměna Božská.
Bůhje vševědoucí a ví, čím nás nejlépe a neskonale odměniti;
Bůh je všemohoucí a může nám neskonalou odplatu dáti! Na
še milosrdné skutky jsou věru dobře uloženy: »Na úrok půj
čuje Hospodinu,« praví Duch sv., »kdo se smilovává nad chu
dým; a on za dobrodiní jeho odplatí jemu« (Přísl. 19, 17).
Nuže, m. př., buďte dbalí skutků milosrdných! Dle mož
nosti ujímejte se trpícího bližního!
Učíme děti šetřiti si peníze, abysi navykly spořivost a
aby si také něco zachovaly; spořme si i my hojně zásluh pro
smrt a pro život věčný! V hodiince smrti budeme si jich přáti
— ale nyní snad mnohý tak málo o ně dbá!
Že života proslulého generála Geramba, který opustil vy
soké důstojenství své a vstoupil do řádu trappistů, jsem četl,
že kdysi cestoval po Svaté zemi. Jednoho dne bylo: veliké hor
ko a Geramb trápen byl žízní; vyňal z torby pomeranč, lou
pal si jej a jedl. Najednou uslyšel za sebou křik; ohlédne se
a vidí, jak dvě chudé ženy, každá s dítětem na zádech, tahají
se o pomerančové slupky, které byl zahodil. Zadíval se na ně
a pak si vzpomněl na všecky zbytečné výdaje, které kdysi ve
světě mrhavě byl učinil; uvažoval, co dobrého pro nuzné
mohl tím činiti. Krev mně stydla v žilách, praví sám o sobě,
když jsem se rozpomínal, jak mnoho dobrých skutků jsem

tak pronedbal!

Rozm. v Kr., snad mnohý z vás zanedbává také mnoho
dobrých skutků tím, že vyhazuje majetek svůj mrhavě a
mnohdy i za věci hříšné! Čiňte sobě přátele z mamony nepra
vosti! Čiňte hojně dobrých skutků, abyste měli edenkráte
šťastnou smrt, milosrdný soud a odplatu věčnou! Amen.
NAPRAVITI BLÍŽNÍHO JEST SKUTEK VELICE ZÁSLUŽNÝ.
„Jdi, 1 ty čiň podobně.“

Luk. 10, 37.

Člověk jeden, jak vykládá Kristus Pán v dnešním sv.
evangeliu, sstupoval z Jerusaléma do Jericha a upadl mezi
lotry; a ti oloupivše ho a zranivše, odešli, zanechavše jej od
polou živého.
Podobné věci dějí se až dosavad. Až dosud mnohý člověk
upadá mezi lotry, kteří jej oloupí a zraní. Leč ani ne tak ve
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smyslu tělesném, jako v duchovním. Mnohý člověk upadne
mezi lotry nevčrce, a ti oloupí jej o víru; mnohý člověk
upadne mezi lotry nemravy, a ti jej
připravío dobré mravy.
Co činiti máme s takovým udožéken svedeným, kterého
lotři připravili o víru a mravy, jemuž těžko tedy zranili duši?
Buďme mu milosrdnými samaritány. »Jdi, i ty čiň podob
ně,« praví Kristus Pán v dnešním sv. evangeliu, když vylo
žil, jak milosrdný Samaritán ujal se zraněného člověka.
Ujměme se ho; zahojme rány jeho, t. j. hleďme svedeného
člověka přivésti zase poučením, příkladem, modlitbou na dob
rou cestu.
Rád bych vás k tomu, přátelé drazí, povzbudil, jeť to za
nynější doby tak velice potřebno; a proto vyložím vám, jak

velice záslužný skutek jest, napraviti bliž
ního svého.

*

1. Napravil-li jsi bližního svého, který
byl zlými lidmi připraven o víru anebo

o mravy,

zachránil jsi jeho duši.

Učí tak sám sv. apoštol Jakob: »Bratří moji,« praví ve
své epištole, »jestli že by kdo z vás pobloudil od pravdy a ně
kdo by jej obrátil. máť věděti, že kdo odvrátí hříšníka od
bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti« (5, 19—20).
Jak veliká to zásluha! Duše člověka je tak nesmírně
drahá: Bůh ji stvořil k svému obrazu; Ježíš Kristus ji vy

koupil svou k.

Duch sv. v duši lidské má chrám. Kristus

Pán praví: >»Jakou dá člověk výměnu za duši svou?« (Mat.
16, 26); čímž naznačuje, že ztráta duše, která zahyne, jest ne

nahraditelna.
A hle, tuto drahocennou duši jsi zachránil, když jsi na
pravil bližního svého. Jak velká to zásluha!
Kristus Pán kdysi pravil, že veliká jest radost před an
děly nad hříšníkem, pokání činícím, tedy nad tím, který se na
dobrou cestu obrátil; a tu radost ty jsi způsobil, když jsi
napravil bližního svého!
Nevybízí vás, přátelé drazí, již tato úvaha k tomu, abyste
se ujali ubožáka, který zlými lidmi byl připraven o víru anebo
o mravy, a zraněnou má duši, a abyste se přičinili přivésti jej
slovem a příkladem a modlitbou na dobrou cestu?
V životě sv. apoštola Jana máme překrásný příklad, jak

starati se o duši padlého bližního svého. Na svých cestách po
znal sv. Jan mládence jakéhosi vtipného, jehož se ujal a ode
vzdal biskupovi jednomu k opatrování a vychování. Biskup
mládence horlivě ošetřoval a vyučoval; a když byl vyučen,
pokřtil jej. Ale mládenec upadl později mezi lotry — mezi

špatné společníky, kteří jej zkazili; na místě skutků dobrých
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konal potom zlé, a konečně i uprchl z města a stal se vůdcem
roty loupežnické, která byla postrachem celému kraji. Sv.
Jan po delší době opět přišel do města, kde byl mládence
onoho svěřil biskupovi k ošetřování. I žádal od biskupa. aby
mu mládence navrátil. Ale biskup, stařec, smutně odpověděl:
»Ten již zemřel.« — »Jakou smrtí?« tázal se sv. Jan. — »Bohu
zemřel.« odpověděl biskup; »stal se lotrem, loupežníkem.« —
Sv. Jan zakvílel nad touto zprávou. I vyptal se rychle, kde by
se s rotou loupežnickou zdržoval a vsedl na kůň a spěchal
k onomu místu. Sotva tam dospěl, byl ihned od loupežníků
zajat a veden k vůdci. Ale vůdce, jakmile poznal sv. Jana,
zahanbil se a počal předsv. Janem prchati. Sv. Jan však spě
chal za ním a volal: »Proč, synu můj, přede mnou, otcem
svým starým, utíkáš? Můj synu, smiluj se nad prací mou. Ne
boj se, máš ještě naději k spasení: já sám Kristu počet za
tebe vydám, a bude-li toho potřeba, i za tebe umru, jako
Kristus umřel za nás; i za duši tvou duši svou položím. Za
stav se a věř mi, Kristus mne k tobě poslal.« — Mládenec ko
nečně se zastavil; odhodil zbraň a s pláčem vrhnul se sv. apo
štolu kolem šíje, prose za odpuštění. Sv. Jan mládence se
ujal, uvedl jej opět do obce křesťanské, konal s ním mnohé
modlitby a posty a s Bohem jej zase usmířil.
Jak vznešený to příklad, od samého apoštola daný, jak
máme býti milosrdnými Samaritány těm, kteří upadli mezi
lotry a od těch pokaženi byli ve mravech a ve víře!

2. Napravil-li jsi bližního, svého, který
byl zlými lidmi připraven o víru a mravy,

zabránil jsi dalším hříchům.
Člověk, který byl na bludnou cestu uveden ve víře a ve

| mravech,
cosenahřeší!
Hřešíva
těžko
proti
Bohu
aprot
bližnímu, a co dále: i jiné svádí slovem neb příkladem a stává
se pramenem nesčíslného zlého.
Kaciř jeden, jménem Berengar, když byl po dlouhou dobu
kázal bludy, navrátil se konečně zase do církve svaté a bludy
své sám zavrhnul. Když pak ležel na smrtelném lůžku, pravil
k svým známým: »Přišla již chvíle, kdy předstoupím před
soudnou stolicí Boží. Co se mých hříchů týče, doufám od Boha
milosrdensiví, neboť jsem konal za ně upřímné pokání. Co
však se týče hříchů těch, jež jsem svedl, obávám se velice, ne
budu-li pro ně zavržen; neboť nenacházím prostředku, jak
bych za ně zadost učinil.« Vážná to slova, přátelé drazí! Proto
i sám Kristus Pán volal kdysi důrazně: »Běda člověku tomu.
skrze něhož pohoršení pochází« (Mat. 18, 7).
Člověk pobloudilý ve víře aneb ve mravech kolik zase ji
ných lidí pokazí, co zlého natropí! A hle, podaří-li se ti tako
vého člověka pobloudilého uvésti na dobrou cestu, zabránil jsi

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.

305
„i
—Ů

všemu tomu dalšímu pohoršování, zabránil jsi nesčíslným hří
chům. Jak velice záslužný to skutek!
Každodenně se modliváš: »Posvěť se jméno Ivé«<; a můžeš
sám se o to také přičiniti, aby se posvětilo jméno Boží, když
bližního svého, pobloudilého ve víře a ve mravech, napravíš.
Tak tedy vyložil jsem vám, jak velice záslužný skutek
jest napraviti bližního svého: zachraňujeme tím duši jeho a
zabraňujeme přemnohým dalším hříchům. Sv. Ignác kdysi
pravil: „Kdybych již do nebe vstupoval a věděl bych, že mohu
ještě jediného hříšníka na zemi obrátiti, rád bych se na svět
vrátil.« A věru, slova jeho mají velikou příčinu!
A proto buďme všichni milosrdnými Samaritány těm,
kteří upadli mezi lotry a o víru neb mravy byli oloupeni.
Poučujme je, kde je nám možno: povzbuzujme je zvláště
dobrým příkladem, jak napomíná Kristus Pán: »Tak svěť svět
lo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce
vašeho, jenž jest v nebesích« (Mat. 5, 16); modleme se za po
bloudilé bratry a sestry!
A nebeský Pán, který slíbil, že nenechá bez odměny ani
ČI ši vody, kterou podáme bližnímu svému (Mat. 10, 42), odmění
Zajisté 1 nás — nyní i na věčnosti. Amen.

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH.
„Jdi, i ty číň podobně.

Luk. 10, 37.

Člověk jeden upadl mezi lotry a ti oloupivše jej a zraniv
še, polomrtvého nechali ležeti. Cestou šel kněz jeden židovský
a po něm levita, a ti sice viděli zraněného, ale ničím mu ne
přispěli. A bral se pak cestou Samaritán; a ten jakmile uzřel
zraněného, přistoupil a obvázal rány jeho o zavezl jej do pří
bytku; a vůbec pečoval o to, aby byl ošetřován. Tak vykládá
Kristus Pán a spolu tento skutek milosrdného Samaritána od
poručuje nám k následování: »Jdi, i ty čiň podobně.« My také
máme mnohdy čČlověka nemocného, chorobou sklíčeného, který
sám sobě pomoci nemůže. Nuže. buďme takovému milosrdný
mi Samaritány: ošetřujme jej! Vykonáme tím veliký skutek
lasky, který odporučuje sám Kristus Pán.
Rád bych vas dnes k laskavému ošetřování nemocných,
když se vám naskytnou, povzbudil; proto budu vám o něm
vykládati a ukáži vám, jak ošetřování nemocných jest
1. velice vznešené.
2. velice záslužné.
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I. Ošetřovaní nemocných je velice vznešené. Proč?

1. Proto, že kdo ošetřuje nemocného, podobá
se an
dělu. Je jako strážným andělem toho ubožáka. Vzpomeňte
naa ; Ježíše
že kdysiGetsemanské,
byl také postaven
v úzkosti
bylo Krista,
to v zahradě
když před
svýmsmrtel
umu
čením krvavým potem se polil. A tehdy, vypravuje evange
lista, »ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho«. Hle, anděl
v úzkosti smrtelné přispíval Kristu Pánu! Viděl jsem také
obrázek, kterak Kristus Pán visí na kříži a andělé zachycují
krev, stékající z ran Jeho, do kalichů; krásně tím obrázkem
mimo jiné naznačeno také, že andělé přítomni byli, když Kris
tus Pán visel v bolestech na kříži.
Přispívati člověku nemocnému a ošetřovati jej je skutek
vpravdě andělský, skutek tedy vznešený. Opat jeden, jmé
nem Ammon, byl těžko nemocen, a ošetřoval jej spolubratr
Jan. Míval v nemoci často záchvaty velice bolestivé a býval
v těch záchvatech i proti svému ošetřovateli nelaskavý a mrzu
tý; ale ošetřovatel Jan byl stále stejně laskavý, stejně pečli
vý. Dvanáct let trvala choroba opatova; a po dvanácti letech
přiblížila se mu konečně poslední hodinka. Před svou smrtí
opat svolal všechny spolubratry, a když byli shromážděni,
ujal nejprve za ruku svého ošetřovatele a pravil: »Milý synu,
Bůh ti odplať vše, co jsi mi prokázal. Nechať dobře ti bude
na zemi a na věčnosti nebeská blaženost!« Na to obrátil se ke
spolubratřím a pravil: »fan je anděl. Po mnohá léta mne oše
třoval, a ač jsem byl k němu mnohdy netrpělivý a nelaskavý,
přece stále byl trpěliv a laskavý setrval až do konce.« Bratří
byli velice„dojati. Jan je snděl, pravil onen opat umírající;
aného
jotéž možno říci o každém, kdo dobrotivě ošetřuje nemoc
2. Ale více ještě: kdo pečlivě dbá o nemocného, násle

duje samého Spasitele

Ježíše Krista. Také

Kristus Pán pečoval o nemocné. Víte, že uzdravoval přemnohé
churavce: malomocné, hluché, slepé, němé, chromé; kamkoli
přicházel, přinášívali i na nosítkách za ním nemocné, aby na
ně ruku vložil a uzdravil je. Kristu Pánu nebylo ovšem potře
ba, aby nemocné ošetřoval, jako my ošetřujeme: aby u nich
dlel a jim dlouho snad posluhoval; byl všemohoucí, jediným
slovem uzdravoval nemocné. Ale v těchto skutcích jeho vi
díme, jak rád nemocným pomáhal. Jdi, i ty čiň podobně. Také
ty rád pomáhej nemocnému. Čiň tak, když máš nemocného
otce neb matku, čiňte tak rodiče, když máte nemocné dítě, čiň
te tak i jindy, když kdokoli je chorý: ošetřujte jej laskavě a
věrně. Tím budete konati službu andělskou, tím následovati
budete samého Ježíše Krista.
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II. Ošetřování nemocných je také velice záslužné.
Odkud to víme? Z úst samého Ježíše Krista: »Nemocen

jsem byl, a navštívili jste mne,< tak pravil Kristus Pán, že ře
čeno bude v den posledního soudu těm, kteří tento milosrdný
skutek konali; ve slovech těch je označeno, co dobrého vyko
náme nemocnému, Ježíši Kristu že konáme: »Pokud jste to
učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste to
učinili« (Mat. 25. 36, 40), řekne Pán.

Proto svatí a světice Boží tento skutek milosrdný také
vždy velice rádi konali. Sv. Filip Ner. praví, že každý pokoj,
ve kterém je nemocný, je jako zlatý důl, ze kterého si mů
žeme nesmírné poklady pro nebe nashromážditi. Sv. Jan z Bo
ha založil zvláštní řád. který má za účel ošetřovati nemocné:
řád milosrdných bratří. Jak tento řád blahodárně od svého
založení působil a působí, je dostatečně známo. Co už lidí ubo
hých a chorých nalezlo v něm ošetření! Sv. Františka, Šantal
zvaná, neměla větší radosti, než sloužiti nemocným a pečovati
o jejich zdraví. V neděli a ve svátek po službách Božích ne
bylo jí Ize nikde nalézti, leč u nemocných, kterým sloužila lé
kem, pokrmem, lůžka jim upravovala, jich těšila, jak jen
mohla. Sv. Alžběta vystavěla po smrti svého manžela hospitál
a přijímala do něho nemocné, které sama ošetřovala. Byli
mnohdy přinešeni takoví nemocní, že se služky její jich ští
tily, ba pro ošklivost ani na ně hleděti nechtěly — sv. Alžběta
je samaočistila a sama ošetřovala, A tak bych vám mohl jme
novati celou řadu svatých, kteří službě nemocných s velikou
Jáskou se oddávali. V každém nemocném vidívali vždy Ježíše
Krista a tak nemocného ošetřovali, jako by to sám Kristus
byl. Kristus Pán nezůstal jim odměnu dlužen; na nich už vy
plnilo se, co připověděl: »Pokud jste to učinili jednomu z brat
ří těchto mých nejmenších, mně jste to učinili.«
Nuže, rozmilí v Kristu, i vy rádi ošetřujte nemocné! Není
většího ubožaka, než člověk nemocný, který je opuštěný: sám
sebe ošetřili nemůže, a jiní o něho nedbají. Prokazujte tedy
nemocným skutek lásky. jaký prokázal milosrdný Samaritán
zraněnému muži, a ošetřujte je. Ale na jednu věc třeba jest.
abych upozornil. Kteří ošetřují nemocné, starávají se mnohdy
bedlivě o léčení těla, o rány tělesné — ale často zapomínají,
že nemocný má také zraněnou duši, a to velice hluboce. Ne
zapomínejme tedy na rány duševní! Zhojení těchto ran je da
leko důležitější, než zhojení ran tělesných: »Nebojte se těch,«
pravil kdysi Spasitel. »kteří zabíjejí tělo, ale duše nemohou
zabíti: ale více bojte se toho, kterýž může i duši i tělo za
tratiti do pekelného ohně« (Mat. 10, 28). Přičiňte se, aby ne
mocný byl také léčen na duši. Vzbuzujte v něm důvěru v Bo
ha; připravte jej také k tomu, aby včas povolal k sobě nebes
20 - III
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kého lékaře, aby včas byl zaopatřen sv. svátostmi. [ím mu
prokážete službu největší: když uzdravena bude duše, polehčí
se mu — a pak nebude třeba se obávati žádného nebezpečí:
i když by zemřel, živ bude dle slov Páně: »Kdo jí chléb tento,
živ bude na věky« a »Kdo věří ve mne, byť také umřel, živ
bude« (Jan 6. 59; 11, 25).

| drazí,
vykvete
milosrdenství
Boží
vden
soudu
posl
Kristus Pán kdysi pravil: »Blahoslavení milosrdní, nebo
oni milosrdenství dojdou« (Mat. 5, 7). Kéž všem vám, přátelé
z milosrdného ošetřování nemocných; kéž všichni milosrden
ství Božího na věčnosti dojdete! Amen.

Neděle třináctá po sv. Duchu.
DESET MALOMOCNÝCH.
„Potkalo se s ním deset mužů malomocných“
Luk. 17, 12.

Malomocenství bylo za doby Pána Ježíše Krista v Palesti
ně častou nemocí. Ubožáci, kteří byli touto nemocí stiženi, byli
vyobcováni ze společenství lidského, protože nemoc byla na
kažlivá a jejich příbytky byly mimo osady a města. Kolik
těchto nemocných Pán uzdravil!
V dnešním sv. ev. se vykláda, že když Pan vcházel do jed
noho městečka, potkalo se s ním deset malomocných. Stáli zda
leka a když poznali Pána, pozdvihli hlasu svého a prosili: »Je
žíši, mistře, smiluj se nad námi!« Co v těchto slovech: »smi
luj se nad námi« je obsaženo? Především vyzírá z nich bo
lest, jakou měli ze své nemoci; a dále důvěra v Pána — sice
by byli tím způsobem neprosili.
Je velmi poučná celá tato událost a proto budu o ní dnes
s vámi uvažovati a sice trojí vezmu v úvahu: I. prosbu těch
malomocných, 2. jich udravení a 3. jich vděk.
w

1. Prosba malomocných: »Ježíši, mistře, smiluj se nad ná
mi!l« O čem svědčila tato prosba? Je jasno: svědčila o jich

víře v Ježíše

Krista.

Nemítivíry v Pána, nebyli by

tosili. A na čem zakládala se jich víra? Jak k ní dospěli?
Zdali k ní dospěli hned tehdy, kdy ještě snad nebyli propadlí
hrozné nemoci, anebo snad už za nemoci doslechli o Pánu a
pojali k němu víru, nevíme: ale tolik je jasno, že víra jejich

se zakládalana divech

Pána Ježíše

Krista. O těch
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zajisté slyšeli hojně; jistě slyšeli, že právě i malomocné Pán
slovem uzdravoval, ba že křísil i mrtvé — vždyť pověst o tom
všem rozhlašovala se po vší zemi. A proto volali: Ježíši, mistře,
smiluj se nad námi!
Dr. v Kr., tento základ víry těch malomocných dosud ne
pozbyl své platnosti. Je Kristus Syn Boží? Kolikrát ta otázka
bývá dosud některými kladena! Nevěrci chtějí to popírati, ne
dověrní kolísají. Nuže, kdo chtějí důkazy, zde se jim podá
vaji: divy Páně.
Spasitel konal divy — nesmírné množství divů. Kamkoli
přišel, všude přiváděli nebo přinášeli k němu nemocné všech
druhů a Pán je slovem uzdravoval; sv. ev. podávají tak mno
ho o tom zpráv. Nebýti divů Páně, byl by Pán nedocházel to
Jik víry. Sám Petr vyznal Pánu: »My jsme uvěřili a poznali,
že ty jsi Kristus, Syn Boží«: poznali, praví Petr, z čeho pozna
li? Z divů Páně. A Spasitel sám řekl: »Neuzříte-li divů a zá
zraků, neuvěříte.« A také sám Spasitel s plným důrazem po
ukazoval na své divy jako na důkaz svého učení, že je Syn
Boží. Pravil fariseům: »Nečiním-li skutků Otce svého, ne
věřte mi; pakli činím a nechcete-li včřiti mně, skutkům věřte,
abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest a já v Otci« (Jan
10, 37—38); a při poslední večeři prohlásil apoštolům o fari
sejích a zákonících,kteří víru v něho odmítali: »Kdybych byl
nečinil mezi nimi skutků, jichžto žádný jiný nečinil, neměli
by hříchu, ale nyní i viděli a nenáviděli mne« (Jan 15, 24).
Spasitel činil divy veliké, nesmírně hojné, veřejné a divy na
dálku.
Poněvadž divy Páně jsou tak mocným důkazem o pravdě,
kterou Pán hlásal: že je Syn Boží, rádi by nevěrci je nějak
popřeli. Je možno je popříti? Naprosto ne. Ani nejúhlavnější
nepřátelé, fariseové a zákoníci, kteří Krista stále sledovali, ne
odvážili se a nemohli jich popříti. Ale protože nenáviděli Je
žíše pro jeho učení, prohlašovali, že Ježíš koná veliké divy
své
pomocí knížete ďáblů. Sáhli k rouháni. Ale divů ne
popřeli. A vzpomeňme, co bylo bezprostřední příčinou, že se
usnesli Pána usmrtiti? Div Páně, vzkříšení Lazara v Betha
nii; již byl čtyři dni v hrobě, v rozkladu (zapáchal), a Pán jej

©vzkřísil!
Div
ten
vyvolal
veliký
rozruch:
Betha
by
vzdálena od Jerusalema toliko tři čtvrtě hodiny; lehko si do
myslíme, co lidu z Jerusalema šlo do Bethanie se přesvědčit.
A mnozí uvěřili v Ježíše. A nyní praví sv. ev.: »Tedy sešli se
nejvyšší kněží a fariseové v radu a pravili: Co učiníme, neb

| tento
člověk
činí
veliké
divy?
Necháme-li
hotak,
všich
uvěří v něho«: »a od tohoto dne,« dokládá sv. ev., »myslili, aby
ho zabili.« Hledďte, o divech Kristových vydávají svědectví
sami nejuhlavnější jeho nepřátelé. A ty divy Páně mají po
20*
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dnes stejný význam, jako měly tehdy: jsou důkazem pravdy.
že Ježíš Kristus je Syn Boží.
II. »Ježíši, mistře, smiluj se nad námi!« prosili malomoc
ní. A co učinil Spasitel? Uzdravil je. Ale všimněme si tohoto
uzdruvení malomocných, má v sobě veliké poučení. Spasitel řekl
malomocným pouze tolik: »Jděte a ukažte se kněžím.« Co na
ta slova malomocní? Měli jíti či nejíti? Neřekl Pán: budte
čistí, budte zdrávi; ale posílá je ke kněžím — tak, jak jsou.
Mají jíti? Poslechli Pána; vždyť měli v něj víru. A sli. »Í sta
lo se,« praví sv. ev., »když šli, že očištění jsou.« Poslušnost
přinesla výsledek, o který prosili. Na vysvětlení třeba připo
menouti, že kněží bylo právem a úlohou, prohlašovati někoho
za čistého od té choroby; proto je Pán poslal ke kněžím.
Hledďte, dr. př., jaký je v tom obraz toho, co Spasitel usta
novil pak ve své církvi. Ve své církvi posílá Pán také věřící
ke kněžím. Posílá je často. Posílá je, aby od kněží slyšeli uče
ní evangelia jeho: »Kažte evangelium všemu stvoření. Kdo
vás slyší, mne slyší,« pravil učedníkům. Posílá Spasitel včříci
ke kněžím, aby přijímali od nich jeho nejsv. tělo: »Vezměte
a jezle, toto jest tělo mé, to čiňte na mou památku,« přikázal
kněžím. A posílá věřící ke kněžím zvláště tehdy, když jsou
poskvrnění hříchem: jděte, ukažte se kněžím; kněžím dal Pán
moc odpouštěti ve jménu jeho hříchy anebo je i zadržeti. Co

bylo malomocenství pro tělo, je hřích pro duši: ničí a hubíji:
ale kněžím dal Pán moc slovem rozhřešujícím při sv. zpovědi
tuto nemoc duše uzdraviti. A to je věc, které mnozí nechtějí
chápati. ak mnozí už řekli a dosud říkají: Nač mám choditi
ke knězi? Nač ke zpovědi? Je to tak obtížné! A kněží sami
jsou také hříšní! Ano, je to pravda: je to obtížné a kněží sami
jsou také hříšní. Ale nebylo malomocným také obtížné, jiti a
vyhledati kněze? Proč tedy šli? Proto, že Pán je poslal. A zde
platí totéž: Pán to tak ustanovil. Poroučeti nemůžeme my, ale
Pán. Kdyby nebylo nutno jiti ke kněžím a vyznávati se z hří
chů a přijímati od nich svátostné 10zhřešení, bylo by to nej
větším ulehčením — pro kněze samé. Nám, kněžím, těžký
úřad je tu uložen; těžký sám o sobě, nebo máme zde velikou
zodpovědnost, a těžký okolnostmi — vzpomeňte na př., že
kněz musí jíti i tam k nemocnému, kam jiní hrozí se a Štití
vkročiti. A že jsou kněží také hříšni? Ano; ale jací byli kněží
St. zákona, ke kterým poslal Pán deset malomocných? Byli bez
hříchu? A konečně, kdo je povolán posuzovati kněze? Každý
suď sama sebe! Sv. ap. Pavel píše: »Kdo mne soudí, Pán jest«
(I. Kor. 4, 4).

III. Malomocní byli uzdraveni. Ale jen jeden se vrátil, abv
vzdal díky. Spasitel sám pravil o tom: »Zdali jich není deset
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očištěno? A kde jest jich devět?« Hleďte, jaký nevděk! Ne
vděk světem vladne, říká se. Bylo tak a je tak.
Znáte jistě bajku, již vykládá jeden ruský spisovatel. Ně
kolik dní před svátky vánočními Bůh zařídil v nebesích slav
nost, ke které pozval všechny ctnosti. A ctnosti přišly, jedna
krásnější než druhá, a pozdravovaly se jako dobré známé. Na
konec přišly ještě dvě, velice vznešené; ale ty se neznaly. Pán
nebes je vespolek představil: »Dobročinnost«, pravil o jedné
a o druhé: »Vděčnost«; a obě ty ctnosti udiveně na sebe po
nleničly
sešly. — slyšeli sice o sobě, ale nikdy se dosud na světě ne
Je to bajka, ale má dobré jádro: dobrodiní a vděčnost se
nepotkávají. Z 10 malomocných jen jeden se prokázal vděč
ným.
Ale zpytujme se: nejsme i my někdy takoví? Jsme vděč
ni Bohu za zdraví? Za chléb? Za vykoupení? Za učení jeho.
za sv. svátosti?
Hleďte, poučná je událost dnešního sv. evang. A to si zní
dobře zapamatujme: prosbu oněch malomocných, jež vydává
svědectví o jich víře, jich poslání ke kněžím a jich smutný
nevděk.
Končím
sv. vámi!
ap. Pavla:
žíše Krista
budiž slovy
se všemi
Amen.Milost Pána našeho Je
MALOMOCENSTVÍ DUŠE.
„Ježíši, mistře. smiluj se nad námi.“

Luk. 17,3.

»Ježíši, mistře, smiluj se nad námi!« takové volání bylo
slyšeti, když Kristus vcházel do kteréhosi městečka na hrani
cích Samařska a Galileje. Kdo to volal? Nešťastníci, kteří
trpěli hroznou nemocí: malomocenstvím. Tito nešťastníci byli
vyloučeni ze společnosti lidské, aby nákaza jich nemoci se ne
šířila, a hrozně trpěli a propadlí byli záhubě. »Ježíši, mistře,
smiluj se nad námi!« A Spasitel se smiloval. »Jděte, ukažte se
kněžím.« pravil jim. [ stalo se, když šli, že očištění jsou.
Milí př., hrozná byla nemoc ono malomocenství tělesné,
ale je druh ještě horšího a hroznějšího malomocenství, a to je
malomocenství duševní. Duševní malomocenství je znečištění
a zranění duše smrtelným hříchem; tak už sv. otcové to ozna
čují. Malomocenství tělesné vede k záhubě časné, malomocen
ství duševní však vede k záhubě věčné. Vpravdě hroznýstav!
Chci tedy dnes o něm promluviti, nebo mnoho lidí mu
propadá neb propadlo. Dvě otázky si o něm položím: 1. jak
se ho chrániti a 2. je léčiti.
>
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I. Jak se chrániti malomocenstvá duševního?
Spasitel sám na to odpovídá; pravidloje jen krátké, ale
tolik znamená! Spasitel praví: »Bděte a modlete se.«

I. Bděte. V čem máme bdiíti?
Především v tom, aby myšlenky zlé nevnikly do hloubky
naší duše. O každého člověka zlé myšlenky se pokoušejí, ať
už toho neb onoho druhu. Vzpomeňte na apoštola Pavla, tak
ohnivého hlasatele evangelia Kristova, jak píše v ep. k Řím.:
»Vidím jiný zákon v údech svých, který odporuje zákonu
mysli mé a jímá mne pod zákon hříchu« (7, 23). I o něho zlé

myšlenky se pokoušely! A tu je pravidlo: bděte! Bděte, aby
ste zlé myšlenky hned v počátku zapuzovali, aby vám ne
vnikly do hloubky duše, sice propadnete lehko malomocenství
duševnímu, hříchu. Vzpomeňme na Jidáše; Pán jej vyvolil
k velikému úřadu apoštolskému a nebyl tehdy ďáblem, když
jej Pán vyvolil; byla mu svěřena společná pokladna, ve které
nosil peníze, jež různí ctitelé Kristovi dávali na společnou jich
výživu neb na chudé, a o Jidáše pokoušely se myšlenky ubí
rati tajně z pokladny; nezapudil těch myšlenek a podlehl jim
a skončil bídně. Vzpomeňme na apoštola Tomáše; do jeho du
še vtíraly se po smrti Páně myšlenky pochybnosti a nevěry
o Kristu, a neodpudil jich a propadl takovému stavu, že ne
uvěřil pak ani Petrovi, když svědčil o z mrtvých vstání Páně,
a bylo potřeba, aby sám Kristus se mu zjevil: »Vlož prst svůj
sem a viz ruce mé a vztáhni ruku svou a vpusť v bok můj a
nebuď nevěřící, ale věřící« — aby Tomáš nabyl opět víry a
byl schopen velikého úřadu apoštolského. Bděte tedy, m. př.,
zapuzujte myšlenky zlé hned v počátku a tak se uchráníte
malomocenství duševního.
Však to bdění má ještě širší okruh, než pouze myšlenky;
bdíti jest nám také v tom: abychom se varovali zlých příleži
tostí. »Kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm,« praví sv. Písmo
(Sir. 3, 37) a naše přísloví praví správně: »Příležitost dělá zlo
děje.« Varovati se zlých příležitostí je nesmírně důležitým
pravidlem pro zachování čistoty duše. Vzpomínámtu na starce
učitele ze starého věku. kterého kdysi učedníci jeho prosili,
aby jim dal pravidlo, jak se uchovati v dobrém; stařec chvíli
přemýšlel a pak jim pravil: »Pište! První pravidlo: příleži
tostí se varujte!l« Když to napsali, diktoval dále: »Druhé pra
vidlo: varujte se příležitostí!« Když to napsali, diktoval dále:
»Iřetí pravidlo: příležitostí se varujte.«< Mladíci plni údivu
pohlédli na učitele, že stále diktuje jedno pravidlo, a pravili:
»Otče, již třikrát jsme to napsaii!« Na to stařec zakýval šedi
vou hlavoua pravil: »Pište! Čtvrté pravidlo: příležitostí se va
rujte; varujte se příležitosti.« Ano, dr. př., ta šedivá hlava
měla pravdu: příležitostí se musíš varovati, chceš-li se uchrá
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niti hříchu! Které jsou tyto zlé přiležitosti, jichž se máme va
rovati? Jsou to špatné noviny, špalné knihy, špatní lidé, špat
né společnosti. Spasitel pravil: »Pilně se varujte falešných
proroků!« Těmi falešnými proroky je vše, co svádí. Nechť ni
kdo nemyslí, že může čísti špatné noviny nebo knihy a nepo
kazí se; mýlí se, vždy něco uvázne. Nechť nikdo nemyslí, že
může obcovati se špatnými společníkv a nepadne; mýlí se! Na
apoštolu Petrovi máme příklad. Pán mu řekl: »Ty jsi skála,«
skálou jej ustanovil, Petr osvédčoval: »Bych měl umříti s te
bou, nezapru tebe« — a ve zlé příležitosti Pána zapřel. Svatý
Augustin praví: »Viděl jsem muže, že byli jako cedr na Li
bánu, a pád jejich byl strašný.« Nikdo z nás není Petrem, ni
kdo není jako cedr na Libánu, nikdo se nespoléhej, že ve zlé
příležitosti neklesneš!
2. A druhé pravidlo Páně, jak se uchrániti zlého, je:

modlete

se! Modlitba nás povznáší k Bohu, spojuje nás

s Bohem, posvěcuje nás; kdo se řádně, zbožně modlí, toho duše
není snadno přístupna hříchu. »Bděte a modlete se, abyste ne
vešli v pokušení,« pravil Pán apoštolům, když s nimi vešel
před svým umučením do zahrady Getsemanské. Běda tomu,
kdo opustí modlitbu; toho duše je otevřena a přístupna všeli
kému zlu. Ze života sv. Pachomia se vykládá, že učedníkům
svým vyprávěl tento příběh: Svůdcové lidí sešli se kdysi, aby
si vespolek sdělili, jak se jim daří ve svádění lidu. A vyklá
dal ten a onen, jak lehko svádění se jim daří, a pochvalovali
si to. Jen jeden si stěžoval, že o jistého člověka darmose po
kouší, že nemůže mu do duše ničeho vpraviti. A proč? tázali
se jiní. »Protože ten člověk se modlí.«
II. Však, m. př., jsou lidé nešťastní, kteří do hříchů těž
kých vskutku upadnou, kteři mají duši znečištěnu a zraněnu
malomocenstvím hříchu. Jest otázka: jak toto malomocenslví
duše léčit?
Pro malomocenství těla nebylo a dosud není bezpečného
léku; proto oněch deset malomocných mužů, o kterých se vy
kládá v dneš. sv. evg., obrátilo se tak dychtivě a tak vroucně
k jedinému, kdo pomoci mohl, k Synu Božímu Ježíši Kristu,
o němž slyšeli, jaké koná divy: »Ježíši, mistře, smiluj se nad
námi!« Spasitel jich neoslyšel, uzdravil je. A také pro malo
mocenství duše máme jediného, kdo může uzdraviti, a to je
také jen Syn Boží Ježíš Kristus. »Není v žádném jiném spásy,«
volá sv. ap. Petr, a sv. ap. Jan piše:»Krev Ježiše Krista. Syna
Božího, očišťuje nás od všelikého hříchu« (I. 1, 7). Však kde,
m. př., máme přístup k této krvi Páně, aby nás očistila od
hříchu, aby vyhojila malomocenství naší duše? Spasitel nám
to jasně poukázal; praví nám totéž, co pravil oněm malomoc
ným v evang.: »Jděte, ukažte se knéžím.« Kněžím svým dal
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moc, aby ve jménu jeho odpouštěli hříchy: »Kterým odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim.« Ustanovil Pán svátost pokáni, svá
tostné odpuštění hříchů. Jak je to přístupný pramen! Malo
mocní v evang. uposlechli, když jim Pán řekl: »Jděte, ukažte
se kněžím«; což my, když jsme v malomocenství duše, ve hří
ších, také jsme poslušní hlasu Páně: »Jděte, ukažte se kně
žím?« Mnozi poslouchají, jdou, a bývají očištění. Ale mnozí vá
hají, odpírají, i posměchem to stíhají. Těch odpírajících a po
smivajících se si nepovšimneme; vždyť se posmívali nepřátelé
Kristu, když visel na kříži a krev jeho vykupitelská stékala
k zemi. Ale o těch váhavých třeba říci: jak jsou bláhoví, že
neuzdravují své duše! Do poutního místa jednoho přišla před
lety žena, která měla duši mnohými a těžkými hříchy poskvr
něnu; svědomí vytýkalo, volalo, žena stále váhala, bloudila,
až konečně zašla do onoho poutního chrámu a myslila, že tím
se uklidní. Zasedla do lavice a rozhlížela se; oči její zablou
dily na obraz Matky Páně, milosti plné, a tu jí připadlo
v mysl: Jak jsi přece bláhová, že se ze hříchů svých nevyzpo
vídáš, můžeš lehko dojiti jich odpuštěni! Vstala a šla ke zpo
vědnici a lítostivou, řádnou sv. zpovědi se očistila. Byla pak
jako znovu zrozena, malomocenství duše její bylo uzdraveno.
Nuže, m. př., to jsem vám chtěl dnes říci o malomacenství
duše: jak se ho chrániti a jak je léčiti. »Ježíši. mistře, smiluj
se nad námi,« volali malomocni v evang.; tím končím také já
svou řeč: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi! Amen.
DVOJÍ MOC KNĚŽÍ.
„Jděte, ukažte se kněžím“

Luk. 17,14.

»Jděte. ukažte se kněžím,« řekl Kristus Pán malomocným,
které chtěl uzdraviti. Proč je posílal ke kněžím?
Ve St. zákoně u národa židovského byl řád kněžský a
kněží měli úlohu prohlašovati koho za čistého od malomocen
ství. Spasitel tento příkaz zákona chtěl tu miti splněný; proto
řekl: »Jděte, ukažte se kněžím.« A stalo se, že když šli, byli
uzdraveni.
Dr. v Kr., také v Novém zákoně, v cirkvi Kristově, je řád
kněžský. Kristus Pán jej ustanovil. A těmto kněžím svým dal
Kristus mnohou duchovní moc: kázati jeho evangelium, obě
tovati oběť mše sv., udělovati svátosti. »Jděte, ukažte se kně
žím« — tato slova Kristova podnes ve mnohé příčině platí.
Kristus posílá lid ke svým kněžím.
Mnozí lidé jsou si toho plně vědomi; ale jsou také lidé,
kteří toho nechtějí dbáti — slyšeti je dokonce nejednou i slo
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vo domýšlivé: »Nepotřebuji žádného prostředníka mezi sebou
a Bohem, sám si vše s Bohem spravím.«
Chci tedy dnes promluviti o duchovní moci, kterou dal
Kristus svým kněžím; ne o veškeré moci, řeč by byla příliš
dlouhá, nýbrž jen o dvojí nejhlavnější: obětovati oběť mše sv.
a odpouštěti hříchy.
*
I. Oběčtovati oběť mše sv.

V památné chvíli, kdy Kristus Pán slavil se svými apoš
toly poslední večeři, učinil Pán světu veliký, neskonale cen
ný odkaz. Když pojedl beránka, vzal, záře velebností, chléb a
požehnal jej a pravil: »Vezměte a jezte: toto jest tělo mé, kte
ré se za vás vydává;« a pak vzal kalich s vínem a taktéž jej
požehnal a podal apoštolům: »Pijte z toho všichni, neboť toto
jest krev má Nového zákona, která se vylévá za mnohé na od

puštěníhříchů.«Spasitel

zde vykonal první oběť

mšesv. Jaká to byla oběť! Knězem obětujícím sám Spasitel
a darem obětním jeho tělo a jeho krev: tělo, které se vydává.
krev, která se vylévá za hříchy lidí. To byl čin Boží všemo
houcnosti a Božího milosrdenství.

Bude směti kdo na světě po Kristu Pánu tuto oběť mše sv.
opčtovati? Žádný člověk na světě sam o sobě nemohl by se
toho odvážiti; byla by to bezmezná smělost a také nesmyslná
smělost. Ale slyšme! Spasitel chtěl tuto oběť mše sv. odkázat:
své církvi; a proto když vykonal sám tuto první oběť mše sv.,

řekl apoštolům:>To čiňte

na mou památkul!« To bylo

veliké slovo Páně! Dvoje v sobě obsahovalo:
Předně rozkaz: v církvi má se konati oběť mše sv. Ny
ní nastala doba nová, doba Nového zakona — ona doba. do
které hleděl prorockým duchem prorok Malachiáš, který žil
400 let před Kr. P., a o které prorokoval: »Praví Hospodin zá
stupů: od východu slunce až na západ veliké jest jméno mé
mezi národy a na každém místě obětována bývá jménu mému
oběť čistá« (1. 10). Tou čistou obětí je Kristus, je tělo a krev
Ježíše Krista. Syna Božího.

A za druhé v těch slovech Páně je obsaženo splnomoc

nění a moc apoštolů tuto oběťmše sv. konati. Jen apoš
tolové smějí tuto oběť mše sv. konati a vedle nich a po nich
jen ti. kteří zvláštním svěcením k tomu jsou splnomocnčěčni:
kteří jsou vysvěcení na kněze. Jen kněží!
Hleďte. dr. v Kr., to je první moc kněží: obětovati oběť
mše sv. Srovnejme nyní k tomu řeč těch, kteří praví: »Nepo
třebuji žádného prostředníka mezi sebou a Bohem, sám si vše
s Bohem spravím.«

A nyní uvažmek tomu,co je velikého

tu dáno!
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Především oběť sama. Kristus, Syn Boží, se obětuje!
Jeho tělo, jeho krev! Jako se obětoval na kříži, tak se obětuje
na oltáři — je to tatáž oběť, jenže na oltáři se děje nekrva
vým způsobem.
Pověst vykládá, že když v Římě vypuklo za císaře Nerona
kruté pronásledování křesťanů, křesťané se báli, aby jich hla
va, ap. Petr, nebyl jat a usmrcen, a proto prosili jej snažně,
aby z města uprchnul. Petr váhal, ale konečně prosbám vy
hověl a za noci prchal z města. Bral se cestou appijskou. Po
jednou stanul; proti němu vznášela se postava světlá, nesoucí
na rameni kříž. Blížila se k Petrovi a Petr konečně poznal:
Kristus je to! »Pane, kam jdeš?« tázal se všecek užaslý. A Pán
odpověděl: »du do Říma, bych se dal znova ukřižovati.« Petr
porozuměl Pánu; obrátil se a vrátil se do Říma ke smrti kříže,

která jej tu čekala.
Při oběti mše sv. Kristus Pán sestupuje na oltář. Kdyby
chom mohli Pána se otázati, jako Petr: Pane, kam jdeš? usly
šeli bychom odpověď: Jdu, abych se na oltáři obětoval, jako
kdysi na kříži.
Oběť mše sv. je táž oběť, jako oběť na kříži, jenže se ko
ná, jak jsem pravil, nekrvavým způsobem. Jaká je to oběť ve
liká a co velikého tato oběť světu přináší!

A druhé: je tu také sv. přijímání.

Spasitel tak dů

razně mluvil 0 přijímání jeho nejsv. těla. »[člo mé vpravdě
jest pokrm a krev má vpravdě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a
pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm... . Kdo jí chléb
tento, živ bude na věky«<(Jan 6, 56—59). Jen mší svatou dostá

vá se nám tohoto nejsv. těla Páně, jiného pramene není.
To je tedy první moc kněží: obětovati oběť mše sv.

Il. A nyní druhá moc:odpouštěti

hříchy.

Spasitel odpouštěl hříchy. Jak útěšně zněla z úst jeho slo
va: »Odpouštějí se ti hříchy!«<Ale vstoupil pak na nebesa. Kdo
bude potom v církvi jeho hříchy odpouštéti? Jak dojdou lidé
hříchů odpuštění a jistoty, že se jim hříchy odpouštějí? Spa

sitel na to pamatoval: vždyť chtěl právěcírkvi dáti všecky
prostředky ke spáse lidí. Á proto po svém z mrtvých vstání
učinil tento odkaz církvi. Přišel mezi apoštoly, pozdravil je:
»Pokoj vám« a pak pravil: »Jako mne poslal Otec, i já posí
lám vás« a dechl na ně a pravil: »Přijměte Ducha svatého; kte
rým odpustite hříchy, odpouštějí se jim.« Dobře si všimněte

slov: »ako mne poslal Otec, i já posílámvás.. .« Spasitel

určujeapoštoly ktomu,abyodpouštělihříchy

namístě jeho a dává jim k tomu moc. Tatomocod

pouštěti hříchy měla ovšem v církvi trvati až do skonání světa,
a měli ji vedle apoštolů a po apoštolech ti, kteří byli vysvě
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ceni na kněze a řádně k tomu byli splnomocněni. Tak to bylo
ustanoveno Kristem a tak je to podnes.
>Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim.« Kněží řád
ně vysvěcení a splnomocnění maji moc Kristem danou: od

pouštěti
hříchy.Zde
je výhradná
moc
kněží
— nikdo
jiný
na světě
nemá moci
jménem Krista
hříchy
odpouštěti;
zde je jistota:
Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jím.
Hleďte, to je tedy druhá moc kněží: odpouštěti hříchy.

A srovnejte nyni opět řeč těch, kteří praví: Nepotřebuji žad
ného prostředníka mezi sebou a Bohem, sám si vše s Bohem
spravím. Sv. Augustin už na takovou řeč odpověděl; píše:
»Nikdo neříkej: činím ve skrytosti před Bohem pokání; Bůh,
který ví, že v srdci činím pokání, odpustí mi. Což bylo na
darmo řečeno: Cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na
nebi?«
Kdo si troufá měniti zařízení Krista? Kdo chce si sám za
řizovati hříchů odpuštění?
Jak veliká je moc hříchy odpouštěti! Kněz řádně splno
mocněný, sám také křehký člověk, má tuto moc. Co je v ní
složeno dobrodiní!
Když Vandalové krutě řádili v Africe a křesťany proná
sledovali, byli na rozkaz Hunnericha křesťanští kněží města
Kartaga i jiných měst jímáni a zapuzeni do vyhnanství. Tehdá
věřící se všech stran se hrnuli ku kněžím a volali: »V jakých
rukách zanecháte nás vy. kteří kráčíte ke koruně mučednické?
Kdo nám bude udíleti dobrodiní svátosti pokání? Kdo bude
pouta našich hříchů rozvazovati a nás s Bohem smiřovati?
K vám směřovalo přece slovo Páně: Cokoli rozvážete na zemi,
bude rozvázáno i na nebi.«
Kdyby jen jediný kněz byl na světě, co lidí by k němu
spěchalo za příčinou odpuštění hříchů! Jen kněží řádně vysvěč
cení a ustanovení mají tuto moc.
Četl jsem před časem o záhubě jedné lodi na moři. me
novala se Viktorie. Porouchala se a bylo nebezpečí, že se po
topí. Byli na ní cestující různého vyznání. Katolíci vidouce, že
hrozí smrt, těšili se, že mají mezi sebou kněze, který jim mů
že dáti rozhřešení: rychle klekali před ním a zpovídali se. Po

jednou přiklekl ku knězi také protestantský kazatel. »Vy také
přicházíte, bratřeč« tázal se udiven katolický kněz. »Ano,
také: jsem služebník onoho vyznání, které nemá moci ve
strašné hodině smrti utčšiti. Prosím vás, dejte mi rozhřešení.«
Milí př.. tu dvojí móc, jež dána Spasitelem kněžím v je
ho církvi, chtěl jsem vám dnes označiti: obětovati oběť mše
sv. a odpouštěti hříchy. Nepřátelé náboženství, kteří by rádi
víru Páně odstranili, mají taktiku, kterou Spasitel při poslední
večeři označil: »Bíti budu pastýře a rozprchnou se ovce« (Mat.
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26, 31). Rádi by odstranili kněze. Tolik nutno říci: bez kněží
není oběť mše sv., není sv. přijímání, není svátostného od
puštění hříchů.
Pán dej nám všem svou rnilost! Amen.
VÍRA OZDRAVUJE A ŽIVOT DÁVÁ.
„Vstaň a jdi; neboť víra tvá té uzdravila.“
Luk. 17, 19.

Deset mužů malomocných potkalo se s Kristem Pánem a
rosili: »Ježíši. Mistře, smiluj se nad námi.« Kristus Pán vy
hověl jich prosbě. Řekl: »Jděte, ukažte se kněžím.« I stalo se,
když šli, očištěni jsou. A jeden z nich vrátil se k Pánu, padl
na tvář k nohám jeho a díky činil. Kristus Pán k tomu trpce
nejprve poznamenal, že jen jeden přichází poděkovat za pro
kázanou milost, a pak pravil děkujícímu: »Vstaň a jdi; nebo
víra tvá tě uzdravila.«
Rozmilí v Kristu. tato slova jsou velice pamětihodná:

»Víra tvá tě uzdravila.«

Proč asi je pronesl Kristus

Pán?
A nebylo to ponejprv. co Kristus Pán je při takové přile
žitosti pronesl. Kdysi u města Jericha slepý jeden prosil Pána:

»Ježíši, synu Davidův. smiluj se nade mnou'«<Kristus Pán ká
zal jej k sobě přivésti a tázal se: »Co chceš. ať tobě učiním?«
Načež slepec: »Pane. ať vidím.« [ řekl mu Ježíš: »Prohlédni,

víra tvá tě uzdravila«

(Luk. 18.43); a ihned prohlédl.

A jindy zase ubíral se Kristus Pán k domu knížete Jaira. aby
mu vzkřísil mrtvou dcerušku: a cestou přibližila se k němu
žena jedna. která byla nemocná již 12 let. a dotkla se zezadu
roucha jeho, majíc důvěru: »Dotknu-li se toliko roucha jeho,
uzdravena budu.« Kristus Pán obrátil se a pravil: »Doufej,

dcero. víra tvá tě uzdravila«

(Mat.9, 22).A uzdravena

jest žena té chvíle.
Proč pronášel Kristus Pán při takových příležitostech tato
slova? Úmysl jeho byl patrný; chtěl označiti. co přineslo cho
rým uzdravení: víra v Krista. »Víra tvá tě uzdravila.«
A, milí přátelé. ta slova Páně doposud nepozbyla plat
nosti; víra v Krista dosud uzdravuje. dosud volá k životu. A co
uzdravuje. k jakémuživotu volá? Troje uvádím: 1. uzdravuje
mysl, 2. uzdravuje srdce, 3. dává život věčný. O tom trojím
budu k vám dnes mluviti.
.
I. Víra v Krista dosud ozdravuje mysl.
Člověk je bytost myslící. Přemýšlí o mnohém, ale zvláště

jsou jisté věci. ke kterým mysl nutně opět a opět se obrací;
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takovou věcí je na příklad otázka: co jsem? odkud jsem“
kam spěji? co je můj bližní? Člověk o těchto otázkách pře
mýšlí často a přemýšlí o nich doma, přemýšlí v poli, přemýšlí
na hřbitově, když jej tam cesta vede. Na hřbitově v Baselu
(ve Švýcarsku) je náhrobek a na něm nápis: Ouid eras? Ouid
es? Ouid eris? Co jsi byl? co jsi? co budeš? Na hřbitově zvláště
tyto otázky se derou v mysl člověka. A o těchto otázkách lid
stvo odedávna přem“všlívalo.
A každý by rád měl na ty otázky bezpečnou odpověď.
Vždyť přece každý chce věděti, co je, kam jde; vždyť tak
mnoho na tom záleží, aby to člověk věděl, aby tak mohl zaří
diti život svůj a také chování své k bližnímu!
Kde však vzíti jistou na to odpověď? Dávali na ty otázky
odpověď mudrci, ale tak různě: jedni považovali lidi za bohy,
druzí za zvířata; jedni považovali bližního za bytost rovnou,
druzí prohlašovali jej za něco, co můžeme i dáviti, abychom
z toho měli prospěch. Různé učení a podle toho také různé za
řizování života. Ale všecky ty domněnky byly právě jen do
mněnkami: žádné jistoty v tom. Mysl těmi domněnkami bý
vala často a bývá dosud spletená; kdo na tu moudrost lidskou
dá, věru bývá zmítán jako chorobou.
Je možno jaké uzdravení této mysli chorobné? Ano, Kris
tus je podává! »Prohlédni, víra tvá tě uzdravila,< volá Kristus.
Jsi jako slepý. milý příteli, který se dáváš voditi moudrostí
tohoto světa v těch důležitých otázkách. Kristova víra je světlo,
které nám mysl osvětluje; Kristova víra je lék. který nám
mysl ozdravuje. »Víra tvá tě uzdravila!« Blaze tomu, kdo má
Kristovu víru. »Kdo mne následuje.« praví Pán, »nechodí ve
tmě« (Jan 8, 12).

Hle, milí přátelé, to je první věc, kterou víra Kristova
činí: ozdravuje mysl. Proto sv. Augustin, který dlouho blou
dil a konečně k víře dospěl, tak vroucně děkoval Bohu za tuto
milost: »Ty jst mne povolal, Pane,« praví; »tvé slovo: buď
světlo, mocně zanznělo v ucho mého srdce, a nastalo světlo:
rozplynula se temnota, která zastírala mé oči; uzřel jsem světlo
tvé a poznal hlas tvůj a řekl jsem: Vpravdě, Pane, ty jsi můj
Bůh, který jsi mne vyvedl z temnosti a ze stínu smrti ku své
mu zázračnému světlu. Hle, vidím! Tisíceré díky, Osvětiteli,
tobě!«
IL. Víra v Krista ozdravuje srdce.

Lo srdce lidské naplněno bývá mnohými vášněmi a ná
klonnostmi zlými. Těmito vášněmi bývá srdce choré. Kdo pak
dovede všecky ty vášně ukrotiti, kdo dovede je vyléčiti? Kdož
jiný, než zase víra Kristova! »Douflej, víra tvá tě uzdravilal«
Nejlepším důkazem toho jest zkušenost: kam dovedou vášně
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člověka, který nemá víry Kristovy. Vidíme to u jednotlivců,
vidíme to i u celých třeba národů.

U jednotlivců:

Kdo nemá víry, neštítí se žadných

ohavností, žádných zločinů. Co by mu také v páchání ohav
ností bránilo — pokud ovšem nejsou omezeni zákonem svět
ským? Nemá-li víry, všeho je schopen. Nedaleko proslulého
místa lázeňského, Pišťan, je zbořenina hradu zvaného Cjejte;
v hradu tom žila ku konci století 16. a na počátku 17. Alžběta
Bathoryová, provdaná za hraběte Nadasdyho. Tato pověstná
hraběnka, nemajíc v duchu Kristovy víry, dopustila se hroz
ných skutků; domnívala se. že si zachová krásu na dlouhá
léta, bude-li se koupati v teplé krvi lidské, a proto dala si
dopravovati do hradu mladá děvčata a zabíjela je a v krvi
jejich se koupala. Tím způsobem na 650 dívek zabila; hrozné
opravdu číslo! Konečně věc prozrazena, a zločinná žena ztres
tána. Člověk bez víry je jako zvíře —-neštítí se ohavností.

Ale patrno to nejen u jednotlivců, ale iu celých

ná

rodů. Vezměte na př. národ francouzský, který se honosil a
honosí jako nositel vzdělanosti. Dne 7. listopadu 1793 odřekl
se tento národ Boha; prohlášen zákon, že není Boha (jaký to
nesmysl!) a pod trestem smrti zapovězeno v Boha věřiti, k Bo
hu se modliti a konati vůbec bohoslužby. Kostely pustošeny,
svaté hostie nohama šlapány, a zkrátka: ohavnost spuštění na
místě svatém. Jaké byly této nevěry následky? Nejlépe čís
lice mluví: zřízeno bylo v zemi na 44 tisíc revolučních tribu
nálů a guillotin, kterými byli v hrozných počtech zabíjení lidé.
K vůli znázornění aspoň uvádím: v letech 1793 a 1794 povraž
děno bylo lidí: v Paříži 17.980, v Nantes přes 32.000, v Lyoně
31.000,v provincii Vendée 937.000— tedy jen ve třech městech
a jedné provincii 1 milion a 18 disíc lidí!
Kdo nemá víry, ten bývá schopen zlých věcí! Srdce tako

vého člověka je vpravdě choré. A jediný lék, kterým může
býti vyléčeno, je Kristova víra! Blaze tomu, kdo tuto víru má;
i kdyby měl srdce sebe pustější, zase se mu ozdraví, zase
v něm vykvete nová ratolest života. Přišla ke Kristu Pánu
Maria Magdaiéna, srdce choré mnohými skutky zlými a zlými
vášněmi. Dokud neznala Krista, hověla zlému; ale když po
znala a uvěřila, vrhla se k nohám Paně a prosila. A řekl jí

Kristus: »Odpouštějíse tobě hříchové.Víra tvá tebe spa
senu učinila; jdi v pokoji!l«A od té chvíle Marie Magda

lena uzdravena, srdce vyléčeno od nepravostí.
I. Víra v Krista dává život věčný.
Řekl to sam Kristus — ten Pán, který mnohé vzkřísil,
který i sám vstal z mrtvých. »Já jsem vzkříšení i život: kdo
věří ve mne, byť také umřel, živ bude,« pravil (Jan 11, 25); a
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jindy zase: »Kdo věří v Syna, má život věčný: ale kdo jest ne
věřící Synu, neuzří života« (Jan 3, 306).

Áno, ta je jediná brána k životu věčnému: víra Kristova!
»Kdo neuvěří, bude zatracen.« praví Spasitel. Ovšem, míní se
víra upřímná, skutkem také plněná; víra spojená se křtem,
čistotou duše, dobrými skutky. Jiná brána k životu věčnému
nevede.
V letech šedesátých konalo se v městě Liittichu veliké
shromáždění lidu: zúčastnil se ho i jeden vzdělaný muž, uvě
domělý katolík. Sotva někteří na sjezdu zpozorovali, že je
věřící katolík, hned na něj doráželi mnohými pochybnostmi
o víře, na př.: jak je možno, aby v pouhém chlebu přítomen

©bylKristus?
Anebo:
jakmůže
býti
Bůh
všude
přítom
A podobně. Muž onen jim na to odpověděl: »Pánové, doufám,
že někdy dojdu do nebe, ale nestane se to branou, na které je
napsáno: »Jak je to možno, jak může«, ale branou, na které
je napsáno: Credo, věřím! Věřím, co Bůh zjevil, a jeho slovo
mi více platí, než svědectví smyslů a než moudrost učenců.«<
Dobrý to byl výrok. Brána, která vede do života věčného
jest: credo, věřím!
To nám tedy podává Kristova víra: ozdravuje mysl, srdce,
dává život věčný. Přátelé drazí, snažte se, abyste víru tuto
vždy měli a vždy si zachovali, abyste i vy měli mysl a srdce
zdravé a došli do života věčného. Amen.

VĚŘÍCÍ KŘESŤAN.
„„Vtra tvá tě uzdravila.“*

Luk. 17, 19.

U nohou Páně vidíme dnes — dle sv. evang. — klečeti
člověka, kterého Pán zázračně uzdravil od hrozné choroby
malomocensiví. Přišel, aby Pánu poděkoval — jediný z de

©seti:
jakmalá
jevděčnost
lidská!
»Padl
natvář
knohá
jeho,« praví sv. ev., »díky čině.« Spasitel sklonil se k němu,
pln milosti, a řekl mu: »Vstaň a jdi: víra tvá tě uzdravila.«
Víra tvá tě uzdravila. Víra v Krista je tedy něčím veli
kým, něčím, co přináší veliké požehnání — víme ostatně, že
nese člověku věčnou spásu a že Pán víru v něho učinil i pod
mínkou této spásy: »Kdo věří a pokřtěn bude, spasen bude,
kdo však neuvěří, bude zavržen.«
Dr. v Kr., pohleďme dnes na sebe: máme my víru v Kris
ta? Skutečnou, pravou víru? Snad všichni si odpovědí: ano, má
me; ale je možno, že mnohý se klame. Uvedu vám dnes na
mysl obraz křesťana, který má pravou, živou víru, víru, jaká
vede ke spáse, abyste se všichni mohli zpytovati, zda tuto
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víru skutečně máte. Který křesťan má pevnou víru, má
1. pevné smvýšlení u víře a 2. pevné chování dle víry.
%e

[. Který křesťan má pravouživou víru, má pevné smýšlení
u víře. Jemu ve všech předmětech víry stačí slovo: Kristus
to řekl — a co řekl Kristus, je pravda.
Nejsou všichni křesťané takto věřící. Tak mnoho je křes

©ťanů,
kteří
jsou
jako
třtiny,
větrem
seklátící:
dnes
věř
v učení Páně a zítra čte nebo slyší něco proti víře a kolísá.
Uvedme si příklady. Co je křesťanů, kteří čtou nebo slyší od
nevěrců nebo od bludných spiritistů nějaké povídání o životě
po smrti — od nevěrců: že žádný život po smrti není; od spi
ritistů: co vše za hrobemje a že je také nové vtělování duší —
čtou to a slyší to a stávají se kolísavými u víře ve příčině po
smrtného života. Anebo: co je křesťanů, kteří zkolísali u víře
v přítomnost Ježíše Krista ve Svátosti oltářní; anebo těch,
kteří se kolísají, nutno-li jíti ke kněžím, chce-li kdo získati
hříchů odpuštění ve svátosti pokání. Co bývá u některých
pochybností — a všecko proti výslovným výrokům Krista!
Kristus přece zjevně učil — abych zůstal při uvedených před
mětech — že je po smrti život a co je po smrti; zjevně učil
o Svátosti oltářní: »loto jest tělo mé, toto jest krev mác;
zjevné odevzdal kněžím moc odpouštěti hříchy: »Kterým od
pustíte hříchy, odpouštějí se jim.«
To není pravý věřící křesťan, který žije v takových po
chybnostech, který opustí slovo Kristovo a přijímá slovo člo
věka nevěrce anebo domněnky své. Pravidlem věřícího křesťa
na je: Kristus to řekl a co řekl Kristus, to jediné je pravda —
a tomu pevně a nezvratně věří.
Je urážiivo pro Krista pochybovati o jeho slovech! Z doby
cís. Napoleona vykládá se tato příhoda: Kdysi přehlížel vojsko;
pojednou, jak velel, vypadla mu z ruky otěž a kůň mu uběhl.
Jakýsi prostý vojak rychle přiskočil, koně chopil a císaři jej
přivedl. Císař mu řekl: »Děkuji, kapitane.« »U kterého pluku,
Vaše Veličenstvo?« tázal se povýšený vojín. »U mé tělesné strá
že,« odpověděl císař a tryskem odejel. Voják, spoléhaje na slo
vo císařovo, odložil puškua spěchal k vojenskému náčelnictvu.
»Co chce ten člověk ?« tázal se ho jeden z generálů. »Člověk
tento,« odpověděl zrmužilevoják, »je kapitánem u tělesné strá
že.« »Ty?« diví se generál. »Já, pane generále, tak císař pravil.«
»Ach. odpusťte, pane, to já nevěděl,« řekl generál se vší úctou;
a přece neměl voják ani šatu, ani jiných odznaků kapitánů —
více než vše platilo slovo císaře, jemuž povýšený voják i gene
rál pevně věřili. — A ty by si nechtěl věřiti slovu Spasitele
Ježíše Krista. slovu Syna Božího? Pochopuješ, jaká je v tom
urážka? Pochopuješ nyní slovo, jež řekl Pán Nikodemovi: »Kdo
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nevěří, již jest odsouzen, poněvadž nevěří ve jméno jednoro
zeného Syna Božího« (Jan 3, 10)?
Hleďte, pevná víra ve slovo Páně — to je obraz, to je vlast
nost věřícího křesťana. Kdo této pevnosti nemá, kdo je kolísavý
pro slovo nevěrců neb jinověrců nebo různé nápady své, ten
nemá pravé a živé víry.
Spasitel řekl k 10 malomocným: »Jděte. ukažte se kněžím.«
Mohli míti pochybnosti: proč jíti ke kněžím? proč neuzdraví
nás hned sám? Ale jim znělo jen slovo: »[děte. ukažte se kně
žím ?< a tomuslovu Páně pevně věřili a byli uzdraveni.
II. Však, m. př., pevné smýšlení u víře ještě není samo
plným obrazem skutečně věřícího křesťana. Křesťan, který má
pravou a živou víru, táké se dle víry chová. Je to samozřejmo:
Když pevná víra, také pevné chování podle víry.
Ca znamená: chovati se dle víry? Znamená dvoje: činiti,
co víra poroučí, a varovati se toho, co víra zakazuje; nebo krát
ce: zachovávati Boží přikázání. »Chceš-li vjíti do života,« řekl
Pán mládenci, »zachovávej přikázání« (Mat. 18, 17).
Sv. Augustin praví: »Táži se tě, zda věříš? Věřím, pravíš.
Čiň, co pravíš, a víra je.« Sv. ap. Jan píše ve své ep.: »Po tom
poznáme, že jsme Boha poznali, zachováváme-li jeho přikázání.
Kdo praví, že ho zná, a přikázání jeho nezachovává, je lhář a
v tom pravdy není« (I. 2, 3—4).
Ano, kdo přikázání Božích nezachovává, kdo se nechová

dle viry, o tom nemožnoříci. že má skutečnou pravou víru!
Uveďme si na mysl příklady. Druhé přik. Boží zní: Nevez
meš jména Božího nadarmo!: kdo jméno Boží neuctivě vyslo
vuje. kleje nebo rouhavě mluví — může říci, že má opravdu
víru? Kdysi za večera kráčel jakýs vážný muž jednou osadou
a slyšel, jak hlouček mladých lidí vede nehodné řeči a klejí...
Přistoupil k nim a řekl: Slyším-li koho mluviti francouzsky, mí
ním, že to Francouz, slyším-li španělsky, že to Španěl, německy,
že to Němec — jakou řečvy vedete? Čí vy jste? Třetí přik. zní:
Pomni, abys den sváteční světil; jestliže však někdo dne sváteč
ního vůbec nesvětí. možno říci. že má skutečnou pravou víru?
Africký biskup jeden přišel kdysi do Paříže a měl s sebou
negra, křesťana; byl pravě nedělní den a biskup i negr viděli
v Paříži. jak zedníci pracují na stavbě: negr řekl udiven bisku
povi: »Otče. jsou tito křesťané?« A tak bych mohl mluviti dále
o Božích přikázáních. Kdo jich nezachovává, o tom nemožno
říci, Že má pevnou živouvíru.
Ovšem, dobře mi rozumějte: může člověk klesnouti proti
některému Božímu přikázání — a tím ještě neztratil znaku
víry; křehcí jsme všichni a také Petr těžko klesl. Ale ten, kdo
své hříchy stále páchá a žije bez ohledu na Boží přikázání,
ten nemá skutečné pevné víry.
21-11
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Takový je tedy obraz křesťana, který má pevnou živou
víru v Krista. A nyní zkoumejme se všichni: mám takovou
víru já? Smyšlím pevně? Chovám se dle víry?
Jen taková víra nese spásu. Kéž byste ji všichni měli! Kéž
nymen.
na všech vás splnilo se slovo Páně: Víra tvá tě uzdravila!
O VDĚČNOSTI K BOHU, RODIČŮM A DOBRODINCŮM.
„Zdali jich deset není očištěno? A kde jest jich
devět ?**

Luk. 17, 17.

Kristus Pán uzdravil deset mužů malomocných od hrozné
choroby: »Jděte, ukažte se kněžím«, řekl jim; a stalo se, když
šli, očištěni jsou.
Ale jen jeden z nich vrátil se k Pánu, aby mu poděkoval.
Ostatních devět Pána více si nevšimlo. Byl to ohavný nevděk,
na který pronesl sám Spasitel stesk a pravil: »Zdali jich není
deset očištěno? a kde jest jich devět? Nenalezl se, který by se
byl vrátil a vzdal chválu Bohu, leč tento cizozemec.«
Nevděk je ohavná nectnost, a co nutno, bohužel, říci, do
sud se světa nevymizel. Dosud a stále je tolik lidí nevděčných
k Bohu, a tolik lidí nevděčných k lidem.
My nebuďme takoví, ale buďme vděčni! Vděčníi buďme
k Bohu, vděčni k rodičům, vděčni k těm, kteří nám vůbec činí
dobrodiní, k dobrodincům.
Budu o této trojí povinné vděčnosti dnes mluvili.
+

I. Vděční buďme k Bohu.

Bůh nás stvořil k obrazu svému a pro věčnou blaženost;
Ježíš Kristus, Syn Boží, stal se k vůli nám člověkem a vykou
pil nás krví svou; Duch sv. posvětil nás na křtu sv. a dává nám
milosti neskonalé ceny.
V žalmu 115. je psáno: »Čím se odplatím Hospodinu za
všecko, co činil mi?«
Ano, čím se odplatíme Bohu! Odplatiti Bohu nemůžeme;
ale vděčnost jeviti můžeme, a nejen můžeme, ale i máme.

1.Předevšímmodlitbou
a Bohu děkujme.

na Boha pamatujme

Děkujme Pánu nebeskému za vše, co námudělil a stále
uděluje; děkujme za všecku lásku, za všecku trpělivost a za
všechnu shovívavost k nám. Sv. apoštol Pavel napsal v ep.
k Efes. důrazná slova: »Díky čiňte vždycky ze všeho ve jménu
Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.« (5, 20). Církev sv. dává knězi
při mši svaté vybízeti lid: Gratias agamus Domino Deo nostro,
díky čiňme Pánu Bohu svému!
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Je to slušné, je to povinné. Den ze dne nám Bůh milosti
udílí, den ze dne na modlitbě děkujeme. A kdykoli Bůh zvlášt
ní nějaké dobrodiní nám udělí, zvláště děkujeme. Když Noe
zachráněn od potopy vyšel z korábu, vzdělal oltář a obětoval
Bohu zvláštní oběť díků. Anděl Boží doprovázel mladého To
biáše na cestě cizinou; a když Tobiáš šťastně vracel se domů,
řekl mu anděl: »Jakmile vejdeš do domu svého, hned pokloň
se Pánu Bohu svému, a poděkuj mu« (Tob. 11, 7). Matka Páně,
když byla pozdravena Alžbětou jako matka Vykupitele, pro
nesla překrásná, vroucí slova díků: Magnificat, Velebí duše
má Hospodina. Malomocný Samaritán, jak jste slyšeli z dneš
ního sv. evang., když uzřel, že očištěn jest, navrátil se, hla
sem velikým velebě Boha, a padl na tvář k nohám Ježíšovým,
diky čině. Sv. cirkev zařizuje také sama, kdykoli nastanou
zvláštní radostné události, díkůčinění Bohu slavným >»Te
Deume.
Císař rakouský František I., když na pahorku u Lipska
zvěděl s ostatními knížaty, že vojsko dobylo vítězství, padl
na kolena, aby s rukama pozdviženýma vzdal díky Bohu.
Vděčnost je krásná ctnost, ale také povinná ctnost.
Než stávají se vedle případů radostných také případy ža
lostné. Máme i zde díky činiti Bohu? Sv. apoštol Pavel praví:
»Díky čiňte vždycky ze všeho.« My ani nevíme a nechápeme
všeho, proč co Bůh činí. Buďme jako trpělivý Job, který když
stižen byl těžkými ranami, že pozbyl vše, majetek i děti, pro
nesl krásná slova: »Hospodin dal, Hospodin vzal, jak se Hos
podinu líbilo. tak se stalo. buď jméno Hospodinovo požehná
no« (1, 21). Buďme jako veliký biskup a světec sv. Chrysos
tom; byl od nepřátel vypuzen do vyhnanství; když se pak
vrátil do Cařihradu zpět (r. 405.), v prvním kázání, které ká
zal opět lidu svému, pravil: »Co mám říci? Co mám mluvitiť
Veleben budiž Bůh! Toto slovo řekl jsem, když jsem odchá
zel, to slovo beru i nyní v ústa; a tam v dáli jsem je stále
říkal. Pamatujete se, že jsem vám uvedl Joba a řekl jsem:
Jméno Páně budiž požehnáno na věky! Věci jsou rozmanité,
ale díkůčinční jedno. Když jsem byl vypuzen, děkoval jsem,
když jsem se vrátil, také děkuji. Zima a léto jsou různé věci,
ale mají jeden účel: zúrodnění půdy. Veleben buď Bůh, že
dopustil, abych pryč odešel; veleben buď, že mne zpět povo
lal...« Když pak opět byl sv. Chrysostom vypuzen do vy
hnanství, opět táž slova díků pronášel; a když útrapám pod
lehnul a r. 407. umíral, byla jeho poslední slova: »Čest budiž
Bohu za všecko.«

2. Všaknejen slovy,nýbrž i skutky

vděčnost.

jevme

Neponechávejme nepovšimnuty milosti, které

nám Bůh pro naše dobro a pro naši spásu dává.
21*

Bohu
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Ježíš Kristus sestoupil mezi nás a přebývá mezi námi

vto nejsv.
Svátosti když
ve chrámě.
to láska,vůbec
jaké dobrodiní!
je
pak vděčné,
někdo Jaká
do chrámu
nikdy nejde,
když Spasitele svého si tu nevšímá? Nemá-li Pán příčiny, aby
pronesl opět slova stesku: Zdali jsem všech nevykoupil, zda
pro všecky nepřišel, a kdo jsou ostatní?
Ježíš Kristus ustanovil nám svaté svátosti. Ustanovil pro
naši záchranu vedle svátosti křtu zvláště ještě svátost pokání
— to slovo, které pravil malomocným: »Jděte, ukažte se kně
žím« dosud platí všem nám, kteří jsme zhřešili (a kdo může
říci, že nikdy nehřešil!); je to pak vděčné, když někdo touto
svátostí i pohrdá a když může, snad i k posměchu se přidá?
Ježíš Kristus učinil nám na světě hostinu nebeskou, večeři
velikou, při které sám se nám dává za pokrm: »Já jsem chléb
Živý, jenž jsem s nebe sstoupil; bude-li kdo jísti z chleba to
hoto, živ bude na věky« (Jan 6, 51—52). Je to pak vděčné,

když někdo po celá léta ke stolu Páně nepřistupuje?
Ježíš Kristus ustanovil nám církev svou, aby nás učila.
vedla: »Učte všecky národy, křtíce je, učíce je zachovávati
všecko... Kdo vás slyší, mne slyší.« Je to pak vděčné, když
někdo na místě lásky zdvihá proti církvi kámen?
Nebuďme nevděčni, ale buďme vděčni; vděčnost ukazuj
me skutkem.

3. A chraňme

se hříchu,

to je třetípravidlo.

To je smutná odplata, když někdo na místě vděku Boha
uráží, když na místo díkučinění béře jméno Boží nadarmo,
pronáší slova kletby, rouhání; když místo skutků dobrých
koná zlo.
Král Kroesus daroval kdysi jednomu ze svých vůdců ve
likou část peněz. Ale ten vůdce nevděčně se pak králi zacho
val; zosnoval proti králi povstání, válku, a peněz, které mu
král daroval, použil k tomu, že najímal za ně proti králi vo

jáky.

Bůh nám udělil vzácné a veliké dary, tělesné i duševní:
zrak, sluch, jazyka dar Bůh nám svěřil, dal nám schopnost
přemýšleti, uvažovati... jak je pak smutné, když někdo prá
vě těchto darů užívá proti Bohu, aby se Bohu rouhal, aby
i jiné k odpadlictví od Boha sváděl!
Varujte se. dr. v Kr.. takového nevděku!! Nebuďte ne
vděčni, ale buďte vděčni Bohu samému, slovem i skutkem!
II. Vděční buďme k rodičům.

Bůh tuto vděčnost přikazuje. »Cti otce svého a matku
svou.« V těchto slovech i vděčnost je zahrnuta.
Ale kdyby ani Bůh sám této vděčnosti nepřikazoval, už
sám cit nám praví, že rodičům máme býti vděčni.
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Rodiče jsou po Bohu naši nejpřednější dobrodinci. Kdo
pak spočítá všecky práce, které otec a matka pro nás konali?
Všecky starosti, kterými pro nás byli sklíčeni? Všecku péči,
kterou o nás měli? Kdo spočítá všecky noci, které u našeho
lůžka probděli, když jsme byli maličtí anebo nemocní? Všecky
slzy, které pro nás plakali, všecky modlitby, které se za nás
modlili?
Buďme jim za to vděčni!
1. Přede vším: ctěme
je. jak Bůh výslovně poroučí.
I kdybys došel vyšší důstojnosti, zachovej přece vždycky
rodičům úctu. Nestyď se nikdo za rodiče, i kdyby byli
chudí. i kdyby snad byli podrobeni nějakým chybám.
Císařský generál de Werth ustrojil kdysi nejpřednějším
důstojníkům hostinu. Když pak při hostině za zvuků trub
a bubnů bylo připíjeno, ohlásila se pojednou selská žena
a přála si mluviti s generálem. Byla to generálova mat
ka. Nicméně, abysnad syna generála neuvedla do nesnáze,
aby se snad za ni, prostinkou selskou ženu nemusil styděti.
poprosila, aby přišel za ní do vedlejší světnice. Generál vstal
od tabule, vyšel ven, poznal matku, uřal ji ihned za ruku a
vedl ji s označováním vší úcty do společnosti vznešených
hostů. kteří matce generála svého prokázali také patřičnou
čest. Cti otce svého i matku svou, tak nám káže vděčnost.

2. Odplácejme

rodičům.

Odplácetimůžemevše

lijak, zvláště láskou. Ale jsou případy, že rodiče jsou v bídé
postaveni, potřební vůbec pomoci a přispění. Nezapomínej na
ně, dle možnosti pečuj o své rodiče!
Líbilo se mi, co jsem četl o jednom synu. Byl ve službě
u jakéhosi pána; každé neděle a každého svátku chodíval si do
hostince a kouřil doutníky. Pojednou však rázem přestal jak
choditi do hostince, tak kouřiti doutníky. Pánu to bylo ná
padno; i tázal se ho, co se přihodilo? Mladík zprvu zdrá
hal se říci; ale pak řekl zcela otevřeně: »Předsevzal jsem si,
že co na ten způsob ušetřim, pošlu svému starému otci, který
mi právě psal. že už nemůže pro slabost pracovati a ničeho
si vydělati.« Požehnaný je takový syn a taková dcera, kleří
rodičů svých, když jsou v nouzi, se ujímají a jim takto ed
plácejí!

3. A kdo

rodičů

snad

už nemá.

komu už

umřeli, ten nechť na ně pamatuje modlitbou, aby jim Pán
Bůh odplatil všecku lásku a všecko dobré, co mu. učinili.
Tak jim prokáže svou vděčnost.
ITT. Vdéční buďme Ře všem dobrodincům vůbec.

Už pohanský spisovatel Aristoteles napsal: »Co nejspíš
uvadá? Odpověď: památka na obdržená dobrodiní.«
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Je to pravda: lidé rádi na učiněná dobrodiní zapomínají
a dobrodinců svých neznají. To je nevděk.
Dobrodincům jsme povinni vděkem. Básník náš (Bole
slav Jablonský) praví: »Tobě-li kdo dobře činí, vpiš to v des
ky mramorovée«; to znamená: vždycky toho buď pamětliv.
A dle toho se chovej. Dobrodince své, nechť jsou kdokoli, měj
v úctě; a když třeba, odplať jim.
Papež Sixtus V. býval za mládí chudým pasáčkem. Tak
tuké přišel do Říma: jako chudáček, který neměl ničeho. Po
prosil jakéhosi pána o almužnu, a dostal peníz. Zahleděl se
na ten peníz v nesnázi; měl hlad a byl bos, co si za ten pe
níz koupiti, zda chléb nebo něco na nohy? Dlouho se rozmýš
lel. Jakýsi kupec ho však pozoroval. Konečně zašel k němu
a tázal se, co je tak smutný a zamyšlený. Chlapec dobro
srdečně všecko pověděl. Kupec ujal ho a zavedl si ho domů,
kde jej nasytil, aby si tak chlapec mohl peníz darovaný věno
vati na opatření obuvi. Z chlapce pasáčka a chudáčka stal se
později papež, Sixtus V. Ale tehdy na svého dobrodince neza
pomenul; vyhledal ho a odměnil mu hojně jeho dobrý skutek.
»Tobě-li kdo dobře činí, vpiš to v desky mramorové.« Ne
zapomínejme na své dobrodince. Buďme jim vděčni; pamatuj
me na ně i na modlitbě!

|

Tak se tedy zachovávejme v životě. Nebuďme jako oněch
devět malomocných v evangeliu, kteří dobrodince svého a Bo
ha svého, Ježíše Krista, za prokázaná dobrodiní ani si více
nepovšimli; ale buďme vděční — vděční buďme k Bohu.
k rodičům a k dobrodincům vůbec. Tak budeme se i my sami
Bohu líbiti a Bůh nám dobrodiní svých neodepře. Amen.

Neděle čtrnáctá po sv. Duchu.
SLOUŽITI BOHU A SLOUŽITI MAMONĚ.
„Nemůžete Bohu sloužiti 1 mamoné."'
Mat. 6, 24.

Dva pány označuje Kristus Pán ve sv. evangeliu, kterým
lidé sloužívají na světě: Bůh a mamona. Ale prohlašuje záro
veň, že oběma společně sloužiti nemožno. »Žádný nemůže
dvěma pánům sloužiti. Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně.«
Ohlédneme-li se po světě a tážeme-li se, pro kterou službu
se lidé více rozhodují, zda pro službu Boží či pro službu ma
mony, lehce shledáme, že valnou většinou rozhodují se pro
službu mamony. Proč?
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Protože služba mamony zdá se jim vábnější, lepší, výhod
nější.
Vpravdě však sotva kdo z těchto lidí kdy uvážil, jaká je
služba Boží, a sotva kdo z nich o Boží službě má správné po
nětí. A sotva kdo z nich porovnal si také kdy službu Boží
a službu mamony.
A proto učiním to dnes já a porovnám obojí tuto službu,
službu Boží i službu mamony, a uvážím k tomu účelu dvojí:
1. v čem která z nich záleží a 2. která je výhodnější.
*

I. V čemzáleží služba Boží a služba mamony?
Sloužiti někomu znamená činiti to, co nám poroučí.

1.Uvažmetedy nejprve, co nám poroučí

Bůh.

Poroučí nám, jak víte, modlitbu. V jednoho Boha věřiti a
jemu se klaněti budeš, tak zní hned první přikázání Boži.
Modlitbou klaníme se Bohu, modlitbou Bohu sloužíme. Jak
je krásná a jak je vznešená takováto služba Boží! Známa je
událost ze života sv. Ludgera, biskupa v Můnsteru: Kdysi
zdržoval se u dvora císaře Karla Vel. Jednoho dne z rána,
když konal ranní modlitby, přišel náhle sluha a vyřizoval, že
má přijíti k císaři. Zbožny biskup chtěl dokončiti nejprve
své modlitby, a proto modlil se dále. Po několika minutách
přikvačil opět sluha se vzkazem od císaře, že biskup ma při
jiti a po chvilce opět přišel sluha po třetí. Leč biskup dokonal
nejprve svou modlitbu a pak vešel k císaři. Císař tázal se
biskupa ne právě vlídně, proč ihned nepřišel, jak vzkázal?
Biskup klidně mu odvětil: »Když jsem se stal biskupem, řekl
jsi sám, císaři, že především mám sloužiti Bohu, a jemu že
mám dávati přednost přede všemi lidmi i před tebou. Když
jsem nyní konal ranní modlitbu, mínil jsem, že jednám i prá
vě podle tvého přání, když nejprve Bohu sloužím a pak te
prve tobě přicházím ke službám.« Cisař poněkud ve tváři se
zarděl a pak řekl: »Dobře máš. Ty jsi vpravdě muž, jakého
si přeji míti.« Modlitba je vznešená, krásná služba Boží!
Poroučí nám dále Bůh, abychom světili den sváteční. Svě
cením dne sválečního sloužíme tedy Bohu. Kterak světiti den
sváteční, vykládá a určuje nám sv. církev, Kristem ustanove
ná: že máme přicházeti do chrámu k oběti mše svaté. Však se
tomu právě také říká: nedělní nebo sváteční služby Boží. Má
me co vznešenějšího nad oběť mše svaté? Syn Boží sestupuje
k nám, obětuje se za nás na oltáři! Proto již v nejstarších.,
nejprvnějších dobách křesťanstva všichni věřící tak rádi spě
chávali v určenou chvíli v neděli a ve svátek na místo urče
né, kde se tyto služby Boží konávaly. Nikdo nescházel, leda
kdo byl chorý anebo pro víru uvězněný.
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Bůh poroučí dále, abychom vedli spravedlivý život. Spra
vedlivým životem tedy sloužíme Bohu. Co znamená, spraved
livý život vésti, dle vůle Boží? Katechismus odpovídá: Kře
sťanská spravedlnost záleží v tom, abychom se varovali zlé
ho a činili dobré. Když se varuješ zlého, ke kterémujsi, jako
každý člověk, sváděn, a zachováš si duši čistou, tím sloužíš
Bohu. Není-li to krásné a není-li to vznešené? A když činiš
dobro, když nasycuješ z lásky a dle příkazu Božího lačné, na
pájíš žíznivé, odívláš nahé, lošetřuješ nemocné... tím vším
sloužiš Bohu; však i výslovně Kristus Pán prohlásil: »Pokud
jste to učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně
jste to učinili« (Mat. 25, 40). Není-li krásná a vznešená tato
služba Boží?
Bůh dále ještě poroučí, abychom si prací vydělávali to,
čeho potřebujeme pro své tělo: pokrm a oděv. Hned první
člověk, když byl stvořen, obdržel přikázání práce, a když
Bůh člověka poslal po hříchu v širou zemi, řekl mu: »V potu
tváři jísti budeš chléb.« Prací tedy, když ji konáme proto, že
ji Bůh poroučí, a obětujeme ji Bohu, sloužíme Bohu. Zde máte,
dr. v Kr., spolu vysvětleno, čemu mnozí nerozuměli z dneš
ního sv. evangelia. Kristus zde totiž praví: »Nepečujte o ži
vot svůj, co byste jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali.«
Kterak se to srovnává s tím, co jsem pravil, že Bůh přikazuje,
abychom si prací vydělávali chléb a oděv? Nezakazuje ončmi

©míní
slovy
Kristus
tuto
práci
ochléb
aoděv?
Nezakazu
ale
tu Kristus, abychom si z toho chleba a oděvu nečinili ma
monu, které bvchom sloužili. Pracuj, protože to Bůh poroučí,
a tato práce ti ovšem pak přinese chléb a oděv. Proto praví
Spasitel: »+Hledejtetedy nejprve království Božího a spra
vedlnosti jeho: a toto všecko bude vám přidáno.« Zde vidíte
ducha křesťanské práce; jak je vznešený, jak rozdílný od
toho, kdy člověk koná práci jenom z tělesných pohnutek.
To nám tedy poroučí Bůh a tím Bohu sloužíme: modlit
ba, svěcení dne svátečního, spravedlivý život, práce.

2.A nyní: co nám poroučí

mamona?

Přede vším nám poroučístálý shon, stálé pachtění, nedává
nikdy člověku klidu. Všimněte si člověka lakomce, jak se
pachti. jak ve dne v noci usiluje, jak by rozmnožil majetek,
jak si odpírá i pokrm i nutný oděv! Všimněte si člověka, který
se oddá mamoně rozkošnictví: jak tomu obětuje všechen mož
ný čas, a nejen čas, ale i zdraví. Všimněte si toho, kdo se oddá
mamoně slávy: co vše podniká, aby si slávu získal. Král Ale
xander Veliký podmanil si daleký, širý svět, podrobil si ze
mě, národy, krále; byl tím spokojen? Když kdysi přitáhnul
k moři, plakal jako dítě, naříkaje, že není svět větší. a že už
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nemá čeho dobývati. Kdo se oddá mamončě,je jako otrok její.
Je to služba vznešená a krásná?
Leč mamona více ještě poroučí: žádá na člověku i duši,
přikazuje i nespravedlivost a hřích. Kdo se oddá mamoně,
zdali pak šetří dne svátečního? Zdali pak šetří majetku bliž

ního? Podvody, lichva, krádeže, utiskování bližního „.. to
vše je ovocem mamony, mamona to člověku káže, a člověk

to koná — slouží mamonč. Bůh káže člověku vzhledem k bliž
nímu všecko šetření a milosrdenství. Můžese pak zváti služba
mamony službou krásnou?
II. Uvažme nyní, která z těch dvou služeb: služba Boží a
služba mamony, je výhodnější.
Za službu bývá mzda. A Bůh dává za svou službu mzdu a
mamona také.

1. Jakou mzdu dává Bůh za svou službu?

Dává mzdu v životě časném i v životě věčném.
V životě časném předně vnitřní radost ze všeho toho, čím
Bohu sloužíme. Sloužíme Bohu modlitbou; kdo se upřímně a
zbožně pomodlí, nemá v srdci zvláštní útěšnou radost? Vzpo
meňme na svaté, jak bývali na modlitbách rozkoší nadšeni!
Sv. Teresia říkávala, když dokončila své modlitby, že přichází
jako z jiného světa, s kterým se nedá nic porovnávati. Svatý
František Ass. upadl v modlitbě až u vytržení a kdysi volal:
»Bože můj. již nemohu toho snésti,« takovou rozkoš pociťo
val z modlitby. Sloužíme Bohu svěcením dne svátečního; ne
bývá tomu, kdo služeb Božích opravdu zbožně se zúčastní,
volně a radostně u srdce? Sloužíme Bohu spravedlivým živo
tem; když kdo uvaruje se zlého a má čisté svědomí, nemá
z toho nesmírnou radost a útěchu? Když někdo vykoná sku
tek milosrdný: nasvtí lačného, oděje nahého, ošetří nemocně
ho. nemá z toho krásnou útěchu v duši? To je ona útěcha a
radost, kterou označil Spasitel při poslední večeři svým učed
níkům: »Pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává« (Jan
14, 27).

Dále dává Bůh těm, kteří mu slouží, v žalostech a utrpe
ních, útěchu. Žalosti na světě vždycky budou a utrpení také;
svět je právě slzavé údolí. A v utrpení touží člověk po útěše.
Bůh ji dává svým služebníkům. Vzpomeňte na Joba, jakou
útěchou byl naplňován, když ve zlé trýzni mohl volati: »Hos

podin dal, Hospodin vzal...

budiž jméno Hospodinovo po

žehnáno.« Sv. Teresia říkávala: »Nikde se tak sladce nepláče,
jako pod křížem.« Věrný služebník Boží i v utrpení má od
Boha úičchu.
Bůh dále žehná svým služebníkům. Sklání se k nim ne
jako pán, ale jako Otec. I když kříž dopustí, neopustí, a obra
cuje člověku vše v zásluhu a k dobrému.
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A což v životě věčném, jak neskonalou odplatu uchystává
Bůh svým věrným! »Služebníče dobrý a věrný, vejdi v radost
Pána svého.«
To je odplata Boží za službu.

2. Jakou mzdu dává člověku mamona?
V životě časném dává právě sebe, tedy komu je majetek
mamonou, má majetek, komusláva, má slávu, pokud je vůbec
získal. A tu někdo pomyslí, že v tom je přece krásná mzda a
odplata. Leč mýlí se.
Vrchní komoří kteréhosi kalifa bagdadského měl obrov
ské bohatství; odíval se také v purpur a na každý den hodo
val skvostně. Kdysi navštívil jej z dalekézemě přítel z mládí.
Vrchní komoří vystrojil mu na počest skvělou hostinu; zlaté
a stříbrné náčiní, nejhledanější pokrmy a nápoje. »Věru,«pra
vil mu přítel, »takového bohatství, jaké je ve tvém domě, ne
lze v celé mé zemi nalézti.« Potěšen tou chválou vrchní ko
moří podal příteli svému na zlaté mísce krásné jablko, řka,
takového že také asi ještě nikdy neviděl. Přítel přisvědčil.
Vzal pak nůž, rozkrojil jablko, a hle: uvnitř červ. Pohleděl
na komořího a ten sklopil rozpačitě oči a povzdychl. Bylo pa
trno: všecko štěstí jeho podobalo se onomu jablku, krásnému
sice, ale uvnitř majícímu červa.
Mamona, která svým služebníkům sebe podává v odplatu.
jen na pohled se jeví hezkou, uvnitř má hlocajícího červa.
Červa stálé žádostivosti, která nedá člověku pokoje, čer
va výčitek svědomí pro nespravedlivosti, které napáchány;
červa bázně, aby ničeho neztratil; červa jistoty, že jednou
smrtí všecko ztratí. Sv. Bernard vykládá: boháč lakomec je
den ležel na smrt nemocen; i požádal, aby mu peníze a co měl
drahocenného vysypali na lůžko, a zahrabal rukamado toho,
naříkaje: »Ó, mé peníze, musím vas opustiti, musím umříti!
Pomozte mi!« A pak chabou rukou nabral zlata, a přitisknul
k ustům, a tak skonal.
A konečně hlodá stále v duši člověka takového červ bázně
před soudem po smrti. Kdyby si ten soud jakkoli vymlouval,
přece se mu stále vrací v mysl a děsí jej. Když francouzský
finanční ministr Colbert, který za svého života jen sháněl
králi Ludvíku XIV. peníze pro nespravedlivé války a hýření,
ulehl na smrtelné lůžko, kde byl králem zapomenut, pravil:
»Kdybych byl pro Boha tolik činil, co pro tohoto krále, cítil
bych se desetkráte zachráněným; tak ale kráčím ku strašné
mu soudu a nejistému osudu.«
Co tedy mamona podává v životě časném v odplatu svým
služebníkům, má v sobě mnohého červa hlodajícího.
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přináší?Vy víte: zavržení.

Taková je tedy odplata za službu Boží, a taková za služ
bu mamony.
»Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti, nemůžete Bohu
sloužiti i mamonč.« praví Kristus Pán v dnešním sv. evang.
I vám, dr. v Kr., jest se rozhodnouti pro jednu službu: buď
Bohu sloužiti, buď mamoně.
Rozhodněte dobře! Pamatujte na jakost služby, pamatujte
na odplatu!
Kéž všichni rozhodnete se pro to, k čemu
vybízíku konci
sv. evangelia Spasitel: »Hledejte tedy nejprvekrálovství Bo
žího a spravedlnosti jeho.« Amen.
JAKOU ODMĚNU DÁVÁ SLUŽBA BOŽÍ A JAKOU SLUŽBA
MAMONY.
„Nemůžete Bohu sloužiti 1 mamoné.“
Mat. 6, 24.

»Žádný nemůže dvěma

pánům

sloužiti,« praví Kris

tus Pán v dnešním sv. evangeliu. A v tom životě pozemském
přece dvojí služba se nám nabízí: služba mamony a služba
Boži.

Mamona vybízí nás: služ mně a podám ti radovánek a
rozkoší až dosyta; a Kristus Pán zase vybízí: »Hledejte
nejprve království Božího a spravedlnosti jeho.« A dokládá

pak Spasitel:»Nemůžete Bohu sloužiti

i mamoně«

Pro kterou službu, drazí přátelé, se rozhodneme? Pro
službu Boží či mamony?
Mám za to, že žádný z vás nezvolí služby mamony, že
každý z nás pro službu Boží se rozhodne. Ale abyste tak uči

nili rádi, vyložímvám dnes, jakou

odměnu v životě

i ve smrti nam podává služba Boží a jakou
služba mamony.
*

1. Služba Boži v životěnám podává nesčíslné

útěchy.

Můželi býti spokojenějšího člověka nad toho, který věr
ně slouží Bohu? Je-li šťasten, raduje se v Pánu, a ze svého
štěstí dopřává podílu i těm, kteří jsou nešťastni; a tím zase
nová radost mu vzniká, neboť známo jest přísloví, že blaže
nější jest dávati než bráti. Je-li však nešťasten, podává mu
svědomí, že Bohu věrně slouží, veškerou útěchu: je-li v bídě,
vzpomíná na Ježíše Krista, kterak tohkéž chudobu snášel a ne
měl, jak sám byl pravil, ani kde by hlovy sklonil; je-li nemo
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cen, vzpomíná, kolik bolestí Spasitel snášel k vůli nám a do
jeho svatých ran se poroučí; je-li v jakémkoli utrpení vůbec,
těší se vždycky zaslíbením Páně: »Blahoslavení lkající, nebo
oni potčešení budou« (Mat. 5, 5).

Duševní klid a útěcha člověka, jenž věrně Bohu slouží,
jsou vskutku nevýslovny.
Obraťme se však k mamoně: co tato podává svým služeb
níkům v tomto životě?
Podává a nabízí také radosti; ale v těchto radostech není
žádného klidu, žádného uspokojení.
Kdo shání majetek a okrádá bližního svého, má snad ra
dost z této mamony, z tohoto majetku hříchem rozmnoženého,
ale klidná tato radost jeho není: neboť předně, čím více má,
tim více chce; a za druhé výčitky svědomí mu radost tu usta

vičně kalí.
Kdo oddává se nemírnému požívání jídla nebo pití, ne
mírnému požívání jakýchkoli rozkoší, dochází snad také ra
dosti ve své nestřídmosti; ale tato radost tolikéž ho neuspoko
Juje. nebo žádá si stále něco nového a lepšího.
A což nejhoršího při těch radostech, jež podává služba
mamony: že jsou velice klamny a krátky, a konec jejich že
bývá zlý.
Lakomec, který neosiýchá se k vůli rozmnožení majetku
ani podvodu ani lichvy, hyne obyčejně sám, svou lakotou;
jako nedávno noviny přinesly toho příklad: v Londýně nale
zen lakomec zmrzlý ve svém příbytku; z lakoty si ani netopil,
ale v pokladně jeho byly nalezeny statisíce peněz.
Zloděj, který cizím majetkem se obohacuje, bývá obyčej
ně polapen, zahanben a trestu vydán.
Člověk nestřídmý podkopáva si sám svou nestřídmostí
zdraví, stává se i mrzákem a vykopává si předčasně hrob.
Klamy jsou všecky rozkoše světské!
Římský jeden císař dověděl se jedenkráte, že někteří
šlechticové proti němu se spikli a že chtějí jej svrhnouti s trů
nu a usmrtiti. Nedal na sobě ničeho znáti, ale pozval je zcela
vlídně k hostině. Přišli všichni. Bylo hodováno a radováno
v nejvyšší miře. Pojednou však cisař povstal a od hostiny
rychle se vzdálil, načež jídelna byla uzamčena a obsazena
stráží. Hosté zaraženi divili se, co se děje. V tom rozevřel se
nad jídelnou strop a s vrchu počaly padati růže. »Růžový
déšť!« zvolali šlechtici a žertovali, neboť pokládali všecko za
žertovnoucísařovu hračku. K růžím voněli, vonný vzduch po
celé jídelně se rozplývajíci s patrnou rozkoší dýchali. Leč
běda, růže sypaly se stále: a sypaly se víc a vice, až konečně
jídelna všecka byla naplněna růžemi až do vrchu — ale v rů
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žích zasypáni spiklenci a skonali v líbezných růžích trpkou
sinrií.
Není-liž tento příklad vhodným obrazem radosti, jež po
dává služebnikům svým mamona? Radosti její zdají se také
býti sladkými, příjemnými, ale jsou plny otravy, zhouby, a
člověka v králce udusí.
Proto věru výhodně a lépe jest sloužiti Bohu než ma
moně!

2. Leč uvažmedále, jakou

odměnu služba

a služba mamony nám podávají

ve smrti.

Boží

Kdo věrně sloužil v životě Bohu, jakou útěchu nesmírnou
má při smrti! Ví, že smrt je mu jen branou k životu jinému;
ale ví spolu, že tento jiný život, jenž jej očekává na věčnosti,
jest nevýslovně blažený, nevýslovně šťastný. A proto těšiti se
může při smrti svou budoucností; může s plnou útěchou si ří
kati slova, která pravil Kristus Pán svým učedníkům, když
se s nimi loučil: »[du k Otci.« Ten dobrotivý Otec a Pán
odmění jej za všecku službu a za všecky skutky. »Služebníče
dobrý a věrný, vejdi v radost Pána svého,« taková slova slu
žebníka Božího očekávají na věčnosti. Jaká to nevýslovná
útěcha, přátelé drazí, v trapné hodince smrti; jaká to útěcha
— kteréž žádným penízem, žádnými poklady celého světa ne
lze získati ani koupiti!

Než,pohlédněme,jakou

dává mamona

odměnu při smrti

po

těm, kteří jí věrně sloužili. Jakou útěchu

má pro ně uchystánu?
Útěchu žádnou! Ba, co dím: útěchu — má pro ně jen hrů
zu a zoufalství! Hrůzu z toho, že opouštějí svět a všecko, co
na světě v mamoně získali; zoufalství pak proto, že odcházejí
k Soudci věčnému, kterýž je bude přísně ze všeho souditi, že
očekávají je na věčnosti pouze slova přísná: »Služebniče ne
šlechetný — odejdi ode mne do ohně, který jest připraven
ďáblu a služebníkům jeho.«
Přátelé drazí, takové odměny poskytují tedy v životě i ve
smrti služba Boží a služba mamony: pro kterou službu se te
dy rozhodneme?
V šlechtické rodině jedné odhodlal se nedávno syn a dě
dic statků, který dosud bvl u vojška vysokým důstojníkem,
že vstoupí do kláštera, a sice do přísného řádu. Přátelé jeho
vším možným způsobem mu tento úmysl vymlouvali; domlou
vali mu i příbuzní — ale vše bylo darmo. Konečně byla nave
dena i matka jeho, aby mu úmysl jeho vymluvila. Domlou
vala tedy synovi, a ukazovala mu, aby se rozpomenul na
předky své, kteří byli slavnými muži a znamenitými voje
vůdci, a v bitvách mnoho vavřínů si dobyli — on pak že bude
v klášteře ztracen; leč syn odvětil: »Chci se starati o službu
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Boží; předkové moji snad dobyli si v bitvách mnohé slávy,
ale kdož ví, zdali nedobyli sobě také záhuby věčné?« — Mat
ka upozorňovala dále syna, jak velikých statků má býti dědi
cem, v jakých radovánkách může stále tráviti život; ale syn
odvětil: »Mohu-li z těchto statků vzíti si co s sebou při smrti?
Budu sloužiti raději Bohu; za statky nebe nezískám.« —
Matka tedy domlouvala ještě laskavěji synovi a přimlouvala
měkce, kdo že bude její radostí ve stáří, kdo útěchou v je
jích šedinách? A syn na to: »Matko má, i v klášteře když bu
du, budu tvojí útěchou, nebo budu věrně za tebe se modliti;
budu Bohu sloužiti a prositi, abychom se oba u něho sešli, ne
boť nebe jest náš cíl, hledati nejprve království Božího jest
naší úlohou.« — A matka konečně plačíc dala synovi své po
žehnání.
Rozmilí přátelé, i my se rozhodněme pro službu Boží! Ne
třeba nám snad odejíli, jako onen šlechtic odešel, do kláštera
ke službě Boží, neboť klášter jest misto jen pro ty, jež Bůh
zvláště k tomu povolal. Ale ve svém stavu a ve svém povolání
vždy Bohu věrně služme, abychom došli také jedenkráte své
ho cíle, k němuž jsme stvořeni: království nebeského. Amen.

CO NÁS VYDBÍZÍKE SLUŽBĚ BOŽÍ.
„Žádný nemůže dvéma pánům sloužiti.“
Mat. 6, 24.

Na první pohled zdá se, že Kristus Pán zakazuje v dneš
ním svatém evangeliu všelikou péči o pokrm a šat. »Nepečuj
te o život svůj, co byste jedli, ani o télo své, čím byste se odí
vali.« praví Pán. Ale když bedlivěji slova sv. evangelia uvá

žíme, shledáme, že Kristus Pán zakazuje pouze pohanské
ečování
o ty včci. Jísti musíme a odívati se také; a co

bude člověk člověkem, zůstane mu vždycky platným výrok
Boží: »V potu tváři své jísti budeš chléb svůj.« Ale pohanské
pečování o ty věci, t. j. takové pečování, kdy člověk pro péči
o jídlo a šat zapomíná na Boha a na duši, kdy pro získání jídla
a šatu všelijak hřeší, kdy jídlo a odívání považuje za svůj
hlavní úkol na světě — takovéto pohanské pečování o ty věci
Kristus Pán zavrhuje. »Však toho všeho pohané hledají ,« pra
ví. Takové pečování je službou mamony.
Ke službě Boží všichni jsme povoláni na svět: »Hledejte
nejprve království Božího a spravedlnosti jeho.« Bohužel, že
na tento účel svůj tak přemnozí zapomínají a službu Boží za
měňují často s pohanskou službou mamony! Chci vás dnes
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tedy upomenouti na účel váš, na službu Boží, a budu uvažovati

k tomu cíli o této otázce: co nás vybizí

Boží?

ke službě

*

Co nás vybízí ke službě Boží?
I. Na prvním místě ovšem výslovný rozkaz Boží. »Pánu
Bohu se klaněti a jemu samému sloužiti budeš,« odpověděl
Kristus Pán ďáblu, když jej vyzýval, aby se mu klaněl. A ve
st. Zákoně psáno: »Hospodina Boha svého báti se budeš a je
mu samému sloužiti« ( 5. Mojž. 6, 13). Svatý apoštol Pavel
v epištole k Filip. naříká na ty, kteří od Boha odpadají a jen
se starají o jídlo; »s pláčem pravím« — tak píše — že jsou
mnozí, »jichžto bůh břicho jest« (3, 18—19),t. j., že jsou mno
zí, kteří jen o plněníbřicha se starají, jako zvěř.
Sloužiti Bohu je tak přísným rozkazem Božím, že kdo ho
neplní, propadá věčnému trestu. »Neužitečného služebníka
uvrzte do temnosti zevnitřní,« rozkazuje Pán v podobenství
O pánu a hřivnách (Mat. 25, 30); a dále připomíná Kristus Pán,
jak řečeno bude služebníkům nedbalým v den soudu: »Ode
jděte ode mne do ohně věčného, který je připraven ďáblům a
andělům (t. j. služebníkům) jeho.«
II. Ke službě Boží vybízí nás však také veliké vlastnosti
Boží.

1. Je Pán nejvyšší.

Lidé se rádi honosí,slouží-li vy

sokému pánu. Kdo slouží králi, honosí se, že je královským
služebníkem; kdo císaři, že je služebníkem císařským. Ale
Bůh je Pán nejvyšší, král všech králů — taková služba jest
ovšem také nejvýš čestná. »Nemůže se člověku dostati vyšší
cti« praví sv. Jeronym. »než kdvž je služebníkem Božím.«
Však Bohu slouží i císařové a králové.

2. Je Pán nejvýš

dobrotivý.

Nežádáničehonad

naše síly; kde nám nemožno něco vykonati, spokojuje se
1 dobrou vůlí, na př., chceš jíti do chrámu Páně na nedělní
službu Boží. ale nemůžeš pro nějakou překážku — jako bys
tam byl: rád bys dal almužnu chudákovi a nemůžeš — jako
bys ji dal, tak Bůh vše čítá! Je Pán nejvýš dobrotivý a pod
poruje nás ve vší službě naší milostí svou, takže svatý apoštol
Pavel radostně volá: »Všecko mohu v tom, kterýž mne posil
ňuje.« Je Pán nejvýš dobrotivý a odpouští nám vždycky, kdy
koli ve službě své pochybíme. Tak dobrotivému Pánu je
opravdu radostno sloužiti. Sv. Polykarp krásně to označil;
když mu pohanský vladař kázal obětovati modlám a rouhati
se Kristu, pravil: »[ak bych mohl to učiniti! Přes sedmdesát
let sloužím Kristu Ježíši a v té dlouhé době ničeho zlého mi
neučinil. naopak zasypával mne nesčíslnými dobrodiními; jak
bych mohl býti nyní tak nevdéčný a obrátiti se proti tak dob
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rému Pánu, ano, proti nejlepšímu Pánu, jaký vůbec je!« A rád
podstoupil mučednickou smrt.
III. K Boží službě nás vybízí krásná služba, jakou je prá

vě služba Boží.

Čím sloužíme

Bohu? Čistotou, svatostí, zbožností,

dobře činěním. Čím sloužíme ďáblu? Ohavností, nemravností,
bezbožností, nenávistí bližního a pod. Která služba je lepší?
Nikdo nemůže tu býti na rozpacích; a přece tolik je lidí, kteří
raději volí službu ďáblovu! Aneb aspoň chtějí zároveň slou
žiti Bohu a dáblu, ačkoli je to velikým nesmyslem, ačkoli vý
slovně praví Kristus Pán: »Žádný nemůže dvěma pánům slou
žiti.« Sv. Teresie, kdykoli cítila pokušení k nějakému hříchu,
krásně a rozhodně říkávala: »Odejdi ode mne, satane! Tobě
nebudu sloužiti! Patřím Kristu, nebo vykoupil mne krví svou;
on je můj pán a já jsem jeho děvečka!«

Krása služby Boží vysvítá i z toho, že když

sloužíme,

jsme přáteli

Bohu

Božími, kdežtokdo slouží

ďáblu, je nízkým ďáblovým otrokem. Kristus Pán zcela jasně
to vyslovil při poslední večeři: »Vy jste moji přátelé, učiní

te-li, přítelem
co já přikazuji
vám«přítelem
(Jan 15,Božím!
14). Jaká
to vznešenost,
býti
Ježíše Krista,
Vykládá
se o dvou
služebnících ze dvora královského, že kdysi byli s králem na
honě a tu v lese zabloudili až k jakési chýši zbožného pous
tevníka. Vešli k němu zvědavi, co asi tam má. Neměl mnoho;
jen co bylo nejvýš nutno. Ale na stole nalezli knihu, ve které
byl vypsán život sv. Antonína. Jeden z těch služebníků krá
lovských knihu prohlížel a chvíli si v ní četl. Pak se zamyslil
a pravil svému druhovi: »Řekni mně, čeho svou službou na
máhavou u dvora královského docilíme? Ničeho, leda že bu
deme stále služebniky královskými. Ale podívej se, jak je ji
nak ve službě Boží! Sotva člověk Bohu slouží, je přítelem Bo
žím; třeba jen vůli Boží plniti! A proto opustím svou službu
a budu ode dneška jen Bohu sloužiti.« Druhý služebník krá
lův dal mu za pravdu a oba opustili pak královský dvůr a
odebrali se do chudé poustevny; chtěli Bohu sloužiti. Nebylo
k tomu ovšem potřeba opouštěti královského dvora; vždyť
i na dvoře královském možno sloužiti Bohu a vůbec ve všem
povolání. Ale v příkladu uvedeném dobře označeno, jak je
krásnou služba Boží; kdo slouží Bohu, je Božím přítelem!
IV. Ke službě Boží vybízí nás konečně i veliká odplata,
kterou Bůh slibuje a dává svým služebníkům.
»Kde jsem já, tuť i můj služebník bude«, praví Kristus
Pán (Jan 12, 26). A u Ježíše Krista v nebesích věru převeliká
odplata.
Co pak nám dává svět za službu svou? Věru, malou od
platu; na konec smrt. A co ďábel dává? Odplácí peklem. Za
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to Bůh dává život věčný. Spisovatel Cornelius a Lapide vy
kládá o člověku, kterého znal, a který v životě svém také
sloužil jen mamoně, jen všelijak hleděl nahrabati majetku
pro sebe a pro své ditky, a neštítil se při tom hříchu; když
byl na smrtelném lůžku, svolal přátele své, aby mu pomohli
od smrti; a svolal pak i dítky k sobě a pravil: »Dnem i nocí
jsem se na vás staral, pomozte mi nyní v této hrozné hodině!«
Ale dítky nemohly ovšem pomoci: »Proti smrti není léku.«
A tu nešťastný nemocný volal: »Hrozná smrti! Což ti ne
ujdu“? Ó, jak nesmyslné jsou všecky námahy člověka! Pro vás,
děti, obětoval jsem vše, tělo i duši, a smrt je nyní má od
plata. Že jsem nesloužil životem svým Bohu! Jak jinak bych
si počínal, kdyby mi bylo ještě dopřáno žíti!l« Ale tato lítost
přišla už pozdě; smrt jej zachvátila.

Země
ďábel peklo
v odplatu
za mého,
službu.vlád
V
jinaká
je podává
odplata smrt
Boží!a »Pojďte,
požehnaní
Otce
něte královstvím vám připraveným od ustanovení světa«, to
je odplata služebníků Božíchna věčnosti. Na světě jsou přá
teli Božími, na věčnosti dědici nebeského království.
To jsou tedy myšlenky, které vybízí nás ke službě Boží.
Pro ty myšlenky také svatí a světice Boží tak rádi Bohu
sloužili. Sv. Pachomius, který byl napřed pohanem a pak stal
se křesťanem, volával často: »Ó, můj Bože, stvořiteli nebe
a země! Všecka touha má a všecka má snaha jest, jen tobě slou
žiti a tvou svatou vůli plnitil« Sv. Arkadius byl od pohan
ského soudce donucován obětovati modlám; když se vzpíral,
volal zuřivý pohan na pochopy: »Chopte se tohoto ničemní
ka a uřezujte mu údy kus po kuse a hodně zdlouhavě, aby
poznal, co to je, opustiti modly a ctíti neznámé božstvo!«
A pochopi vykonali úplně krutou úlohu; kus po kuse, úd po
údu uřezávali z těla sv. Arkadia, který všecky bolesti hroz
né radostně snášel. Když viděl množství krvavých údů již
uřezaných, volal: »Šťastné údy, že vám možno i takto Bohu
sloužiti a se obětovati!«
Nuže, m. př., i vy uvažujte často v mysli ty pravdy, jež
nás vybízejí ke službě Boží a rádi Bohu služte: »Hledejte
tedy nejprve království Božího a spravedlnosti jeho.« Pán
Bůh dej, abyste všichni to království Boží nalezli! Amen.
ČEMU UČÍ NÁS POLNÍ KVÍTÍ.
„„Patřtena kvítí polní.“

Mat. 6, 28.

»Hledejte tedy nejprve království Božího«, k tomu vy
bízí Kristus Pán v dnešním sv. evang. Nemáme býti jako po
hané, kteří nevědí o duši Bohem Otcem stvořené, Synem

Bo

žím vykoupené, Duchem sv. posvěcené, a nevědí o životě věč
22-111
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ném; a kteří tedy jen o to pečují,co je zde na světě: co by
jedli, pili, a čím by se odívali. My musíme ovšem také praco

vati protělo, protoženám je Pán Bůh dal a poručil: v potu
tváři svéjísti budeš chléb«; ale pouze o tělo pracovati a o duši
a život věčný nedbati, je pohanské.
»Hledejte tedy nejprve království Božího«: vybízí Kris
tus Pán. A aby toto napomenutí své nám ozřejmil, upozorňuje
nás na polní kvítí. »Patřte na kvítí polní!« Od toho se máme
učiti. Všude ho máme, m. př., a vy zvláště, kteří jste stavu
rolnického, s polnímkvítím od jara až do zimy zacházíte. Po
slechněme tedy Spasitele svého a pohlédněme, čemu nás to
polní kvítí učí.
,

>Patřte

kvítí?

na kvítí

polní!« Čemunás učí toto polní

I. Přede vším tomu, že život zde ma světě je pomijilelný.

Sotva z jara snéhy a ledy rozplynou a půda sluncem se
ohřeje, začina pučeti polní kvítí. Dlouho-li pak trvá“ V nej
lepším případu až do podzima, až je mráz spálí. Všecko za
yne; zimy nepřečká žádné. Jak je to kvítí pomijitelné!
A tak je pomijitelný život hidský Nikdo na světě nezůsta
ne stále. Prorok Isaiáš praví: »Všeliké tělo jako tráva a všeliká
sláva jeho jako květ polní. Uschla tráva a spadl květ« (40,
6—7). Dlouho-li je života lidského? Kdyby člověk 1 sta let se
dočkal, konce dočeká se přece, a co je sto let proti vččnosti!
A když tedy pomijitelný je život lidský zde na světě, tu věru
tak důrazně a jasně pak zní napomenutí Páně: »Hledejte te
dy nejprve kralovství božího!« "To je věčné, to bude věčně
trvati. Proto i sv. ap. Pavel píše v ep. ke Kor.: »Toto pak p
vím, bratří: čas krátký jest, nepozůstává, než aby i kteří pláčí,
jako by neplakali, a kteří se radují, jako by se neradovali, a
kteří kupují, jako by nevládli, a kteří tohoto světa užívají,
jako by neužívali« (I. 7, 29—51).

Pomijitelný je život lidský! Ale patřme na kvítí polní, a
to nám poví o této pomijitelnosti ještě vice; poví nám, že ne

stejná

je doba trvání

života. Každékvítí stejně

dlouho netrvá; některé zhyne jako poupátko, přijde třeba
mráz a spálí je. Jiné vyroste a vykvete, ale některé trvá jen
2—3 měsíce: kvítí na lukách; přijde sekáč a pokosí je. Jiné
kvítí v poli, snad 4—5 měsíců, a přijdou ženci a s obilím po
žnou je. A Jiné, snad na stráních, kam ruka lidská nesahá,
trvá až do zimy. A tak je také nestejná doba života u lidi.
Někteří umírají jako poupátko — malé dítě; jiní déle, jako
ta dcera Jairovo, která zemřela ve 12tém roce; jiní opět déle,
někteří umírají v pozdním stáří, až mráz smrti je ze života
odvolá. Nestejně je dlouhý život lidský. A nikdo nemůže vě
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děti, jak dlouho bude; Kristus Pán praví s důrazem (a opětov
ně to praví): »Nevíte dne ani hodiny.« — A když tedy, m. př.,
nevíme, dlouhý-li bude život náš, brzy-li už budeme odvoláni
na věčnost, zdali pak neplatí nám tak důrazně napomenutí
Paně: »Hledejte tedy nejprve kralovství božiho<? Nebosnad
byste mohli nepřipraveni býti odvoláni a byli byste ztraceni.
hb
Však ještě jednou pohlédněme na polní kvítí ve příčině

pomijitelnosti.
Nehyne všecko kvití stejným způ
sobem.

Některé hyne mrazem jarním neb podzimním, jiné

bývá pošlapáno,jiné posečeno, pokoseno, jiné utrženo, někte
ré podhlodají červi, jiné zdlouhavé hyne suchem neb mokrem
a pod. A tak i u člověka nebývá způsob smrti vždy stejný.
Některý umírá náhle, jako by byl pokosen: umřeli vojáci
v boji, kněží na kazatelnách, učitelé ve škole při vyučování,
rolníci na poli při práci. Jiný umírá ponenáhlu, jako by usy
chal. Některý má život jako podhlodaný červem, zákeřnou
nemocí. Některý býva v životě jako ušlapán, některý hyne
předčasně jako utržené kvítí. Nevíme ani způsobu svého kon
ce. A když tedy tak nejisti jsme stran života na zemi, což ji
ného zbývá, než abychom veškero své doufání skládali na
Boha! Abychom se řídili tím, k čemu vybízí nás Spasitel: »Hle

dejte tedy nejprve království božího!«
II. Než, pohlédněme ještě dále na kvítí polní: hleďme,

v jak různých polohách roste. Některé v polohách nízkých,
v údolí, jiné v poloze vysoké, na stráni; některé roste ve skry
tosti (fialka), jiné na zjevných místech (kopretina); některé
u vod (pomněnka), jiné vsuchých místech (mateřídouška,
slzičky); některé v dobré půdě (chrpa i koukol), jiné v půdě
zcela chudičké (chudobky); některé je pečlivě chováno rukou
lidskou, jiné roste v přírodě vydáno všeliké pohodě. Nemá
všecko kvítí stejnou polohu a stejnou půdu.
A tak je i s lidmi. Jedni jsou povýšeni (císařové, králové,
představení vůbec), jiní zase podřízeni. Jedni jsou v životě na
zjevných místech. ve veřejné činnosti, jiní zase žijí ve skry
tosti, jako ta fialka. Jedni žijí v dobré půdě, v bohatství a
hojnosti, jiní v chudobě, jako ta chudobka.
Nuže, milí př., kvítí roste v poloze a půdě, pro kterou Ji
stvořil Bůh; a my také tak. Nehleďte okem závistivým po jiném;
neříkejte: kdybych byl tím a tím, nebo v tom, onom stavu, žil

bych svatě ... hledejte království božího a spravedlnosti jeho

každý ve svém stavu! Můžete hledati! Máme svaté císaře a
krále, svaté učitele a kněze, svaté rolníky i řemeslníky, svaté
služebné, svaté boháče i svaté chudákya svaté žebráky. V kaž
dém stavu možno hledati království nebeské. Z té příčiny na
pomíná sv. apoštol Pavel v ep. k Efes.: »Protož prosím vás,
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abyste hodně chodili v povolání, kterým povoláni jste, se vší
pokorou a tichostí, s trpělivostí« (4, 1—2).
III. A ještě více učí polní kvítí. Hned při prvém pohledu
vidíme, že nekvete všecko stejnou barvou. Je kvítí červené,
modré, žluté, bílé... různé barvy, každé kvítko svou se skví.
A tak také my lidé nemůžeme všichni stejně všemi ctnost
mi se skvíti. Bůh námdal přece různé stavy, různé schopnosti.
proto každý vynikej těmi ctnostmi, ke kterým jsi povolán:
má své ctnosti mládí, má své ctnosti stáří; má své ctnosti stav
svobodný, má ctnosti své i stav manželů a stav vdovský; kdo
je boháč, vynikej dobročinnosti; kdo učený, vynikej dobrým
poučováním jiných; každý podle hřivny své nechť se skví!
Různá kvítka, různé barvy; různé stavy, různé ctnosti.
Ale podíváte-li se na kvítí polní, shledáte, třeba že růz

nými barvamise skvěje, přecevšecko to kvítí jednu
barvuspolečnou
také má: zelenou;zelenýstonek,ze

lené listí. A tak i lidé jisté ctnosti všichni mají míti. Které
jsou to? Sv. ap. Pavel udává to v ep. k Efes. a praví: »Povo
láni jste v jedné naději povolání svého: jeden Pán, jedna víra,
jeden křest« (4, 4—5). Tedy: jednu víru, jednu naději, lásku
k Bohu všichni mějme!
Tak hledejte království božího a spravedlnosti jeho.
IV. A ještě jednou pohlédnu na polní kvítí, abychom se
poučili. A tu vidím zvláštní věc: jak po smrti všecko se srovná.
Kvete kvítí na lukách, na polích i na mezích; kvete kvítí
v rozmanitých barvách; kvete nádherně i chudě — a přijdou
sekáči a pokosí je; co se s ním stane? Uschne; a když uschne,
všecko se shrabe do jedné hromady, všecko naloží na jeden
vůz, všecko zaveze do jedné stodoly.
Není tak s lidmi? Na světě tolik rozdílů: rozdílů v povo
lání, rozdílů ve stavu, rozdílů v majetku, rozdílů v učenosti —
přijde smrt a všecky srovná: zanesou na jedno místo všecky,
na hřbitov. A na tom hřbitově není mezi nimi rozdílu: leží po
dle sebe stejně boháč i chudák, učený i neučený, pán i sluha;
a kdybyste po letech ty kosti sebrali, nebudete věděti, komu
patřily.
Tak zde na světě. Ale, m. př., život lidský tím se neskončí.
Je ještě jiná částka člověka, mimo tělo, to je duše; je ještě
jiný život, mimo život pozemský, a to je věčnost. Tělo je po
hřbeno, a kde je duše?
Na věčnosti není stejné srovnání! Nebo praví sv. apoštol
Pavel: »Co bude člověk síti. to bude i Žiti;« a Kristus Pán
praví, že každému bude odplaceno podle skutků jeho.
A když tomu tak, zdali není tak vážné napomenutí Pána
Krista: »Hledejte tedy nejprve království božího a spravedl
nosti jeho!«
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Hle, m. př., od kvítí jsme se učili, jak nás vybízi Kristus
Pán. Máte stále kvítí na očích; nezapomínejte na pravdy, kte
ré hlásá, nezapomínejte zvláště na hlavní pravdu učení Páně:
»„Hledejte nejprve království božího!« Amen.
V ČEM HLEDATI KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ.
„Hledejte tedy nejprve království Božího a spra
vedlnosti jeho.“
Mat. 6, 33.

|
V dnešním sv. evangeliu nám tedy sámSpasitel naznaču
je, jaké je naše povolání na světě, v čem máme hledati štěstí:
»Hledejte tedy nejprve království Božího a spravedlnosti je
ho.« My ovšem musíme také jísti a musíme se odívati; proto
poručil také Bůh hned prvnímu člověku: »V potu tváři své
jísti budeš chléb svůj,« t. j. budeš chléb prací si vydělávati;
proto přikázal Pán, abychom o chléb se i modlili: »Chléb náš
vezdejší dej nám dnes.« Ale výhradně jen o tyto věci pečo
vati a na vlastní povolání své zapomínati, je nesprávno; pro
jídlo a pro šat nejsmestvořeni, naše povolání je vyšší:
»Hledejte tedy nejprve království Božího a spravedlnosti
jeho,« praví Pán. Kdo by toho království Božího a spravedl
nosti jeho si nenalezl, běda by mu bylo; byl by na věky
ztracen.

Nastáványní
důležitáotázka:j
Bo
ží hledati,
v čem
je hledati? aktokrálovtví
Nedovedousi všichnina

tuto otázku dáti správnou odpověď; důkazem toho je, že tak
mnozí v tom bloudí. Já tedy tu otázku vezmu dnes v úvahu.
ve

Jak a v čemhledati království Boží“
Je k tomu třeba, abych snad odešel na poušť a tam v přís
né samotě a v přísných postech trávil dny své, jako to činili
svatí poustevníci? Anebo abych snad vstoupil do kláštera a
tam v odloučenosti od světa konal klášterní pobožnosti a pře
depsané služby Bohu a bližnímu, jako to činili svatí mniši?
Anebo abych snad odešel mezi pohany a hlásal jim Kristovu
víru, jako to činili sv. apoštolové a nesčíslní missionáři? Ane
bo abych odešel mezi nevěřící a dal se od nich pro víru
v Krista krvavě mučiti a usmrtiti, jako to mnozí skutečně či
nili, na příklad z poustek na hoře Athos, kteří často odešli
mezi Turky, jen aby od nich pro víru v Krista byli zabiti?
Milí přátelé, toho všeho není třeba. Tak nám není ani ulo
ženo ani třeba hledati království Boží. Království Boží je nám
blíž; sám Kristus Pán důrazně kdysi připomenul: »Hle, krá
lovtví Boží jestiť mezi vámi« (Luk. 17, 21).

342

Neděle čtrnáctá po sv. Duchu.

A kde že je tedy máme hledati?
Jednoduchá odpověď: hledej je každý ve svém povolání, ve
svém stavu. Tak toho žádá Bůh.
Hledte, rozmilí v Kristu, Bůh zřídil na světě různé stavy
a různá povolaní: cisaře a krále, pány a služebniky, rolníky
a řemeslníky, stavy světské a stavy duchovní. A každému

uložil dle povolání jeho jisté povinnosti a od

každého také žádá, aby ty své povinnosti dob
ře plnil. V tom je každému uloženo hledati království Boží.
Krásně tuto pravdu označuje sv. Ambrož. Přirovnává lidi
ke stromům; a praví: >V Pismě svatém máme napsáno, jak

Bůh stromy stvořil. Řekl: »Zploď země dřevo plodné, nesoucí
ovoce podle pokolení svého.« [ stalo se tak.« Tedy rozmanité
druhy stromů jsou stvořeny; a každý strom nese svého druhu
ovoce: dub žaludy a ne hrozny; réva hrozny a ne žaludy atd.
A tak je i s lidmi; rozmanitá povolání jsou a každý dle svého
povolání má nésti ovoce dobré, t. j. má hledati království
Boží a spravedlnost jeho. Císař tedy a panovník ve svém pa
nování; soudce ve svém soudcovství; kněz ve svém kněžství;
rodiče v řádném vychovávání dítek atd.
Podívejme se na svaté — především však podívejme se
na samého Ježíše Krista, jak on toto pravidlo zachovával. Byl
Bůh, ale zároveň také syn člověka, syn Marie Panny — ja
kožto syn byl jí také poslušen a to v úplné míře, jak praví
svaté Písmo, že byl jí »poddán«. Narodil se v národě židov
ském — zachovával tedy i zákon židovský: učiti začal teprve
ve 30. roce; slavil svátky. velikonočního beránka atd. Bylne
beský učitel u věcech víry a proto tuto hlásal; byl vševědoucí,
Stvořitel nebe i země, mohl tedy ovšem poučovati o mnohém
jiném, snad o bylinách, zemích atd. — ale v tom nebyla jeho
úloha.
Tak i všichni svatí. Svatí králové stali se svatými, že plnili
královské povinnosti; sv. matky, že plnily mateřské povinno
sti; sv. panny, že plnily panenské povinnosti, atd., zkrátka,
každý nalezl království Boží ve svém stavu.
Pochybeno je tedy úplně, když někdo stale na jiný stav
se ohlíží a míní, v tom že by nalezl spásu a království Boži,
na svůj stav pak zapominá. Pochybeno jest, když mnich ně
který chtěl by se zabývati jen světskými věcmi a své povin
nosti klášterní by zanedbával; pochybeno by bylo podobně,
kdyby na příklad některa matka zase jen stále myslila na po
vinnosti klášternic a chtěla jen ve stálém rozjímání trvati a
dítky své aby při tom zanedbávala. »Kralovství Boží jestiť
mezi vámi,« volá Pán. Království Boží hledej každý v plnění
povinností svého stavu!
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Že každý má hledati království Boží ve svém stavu, zjev

no i z toho,že Bůh každému dle jeho stavu milo

sti dáva. Bůh dává milost svou králům, aby moudře pano
vali; poddaným jinou milost: aby byli dobrými poddanými;
rodičům, aby dobře vychovávali dítky — ditkám, aby byly
dobrými dítkami; kněžím, aby dobře plnili kněžské povinno
sti atd. [o naznačuje i sám Spasitel v podobenství o hřivnách:
»Člověk jeden jda na cestu, povolal služebníků svých a dal
jednomu pět hřiven, jinému pak dvě a jinému jednu, každé
mu podle zvláštní schopnosti«; a poručil, aby hřivnami těmi
těžili (Mat. 25, 14 ss.). Naznačuje to i svatý apoštol Pavel
v epištole k Efesským; praví: »Jednomu pak každému z nás

dána jest milost podle míry obdarování Kristova... A on dal
některé zajisté apoštoly, některé pakproroky, jiné pak evan
gelisty, jiné pak pastýře a učitele. k dokonání svatých, ke
vzdělání těla Kristova« (4, 7—13).

Jako v těle lidském každý úd má svou schopnost: oko aby
vidělo a ne slyšelo: ucho aby slyšelo a ne vidělo — tak také
Bůh dává lidem milosti podle jich povolání a stavu. Kdo však
chce hledati mimo své povolání království Boží, klame se:
milosti svého stavu zanedbává a pro jiný stav milostí Božích
nemá.
A proto, milí přatelé, to mějte na paměti: ve svém stavu
budu hledati království Boží; kdo jsi otcem neb matkou, při
čiň se, abys byl dobrým otcem nebo matkou; kdo jsi synem
neb dcerou, abys byl dobrým dítkem; kdo jsi mládencem neb
pannou, abys byl svatým ve svém stavu; kdo jsi hospodářem,
abys byl dobrým hospodářem; kdo jsi služebným, abys byl
dobrým služebným.
Tak tedy hledejte království Božího a spravedlnosti jeho

a men.
vše ostatní, čeho potřebujete, bude vám zajisté pak přidáno!
SPRAVEDLIVÝ ŽIVOT.
„Hledejte tedy nejprve království Božího a spra
vedlnosti jeho.“
Mat. 6, 33.

Snad se bude zdáti někomu, kdo jen povrchně přečte
částku dneš. sv. evang., jako by Kristus Pán zavrhoval všeli
kou péči o pokrm a oděv, když praví: »Nepečujte o svůj ži
vot, co byste jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali.« Ale
bylo by to nesprávné pochopení slov Páně. Kristus Pán za

vrhuje pohanské

starání o pokrm a oděv, t. j. takové sta

rání, které zabírá celého člověka, takže zapomíná na duši a
spásu, že slouží pouze té mamončě
a ji věnuje duši i tělo a
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obětuje i svědomí; takové starání je zavržitelno. Pracovati
musíme všichni, každý dle svého povolání, tak to přikázal Bůh;
starati se musíme o pokrm a oděv, jak praví sv. ap. Pavel:
»Kdo nechce pracovati, ať nejí.« ale čiňme to poctivě a ne ne
poctivostmi, jako pohané, a čiňme to tak, abychom při tom
nezapominali na Boha a spásu. »Co jest platno člověku,< praví
Spasitel, »by všechen svět získal, ale na duši své škodu trpěl?
Anebo jakou da člověk výměnu za duši svou?«
Chci dnes promluviti k vám o tom, co Kristus Pán praví
ke konci sv. evang.: »Hledejte tedy nejprve království Božího

a spravedlnosti jeho.« Chci promluviti o spravedlivém

životě. Rád bych vás všech k němu povzbudil. Dvoje vám
k tomu cíli vyložím: že život spravedlivý, t. j. život dle přiká
zání Božích, je 1. nejlepší pro čas života samého a 2. nejlepší
1 pro hodinu smrti.
ve

I. Život spravedlivý je nejlepší pro čas života samého.

Proč? Protože jedině takový život podává člověku sku
tečně štěstí. Někdo mi tu snad bude odporovati a řekne mi:
vždyť vidíme šťastné i takové, kteří nespravedlivě si hromadí
neb nahromadili majetek anebo i ve zlých prostopášnostech
tráví život; ba těm právě se i závidí, že šťastně žijí. Však na
to je lehká odpověď. To štěstí je jen zdánlivé, není skutečné.
V čemnemůže
záleží život
člověka?
ničem pozemském.
p 
zemského
úplně
oblažitiVčlověka;
má-li kdo Nic
mnoho,
chce míti ještě víc, užívá-li hojně, chce užívati ještě víc —
vpravdě není nikdy uplně šťastným; a k tomu trvá mu to na
krátko, plní se slova básníkova: »Štěstí, ty plachý motýlku,
proč prcháš lidem za chvilku!« Štěstí pravé a skutečné prýšti
jen z nitra člověka; záleží v pokoji a spokojenosti. Proto mo
hou býti a jsou i chudáci šťastni a mohou býti a jsou i boháči
nešťastni.
Kristus Pán, učitel božský a původce života, sám tuto
pravdu pronesl. Pravil: »Pojďte ke mně všichni, kteří se lo
potíte a jste obtíženi, a já občerstvím vás. Vezměte jho mé na
sebe a učte se ode mne, neb jsem tichý a pokorný srdcem: a
naleznete pokoj duším svým; neboť jho mé je sladké.« Jako
by řekl: vy všichni, kteří v trampolách tohoto života toužíte
po štěstí, pojďte ke mně a já vám odkryji pramen toho štěstí:
vezměte jho mé na sebe, t. j. zachovávejte má přikázání a tak
naleznete pokoj duše své a pravé štěstí.
Spravedlivý člověk má tento pokoj a toto štěstí. Netiží ho
vina, netrápí ho výčitky svědomí. Hledí čistýma očiina k nebi.
Jestli snad pochybí a chybiti může i spravedlivý, napraví chy
bu a žije dále v lásce Boží. A jestli se ho dotkne kříž, utrpe
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ní, může sice zaplakati pro bolest, ale pokoj svědomí a duše
mu to vzíti nemůže.
Za to člověk nespravedlivý nemůže míti klidu a pokoje
v duši. I když raduje se z toho, co nespravedlivým způsobem
získal, je ta jeho radost kalena výčitkami svědomí; snad snaží
se potlačiti tyto výčitky, snad si vymlouvá soud Boží, snad ra
dovánkami hledí vše to utlumiti — ale úplně toho nesmaže.
»Je krev na této ruce a všechny voňavky Arabie nemohou té
ruky obmýti,« praví básník jeden o ruce nespravedlivé; mů
žeme říci: je zločin na té ruce, jsou slzy na té ruce těch, které
ta ruka poškodila — a nic pozemského těch slzí a toho zločinu
s té ruky nesmaže. Jsi zločinec, volá mu svědomí stále. Nemá
a nemůže míti takový člověk pravého a skutečného štěsti
v čase života svého.
II. Život spravedhvý je nejlepší 1 pro hodinu smrti. Smrt je
velice vážný učitel a praví přímo a bezohledně, jak člověk má
život posuzovati. A teprve v hodině smrti tak mnohý už po
znal, ale pozdě poznal. že jen spravedlivý život dávy člověku
skutečné štěstí.
Pozorujeme nejprve člověka nespravedlivého na smrtel
ném loži. Písmo sv. podává nám obraz člověka takového: Král

Antioch, který vyplenil Jerusalém a zneuctil chrámi svatyni,
ležel smrtelně nemocen v nádherném příbytku; lékaři snažili
se mu pomoci, přatelé snažili se jej utěšovati. Ale v jeho ni
tru byl červ hlodající. Slyšme jeho slova: »Odstoupil spánek
od očí mých a padl jsem. A řekl jsem v srdci svém: v jak ve
liké soužení přišel jsem a v jaké vlny zármutku ... Rozpolní
nám se na zlé věci, které jsem učinil... Hynu zárinutkem ve

likým« (I. Makk. 6, 10—12). Vpravdě, zlá hodina! Minulost
trýzní, přítomnost bez útěchy, budoucnost děsí. Tak je člově
ku nespravedlivému na smrtelném loži.
Zato člověk spravedlivý má klidnou hodinku. Je spokojen,
šťasten, že žil spravedlivě. Na minulost může vzpomínati klid
ně, přítomnost mu podává útěchu, že je v rukou Božích, a bu
doucnost? V té mu kyne raoaostné slovo Páně: »Dobře, služeb
níče dobrý a věrný, že jsi nad málem byl věrný, nad mnohým
tebe ustanovím; vejdi v radost Pána svého.« »Blahoslavení,
kteří v Pánu umírají,« praví se ve Zjev. sv. Jana, »skutky je
jich jdou s nimi.«
Takový jest rozdíl mezi smrtí člověka, který žil nespra
vedlivě, a smrtí člověka. který žil spravedlivě. V té hodince
nejjasněji se jeví, v čem je skutečné štěstí života.
Kněz jeden vykládá ve spise, kde podává různé příhody
svého života, toto: »Seděl jsem u smrtelného lože mladého mu
že, který dobře připraven odcházel na věčnost. Modlil jsem se
s ním. Najednou pohleděl a mne velikýma očima a sáhl po
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mé ruce a rychle šeptal slova: »Teď to přichází.« A vydechl
dvakráte neb třikráte zhluboka a usmíval se jako dítě, když
má krásný sen, a zavřel oči navždy. — Teď to přichází: od
plata radostná za život spravedlivý. A dále vykládá týž kněz:
>Klečel jsem u úmrtního lože své předčasně zemřelé sestry,
která zapasila v těžkých deliriích se smrtí. Když život její po
čal ustupovati smrti, uklidnila se. A náhle počala volati jména
milých zemřelých z naší rodiny a zatleskala rukama jako v já
sajícím dětském úžasu a pravila: »Jak jsou krásní! Jak jsou
krásní!«
Tak umírají lidé, kteří mají čisté svědomí, kteří žili spra
vedlivě.
Dr. v Kr., přeji vám všem, abyste také tak kdysi umřeli.
Ale naučte se hned nyní poznávati pravé štěstí člověka: je to
spravedlivý život. »Hledejte tedy nejprve království Božího
a spravedlnosti jeho!«<Amen.

