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MRTVÝ MLÁDENEC, PLAČÍCÍ MATKA, TĚŠÍCÍ KRISTUS.
„Když se přibližoval ke bráně města, aj, mrtvý
nesen byl ven.“
Luk. 7, 12.

»Pojala pakvšecky bázeň a velebili Boha;« praví se ke
konci dnešního sv. evang. A věru, ten zástup lidu měl všecku
příčinu, aby se zachvěl bázní a sklonil se v úžasu před Bohem.
Zúčastnili se pohřebního průvodu: na marách mrtvola mláden
ce, za marami plačící matka; už takový pohřeb sám dojímá
duši a volá člověku vážné memento, pamatuj na smrt! K ma
rám přistupuje Kristus. a mládence křísí z mrtvých: »Mláden
če, tobě pravím, vstaň.« >| posadil se tento, jenžto byl umřel,
a počal mluvili.«
Bázeň pojala všecky. Viděli zde Syna Božího v jeho bož
ské moci; viděli zde, co člověka každého jedenkráte čeká: ne
jen smrt, ale i vzkříšení. Bázen pojala všecky a velebili Boha,
řkouce: »Prorok veliký povstal mezi námi a Bůh navštívil lid
svůj.«
A každý z nich zajisté až do smrti na tuto událost a po
učení z ní plynoucí pamatoval.
My také, dr. v Kr., neodvracujme se od této události, aby
chom na ni zapomenuli, ale dobře ji uvažme, nebo i pro nás
má mnoho poučného; a poučení dobře si zapamatujme.
Tři jsou, jichž si máme ve své uvaze zvláště všimnouti:
mrtvý mládenec, plačící matka, těšící Ježíš.
Budu o nich tedy dnes uvažovati.
ve

I. »Aj, mrtvý nesen byl ven,« praví se ve sv. evang.
Pohřební průvod má vždy v sobě něco velice vážného;
chtě nechtě upominán bývá člověk při pohledu na pohřební
průvod na slova, která jsou napsana na pomníku kteréhosi
hřbitova: dnes mně, zítra tobě. Takový osud i tebe čeká.
Na hřbitově města Pisy v Italii chová se starý obraz, zho
tovený rukou proslulého mistra. Na obraze spatřuje se krás
ná zahrada: je tu plno kvítí rozkošných barev; vytvořena
jsou krásná stinná loubí, myrta a réva vinou se rozkošně
vzhůru. Ale pohlédneme-li dále na tomto obraze, uzříme plno
rakví dílem prázdných, dílem už uzavřených; a pohlédneme-li
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na obraze vzhůru nad zahradu, uzřime nad ní vznášeti se an
děla smrti, jak rozestirá černá křidla svá jako dva temné
mraky.
Tak vpravdě vypadá naše země. Vyrůstá sice na ní mno
há radost, vykvétá nejedna rozkoš; každého roku probouzí se
země z tuhého zimního spánku, jaro ji osvěží: vidíme pučeti
a rozkvétati květiny, vidíme stromy obalené květem Jako svá
tečnim hávem, vidíme vyrůstati obilí a později zříme zlaté
klásy jeho a krásné ovoce stromů. A přece všecka ta země je
jako veliký hrob; vše, co na ní žije, klesá časem do hrobu.
A také člověku ten osnd určen. »Uloženo jest lidem
umříti,« praví sv. apoštol Pavel.
A jestliže tedy tento osud nám každému nezvratně je ur
čen, bylo by moudré, zavírati před ním oči a nepamatovati na
něj — a to tím více, když víme, co hned dále následuje: soud,
jak dí sv. ap. Pavel: »Uloženo jest lidem umříti, a potom

soud?

Pamatujte tedy, dr. v Kr., na tento osud svůj! »Aj, mrtvý
nesen byl ven,« tato slova dnešního sv. evangelia i na vás se
naplní.
»Mrtvý nesen byl ven, svn jediný matky své,« praví se ve

sv. evang. Ten mrtvý byl ještě mladistvý, mládenec.
Jestliže pohřeb starého člověka budí v nás vážné myšlen

ky, tím vážněji dojímá pohřeb člověka mladistvého. Kdo si
myslí, že je před smrtí jistější, než mládež? A přece, smrt ne
hledí ani na mládí, nehledí na věk lidský vůbec.
V Písměsv. se vykládá, že král Saul nařídil kdysi za vál
ky s Filistinskými sobě i všemu lidu přísný den postní; nikdo
nesměl ničeho pojisti. Králův syn Jonathas však o tomto pří
kazu postním ničeho nevěděl; a když v lese naleznul med,
omočil v něm prut a něco maličko z medu pojedl. Tím pře
stoupil otcovo přikázání, a otec nad ním vyřknul trest smrti:
»Smrtí umřeš, Jonatho.« To zdálo se Jonathovi příliš krutým;
žaloval proto: »Okusil jsem maličko medu a mám umříti?«
(I. Kral. 14, 45).

Což je život lidský. leč trochou medu? A někdo sotva ně
kolik kapek z něho okusí, již je z něho odvolán: Smrtí umřeš!
Tak stalo se i onomu mládenci Naimskému.
Zdali pak z toho neplyne pro nás naučení: nespoléhej na
svůj věk? V žádném věku není člověk jist před smrtí.
Sv. apoštol Pavel píše v ep. k Thes.: »Den Páně tak při
jde, jako zloděj v noci. Nebo když budou říkati: Pokoj a bez
pečnost, tedy rychle přijde na né zahynutí« (I. 5, 2—3). A Spa
sitel sám napomíná: »V kterou hodinu se nenadějete, Syn člo
věka přijde.« »Prolož nespěme,« volá sv. apoštol Pavel dále,
ale bděme!«
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II. Za marami při pohrbu v Naimu kráčela plačící matka.
Měla věru proč plakati; byla vdova a jediného syna
mrtvého doprovázela ke hrobu.
“
Smutno je dětem, když pochovávají rodiče, smutno je otci
i matce, když pochovavají dítě, zvláště, je-li už vyspělé.

Má takovýotec a taková matka, když pochovávají vyspělé

dítě, přece jakou při sobě útěchu?

Ano;atotu: jestlidítě

zbožněvychovali. Když

je vychovali zbožně, když dítě vyrostlo za jich vedení v kázni
a bázni Boží a se světa odešlo v Pánu, pak vědí rodiče, že pro
to dítě vykonali, co mohli nejlepšího. Ta útěcha je při pohřbu
dítěte nesmírně potěšuje: a oni sami v hodinu smrti své bu
dou také radostně v této příčině moci hleděti soudu Božímu
vstříc.

A z toho plyne pro vás, rodičové, vážné načení: vychová
vejte zbožně dítky: Vychovávejte je ve víře, vychovávejte je
v mravech. Tím dáte ditkám nejkrásnější dědictví pro čas
i věčnost, tím i sobě uchystáte útěchu pro odchod z tohoto
světa.
IL.

K plačící matce v Naimu přistoupil Kristus a potěšil ji,
jak se byla ani nenadála: vzkřísil jí syna. »Neplač,« pravil jí;
a pak obrátil se k maráma pravil: »Mládenče, tobě pravím,
vstaň!« A vzkříseného mládence daroval mateři.
Což pro nás, když želíme nad smrtí někoho milého, anebo
když sami v úzkostech na svou smrt pomýšlíme, nemá Spa
sitel útěchy“
Ano, má. A sice tutéž útěchu, kterou měl pro onu plačící

matku: útěchu

vzkříšení.

»Já jsem vzkříšenii život,«

praví sám, »kdo véří ve mne, byť také umřel, živ bude« (Jan
11, 25). A jindy pravil Spasitel: »Přichází hodina, v kteroužto
všeichni, kteří v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího; i pů
jdou, kteří dobře činili, na vzkříšení života, kteří pak zlé či
nili, na vzkříšení soudu« (Jan 5, 28—29).
Dobře si všimněte, co Spasitel praví. Útěcha vzkříšení
není pro všecky; jen pro tv je, kteří dobře činili.
A z toho již vyplývá vážné poučení: čiňme dobře, buďme
živi spravedlivě! Jen tak budeme si moci činiti naději, že bu
deme míti kdysi vzkříšení radostné, a že vespolek se svými
milými v lepším životě se shledáme.
Sv. ap. Pavel píše v ep. ke Kor.: »Kde jest, ó smrti, osten
tvůj?« (I. 15, 55). Pro ty, kteří jsou věřící a spravedliví, smrt

nemá toho ostnu, jaký v ní bývá jinými shledáván; naopak je
jim jen branou do života lepšího.
Nuže, dr. v Kr., pamatujte na dnešní sv. evangelium a na
poučení z něho plynoucí! Nezavírejte očí svých před smrtí,
budte pamětlivi, že každého včku můžete býti odvoláni. Pa
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matujte na Spasitele svého, který i vám ve příčině smrti po
dává útěchu, a přičiňte se, abyste všichni měli jedenkrát ra
dostné zmrtvýchvstání. Amen.
CO JE SMRT.
„„A4j,nesen byl ven, syn jediný malky.“
Luk. 7, 12.

Církev svatá zavádí nás v dnešním svatém evangeliu
k průvodu pohřebnímu. Když Kristus Pán vcházel do města
Naim, »aj. mrtvý nesen byl ven, syn jediný matky, a ta vdova
byla; a zástup města mnohý s ní.« Kristus Pán vzkřísil syna
matce. »Mládenče, tobě pravím, vstaň!« I posadil se, kterýž byl
umřel, a počal mluviti. I pojala bázeň všechny a velebili Boha,
řkouce: »Prorok veliký povstal mezi námi a Bůh navštívil lid
svůj.« Ovšem vzkříšení toho mládence byl veliký div, a nový
důkaz, že Kristus byl Syn Boží.
Než, tato událost má v sobě ještě mnoho jiného poučného.
Na prvním místě, když jsme přivedení k těm marám, na kte
rých odpočívá mrtvý mládenec, vtírá se nám otázka: co je
smrt? Že i takové mládí ničí a sklacuje do hrobu!
Budu dnes o této otázce rozjímati a dá Bůh, že k vašemu
poučeni.
*

Co je smrt?
1. Svatý apoštol Pavel odpovídá na to: smrt je nepřítelky
ně člověka (|. Kor. 15, 26). V jakém ohledu nepřítelkyně?
V tom ohledu: že člověku loupí, co má na světě nejdražšího,
život; že roztrhává svazky, které jsou na světě nejmilejší.
svazky lásky: mezi dětmi a rodiči, mezi manželem a manžel
kou, mezi bratry a sestrami a pod.; že nešetří nikoho: ani mla
dého ani starého, ani chudého ani ctnostného; a zvláště: že
přepadává často člověka náhle, kdy se toho nenaděje. »Mladý
může a slarý musí,« říká se. Mladý může; doklad toho máme
ve dnešním svatém evangeliu: mládenec, tedy člověk mladič
ký, nesen byl mrtvý ke hrobu; kdež by se byla matka, která
ho chovala s takovou láskou a ke své útěše, nadála, že ho
mrtvého uloží na máry; a kdež by se byl nadál on sám, mlá
denec, že smrt mu tak blízka! Starý musí — smrt každého si
připraví, i kdyby se zdálo, že sebe déle váhá. Četl jsem o jed
né stařence, devadesátileté, že si myslila, že smrt na ni zapo
mněla. Snášívala ve stáří, jak bývá, mnohé těžkosti, a prosí
vala o smrt; a smrt jako by zúmyslně nechtěla přijíti. Stařen
ka ve své prostotě myslila, že Bůh na ni opravdu zapomněl.
Ale nezapomněl, a nezapomněla smrt. Kdysi vyšla stařenka do
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polí — pojednou přepadla ji mdloba, stařenka klesla a
skonala.
Smrt je nepřítelkyně člověka, přepadá často, kdy se toho
člověk nenaděje. Co z toho vyplývá? To, milí přátelé, buď

me opatrní,

Sám Kristus k tomu vybízí: »Bdětežtedy, po

něvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijde (Mat. 24, 42).
Jakým způsobem bditi, jak se ochrániti, aby nás smrt neoče
kavaně nepřepadla? Jednoduchým způsobem: buďme na ni
stále připraveni! Tak to doporučuje Kristus a tak to činili
svatí. Vykládá se ze života sv. Vincence Paduánského, že kdysi
jeden klášterní bratr mu podal psaní, aby si je přečetl, než je
odešle. Je totiž v klášteřích mnohých předpis, že než kdo ode
šle psaní, musí je dáti svému představenému přečísti. V tom
psaní psal onen bratr, že klášter jich bezpochyby brzy za
stihne veliká ztráta, že totiž ztratí milovaného svého duchov
ního vůdce Vincence, protože je už chorý a slabý. Svatý Vin
cenc četl to a myslil, že asi klášterní bratr chtěl ho tímto způ
sobem upozorniti na blízkou smrt; i pravil mu: »Milý bratře,
není třeba mne upozorňovati na smrt — jsem na ni dávno již
připraven a den ze dne, než jsem kdy ulehnul, jsem se na ni
připravoval'«
Buďte také připraveni, milí přátelé; je v tom moudré pra
vidlo, ale nejen pravidlo, nýbrž i rozkaz Páně: »I| vy buďte
připraveni, nebo v kterou hodinu se nenadějete, Syn člověka
přijde« (Luk. 12, 40). A když budete připraveni, pak osten ne
přátelství smrti bude zlomen. jak volá svatý apoštol Pavel,
který ovšem na smrt byl také vždy připraven: »Kde jest, ó,
smrti, osten tvůj?« (I. Kor. 15, 55). Pak smrt nebude vám tak
děsnou nepřítelkyní, i když náhle přijde.
2. Smrt je učitel. Káže velice důrazně, třeba by se zdálo,

že ústa její jsou němá a zandklá. A čemu učí? Jak máme
žíti! Už pohané toto pravidlo znali; vždyť je znám příklad

o mudrci Ženonovi, jak se kdysi tázal věštců, co má Činiti,
aby vedl život ctnostný; bylo mu odpověděno krátce: »Ze
ptej se mrtvých!« Ano, smrt nás velice důrazně učí, jak máme
žíti. Smrt jako by nám znova vždy připomínala, co pravil kdysi
Kristus Pán: »Co jest platno člověku, by všechen svět získal,

©alenasvé
duši
škodu
trpěl«x;
jako
byznova
volala
slov
Páně: »Hledejte tedy nejprve království Bižího a spravedlno
sti jeho!«
Smrt učí žíti! Četl jsem z velkoměstského života o jedné
dámě, že se oddala víru všeho rozpustilého života; pro zábavu
chodila i do spolku, kde prováděli všeliké pověrčivé věci:
klepot stolů atd., ve kterém prý mluví duchové. Byla dost
pověrčivá, jak to mnohdy bývá i mezi vzdělanějšími lidmi
a zvláště i u nevěrců; a kdysi otázala se také duchů: kolik let
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Bolí

ještě bude žíti? Stůl klepl jednou. Jeden rok tedy, řekla si
dáma; jen jeden jediný rok! Odešla ze shromáždění zrovna
uděšená, ač se přemáhala, aby nedala na sobě ničeho znáti.
Jen jeden rok! A tu se obrátila. Šla do kostela, připravovala se
na svatou zpověď, zpovídala se, přijímala a byla ctnostně a
zbožně živa; nechtěla ztratiti život věčný! A hle: rok uplynul,
ale smrt jí nepřinesl. Byla živa dále. A tu jí známé přítelkyně
blahopřály a zvaly zase k dřívějším rozpustilostem: »Teď
můžeš zase znovužíti, jak jsi žila, nemusíš se už ničeho báti!«
Ale ona odpověděla: »Nikoli! Nevrátím se k dřívějšímu, ale
budu dále živa tak, jak jsem nyní začala. Smrt mne naučila
žíti.« Hle, smrt je vpravdě učitelkou života. Poslouchejme
ji a nebudeme vpravdě toho litovati.
3. Smrť je spánek. Tak to naznačil sám Kristus Pán. Když
vešel do domu knížete [aira, kde měli mrtvou dceru, pravil:
»Neumřela dívka, ale spí.« A že je smrt spánek, patrno ze
skutků Páně: vzkřísil onu dceru Jairovu, vzkřísil mládence
Naimského (jak jste dnes slyšeli ze svatého evangelia), vzkří
sil Lazara, a jiné — a také nás jedenkráte vzkřísí k novému
životu, na vždy těla naše nezůstanou mrtvá v zemi. »Přichází
hodina,<«praví sám Kristus, »kdyžto mrtví uslyší hlas Syna Bo
žího, a kteří uslyší, živi budou« (Jan 5, 25).

Je tedy smrt skutečně spánek. Je to pravda velice vážná,
ale také velice oblažující a potěšující. Smrt spánek! Když
tedy nám někdo zemře, netruchleme tak přes příliš — zase
bude živ! Jako by i k nám, k marám našim, přistupoval vždy
Kristus, když někoho neseme ke hrobu, a těšil nás, jako těšil
vdovu ve dnešním svatém evangeliu: »Neplač!« a jako těšil
sestru Lazarovu: »Vstane zase bratr tvůj«; vstane zase syn
tvůj, dcera tvá. Poslouchejme útěchu svého Spasitele! A také
když nám přiblíží se smrt, rozpomeňme se i my, že smrt, jež
nám nastane, bude spánkem. abychom nepoddávali se tak
zoufalému zármutku, že všecky milé opouštíme.
To je tedy smrt: nepřítelkyně člověka — ale nepřátelství
její můžeme zlomiti, když se na ni připravíme; učitel života,
spánek.
Nechť. milí přátelé, z těchto pravd dostane se vám útěchy
podobné, jaké se dostalo vdově z dnešního svatého evangelia,
když jí Kristus vzkřísil syna mrtvého! Amen.
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PROČ SE MNOZÍ SMRTI BOJÍ.
„idyž pak se přibližoval k bráně města, aj,
mrtvý nesen byl ven.“
Luk. 7, 12.

Co se přihodilo v městečku Naim, když Kristus Pán do
něho vcházel, že totiž mrtvý nesen byl ven, ke hrobu, přihází
se až dosud i u nás, v městech a dědinách, přihází se na ce
lém světě. Smrt všude vládne, všude vybírá si kořisti. Ani
z nás nikdo smrti neujde, také nás jednou onesou ke hro
bu. Mnozí lidé smrti nesmírně se děsí. Už pouhávzpomínka na
smrt některého člověka zachvacuje velikou |bázní; mnohý
člověk bojí se o smrti i mluviti, mnohý bojí se na mrtvého
patřiti — bývá vždy zachvácen hrůzou.
Proč se mnozí smrti bojí? Smrt má ovšem do sebe něco
trpkého i hrozného; ale když zkoumáme, proč se mnozí smrti
bojí, nalezneme vlastně trojí příčinu této bázně: 1. nedosta
tek víry, 2. nedostatek naděje, 3. nedostatek lásky.
A o tom trojím budu vám dnes mluviti.
*

1. Mnozí bojí se smrii pro nedostatek víry. Jsou takoví lidé,
že nevěří v nebe, nevěří v život věčný, ba nevěří snad ani
v Boha. Míní, že člověk umírá jako zvíře; smrtí že se sčlově
kem vše skončí. Takový člověk nevěrec když umírá, má ovšem
smrt trpkou; a smrti vůbec se děsí. Vždyť smrtí má býti na
věky zničen (jak totiž si myslí), smrtí má býti na věky zba
ven všeho, i právě života! A to mu činí smrt děsnou. I červiček

maličký se smrti brání; podívejte se, jak zápasí, když je
usmrcován — a nemá přece rozumu, jen z přirozeného pudu
se brání. Což potom člověk, který má rozum, který dovede
o smrti přemýšleti! Smrt nevěrcům je opravdu trpká a také
děsna. Mnozí nevěrci říkají, že nebojí se smrti; říkají tak ústy,
ale srdce jejich dávno mluví jinak. Jeden z největších nevěrců
a popiráčů Boha byl známý muž z dob revoluce francouzské,
Mirabeau; zemřel roku 1791. V životě svém natropil se mnoho
zlého, zvláště šířil nevěru, jako by nebylo Boha a jako by ne
bylo ničeho po smrti; stavěl se, jako by se smrti nebál. Ale
smrt přišla. Z rána toho dne, když zemřel, pravil k svému
lékaři: »Dnes, milý příteli, zemru. Když člověk dospěje až
k
aby se
voňavými
vodič]
ami,
abytomu,
v té pak
vůni nezbývá.
upadl d nežánku,
ze omyl
kterého
už se nikdy
nepro

budí.« Tak mluvil; aleklidný s spánek nepřicházel. Ani voňavé
vodičky, ani hudba, ani věnce z květin krásných nemohly ho
zbaviti hrozné trýzně duševní, že smrt mu nastává. Konečně
žádal od lékaře jedu, aby byl rychle zbaven všeho. Ale lékař
jedu mu nepodal. I počal zuřivě volati: »Už toho nesnesu! Silu
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bych měl pro sta let, ale odvahy nemám ani pro okamžik!«
Divoce se ohlížel — a konečně nastal hrozný zápas smrtelný;
v zoufalství a za hrozného úpění vypustil duši. — Neměl víry:
smrt byla mu tedy hroznou.
2. Mnozí bojí se smrti pro nedostatek naděje. Jaké naděje?
Naděje na život věčný, na věčnou blaženost. Mají svědomí
stižené mnohými hříchy, a proto po smrti nečeká je nebe,
nýbrž vččné zavržení; a proto smrti se bojí. Jest také pocho
pitelno, že tomu, kdo má svědomí stižené hříchy, smrt je hroz
ná; komu chtělo by se do zavržení! Když jsem vám uvedl pří
klad z doby revoluce francouzské o muži, který neměl víry,
jak mu byla smrt hrozná, uvedu vám příklad o podobném
muži francouzském, který zase neměl naděje. — Byl to —
znáte zajisté jeho jméno — Voltaire. Rozhlašoval také v životě
svém nevěru; ba, rouhával se i hanebně Bohu. Bylo to 25. úno
ra 1758,kdy pronesl k svému příteli d Alembertovi v dopise
tento rouhavý výrok: »Za dvacet let bude míti Pán Bůh na
vždy pokoj.« to znamená: za 20 let nebude už nikdo v Boha
věřili a o Boha se starati. Šířil nevěru a vydával se za ne
věrce — ale toho Boha, o kterém říkal, že v něho nevěří, přece
se bál; svědčí o tom jeho smrt. Bylo to právě 20 let po onom
rouhavém výroku, jejž jsem vám uvedl, kdy zachvácen byl
Voltaire chrlením krve. Právě 25. února 1778 lékař prohlásil
mu, že mu není pomoci. »Pomozte mně,« volal rouhač. »Nemo
hu,« odpověděl lékař; »proti smrti není léku.« Tu počal Vol
taire zuřiti a volal zoufale: »Teď jsem opuštěn od Boha i od
lidí!« I válel prý se zoufale po lůžku a rozdíral si nehty ob
ličej. Volal po knězi. Ale kněz nebyl k němu připuštěn, pro
tože přátelé jeho tomu zabránili. Nemohl dojíti svátostného od
puštění a svědomí měl tak hrozně obtižené. Běsnil zrovna hrů
zou v poslední chvíli. V posledním okamžiku prý volal: »Ďá
bel je tu, vidím ho, peklo vidím!'« A tak zoufale skonal. Proč
měl tak hroznou smrt, proč se smrti tak hrozně děsil? Protože
měl nedostatek naděje na život věčný, t. j. na nebe. Věděl, co
ho po smrti čeká. Říkal v životě, že nevěří v Boha, nevěří
v život po smrti — ale Boha se bál a bál se i smrti.
Uvedu vám proti tomuto příkladu příklad jiný, příklad
o ženě zbožné. která měla
naději na život věčný. V Ka
nadě roku 1642 přijala svobodná dívka jedna křest svatý.
Žila velmi zbožně a vážila si toho, že poznala Krista a stala se
údem jeho církve. Po nějaké době po sv. křtu onemoenčla;
nemoc byla smrtelná. Lékař ji těšil, aby se nebála. že není žád
ného nebezpečí, že tato nemoc nevede k smrti. Když odešel,
obrátila se nemocná ke přítomnému knězi a tázala se: »Otče,
ví lékař, že jsem křesťanka?« Ví, odpověděl kněz. »Ale proč
pak mne tedy těší, abych se nebála, že umru? Co pak nevím,
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jako křesťanka, že Bůh je můj otec? Proč bych se bála k to
muto Otci odejíti?« A v této útěše také setrvala až do konce.
Hle, měla čisté svědomí, měla tedy naději na život věčný, a
proto nebála se smrti.
5. Jsou však lidé, kteří mají víru, i také mají naději na
věčnou blaženost, že spravedlivě snaží se žíti a doufají v mi
lost Boží; a přece smrti se bojí. Co jim schází? Proč se bojí“
Maň nedostatek lásky, lásky k Bohu, lásky k Ježíši Kristu. Jsou
srdcem příliš přirostli k tomuto pozemskému životu a neradi
by ho ztratili — a proto bojí se smrti, která jim život pozem
ský ukončí. Jsou snad srdcem přirostlí k těm, které na světě
milují, snad k dítkám neb jakýmkoli příbuzným, jsou snad
i přirostlí k majetku — a proto strachují se smrti, která je
ode všeho odloučí. Lidé tito mají nedostatek lásky k Bohu.
Nemilují Boha z celého srdce svého, ze vší mysli své a ze vší
síly své. Milují život svůj pozemský, aneb přátele své, aneb
majetek svůj více nežli Boha; kdyby Boha milovali nade
všecko, rádi by k němu odcházeli, nebáli by se smrti. Ale
Kristus Pán praví: »Kdo miluje otce neb matku více nežli
mne, není mne hoden: a kdo miluje syna neb dceru více nežli
mne, není mne hoden« (Mat. 10, 37). Boha musíme milovati
nade všecko!
Hle, jak umírají blaženě a jak se na smrt těší všichni ti,
kteří mají opravdovou, plnou lásku k Bohu! Král David
praví v žalmu 41.: »Žíznila duše má po Bohu silném, živém:
kdy že přijdu a ukáži se před tváří Boží?« (3). Sv. apoštol Pa
vel v epištole k Filipp. krásná slova napsal: »Žádost mám
rozdělen býti a býti s Kristem« (1, 23); a v epištole k Řím.
praví: »Nešťastný já člověk, kdož mne vysvobodí z těla smrti
této« (7, 24). Sv. Terezia
říkávala: »Umírám (t. touhou),
protože neumírám!« Sv. Augustin
modlil se: »Vim,ó Pa
ne, že žádný smrtelník Tebe neuzří, dokud žije. Nuže, nechej
mne umříti, abych Tebe viděl! Nežadaš-li jiného. leč abych
umřel, rád tuto podmínku přijímám. S Bohem, vy lesy a háje,
s Bohem, vv hory a doliny, s Bohem, vy zahrady a jezera, co
na tom, když vás více nebudu viděti, když na věky za to budu
moci patřiti na Toho, kterýž vás stvořil.« Krásné a povzbuzu

jící jest, co se vykládá o poslední hodince hraběte Stolber

ga, který byl původně protestantem, ale pak stal se horlivým
katolíkem. Jeho dítky podávají o tom zprávu. »Řekněte mně,«
tázal se lékaře, »skonám už přece zítra nebo pozítřku?« Lékař
odpověděl: »Vaše živá víra, pane hrabě, a vaše vřelá touha
uzříti Boha, dovolují mně. abych vám řekl, že ještě dnes před
přlnocí budete vykoupen.« — »Bohu diky!'« zvolal na to ra
dostně šlechetný muž: ujal pak lékaře za ruku a pravil: »Dí
ky! Díky! Děkuji vám z celého srdce! Pochválen buď Ježíš

16

Neděle patnáctá po sv. Duchu.

-=

F

Kristus!'« Hlava mu poklesla a po několikerém tichém vzdech
nutí skonal — odešel k Bohu, kterého tolik miloval!
Hle, milí přátelé, to jsou tedy příčiny, proč se mnozí smrti
bojí: mají nedostatek víry nebo naděje nebo lásky. Co pak
nám schází? Má někdo z nás nedostatek víry? Víru můžeme
míti pevnou, vždyť nám ji podal Syn Boží! Má někdo nedosta
tek naděje? Na tobě samém záleží, abys si naději upravil,
opatři si čisté svědomí. Má někdo nedostatek lásky? Ó, jen
rozjimej, jak Bůh tebe miluje, s jakou láskou Syn Boží za
tebe se obětovali Modleme se, bratří, aby v nás Bůh víru, na
ději a lásku rozmnožiti ráčil, abychom smrt svou mohli vítati
a těšiti se na ni jako na posla, který nás uvede do života věč
ného. Amen.
SMRT SPRAVEDLIVÝCH KRÁSNÁ, HŘÍŠNÝCH HROZNÁ.
4),

mrtvý nesen byl ven.“

Luk. 7, 12.

Co sc přihodilo s mládencem Naimským, o kterém vykládá
dnešní sv. evangelium, že totiž zemřel a mrtvý nesen byl
ven, přihodí se, drazí farníci, jedenkráte i s každým z nás.
Všichni zemřeme. Mládence Naimského vzkřísil sice Kristus
Pán k novému životu v tomto světě, čehož my čekati nemů
žeme; ale i nás zase vzkřisí Pán v den soudný k životu včěč
nému.
Při té smutné jistotě, že všichni zemřeme, jedna jest věc,
na které nejvíce záleží: abychom zemřeli šťastně, smrtí spra
vedlivých. Zemřeme-li smrtí spravedlivých, budeme na věky
blaženi; zemřeme-li hříšní, budeme na věky nešťastni. Proto
třeba, abychom již nyní pamatovali na smrt, abychom na smrt
se připravovali.
Rád bych vás k této nejvýš důležité, ale také mnoho za
nedbávané věci povzbudil; a proto budu vám vykládati v dneš
ní řeči své, jak
1. smrt spravedlivých jest krásná.
2. smrt hříšných hrozná.
*

I. Smrt spravedlivých jest krásná.
To praví už Písmo svaté. »Drahá jest před očima Hospo
dinovýma smrt svatých jeho«, praví žalmista Páně (115, 15);
a moudrý Sirach dí: »Tomu, kdož se bojí Pána, dobře bule
v nejposlednější čas, a v den skonání svého požehnán bude«
(1, 13).

Proč je krásná smrt spravedlivého? Ze dvojí příčiny:
vzpomíná s radostí na to, co vykonal, a na to, co ho v budouc
nosti čeká.
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Jak blaží člověka spravedlivého při

smrti všecky správně vyplněné povinnosti v životě, jak těší
jej všecky skutky dobré, jež prokázal! Otec a matka, kteří
vždy zbožně živi byli a dítky své zbožně vychovali, umí
rají klidně a blaženě, nebo vědí, že vykonali svatou povin
nost svou; mládenec a panna, kteří umírají zachovalí, těší se
při smrti převelice z toho, že se uchovali čistí; bohač, který
podporoval chudáky, jak se při smrti raduje ze svých skut
ků — má je schovánv pro věčnost; chudák, který snášel trpě
livě své kříže, těší se nevýslovně z 'oněch křížů, kterými
rásledoval svého Pána.
Velice oblažuje spravedlivé při smrti vzpomínka na to, co
vykonali. Proto mají smrt krásnou.
2. Ale krásnou smrt mají i proto, že s radostí vzpomínati

mohou,co po smrti

je čeká.

Co čeká spravedlivého po smrti? To, co slíbil Kristus Pán:
»Služebníče dobrý a věrný, vejdi v radost Páne svého« (Mat.

25, 21).

Ano. v radost Pána vejde spravedlivý po smrti. Na nebi je
z příchodu duše spravedlivé radost převeliká. Raduje se Bůh
Otec, který duši stvořil, že přichází neporušená; raduje se Bůh
Syn. který ji vykoupil, že krev jeho nebyla pro ni vylita na
darmo; raduje se Duch svatý, který duši onu posvětil na křtu
svatém, že posvátné roucho svatební si zachovala. Radují se
andělé — radují se svatí.
V zápiskach dějů kláštera cisterciackého v Clairveaux vy
kládá se tato událost. Kněz jeden z tohoto řádu byl těžko
nemocen a blízko smrti. Tu jedné noci měl opat kláštera po
divný sen. Zdálo se mu, že je v kostele klášterním, a že tam
vidí dva mládence, kteří sypaji na dlážku kvítí: růže, lilie,
fialky a jiné květinky, tak že dlážka kostelní byla jimi pře
krasně poseta. Opat všecek udiven praví: »Co tu činíte, mlá
denci? Což nevite, že řád nám přikazuje největší jednodu
chost ve všem. i v kostele? Proč rušíte tuto jednoduchost a
zavádíte novoty do našeho kůru?« Mládenci pak odpověděli:
»Nediv se a nepřekážej nám v tomto ozdobování vašeho kůru.
Nebo budeme právě nyní v nebeském kůru slaviti radostnou
slavnost nového svatého a my, andělé, nesmírně se z toho ra
dujeme a přípravy k té slavnosti chystáme.« V tom opat pro
citnul. Nebo právě zazněl v budově klášterní zvonek, který
dával bratřím znamení, že někdo z bratří umírá. Opat rychle
spěchal k nemocnému bratru, který vždy býval svatě živ, a
který právě skonával. Odporučoval, žehnaje jej sv. křížem,
duši jeho Otci nebeskému, a byl pevně přesvědčen, že tento
umírající jest oním svatým, k jehož přijetí na nebe andělé —
Jak ve snu viděl — činili přípravy.
2-111-2

18

Neděle patnáctá po sv. Duchu.

Ano, krásná jest smrt spravedlivého! Nebe se raduje —
ale i umírající se může radovati. »Služebníče dobrý a věrný,
vejdi v radost Pána svého!« Jaká to nesmírná radost, vejíti
do nebe! Jaká radost, shledati se s Bohem Otcem, který nas
tolik miluje, s Bohem Synem, který z lásky k nám na kříži
vykrvácel, s Bohem Duchem svatým, který nás posvěcoval!
Jaká radost, shledati se s Matkou Páně! Jaká radost, sejiti
se s anděly a svatými! Jaká radost, vejíti do nesmírné, věčné
blaženosti! "uto radost nevýslovnou očekávati může umírající
spravedlivý. Neni vskutku smrt spravedlivého nevýslovně
krásná? Nevybízí vás, přátelédrazí, toto uvažování, abyste
se přičinili ze všech sil, bystei vy měli kdysi smrt krásnou“
Nebo každému z nás usouzeno jest jednou zemříti!
II. Ale obraťme se nyní ke smrti člověka hříšného; jaká
že tato jest? Nevýslovně hrozná!
1. Nač může, především, vzpomínati umírající hříšník?

Načjiného, než na hříchy:

A jak jej ty hříchy tlačí! Nezdárného syna a nezdárnou
dceru, kteří v životě rodičům svým tolik zármutku způsobili
a snad je i týrali, každé slovo a každý skutek zlý, jejž vy
konali proti rodičům, pálí na duši jako žhavý uhel, nebo
raví Písmo svaté: »Zlořečený, kterýž nectí otce svého a mat
ky

(5. Mojž. 27. 16). Lakomce a podvodníka, který imnnohépři

pravil o majetek a svedl na žebráckou hůl, pálí jako oheň slzy
nešťastných, jež do záhuby uvedli, neboť praví Duch svatý:
»Zdaliž slzy vdovy nevstupují na líce a křik její na toho, kte
rýž je vyvádí? S líce zajisté vstupují až do nebe!« (Sir. 535,

©svou
18—19.)
Nezdárného
křesťana,
který
zapíral
vživotě
víru
a Spasitele svého, ó, jak trýzní v hodinu smrti svědomí,
neboť pravil Pán: »Kdož by zapřel mne před lidmi, zapřím(
i já ho před Otcem svým, kterýž jest v uebesích« (Mat.
10, 33).

Je tomu právě 100 let, co zločinec jeden, jménem Collot
de Herbois, který za času revoluce francouzské mnoho a mno
ho nevinných dal usmrtiti, vypovězen byl po mnohém tyran
ství do francouzské osady v jižní Americe, Cayenny. Zde brzy
onemocněl; a v bídě své a v bolestech smrtelných
počal
zou
fale volati k Bohu o pomoc: »Bože můj, je možno, abych ještě
mohl doufati v odpuštění za své zločiny?« Voják, který u něho
stál, tázal se ho: »Co voláte nyní k Bohu, když jste se mu
dříve posmíval a jej zapíral?« Načež nešťastný odsouzenec
pravil: »Příteli, ústa má oklamávala jen srdce, když jsem
Boha zapíral.« A dále volal zoufale: »Přiveďte mné někoho,
kdo by mně pomohl a zbavil mne strašné trýzně. která mne
sežírá!« Poslali pro kněze; ale než kněz přišel, nešťastník byl
mrtev.
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Smrt hříšného je hrozná, nebo vzpomínati může umíra
jící hříšník jen na své hříchy.
2. Ale vzpomínati může a musí i na to, co jej
po

smrti čeká.

Co jej čeká posmrti? Což jiného, než slova Spasitelova:
Odejdi ode mne do ohně věčného!
Ano, jak si kdo ustele, tak si lehne. Kdo si ustele v pekle,
v pekle bude odpočívati.
Není toto pomyšlení na hroznou věčnost pro umírajícího
člověka hříšného nejvýš děsné? Smrt mu bude počátkem
věčné, nevýslovné muky, věčného zavržení!
A proto, přátelédrazí, starejme se již nyní, abychom smrt
měli spravedlivou! Jak toho docílíme? otáže se snad mnohý.
Buďme spravedlivě živi — toť jediná rada. Nebo jaký život,
taková smrt: »Konec bude podle skutků jejich«, praví sv.
apoštol Pavel (II. Kor. 11, 15). Co kdo seje, to bude i žíti:
»Kdo skoupě rozsívá,« praví tentýž sv. apoštol, »skoupě i žíti
bude: a kdož rozsívá v požehnání, z požehnání i žíti bude«
(IT. Kor. 9, 6).

Nespoléhej se nikdo z vás, že čas jest na spravedlivost až
při smrti. Jaký to nesmysl! Při smrti chtíti začínati spravedli
vý život! Jestliže přijal Pán na milost lotra umírajícího na
kříži, a slíbil muráj, stalo se to proto, že lotr teprve v poslední
chvíli Pána poznal a nesmírně byl dojat, když viděl. jak Syn
Boží na kříži krvácí a trpí — a v tomto dojmu obrátil se
k Pánu; my však známe již Spasitele svého — a z nás nikdo
nebude skonávati vedle umírajícího Spasitele, aby lak dojat
byl, jako onen lotr. A proto nespoléhej se nikdo na poslední
chvíle svého života. Ne nadarmo pravil Kristus Pán: »Buďte
připraveni, nebo v kterou hodinu se nenadějete, Syn člověka
přijde« (Luk. 12, 40).

Končím prosbou upřímnou: Abys nás ve svaté službě své
posilniti a zachovati ráčil, Tě prosíme, uslyš nás! Amen.
OD ČEHO ZÁVISÍ ŠŤASTNÁ SMRT.
„Když pak se přibližoval ke bráně města, aj,
mrtvý byl nesen ven.“
Luk. 7, 12.

Pán Bůh má všeliké kazatele. Na předním místě jsou to
ovšem biskupové a kněží, kterým přímo platí rozkaz Páně:
»Učte všecky národy — kažte evangelium všemu slvoření.«
Dle úřadu svého biskupové a kněží káží. Kde třeba, kněz řádně
ustanovený za duchovního správce. pozve si i misionáře, aby
se lidu hlásala pravda Boží.
2+
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Ale také jiné misionáře posílá Bůh sám mezi lid, aby ká
zali. Jaké misionáře? Rozmanité příhody; někdy i nemoc, ně
kdy 1 smrt. V dnešním sv. evang. se čte, že když Kristus Pán
vcházel do městečka Naim. když se přibližoval ke bráně mě
sta, mrtvý byl nesen ven. My sami často také jsme už viděli,
že mrtvého nesli ke hrobu: a když jsme viděli, ten zjev sám
zaklepal nám na srdce a připomínal: memento mori — pama
tuj, že také tebe tak jedenkráte ponesou.
Nuže, když i nás také jedenkráte ponesou kc hrobu, když
i nám jest jedenkráte umříti: podívejme se dnes té smrti do
očí a zeptejme se vážně: od čeho pak závisí, abychom měli
šťastnou smrt? Ta otázka je zajisté velmi důležitá, a já budu
tedy dnes o ní rozjímati.
.

Od čeho závisí, abychom měli šťastnou
smrt?
I. Zavisí snad od toho, v jakém stáří kdo zemře?

Není ovšem samo o sobě lhostejno, v jakém věku kdo ze
mře. Každý rád je živ. [ červíček se smrti brání. A smutně do
jímá, když někdo zemře v mladém věku Je to smutné:
1. pro něho. Tak mladý, a už má zemříti! Jak se ne
rad loučí s životem! Četl jsem o jednom studujícím. který
vedl hýřivý život a tím podkopal si zdraví. Bylo mu právě
25 let, když ulehl téžce nemocen na lůžko. Krásný opravdu
věk. Nerad by tedy byl se životem se rozloučil. Ale bylo hůř
a hůře, a kdysi na přimý dotaz lékař prohlásil mu, že mu po
moci není. Mladík byl všecek zoufalý. Povolali mu kněze, a
milý mladík jako by snad ještě od kněze chtěl míti nějakou
útěchu pro zachování života, chopil se kněze za ruce a kal
ným okem na něj pohlížeje, volal: Musím pryč? Kněz dle
pravdy šetrně přisvědčil. A tu mladík počal úpěnlivě naříkati
a plakati. Těžko opouštěl mladý život.

2. Smutno

je to i pro příbuzné.

Pohlédnětena

událost z dnešního sv. evangelia. Mládence nesli ke hrobu —
a za marami kráčela opuštěná, stará matka. Jak plakala,že
pochovává dítě své, podporu svého stáří. Jak až dosud naří
kají rodiče, když ustýlají mladému synovi anebo dceři ve
hrobě!
Je smutno, umírá-li kdo v mladém věku. Ale přece vzhle
dem na štěstí smrti, t. j. vzhledem na věčnost mnoho na tom
nezáleží. Podívejte se do nebe a naleznete tam tak mnohé
svaté, kteří skonali ve věku mladistvém. Naleznete tam sv.
Eulalii, která umřela mučednickou smrtí ve 13. roce, sv. Anež
ku, která skonala v roce 14., naleznete tam i svatá nemluvňát
ka, Betlemská mláďátka. Ale podívejte se také do pekla, a na
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Jeznete i tam zavržence, kteří zemřeli u věku mladistvém. Věk
nerozhoduje o šťastné nebo nešťastné smrti.

II. Závisí tedy šťastná smrt snad na tom,

kde umřeš?

Ovšem, ani to není samo o sobě Ihostejno, kde kdo umírá.
Není pro dítě lepší, když umře v náručí matčině; tak dobře
a věrně nikdo dítku nedovede posloužiti, jako matka. A není
pro matku lepšího, jako když umírá mezi svými dobrými dět
mi; ty jí nejlépe poslouží i také ustelou k odpočinku ve hrobě.
není zase smrti snad smutnější, jako když kdo umírá v ci
zině. Rodiče vypravili dítě daleko do velkého města na učení.

©Dítě
onemocnělo
těžce
anikdo
rodičů
nepovolal.
Umíra
v cizině, a naříkalo: aspoň kdyby zde byl tatínek anebo ma
minka! Ještě tomu knězi, který ho zaopatřoval, že se mohlo
svěřiti!

Ale pro výsledek, aby smrt byla šťastná anebo nešťastná,
nemá ani tato okolnost zvláštního významu: kde kdo umírá.
Sv. František Xav. zemřel v daleké cizině pod bídnou chatrčí,
jako misionář — a je v nebesích; mnohý člověk umírá doma
v pohodlném lůžku, a umírá nešťastně!

III. Snad tedy šťastná smrt závisí od to

ho, jak majetný zemřeš?
Milí př., ani od toho štěstí smrti nezávisí. Po smrti bude
jedno, jestli jsi měl v životě miliony anebo jestli jsi byl žeb
rákem. Červům v hrobě také bude jedno, koho ohlodávají, zda
chudáka či boháče. A pokud se týče věčnosti, i to bude lho
stejno, umřel-li jsi bohatý anebo chudý. V nebi nalezneme
boháče veliké, císařea krále, ale také žebráky; a takléži v pek
le bychom nalézti mohli nejen boháče, ale i žebráky. Umřel
Lazar, žebrák a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova,
a umřel boháč a pohřben je v pekle. Majetek při smrti neroz

hoduje.
A od čeho tedy závisí šťastná smrt, když nezávisí ani od
stáří, ani od místa, ani od majetku? Oč tedy máme pečovati,
abychom měli smrt šťastnou?

Povímvám to snadno: šťastná

stavu

duše.

smrt

závisí

od

Co pak musí duše míti, aby smrt naše byla

šťastna?
1. Žeptejme se na to nejprve sv. Pavla, co praví na konci
svého života, co mu smrt způsobí dobrou? Píše o tom Timo
theovi — známá vám slova: »Dobrý boj jsem bojoval, běh

jsem dokonal, víru jsem zachoval« (II. 4, 7). Víru

míti

duše

zachovánu,

musí

má-li po smrti býti blažena.

Bez víry není šťastné smrti! A neni tedy lhostejno, budeš-li
míti na konci života víru, či nebudeš míti; Pán praví: »Kdo
nevěří. již jest odsouzen.« A není lhostejno, pravím dále,
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jsi-li horlivý ve víře či vlažný; musíš býti horlivý, sice vyplní
se ti slova ze Zjev. sv. Jana: »Že jsi vlažný a nejsi ani studený
ani horký. počnu tě vyvrhovati z úst svých« (3, 16).
2. Vedle víry musí míti duše tvá i čistotu.
Nic poskvr
něného do nebe nedojde. A umřeš-li s hříchem jen jediným
těžkým, jsi ztracen; zazní ti neúprosně slovo: Příteli, kterak
jsi sem vešel, nemaje roucha svatebního!

4.Musídušetvá býti obohacena

dobrými

skut

ky. »Všeliký strom,< praví Kristus Pán, »kterýž nenese ovoce
dobrého, vyťat bude a na oheň uvržen bude« (Mat. 7, 19).
To jsou tedy podmínky, od kterých závisí šťastná smrt:
ne věk, ne místo, ne majetek; ale stav duše: aby měla víru,
čistotu a dobré skutky. O tyto věci tedy, milí přátelé, se

starejte.

Arragonský král Jan, když umíral, zvolal: »S Bohem, ze
mě!« A dodal k tomu: »Kéž bych také mohl říci: buď mi nebe
vítáno!« Až budete umírati, jak by bylo smutno, kdybyste
také volali: >»SBohem, země;« ale kdybyste spolu nemohli
říci: »Buď mi nebe vítáno!« To by byla smrt smutná,
nešťastná.
Na marách jedenkráte ponesou nás ke hrobu, jako nesli
mládence Naimského; na těch marách už nám bude lhostej
no, jak staří anebo kde anebo jak majetní jsme zemřeli. Ale
jediná víra, čistota svědomí a dobré skutky, spasí nás. Amen.
NUTNO SE PŘIPRAVOVATI NA SMRT.
„Aj mrtvý nesen byl ven, jediný syn matky své.“'
Luk. 7, 12.

Dojemnou událost vykládá nám dnešní sv. evangelium.
Kristus Pán šel s učedníky svými do městečka Naim. Když
pak se přibližoval ke bráně, aj, mrtvý nesen byl ven, syn je
diný matky své. Matka, vdova, pro dítě své plakala: a Kristus
Pán milosrdenstvím hnut jsa, vzkřísil jí syna. Pravil: »Mlá
denče, tobě pravím vstaň!« I posadil se ten, jenž byl mrtvý,
a počal mluviti.
Rozmilí v Kristu, ze slov, jimiž Kristus Pán mrtvého onoho
vzkřísil, patrno, že to byl ještě mladík nevyspělý: »Mládenče,
tobě pravímvstaň!« A událost tato — smrt mládence — vážně
nám hlásá, že v každém věku smrt může nás zastihnouti, a že

tedystále nutno jest, připravovati

se na smrt.

Připravovati se na smrt! Jak neradi mnozí lidé toto slovo

slyší!
Jak —neustále
člověk
na že
smrt
Odkládá
až prý mnohý
smrt mu
budepřípravu
nastávati,
na odkládá!
lo času
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dosti; ale ví-li pak, kdy a jak smrt mu nastane, aby se pak
mohl na ni připraviti?

A proto volámdůrazněvšem: nutno

jest

vovati se na smrt; neboť
1.hodina smrti jest nejistá,
2.ustavičně se smrti blížíme.

připra

1. Hodina smrti jest nejista.
Jak často a důrazně tuto pravdu připomínal Kristus Pán!
»Buďte připraveni< pravil, »neboť v kterou hodinu se nena
dějete, Syn člověka přijde« (Luk. 12, 40); a jindy: »Bdětež
tedy, neb nevíte dne ani hodiny« (Mat. 25, 13).
Jak často i vlastní zkušenost naše nám tuto pravdu při

pomíná! Či nevidíte často sami, kterak ke hrobu odnášejí
mrtvého mládence, mrtvou pannu, mrtvé dítě? Nevídáme
často sami, že člověk některý náhle umírá?
A přece mnozí lidé míní, že na smrt připravovati se není
jim ještě třeba, že do smrti ještě mají času dost! Jak bláhové
to mínční!
Slovutný misionář francouzský, Jakub Brydayne, kázal
kdysi pod širým nebem nesmírným zástupům lidí (na 10 tisíc
duší čítajícím) o smrti a volal jim tato krásná a poučná slova:
»Na čem pak zakládáte si, milí bratří, důvěru svou, že konec
váš jest ještě daleko? Snad na mládí svém? Ano, pravíte, já
jsem teprve dvacet, já teprve třicet let stár. Ach, jak hrozně
se mýlíte! Ne, vy jste teprve dvacet, třicet let staří, ale smrt
vaše je tak stará; u jednoho je stará dvacet let, u druhéhotři
cet let. A proto mějte se na pozoru! Již máte každý na čele
napsáno, kdy vám udeří hodina, ve které se rozhodne o vaší
věčnosti|«
Nevybízí vás, přátelé drazí, takováto úvaha — a zcela
přísná úvaha! — k tomu, abyste již nyní připravovali se na
smrt“
Nejistá jest hodina smrti: v každém věku může nás za
stihnouti; ale může nás zastihnouti i zcela náhle!
Znamenitý kazatel jeden (abbé Papillon) kázal kdysi
v Londvně v kapli francouzského vyslanectva o ceně pozem
ského života. »Jak drahocenný jest čas,« volal, »našeho ži
vota, ježto nikdy nevíme, ve kterém okamžiku nás všemohoucí
Pán k sobě povolá, abychom vydali počet ze svých skutků!«
Když slova tato dopověděl, zamlčel se; pojednou se svalil a
byl mrtev. Dojem této náhlé smrti kazatelovy byl ovšem
ohromný. — »Nevíte ani dne, ani hodiny!«
A proto připravujte se, přátelé drazí, ustavičně na smrt!
Ke knězi jednomu přišel kdysi mladík, jeho žák, a pravil mu:
»Pane, jak pak dlouho mohu ještě hřešiti?« Kněz mu odpo
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věděl: »Tak dlouho, jak se ti líbí; jenom se polepši den před
smrtí!« Mladík, pln radosti, odcházel, že může dále ještě ho
věti hříchům. Ale najednou se zastavil, a vrátil se rychle ke
knězi a tázal se ho ještě: »A kdy zemru?« — »Toho nevím,«
odpověděl kněz; »a proto nezbývá ti žádná porada, leč abys
ještě dnes se začal polepšovati.«
Ano, ještě dnes, přátelé drazí, tak volám vám všem. ještě
dnes
smrti!počněte připravovati se na smrt: nejista jest hodina
2. Smrti ustavičně se blížíme.

Toť druhá pravda, která vybízí, abychom neodkládali
s přípravou na smrt.
Každá hodina, každá minuta, každá sekunda, která uply
ne, znamená úbytek našeho života, znamená krok, kterým
smrt se nám přiblížila. Chtěl by někdo před tou smrtí zakrý
vati si tedy oči?
A přece přemnozí lidé tak činí; tak žijí, jako by nikdy
neměli zemříti, jako by smrt neměla nikdy se jich dotknouti.
Bláhoví lidé! Před smrtí zakrývají oči, a smrti každou sekun
dou neúprosně se blíží! Jaký bude potom jejich odchod na
věčnost?
Před nemnohými roky — vypravuje spisovatel jeden —
stala se v Praze tato událost: Po ulicích pražských kráčel jed
noho dne v měsíci květnu student jeden, opilý; kráčel vrávo
ravým krokem, až konečně stanul u dveří jednoho chrámu, do
kterého lid houfně se hrnul na májovou pobožnost. Mladík
byl jaksi proudem uchvácen a vešel také do chrámu; klesl do
lavice kdesi v koutě. Zpěv lidu. řada světel na oltáři, modlící
se kněz divně počaly účinkovati na jeho duši. Vzpomínky na
doby nevinného mládí, kdy tak rád spěchával s matkou do
svatyně, kdy tak upřímně spínával ruce k modlitbě, kdy tak
bedlivě chránil se všeho zlého — probudily se náhle v jeho
svědomí. Jak jsi nyní špatný; nemáš víry, nemáš mravů —
jak hluboko jsi poklesl! Tak asi vyčítalo mu svědomí, a mla
dík nad svou bídou zaslzel. Zpěv v kostele ponenáhlu umlkl,
lid odcházel z kostela — a mladík v kostele usnul. Dvanáctá
hodina konečně jej probudila. Rozhlíží se kol kolem — všude
tma a ticho. »Kde pak jsem?« táže se hlasitě, a konečně po
znává, že je dosud v kostele. Vtom však vidí, jak od oltaře
blíží se k němu postava jakási bílá, a volá mu: »Karle, za rok
umřeš!« Hrůzou se zachvěl a ztratil na to vědomí. Ráno, když
kostelník otevřel zase dveře chrámové a zvonil na služby
Boží, Karel se probudil a odešel domů. »Karle, za rok umřeš!«
vířilo mu cestou v hlavě. »Již za rok? Vždyť jsem ještě tak
mlád! Vždyť teprve studuji a chci se potom v životě prosla
viti. Za rok že mám opustiti své rodiče, přátele a známé, za
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rok že se mám dáti zahrabati? Minuta, den, měsíc, rok brzo-li
neuteče!l« — Když přišel domů, hořce plakal. A jelikož ho
v Praze už netěšilo, odejel domů k rodičům. Ale na noční vi
dění nemohl zapomenouti. Soudruhové se mu sice smáli, že
věří vidění; než, Karel smíchem jejich nedal se odbýti a po
mýšlel raději na to, aby se na smrt připravil. Den ze dne však
odkládal; skutek vždy utek'. Uplynulo již devět měsíců — a
Karel ještě s přípravou nepočal. »Snad dostačí dva měsíce,
snad měsíc na pokáni,« rozumoval a pokání odkládal dále. Ko
nečně onemocněl; byl by rád si povolal kněze — ale bál se
výsměchu známých. »Co by o mně soudili,« myslil si v duchu.
»vždyť jsem kněze tak často tupil!'« Smrt se blížila, a léky ne
pomáhaly. »Snad jediné upřímné vzdechnutí dostačí,« zvolal
nešťastník, když již zápasil se smrtí. A byl to těžký zápas. Ro

a diny,
diče
stáli
ulůžka
tiše
slzeli.
Karel
sám
u
přeně
hledě
na
h
o
jež visely naproti na stěně. Ručičky rychle na ciferníku
se pohybovaly; kéž by je dnes mohl zadržeti a s nimi čas! Po
čítal; ještě hodinu mám života — ještě půl — čtvrt — 10 — 8
— 5 minut. Srdce počalo bušiti hlasitěji, dech se krátil, stu
dený pot vyvstával na čele. Když ručičky na hodinách dospěly
na hodinu dvanáctou, Karel chtěl zvolati: »Milosrdenství!« —
ale bylo již pozdě; slovo uvázlo mu v hrdle. Kladivo udeřilo
na péro hodinové a počalo oznamovati dvanáctou. — Náš Ka
rel probudil se opravdu a to z dlouhého, těžkého spánku ve
svém bytu. Dlouho nemohl se vzpamatovati; vše to. co se
s ním dělo, byl jen sen. Konečně se vzpamatoval a poznal
v tom snu pokynutí Boží. aby se obrátil. Učinil tak; ještě té
chvíle poklekl a vroucně volal k Bohu o milosrdenství. Na to
začal život úplně jiný: zbožný a ctnostný. Stal se lékařem a
byl mezi chudými horaly podkrkonošskými, kde se usadil, vše
obecně milován a vážen. Zdali dosud žije, není mi známo.
Nevím, přátelé drazí, mohu-li z vás komutaké volati: Za
rok umřeš! Hodiny smrti žádný člověk nezná. Ale to vím, že
každému volati mohu: zemřeš jistě a smrti ustavičně se blížíš.
»Umříti musím — ale nevím kdy — a nevím, jak — a ne
vím. kde; — vím však, že bych na vždy ztracen — a věčné
blaženosti zbaven byl — kdybych ve hříchu smrtelném ze
mřel.« (Mis. modl.)

Maria, Matko přesvatá, pros za nás hříšné, nyní i v ho
dinu smrti naší! Amen.
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PÁN V DOMĚ FARISEA.
„Když Ježíš vešel do domu jednoho z náčel
níků farisejských aby tam poobědval, oni ho pozorovah.““

Luk. 14,1.

Kristus Pán pozván byl do domu jednoho knížete farisej
ského, aby jedl chléb, to znamená: aby zúčastnil se pohoštění.
Nebylo to ponejprv, že fariseus nějaký Pána do domu pozval;
fariseové činili tak častěji — známo vám je na př. pohoštění
Pána v domě Šimona farisea, kde Pána Ježíše Krista vyhle
dala Maria Magdalena.
Proč asi zvali fariseové toho Pána k sobě do domu? Z lás
ky to nebylo; fariseové ke Kristu Pánu lásky neměli. Bylo to
dílem proto, aby uctili svůj dům, nebo Kristus Pán byl muž,
o němž byla všude pověst veliká, že činí veliké divy a zázra
ky; dílem však — a to zvláště — proto se to dělo, aby mohli
Pána z blízka pozorovati a naleznouti na něm nějakou chybu,
anebo, kdyby se stalo, polapiti jej v řeči.
Také v dnešním sv. evangeliu podobný jest případ. Kris
tus Pán »všel do domu jednoho knížete farisejského v sobotu,

aby jedl chléb,a oni ho pozorovali.«

Sešlose tam spolu

mnoho fariseů, a všichni bedlivě dávali pozor na slova a skut
ky Páně. Bylo to nečestné pozorování, právě farisejské; a až
dosud mnozí chovají se tak k Pánu: přemítají ustavičně ve
sv. evangeliích, jestli by nalezli něco, na základě čeho by
mohli tvrditi, že Ježíš Kristus nebyl Syn Boží. Přemítali a pře
mítají ovšem marně.
Milí přátelé, pozorujme také my Pána! Ne ovšem jako
fariseové, ale upřímně, s čistou myslí, abychom se od Pána po
učili. Celý život Páně je pronás jako obrazem, dle kterého
máme žíti; ale v krátké chvíli celého života Páně nebylo by
ovšem možno probrati. Proto pojďme v duchu alespoň do do
mu onoho knížete farisejského a pozorujme tu Pána při hosti
ně, abychom se poučili.
.
I. Kristus Pán vešel do domu jednoho knížete farisejské
ho. »Á aj,« praví sv. evang., »člověk jeden vodnatelný byl před

ním.« Přivedli jej tam, aby Pán jej uzdravil. Zdali tam byl
náhodou přiveden, či zdali ho snad fariseové zúmyslně objed
nali, není známo. Ale to jest jisto, že jakmile vodnatelný onen

člověkpřivedenbyl před Pána, fariseové

jásali.

Proč

jásali? Myslili, že nyní jistě Pána Ježíše při něčem polapí.
Byla totiž tehdy sobota, den sváteční, a fariseové mínili, že
v sobotu nejen žádná práce služebná se konati nesmí, ale že
zakázány jsoui všeliké skutky lásky, jako obsluha nemocných.
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A tu soudili: uzdraví-li Pán toho nemocného, rozhlásíme
o něm, že ruší den sváteční a že tedy jedná proti zákonu Bo
žímu; neuzdraví-li však nemocného, rozhlásíme, že ho buď
uzdraviti nemohl a tedy nemá takové moci, aneb že ho uzdra
viti nechtěl a tedy je nemilosrdný. Tak fariseové chtěli Pána
Krista polapiti. Ale Kristus Pán znal smýšlení jejich. A proto
řekl jim: »Sluší-li v sobotu uzdravovati?« Ale oni mlčeli. A tu
Pán ujav nemocného, uzdravil jej a propustil; a pak řekl fa
riseům: »Čí z vás osel anebo vůl upadne do studnice a nevy
táhne ho ihned v den sobotní?« A nemohli mu na to odpově
děti. Pán je tu zahanbil. Když fariseům zvíře domácí upadlo
do studny, třeba to bylo v den sváteční, sobotní, nemeškali a
vytáhli je ihned; zvířeti tedy v den sobotní pomáhali— a po
moci nemocnému člověku v den sobotní chtěli by prohlašovati
za rušení zákona? Fariseové umlkli.
Čemu pak, m. př., z tohoto jednání Páně se přiučíme“

1. Především,co je samozřejmo:že den sváteční

losrdnými

skutky

se neruší.

ml

Rušíse ovšemprací

služebnou, zbytečnou; ale milosrdné skutky konati v den svá
teční netoliko neni zakázáno, ale jest i chvalitebno. Den svá
teční je k tomu, abychom sloužili Bohu, ale Kristus Pán také
pravil: »Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších těchto,
mně jste učinili.« Ošetříš-li nemocného v den sváteční, Ježíše
Krista jsi ošetřil, Synu Božímu jsi posloužil. Dáš-li jísti hla
dovému, Spasiteli jsi posloužil. a pod.

2. Za druhé učímese od Pána, že máme bližnímu
pomáhati vždy, kdy je možno; i tehdy, kdybychomsnad

věděli, že jiní se proto horší na nás, i tehdy, kdyby nám to
bylo nepohodlno. Pán byl u hostiny, ale přece ihned nemoc
nému pomohl; neodkládal. Pán viděl horšení fariseů, a přece
uzdravil. Mnohdy je v obci někdo zavržený, že jiní se i horší,
pomůže-li mu kdo; nedbejme toho, ale dbejme vždy křesťan
ské lásky!
II. Pozorujme dale Pána. Spatřiv Pán, jak mnozí vyvolo
vali si přední místa, pravil jim podobenství: Když budeš po
zván na svatbu, nesedej na přední místo...
»Nesedej na přední místo« — to platí ovšem nejen o hos

tině svatební,ale vůbec o životě: nevyhledávej
ního

místa!

před

To přední místo je lákavé, člověk rád je vy

hledává — ale nesedej na přední místo! Proč? Pro mnohé pří
činy:

1. Přední místo dává větší starosti. Někdona

př. myslí: jak je krásné býti papežem! Z celého světa pohlíi
žejí k němu
tisícové a miliony s úctou a vážností! Jak je krás
né býti králem, panovati národům! A podobně. Ale, milí př.,
to přední místo je hrozně těžké. Co se nastará papež — neboť
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právě o ty všecky miliony křesťanů musí
zodpověden! Co se nastará každý vladař!

pečovati, je za ně
PapežUrban VII.

říkával, kdykoli jej oblékali papežským ornátem: »Kdož by
si pomyslil, že pod tímto hebounkým a lehkým rouchem leží
tak těžké břemeno!« A když umíral, pravil: »Kéž bych byl ra
ději býval posledním bratrem v nějakém klášteře, než pape
žem!« Hle, přál si raději místa posledního, než předního.

2. Přední místo vzbuzuje také více závist

níků — a spolu nenávistníků.

Neboze závistipo

vstává nenávist. Nebudu daleko choditi pro příklad: Není to
mu tak dávno, co k nám doletěla děsná zpráva, že zavražděna
byla rakouská císařovna Alžběta. Byla to paní vznešená,
šlechetná, byla opravdu na předním místě v národech
rakouských. A skonala tak děsnou smrtí, zavražděna byla. Co
jí přineslo tak děsnou smrt — vždyť nikomu neublížila! Zloba
lidská jí smrt přinesla, lidská závist a zášť. — Podívejte se do
bližšího života svého; poznáte, že čím kdo je na přednějším
místě, tím více má závisti i nenávisti mezi lidmi; tím více bývá
vydán lidským pomluvám, potupám a pod.
Jak velikou měl tedy pravdu Pán, když pravil: nesedej
na předním místě! Nevyhledávej předního místa! Dobře ti,
dokud můžeš míti život skromný, tichý.
Pozorovali jsme Pána v domě knížete farisejského, jako
fariseové ho pozorovali bedlivě. Ti však pozorovali jej úskoč
ně, aby jej polapili -—my naopak upřímně, abychom se po
učili, a poučili jsme se, jak máme světiti den sváteční, a jak
máme bližnímu pomáhati: a spolu také, jak máme býti skrom
ní: nesedej na přední místo!
Kristus Pán kdysi pravil: »Učte se ode mne!« Budiž nám
tedy Pán stálým vzorem našeho života! Amen.
POZOROVATI
JEŽÍŠE,

BLIŽNÍHO A SEBE.

„4 oni ho pozorovali.

Luk. 14,1.

Kristus Pán vešel do domu jednoho knížete farisejského.
aby se zúčastnil hostiny. Kníže farisejské pozval k této hosti
ně nejen Krista, ale i jiné fariseje, a sv. evang. o nich praví:

»Aoniho pozorovali,«

pozorovaliKrista.

Proč asi Krista pozorovali? Odpověď jc nasnadě. Pozoro
vali jej úskočně, lstivě; chtěli na něm nalézti něco, proč by
jej mohli kárati a vyhlašovati za rušitele zákona. Proto, jak
se podobá, nastrojili sami i onoho člověka vodnatelného, o kte
rém vykládá sv. evang., a mínili, jestli jej Kristus v ten den
(byl to den sobotní, sváteční) uzdraví, že budou moci viniti
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Krista, že ruší den sváteční; a neuzdraví-li ho, že budou moci
o něm říkati, že nemá lásky k lidem.
To bylo pozorování ohavné, právě farisejské. Kéž by byli
Krista pozorovali upřímně; jaký to vzor byli by měli pro svůj
život!
Je vpravdě nesmírně výhodno, takto, upřímně, Krista po
zorovati; a netoliko Krista, nýbrž i bližního a sebe. Pozorová
ní Krista činí nás zbožnými a čistými, pozorování bližního činí
nás opatrnými a pozorování sebe činí nás pokornými.
Chci vás dnes upozorniti, jak toto troje pozorování Činiti
máte.
*

I. Pozorujme Ježíše Krista.
Kristus Pán sám k tomu vybízí; praví: »Učte se ode mne«
(Mat. 11, 29), a »Příklad zajisté dal jsem vám« (Jan 153.15).

Mějme na mysli stále svého Spasitele a pozorujme, jak co či
nil, abychom se jeho příkladem řídili.
Pozorujme, jak se modlil. Jak často a jak pokorně!Na
modlitbách i celé noci trávíval. Vizme jej v zahradě Getse
manské, jak se modlil; sv. evang. vykládá: »Padl na tvář svou,
modle se, a řka: »Otče můj«<(Mat. 26, 39). Jaká to pokorná mod

litba! Nevybízí nás toto pozorování Krista, abychom i my
často a pokorně se modlili?
Pozorujme, jak žil. Pracoval neúnavně; za věku mládí
pomáhal svatýma rukama pěstounu svému sv. Josefu v těžké
práci, a když dospěl 30. roku a začal úřad kazatelský, jak ne
únavně hlásal vzácné slovo Boží! Jakožto člověk byl podro
ben i lidským potřebám; ale jak byl střídmý v jídle a pitíave
všem! Nevybízí nás to, abychom i my byli pracovití ve svém
povolání, a abychom byli střídmí?

Pozorujme, jak se choval

k lidem.

Všem dobře či

nil. Ujímal se i těch, kteří padli; modlil se i za své nepřátele,
Nevybízí nás to, abychom i my všem činili dobré, a nikomu
zlé; abychom i k těm, kteří pochybili, byli laskaví a nepo
hrdali nikým; abychom i nepřátelům odpouštěli a odpláceli
dobrým?

Pozorujme, jak Kristus trpěl. Vizme jej v zahradě Get
semanské, jak má duši zarmoucenou až k smrti a jak krvavým
potem
vizme podkřížem
jej, jak zbičovaný
sobě pozorujme
těžký kříž
na horuse eoGolgotua
poiřikrátenese
klesá;
Pána, jak v bolestech nesmírných na kříži umírá — to vše pro
hříchy naše. Je možno, když všecko toto pozorujeme, abychom
se dopouštěli hříchu? Sv. Kateřina Gen. pozorovala kdysi v du
chu Krista, jak plný krvavých ran nese sobě těžký kříž na
horu Golgotu a uvažovala, že to pro hříchy lidí; a tu plna bolu
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a touhy volala: »Ó, můj Ježíši, od nynějška žádný hřích více.
žádný hřích!«
Hleďte, jak výhodno, jak nesmírně prospěšno jest pozo
rovati Ježíše! Činí nás to zbožnými a čistými.
II. Pozorujme upřímně bližního.
»Upřímně«, pravím. Ne tak, že bychom úmyslně vyhledá

vali na něm chyby, nebo že bychom pozorovali jeho chyby.
abychom jej mohli stihati posměchem a pohrdáním. To by
bylo pozorování farisejské, zavržení hodné, hříšné; tu by nám
platilo káravé slovo Páně: »Což pak vidíš mrvu v oku bratra
svého a břevna, které jest v oku tvém, neznamenáš? Pokryt
če!« (Luk. 6, 41).

Ale pozorujme bližního s myslí upřímnou; dobré vlast
nosti lidí berme si za vzor, zlé pro výstrahu.
Ve všech stavech nacházíme dobré i zlé, pšenici i koukol.

Dobré berme si za příklad.

Mezimanželyzdali

pak
kteří sia shodě
zachovávají
lásku
nost, nenacházíme
a vespolek v manžely,
krásné jednotě
žijí? Kéž
by aodvěr
ta
kových i jiní manželé se učili, jak se chovati! Mezi rodiči
zdali nenacházíme rodiče pečlivé, kteří dítky své vedou zbož
ně a mravně? Kéž by od takových i jiní rodiče se učili! Mezi
jinochy zdali nenacházíme takové, kteří nadšeni jsou pro vi
ru, nestydí se, jak pravísv. Pavel o sobě, za evangelium, ale
za víru pevněstojí? Kéž by všichni od nich se učili! Mezi bo
háči zdali nenalézáme duše štědré, k chudině skloněné? Mezi
dělníky zdali nenalézáme dělníky. kteří dobře jsou pamětlivi
hesla: »Modli se a pracuj«? Dobré vlastnosti lidí nechť jsou
nám vzorem a povzbuzením.

Zlé vlastnosti lidí nechť jsou nám pro vý

strahu.

Nechť je nám pro výstrahu zrádný Jidáš, který za

bídnou mzdu zradil svého Spasitele, a bídně skončil! Nechť je
nám pro výstrahu člověk bezbožník, který Bohu se rouhá; člo
věk nestřídmý, který se opíjí; člověk lakomý, který je k trpí
címu necitelný; člověk podvodný, který bližního připravuje
o majetek. Nechť jsou nám pro výstrahu všichni, u kterých
zříme nějaké zlo.
Tak nám bude pozorování bližního ke prospěchu. A od
každého můžeme se pak poučiti; nebo není stavu, kde bychom
poučení nenalézali.
Biskup v Andalusii (provincie ve Španělsku) konal kdysi
cestu horským údolím ve své diecési. Měl četné průvodčí. Po
jednou překvapeni byli bouří; skryli se tedy všichni pod vy
čnívajícím skaliskem. Nedaleko pásl chudý pasáček ovce. Tře
ba že hřměloa dešť se lil. pasáček byl stále přiovcích. Biskup
jej volal: »Synáčku. pojď a ukrvj se před hroznou bouří!«
Ale chlapec nešel. »Otec mi svěřil ovečky,« pravil, »abych je
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hlídal a pásl, a já od nich nepůjdu, neopustím je.« Biskup
obrátil se tu ke svým průvodčím a pravil: »Jaký to dojemný
říklad pravého pastýře, který se stará o své ovečky, a je
bdělý a věrný.« A dlouho prý tu stál v tiché úvaze.
Hleďte,
u chudého pasáčka viděl biskup příklad.
Pozorování bližního, je-li upřímné, přináší mnohé prospě
chy. Činí nás opatrnými.
III. Pozorujme sebe. Toto pozorování činí nás pokornými.
»Kdo se povyšuje, bude ponížen,« praví Spasitel v dneš
ním svatém evangeliu. Praví to pro výstrahu naši, ale dává
také na jevo, v jaké ošklivosti má pýchu.
A přece tolik lidí propadá pýše, a to pýše nejen proti ji
ným lidem, nýbrž i — proti Bohu!
Jaký pak je nejlepší lék protitéto neřesti?
dyž pozorujeme dobře sebe: Cojsme a jací jsme.
1. Co jsme. Že jsme jen lidé.
Někteří lidé pokládají se ve své pýše zrovna i za jakési
nadlidi, tak hledí pohrdavě na své bližní. Byli lidé, kteří chtěli
býti pokládáni i za polobohy a za bohy. Římský císař Caligula
uvažovával, že prý pastýř je něčím vznešenějším než ovce a
dobytek, který pase; a proto i císař musí býti něco vznešeněj
šího než obyčejný člověk poddaný, proto prý je aspoň polo
bohem. A hrál si také na boha. Brzy vystupoval jako bůh
Bacchus a nosil v ruce hůl ovinutou břečťanem a na hlavě
jakýs turban upletený z břečťanu a révy; a brzy zase jako
Hercules a odíval se ve lví kůži. Řecký mudrc Menekrates,
který se zabýval léčením, pokládal sc přímo za boha a chtěl
býti zván bohem Jupiterem; král macedonský Filip potrestal
jej za to: pozval jej k hostině a kdežto jiným hostům před
kládány byly pokrmy a nápoje, tomuto zpyšnělému mudrci
postavil kadidelnici, aby byl okuřován jako bůh; s hanbou
mudrc uprchl. To jsou přiklady z věkustarého. Nejsou i v ny
nější době lidé, kteří se pyšní proti jiným lidem, ba i proti
Bohu?
Pozorujme sami sebe: že jsme všichni jen lidé! Ubozí. sla
bí, všelikým bědám podrobení tvorové. A proti Bohu ničím.
Upřímná taková úvaha vede jistě k pokoře.
O zbožné císařovně Adéle se vykládá, že tři léta před svou
smrtí měla ušité umrlčí roucho; a pravila o něm svému zpo
vědníku: »To roucho jsem si ušila sama. Kdykoli jsem byla
nucena objeviti se v císařské nádheře a lesku, se zlatou koru

a nou
nahlavě
avhedvábném
rouše
třpytícím
sezlatem
stří
brem. ihned jsem pak vyšívala na tomto rouchu umrlčím, aby
oko mé zaslepené leskem světla na tomto rouchu se zotavilo.
Uvažovala jsem tu vždy, že stejný je konec knížete i žebráka,
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a tak se mi za pomoci Boží zdařilo potlačiti počátek všech ne
řestí, pýchu.«

2. Pozorujme však sebe také, jací jsme. Jsme hříšní
tvorové. Kdo nikdy nechybil? A kdo nikdy nechybuje? A když
člověk na své chyby dávné i nynější patří, pak věru nemá
říčiny, aby se nad koho vynášel, když vidí někoho chy
bujícího.
V Coimbře v Portugalsku zřídili kdysi jesuité dům, ve
kterém se konávala duchovní cvičení, kterých se mladíi staří
hojně zúčastňovali. Kdosi z nenávisti rozšířil pojednou zprá
vu, že prý v tom domě čarami a kouzly se ukazují lidem hrůz
né nestvůry. Byl to ovšem nesmysl, ale při bojí proti víře
jsou nepřátelům i nesmysly dobré a i nesmysly docházejí ně
kde víry. A tak i té nejapné pomluvě dáno mezi lidem sluchu,
a konečně zavedeno bylo i vyšetřování. Mladý muž jeden ko
nečně prohlásil: »Doznávám, že jsem viděl ohavné nestvůry
a zvláště jednu velkou nestvůru.« A když se ho ptali, co a jak,
řekl: »Tou nestvůrou byl jsem sám, a těmi ohavnými nestvů
rami mé hříšné vášně; nikdy jsem je neviděl tak jasně a tak
škaredé, jako v tom domě.« Konávalo se tam totiž bedlivé zpy
tování svědomí a tak každý měl dosti příležitosti poznati v pra
vém světle sebe: jaký je.
A takovéto pozorování sebe a poznání sebe vede pak k po
koře — před Bohem i před lidmi.

Pozorujme tedy, dr. v Kr., často: Ježíše, bližního i sebe,
jak jsem vám vyložil. Pozorování Ježíše učiní nás zbožnými a
čistými, pozorování bližního učiní nás opatrnými, pozorování
sebe učiní nás pokornými. A tak dá Bůh, že budeme zdárně
pokračovati na cestě ctností. Amen.
ZÁKON KRISTŮV LEHKÝ.
„Sluší-l v sobotu uzdravovati ?““ Luk. 14,3.

Kristus Pán uzdravil člověka vodnatelného v den sobotní.
Fariseové a zákonníci pozorovali Krista a měli v srdcích myš
lení zlé, že Kristus přestupuje zákon, neboť mínili, že v den
sobotní, sváteční, se to činiti nesmí. Ale Kr. Pán je poučil;
řekl: »Čí z vás osel anebo vůl upadne do studnice a nevytáhne
ho ihned v den sobotní?« A když zvířeti se pomáhá v

denso

botní, jak by ne člověku! Milosrdným skutkem neruší se den
sváteční a zákon Boží.
A takový je zákon Boží: účel jeho jest jen dobro člo
věka; žádné přikázání Boží nikomu neuškodí, ale naopak vše
cky chrání před zlem. »Jho mé je sladké,« praví Kr. Pán; věru
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sladké jak v plnění, že člověka naplňuje blahým vědomím.
ale 1 v účelu. Ale spolu praví Kristus: »Břímě mé je lehké,«
t. j. lehko se moje přikázání plní. A to je, m. př., předmět,
o kterém já chci k vám dnes mluviti; nebo mnoho lidí před
stavuje si plnění zákona Páně velice těžkým, nesnadným, a
neodhodlávají se k němu. »Břímě mé je lehké,« praví Pán;
lehké je 1. samo o sobě a 2. vzhledem k jiným.
+

I. Břímě Ježíše Krista je lehké samo o sobě, to znamená:
plnění zákona Páně je samo o sobě lehké.

1. Uvažme především,
co zákon Páně přikazuje.
Přikazuje, abychom uznávali nad sebou jednoho Boha, stvo
řitele všech věcí, jemuž jsme povinni láskou a poslušenstvím;
abychom milovali bližniho svého a konali mu skutky lásky;
abychom se zdržovali všeho, čím se zneuctívá Bůh; abychom
se zdržovali krádeže, vraždy, lži a co vůbec bližnímu škodí
— tímto vším je patrně také o nás postaráno. A je plnění toho
všeho těžké“ Už rozum to vše námpraví; to vše je zcela při
rozené — a proto ovšem lehké. Hle, už sami pohané k tomu
všemu dospěli. Že jest nad námi Bůh: proslulý filosof a řečník
pohanský Cicero napsal: »Žádný národ není tak divoký, aby
neměl přesvědčení, že nutno ctíti Boha;« že jeden jen je Bůh,
tolikéž pohanští mudrci sami hlásali, na př. Plato. Aristoteles,
Sokrates, Cicero a j.; Aristoteles praví: »»Není-li jediný Bůh,
není žádný.« Co zákon Kristův poroučí, je vše zcela přiroze
no; a když přirozeno, není těžko.

2. Pohlédněmedále: sám Kristus

zákon tento ta

ké plnil. >»Nepřišeljsem zákona zrušit, ale naplnit,« prohla
sil. Když něčkterý král dá nějaký zákon a sám nejprve se mu

podrobuje a sám přísně jej plní — mohou poddaní potomříci:
těžký je pro nás, nesnadno nám jej plniti?7 Alexander Veliký,
král Macedonský, táhl kdysi, jak sděluje dějepisec Curtius,
s vojskem svým za doby zimní sněhem a ledem; vojáci reptali
proto a projevovali nevůli dale táhnouti. A tu kl skočil
s koně, chopil se kopí a pěšky napřed kráčel sám. Vojáci vi
douce to, zastyděli se a paks radostí táhli za králem. Kristus
vše plnil, co zákonem poroučí: kořil se, jsa Syn Boží, Otci ne
beskému; lidem prokazoval nejvyšší lásku, i proti nepřátelům
zachoval se nejvýš dobrotivě a odpustil jim. My máme činiti
po něm. Ale snad někdo řekne: právě to poslední, odpouštění
nepřátelům a dobré jim činění, je těžkým břemenem, to plniti
je zcela nesnadno. Odpovídám na lo: právě to už i pohané do
vedli a činili. Pověstný Lykurgus na př., když mu jakýsi mla
dík vyrazil oko, netoliko nežádal jeho trestu, ale ujal se ho,
vzal si ho k sobě, živil jej, učil a vzdělal. Phocion, šlechetný
a o vlast zasloužilý muž, byl záštím nepřátel přiveden až k roz
3-111-2
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sudku na smrt; před smrtí nařídil svému synu, aby na toto zlo
zapomenul a neodplácel ničím zlým. Veliký Caesar, když byl

jsikoýmsi
měšťanem
z serony
spisem
pohančn,
neto
nic zlého
mu neučinil,
ale veřejně
i pozval jej
k hostině.
Nástupce
jeho Augustus daroval Cinnovi, který mu o život ukládal, ži
vot a povýšil jej ještě k hodnosti konsula. Co dovedli pohané
ze šlechetnosti, to by se křesťanu zdálo těžkým, když to má
činiti i pro lásku k Ježíši Kristu?

3. Uvažmeještě více: k plnění

zákona Páně dá

vá se námi zvláštní sila od Ducha sv. Kdyžtato
síla pomáhá, pak lehko se vše plní. Vzpomeňme na ap. Pavla.
Napřed nepřítel víry, ničitel církve; potom má tu víru hlá
sati, a nejen hlásati, ale trpěti mnoho pro ni, nesmírně mnoho
všeho zlého! Dovede to? Sám odpovídá: »Všecko mohu skrze
toho, kterýž mne posiluje.« (Fil. 4, 13.) Síla vyšší pomáhá: ne
ní-li tedy plnění zákona Páně lehké?
II. A nyní srovnejme zákon Kristův ke břemenům, jež jin
de se ukládají. Vezměte v úvahu, co ukládá zákon židovský, co
pohanství a co svět.

1. Zákon židovský

co ukládal?

Zde,m. př.,mož

no mluviti o jhu těžkém; nebo zákon židovský ukládal příliš
mnoho přikázání (Lyranus a j. spisovatelé jich vypočítávají
na 6 set). a to některá převelice těžká k plnění, u některých
přestupek i smrt přinášel! Vzpomeňme, jak sám sv. ap. Petr
se o tom vyslovil; někteří totiž přílišní horlivci mezi křesťany
žádali, aby ti. kteří z pohanů stanou se křesťay, podrobili se
zákonu Mojžíšovu, a povstal z toho spor. I sešli se apoštolové
a starší, aby o tom uvážili; a tu povstal apoštol Petr a pravil:
»Proč pokoušíte Boha, vzkládajíce na hrdlo učedníků jho. kte
réhož ani otcové vaši, ani my nésti jsme nemohli?« (Skut. 15.
10.) To jsou slova významná:

ani otcové naši ani my néstí

jsme nemohli! Tvrdošíjní židé drženi byli těžkým zákonem
v úzdě, že pod ním všichni úpěli. Serarius vykládá, že chtěl-li
cizinec přestoupiti k židovství, byl předveden veleknězi. který
mu nejdůležitější přikázání sdělil a asi takto řekl: Chceš-li
se státi věřícím židem, musíš nejprve se podrobiti obřízce: a
abys vše, co na tobě pohanského, odložil, musíš se dáti židov
ským způsobem pokřtíti a až po hlavu se dáti ponořiti do vo
dy; odvážil-li bys se jísti vepřové maso, smrt ti bude mzdou;
odvážil-li bys se v den sobotní pracovati, budeš ukamenován.
Takový byl zákon židovství; přirovnejme nyní zákon
Kristův: není-li proti židovskému vskutku lehkým?

2. Obraťme se k pohanství:

co toto vše ukládá! Ne

budu ani vykládati mnoho, není toho zajisté potřeba. Jen upo
zorňuji na hrozné lidské oběti. K usmiření hříchů zabíjeli děti,
na usmíření města mnohdy sta lidí bvlo pozabíjeno na občť.
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Vzpomeňte na Ammonitské, jak obětovali dítky bohu Molo
chovi. Karthaginští obětovali bohu Saturnovi dítky nejpřed
nějších rodů, jak rozhodoval los; když byli přemožení Aga
thoklem, mínili, že se bohové hněvají, a na usmíření toho hně
vu obětovali 200 mladíků z prvních rodin. Žasneme až, když
čteme vše to, co se v pohanství dělo a děje. To je věru jho
těžké. Jak lehké je jho Pána Ježíše Krista!

3. Však i svět ukládá

svým služebníkům těžká bře

mena. Kdo má za boha svět, t. j. jen světským věcem slouží,
co vše se mu ukládá a co vše zkouší! Aby došel kdo majetku:
v potu tváři přemýšlí a dře, aby se vůbec něčeho dodělal; ne
štítí se ani třeba dalekých cest; ba i postí se, zimu trpí, bliž
ního ošizuje. Všimněte si toho, kdo se chce dodělati hodností
a důstojností: co se mnohdy napokořuje, napřetvařuje, napod
lízá, natrpí! Kdo chce oblibu svých pánů si získati, co vše
mnohdy podniká; i chyby jich si osvojuje a napodobí, jen
aby se lichotil: u dvora krále Macedonského, Filipa, žil dvoře
nín, který se stavěl, že kulhá, protože král jeho napadal na
nohu; sicilský král Dionysius měl podobného lichotníka: stále
se na každého usmíval, protože král měl usměvavý obličej;
Cyrus, král perský, měl zakřivený nos, a proto velmi mnozí
služebníci a dvořenínové násilně si nosy zkřivovali a pod. la
služba světská vede až do směšností a protivností. Chce kdo
říci, že to lehké břemeno?
»Břímě mé je lehké,« praví Kristus. Jak je vznešený, jak
sladký. jak lehký je proti tomu všemu zákon Kristův! »Kdo
mne následuje, nechodí ve tmách,« praví Kristus; za Kristem
může.jíti každý, Kristova přikázání může zachovávati každý.
Jen dobrou vůli když má! Nuže, m. př., i my pojďme za Kris
tem; osvojme si jeho přikázání, a poznáme, že jho toto je leh
ké i sladké — sladké nejen v životě, ale i pro věčnost. Amen.
O NEDĚLNÍCH A SVÁTEČNÍCH SLUŽBÁCH BOŽÍCH.
„„Sluší-liv sobotu uzdravovat ?“ Luk. 14,3.

»Sluši-li v sobotu uzdravovati?« Tak se tázal Kristus Pán
fariseů, když mu v den sobotní, sváteční, předvedli člověka
vodnatelného. A dal sám také hned na tu otázku odpověď;
vodnatelného ubožáka uzdravil. Skutky milosrdné konati není
nikterak na újmu dne svátečního; naopak jest lo i v den svá
teční velmi doporučitelno, poněvadž když komu prokážeme
skutek milosrdný, samému Ježíši Kristu jsme tím posloužili,
jak sám pravil: »Pokud jste to učinili jednomu z bratří těchto
mých nejmenších, mně jste to učirili« (Mat. 25. 40).
3*
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Ale co každému v den sváteční konati nutno, jest: obco
vati službám Božím ve chrámu Páně; těmito službami Božími
rozumím na předním místě mši sv. a kázání. Mnozí chodí rádi
na tyto služby Boží; mnozí i s velikou námahou, že mají vzdá
lenou cestu a na cestě mnoho zkusí. Někteří však těchto služeb
Božích úplně se také vzdalují.
Budu vám dnes tedy o nedělních a svátečních službách
mluviti. K vaší útěše, a zvláště útěše těch, kterým s mnohou
námahou jesť choditi do chrámu Páně, ukáži vám: 1. jak dáv
no tyto nedělní a sváteční služby Boží jsou v církvi sv. zave
deny, a 2. jak veliký z nich užitek.
*

[. Nedělní a sváteční služby Boží zavedeny byly v církvi sv.
už v nejstarších dobách křesťanských, už za časů apoštolů.

Světiti den sedmý ustanovil Bůh hned od počátku lidstva.
»Pomni, abys den sváteční světil,« tak zní třetí Boží přikázání.
Židé světili sobotu; křesťané pak na rozdíl od židů počali svě
titi den nedělní, t. j. první den posobotě, protože v ten den
vstal Kristus Pán z mrtvých; ten dennazývali také dnem Páně.
Tak bylo už za časů apoštolských.

Atakéhned začasů apoštolských konávali

křesťané společné nedělní služby Boží. Svědec

tví o tom podává sv. evangelista Lukáš ve skutcích apoštol
ských; vypravuje tu, jak přišel se sv. Pavlem apoštolem do
města TIroady v Macedonii, a dokládá pak: »Tedy první den
o sobotě, když jsme se byli sešli k lámání chleba, mluvil
k nim Pavel« (20, 7). První den po sobotě, t. j. neděle; sešli se
k lámání chleba, t. j. ke mši sv.; mluvil k nim Pavel — tedy
při mši sv. kázání.
A také ve všech pozdějších dobách podobným způsobem
konávaly se nedělní a sváteční služby Boží. Svatý mučedník
Justin, Který byl živ v II. stol. po Kr., napsal spis, obranu křes
ťanské víry, a v tom vykládá: »Všichni, kteří v městech a na
venku bydlí, na každý den sváteční schází se ve shromáždění.
Na počátku čte se buď nějaká částka ze čtení proroků nebo
apoštolů, kteréž pak biskup vykládá, k naučení obrací a k včr
nému následování odporoučí. Potom všichni vstaneme a mod
Jíme se; na to obětujeme chléb, víno a vodu, a biskup (kněz)
se modlí a díky činí, načež lid odpovídá: Amen. Každému
z přítomných se částka z posvěcené oběti udělí.« Starodávné je
to tedy svědectví o tom, jak křesťané v den sváteční se schá
zeli ke službám Božím, ke kázání a mši sv.
A tak se děje až podnes. A není to pouhým zvykem cho
atievní.
v neděli a ve svátek na služby Boží; je to přikázání cír
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Vidíte tedy, jak je to starodávné zřízení, obcovati neděl
ním a svátečním službám Božím. A s jakým nebezpečím za
starodávna křesťané těmto nedělním a svátečním službám Bo
žím obcovali! Směli je konati jenpotajmu, v ukryt jch místech
a vždy hrozilo nebezpečí, budou. li prozrazeni, že budou hned

k odvedeni
dožalářů
mukám
ahrozné
smrti.
Kolikrá
se
stalo, že když byli překvapení při službách Božích pohan
skými pochopy, byli všichni porubáni. Způsobem tím zahynula
i svatá mučednice a panna Anysia. Šla kdysi v neděli na služ
by Boží a potkal ji jakýsi voják pohanský z tělesné stráže
císaře Diokleciána, který krutě pronásledoval křesťany. Vo
ják pojal ji v podezření, že je snad křesťanka. a proto zasta
vil ji: »Stůj, kam jdeš?« Anysia bála se, že jí chce učiniti zlé,
a proto rychle udělala na čele křížek, aby tak od Boha získala
posilu. Ale voják, podrážděný. chopil ji za rameno a volal:
»Odpověz. kdo jsi a kam jdeš!« Na to odpověděla Anysia:
»Jsem služebnice Ježíše Krista a patřím ke shromáždění Páně.«
»Tam nesmíš,« křičel voják, »musíš bohům obětovati. dnes
právě mámeslavnost,« a strhl jí závoj s obličeje. Sv. panna
odstrčila vojína, ale ten vytrhnul meč a vrazil jí ho do prsou.
Mladistvá mučednice skácela se k zemi; tělo zbarvilo se krví,
ale duše ulétala ke Spasiteli, aby tam přijala korunu mučed
nickou.
Nenaříkejte tedy ani vy. m. př., kdykoli snášíte nějaké
útrapy pro chůzi do chrámu Páně v neděli a ve svátek ke
službám Božim; vzpominejte vždy, jak starodávnéje toto zří
zení,
a jak prvotní
i sněkterých
nebezpečím
života nic
na služby
Boží chodili.
A ani křesťané
z úsměšků
nevčrců
si ne
dělejte, když se vám snad posmívají pro chůzi do kostela;
milejší vám bude přece Kristus než ti nevěřící. Za to však
zásluha vaše je při tom veliká.
II. A nyní připomenu ještě, jaký užitek vehký plyne nám

z nedělních a svátečních služeb Božích.

Měl bych na prvním místě vykládati, jaký užitek nám
plyne vůbec z toho, že jsme přítomní mši sv.; je to oběť Ježi

šem Kristem ustanovená: »o čiňte na mou památkuc; ale po
minu to, jelikož jindy jsem již o mši sv. mluvil. Ani o tom,

jak je prospěšno pos ouchat kázání, nebudu vykládati, ježto
jsem i o tom již jindy mluvil. Obmezím se jen na to, abych

upozornil,jaký užitek plyne z nedělních a svá
tečních služeb Božích. z toho, že jsou spo
lečné.
1. První užitek ze společné bohoslužby o nedělích a svát

cích naznačuje už Kristus Pán, když praví: »Kde jsou

dva

neb tři shromážděni ve jménu mém, tuť jsem

já

uprostřed

nich«

(Mat.18,20).Tedy Pán je tu mezi
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námi a s námi. Je tu ovšem stále přítomen v nejsvětější Svá
tosti oltářní; ale když jsme tu shromážděni ke společným
službám Božím, je nám tu přítomen zvláštní milostí. Tu milost
Páně pro shromážděné věřící vidíme už v době apoštolské.
Petr apoštol byl od IHerodesa uvězněn a vyveden k smrti.
A tu, jak se vykládá ve Skut. ap.: »Modlitba se dála bez pře
stání od církve k Bohu za něj« (12, 5). A společná modlitba
tato byla vyslyšena, Bůh vysvobodil Petra andělem ze ža
láře, aby byl věřícímu stádci zachován. Sv. apoštol Pavel,
když byl v mnohých nebezpečenstvích a útrapách od nevěří
cích v Jůdsku, psal křesťanům v Římě a vybiízel jich právě
také ke společné modlitbě za něj: »Protož, prosím vás, bratří,
skrze Pána našeho Ježíše Krista, a skrze lásku Ducha sva
tého, abyste mi pomáhali na modlitbách za mne k Bohu, abych
vysvobozen byl od nevěřících, kteří jsou v Jůdsku« (Řím. 15,
30—31). Spoléhal, jak sv. Chrysostom na to ukazuje, velmi
na modlitbu společnou věřících.
a. A druhá veliká výhoda ze společných služeb Božích je.

že se tu vespolek křesťané povzbuzují. Pěk

ně tuto věc označila jedna černoška, křesťanka. Pán její, gu
vernér v Surinamu, se jí totiž tázal, proč se scházejí křesťané
ke společným modlitbám, když přece každý sám pro sebe se
může modliti! Stála právě u ohniska, kde uhlí hořelo, a pra
vila: »Pane, kdybyste tyto uhly rozdělal a položil každý sám
o sobě, uhasnou; ale když jsou pospolu, jak pěkně hoří!
A mají-li uhly hořeti, nutno jest, aby jeden od druhého se za
paloval.« To jest výhoda společných služeb Božích: povzbu
zujeme se, rozohňujeme se, neboť v tom všedním životě lehko
ochladáme.
To tedy chtěl jsem vyložili vam o společných nedělních
a svátečních službách Božích, jak jsou starodávného zřízení,
již z časů apoštolských, a jaký z nich veliký užitek. Choďte
tedy na ně rádi; Pán Bůh vám poslušnost vaši a horlivost od
platí časně a vččně. Amen.
KTERAK SE PROHŘEŠUJE, KDO DEN SVÁTEČNÍ ZNESVĚ
CUJE SLUŽEBNOU PRACÍ.

©

„Sluší-li
vsobotu
uzdravovat
?'“
Luk.
14,
3.

Fariseové přivedlike Kristu Pánu člověka vodnatelného,
těžce nemocného. Přivedli jej ne z lásky, ale aby Pána Ježíše
polapili. Nebo byl právě den sobotní, sváteční, a oni mínili,
že v tento den nic se nesmí činiti; uzdraví-li tedy Kristus
Pán nemocného, chtěli jej vyhlásiti za hříšníka, jelikož ruší
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| den
s
váteční;
neuzdraví-li
ho
však,
chtěli
vyhlásiti
že
ho
uzdraviti nemohl.
Kristus Pán však prohlédnul jejich úmysly. Proto se jich
napřed veřejně otázal: »Sluší-li v sobotu uzdravovati?« A když
mlčeli, uzáravil nemocného a doložil: »Čí z vás osel aneb
vůl upadne do studnice, a nevytáhne ho ihned v den sobotní“«
A když zvíře možno i v sobotní den od zahuby zachrániti,
tím více člověka.
Rozmilí v Kristu, skutky lásky jsou i v den sváteční do
voleny, těmi se den sváteční neznesvčcuje. Ale čím se den
sváteční znesvěčcuje,jest těžká služebná práce, která jest bez
potřeby. Za nynější doby na třetí Boží přikzání: »Pomni,
abys den sváteční světil« ve světě mnoho se zapomíná; mnozí
pracují v neděli stejně jako ve svátek.
To jest hřích těžký a velmi škodlivý, který se sám mstí
na tom, kdo se ho dopouští.
Abyste škodlivost tuto poznali, ukáži vám dnes, kterak

ten, kdo den sváteční znesvěcuje
nou prací, prohřešuje se:
1.proti přírodě,
2.proti přikázání Božímu,
3. proti

sobě samému.
*

1. Kdo znesvěcuje

nou prací,

služeb

prohřešuje

den sváteční služeb
se prol:přírodě.

Každý člověk má od přírody jen jisté množství síly ku
práci; tato síla jest omezena. Ustavičně pracovati nevydrži
nikdo. A jako jest nám po práci denní třeba odpočinku noč
ního, tak jest nám i třeba, abychom v týdnu měli jeden den,
kdy práci odložíme, a tělu popřejeme příležitosti a času, aby
načerpalo zase síly nové.
Někomu zdá se snad příliš mnoho a často, aby sedmý den
byl odpočinkem. Ale není to mnoho a často. Sedmý den jest
nejpozdnější možna míra. Za času revoluce francouzské chtěli
svobodomyslníci bezbožní ve Francii zrušiti všecko nábožen
ství a chtěli zrušiti i neděli, která náboženstvím za den odpo
činku jest ustanovena; určili tedy za den odpočinku den de
sátý. Ale brzy se ukázalo, kterak chybili: hynuli lidé a hy
nul i dobytek; tolik prácenepřetržité nebylo lze snésti. [ vrá
tili se nak zase ke dni sedmému.
Kdo tedy i v den sedmý zbytečně těžko pracuje, utrácí
si lehkomyslně svou sílu, podkopává si lehkomyslně své zdraví
a zkracuje si život. Proto v některých zemích, na př. v Anglii
a v Americe, odpočinku nedělního přísně si hledí; v den ne
dělní nejezdí ani pošty, ani jiné povozy, i hostince jsou v tyto
dny uzavřeny, tak že v takový den jest všude úplný klid.
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2 Kdo znesvěcuje den sváteční služeb

nou prací, prohřešuje

se protipřikázáníBožímu.

To přikázání Boží každý z vás zná, každého dne si je

připomínáme
v desateru: »Pomni, abys den sváteční

světill«
Toto přikázání jest velice přísné; za nejstarších
dob byl ustanoven i trest smrti na toho, kdo by je rušil (2.
Mojž. 35, 12). A staří křesťané, předkové naši, jak bedlivě je
zachovávali! Sotva zasvitl den nedělní, každý již jen na služ
bu Boží pamatoval a na svou duši, o práci bezpotřebnou, slu
žebnou nikdo ani nezavadil; scházeli se všichni do chrámu —
nikdo nechyběl, leda kdo byl nemocen — a ve chrámě po
slouchali pozorně a zbožně Písmo svaté, jež jim četl a vyklá
dal kněz, a přítomni byli s největší vroucností Oběti mše sva
té. Tak činívali staří křesťané — a Bůh jim žehnal; nebylo
mezi nimi tolik bídných a zpustlých, jako jest nyní. Odpo
činkem nedělním osvěžilo se jejich tělo, že mohli zase více
pracovati; službami Božíini osvěžila se jejich duše, že nekle
sali tak snadno do hříchů, že nebylo mezi nimi ani marno
tratníků, ani mrhačů, ale každý šetrně a střídmě byl živ,
a co muzbývalo, dal chudým. Jak velmi se liší naše doba od
doby tehdejší!

3. Kdo znesvěcuje den sváteční služeb

nou prací,

A. Proti

hřeší

duši

konečně
své.

i protisoběsaménu.

»Ne samým chlebem živ jest

člověk, ale každým slovem, kteréž vychází z úst Božích,« pra
ví Kristus Pán (Mat. 4, 4). I duše naše potřebuje pokrmu, a
tím jest slovo Boží a pobožnosti chrámové. O tělo své se sta
ráme po šest dní, o duši tedy alespoň sedmý den se starejme.
»Co jest platno člověku, kdyby všechen svět získal, ale na
své duši skodu trpěl; anebo jakou dá člcvěk výměnu za duši
svou“« tak volá Kristus Pán (Mat. 16, 26—27). Kdo ani sed
mého dne nevěnuje péči o duši svou, pustne a hyne na včky;
a čím liší se také takový člověk od zvířete? »Ti, kteří zne
svěcují den nedělní,« praví sv. Ambrož, »a v ten den bohat
ství světa vyhledávají, docházejí bohatství hříchů a ztrácí za
to poklady nebeské.«

B. Neži na majetku

škodí si člověktakový. Domní

vá-li se. že nedělní prací přimnoží si majetku, klame se ve
lice. Tělo, kterému se nedopřeje nutného odpočinku, chabne
a práce jeho bývá pak mdlá; kdyby tomu tak nebylo, bylo
by možno i v noci pracovati. Však není ani požehnána práce
takového člověka, Bůh skutkům hříšným nežehná. A přísloví
praví: »Co bereš Bohu, dábel bere opět tobě.« Kolikrát již
člověk mnohý, co v neděli prací vyzískal, v pondělí zase
promarnil!
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Mladý kněz přišel jednou na cestách svých do jedné osa
dy, kdež byl nucen pro náhlý déšť uchýliti se do kteréhosi
domu. Byla neděle, ale v příbytku. kam vešel. seděl ře
meslník a pilně pracoval. Kněz ustrnul nad tím, a mvslil
s počátku, že ani není v domě křesťana. Podle obrazů však
poznal, že to přece dům křesťanský. »Jste katolík?« tázal se
muže pracujícího. — Jsem, odpověděl tázaný.
»Kolik jest
vám let?« tázal se kněz dále. — Šedesát devět, zněla odpo
věď. — »Tak jste již stár,« řekl na to kněz, »a přece tolik zne
svěcujete den Páně!« — Nemohu si pomoci, odvětil řemeslník;
nouze mne k tomu nutí. — »A pracujete každé neděle?« tázal
se ještě kněz. — Každé, odpověděl tázaný, a nemohu se ni
kterak zmoci na majetku. — »Příteli,« dodal kněz, »poznejte
v tom pokynutí Boží! Bůh práci vaší nežehná. Věřte mi, kdy
byste dával, což Božího jest. Bohu, že by se vám lépe vedlo.«
— Kněz odešel a po desíti letech divnou náhodou ustanoven
byl v téže osadě duchovním správcem. Jakmile se tam dostal,
ihned se poptával na onoho řemeslníka. Bylo mu řečeno, že
nedávno zemřel: s počátku prý býval nedbalým křesťanem
a nikdy nesvětil ani neděle, ani svátku, ale později prý náhle
se polepšil a přísně světil den sváteční a od té doby také se
mu lépe vedlo. Skonal prý jako dobrý křesťan. Knězova slova
přinesla tedy u něho dobrý užitek.
Rozmilí v Kristu, zachovávejte i vy vždycky přísně klid
nedělní; pak i vám Bůh požehná a všeliké práci vaší. Amen.
O POKOŘE.
„Ido se povyšuje, budeponížen.““Luk.14,11.

Hostům, kteří byli pozvánike stolu knížete farisejského
a kteří neskromně vyvolovali si přední místa, dal Spasitel dů
razné poučení o pokoře a skromnosti. Kdyby tak Spasitel nyní
byl na světě, kolik by nalezl skromnosti a pokory? A přece
pokora je tak důležitá ctnost! Spasitel sám k ní vybízel: »Učte
se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem!« A znáte za
jisté slovo sv. Augustina: »Ptáš se. co je nejpřednější v kře
sťanském náboženství? Odpovídám: pokora. A co druhé? Od
povídám: pokora. A co třetí? Odpovídám: pokora...« Ano, po
kora je nejpřednější, protože bez pokory není ani víry. ani

©naděje,
anilásky,
pokora
jezákladem
všech
ctností.
Bud
tedy dnes o pokoře mluviti: dvoje ukáži: 1. v čem pokora zá
leží a 2. proč máme býti pokorni.
L. V čem záleží pokora?

Záleží snad v tom. abychom chodili s ohnutou páteří a
sklončnou hlavou? Nikoli. V tom pokora nezáleží; a také i člo
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věk, který má ohnutou páteř a skloněnou hlavu, může býti
pyšný. Či záleží pokora v tom, abychom zavírali oči předsvým
dobrým nadáním a nechtěli ho viděti? Nikoli; proč bys neměl
si býti vědom dobrého nadání, když je máš? Vždyť máš za ně
Bohu i děkovati! Nebo v tom záleží pokora, abys sama sebe
při každé příležitosti vydával za nicotného a bídného a vele
bil ctnosti a zásluhy jiných? Ani to ne; bylo by to také ne
upřímné.
A v čem tedy pokora záleží? Hleďte, jednoduchá je od
pověď. Pokora je pravda. A záleží v tom, aby člověk upřímně
za to se pokládal. čím ve skutečnosti je, a dle toho, aby se
choval k Bohu a bližnímu.
A nyni tedy uvažujme!
Co jsem? Jsem tvor Boží, který bez Boha bych ani ne
byl, který bez Boha ničeho nemohu a bez Boha ničeho nemám.
Pokorný člověk uznává tuto pravdu a podle ní zařizuje
všecko své chování: své myšlení, řeči a skutky.
Své myšlení: jestli Bůh dal mu nějaké přednosti tělesné
nebo duševní, uznává to vděčně za dar Boží a není na to oproti
jiným bližním domýšliv. Vykoná-li něco dobrého, raduje se
z toho, ale Bohu vzdává za to poctu, nebo ví, že bez milosti
Boží nemůže ničeho pro svou spásu učiniti, jak Spasitel sám
pravil: »Beze mne nemůžete ničeho učiniti.«
A své řeči dle toho zařizuje: nemluví chlubně o sobě, aby
se vyvyšoval nad jiné. A má-li snad z nějakého důvodu přece
podnět mluviti o sobě, činí to, jak píše o sobě sv. Pavel: »Hoj
něji než oni všichni jsem pracoval« — a dodává hned k tomu:
»avšak ne já, ale milost Boží se mnou« (I. Kor. 15, 10); anebo
jako to učinila Maria. když před Alžbětou zajásala prosvé

vyvolení: »Velebí duše má Hospodina a zplesal duch můj
v Bohu Spasiteli mém< — a hned dodala: »že vzhlédl na poní
žení děvky své... veliké věci učinil mi ten, jenž mocný jest
a svaté jméno jeho.«
A své chování dle toho zařizuje. Chování k Bohu: poko
řuje se před Bohem, pokorně se modlí, pokorně přijímá sv.
svátosti, pokorně se podrobuje vůli Boží. A chování k bliž
nímu: nepovyšuje se domýšlivé nad jiné; a má-li postavení,
pro které se mu vzdává pocta, přijímá sice poctu, ale varuje
se býti domýšliv a pohrdati jinými.
V tom záleží pokora.
II. A nyní: proč máme býti pokorni?
Především proto, že to Spasitel přikazuje: »Učte se ode
mne, nebo jsem tichý a pokorný srdcem.c Na pokoru kladl
Pán veliký důraz. Kdysi postavil doprostřed apoštolů maličké
pachole a pravil jim: »Amen, pravím vám: nebudete-li jako
maličká pacholata, nevejdete do království nebeského. Protož
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kdokoli se poníží jako toto pachole, ten jest větší v království
nebeském« (Mat. 18, 2—4). A vzpomeňte, jak opětovně Pán
připomínal: »Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdose poni
žuje, bude povýšen.«
A Sv.
dáleap.příklad
Páněv vede
nás k»Ponížil
pokoře.Jak
se Pán uči
po
kořil!
Pavel píše
ep. k Fil.:
sebe samého,
něn jsa poslušným až k smrti, a to smrti kříže« (2, 7); kdo vy
poví ponížení Syna Božího — k vůli nám lidem! A než Spasi
tel se svými apoštoly při poslední večeři se rozloučil, dal jim
na cestu do života příklad pokory. Umyl jim všem nohy, což
bylo úkolem nejnižších služebníků, a řekl jim: »Příklad za
jisté dal jsem vám.«
K pokoře nás má vésti dále to, že pokora je základem

všech ctností. Které jsou nejhlavnější ctnosti? Víra, naděje a
láska. Kdo nemá pokory, je věřící? Vidíte sami, že pýcha je
základem nevěry, pyšný člověk nechce ducha svého skloniti

před zjevením Božím. Kdo nemá
pokory,má křesťanskou na
ději? Nemá, neboť pyšný člověk důvěřuje v sebe — vždyť vi
díme, že nadutí lidé ani se nemodlí, myslí, že Boha nepotře
bují. Kdo nemá pokory, má lásku k Bohu a bližnímu? Nikoli;

pyšný člověk má na prvním místě sebe, proti Bohu se vzpírá
a bližním pohrdá. Proto slovo sv. Augustina: Ptáš se mne, co
je nejpřednější v křesťanském náboženství? Odpovídám: po
kora; a co druhé? Odpovídám: pokora; a co třetí? Odpoví
dám: pokora — a kolikrát bys se mne takto tázal, tak bych
odpověděl. Pokora je základ všech ctností; pokorou se blížíš
k Bohu. Sv. Jan Climacus, který má své jméno od proslulé
knihy své »Climax« (žebř nebeský), praví v této knize: »Po

kora je jediná ctnost, kterou ďábel nemůže napodobiti; jestli
pýcha učinila z andělů démony, není pochyby, že pokora

mohla by učiniti z démonů anděly.«
A konečně k pokoře má nás vésti i vlastní rozvaha: co
jsme a jací jsme. Co jsme! Křehké nádoby. V Písmě sv. při
rovnává se člověk hliněné nádobě; ale je nádobou ještě křeh
čí. Nechá-li se hlinčěná nádoba nedotčena, může podržeti for
mu svou sta a tisíce let — a člověk? Života jeho je, žije-li
dlouho, 80, snad ©, snad o několik let více ještě, a pak je
z něho trochu prachu. Že má někdo nějaké vynikající vlast
nosti tělesné? Dlouho-li? Sv. ap. Petr píše: »Všeliké tělo je

jako tráva a všecka sláva jeho jako květ trávy: uschla tráva

a květ její spadl« (I. 1, 24) — vidíme na vlastní oči, jak spa
dává květ těla. Či chce býti kdo domýšliv na bohatství? Před

Bohem jsme všichni žebráci a je to tak. jakoby nějaký žebrák
se pyšnil nad jiné proto, že dostal od dobrodince o několik
haléřů více. Či na vědění chtěl by se kdo pyšniti? To je teprve
mělké. Moderní věda chce se pyšniti, že mnoho ví — a ve sku
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tečnosti neví téměř ničeho; nevíme ani, co je světlo, vzduch,
voda, elektřina — něco o tom učenci sice praví, ale podstatu
toho nikdo nezná. Anebo by snad chtěl někdo býti dom“ýšliv
na dobré skutky? Pěkně na to odpověděl sv. poustevník Ma
karius; žil velmi přísně: chléb a vodu si denně do nejmenší
míry odměřoval, mnoho bděl — kdysi mu vyslovil Evagrius
podiv nad tak přísným životem a sv. Makarius mu odpověděl:
»Co to vše je! Nemohl by mi ďábel říci: ty se mnoho postíš a
já nejím nikdy? Ty mnoho bdíš a já nespím nikdy? Ty po
hrdáš zlatem a já ještě více? Co máš přede mnou?« Evagrius
na to zvolal: »Ó, milý otče, teď vím, čím ďábla překonáváš:
pokorou!«
Nuže, m. př., buďte pokorni! Pamatujte na slovo Páně
z dnešního sv. ev.: »Kdo se povyšuje, bude ponížen« a na pří
kaz a příklad Páně o pokoře. Sv. ap. Petr praví: »Bůh se pyš
ným protiví, ale pokorným dává milost;« nechť i vás pokora
přivede k Boží milosti — časné i věčné! Amen.

Neděle sedmnáctá po sv. Duchu.
KRISTUS BŮH A SPOLU ČLOVĚK.
„Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn?“
Mat. 22, 42.

Veliká, nade vše důležitá otázka vyslovena jest v dneš. sv.
evang., otázka, na jejíž zodpovědění závisí pravda nebo lež,
věčná naše spása nebo věčné zavržení. Kristus Pán sám tu
otázku klade; praví shromážděným fariseům: »Co se vám zdá
o Kristu? Čí jest syn“«
Od té doby, co tato otázka byla položena samým Kristem,
nevymizela se světa; ozyvala se v každém století a ozývá se
podnes. Ba, dnes zvláště se o ni bojuje: co se vám zdá o Kris
tu? Čí je syn? Kdo je Kristus? Odpověď na tuto otázku dělí
lidi přímo ve dva tábory: v tábor věřících a tábor nevěřících.
Hned v nejstarší době na tu otázku nestejně bylo odpo
vídáno. Sv. ap. Pavel tuto různou odpověď lidí označuje ve
slovech, která napsal v ep. ke Kor.: »My kážeme Krista ukři
žovaného. pohoršení to židům. pohanům pak bláznovství.« My
-—my apoštolové a s námi zástupy věřících vidíme v Kristu
Syna Božího a Vykupitele: židům však je Kristus pohoršení,
nenávidí ho, protože chtěli Krista vykupitele takového, který
by jim dal moc a slávu na světě, a ne Krista tichého, kterýučí
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svatosti a spravedlivosti; pohanům je Kristus bláznovství, ne
boť nemohli si srovnati v mysli, aby Syn Boží, Bůh, zemřel na
potupném dřevě kříže.
A toto staré stanovisko židů tehdejších, nenávist proti
Kristu, dosud mnozí mají; a dosud mnozí mají i stanovisko
tehdejších pohanů: že pohrdají Kristem ukřižovaným a po
smivají se mu.
Je třeba, dr. v Kr., abychom my dobře si byli vědomi své
víry o Ježíši Kristu. A proto kladu dnes také k zodpovědění
tuto otázku: co se vám zdá o Rristu? Čí je syn? Víra nám

praví: Kristus je Bůh a spolu
z jeho života dokázali.

člověk.

A do vám chci

.

Ježíš Kristus Bůh a spolu člověk.
Projděme v duchu jeho život a budeme viděti. jak se jeví
u něho vlastnosti člověka, ale také vlastnosti Boha. Sv. ap.
Pavel praví o Kristu: »Byl stejně jako my ve všem zkušen

kromě hříchu« (Žid. 4, 13). Ano, nalézáme u Krista krom hří

chu všecky slabosti lidské; utrpení těla: hlad, žízeň, únavu,
bolesti i smrt; utrpení duše: smutek, bolest, opuštěnost ... Ale
nalézáme také u Krista moc Boží: na jeho slovo dějí se nej
větší divy, jaké jen Bůh může konati. Nedá se popříti u Krista
přirozenost
lidská, ale nedá se popříti u něho také přirozenost
ožská.
Sledujme nyní jeho život a připomeňme si aspoň některé
události, abychom o pravdě toho se přesvědčili. Slyšte!
Římský císař Augustus rozkázal v jisté době, aby byl po
psán veškeren svět (římský), to zn.: sčítání všeho lidu podří.
zeného římskému
císaři, aby se zjistila poplatná síla jeho. V tu
dobu vidíme v zemi židovské, která také byla poplatná řím.
císaři, kráčeti k Betlému dva chodce: muže a ženu. Jich jmé
no: Josef a Maria. Přicházejí z daleka, z Nazareta, který byl
vzdálen 30 hodin cesty; přišli do Betléma, by se tu dali za
psati. Dalekou cestou byli unaveni a hledali v Betléměnocleh;
ale darmo hledali, vše přeplněno lidem. Uchýlili se za Betlém
do skalní jeskyně, která bývala pastýřům za útulek pro do
bytek. A zde stalo se, co vykládá sv. evang.: Maria »porodila
syna svého prvorozeného a plénkami jej obvinula a položila
v jeslích.« Pohlédněme v duchu na to dítě: je jako každé jiné
dítě lidské; slabé, mdlé, potřebující ošetření, ba je chudší, než
mnohé jiné dítko lidské, rodí se ve chlévě. To dítě je Ježíš
Kristus. Hleďte, Kristus člověk! Kdo by chtěl o jeholidské
přirozenosti zde pochybovati! Ale, m. př., nesmíme uzavírati
očí před tím, co spolu se dělo. Na luzích betlémských ponocují
pastýři u svých stád; »a aj, anděl Páně stanul u nich a jasnost
Boží obklíčila je a báli se bázní velikou. I řekl jim anděl:
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Nebojte se, neboť aj zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude
všemu lidu. Narodilf se vám dnes Spasitel, to jest Kristus Pán
v městě Davidově. A toto bude vám znamením: naleznete ne
mluvňátko plénkami obvinuté a položené v jeslích.« Kdo jest
tedy toto dítěv jeslích? Je to pouhý člověk? Nikoli; je to
spolu Bůh, Syn Boží. Je to Spasitel, o němž prorok Isaiáš před
povídal: »Bůh sám přijde a spasí vás«; je to Spasitel, o němž
anděl řekl Marii: »Aj, počneš v životě a porodíš Syna a na
zveš jeho jméno Ježíš. Ten bude veliký a Synem Nejvyššího
slouti bude .. . Co z tebe svatého se narodí, slouti bude Syn
Boží.« Hleďte: Kristus Bůh a spolu člověk!
Přeleťme nyní v duchu dětství Páně a přihlédneme k do
bě, kdy Kristus vystoupil na veřejnost.
U břehu Jordánu vidíme kázati velikého kazatele Jana;
kázal křest pokání. Lid houfně přicházel k němu a dával se od
něho pokřtiti na znamení pokání. Jednoho dne přichází Kris
tus; vstupuje také do vody, aby přijal od Jana křest. Jan se
sice brání: »Já mám potřebí býti pokřtěn od tebe a ty jdeš ke
mně?« Ale Kristus žádal býti pokřtěn; neměl hříchu, ale hří
chy lidstva přijal na se a za tvychtěl činiti pokání. Kdybychom
byli viděli Krista státi ve vodě a přijímati z ruky Janovy
křest, byli bychom řekli: Kristus člověk. Ale pozorujme dále:
Kristus vychází z vody. ale hle, otevřela se nebesa a Duchsv.
viditelně sestupuje na Krista a s nebe slyšán hlas: »Tento jest
Syn můj milý. v němž se mi zalíbilo.« Kdo jest Ježíš Kristus?
Bůh a spolu člověk.
Odešel pak na poušť, kde se 40 dní a nocí postil a pak
zlačněl. jako každý člověk; a dopustil 1, aby byl pokoušenod
ďábla, jako každý člověk. Ale pokušení bylo zvláštní: >Jsi-li
Syn Boží.« A andělové mu pak sloužili. Kristus Bůh a člověk!
A pak počal učili lid; procházel zemi a kázal v synagogách,
na horách, na jezeře z lodičky, a kde vůbec bylo možno. Ká
zal, jako jiní káží, ale učení jeho bylo plné božské moudrosti;
a nejen to, konal i skutky božské. Pohleďme aspoň na některé
události.
Kristus kaže na poušti; veliký lid je u něho shromážděn.
Třetího dne praví Kristus apoštolům: »Lítost mám nad zástu
pem, neboť již tři dny trvají se mnou a nemají co jísti; a roz
pustiti je lačné nechci, aby nezemdleli na cestě.« I řkou mu
učedníci: »Odkud tedy vezmeme na poušti tolik chlebů, aby
chom nasytili zástup tak veliký?« Hleďte, Kristus se tu jeví
jako člověk, který se stará s apoštoly o chléb pro lid. Ale pak
vizme dále: Kristus nasycuje veškeren lid pouze sedmi chle
by. To je dílo božské, Kristus Bůh a člověk.
Na cestách svých přichází Kristus do města Naimu; proti
němu béře se průvod pohřební, vdova pláče nad jediným sy
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nem, kterého nesou ke hrobu. Kristus je jat lítostí a praví
vdově: »Neplač« — těší ji, jako lidé těšívají. Jako člověk
Kristus se tu jeví. Ale slyšme dále: Kristus přistupuje k ma
rám a praví: »Mládenče, tobě pravím, vstaň,« a mládenec
vstává vzkříšen z mrtvých. To je skutek božský. Kristus Bůh
a spolu člověk.
Kristus kdysi po celodenní námaze vstupuje na loď, aby
s apoštoly přeplavil se na druhou stranu jezera; v zadní části
lodi uléhá a spí. Kristus člověk, unaven spí. A aj, bouře veliká
stala se na moři; apoštolové po marné námaze budí Pána:
»Pane, zachovej nás, hyneme!« A Kristus vstává, přikazuje
větrům a moři, a nastává utišení veliké. Kristus Bůh!
Kristus modlíval se celé noci na horách. Kdysi večer po
jal 3 apoštoly a vystoupil s nimi na vysokou horu, aby se tam
modlil. S námahou vystoupili na vrch. Kristus člověk. A hle,
pojednou proměnil se před nimi: zaskvěla se tvář jeho jako
slunce a roucho jeho učiněno bílé jako snih, a s nebe slyšán
hlas: »Tento jest Syn můj milý, v němž jsem si dobře zalíbil,
toho poslouchejte.« Kristus Syn Boží.
Pojďme dále do Bethanie, kde pohřben byl Lazar. Kristus
nad smrtí jeho zaplakal, jako pláčí lidé nad smrtí milých.
Kristus člověk. Ale pak jde ke hrobu a volá: »Lazare, vyjdi
ven.« A Lazar, který už čtvrtý den byl pohřben, vychází vzkří
šen ze hrobu. Kristus Bůh!
A abych dlouho nerozváděl řeči své, pojďme ještě za
Kristem na horu Golgotu, vizme jej. když visí na kříži. Jak je
strašně zmučen, jak strašně trpí! Kristus člověk. Plní se tu
slovo prorocké: »Já pak červ jsem a ne člověk.« Ale vizme
dále: slunce se zatmělo, země se třese, skály pukají ... pří
roda dává na jevo, že tento Kristus není pouhý člověk, že je to
Pán přírody, Bůh. A setník vojenský, který stojí pod křížem,
do té doby pohan a nevěrec, volá o Kristu: »Jistě Syn Boží byl
tento.«
A mrtvé tělo Kristovo pak ukládají do hrobu — jako tělo
každého člověka. Kristus člověk. Ale třetího dne vstává Kris
tus z mrtvých, z vlastní moci. Kristus Bůh!
Ileďte, m. př.. jak v celém životě Kristově viděti dvojí
jeho přirozenost: lidskou a božskou. Obč jsou spojeny a nelze
jednu od druhé odloučiti. Kdo by to chtěl činiti, rozrušuje pří
mo život Krista!
V roce 290 vypuklo v Italii kruté pronásledování křesťa
nů. Pohanský praetor obořil se tehdy na biskupa Sabina z As
sistum, také jatého: »Jak můžeš klaněti se člověku, který dáv
no vykrvácel na dřevě hanby a byl pohřben?« »Z tvé otázky
vidím,« odpověděl biskup, »že ti smrt našeho Vykupitele je
známa. Ale což neslyšel jsi ničeho o tom, že tentýž Pán vstal
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z mrtvých a vstoupil na nebesa? Nesluší-li se na vzdělaného
muže, aby si získal přesnou vědomost o celé věci a nespokojo
val se pouze poloviční pravdou?«
Správná byla tato slova biskupova. Ne jen půlpravdy
znáti, ale celou pravdu; nejen Krista znáti jako člověka, ale
znáti jej i jako Boha. Kristus Bůh a spolu člověk. Od věčnosti
Bůh a v čase stal se člověkem, aby nás smrtí svou vykoupil.
V této víře, m. př., Žijme, v té víře zemřeme, a v té víře
dospějeme také ke spáse věčné. Amen.
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ.
„Milovat budeš Pána Boha svéhoz celéhosrdce
svého a z celé duše své a ze vší mysh své. Toť jest

největší a první přikázání.“

Mat. 22, 37-38.

Ku Kristu Pánu přistoupil jeden z fariseů, zákona učitel,
a tázal se ho: »Mistře, které jest přikázání veliké v zákoně?«
Kristus Pán mu odpověděl: „Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své. Toť
jest největší a první přikázání.«
Milí přátelé, když toto přikázání je největší a první, pak
ovšem je naší povinností, abychom je také na prvním místě
plnili, abychom milovali opravdu Pána Boha svého z celého
srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své. A tu bude za
jisté vhodno, když si je dnes vyložíme, aby každému bylo jas
no, co ono přikázání obsahuje. Učiním tak k vašemu poučení
ve jménu Páně.
,
»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a
z celé duše své a ze vší mysli své.« Troje je zde tedy označe

no: 1. z celého srdce svého, 2. z celé duše své a 3. ze vší
mysli své.
I. dlilovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého.

Co to znamená?lo znamená:že láska naše k Bohu

má zaujímati

celé naše srdce; že celénašesrdcemá

býti Bohu oddáno; že v srdci našem nemá býti nic, co by se
netýkalo lásky k Bohu.
Jak bych vám znázornil tuto věc? Nechám zde mluviti
matku. Jeden profesor práv (Jakob z Eskobaru), zbožný muž,
měl malou dcerušku, jménem Marii. To dítě bylo neobyčejně
nadané, takže dávno, než chodilo do školy, matka už je učila
Božím přikázáním. Také ovšem prvnímu přikázání v zákoně:
»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého.« A tu

Neděle sedmnáctá po sv. Duchu.

49

jednou otázalo se dítě matky: »Maminko, co to je, milovati
Pána Boha z celého srdce svého?« Na to matka jí řekla: »lo
znamená tolik: že máš míti Pána Boha radši než všecko na
světě; radši než otce, radši než matku, radši než všecko; celé
srdce máš dáti Pánu Bohu.« A od té doby prý děvčátko si stále
opakovalo: »Pane Bože, já tě miluji více než otce, více než
matku, více než všecky, a celé srdce ti dávám.«
Zde snad někdo se zarazí a řekne: »Tedy otce a matku
a nikoho vůbec nesmím míti rád? Když celé srdce mám vě
novati Pánu Bohu, pak v něm pro lásku k otci a k matce a ke
komukoliv na světě už není místa.«
Kdo by tak soudil, mýlil by se, nepochopoval by lásku
k Bohu. Bůh chce, abychom milovali otce svého a matku

svoua bližníhovůbec.V lásce k Bohuuž je obsažena
láska k otci a matce a klidem vůbec, ovšemláska
čistá, svatá, upřímná: Bůh miluje otce mého a matku mou a
lidi vůbec, proto i já je miluji; Bůh chce a poroučí, abych je
miloval, proto i já z lásky k němu je také miluji. Krásně tuto
věc označuje sv. apoštol Jan; praví ve své [. ep.: »Řekl-li by
kdo, že miluje Boha, a nenáviděl by svého bratra, lhář jest.
Nebo toto přikázání máme od Boha: aby, kdo miluje Boha, mi
loval i bratra svého« (4, 20—21).
Milovati Pána Boha svého z celého srdce svého tedy zna
mená, že máme celé srdce věnovati Bohu; že v srdci našem
nemá býti nic, co by se netýkalo Boha, a ovšem tím méně, co
by bylo proti Bohu. Kdyby snad otec neb matka, nebo bratr
neb sestra, neb kdokoliv naváděl mne k něčemu, co je proti
Bohu, směl bych to učiniti? Nesměl! A kdyby se dovolávali
lásky naší, na příklad matka kdyby řekla: »z lásky ke mně to
učiň«<; směl bych to učiniti? Nesměl; neboť taková láska
k matce by nesměřovala k Bohu, tak bych nemiloval Boha z ce
lého srdce svého. Anebo naopak matka: směla by k vůli dítěti.
z lásky k dětem, dopouštěti se hříchu? Na příklad, co kdysi
bylo předmětem soudního řízení: matka jedna dopouštěla se
krádeže, a když byla chycena a při soudu se jí tázali, proč to
činila, odpověděla: »Zlásky k dětem; chtěla jsem jim něco za
hospodařiti.« Je to správné? Nehledě ani k tomu, že krádež je
hřích, i ta láska nebyla správná; proč? Nesměřovala k Bohu!
Bůh ovšem poroučí, aby rodiče milovali dítky své; ale ta je
jich láska k dětem má mířiti k Bohu. Proto také pravil Kris
tus Pán: »Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, není
mne hoden; a kdo miluje svna neb dceru více nežli mne, není
mne hoden« (Mat. 10, 37).
IL. Milovati budeš Pána Boha svého z celé duše své, praví

dále Kristus Co to znamená?
4-111-2
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To znamená:duše naše že má stále a úplně spo

čívati

v Bohu. Duše naše má býti úplně a vždycky s Bo

hem za jedno: co Bůh chce, také já chci; čeho Bůh nechce,
ani já nechci.
To je ovšem důležité pravidlo, jak co se týče nás samých,
tak i co se týče jiných.

1. Co se týče nás samých:

máme býti vždycky spoko

jeni tím, co Bůh chce. Dává-li nám Bůh dobré, buďme spoko
jeni a děkujme Bohu; dává-li zlé, i tehdy s vůlí Boží máme se
shodovati. Krásně takovouto shodu s vůli Boží ukázal Job Když
ho stihalo neštěstí za neštěstím, když i dítky náhle mu byly
usmrceny zhroutivším se domem. zakvílil sice, ale padna na
zem, poklonil se a řekl: »Hospodin dal, Hospodin vzal, buď
jméno Hospodinovo požehnáno!« A když i sám potom sklíčen
byl těžkou chorobou a i žena nevhodným způsobem o tom
mluvila, pravil jí: »Jestliže dobré věci brali jsme z ruky Boží.
zlých proč bychom nepřijímali?« (1, 21; 2, 10). Ovšem, patří
k tomu síla duše. aby člověk i neštěstí z ruky Boží přijímal
rád; ale v tom právě záleží ona láska k Bohu: milovati z celé
duše své. Ale nejen když Bůh dává, máme se shodovati s vůlí
jeho, nýbrž i tehdy, když poroučí. »Kdo má přikázání má a
zachovává je, tenť jest, kterýž mne miluje,« tak praví Kristus
(Jan 14, 21). A to nejen když poroučí, co je nám příjemno,ale
i tehdy, když poroučí, co je nám snad těžko plniti: když
snad máme vyznávati Krista i před nepřáteli víry; když má
me ze srdce odpouštěti svým nepřátelům a pod. Ovšem, i k to
mu patří síla duše, abychom plnili, co je nám plniti těžko:
ale v tom zase pravě spočívá příkaz: milovati Boha z celé
duše své.

2. Co se týče

jiných,

také máme vždy a ve všem

shodovati se s vůlí Boží. Vidíme-li, že jiní přikázání Boží plní,
těšme se z toho, vidíme-li, že neplní, máme truchliti. A nejen
truchliti, ale i dle možnosti se přičiniti, aby vůle Boží všude
a ode všech byla plněna. Když někdo netečně hledí, jak Boží
přikázání od jiných takřka nohama bývá šlapáno a povrho
váno, ten věru nemiluje Boha z celé duše své. Proto na pří
klad sv. Jeroným, když kdysi v jeho přítomnosti jakýsi bez
božník dovolil si pronésti kletby a zlořečení, ozval se důrazně
proti tomu a pravil: »[ pes štěká pro svého pána; a já bych
měl mlčeti? Neměl bych se ozvati. když se tu zneuctívá jmé
no Boží? Umříti mohu, ale mlčeti k tomu nemohul!«
Ii. Milovati budeš Pána Boha svého ze vší mysli své, praví
dále Kristus. Co to znamená?

To znamená:že máš vždy a při všem mysliti

na

Boha. Zde však mně někdozase snad namítne: nesmím tedy
o ničem jiném

přemýšleti?

Nesmí tedy

rolník přem“ýšleti
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o své práci polní, řemeslník o svém řemesle, obchodník o svých
obchodech, úředník o svém úřadě a pod.?
Nesprávně by soudil, kdo by tak myslil: to není v onom
přikázání řečeno. Můžeš a máš mysliti o své práci, o svém
úřadě a co vůbec máš na starosti; ale i při tomto přemýšlení
svém můžeš miti také na paměti Boha: Bůh mi poroučí, abych
pracoval, z lásky k Bohu budu pracovati; jaká je vůle Boží,
abych přisvé práci si vedl? A podobně. A když tak budeš
přemýšleti, a všecky své práce dle takového myšlení zařizo
vati, pak budeš milovati Boha ze vší mysli své; a pak ovšem
všecky tvé práce budou řádné a poctivé, a tobě také záslužné.
To je tedy ono největší a první přikázání v zákoně:
milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé
duše své a ze vší mysli své. Pamatujte si je, milí přátelé,a při
čiňte se, abyste je plnili. A pak se také přesvědčíte. jak ne
smírný prospěch vám to přinese, jak v životě časném, tak i věč
ném. V životě časném: Boží požehnání a spokojenost; v životě
věčném: spásu.
Znamenitý biskup jeden (Sailer) vykládá ve svých spi
sech, že mu kdysi připadla úzkostlivá myšlenka, je-li také za
psán ve knize života? A píše, jak si tu otázku potom rozřešil:
dle lásky k Bohu. »Duše má,« tak píše, »nebuď úzkostliva,
patříš-li k těm, o nichž Kristus pravil, aby se radovali, že jich
jména v nebi jsou zapsána; nýbrž ptej se, zdali jméno Boží

ve knize tvého života

je zapsáno,zdali Bůh ti je mi

lejší, než vše ostatní. Můžeš-li si odpověděti: ano, miluji Boha
nade vše a vše jiné jen k vůli Bohu, pak můžeš doufati plně,
že tvé jméno je napsáno ve knize života a že budeš viděti
Boha svého a užívati na věky.«
Milí přátelé, kéž byste i vy na podobnou otázku mohli si
dáti tutéž odpověď a pro lásku Boží došli všichni života včěč
ného! Amen.
CO ZNAMENÁ MILOVATI PÁNA BOHA SVÉHO Z CELÉHO
SRDCE SVÉHO.
„Milovati budeš Pána Bohu svého z celéhosrdce
svého.“*
Mat. 22,37.

Sv. apoštol Pavel napsal ve své epištole ke Korintským
tato památná slova: »Kdybych jazyky lidskými mluvil i an
dělskými, a neměl bych lásky, byl bych jako měď zvučící ane
bo zvonec znějící. Kdybych měl proroctví a znal všecka ta
jemství i všeliké umění; a kdybych měl všecku víru, tak že
bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal na pokrmy chudých veškeren statek svůj,
42
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a vydal tělo své k spálení, lásky pak kdybych neměl, nic mi
to neprospívá« (I. 13, 1—3). Těmito slovy sv. apoštol Pavel

ukazuje, jak nutná ke spasení jest láska.
A v dnešním sv. evangeliu sám Kristus Pán totéž praví.
Přistoupil k němu fariseus jakýsi a tázal se ho: »Mistře,které
jest největší přikázání v Zákoně?« I odpověděl mu Ježíš:

»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé
duše své a ze vší mysli své. Toť jest to největší a první při
kázání. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližní
ho svého jako sebe samého.«
Obrátím se k tomu prvnímu a největšímu přikázání: o lás
ce k Bohu, a budu vám o ní dnes vykládati; a sice vezmu si

za předmětřečisvé: co znamená

milovati
hasvého zcelého srdce svého.

Pána Bo

*

Milovati Pána Boha z celého srdce svého znamená: mít:
k Bohu úplnou náklonnost. Kdo takovou lásku má, ten na Boha
stále myslí, rád o Bohu mluví, rád chodí na místo, o kterém
ví, že je stánek Boží. Podívejte se na dítě, které rodiče zave
zou do ciziny k jakémukoliv účelu: jak po svých rodičích
touží, při všem na ně vzpomíná, ano s počátku i porodičích
plakává. To je láska ze srdce. Než, láska k Pánu Bohu z celého
srdce znamená více.
1. Milovati Pána Boha z celého srdce svého znamená:
máti lásku k němu, která zaujímá opravdu celé srdce. Krásný
vzor lásky takové máme u Panny Marie. Jak velice milovala
Pána Ježiše! Bylo to její dítě — ale byl to také její Bůh. Vždyť
věděla, co jí bylo od anděla zvěstováno, věděla, komu andělé
zpívali při narození: Sláva na výsostech Bohu, věděla, komu
pastýřové se klaněli, věděla, ke komu tři králové z daleka se
přišli poklonit. Bůh jeji byl Ježíš Kristus. A jak jej milovala
— celým srdcem! Vzpomeňte, když na cestě se slavnosti Je
rusalémské se jí ztratil — že totiž zůstal ve chrámě a Panna
Maria se sv. Josefem ušli den cesty bez něho, neboť myslili,
že jde mezi příbuznými. Když poznali, že nemají ho při sobě,
tehdy Panna Maria plná bolesti hledala ho, hledala na cestě,
hledala ve městě, hledala po ulicích — až jej nalezla ve chrá
mě. Sama přiznala: Hle, s bolestí hledali jsme tebe! A když
Kristus Pán byl jat a veden cestou křížovou na horu Kalvarii,
od učedníků byl opuštěn, ale matka ho neopustila. Provázela
ho až na tu horu nešťastnou, horu Golgotu a zůstala při něm
1 když země se třásla a skály se pukaly; tak jej milovala. To
byla láska z celého srdce; vždy zcela bylo srdce její oddáno
Pánu Ježíši.
Takovou lásku z celého srdce krásně naznačil sv. Augus
tin: »Přál bych si,« pravil, »aby všecky žíly mé a všecky ner
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vy byly zlatými páskami a těmito páskami aby upevněno bylo

srdce mé k Bohu mému.«
2. Milovati Pána Boha z celého srdce svého znamená:
nikomu nedávati v srdci svém před Bohem přednost. Ani otci,
ani matce, ani dítěti neb komukoli. Kristus Pán sám to nazna
čuje; praví u sv. Mat.: »Kdo miluje otce neb matku více nežli
mne, není mne hoden« (10, 37).
Ovšem,vím dobře, že máme
milovati rodiče, vždyť sám Bůh to poroučí,a že rodiče mají
milovati své dítky; ale tato láska dítek k rodičům a rodičů
k dítkám musí míti právě základ v Bohu, musí býti k vůli
Bohu; však Bůh sám tu lásku dítkám i rodičům vložil do srd

ce. Ale jsou také někdy okolnosti, že jest právě jen výběr
buď mezi otcem neb matkou a mezi Bohem. Uvedu vám pří
klady. Vzpomeňte si na Abrah a ma. Bůh chtěl zkoušeti je
ho lásku; a proto mu přikázal, aby mu obětoval na hoře
Moria svého syna Isáka. Byla to těžká zkouška pro Abraha
ma: obětovati znamenalo usmrtiti a na oltáři spáliti. Abra
ham však poslechl, dával Bohu v srdci svém přednost před
dítětem. Vzal dva služebníky a dříví k oběti potřebnéa ubíral
se s nimi a dítětem svým k hoře Moria. Když k ní dospěli,
zanechal dole služebníky, synu svému vložil na rámě dříví
a spolu kráčeli na horu. Cestou tázal se syn: Otče, hle dříví

i oheň; kde jest zápalná oběť? Otázka tato jak velice dotkla
se srdce Abrahamova! Odpověděl: Bůh opatří sobě zápalnou
oběť. A když došli na místo oběti, vzdělal Abraham oltář, urov
nal na něm dříví a pak svna svého svázal a položil na oltář,
aby jej obětoval. Když uchopil meč a ruku vztáhl, v tom

©anděl
Boží
zavolai:
Abrahame.
nevztahuj
ruky
své
napa
chole, aniž mu co čiň: nyníť jsem poznal, že se bojíš Boha.
Abraham pozdvihl očí svých a uzřel za sebou skopce, vězí
cího v trní za rohy; a toho pak obětoval. Bůh pak za jeho
poslušnost učinil mu veliké zaslíbení: »že jsi učinil tu věc,
požehnám tobě a rozmnožím símě tvé... a požehnání budou
v semeni tvém všichni národové země« (I. Mojž. 22). Víte také,
že zaslíbení toto úplně se vyplnilo: z pokolení Abrahamova
vzešel Spasitel. Vždyť slyšeli jste nedávno. © svátku Naro
zení Panny Marie, kterak sv. evangelista Matouš začíná své
evangelium: »Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna
Abrahamova.« Abraham miloval Pána Boha svého z celého
srdce svého, dával Bohu v srdci svém přednost před svým

dítětem.Než iv

životě

obyčejném

naleznemedosti

příkladů, a to smutných, kdy mají rodiče rozhodnouti se buď
pro Boha nebo pro ditě. Jak mnohdy se stalo už, že dítě, syn
nebo dcera, žádalo otce neb matku, aby k vůli němu lhali!
Měli vydati svědectví. když syn neb dcera dopustili se zlo
činu. a syn neb dcera žádali. aby rodiče lhali neb snad
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i křivě přisahali! Staly se i případy, že syn neb dcera přišli
k rodičům a žádali: Potřebuji penězk té neb oné zábavě —
dejte mi je; a když rodiče neměli, volali: kdybyste je i ukrásti
měli, musíte je míti! Hle, volba pro rodiče: voliti mezi Bo
hem a synem neb dcerou.
Však ukáži opačný příklad: i dítěti mnohdy bývá voliti
mezi otcem neb matkou a Bohem. 7. září každého roku světí

se svátek sv. Reginy,

panny a mučednice. Pocházela z Ale

sie (v Burgundsku), z rodičů pohanských. Matka jí brzy ze
mřela a otec dal ji vychovati jisté pěstounce na venkově.
Va byla tajnou křesťankou a malou Reginu vychovala v ná
boženství křesťanském. Když Regina dospěla, otea ji vzal
domů; ale zpozoroval, že dítě jest asi křesťankou. Tázal se jí
na to; a když přisvědčila, hned se rozzuřil, neboť byl zarytý
pohan, a žádal se vší přísností, aby hned odmítla víru v Krista
a byla pohankou. Ale dítě ne slechlo: hle, mělo voliti mezi
Bohem a otcem svým, ale volilo Boha, Bohu dalo přednost.
neboť Boha právě milovalo z celého srdce svého. Otec chtěl
dítě násilím přivésti k odpadlictví. Dal je mučiti; přikázal
služebníkům, aby ji za vlasy přivázali ke stromu a pak ob
nažili a mrskali. Byla hrozně zmrskána, že byla plná ran, ale
víry své nezapřela. Otec neměl milosrdenství; uvrhl ji do
žaláře, a když ještě nechtěla státi se pohankou, kázal ji z kůže
sdírati — a když ani v těch mukách neustoupila od víry své,
kázal ji vhoditi do kotle s vroucím olejem a spáliti. Regina,
panna, milovala Pána Boha svého z celého srdce svého; dá
vala muv srdci přednost přede všemi, i před otcem svým.
3. Milovati Pána Boha z celého srdce dále znamená, mít:
lásku k Bohu netoliko na povrchu srdce (abych mluvil obrazně),
ale 1 uvmtř, že proniká až do hloubky, že kořeny má pevně
v srdci zapuštěné a ničím nedá se vytrhnouti. Lásku tuto na
značuje krásně sv. Pavel slovy: »Kdo nás odloučí od lásky

Kristovy? zdali soužení? aneb úzkost? nebo hlad?... Jist
jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé... ani stvoření
jiné nebude moci nás odloučiti od lásky Boží« (Řím. 8, 35—
39, Žádným utrpením láska ta se nedá vytrhnouti ze srdce.

Mám uvésti příklady? Sv. Ignáci

hrozil pohanský vladař,

neustoupí-li od Krista, hroznými mukami. Volal k pocho
pům: »Rozdělejte ruce jeho a naplňte je ohněm; voďte ho
bosého po žhavém uhlí; nalejte mu do úst vroucí vody a uvi
díme, neuhasne-li v něm láska k Bohu jeho!« Na to odpověděl
sv. Ignác: »Ani oheň, ani vroucí voda neuhasí ve mně lásky

k Bohu!«—Anebjiný příklad,z dějin

Japonska:

Čty

řiadvacet křesťanů bylo kdysi, za času pronásledování křes
ťanů, zajato a předvedeno před vladaře. Mezi nimi byl i chla
pec desítiletý. Když nechtěli vzdáti se víry své, byli odsou
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zeni k mučednické smrti. Chlapce chtěl vladař ušetřiti, ale
chlapec nedal: že si přeje umříti pro svého Spasitele. Byl tedy
vřaděn k ostatním. Nejprve mučeni a na těle zohaveni: uře
zány jim uši, nos a vůbec zkomoleni, takže byli plní krve. Pak
naložení na vůz a vezeni k popravišti. Když tam dospěli a ve
deni byli ke křížům, každý ke svému, kde měli býti ukřižo
váni, chlapec pospíšil a poklekl u kříže svého a krvavý obli
čej svůj ke kříži přitiskl a kříž líbal. To byla láska — láska
z celého srdce, neboť chlapec netoliko nedal si mučením lásku
k Bohu ze srdce vzíti, nýbrž na mučednictví se i těšil. Byl
ukřižován a skonal.
Bože můj. jak to dítě nás zahanbuje! My jsme tak chladni
proti Bohu! Mnozí beze všeho rozpakování — 1 když jim ni
kdo nehrozí — zapírají Boha a přestupují jeho zákon. Mnozí
jsou tak chladni, že kdyby snad stáli na hoře Kalvarii, a vi
děli Ježíše Krista na kříži umírati, že by stáli snad netečně
a dívali se na toho Spasitele tak, jako tehdejší lid, o kterém
praví evangelista: »I stál lid, dívaje se« (Luk. 23, 35). Mnozí
jsou tak chladni, že když jim Bůh pošle kříž, aby jim připa
matoval Sebe, že ten kříž neobjímají, jako ten chlapec mu
čedník, ale reptají proti kříži — nejraději by ho zavrhli!
Přátelé drazí, jak mnoho nám ještě schází k tomu, aby
chom říci mohli. že milujeme Boha z celého srdce svého!
4. Milovati Pána Boha z celého srdce svého znamená: vše
jednání míti proniknuto láskou k Bohu; vše činiti, co Bůh při
kazuje. všeho se varovati, co Bůh zakazuje.
Sám Kristus Pán to naznačuje; praví: »Kdo má přikázání
má a zachovává je, tení jest, který mne miluje« (Jan 14, 21).
A svatý Jan, miláček Páně, praví: »To jest láska Boží, aby
chom přikázání jeho ostříhali« (I. 5, 3).
To je hlavní znamení lásky k Bohu: Když zachováváme
jeho přikázání. Kdyby dítě tisíckráte osvědčovalo se rodičům,
že je miluje, ale vůle jejich by neplnilo, naopak proti nim by
se vzpíralo — nemělo by v srdci svém k nim lásku. Proto na
pomíná také svatý Jan: »Synáčkové moji, nemilujmež slovem,
ani jazykem, ale skutkem a pravdou« (I. 3, 18). A sv. Augustin
krásně praví: »Miluj a pak čiň, co chceš:« nebo miluješ-li
opravdově, celým srdcem, pak činíš vždy a ve všem vůli Boží.
Nuže, přátelé drazí, v tom tedy záleží láska z celého srdce:
abychom k Bohu měli úplnou náklonnost; aby láska zaujímala
opravdu celé srdce, abychom v srdci nedávali nikomu před
nost před Bohem, abychom lásku k Bohu měli uvnitř v hloubi
srdce, aby i vše jednání naše bylo proniknuto láskou k Bohu.
Nechať všecky vás doprovází takováto láska k Bohu po
celý
men.život váš, aby vás také dovedla k Bohu i na věčnost!
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CO LÁSKA K BOHU PŘINÁŠÍ.
Milovati budeš Pána Boha svéhoz celého srdce
svého a z celé duše své a ze vší mysl své.'“

Mat.22,37.

Zákona učitel přistoupil ke Kristu Pánua tázal se, pokou
šeje ho: »Mistře, které jest přikázání veliké v zákoně?« Kris
tus Pán ovšem prohlédl smýšlení jeho; ale pak zjevně a dů

razně pronesl: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého srd
ce svého a z celé duše své a ze vší mysli své. Toť jest největší
a první přikázání.«
Láska k Bohu — toť jest tedy největší a první přikázání.
Máme Boha milovati, Bůh to sám chce. A je mnoho příčin, proč
máme Boha milovati: milujeme to, co je dobré, svaté
a

Bůh je bytost nejsvětější; milujeme toho, kdo jest dobrotiv
— a Bůh je bytost nejdobrotivější; milujeme toho, kdo nás
miluje — a Bůh nás miloval dříve, než jsme ho poznali, a to
láskou nejvyšší, vždyť jediného Syna dal, aby žádný nezahy
nul! Než já, milí přátelé, nebudu dnes rozebírati příčiny, proč
máme Boha milovati; ale obrátím se k tomu: co láska

k Bohu přináší.

Přikázání lásky k Bohu je největší při

kázání v zákoně; patrně také plnění tohoto přikázání přináší
také největší ovoce.
*
Na plnění přikázání: »Milovati budeš Pána Boha své

ho... .« záleží všechen zákon; tak prohlašuje Kristus Pán.
Mnoho jest toho, co plnění tohoto velikého přikázání přináší;
upozorním vás aspoň na nejdůležitější.
I. Láska k Bohu především spojuje nás s Bohem.

Sv. Jan, miláček Páně, napsal ve své epištole: »Bůh láska
jest: a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.«
(I. 4, 16.) A Sám Spasitel pravil výslovně: »Miluje-li kdo mne,
řeč mou zachovavati bude, a Otec můj bude jej milovati a
k němu půjdeme a příbytek u něho učiníme.«
To je první nesmírná odměna lásky k Bohu: spojení s Bo
hem. Sv. Bernard volá: »Ó, zázračná sílo lásky! Bůh je s lás
kou tak spojen, že nikde nechce přebývati, kde by nebylo lás
ky. Láska je cestou Boha k lidem a cestou lidí k Bohu.«
Kdo Boha miluje nade všecko, toho srdce jest příbytkem

Božím, a ten máv srdci také nebe. Sv. František Saleský pra
ví: »Jsi na zemi a přece jsi již jako v nebi, máš-li k Bohu
opravdovou lásku.« Láska tvá tě spojuje s Bohem; a víš. když
v lásce setrváš, že s Bohem zůstaneš na včky. Znamenitý bis
kup Sailer vykládá o sobě, jak byl kdysi přepaden velikou
úzkostlivostí, dojde-li spásy. „Olázka, je-li mé jméno zapsáno
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ve knize života,« tak píše, »přepadala mne pojednou při mod
litbě, při prácech mého povolání, ve společnosti šlechetných
přátel a plnila mne hroznou úzkostlivostí, až sv. František Sal.
mne poučil, dokud úzkostlivost má nenabyla nade mnou pře
vahy. »Nikdy se netaž,« píše tento veliký světec, »zda se Bohu
Jíbíš; ale taž se svého srdce, svého svědomí, svého života, zda
tobě Bůh se více líbí, než všecko.« Lidskému oku jest nemož
no nahlédnouti do otcovského srdce Božího; a nemožno jest
duchu lidskému, aby vnikl do rady Boží. Ale to nám není ne
možno, abychom nahlédli do vlastního srdce, do svědomí, do
života svého, abychom tam čtli. A proto, duše má, nebuď
úzkostliva, zda přináležíš k tčm, které Kristus blahoslavil, že
jich jména jsou napsána v nebesích (Luk. 10, 20); ale taž se
jen, zda jméno Boží napsáno je ve knize tvého života, zda ti
Bůh milejší jest než všecko. A když na tuto otázku můžeš si
přisvědčiti, pak můžeš v důvěře na Boží milost a milosrden
ství s jistotou doufati, že jsi zapsán ve knize Života a že jed
nou uzříš Boha svého.«
To jest tedy první veliká odměna lásky k Bohu: spojení
s Bohem.

II. Druhá odměna lásky k Bohu jest, že dává zmužilost a
sílu odporovati zlému a bojovati 1 trpěti pro čest Boží.

Krotká slepice, když má kuřátka, chrání je zmužile proti
všelikému nepříteli, i proti člověku. A tak i člověk, je-li na
plněn láskou k Bohu, nedá se žádným protivenstvím od Boha
odloučiti, ba ani smrtí. Známá jsou tu slova sv. apoštola Pavla,
který vpravdě naplněn byl velikou láskou k Bohu: »Kdo nás
odloučí od lásky Kristovy? zdali soužení? nebo hlad? nebo na
hota? Jist jsem, že ani smrt nebude nás moci odloučiti od lás
ky Boži.« Důkazem krásným jsou tu sv. mučedníci; co proti
venství jim hrozilo, jak děsné smrti podstupovali! A nedali se
ničím odloučiti od lásky Boží. Kráčeli na popravu s radostnou
myslí, při popravě toužebně hleděli k nebi, kde je očekával
Bůh, jehož milovali více než život svůj. Sv. mučedník Ignác,
biskup antiochenský, když byl odsouzen k tomu, že bude
předhozen dravé zvěři, napsal dopis k Římanům a v tom do
pise krásně praví: »Nechte mne, bratří, abych byl rozmělněn
zuby zvířat... Ničeho nehledám, leč toho, který za mne ze
mřel. Ten je jediným předmětem mé lásky, který za mne bvl
ukřižován ... A láska, kterou k němu mám, vzbuzuje ve mně
touhu. abych i já pro něho byl mučen.«
Pravdivě věru píše sv. Augustin: »Co se nám zdá těžkostí,
láskou k Bohu proměňuje se nám v rozkoš. Těžkostí se mnoh
dy zdá bojovati pro čest Boží, ale láska k Bohu činí z toho
rozkoš. Těžkostí se zdá pro víru trpěti; ale láska k Bohu činí
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z utrpení radost. Těžkostí zdá se odolávati pokušením a hří
chům: ale láska k Bohu činí z toho rozkoš a dává všeckusílu.
III. Láska k Bohu získává dále odpuštění hříchů.
Ke Kristu Pánu přišla známá hříšná žena Magdalena a
plakala u nohou jeho; a známo jest, co Kristus Pán o ní pově
děl: »Odpouštějí se jí hříchové mnozí, neboť milovala mnoho«
(Luk. 7, 47). A svatý Petr, kníže apoštolské, napsal ve své
epištole: »Láska přikrývá množství hříchů« (I. 4, 8). Sv. Petr
Chrysol. praví: »Pozor dej, abys neztrácel mysli a nezoufal.
Jest ještě prostředek, kterým můžeš Bohu učiniti zadost... Je
to láska: nebo láska přikrývá množství hříchů.« Kus pozem
ku, který je porostlý trním a bodláčím, nejrychleji bývá očiš
těn ohněm; a tak i oheň lásky očišťuje srdce. Nebo láska
k Bohu netrpí vedle sebe ničeho zlého.
IV. Láska k Bohu dává dále stěsťí na světě 1 na věčnosti.

Na světě. Štěstí človčka záleží v tom, aby měl v duši
pravý pokoj. A což pak může duši udělovati pokoj? Jediný
ůúh— nic na světě. Proto pravil Kristus apoštolům při po
slední večeři: »Pokoj svůj dávám vám — jakého svět dáti ne
může.« Ze života sv. Františka z Assisi se vykláda, že dědil ve
liké bohatství. Ale přese vše bohatství necítil se šťastným.
A protohledal pokoj a štěstí v jiném: v lásce k Bohu. K té se
uchýlil a té se oddal; a nalezl také v ní své štěstí. Kdo má lás
ku k Bohu, má pokoj v duši; ať se děje, co děje, vždy je mysli
pokojné, neboť praví sv. apoštol Pavel: »Vímeť, že milujícím
Boha všecky věci napomáhají k dobrému« (Řím. 8, 28).

A na věčnosti

ovšem má štěstí neskonalé ten, který

zachovával přikázání lásky: »Milovati budeš Pána Boha své
ho z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své.«
Neboť tentýž sv. apoštol Pavel praví: »Oko nevídalo, ucho ne
slýchalo, na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm,
kteříž jej milují« (I. Kor. 2, 9).

Takováje

tedy odměna lásky k Bohu. Nuže, drazí přátelé,

přičiňte se, abyste i vy přikázání lásky k Bohu plnili. Cvičte
se v ni, odpírejte z lásky k Bohu zlému, modlete se o lásku.
Plňme, k čemu vybízí sv. Jan: »Synáčkové moji, nemilujme
slovem,ani jazykem, ale skutkem a pravdou« (I. 3, 18). Amen.
CO MILUJÍ MNOZÍ LIDÉ VÍCE NEŽLI BOHA.

©

„Milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého a z celé duše své a ze všímysh své. Toťjest

tonejvětší
aprvní
přikázání.““
Mat.
22,
37-3

Slovy jednomu
velice vážnými
Pán»Které
v dnešním
sv.
evangeliu
učiteli odpovídá
zákona naKristus
otázku:
jest nej

větší přikázání v zákoně?« »Milovati budeš Pána Boha svého,«
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praví, »z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli
své. Toť jest to největší a první přikázání. Druhé pakjest po
dobné jemu: Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého.«
A aby vážnost těchto dvou přikázání tím více naznačil.
Kristus Pán dokládá: »Na těch dvou přikázáních všecken zá
kon záleži i proroci.«
Rozmilí v Kristu, zdali pak my tato dvě přední přikázání.
na kterých všechen zákon záleží i proroci, zachováváme?
Zdali zachováváme přikázání lásky k bližnímu,lehko si roz
hodneme; Kristus Pán sám toto přikázání vysvětlil slovy ve
lice jasnými: »Všecko, cožkoli chcete, aby vám jiní činili,
i vy čiňte jim< (Mat. 7, 12). Kdo bližnímu činí totéž, co chce,
aby mu jiní činili, ten zachovává přikázání lásky k bližnímu.
Zdali však zachováváme přikázání lásky k Bohu — toto první
a největší přikázání?
Bohužel, že nemohu u všech tomu přisvědčili. [rojímu dá
vají mnozí lidé přednost před Bohem a věnují více lásky nežli
Bohu: 1. majetku, 2. jiným lidem, 3. sobě. Jest to až neuvěři
telné, že by kdo mohl něco z toho trojího více milovati, nežli
Boha; a přece jest tomu tak. Ukáži vám to k vaší výstraze
v dnešní řeči své.
s
1. Mnozí lidé milují více majetek nežli Boha.

»Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně«, pravil kdysi Kristus

Pán (Mat.6, 24).Všimněmesi. jak

horlivě

mnozí

ma

mončě slouží:
k vůli rozmnožení majetku pracují v potu
tváři své, přemýšlejí mnozí dnem i nocí, konávají i daleké
cesty. Zdali také tak Bohu slouží? Zdali také v potu tváři své
konají dobré skutky: modlí se, postí se, almužnu dávají? Zdali
také dnem i nocí přemýšlejí,jak by se Bohu víc a více líbili?
Zdali také k vůli dobrým skutkům onají daleké cesty?
Hleďte, přátelé drazí, mamonu mnozí milují z celého srdce
svého a ze vší duše své a ze vší mysli své, a slouží jí vytrvale:
ale Bohu svému neslouží ani z daleka tak horlivě, Boha milují
méně než majetek!

—zíihříchů
sedopouštějí,
Boha
urážejí
z če
Ale víceještě třebajest říci: k vůli majetku

mno

hož nejlépe poznáváme, že majetek daleko více milují, než
Boha. či nedopouští se mnohý, aby získal nějaký majetek, lži,
podvodu, krádeže, lichvy, snad i křivé přísahy, utiskování vdov
a sirotků?
Rozpomeňme se na Jidáše: 30 stříbrných bylo mu milejší
než Spasitel!
Přátelé drazí, nebuďme takoví! Milujme Pána Boha svého
z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své; mi
lujme Pána Boha svého nade všecko — více, nežli všeliký ma
jetek zemský!
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Sv. apoštol Pavel, dokud byl židem, Šavlem, měl všeho
dosti; ale když poznal Ježíše Krista, všeho se vzdal: pokládal
všecko za nicctné, za bláto, ba za škodlivé, a jen Ježíše Krista
chtěl získati a míti. »Všecky věci pokládám býti škodou.« tak
napsal k Filippenským, »pro vyvýšenou známost Ježíše Krista,
Pána mého, pro nějž jsem všecko ztratil, a mám jako za bláto,
abych Krista získal a v něm nalezen byl« (3, 8—9). A měl ta
kovou lásku k Pánu Bohu svému, že směle mohl říci, že ani
hlad, ani nahota, ani protivenství, ani život, ani andělé a žád
né jiné stvoření nebudou jej moci odloučiti od lásky Boží
(Řím. 8, 35—38).

Buďme i my tak upřimnou láskou zaniceni k Pánu Bohu
svému! Pána Boha mějme ustavičně na paměti, Pánu Bohu
vždycky a vytrvale služme. Pána Boha urážeti nejbedlivěji se
varujme.
Což jest majetek pozemský, pro který mnozí na Pána Bo
ha zapomínají, ba Pána Boha i urážejí! »Nuže nyní, boháčo
vé.« volá sv. apoštol Jakub lidem, kteří pro majetek na Boha
nedbají, »plačte, kvílice nad bídami svými, kteréž přijdou na
vás. Zboží vaše shnilo, a roucha vaše jsou od molů pokažena.
Zlato a stříbro vaše zrezivělo, a rez jejich bude na svědectví
proti vám a žráti bude těla vaše jako oheň. Shromáždili jste
sobě hněv ve dnech posledních« (5, 1—3).
2. Mnozí lidé milují jiné lidi více než Bohn.

Bůh ovšem poroučí, abychom se více milovali vespolek:
»Milovati budeš bližního svého jako sebe samého,« četli jsme
v dnešním sv. evangeliu; Bůh přísně přikazuje, abychom ctili

| amilovali
otce
svého
imatku
svou.
Ale
milovati
kteréh
koli človčka — kdyby to byl i otec a matka — více, než Pána
Boha, jest hříšno. »Kdo miluje otce neb matku více než mne.«
praví Kristus Pán, »není mne hoden: a kdo miluje syna neb
dceru více nežli mne, není mne hoden.« (Mat. 10, 37.)
Všeliký člověk — i otec a matka — jsou tvorové; Bůh pak
jest Stvořitel, a nelze tvorům dávati přednost před Stvo
řitelem.
A přece se tak děje! Přece mnozí lidé milují člověka ně
kterého více než Boha; k vůli člověku některému dopouštějí
se mnozí i hříchu: svádí-li je člověk některý ke zlému, ne
opustí ho a nezavrhnou ho, ale poslechnou ho a Pána Boha

©urážejí!
Není
dosti
toho
příkladů
vživotě?
Aby
vyh
choutkám dítek svých, mnozí rodiče vše — i zlé a hříšné —
dítkám dovolují: dítky jsou jim milejší nežli Pán Bůh* Aby
mohla některá žena pojmouti některého muže. který je ne
katolik, za manžela. zradí svou víru, jako Jidáš Pána Krista,
a stává se také nekatoličkou: člověk jest jí milejší nežli Pán
Bůh!
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Jak smutné to jednání, jak smutné to důkazylásky k Bohu!
Nebuďme takoví, přátelé drazí! Bůh budiž nám nade vše
cko, nade všecky lidi!
Za času pronásledování křesťanů na počátku III. století za
jata byla také mladistvá vdova jedna, křesťanka, jménem Vi
via Perpetua. Měla starého otce, kterýž byl pohan, a malé
dítko. Otec, pohan, chtěl ji vším způsobem přinutiti, aby od
padla od víry křesťanské; ale darmo. Když byla odsouzena

pro víru na smrt, otec přišel k ní do žaláře a pláče, vrhnul se
k nohám jejím a líbaje ji, volal: »Dítě milé, pohleď na šediny
moje a smiluj se nad ubohým otcem svým, jenž tak starost
livě vychoval a více nad ostatní děti své miloval tebe. Vzpo
meň na matku, pohleď na dítě své, a považ, co bude z něho
bez tebe? Zanech tvrdošíjnosti své, která nás do neštěstí
uvrhne všechny!« Tak pravil otec; pro Viviu Perpetuu nastal
boj ovšem velice těžký. Měla se rozhodnouti: na jedné straně
otec a dítě — na straně druhé Bůh: koho měla uposlechnouti?
Neváhala; Bůh nade všecko! »Drahý otče.« pravila plačíc, »na
popravišti stane se vůle Páně; neboť všichni jsme v moci jeho.«
A byla také popravena.
Jaký to krásný příklad, kterak Boha máme milovati nade
všecky lidi!
3. Mnozí milují sebe a život svůj více nežh Boha.
Jest to vrozeno, aby každý člověk sám sobě přál. Ale sobě
dávati přednost před Bohem, jest úplně hříšno.
A přece mnozí tak činí! Mnohý člověk, měl-li by k vůli
službě Boží něco vytrpěti — na př. nějakou nepohodu na cestě
do chrámu Páně, úsměšek lidí zlých pro vyznávání víry — už
od služby Boží odpadá a opouští ji: sobě dává přednost před
Bohem, sebe více miluje, nežli Boha.
Toť láska zcela hřišná. Kdybychom pro Boha i trpěti měli,
kdybychom i život svůj měli ztratiti pro Boha, jsme povinni
tak učiniti: láska Boží nám to poroučí. Proto praví Kristus
Pán: »Kdo nalezne život svůj, ztratí jej: a kdo ztratí život
svůj pro mne, nalezne jej;« a jindy: »Kdo by chtěl duši svou
zachovati, ztratí ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, na
lezne ji« (Mat. 10, 39; 16, 25).

kancléř, donucován,
Tomáš Morus,
od krále
svého jina
řichaAnglický
VIII., odpadlíka,
abybyl
odpadl
od církve
kato
Jické. A protože se zdráhal, vržen byl do žaláře. V žaláři na
vštívila jej manželka jeho a prosila ho, aby učinil po vůli krá
lově, aby neztratil života. Morus se jí otázal: co myslí, jak
dlouho ještě může býti živ? — Nejméně 20 let, odpověděla
manželka. — A pro tak krátký čas, odpověděl Morus, měl bych
věnovati život věčný? Nikoli. raději zemru! A byl také popra
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ven. Ztratil život časný, nalezl život věčný. Boha více miloval,
než sebe.
Rozmilí v Kristu. milujme tedy Pána Boha svého nade
všecko: více než všechen majetek na světě, více než všechny
lidi, více než sebe; vždyť lásky naší také nejvyšší měrou za

©sluhuje:.
jest
náš
S
tvořitel,
Vykupitel,
Posvětitel!
Miluj
Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze
vší mysli své. Láska Boží dovede nás také jistě do nebe. Amen.
JAKÁ MÁ BÝTI LÁSKA K BLIŽNÍMU.
„Milovat
mého.“

budeš blhižního svého, jako sebe sa
Mat. 22, 39.

Když sv. apoštol Jan zestárnul a již byl tolik sláb, že ve
shromaždění křesťanů nemohl konati elších řečí, kázával prý
věřícím vždycky jen tato slova: »Synáčkové, milujte se vespo
lek.« Tak totiž vykládá o něm sv. Jeronym. A když prý kdysi
někteří z posluchačů s podivem i netrpělivostí se pozastavo
vali nad tím,že stále tatáž slova jim káže, odpověděl jim svatý
Jan: »Toto přikázání obdržel jsem od Pána, a naplníte-li je,
dosti jest.«
Rozmilí v Kristu, sv. Jan měl zajisté pravdu; vždyť sám
Spasitel udal lásku k bližnímu jako známku pravého učedníka
svého; pravil při poslední večeři: »Potom všichni poznají, že
jste moji učedníci. budede-li míti lásku jedni k druhým« (Jan
13, 35).

V dnešním sv. evangeliu nazývá Kristus Pán přikázání
lásky k bližnímu druhým největším přikázáním v zákoně a
praví, že jest podobné přikázání prvnímu. kteréž velí: »Milo
vati budeš Pána Boha z celého srdce svého . . .« A dokládá
ak: »Na těch dvou přikázáních,« na přikázání totiž lásky
Bohu a bližnímu, »všechen zákon záleží i proroci.«
Důležité jest tedy přikázání lásky k bližnímu. Z té pří
činy jsem si také umiínil, že vám v dnešní řeči své ukáži, ja

káláska

zání Páně.

k bližnímu

má býti, aby byla podlepřiká
*

1.Láska k bližnímu má býti především vše

obecná, t. j. milovati máme člověka každého: boháče i chudá
ka, vzdělaného i prostého, přítele i nepřítele. Vždyť každý
člověk jest vykoupen drahou krví Ježíše Krista, každý jest
chrámem Ducha svatého.
Nejkrásnější příklad takovéto všeobecné lásky dal nám
sám Kristus Pán: miloval všecky lidi bez výjimky. Miloval
židy, miloval pohany, miloval Samaritány; miloval učedníky
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své a důvěrné přátele, ale i své nepřátele a katany; miloval
duše čisté a zbožné, ale i hříšníky; miloval bohaté, ale i chu
dé; miloval dospělé i dítky maličké; miloval zdravé i nemoc
né; miloval veselící se i zarmoucené; miloval matku svou
i lidi cizí; miloval Jana, ale i zrádce Jidáše. Láska jeho obji
mala všecky lidi bez rozdilu.
A taková má býti i láska naše; nejenom spoluvěrce máme
milovati, ale i jinověrce; nejenom přátele, ale i nepřátele; ne
jenom známé, ale i cizince.
Jak dojemný příklad o takové lásce k bližnímu uvedl
Kristus Pán, když vykládal o milosrdném Samaritánu! Nedbal
Samaritán, že člověk, který zraněn leží podle cesty, jest žid,
tedy jinověrec a nepřítel, ale ujal se ho, obvázal rány jeho a
zavezl ho do hospody k dalšímu ošetřování. Příklad podobný
udál se i v novější době ve kterémsi městě. Řemeslník chudý
kráčel v zimě cestou posvém obchodě, a nalezl na cestě člo
věka zpola zmrzlého; byl to žid. Vedle něho ležel košík s tka

nicemi a šátky, jimiž žid vedl obchod. Řemeslník nerozmýšlel
se, že nešťastník jest žid; ale pokusil se ho vzkřísiti. Když se
mu to nedařilo, ukryl věci jeho i své do sněhu, a vloživ jej na
ramena svá, zanesl do blízké dědiny, kdež za pomoci jiných
lidí žid byl vzkřísen. Na to odběhl řemeslník pro věci ve sně
hu ukryté. Když se vrátil a podával židu košík, žid s pláčem
mu děkoval a košík, v němž bylo všechno jeho jmění, podá
val řemeslníkovi v odměnu; ale řemeslník odměny nepřijal.
»Učinil jsem povinnost.« pravil, »kterou nám přikazuje Bůh.«
Byl to pravý Samaritán, věrný učedník Páně!
Fariseové učili, že máme milovati pouze své

přátele, ne

přátele pak že máme nenáviděti: ale Kristus Pán důrazně jim

pravil: »Alejá pravímvám: Milujte

nepřátele

své.

dobře čiňte tém, kteří vas nenávidí, a modlete
se za ty, kteří vám protivenství činí a utrhají
vám: abyste byli synové Otce svého, jenž jest

v nebesích«
(Mat. 5, 43—45).
I nepřítel jest náš bližní, i nepříteli jsme povinni láskou.

2. Láska k bližnímu

budiž dále upřímná.

Upřímná jest tehdy, když bližního nemilujeme pouze na
oko a jen slovy, jako činili fariseové, ale když jej milujeme
opravdově a skutkem. Proto praví sv. Jan: „Synáčkové moji.
nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou« (I.
3, 18); a Kristus Pán praví: »Všecko, cožkoli chcete, aby vám
lidé činili, i vy čiňte jim« (Mat. 7, 12).
Jak upřímně milují zvedené dítky své rodiče! Chrání se,
aby je nezarmoutily; nikdy o nich špatného nic nemyslí, špat
ného nemluví, špatného jim nečiní. Tak máme také milovati
svého bližního: nikdy o něm špatného nic nemysliti, špatného
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nemluviti, špatného nečiniti; ale chtíti mu máme vždycky vše

dobré.Všecko, cožkoli chceme, aby nám lidé či
nili,i

my čiňme jim: vidíme-likoho, že jest lačen, dej

me mujísti,
neboť i my, když lačníme, přejeme si pokrmu:
vidíme-li koho, že jest žízniv, dejme mu píti, neboť i my, když
žízníme, přejeme si nápoje; vidíme-li bližního, že jest nahý,
přiodějme jej, neboť i my, když nemáme se čím odivati, pře
jeme si oděvu; vidíme-li, že jest nemocen, navštivme ho, ne
boť i my v nemoci žádáme si útěchy a pomoci. A Pán nebeský
odplatí nám tuto upřímnou lásku; řekne zajisté při posledním
soudu, jakož sám byl předpověděl: »Cožkoli jste učinili jed
nomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili«
(Mat. 25, 40).

A nejen dnes. nejen zítra milujme bližního svého, ale
vždycky, neboť jak praví sv. apoštol Pavel, láska opravdová,
upřímná, »nikdy nevypadá«

5. Láska k bližnímu

(I. Kor. 153,8).

budiž konečně nezišťníá.

Nezištná jest tehdy, když bližnímu prokazujeme skutky
lásky ne proto, aby nám zase odplatil anebo aby nás lidé
chválili, ale pro Boha a z pouhé lásky.
Fariseové také činili skutky dobré: dávali almužnu, pod
porovali nuzné a chudé; ale činili vše veřejně, hlučně, jen aby
od lidí byli velebeni a chváleni: ve skrytosti nečinili ničeho
dobrého. To nebyla ovšem láska nezištná; neměla však ani
žádné ceny u Boha. Proto volal sám Spasitel: »Když almužnu
dáváš, netrub před sebou, jako pokrytci činí ve školách a na
ulicích, aby ctěni byli od lidí. Amen, pravím vám, vzali od
platu svou. Ale když almužnu dáváš, ať neví levice tvá, co
činí pravice tvá« (Mat. 6, 223).
A jindy vyzýval Spasitel k nezištné lásce těmito slovy:
»Když činíš oběd nebo večeři, nezvi přátel svých, ani bratří
svých, ani příbuzných, ani sousedů bohatých, aby snad i oni
zase nepozvali tebe, a měl bys odplatu. Ale když činíš hody,
ovolej chudých, mdlých, kulhavých a slepých: a budeš bla
hoslavený, neboť nemají, odkud by odplatili tobě, ale bude
tobě odplaceno při vzkříšení spravedlivých« (Luk. 14, 12—14).
Rozum těchto slov jest: když činíš něco dobrého, nečiň tak
k vůli odplatě, ale čiň to z pouhé lásky a máš zásluhu uscho
vánu pro věčnost.
Jak nezištnou láskou vyznamenávali se svatí a světice
Boží! Sv. Mikuláš
za noci chodil a uděloval dary nuzným,

aby dobré skutky jeho nebyly zjevny; sv. Václav a sv.
Alžběta
a přemnozí jiní tajně a v noci nejraději konali
skutky milosrdné.
Mějme i my, rozmilí přátelé, všeobecnou, upřímnou a ne
zištnou lásku ke svému bližnímu! Bez lásky takové nedošli
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bychom spasení; nebo volá sv. apoštol Pavel: »Kdybych ja
zyky lidskými mluvil i andělskými, a neměl bych lásky, byl
bych jako měď zvučící, anebo zvonec znějící. Kdybych měl
proroctví a znal všecka tajemství i všeliké umění: a kdybych
měl všecku víru, tak že bych hory přenášel, lásky pak kdy
bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal na pokrmy chu
dých veškeren statek svůj a vydal tělo své k spálení, lásky
pak kdybych neměl, nic mi to neprospívá«

(I.

Kor.13, 1—3).

Milujme bližního svého, a Otec nebeský bude i nás milo
vati, nyní i na věčnosti. Amen.

Neděle osmnáctá po sv. Duchu.
KAFARNAUM — MĚSTO PÁNĚ.
„Vstoupiv Pán Ježíš na lodičku, přeplavil se
a přišel do města svého.
Mat. 9,1,

Kristus Pán přišel do města Kafarnaa, aby tam kázal. Ale
divná včc, jak sv. evangelista toto město nazývá; nazývá je
městem Páně: »Vstoupiv Pán Ježíš na lodičku, přeplavil se a
přišel do města svého.« praví sv. ev. Do města svého —
Kafarnaum tedy městem Páně.
Čím pak asi vynikalo toto město, že si zasloužilo slouti a
býti městem Páně?
Tato otázka stojí věru za uváženou; a já budu také dnes
o ní uvažovati. Nebo bylo by vpravdě velikým štěstím, kdyby
také každá naše osada ve všech vlastech našich mohla nazý
vána býti osadou Páně, kdyby každá osada naše měla žádoucí
vlastnosti obyvatelů města Kafarnaa. Trojí hlavně vlastností
vynikali obyvatelé města Kafarnaa: 1. upřímnou vírou, 2. lás
kou křesťanskou, 3. bázní Boží.
*

I. Upřímnou vírou vynikali. Jaké pak máme o tom důka
zy? Máme jich dosti v Písmě sv. Připomenu vám událost, kte
rou všichni znáte a která se vám každého roku předčítá s ka
zatelny: Kristus Pán přišel kdysi do města Kafarnaa a tu při
stoupil k němu setník vojenský a prosil: »Pane, služebník můj
leží doma šlakem poražený a zle se trápí.« I řekl mu Ježíš:
»Já přijdu a uzdravím jej.« Na to odpověděl mu setník památ
ná slova: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale toliko rci slovem a uzdraven bude služebník můj.« Jaká to
krásná slova, jaká to krásná víra v P. Ježíše Krista! Pane, ne
511-2
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jsem hoden! Tyjsi víc než člověk, ty jsi Syn Boží; já jsem
sice setník, mám vysokou důstojnost — ale nejsem hoden,
abys vešel pod střechu mou. Toliko rci slovem — tobě je, Pa
ne, všechno možné; jediným slovem uzdravíš, vždyť jsi vše
mohoucí Pán! Jaká to krásná, pevná víra! Samého Krista Pána
tato víra dojala, takže obrátiv se, pravil zástupům: »Pravím

vám,nenalezl jsem tak veliké víry v Israeli.

Hleďte, nikde nenalezl Pán takové víry, rako v Kafarnaum.
— Ale o této víře Kafarnaa svědčí nám i dnešní sv. ev. Svatý
Matouš, ze kterého jsem vám dnešní částku sv. ev. četl, vyklá
dá událost jen stručně; za to sv. Marek vykládá vše obšírněji.
Sdělím to tedy. Kr. Pán přišel do Kafarnaa a vešel do domu
jednoho. A sotva se proneslo, že přišel Pán, ihned obyvatelé
se všech stran se přihrnuli a naplnili celý dům i dvůr. Co je
sem přivedlo v takovém množství? Víra — chtěli slyšeti Syna
Božího, nebeského učitele. A přinesli také člověka šlakem po
raženého, na nosítkách, aby jej P. J. uzdravil. Nebylo však
možno pro zástup protlačiti se; a proto nosiči vystoupili na
střechu, proloupali ji a nosítka s nemocným spustili před Pá
na Ježíše. Hleďte, jaká to víra; věřili úplně, že Pán jej může
uzdraviti — protos takým úsilím se přičinili, aby jej před
Pána Ježíše dostali.Sv. evang. Matouš i Marek k tomu dodá

vají: A vida Ježíš víru jejich,

řekl šlakemporažené

mu: Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji;«< a pak:
»Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého.« A nemocný té
chvíle byl uzdraven (Mar. kap. 2).
Taková tedy
la víra obyvatelů v Kafarnau, a pro tu
víru slulo také a bylo Kafarnaum městem Páně. Kéž by také,
m. př., každá osada naše byla osadou Páně, kéž by i v každé
osadě naší byla taková víra v Pána J. K. Přičiňujme se o to!

Každýz nás buďapoštolem! Především přičiňujte se o to ro
diče, abyste dítkám hned z mládí všťěpovali pravou víru,
víru v Boha, víru v J. Krista. Nechť ta víra s nimi roste! Po
dle možnosti poučujte dítky o Spasiteli, o jeho narození, o je
ho lásce, o jeho zázracích, o jeho smrti — aby hluboko víra
v Pána vnikla jim do srdce. Líbilo se mi, co jsem kdysi četl
o jedné matce — vykládá to kněz. Matka jedna přišla do kos
tela ke sv.přijímání, Měla s sebou malédítě, které ještě ko
jila: proč je do kostela přinesla, nevím — jestli snad ho ne
mohla nechati doma, či pro jinou příčinu. Když bylo sv. přijí
mání, přiklekla k oltáři a přijala Tělo Páně; ale tu učinila
něco zvláštního: sklonila svá ústa k ústům dětským a ze svých
úst podala dítěti částku ze sv. přijímání; chtěla, aby také dít
ko přijalo Pána. Skutek sám tímto nemohu schváliti, nebo cír
kev sv. maličkých dítek nyní nepřipouští ke sv. přijímání, aby
se nestalo zneuctění (dítko snadno vyvrhne, co přijalo); ale
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ta láska matčina a ten účel matky se mně tolik líbil: chtěla
dítě své přivésti k Pánu Ježíši, chtěla je spojiti s nebeským
Pánem. »Nechte maličkých přijíti ke mně!« Vy, milé matky
a otcové, přivádějte ditky ke Spasiteli tím, že je o něm po

učujete, aby se víra v něj v jejich srdci ujala. Ale nejen ro

diče, nýbrž i vůbec

dospělí

přičiňujte se, aby v osadě

vaší víra v J. K. se šířila a upevňovala. Můžete tak činiti vzá
jemným poučováním, posuzováním, zvláště také půjčováním
si dobrých knih a časopisů. V každé osadě někdo odebírá dob
rou knihu nebo časopis — půjčujte si to, abyste konali jeden
druhému dílo apoštolské, aby víra v Pana se u vás utvrzovala

ů áně.
pro tu víru vaší aby také osada vaše zasloužila býti osadou
II. Kalarnaumští vynikali křesťanskouláskou. Sv. ap. Pa
vel praví v ep. ke Kor.: »Kdybych měl všecku víru, tak že
bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem«
(I. 15, 2). K víře láska! A obyvatelé Kafar. ji měli. Odkud to
vím? Ze sv. Písma. Především však na to upozorňuji, že
v křesťanské lásce dvojí jest obsaženo: láska k Bohu a láska
k bližnímu.

Mělilásku k Bohu alásku

k J. Kristu? Mělia to

upřímnou. Důkazem toho je, jak jej vždy rádi vitali a přijí
mali. Betlémšti Pána nepřijali, nepoznali ho, a Kr. Pán narodil
se ve chlévě; v Nazaretě dali se kdysi popuditi obyvatelé od
zlých fariseů a vyvrhli Pána z města — vyvedli jej na horu
a chtěli jej s hory svrhnouti, než Kr. Pán jim ušel; v Jerusa
lémě strojili Pánu ustavičně úklady a chystali smrt; do Sa
maří nechtěli Pána ani vpustiti, takže apoštolové plni hněvu
chtěli oheň s nebe na ně svolati; ale jak jirak chovali se oby
vatelé města Kafarnaa: kdykoli tam zavítal Pán, ihned jej
řijali s největší radostí: hned se sbíhali k němu, jako kuřát
ka ke své slepici, hned chtěli jen u něho býti a jej poslou
chati, jako v Bethanii to učinila Maria Magdalena. Ba ještě
více: jak dosvědčuje sv. ev. Lukáš, na příchod Páně i napřed
se těšili a připravovali; »všichni očekávali ho.« praví sv. Luk.
(8, 40). To byla opravdová a upřímná láska k P. Kristu.

Ale také lásku

k bližní

mu zjevně osvědčovali.Však

máme toho důkaz už v dnešním sv. ev. Byl člověk šlakem po
ražený, nemohl se ani hnouti — nenechali ho bez pomoci; po
máhali a když tam zavítal Pán, naložili ubožáka na nosítka a
zanesli ke Kr. Pánu. Hle, skutek milosrdenství, skutek křesť.
lásky! Zde věru plnili, co Pán tak důrazně hlásal: »Synáčko
vé, přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek,
jakož já jsem miloval vás« (Jan 13, 34).
Pro tuto lásku křesťanskou slulo a bylo město Kafarnaum
městem Páně. Milí přátelé, přičiňme se, aby také v našich osa
5%
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dách zavládalapravá křesť.láska. Láska k Pánu Ježíši:

také jej rádi přijímejte — vy můžete ještě lépe přijati jej, než
obyvatelé v Kaf.; vy můžete jej přijati i do svého srdce a do
své duše — v nejsv. Svátosti Oltářní. »Totoť jest tělo mé —
totoť jest krev má.« Shromažďujte se k němu také rádi; máte
v osadách kříž, krásné místo k soukr. pobožnosti; máte farní

chrám P., přicházejíce, putujíce k němu často a rádi! Milu j

te se také vespolek!

Prokazujte si skutky lásky! Chu

dé máte vždycky mezi sebou, pravil Kr. Pán; a nejen chudé,
i jinak trpící: nemocné, zarmoucené ...
Pomáhejte si rádi,
abyste byli dobrými učedníky Páně a osady vaše aby mohly
nazývány býti pro pravou křesť. lásku osadami Pána Krista!
III. Kafarnaumští vynikali bázní Boží. Boha máme milovati,
ale spolu se ho báti; báti, abychom neztratili jeho lásku, báti,
abychom neuvalili na sebe jeho hněv. Bůh jest veliký, Bůh
jest nejvýš mocný a svatý! Obyvatelé v Kafar. měli tuto ba
zeň Boží. Ve sv. ev. dnešním se praví výslovně: »Vidouce pak
to zástupové, báli se a velebili Boha.« Báli se Boha a ta bá
zeň Boží přinášela také u nich ovoce: že se chránili zlého.
Sice jinak nebyl by k nim rád chodil Kr. Pán, nebyl by Pán
nazýval město jejich městem svým.
M. př., starejme se o to, aby také u nás zavládala bázeň
Boží. »Počátek moudrosti bázeň Boží,« praví Duch sv., a vprav
dě: v bázni Boží je pravá moudrost; kdo se Boha boji, ten
také život svůj moudře spravuje, ten pamatuje při všem na
poslední konce: na soud Boží. Kdyby mezi lidem panovala bá
zeň Boží, věru by nebylo na světě tolik hříchu, tolik zlého!
Ze života dvou missionářů (Fabra a Araozia) se vykládá,
že kdysi kázali také ve městě Vallisoletu. Ale obyvatelé toho
města byli oddáni mnohým neřestem: opilství a j. Za to missio
náři skvěli se jako dvě hvězdy mezi nimi: žili zcela ctnostně.
Obyvatelé města vždycky se divili, jak je možno, že se dove
dou udržeti ode všech jejich neřestí. Konečně na to přišli: ně
kdo rozhlásil, že prý mají u sebe zázračnou bylinku a ta prý
je chrání ode všeho zlého. Dověděl se o tom i král a poslal
hned posla k missionářům, aby se poptal po té bylince. Mis
stonář Araozius odpověděl poslovi: »Ano, máme takovou by
linku, která nás chrání ode všeho zlého; ta bylinka se jme
nuje bázeň Boží!« — Posel sdělil to králi; ten se zamyslil,
a pak uznal, jak missionaři mají pravdu.
Bázeň Boží — toť ta bylinka proti hříchu! Kéž by také
u nás v našich osadách hojně rostla! Sejte si ji; sejte ji do
srdíček dětem, aby se Boha bály; sejte ji sobě do srdce, aby
ste se Boha báli bázní spasitelnou, bázní, jakou se báli oby
vatelé města Kafarnaa.
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To byly tedy 3 vlastnosti, kterými se vyznamenávalo
město Kat., a pro které bylo nazýváno městem Páně: víra,
láska křesťanská a bázeň Boží.
Dej Pán, aby tyto vlastnosti měly i naše osady, aby i ony
všecky byly vpravdě osadami Páně! Amen.

ČLOVĚK OCHRNULÝ, KRISTUS A FARISEOVÉ.
„A aj, přinesl mu šlakem poraženého, leží

ciho na loži.““

Mat. 9, 2.

Co se vykládá v částce dnešního sv. evang. ze sv. Matouše,
vykládají také jiní evangelisté, sv. Marek a sv. Lukáš, a ještě
obšírněji.
Kristus Pán přišel do města Kafarnaum a vyučoval tu
v jednom domě. Přitomnost jeho rozhlášena byla rychle. A se
šlo se veliké množství lidí a naplnili všechen dům, kde byl
Pán. Sv. evang. Marek praví: »Sešlo se jich mnoho, takže ne
mohli ani ke dveřím« (2, 2). A sv. Lukáš dodává: »A seděli (tu
také) fariseové a zákona učitelé, kteříž se byli sešli ze všech
městeček galilejských a judských i z Jerusalema« (5, 17).
»Á aj.« praví sv. evang., »přinesli mu šlakem poraženého,
ležícího na loži.« Sv. Marek a sv. Lukáš vykládají, jak se to
stalo. Čtyři muži nesli na loži človčka šlakem poraženého, aby
jej přinesli k Pánu. Ale nemohli se dostati pro veliký zástup
do domu. A proto vystoupili na střechu (střechy domů židov
ských bývaly ploché a přicházelo se na ně z venku po scho
dech), vyloupali na střeše otvor a tím otvorem spustili lože
s nemocným přímo před Pána.
Tak tu ležel nyní ubožák před Kristem.
Všimněme si, dr. př., jaké měli nyní myšlení onen nemoc
ný, ležící na loži, a jaké Kristus, a jaké fariseové. To myšleni
jich je zjevno z dalšího, co se stalo a je pro nás velmi poučno.
Vyložím to v další řeči své.
*

I. Nemocný, šlakem poražený, ležel před Kristem Pánem
na loži. Jaké asi myšlení měl té chvíle?
Dvoje zaujímalo jeho duši: bázeň a naděje.
(. Bázeň. Čeho se bál? Což nebyl Kristus Pán tak dobro
tivý a lásky plný? Což nepřijímal všecky nemocné a neuzdra
voval jich? Před tím uzdravil v Kafarnaum mnohé nemocné;
služebníka setníkova, který prosil tak krásně: »Pane, nejsem
hoden, abys vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovem a
uzdraven bude služebník můj;« uzdravil tu tchyni ap. Petra:
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uzdravil tu velice mnohé od zlých nemocí a všecky tak las
kavě přijímal. Proč by se byl tedy bál?
Bál se přece. A příčinou jeho Ďázně bylo to: že si byl vě
dom těžkých hříchů.
Ležel tu nyní přímo před Kristem. A o tom Kristu věděl,
že to není pouhý člověk, ale že je v něm moc Božská; vždyť
věděl o jeho divech, věděl, co i setník onen prohlásil tak po
korně: »Pane, nejsem hoden, abys vešel podstřechu mou, ale
toliko rci slovem .. .«, jako by řekl: ty, Pane. jsi vševědoucí,
víš o tom nemocném, nepotřebuješ k němu choditi, a jsi vše
mohoucí, tvé slovo stačí, ty nejsi člověk, ale Bůh, tobě všecko
je možno. Před tímto Kristem, Pánem vševědoucím a všemo
houcím, tedy nyní šlakem poražený ležel; věděl, že mu Pán
vidí do duše a byl si vědom těžkých hříchů. Proto se bál. Co
mu asi Pán řekne? Měl duši sklíčenu velikou bázní — podob

ně, jako před tím u jezera genezaretského jat byl bázní rybář
Šimon Petr, když na slovo Páně rozestřel síť k lovení a za
hrnuli ohromné množství ryb, tak že se trhala síť jejich; Petr
adl k nohám Ježíšovým a pravil: »Odejdi ode mne, Pane, ne
boť jsem člověk hříšný.«

2. A druhé, co měl ochrnutý poražený v duši, byla nadě
je a důvěra, že Pán jej uzdraví. K té naději jej opravňovala
skutečnost, že Kristus Pán všecky nemocné, kteří k němu při
vedeni byli, uzdravoval. Měl ten Kristus Pán plno lásky ke
všem a měl také tu moc.
IT. Pohlédněme nyní na Krista. Jaké asi myšlení měl té
chvíle Kristus?
Uhodneme lehko; hleděl na toho ubožáka s lítostí. Viděl
jeho hroznou bídu duše a bídu těla.

1. Bídu duše. Viděl, že ten člověk má duši stiženu těž
kými hříchy; před vševědoucím Pánem nebylo nic skrytého.
A duše hříchy stižená je vskutku velice bídná. My si ani ne
dovedeme představiti, jakou spoustu v duši učiní těžký hřích.
Nebudu hledati pro to žádných obrazů, ale zůstanu jen při
tom, co sám Spasitel označil. Duše lidská je stvořena k obrazu
Božímu, a je, když je čista, příbytkem Božím; Spasitel sám
pravil: »Miluje-li kdo mne, řeč mou zachovávati bude a Otec
můj bude jej milovati a k němu přijdeme a příbytek u něho

učiníme« (Jan 14, 25). Duše taková je předmětem nevýslovné
lásky Boží a přešťastnou dědičkou věčné spásy. Zhřeší-li však
člověk těžko, že vědomě Boha těžko urazí, stává se hrozná
změna s jeho duší. Obraz Boží z ní mizí a vtiskuje se jí obraz
zloby; přestává býti ta duše příbytkem Božím, ale naopak,
stává se příbytkem ďábla. Je to veliké slovo a divné slovo; ale
řekl je sám Kristus. Pravil o duši člověka, který propadl hříš
nému návyku: »Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po
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místech suchých, hleda je odpočinutí, a nenalezna, dí: Vrátím se
do domu svého, odkudž jsem vyšel... Tehdy jde a pojímá
k sobě jiných sedm duchů horších, než jest sám, a vejdouce.
přebývají tam« (Luk. 11, 24—26). Přestává býti duše taková
příbytkem Božím a přestává také býti šťastnou dědičkou věč
ného života; Kristus Pán nazývá člověka takového »synem za
traceníic«.

To viděl tedy Spasitel u onoho člověka ochrnutého. Viděl
jeho hříchy, viděl hroznou spoustu v jeho duši, a viděl spolu
bázeň pro jeho hříchy. A proto měl lítost nad ním a prvé slo
vo, které pronesl, bylo: »Doufej, synu, odpouštějí se tobě hří
chové tvoji.«
Kdo čte částku dnešního sv. evangelia a neuvědomí si to,
co jsem právě vykládal, zdá se mu jednání Krista nepochopi
telným. »A aj, přinesli mu člověka ochrnutého, ležícího na
loži«, praví sv. evang.; »A vida Ježíš víru jejich, řekl člověku
ochrnutému: Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.«
Proč tato slova řekl Pán? Vždyť přece přinesli mu nemocného,
aby jej uzdravil od nemoci tělesné?
Ne tak! Spasitel viděl více než jiní, viděl vše; viděl hříš
nost toho člověka, a viděl bázeň jeho; proto to prvé slovo:
»Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.«
Jak krásné slovo! Synem nazývá jej Pán: »Doufej. synu.«
Už sv. Jeronym na to upozorňuje a praví: »Člověka na všech
údech zchromlého, jehož i doteknouti se byl by se židovský
kněz štítil, poctívá Syn Boží krásným slovem: synu!« Takový
je Pán! Má plno lásky ke každému.

2. Vidělpak ovšemSpasiteltaké bídu

tělesnou

toho

člověka. Člověk »šlakem poražený «, praví sv. evang. Byl patrně
zchromlý na celém těle; důkazem toho jest, že jej čtyři muži
přinesli na loži. Spasitel měl lítost nad jeho bídou duševní a
také nad jeho bídou tělesnou; a proto i zde mu poskytl pomoc:
uzdravil jej od nemoci.
III. Všimněme si nyní fariseů, kteří tu byli přítomni. Tito fa
riseové obkličovali všude Krista. Ne proto, aby se od něho
poučili, ale aby na něm něco postřehli, co by mu mohli vy
týkati a proč by jej mohli stíhati.
Viděli vše, co se děje; pozorovali nemocného na loži a sly
šeli, jak Kristus Pán mu praví: »Doufej, synu, odpouštějí se
tobě hříchové tvoji.«
A hned již měli zlé myšlení: »Tento se rouhá.« Sv. evang.
Marek uvádí jejich myšlenky obšírnějšími slovy; praví: mys
lili v srdcích svých: »Čo tento tak mluví? Rouhá se. Kdo může
odpustiti hříchy, než jedině sám Bůh?« (2, 7.)
Neřekli toho hlasitě, jen myslili. Ale Spasitel viděl do je
jich duše a dal jim také hned odpověď. Sv. evang. praví: »A
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když viděl Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč myslíte zlé věci
v srdcích svých? Co jest snáze říci: Odpouštějí se tobě hří
chové tvoji, či-li říci: Vstaň a choď? Ale abyste viděli, že Syn
člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí šlakem
poraženému: »Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého.
I vstal a odešel do domu svého.«
Všimněme si myšlení fariseů i slov Krista!
Fariseové v mysli pravili: »Tento se rouhá. Kdo může od
pustiti hříchy, než jedině sám Bůh?« Známá to věru i nám
myšlenka; i nyní ji mnozí pronášejí na posměch sv. zpovědi.
Jen Bůh může odpustiti hříchy, říkají, kněz je však pouhý člo
věk a nač tedy choditi k němu a vyznávati se mu ze hříchů,
aby nám je odpustil?
Tažme se nejprve o Kristu: měl moc odpouštěti hříchy
nebo neměl? (Odpověď je jasná; však právě také i událost
dnešního sv. evang. podává odpověď. Spasitel praví: »Abyste
viděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštěti hříchy, tedy
dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu
svého. [ vstal a odešel do domu svého.« Kristus byl Bůh a měl
moc odpouštěti hříchy. Než při této příležitosti Kristus vý

slovně praví: »Abysteviděli, že Syn člověka

má na zemi

moc odpouštěti hříchy;« nazývá se úmyslně »Synem člověka«,
proč? Aby se vidělo, že i jako člověk hříchyodpouští; ovšem
jako Bůh-člověk.
A nyní tažme se dále: mohl Spasitel tuto moc, odpovuštěti
hříchy, odevzdati svým kněžím? Proč by nemohl? Ba, nutno
více říci: bylo toho také třeba; lidé stále hřeší a hřešiti budou,
jediná záchrana je tedy ve hříchův odpuštění. Proto tu moc
zanechal Spasitel ve své církvi: dal ji svým kněžím. Je vprav
dě farisejské, když někdo volá na posměch ze sv. zpovědi:
»Jen Bůh má moc odpouštěti hříchy.« Ano, jen Bůh; ale z moci
Boží i člověk kněz. Spasitel pravil svým učedníkům: »Jako
mne poslal Otec, i já posílám vás. Kterým odpustíte hříchy,
odpouštějí se jim.«
To je tedy událost, vykládaná v dneš. sv. evang. Co z ní
pro své poučení a další pamatování si vybéřeme?
Především to, jak bídná je duše člověka, který je stižen
těžkými hříchy. Pohlédni dnes v duchu na sebe: jaký obraz
má duše tvá na sobě? a čí je příbytkem?
A pamatujme dále: ke Kristu nebojme se přistoupiti,
když jsme se prohřešili. »Doufej, synu, odpouštějí se tobě
hříchové tvoji«, také nás tak přijme, plný lítosti a lásky.
Kristus odevzdal moc odpouštěti hříchy svým kněžím;
nedávejme se másti řečmi nevěrců, že kněz je jen syn člo
včka a ne Bůh. Je jen člověk, ale neodpouští hříchy z moci
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své, nýbrž z moci Krista Boha, výslovně a určitě mu udělené.
Ke kněžím nás Kristus odkazuje, k těm tedy s důvěrou jděme.
Ke konci sv. evang., praví se o člověku uzdraveném:
»[ vstal a odešel do domu svého;« sv. evang. Lukáš dodává
ještě: »Odešel do domu svého, velebě Boha.« Podobně praví
se o zástupech: »Vidouce to zástupové, velebili Boha.«
Velebme také my Boha, že je tak dobrotivý a plný lásky;
že každé chvíle je hotov přijati nás na milost. Kéž se tak stane
i v hodině smrti náš! Amen.
K JEŽÍŠOVI PŘIVÁDĚJME UBOŽÁKY.
„A aj, přinesh mu šlakem poraženého, leží

cího na loži.

Mat. 9, 2.

»A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži.«
To byli zajisté hodní lidé, kteří tomu ubožáku prokázali tak
kám, přivádějte ty ubohé a často zraněné dušičky k Pánu
Ježíši, byl by zůstal neduživým ubožákem a snad by býval
1 synem smrti.
M. př., přestali býti ubožáci na světě? Nepřestali, to sami
vidíme. Přestal Pán Ježíš býti útěchou a spásou lidí? Nepře

stal; Ježiš Kristus vždy týž, nyní i na věky. Nuže tedy, buďme
i my takovými milosrdnými Samaritány, jako byli oni, kteří
toho ubožáka šlakem poraženého přinesli k Pánu Ježíši; při

váděčjme i my všecky ubohé ke Spasiteli.

Koho pak rozumím těmi ubohými? Všecky, kteří potře
bují pomoci; jsou to: 1. dítky, 2. chybující lidé, 3. nemocní.
Budu o tom dnes více mluviti.
*

I. Dítky přivádějme k Pánu Ježíši. Jsou to maličtí ubožáci,
ubozí tvorové. Proč? Poněvadž samy nevědí, kam kráčeti. na
jakou cestu se dáti. Kam budou zavedeny. tam půjdou. A pře
ce cesta každého člověka má vésti k Bohu! Proto volá sám
Spasitel: »Nechte maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim!«
Vodme tedy už dítky ke Kristu Pánu! Na prvním místě
patří tato povinnost rodičům. Ti mají dítky už od nejmenšího

věku
a mohou
je snadnojsou
přiváděti
k Pánu
Ježíš
Blazekteré
dít
kám, které
ke Spasiteli
přivedeny;
běda
dítkám,
k němu přivedeny nejsou a jsou dokonce i od něho vzdalo
vány!
Na ostrově Mallorce stal se kdysi vzrušující případ. Jeden
černoch, sluha, byl zanechán sám domas dítkami svých pánů.
Ten černoch byl mohamedán a páni byli křesťané. Ale ten
černoch byl zarytý nepřitel křesťanů a ve své zuřivosti proti
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křesťanské chtěl dítky svých pánů zhubiti. Sotva páni odešli
z domu — byl to zámek — ihned uzavřel všecky dveře do do
mu, dítky vyvedl do vrchního poschodí, přivlekl je k oknu,
a jedno za druhým vraždil dýkou a shazoval s okna dolů. Mat
ka vše viděla — otec byl dále vzdálen; a nemohla pomoci.
Hrůzou a lítostí tak byla zachvácena, že upadla do mdlob a
dlouho potom byla chorá.
Co onen otrok, nepřítel náboženství křesťanského, učinil
oněm ubohým dítkám, to až dosud činí svět téměř všem dětem
křesťanským: také je vraždí, ale ne na těle, nýbrž na duši, že
je odvádí od Krista, od věčné spásy, a to je děsnější ještě vraž
da, než vražda tělesná. Podívejte se, jak dítky od toho Krista
jsou odváděny! Jeden je svádi slovem, nevěreckou řečí, po
směškem z víry a náboženských úkonů, jiný je svádí pří
kladem.
Rodičové drazí. buďte milosrdnými Samaritány svým dít
kám, přivádějte ty ubohé a často zraněné dušičky k Pánu
Ježíší. Jen tehdy budou ty děti šťastné, jestliže budou dove
deny k Pánu svému nebeskému, jestli u něho spočine jejich
srdce. Nechte těch maličkých přijíti k Pánu! Vyplníte tak
svou svatou povinnost, ale získáte si také nesmírnou zásluhu
u Pána a Spasitele svého, získáte si i vděk u svých dětí, až
jedenkráte dovedou oceniti, co to jest, býti u Pána Ježíše;
možná, že i v pozdním stáří bude vašim dítkám zbožné vycho
vání vaše záchranou!
Nedávno zemřelý spisovatel a básník jeden (svob. p. Dy
herrn), který v životě svém mnoho u víře bloudil, přišelkdysi
na cestách svých v jedné dědince na hřbitov. Prohlížel pomní
ky a na jednom pomníku nalezl nápis, který jej zvláště dojal.
Krátký nápis (francouzský): A ma měre, mé matičce. Dobré
dítě postavilo ten pomník své matce na památku. Spisovatel
u toho nápisu mnoho se zamyslil. Vzpomněl také na svou ma
tičku: jak mne učila, jak se modlívala se mnou, jak jsem bý
val šťastný při jejím vedení; ó, kde jsou ti šťastní dnové —
uprchli i s vírou! A milý spisovatel se vzpomínkou na matku
počal vzpomínati i na její slova. A vrátil se také k víře; stal
se horlivým katolíkem. — Milé matky a milí otcové, už bu
dete třeba v hrobě, a vaše slovo ještě bude přiváděti vaše děti
ke Spasiteli; buďte tedy dítkám dobrými učiteli víry!
IT. Chybující přivádějme k Pánu Ježíši. Ať již jsou to chy
bující ve víře, že od víry odpadli, aneb chybující proti přiká
záním Božím. Obojí tito lidé jsou velicí ubožáci. Kdo od víry
odpadne, ztratil Krista, ztratil život věčný. Kdo je zabředlý do
nějakých hříchů, je jako šlakem poražený nemocný. Nuže,
čiňme těm lidem ubohým totéž, co učinili oni muži ve sv. evan
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geliu šlakem poraženému: přivádějme je k Pánu Ježíši! A jak
to můžeme činiti? Trojím způsobem:

I. Poučme je, kde to možno. Od víry odpadají mnozí
tím, že se dali zkaziti od falešných proroků anebo špatných
knih. Slyšeli nebo četli ledajaké námitky proti víře anebo po

směšky z víry, a položili tomu srdce a odpadli. Poučte je, po
kud můžete, jak je to všecko jalové! Kristova víra je tak bez
pečná, tak čistá! Tisíce falešných
proroků už přestála —
všichni dávno zhynuli i se svou moudrostí, ale učení Páně na
věky! Sv. apoštol Pavel napsal v ep. ke Kor.: »Moudrost za
jisté tohoto světa bláznovstvím jest u Boha« (I. 3, 19). A věru
bláznovstvím jest všecko to, co si lidé sami vymýšlejí ze svého
rozumu a čemu věří. Byly doby, a nejsou tak dávné, že si vy
myslili mudrci tohoto světa, že prý člověk je částí boha, že je
tedy bůh — a věřili tomu vážně, Kristovu víru proto zamítali.
Dnes už jsou na věčnosti a jejich učení platí i u lidí za bláz
novství. A není dávno, co zase jiné učení pronesli mudrci to
hoto světa o člověku: že prý je pouhé zvíře, a ne bytost duší
obdařená, k obrazu Božímu stvořená; a tomu bláznovství váž
ně věří a Kristovu víru zamítají. Ale jak dlouho tomu bude, co
i toto bláznovství na světě potrvá? Moudrost tohoto světa bláz
novstvím jest u Boha! Bláhový a nešťastný člověk, který na
tu moudrost světa se spolehne a Kristovu víru opustí! Poučujte
tedy takové ubožáky ve víře; poučujte i každého, kdo se oddá
nějaké vášni — upozorněte, dle možnosti, kam kráčí.
2. Vedle ústního poučení mnoho můžeme chybující lidi ke

Spasitelipřivádětii dobrými

knihami

a časopisy.

Kam nemůže člověk sám, se svým slovem, tam se snadno do
stane knížka neb noviny. Slovo živé mnohý člověk nerad slyší.
ale knihu rád přečte: slovo živé mnohý lehko zase zapomene,
ale co čte, více si podrží. Proto rozšiřujte dobré knihy a časo
isy, jak kdo můžete neb máte. Jedna špatná kniha může mno
ho pokaziti, jedny špatné noviny pokazily už mnohdy celou
obec; nuže totéž mohou i dobré knihy a noviny činiti v dob
rém. Nemáte-li kdo sám knih, můžete aspoň upozorniti, když
o něčem dobrém víte, a upozorniti, kde možno knihu dobrousi

vypůjčiti.
3. Chybující lidi přivádějme ke Spasiteli také příkla
dem. Příklad nejvíce působí. Když vidí člověk bloudící u víře
úplně živou víru naši, bývá přece — není-li už úplně propadlý
ďáblu — jaksi povzbuzen, bývá přiváděn ještě ke Spasiteli.
Když vidí člověk hříšným vášním hovící čistotu duše jiných,
taktéž bývá dojat. Příkladem voďme jiné ke Spasiteli!
Vykládá se ze života sv. Františka Borg., že kdysi přišel
do jednoho města všecek unaven a chorý. Ale sotva přišel, do
stavil se k němu jakýsi vznešený pán a prosil, aby sv. Fran
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tišek lidu kázal. Ze srdce rád bych to učinil — odvětil sv. Fran
tišek; ale vidíte sám, jak mé síly jsou vyčerpány, že sotva
mluvím. — »Nic nevadí,« odvětil onen pán; »jen když vystou
píte na kazatelnu, i kdybyste ani slova nepromluvil, bude už
sám zjev váš celým kázáním!«
O to i my pečujeme: aby zjev náš, t. j. příklad náš, byl
celým kázáním. Naším chováním ať se každý povzbuzuje, ať je
každý přiváděn k Ježíši Kristu.
ÍIT. Přivádějme ke Spasiteli nemocné. Ti jsou také ubozí.
Potřebují naší pomoci v ohledu tělesném, ale také v ohledu
duševním. Mnohému nemocnému brání, aby se ke Spasiteli
uchýlil, strach: jiného zase odkládání od Spasitele vzdaluje,
a pod. Přivádějme tyto nemocné ke Spasiteli! Nenechme je
bez Spasitele umříti! Můžeme jim pomáhati v modlitbě, v pří
pravě na sv. svátosti, postarati se vůbec o jich zaopatření sv.
svátostmi. Líbilo se mi, co jsem slyšel kdysi o jednom knězi.
Onemocněla mu těžce matka. Když syn dostal o tom zprávu.
rychle jel matku navštívit. Matka dítě-kněze radostně vítala;
ale položila mu také zvláštní prosbu: Slyš, dítě, ty učíš děti
ve škole o sv. zpovědi a sv. přijímání: já už jsem stará. mnoho
jsem zapomněla — pojď. posaď se ke mně a připrav mne také
na sv. zpověď a sv. přijímání, jak to děláš u dětí. A syn při
sedl k matičce a poučoval rád, třeba že srdce mu při tom pla
kalo, že už ztratí svou dobrou. milou matku! Hle, syn uvedl
nemocnou matku ke Spasiteli! Čiňte tak i vy, třeba nejste knč
žimi; podporujte nemocné, aby dospěli k svému Spasiteli.
»Á aj. přinesli mu šlakem poraženého«, praví se ve sv.
evangeliu. Jaká bude pro vás radost na věčnosti. až také o vás
bude moci říci Spasitel: AT. přiváděli ke mnědítky, přivádčě
h
ke mně chybující, přiváděli ke mně nemocné. Cokoliv jste uči
nili jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste učinili! Po
žehnaní buďte všichni na věky! Amen.
LOŽE K ODPOČINUTÍ ČASNÉMU I VĚČNÉMU.
„„Vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého.“

Mat. 9, 6.

Zá onoho času, vstoupiv Pán Ježíš na lodičku, přeplavil se
a přišel do města svého. Tak počíná dnešní sv. evangelium.
Jak bylo šťastné město. které nazýváno bylo městem Kristo
vým! Bylo to město Kafarnaum; a nazývalo se tak ze mnohých
příčin: pro příchylnost, kterou obyvatelé toho města měli ke
Kristu Pánu — kdykoli zavítal k nim, vždy v zástupech se
k němu shromažďovali; pro víru, kterou k němu měli — vzpo
meňte jen na př. na onoho setníka z Kafarnaum, který byl
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pohan, a přece s takovou vírou obrátil se k Pánu: »Pane, ne
jsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale toliko rci slo
vem, a uzdraven bude služebník můj.«
Dnes tedy Kristus Pán, dle vypravovaní sv. evangelia,
opět přichází do Kafarnaum. Ihned shromáždilo se mnoho
lidí k němu a poslouchali jeho svatá slova. A aj, přinesli mu
šlakem poraženého na loži. Nebylo to nic neobyčejného; kde
koli zjevil se Kristus Pán, všude přiváděli a přinášeli k němu
nemocné. Kristus Pán ujal se toho nemocného; uzdravil nej
prve jeho duši: »Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové
tvoji,« a pak tělo: »Vstaň, vezmilože své, a jdi do domu svého.«
»Vezmi lože své«, pravil Pán. Proč to přikázal? Proč měl
uzdravený sám vzíti si lože, na kterém jej přinesli, a odnésti
si je domů. Sv. Chrysostom srozumitelně na to odpovídá: ne
mocný měl především sám dokázati, že je zcela zdráv — dříve
ležel nchybný na loži, jako mrzák, nyní si sám odnáší lůžko;
a dále: lože, které si odnesl domů, mělo jej stále pamatovati
na dobrodiní, které mu prokázal Pán. Něco podobného dosud
nalezneme v lázních (na př. v Píšťanech); mají museum, ve
kterém jsou uschovány berly, hole, o které se dříve nemocní
opírali, i nosítka, na kterých byli přineseni — a která nak
byla odložena, když nemocný se uzdravil; také v Lurdech, kde
mnozí zázračně se pozdravili,jsou uschovány mnohé berly a
j- — na památku dobrodiní, kterého se jim dostalo z uzdravení.
»Vezmi lože své!l« Ve sv. evangeliu každé slovo Páně má
svůj význam a o každém možno uvažovati: a já právě talo slo
va Páně vezmu si dnes k úvaze své — vždyť událost sv. evan
gelia dnešního je vám dobře známa a já již několikráte o ní
jsem s vámi rozjímal.
Vezmi lože své! Dvoje lože rozeznávame u každého člo
věka: lože pro odpočinek časný a lože pro odpočinutí věčné.
O tom dvojím budu tedy konati rozjímání.
*

I. Lože pro odpočinek časný.

1. Prvé lůžko člověka pro časný odpočinek je kolébka.

Tam klade matka dítě; uchystává mu dlemožnosti dobré lůž
ko. Chudí mají kolébku chudou, bohatí bohatou; viděl jsem
kolébku hedvábím vystlanou, četl jsem o střibrné kolébce, kte
rou měla sv. Alžběta, o zlaté kolébce, která byla na kterémsi
cisařském dvoře. Nejchudší kolébku měl ovšem Kristus Pán:
jesle — korýtko dřevěné, do kterého býval dáván pokrm do
bytčeti; chtěl nésti Spasitel chudobu hned od počátku; co pra
vil kdysi: »Lišky doupata mají a ptáci nebeští hnízda, ale Syn
člověka nemá, kde by hlavy sklonil«, platilo o něm hned při

jeho narození.
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U kolébky dlívá matka, otec, a zajisté kladou si mnohdy
otázku, kterou si kladli lidé při narození sv. Jana Křtitele:
čím toto dítko bude. Mnoho nadějí skládáno byvá do tohoto
dítka v kolébce; skládá je Bůh, anděl strážný, církev, rodiče.
Bůh skládá naději, že z toho dítka vyroste světec; »podobno
je království nebeské zrnu hořčičnému, které vzav člověk, na
sel na poli svém; kteréžto sice nejmenší jest mezi semeny, ale
když vzroste, bývá strom, takže ptáci nebeští bydlí na rato
lestech jeho«; Bůh vkládá do ditka v kolébce semeno hořčičné
svatosti, a z toho semene má také vyrůsti strom, t. j. z toho
dítka máse státi světec. Anděl strážný skládá do dítka naděje;
sotva se zrodilo, již stojí u něho z rozkazu Božího: »Toto praví
Hospodin: aj, já pošlu anděla svého, kterýž by šel před tebou
a ostříhal tebe na ceslě a uvedl tě na místo, které jsem připra
vil tobě«; anděl strážný skládá naděje, že to dítě šťastně po
vede a dovede na místo, které mu připravil Bůh. Církev skládá
naděje: jako dobrá matka tu stojí, a čeká, že z tohoto dítka
bude dobrý její člen, že to bude dobrý dělník na vinici Páně.
Rodiče skládají naděje: že se dočkají u toho dítka radosti a
snad i podpory.
To je první lůžko časného odpočinku; a přeletím duchem
veškeren další život a obrátlím se k lůžku poslednímu: je to
rakev.

a. Rakev — jednoduché lůžko: několik prken a trochu
hoblovaček. Jako kolébku jiní nam uchystali, tak i rakev jiní

nám připraví. Jen s výjimkou si někdo připravujerakev sám;
poznal jsem chudáka, který byl starostliv, až zemře, kdo mu
dá rakev! | uchystal si ji sobě i ženě své sám; vyprosil si
prkna, rakev sbil a pochoval v ní manželku; pak i sobě rakev
uchystal, a když zemřel. pochován byl v ní.
Rakev — smutné lůžko. Zde už život dokonán, boj dobo
jován; zde už naděje, které do dítka v kolébce kladeny, jsou
u konce: splnily se či nesplnily“ Bůh kladl v dítko naděje, a
nyní nad člověkem v rakvi zavolal: »Vydej počet z vladařství
svého!« Anděl strážný kladl naděje; nyní radostně snad stojí,
že člověka dovedl na místo, které mu připravil Bůh; anebo se
zármutkem, že se tak nestalo, protože člověk nechtěl slyšeti
hlasu jeho. Církev stojí u rakve, buď šťastná, že v zemřelém
odešel světec do slávy své, anebo truchlící, že to byl nehodný
dělník na vinici Boží, snad i nepřítel člověk, který tu rozséval
koukol. Rodiče stojí u rakve dítka, aneb naopak, ditky u rakve
otce neb matky. a vzpomínají, jaké to bylo dítě, neb dítky:
jaká byla matka neb otec, jehož tu ukládají.
To jsou lůžka pro odpočinutí časné; ale také odpočinutí na
věčnosti člověk má: duše tu odpočine. Církev se modli nad ze
mřelým: Reguiem aeternam dona ei domine — odpočinutí věč
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né dejž mu, ó Pane; a vy sami zpíváte v písni: »Odpočiňte
v pokoji po boji, věrné dušičky.«
II. Odpočinutí na věčnosti počíná po smrti člověka. Ale,
milí přátelé, jako pro časný odpočinek nutno připraviti si
lože, tak nutno i pro odpočinutí věčné. Přísloví: jak si usteleš,
tak si lehneš, platí pro oboje odpočívání: časné i věčné.
Pro časný odpočinek lidé snaží si upravovati dobrá lůž
ka — každý dle možnosti. Četl jsem o císaři Heliogabalovi,
který miloval ve všem zvláštní nádheru, že i v zimě musili mu
podestýlati růžové listí — tak chtěl spáti; i žebrák si upravuje
lůžko: když nic, aspoň trochu slámy nebo mechu v lese.

Kéž by i

uchystávali

těžko, označiti to.

ro odpočinutí

dobré

lůžko!

věčné lidé si

Jak to činiti?Nebude

1. Četl jsem jednou o jednom veliteli vojska, jak přitáhl
v čas války u vojenském tažení do jakéhosi zámku. Zde chtěl
odpočinouti. Než zámek byl zcela prázdný, ani lůžka v něm
nebylo. Co činiti? Adjutant chtěl veliteli lůžko přece upraviti;
i připadl na zvláštní myšlenku: dal donésti všechny prapory,
kterých na nepříteli dobyli, a ty podestlal. »Takové lůžko,«
pravil, »dnes ani cisař nemá — „na vítězných praporech .«
Ovšem, generálovi se na tom odpočívalo neobyčejně dobře.
Drazí v Kristu, takové lůžko si chystejte prověčnost: na ví

tězných

praporech.

Co tu míním?Hleďte,životnáš je

boj. »Bojování jest život človéka na zemi,« je napsáno už ve
knize Jobově; a sv. apoštol Pavel napsal ke konci života:
»Dobrý boj jsem bojoval.« Proti čemu bojujeme? Proti poku
šení mnohému: tělo, svět, dábel svádějí. Hleďte. abyste byli
vždycky vítězi! Abyste vždycky zvítězili v pokušení k ne
věře, když vám volají: »nevěř«, »prýč od Říma« a pod.; abyste
vždycky vítězili v pokušení k nemravnosti, když vás zvou:
»Pojď, což na tom, není to zlé!« Taková vítězství si shromaž
ďujte pro věčnost — takovými si podestelte pro odpočinutí
věčné, a věřte, že odpočinutí vaše pak bude dobré.

2. K odpočinutí časnému každý si chystá podušku:
bo
háči skvostnou, třeba hedvábnou, chudáci chudou; i žebrák si
uchystává podušku: stočí houni, anebo si dá pod hlavu vak.
I pro odpočinutí věčné chystejme si podušku: tou nechť je nám

čisté

svědomí!

Sv. Jan. miláček Páně, spočíval při po

slední večeři na prsou Páně. To bylo věru odpočinutí šťastné:
na prsou Páně! Kdyby andělé byl schopni závisti, věru bych
řekl, že sami andělé záviděli tu miláčku Páně. Takového od
počinutí nikdo už míti nebude! A přece šťastné odpočinutí na
věčnosti budeme míti, když poduškou nám bude čisté svědomí.
»Blahoslavení čistého srdce«, praví Pán. Svaté evangelium vy
kládá: »Za onoho času vstoupil Pán Ježiš na lodičku, a aj.
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bouře veliká stala se na moři, tak že lodička přikrývala se
vlnami; a on spal.« Ve spícím Spasiteli uprostřed bouře spatřu
jí svatí otcové obraz člověka, který má dobré svědomí; nechť
je jakákoli bouře života — čisté svědomí dopřeje dobrého od
počinutí. Leč nejen v životě časném, nýbrž i v životě věčném.
O to se tedy starejte.

K odpočinutíčasnémuuchystávají si také přikrývku.

jakou
pakkdyž
přikrývku
proživot
věčný?
Bl. nechť
Jindřich
Suso mod
íval se,
večer uléhal:
»Pane
Ježíši,
milosrdenství

tvé přikryje mne, neboť jsem člověk hříšný!« Milosrden

ství Boží, naše přikrývka!

Lečjak si ji získáme?

Spasitel na to odpovídá: »Blahoslavení milosrdní, neboť oni
milosrdenství dojdou!« Buďme milosrdni; prokazujme bližní
mu skutky milosrdenství a lásky; sv. apoštol Petr praví o této
lásce, skutky milosrdnými prokazované: »Láska přikrývá
množství hříchů.« (4, 8.)

Tak tedy, drazí přátelé, upozornil jsem vás na dvoje lůž
ko: pro odpočinuti časné i věčné. Pamatujte na slova má!
Z kolébky všichni jste už vyspěli — lůžko poslední, ra
kev, uchystají vám jiní; ale lůžko pro odpočinutí věčné sami
si musíte uchystati. Uchystejte si je dobré: ustelte si na ví
tězstvích, poduškou nechť vám čisté svědomí, přikrývkou mt
losrdensví Boži!
Přeji vám, až nad vaší rakví bude kněz činiti kříž a mod

—litise:Reguiem
aeternam
dona
eiDomine
odpočinu
věč
né, dejž mu, ó Pane, aby to odpočinutí vaše bylo šťastné, ra
dostné a blažené na věky věkův! Amen.
DOUFATI VE HŘÍCHŮ ODPUŠTĚNÍ.
„„Doufej synu. odpouštějí se toběhříchové tvojí,
Mat. 9, 3.

Ke Kristu Pánu přinesli člověka šlakem poraženého. Kris
tus Pán viděl jeho tělesnou bídu, ale vševidoucím okem viděl
také jeho bídu duševní, viděl, že je stižen mnohými hříchy.
Snad byly hříchy jeho i příčinou jeho choroby. I řekl mu:
»Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.«
Milí přátelé, jak krásná to slova a plná útěchy také pro
nás! Neboť i k nám se odnášejí, i k nám je Kristus hotov říci,
když se prohřešímea k němu zase kajícně se obrátíme, tatáž
slova, jaká onomu šlakem poraženému: »Doufej, synu, od
pouštějí se tobě hříchové tvoji.«
Než jako každá pravda svatá a oblažující, má i tato své
pochybovače. Jsou mnozí, kteří ani nedoufají, že by se jim
mohly hříchy odpustiti — mají snad příliš mnohé anebopříliš
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těžké; a proto ani nejdou k svaté zpovědi. A jiní zase, třeba že
jdou ke svaté zpovědi, třeba že ze hříchů se kajícně
vyznali a rozhřešení kněžské dostali, přece ještě dále
trvají v pochybnosti, zdali jim vpravdě hříchy jsou odpuště
ny, a jsou stále proto úzkostliví. Těm všem volám dnes: »Dou
fej, že všechny hříchy mohou ti býti odpuštěny; církev svatá

©mámoc,
aby
tivejménu
Božím
hříchy
odpustila!
Tut
pravdu dokáži vám také v dnešní řeči své.
*

Všechny hříchy mohou nám býti odpuš
těny a církev sv. má moc hříchy odpouštěti.
I. Odkud přede vším víme, a kdo nám za to ručí, že nám
skutečně všecky hříchy mohou býti odpuštěny?
Ručí nám za to Bůh.
Otevřme knihy sv. Písma Starého zákona a přesvěděme se,
jak Bůh ústy svých proroků o tom praví.

-U proroka Ezechiele máme napsáno: »Živťjsem já, praví
Pán Bůh, nechci smrti bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný
od cesty své a živ byl« (31, 11). Živť jsem já — tak utvrzuje
Bůh; utvrzuje zde, že chce vše odpustiti, poněvadžjinak, kdy
by bezbožnému všeho neodpustil, nemohl by vejíti do života
věčného, ježto do nebe se žádnou poskvrnou nelze vejíti.
U proroka Isaiáše máme napsáno: »Čeká Hospodin, aby
se smiloval nad vámi; a protož povýšen bude, odpouštěje vám«
(30, 18). To jsou slova zřetelná; čeká Bůh, chce odpustiti.
A že všecky hříchy, i sebe větší, i v sebe větším počtu, mo
hou býti odpuštěny, výslovně máme řečeno u proroka Isaiáše:
»Budou-li hříchové vaši jako šarlat, jako sníh sbíleni budou;
a budou-li červení jako červec, jako vlna bílí budou« (1, 18).
Není tedy hříchu žádného, jehož by nechtěl odpustiti Bůh.
Sv. apoštol Pavel napsal v epištole k Římanům: »Kde se roz
hojnil hřích, tu se více rozhojnila milost.«
Není tedy třeba nikomu si zoufati, že pro těžký hřích ne
může dostati odpuštění. Milost Boží je velká, větší než naše
provinění! Krásně o této věci vyslovuje se sv. Augustin; praví:
»Nikdo nezoufej, že bys nemohl dojíti spásy, protože vzpo
mínáš na své hříchy. I kdybys pro své hříchy na smrt měl
býti odsouzen. Bůh odpustí tobě. chceš-li se k němu obrátiti.
Petr. který třikrát zapřel Pána; Pavel, který jej a jeho cirkev
pronásledoval: Magdaléna, známá hříšnice; vrah na kříži a ti
síce jiných velikých hříšníků a hříšnic došlo spásy. A že Jidáš
zrádce zahynul, nebyl tak příčinou jeho hrozný skutek jako
jeho zoufalství.«
Sv. František Sal. byl kdysi volán do žaláře k odsouze
nému vrahu. Byl odsouzen vrah onen na smrt a přece stále
odmítal kněze, nabízejícího mu milost Boží. »Mně není žádné
6-1Il-2
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pomoci,<
tak není
říkal.pomoci“«
Sv. František
vlídně
se ho
ujal. ohava,
»Proč mys
íte, že vám
»Protože
jsem
hrozná
pro
tože jsem v ošklivosti u Boha, protože mám na svědomí hroz
né hříchy!« odpověděl odsouzenec. »Ale vždyť Bůh každého
chce spasiti« namítal svatý František. »Ale mne zavrhne,«
pravil odsouzenec. Na to sv. František pravil: »Řekněte mi
tedy: k vůli komu pak Syn Boží přišel na svět? K vůli komu
byl bičován, k vůli komu trním korunován, k vůli komu nesl
těžký kříž a na kříži vykrvácel?« Odsouzenec chvíli mlčel;
pak pravil: »K vůli hříšným lidem.« »Nuže, vy tedy také
patříte mezi ně,« odpověděl sv. František; »na vás také čeká,
vám také nabízí svou milost!« A odsouzenec uznal pravdu
těchto slov; kajícně a lítostivě smířil se s Bohem.
Není tedy nijaké pochybnosti, že všecky hříchy naše mo
hou nám býti odpuštěny; Bůh sám je odpustiti chce.
II. Ale tu nastává nyní otázka: co pak my máme činiti,
aby nám hříchy byly skutečně odpuštěny?
Ta otázka je patrně důležitá, a Kristus Pán nenechal nás
o ní v pochybnosti: moc odpouštět: hříchy odevadal své církvi.
Sám hříchy nejednou odpouštěl;
příklad toho máme
1 v dnešním sv. evangeliu. Přinesli mu člověka šlakem pora
ženého, a Kristus Pán mu pravil: »Doufej, synu, odpouštějí se
tobě hříchové tvoji.« Přítomní fariseové se proto horšili a jak
dokládá sv. evangelista Marek, pravili v sobě: »Tento se rou
há. Kdo může odpustiti hříchy, než jedině sám Bůh« (2, 7).
A Kristus Pán viděl myšlení jejich a proto pravil: »Proč mys
líte zlé v srdcích svých? Co jest snáze říci: Odpouštějí se tobě

hříchové tvoji, čili říci: Vstaň a choď? Ale

abyste

vě

děli žeSynčlověka mámocna zemi odpouštěti

hříchy«

— tedy dí šlakem poraženému: »Vstaň, vezmi lože

své a jdi do domu svého.« I vstal a odešel do domu svého.
Kristus Pán dokázal, že je Syn Boží, a jakožto Bůh od
pouštěl hříchy.

A tuto mocsvou odcvzdal potomecírkvi své.

Po svém z mrtvýchvstání ukázal se apoštolům a pravil: »Jako
mne poslal Otec, i já posílám vás.« To pověděv, vdechl a řekl:
»Přijmete Ducha svatého. Kterým odpustíte hříchy, odpouš
tějí se jim. a kterým zadržíte, zadržány jsou« (Jan 20, 21--25).
Ta slova jsou úplně jasná — nepřipouštějí žádné pochyb
nosti. Církev svatá má moc odpouštěti hříchy. A kde se od
pouštějí hříchy ve svaté církvi? Ve svátosti křtu (hřích dě
dičný) a ve svátosti pokání (hříchy osobní).
Kdo tedy přijal svatý křest, ma odpuštěný hřích dědičný;
kdc přijme svátost pokání, když ji řádně přijal, ma odpuště
ny hříchy — všecky hříchy? Ano, všecky, pokud ovšem, jak
jsem pravil. řádně tu svatost přijal.
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Nesprávno je tedy, když někdo posvaté zpovědi, třeba že
ji řádně vykonal a rozhřešení přijal a pokání uložené vyko
nal, přece ještě pochybuje, zda mu opravdu hříchy byly od
puštěny; za to ručí slovo Boží, ustanovení Ježíše Krista.
Nuže tedy, milí přátelé, když vy jste těžce zhřešili, ne
ztrácejte důvěry v Boží milosrdenství a rádi se utíkejte k to
mu, co ustanovil pro odpuštění hříchů na světě Kristus Pán:
ke svaté zpovědi. Zde vás očekává, jako dobrý pastýř, aby vás
přijal; zde vás očekává jako Spasitel, aby i vám řekl podobně,
jako onomu šlakem poraženému ve svatém evangeliu: »Dou
fej — odpouštějí se tobě hříchové tvoji.«
Kéž vám vždycky každá svatá zpověď přinese kýžený po
koj a mír! Amen.
O ZLÝCH MYŠLENKÁCH.
„Proč myslíte zlé věci v srdcích svých*“ Mat.9,4.

Kristus Pán vytýká v dnešním sv. evangeliu zákonníkům,
že mají zlá myšlení: »Proč myslíte zlé věci v srdcích svých?«
Rozmilí v Kristu, také nám mnohdy připadají zlé věci na mysl.
Zlým myšlenkám těžko — nemcžno jest se ubrániti tak, aby
nám nikdy v srdci nevznikaly; vždyť na každého člověka do
léhají pokušení těla, světa a ďábla.
Pro zlé myšlenky jsou mnozí lidé příliš úzkostlivi; jak
mile jim zlá myšlenka v srdci vznikne, již se strachují, že
zhřešili a obávají se, že jsou ustavičně ve hříchu.
Jiní zase, pokud zlých myšlenek se týče, jsou příliš lehko
myslní; zcela nic si jich nevšímají a myslí, že jen tehdy zhře
ší, když myšlenku zlou pronesou slovem anebo vyplní skutkem.
Obojí mínění — jak těch úzkostlivých, tak i těch lehko
myslných lidí — jest úplně bludno. Ukáži vám dnes k vašemu
poučení:
|
1. kdy myšlenky zlé jsou hříchem,

2. jak proti zlým myšlenkám máme se brániti.
*

I. Kdy jsou zlé myšlenky hříchem?

Na tuto otázku lehká jest odpověď: tehdy

jenom,

když s nimi dobrovolně souhlasíme, když
k nim svolujeme.

Aby nám nikdy myšlenky zlé nevznikaly, toho nedokáže
me. K jednomu knězi starému přišel kdysi mladík pakýsi a
stěžoval si mu: »Otče, stále mne sužují zlé myšlenky — ne
vím již, co mám Činiti; prosímtě, poraď mně!« Starý kněz vy
vedl mladíka ven na ulici a ukázal mu na poletující ptáky.
6*
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»Hle,« pravil mu, »ptáci neustále létají nad domy; aby nad
tvým domem nelétali, toho nedokážeš; ale tomu můžeš zabrá
niti, aby se ve tvém domě nezahnizďovali. A tak jest to
i s myšlenkami zlými; nezabraniš tomu, aby ti v srdci ne
vznikaly, ale to můžeš dokázati, že se ti v srdci nezahnízdí,
t. j. že k nim nepřivolíš.«
Jen tehdy hřešíme myšlenkou zlou, když k ní svolujeme;
dokavad zlá myšlenka, která nám připadne,budí v nás odpor,
dokavad jí odpíráme, dotud jsme bezhříchu.
A proto nebuďte, přátelé drazí, úzkostlivi prozlé myšlen
ky, kterými býváte mnohdy souženi; odpírejte jim a můžete
býti pokojni, že — pokud jste nepřivolili k nim — jste ne
zhřešili.
O jednom poustevníku se vykládá, že byl velmi soužen
zlými myšlenkami proti víře, čistotě, pokoře a jiným ctnos
tem. Po 20 let tajil se těmito myšlenkami; obával se komu je
svěřiti, jelikož mínil, že by tím vzbudil u jiného pohoršení.
Konečně po 20 letech odhodlal se. svěřiti se útrapami svými
starému jednomu mnichu. Zašel k němu, ale ostýchal se sdě
Jiti mu co ústně; a proto napsal mu vše na list. Stařec mnich
list přečetl; a potom klidně se usmál a pravil ubohému pous
tevníku: »Synu, pojď a polož ruku svou na mou hlavu.«
Poustevník tak učinil; na to dí stařec: »Všecky hříchy tvé
beru na sebe; už se ode dneška zcela nic proto neznepokojuj.«
— »Jak, otče?« odvětil poustevník, všecek udiven; »měl jsem
za to, že jsem jednou nohou již v pekle, a ty mi pravíš, abych
se proto neznepokojoval?« — »A měl jsi snad,« pravil na to
stařec mnich, »zalíbení na zlých myšlenkách?« — »Neměl,«
odpověděl poustevník; »naopak myšlenky ty působily mně
vždycky velikou starost a bolest.« — »Nuže,« pravil starý
mnich, »pak jest to znamením, že jsi neměl na nich podílu a
že jen d ábel ti je vnukal, abv tě uvedl v zonfalství. Proto,
synu můj, poslechni této rady: jakmile ti vzniknou zase po
dobné zlé myšlenky, řekni ďáblovi: Běda tobě, duchu nečistý!
na tebe nechať myšlenky zlé zpět padají. Nechci miti žádného
na nich podílu. raději tisíckráte chci zemříti, než Boha ura
zitli.« Poustevník byl těmito slovy stařečka mnicha zcela po
silněn a potěšen. A hle, ani myšlenkami, kterými býval tolik
soužen, nebyl od té doby napadán.
Nebuďte tedy ani vy, přátelé drazí, úzkostlivi pro zlé myš
Jenky, jež vám připadají; dokud nesvolíte k nim, neprohře
šíte se.
II. Nebuďte však ani lehkomyslní, abyste si jich nevší
mali; zlá myšlenka snadno stává se hříchem. Proti zlým myš
lenkám nutno bedlivě se brániti. A kterak?
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se bedlivě všemu, co

zlé myšlenky v nás vzbuzuje.

Zlé myšlenky vznikají mnohému, když obcuje s některý
mi osobami; když čte špatné knihy a noviny; když zahálí — a
z podobných příčin. Varujte se takových příležitostí! Ne na
darmo
Kristus Pán
volal:
>jestiiže
ruka
tvávjíti
nebdo
noha
tvá pohoršuje,
utni kdysi
ji a vrz
od sebe:
lépe tějest
tobě
ži
vota mdlému aneb kulhavému, než dvě ruce aneb dvě nohy
majicímu uvrženu býti do věčného ohně. A pakli tě oko tvé
pohoršuje, vylup je a vrz od sebe: lépe jest tobě jednookému
vjíti do života, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekel
ného ohně« (Mat. 18, 8—9). To znamená: kdybys měl cokoliv
milého, jestliže by ti bylo na pohoršení, vzdal to od sebe, abys
neupadl do hříchů.

2. Druhá rada v boji proti zlým myšlenkám jest: od po

ruj myšlenkám zlým hned od počátku.

Staré a známé jest pravidlo: Počátkům odpírej, sice pozdě
budeš chystati lék. Když už zlým myšlenkám jsi dal místo a
nějakou dobujsi se jimi zabýval, pak už těžko se jim ubráníš.
»Když zlá myšlenka,« praví sv. Augustin, »v tobě vznikne a
ihned ji potlačíš, neposkvrní se jí srdce tvé aneb aspoň zase
nabude čistoty; ale ponecháš-li ji pro delší dobu v srdci, těžko
a s mnohým namáháním ji odtud odstraníš.«
A proto hned v počátku odpírejte myšlenkám zlým!
Kdo zlým myšlenkám neodpírá hned od počátku, stává se
mu, co praví sv. Bernard: »Myšlenka, když se nevypudí, způ
sobuje zalíbení; ze zalíbení vzniká svolení, na svolení násle
duje skutek. Ze skutků opětovaných vzniká zvyk a ze zvyku
povstává jakýsi způsob potřeby.«
Starý navyklý hříšník nestal se najednou tak zlým; počá
tek všeho byla zlá myšlenka, které neodpiral.
3. A třetí prostředek proti zlým myšlenkám jest mod

litba a přijímání sv. svátostí.

»Proste a bude vám dáno,« pravil Kristus Pán (Mat. 7, 7);
modlitba získá nám zajisté pomoc a posilu s hůry, abychom
zlému se ubránili.
A ve svátosti pokání a oltářní se posvěcujeme a nabývá
me taktéž síly zvláštní, abychom odolali všelikému pokušení.
»Kdo jí mé tělo a pije moukrev.< praví Kristus Pán, »ve mně
přebývá a já v něm« (Jan 6, 57); a když Kristus Pán přebývá
v nás a my v něm, pak zlým myšlenkam snadno se ubráníme.
Horlivě se tedy modleme. často přijímejme svaté svátosti!
Tak tedy vyložil jsem vám, kdy zlé myšlenky jsou hříšné,

a jak se proti nim brániti.
Nebeský Pán požehnej vás a posilni vás, abyste měli vždy
cky mysl čistou, neposkvrněnou hříchem. Amen.
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KRÁLOVSKÁ HOSTINA.

©

Který
učiml
svatbu
synu
svému.“
Mat.
22,2
„Podobno jest království nebeské člověkukráli.

Podobno jest království nebeské člověku králi, který uči
nil svatbu synu svému. Vy všichni znáte význain tohoto podo
benství. Králem rozumí se Bůh, synem krále Syn Boží Ježíš
Kristus, svatbou svatební hostina u Syna Božího, pozvanílidé.
Všichni jsme pozváni k této královské svatební hostině Syna
Božího, každý z nás, m. př., má toto pozvání.

Která však jest tato královská hostina Syna Božího? Je
potřeba dobře a jasně znáti odpověď na tuto otázku, abychom
si byli vědomi, k čemu jsme pozváni a jakého nevypravitel
ného štěstí se nám tu dostává.
Chci tedy dnes o tom promluviti. Královská hostina Syna
Božího je toto trojí: 1. hostina Boží pravdy, 2. hostina sv. při
jímání a 3. hostina blaženosti nebeské.
M

I. Královská hostina Syna Božího je předně hostina Boží
pravdy.
Bůh stvořil člověka a zjevil mu hlavní pravdu: proč je
dán na svět, k čemu kráčí, jaká je věčnost. Ale člověk zhřešil
a po hříchu pravda Boží počala ze světa mizeti. Lidské poko
lení se množilo a národové upadali ve tmu, pohanství u nich
vzrostlo; jen u národa vyvoleného, ze kterého měl povstati
Vykupitel, pravda Boží do jisté míry se uchovávala, ale byla
i zde v nejednom porušována. Obojí: pohané i národ israel
ský byli si vědomi, že třeba je poučení s hůry, že je třeba
Spasitele. Známa jsou slova pohanského mudrce Platona: »Mu
síme čekati, až nejvyšší bytost sama pošle nám moudrého
z nebe, který by nás poučil,« a známo je u národa israelského
volání o Spasitele: »Rosu dejte nebesa s hůry a oblakové deš
těte Spravedlivého.«
A Syn Boží přišel na svět a pravdu Boží hlásal. Jak byli
šťastni, kteří ji slyšeli! Spasitel sám pravil o tom svým učed
níkům: »Povím vám, že mnozí proroci a králové přáli si sly
šeti, co vy slyšíte, a neslyšeli« (Luk. 10, 24). To byla králov
ská hostina Syna Božího: hostina pravdy. A tato hostina prav
dy nepřestala; Spasitel se postaral, aby trvala až do skonání
světa, a proto založil řád apoštolů a přikázal: »Učte všecky
národy, a aj. já s vámi jsem po všecky dny až do skonání
světa.«
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Hleďte, my jsme také k této královské hostině Syna Bo
žího
pozváni.
Dostává
se nám
pravdypřáli
Boží.
jaké tocopro
nás
nevýslovné
štěstí!
»Proroci
a králové
si slyšeti,
vy sly
šíte, a neslyšeli.« Jak je to pro nás hostina radostná!
Ale tato královská hostina pravdy má také smutný zjev;
v tom smutný, že mnoho je těch, kteří k ní nechtějí přijíti,
ač jsou pozváni: jedni nedbají, jiní dokonce i potupují ty.
kteří k té hostině pravdy jménem Páně volají — jak je to
v tom podobenství. Tento zjev je nesmírně smutný; k čemu
tito lidé pak kráčejí? Spasitel prohlásil: »Kdo uvěří a pokřtěn
bude, spasen bude, kdo však neuvěří, bude zavržen.«
A pohleďte, čím tito lidé, kteří pozvání ke Kristově hosti
ně Boží pravdy nedbají, duši svoji sytí, neboť duše chce míti
pokrm! Jedni ji sytí výmysly a domněnkami lidských mudrců
nevěrců, o kterých prohlásil ap. Pavel: »Moudrost tohoto světa
jest bláznovstvím u Boha« a které si vespolek odporují. Jiní
svtí svoji duši povidáním lidí spustlých. A jiní sytí duši jis
krami nenávisti, proti Kristu, které srší z některých novin a
knih. Jak smutná to potrava duše! Hostinu pravdy Boží opouš
tějí a čím se sytí!
II. Královská hostina Syna Božího je dále svaté přijímání.
Miláček Páně sv. ap. Jan když začíná vypravování 0 po
slední večeři Páně, praví: »Přede dnem slavným velikonočním
věda Ježíš, že přišla hodina jeho, aby odešel z toho světa, když
miloval své, kteří byli ve světě, až na výsost je miloval.«
A v této nevypravitelné lásce ustanovil Pán sv. přijímání. Chtěl
Pán býti nejen při nás, ale i v nás: »Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, ve mně přebývá a já v něm;< chtěl nám dáti tělem
svým a krví sílu k zachování pro život věčný: »Kdo jí chléb
tento, živ bude na včky.« A tuto královskou hostinu sv. přijí
mání založil tedy při poslední večeři. Jak byli šťastni apošto
lové, když z ruky Páně přijímali toto sv. přijímání! A toto
sv. přijímání nemělo ze světa vymizeti. Pán přikázal: »To
čiňte na mou památku!«
Královská hostina sv. přijímání trvá stále a bude trvati až
do skonání světa. A miliony lidí všech národů k ní přistupují
a radují se. Radují se z té hostiny děti, raduje se vyspělá mlá
dež, radují se muži a ženy, radují se starci a stařeny, radují
se byé v životě i při smrti. Tu radost cítíme každý sám, když
k této hostině přistupujeme a víme, co činíme a čeho se nám
tu dostává; tu radost vidíme i u jiných. Vzpomínám tu, co
jsem četl ze života proslaveného a šlechetného generála Ra
deckého. Vypravuje to biskup veronský Riccabona, který ge
nerála zaopatřoval. Praví: Když stav maršálkův se zhoršil ve
lice povážlivě, byl jsem k němu povolán. Maršál byl úplně při
praven. Druhého dne přinesl jsem mu nejsv. Svátost. Když
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sem mu Spasitele podal, ustranil jsem se do vedlejší světnice.
Pojednou dal mne maršál zavolati. A když jsem k němu vešel,
rozpřáhl starý rek ruce své na lůžku a s tváří zářící pravil mi:
»Pojďte, milý biskupe, ke mně, abych vás dnes objal a dejte
mi také políbení pokoje. Takové blaženosti, jakou dnes cítím,
když jsem přijal Spasitele svého, abych s ním odešel do věč
nosti, nikdy jsem ve svém životě nepocítil.« A plakal při tom.
Je nevypravitelným štěstím pro každého, kdo je účasten
této královské hostiny Syna Božího, sv. přijímání!
Ale zase nutno a smutno říci: i k této hostině mnozí, ač
jsou pozvání, nepřicházejí: jedni nedbají a jiní Činísi dokon
ce i posměch a potupují ty, kteří k této hostině Páně zvou —
jako v tom podobenství. Jaký je to nevděk, a jaké je to rou
hání! Spasitel mluvil kdysi ještě v jiném podobenství o této
hostině sv. přijímání: »Člověk jeden učinil večeři velikou« a
pravil o těch, kteří tak nedbale a rouhavě se chovají k po
zvání k této hostině Páně: »Pravím vám, že žádný z mužů těch
neokusí večeře mé.«
III. Královská hostina Syna Božího je konečně hostina bla

ženosti nebeské.

Všichni jsme také k této hostině pozváni. To je náš věčný
cíl. Syn Boží Ježíš Kristus pravil při poslední večeři: »V domě
Otce mého je přibytků mnoho — jdu, abych vám připravil
místo.« Ano, mnoho, nesmírně mnoho Je příbytků v nebi pro
vyvolené. Jaká je lam blaženost, nevíme ovšem, ale víme, že
je nade vše pomyšlení veliká a věčná. Sv. Jan, miláček Páně,
píše ve svém Zjevení, co mu bylo praveno o blaženosti v nebi:
»[ řekl mi: Napiš: Blahoslavení jsou ti, kteří jsou povoláni
k svatební hostině Beránkově« (19, 9).
). Jak se asi radují, kteří

u té hostiny v nebesích již trvají! A jak toužívali svatí na
zemi po ní! Známa jsou slova sv. ap. Pavla: »Mám touhu býti
rozdělen a býti s Kristem.<
Však i tu, m. př., nutno připojiti smutnou stránku: mno
ho lidí k této nebeské blaženosti nepřichází. Jedni nedbají a
jiní i zde činí si posměchya potupují ty, kteří k nebi volají
a zvou. Jaký bude osud jejic
My kněží býváme často potupováni nevěrci, když z roz
kazu Páně zveme a voláme k hostině Syna Božího, k nebeské
blaženosti; ale nedbáme toho a voláme dále a stále a neusta
neme volati.
Z doby francouzské revoluce četl jsem tuto událost: Bylo
v té době mnoho bídníků, kteří na sta lidí utratili a v krvi
lidské takřka se brodili. Mnoho měli namířeno i na kněze. ne
boť sami hlásali bezbožnost. Jeden z těchto bezbožníků kdysi
těžce onemocněl. Před tím se zapřisáhl, že žádný kněz nesmí
nikdy překročiti práh jeho domu. Kněz dověděl se o něm

Neděle devatenáctá po sv. Duchu.

89

i o jeho nebezpečí. Vešel k němu. Sotva jej nemocný spatřil.
zvolal zuřivě: »Jak? Ke mně jde kněz? Dejte mi zbraň, ať jej
skolím.« Kněz mu na to odpověděl: »Milý příteli, já mám také
zbraň: trpělivost a lásku.« A zuřivec napřáhl proti němu ruku
a volal: »Vidíš. touto rukou jsem 12 kněží zardousil.« A knčz
na to: »Ne, milý příteli, jen 11; ten dvanáctý neumřel, když

Jsi jej škrtil; Já jsem to, pohleď na jizvy na krku! Bůh mne

zachoval na živu, abych já tebe zachoval od věčné smrti.« Zu
řivec byl dojat; změkl a vzpamatoval se. Kněz jej potom při
pravil na smrt a smířil s Bohem. Jak byl šťasten ten člověk,
že aspoň v poslední chvili uposlechl pozvání!
Dr. v Kr., my všichni jsme také pozvaní ke královské
hostině Syna Božího: k hostině pravdy Boží, k hostině sv. při
jímání, k hostině blaženosti nebeské. Zkoumejme se dnes:
jsme si vědomi toho štěstí, jakého se nám tu dostává? Jdeme
za svým pozváním?
Pán Bůh dej, abyste všichni šli a abyste šťastně došli ku
svatební hostině Beránka na nebi! Amen.
ROUCHO SVÁTEBNÍ.
„Vešel pak král,aby pohleděl na hodovníky a

uzřel tam člověka, neoděného rouchem svatebním.““

Mat. 29, 11.

Radosti nebeské, které připravil Bůh svým vyvoleným,
přirovnává Kristus Pán v podobenství dneš. sv. evang. sva
tební hostině: »Podobno učiněno jest království nebeské člo
věku králi, který učinil svatbu synu svému.«
Pro tyto radosti nebeské všichni jsme povoláni, všichni
jich máme dojíti. Ale jednu podmínku musíme všichni splniti:
musíme přijíti na věčnost s rouchem svatebním, t. j. s rouchem
nevinnosti a čistoty — sice od radosti nebeské byli bychom
vyloučeni. V podobenství ve sv. evang. označuje to zřetelně
Kristus Pán. Praví: »Vešel král, aby pohleděl na hodovníky, a
uzřel tam člověka neoděného rouchem svatebním. I řekl mu:
»Příteli, kterak jsi sem vešel, nemaje roucha svatebního?«
A řekl služebníkům: »Svážíce ruce i nohy jeho, uvrzte jej do
temnosti zevnitřní.«
Budu dnes o rouchu svatebním, t. j. o rouchu nevinnosti a
čistoty, k vám mluviti; nebo málo lidí vážně o ně dbá. Troje
vám ukáži: 1. jak je krásné, 2. jak je oblažující a 3. jak je ne
zbytně nutné pro věčnou spásu.
*

I. Krásné je roucho nevinnosti a čistoty, kterým je oděna
duše.
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To roucho dal Bůh člověku prvému, když jej stvořil; na
křtu sv. znova je Bůh duši člověka dává — kněz praví vý
znamně při křtu sv. křtěnci: »Přijmi roucho bílé a v neporu

šenosti je ostříhej .. «
O kráse roucha nevinnosti a čistoty sv. Písmo nejednou

se vyslovuje. Ve knize Moudr. (4, 1) je psáno: »Ó, jak krásné
je čistotné plémě ve skvělosti.« A ve svém kázání na hoře pro

nesl Kristus Pán památná slova: »Blahoslavení čistého srdce.«
A všimněme si sami života! Zdali pak i nám duše nevinná
a čistá není nade vše, co máme na světě, krásná? Pro nevin
nost a čistotu duše jsou nám tak milé malé děti. Sv. Frant.
Borg. hrál si kdysi s malými dětmi a těm, kteří jej právě na
vštívili, představil je slovy: »Hleďte, zde mám anděly z po
zemského ráje.« My víme, že pro nevinnost a čistotu duše jsou
malé děti tak milé Bohu. »Jejich jest království nebeské,«
pravil sám Spasitel. Proto také těšíme se, když malé dítky za
nás se modlí; čistá a nevinná duše jejich Bohu je tak blízká.
Pěkná událost přihodila se v roce 1870 za války mezi Ně
meckem a Francií. Do jedné malé osady přitáhl na večer
oddíl vojáků a měl tam přenocovati. V žádném domě ne
bylo pro ně dostatečného místa a proto bylo určeno, že budou
přenocovati v kostele. A tu bylo třeba, aby nejsv. Svátost byla
přenesena s oltáře do sakristie. Kdo to měl však učiniti? Knčz
právě odejel k nemocnému na kolik hodin cesty. Kdo měl te
dy nejsvětější Svátost přenésti? Nejvážnější občané sešli se
v kostele a radili se. Nejprve obrátili se na kostelníka: ale ten
se zdráhal rukama svýma vzíti ciborium s nejsv. Svátostí.
A také z ostatních mužů nikdo se k tomu nechtěl odhodlati.
Tu vystoupil prostý rolník a pravil: »Přiveďme malé dítě, to
ať přenese nejsv. Svátost.« Všichni radostně přisvědčili. Za
volali hned ditě a to vzalo zmužile ciborium s nejsv. Svátostí
do rukou a přeneslo ji do sakristie. Mužové doprovázeli s ho
řícími svícemi.
Dobře ti muži soudili: nevinná a čistá duše dítěte je krás
ná a Bohu milá a blízká.
II. Roucho nevinnosti a čistoty je dále nesmírně oblažující.
Ve (Přísl.
sv. Písmě
je napsáno:
ustavičné
hody«
15, 15).
Která je»Bezpečná
bezpečná mysl
mysl?jako
Která
plyne
z čisté a nevinné duše; nebo jen nevinný člověk nepotřebuje
se čeho báti — ví, že je v lásce Boží, a s kým je Bůh, ten ne
zahyne.

Nad branou staroslavného františkánského kostela ve Fie
sole je nápis: »Jen jediný Bůh — je-li ten mi nepřítelem, kdo
mne zachrání?« Ano, hrozné je míti Boha nepřítelem; ale na
opak zase nade vše je oblažující, míti Boha přítelem, a příte
lem Boha má, kdo má nevinnou a čistou duši.
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Veliký světec sv. Jeronym, který žil tuhý život v sebeza
pírání a pokání, napsal Eustochiovi o sobě: »Bůh mi svědek,
že mluvím pravdu: tolik jsem se naplakal, tolik dní jsem ztrá
vil u vzdychání — ale při tom mám takovou radost, že někdy
myslím, jako bych žil mezi kůry andělskými.«
vzpomeňme na Marii Magdalenu, jak byla nešťastná.
dokud žila ve hříších, a jak byla nevýslovně šťastná, když
Spasitel duši její udělil znova roucho nevinnosti a čistoty,
když jí řekl oblažující slova: »Odpouštějí se ti hříchové.«
A vzpomeňme i na lotra na kříži, který v poslední chvíli ži
vota obrátil se prosebně k Pánu. »Pane, rozpomeň se na mne.«
Jak zajásala jeho duše, když uslyšel z úst Páně slova: >|)nes
budeš se mnou v ráji.« Spasitel udělil jeho duši roucho nevin
nosti a čistoty, roucho svatební pro život věčný.
Roucho nevinnosti a čistoty je nesmírně oblažující — v ži
votě i ve smrti. Je vpravdě jako ustavičné hody. Jak je blá
hový, kdo, ztratil-li je, opět si je nezíská!
III. Roucho nevinnosti a čistoty je konečně nezbytně nutné
pro věčnou Spásu.

Ve sv. Písmě ve Zjev. sv. Jana je napsáno, že do nebeské
radosti, do nového Jerusalema, nevejde nic neposkvrněného
(21, 27). A v podobenství dnešního sv. evang. praví Kristus
Pán, kterak král, když uzřel při hostině člověka neoděného
rouchem svatebním, kázal služebníkům: »Svážíce ruce i nohy
jeho, uvrzte jej do temnosti zevnitřní;« jasně je tu vyřčeno:
kdo odejde na věčnost s duší poskvrněnou těžkým hříchem, te
dy bez roucha nevinnosti a čistoty, bude zavržen.
Před lety stala se v Anglii nešťastná příhoda: dva horníci
byli zasypáni. Vědělo se, kde jsou; ale bylo mínění, že jen je
den z nich bude zachráněn, protože času je jen tolik, aby zá
chranný koš mohl býti jen jednou spuštěn, potom že stěny
úplně se sesují. A byl tam zákon, že když dva jsou v tako
vémto postavení, starší má nepopíratelné právo, aby byl za
chráněn. Koš byl spuštěn. A tu stáli oba muži a pohlédli na
sebe. »Vstup a neváhej,« vybídl starší mladšího. Tento nedal
se pobízeti a rychle vstoupil do koše a byl vytažen. Ale stalo
se, čeho se nenadáli. [ po druhé mohl ještě koš býti spuštěn a

druhý, starší horník býti zachráněn. Když byl vytažen, obklo
pili jej druhové a otázka za otázkou se hrnula: »Proč jsi chtěl
zachrániti toho druhého? Je to bezbožník; toho by nebylo ško
da. Proč jsi nevstoupil sám napřed a jeho nenechal tam?«
Starý, poctivý horník na to odvětil: »Činí zlé, je pravda — ale
tak, jak je nyní, nesmí vstoupiti před Boha.«
Dr. v Kr., ta slova starého horníka: tak, jak je nyní, ne
smí vstoupiti před Boha, zdali by se nehodila také na mnohého
z nás? Zpytujte dnes: má vaše duše roucho svatební, roucho
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nevinnosti a čistoty, tak že kdyby ji nyní poslal Pán na včč
nost, mohla by se zúčastniti nebeské radosti?
Kdo nemá duši oděnou rouchem svatebním nevinnosti a
čistoty, neváhej a rychle si to roucho zjednej! Cesta je tak
snadná. Spasitel volá ve svátosti pokání: Pojďte ke mně vši
chni, kteří jste obtíženi, a já občerstvím vás. Dá vám tu opět
roucho svatební. Obraťte se ke Spasiteli a budete pak šťastni.
nyní i na věky. Amen.
DVĚ NADE VŠE VÁŽNÁ NAPOMENUTÍ.
„„Podobnojest království nebeské človéku králi,

který učinil svatbu synu svému.

Mat. 22, 2.

Kristus Pán mluvil nejednou o spáse, o nebeské blaže
nosti, jako o hostině. Vzpomeňme na evang., které se čte o ne
děli II. po sv. Duchu: »Člověk jeden učinil večeři velikou a
ozval mnohých:« anebo vzpomeňme, co pravil v Kafarnaum,

když mu vojenský setník projevil tak krásnými slovy víru:

»Mnozí přijdou od východu i od západu a stolovati budou
s Abrahamem a s Isákem a s Jakobem v království nebeském.«
V dnešním sv. evang. Spasitel také mluví o spáse jako o hos

tině: »Podobno jest království nebeské člověku králi, který
učinil svatbu synu svému.« Ale tentokráte nemluví Pán toliko
o pozvaných, nýbrž mluví také o rouchu, ve kterém pozvaným
bylo se dostaviti k hostině — východní králové tak činívali:
koho pozvali k hostině, tomu poslali také zvláštní hodovní
roucho.
My všichni. dr. př., pozváni jsme také k této hostině spásy.
Král věků, Bůh, pozval nás k ní na křtu sv. a podal nám teh
dy také roucho svatební. Dvoje napomenutí, nade vše vážná,
vyznívají vám nyní z podobenství Páně: 1. že pozvání ke
spáse nutno nejvýš si vážiti a ho dbáti a 2. že svatební roucho
nám dané nutno pečlivě si chrániti a s ním vjíti na věčnost.
A o tom dvojím tedy promluvím.
*»

I. Pozvání ke spáse nutno nejvýš si váěiti a ho dbát.
Uvažme dvoje: Kdo nás zve a k čemu nás zve. Zve nás
Bůh, Pán věčný, všemohoucí, nejvýš svatý. A k čemu nás zve?
Ke vččné spáse. věčné blaženosti. Je třeba více slov, že pozvá
ní toho nutno nejvýše, celou duší, si vážiti?
Jaká je v lom neskonalá milost Boží! A ta milost Boží tím
více se jeví, že Bůh své pozvání stále nám činí svými služeb
níky. Sv. ap. Pavel píše: »lak o nás smýšlej člověk, jako
o služebnících Kristových a rozdavačích tajemství Božích« (l.
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Kor. 4, 1). Biskupové a kněží jsou služebníci, které nebeský
Pán vysílá, aby zvali ke spáse. A zvou. Především se to děje
sv. křtem, kdy člověk stává se dítkem Božím a dědicem ne
beského království a dostává roucho posvčcující milosti; a
pak zvou dále a stále kázáním a vyučováním a vybízením ke
přijímání sv. svatostí. Co je v tom milosti Boží!
Ale hleďte nyní: jak lidé k tomu pozvání divně se cho
vají. Někteří ho ovšem dbají, s plnou radostí — někteří až
úzkostlivě. Ale mnozi také chovají se k němu jinak. Jsou lidé,
kteří jsou hrdí a domýšlejí se, že činí sami Bohu milost, když
přijdou do chrámu poslechnout slovo Boží anebo zúčastniti se
oběti mše sv.; jaká je v tom převrácenost mysli! Avšak ještě
jinak a ještě hůře někteří si vedou. Ve sv. evang. je máme
vyznačeny.
Někteří úplně nedbají. Spása věčná je jim něčím úplně
vedlejším, oč se vůbec nestarají. A nečiní také ničeho pro
svou spásu: potřebují milosti Boží, ale nemodlí se o ni; potře
bují očištění od hříchů, ale neočišťují se; potřebují slova Bo
žího, ale naprosto se ho straní.
Á jiní pozváním ke spáse rovno pohrdají a ovšem také
o ně zcela nedbají: někomu je cennější zkusit patera spřežení
volů nebo prohlédnouti dvůr — ale činiti něco pro spásu ani
se nepokusí.
A ještě hůře někteří si vedou: netoliko nedbají, netoliko
pohrdají, ale sami ještě nepřátelsky útočí proti pozvání: »Zjí
mavše služebníky,« praví Pán,»a posměch jim učinivše, za
bili je.« V posměch uvádějí a chtějí zničiti ty, kteří jménem
Páně, jako služebnici Kristovi je zvou k věčné spáse. Dělo se
to hned apoštolům a dělo se tak v dalších dobách a děje se to
i v době nové a nynější. A to netoliko od nevzdělaných divo
kých národů, nýbrž i od těch, kteří se pokládají za vzdělané,
a v dobách, které se chtějí nazývati osvícenými. Co příkladů
dalo by se uvésti! Četl jsem tyto dny stať ze života proslulého
misionáře Bedřicha Spe z řádu jesuitského: byl to muž uče
ný — on první odvážil se zvláštním spisem (»Cautio crimina
lis«<)postaviti se proti krutému upalování čarodějnic, kterážto
temná pověrčivost vládla tak hrozně v 15., 16.a 17. století. Měl
úlohu hlásati Krista v hrabství Peineském (v Německu): kdvsi
z rána jel na koni do jisté osady. by tam kázal a konal oběť
mše sv., ale cestou přepadl jej najatý vrah odpadlíků a útočil
na něj střelnou zbraní i mečem a těžko jej zranil. P. Spe sotva
ujel; kdvž dojel do osady a rány mu obvázány, vystoupil na
kazatelnu — bylo to právě o ned. II. po vel., kdy se čte evan
gelium o dobrém pastýři — a když přečetl evangelium, řekl:
»Suďte sami. jsem-li dobrý pastýř či nájemník; značky dob
rého pastýře nesu na hlavě a spáncích« — leč dále pro bolesti
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a slabost nemohl; vyzval ještě slabým hlasem věřící, aby se
s ním pomodlili za toho vraha. — Tak se dělo a dosud děje
leckde služebníkům Páně, když volají ke spáse: posměch a
možno-li i zničení.
Jaký je osud všech těchto, kteří tak se chovají k pozvání
Páně? Pán to pověděl. O těch, kteří nedbají a pohrdají, pra
vil Spasitel v podobenství o večeři: »Pravím vám, že žadný
z mužů těch neokusí večeře mé,« to znamená: propadají za
vržení. A o těch, kteří tak krutě se zachovávají k jeho služeb
níkům, pravil: »Rozhněval se král a poslav vojska svá, za
hubil vražedníky ty a město jejich zapálil«; stalo se to Jeru
salemu a jiným hned na světě, ale je tu spolu označen veliký
trest na věčnosti. »Nemylte se!« volá sv. ap. Pavel, »Bůh ne
bývá posmíván« (Gal. 6, 7).
Nuže, m. př., pamatujte: dostalo se vám nesmírné, nesko
nalé milosti Boží, že jste byli pozváni ke spáse. Važte si toho

pozvání a dbejte ho!

II. A druhé: Roucho svatební, ť. j. roucho posvěcující milosti
nutno pečlivě st chrámiti a s ním vjíti na věčnost.
Roucho toto bylo nám dáno přikřtu sv. Tehda duše naše

v tomto rouchu zazářila krásou, které nedovedeme si předsta
viti: obraz Boží na ní; stali jsme se dítkami Božími a spolu
dědici Ježíše Krista. Jak vzácné je toto roucho! Jak už samo
sebou vyplývá, že nutno jej chrániti!
Ale hleďte, i zde, co nedbání! Má-li kdo nový šat, je na
něj opatrný, nechodí tam, kde by jej poskvrnil, porušil, a
stane-li se přece poskvrna, rychle očistí. Ale s rouchem posvě
cující milosti jak jinak se zachází! Tak lehkomyslně se přímo
ztrácí. Hříchem smrtelným se ztrácí; a když ztraceno, ztracena
i vlastnost ditka Božího a dědictví nebeské. Není to věc, pro
kterou má člověk hořce plakati?
A co se stane, když někdo na věčnost.
bez tohoto
roucha vstoupí? V podobenství sv. evang. je to označeno:
»Příteli, kterak jsi sem vešel, nemaje roucha svatebního?«
řekl král a kázal svázati ruce jeho i nohy a uvrhnouti jej do
temnosti zevnitřní. Vččné zavržení je následek.
Dr. př.. co mám k tomu dodati? Chraňte si rouchu posvě
cující milosti! Dbejte, byste je neztratili! Možno to docíliti?
S milostí Boží ano.
Po bitvě u Le Mans (ve válce r. 1870—71) ležel na bojišti
těžko raněný voják. Přišel kněz. »Jak se vede?« — »Špatně.«
— »Chcete snad vykonati sv. zpověď ?« — »Učinil jsem to
před dvěma dny, ale rád bych sv. přijímání.« A po sv. přijí
mání řekl: »Prosim o něco; v tornystře mám památku na první
sv. přijímání, umínil jsem si ji tak dlouho při sobě nosit, do
kud budu moci před Bohem si říci, Že jsem si zachoval čistotu
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srdce. Myslím, že pomocí modlitby a sv. svátostí podnes jsem
to učinil. Dejte to mé matce a vyřiďte jí poslední pozdrav—«
Ano, modlitba a sv. svátosti — to jsou prostředky k zacho
vání roucha posvěcující milosti. Buďte jich dbalí! Kež všichni
patříte netoliko k povolaným, ale i k vyvoleným — kdysi ve
věčné blaženosti! Amen.
PROČ MÁLO VYVOLENÝCH A KTERAK VYVOLENÝMI SE

STÁTI.
„Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.“*
Mat. 22, 14.

Úžasné slovo pronáší Kristus Pán v dneš. sv. evangeliu:
»Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.« Úžasný je ten
výrok Páně 1. proto, že přece všecky lidi stvořil Bůh pro věč
nou blaženost, za všecky lidi prolil Ježíš Kristus svou svatou
krev; úžasný je 2. proto, že kdo nebude mezi vyvolenými,
bude na věky zavržen — a těch zavržených tedy bude daleko
více. než vyvolených.
Kde toho příčina“ Jest věru záhodno, abychom tu otázku
jedenkráte vážně probrali. Učiním tak dnes a promluvím
k vám 1. proč málo vyvolených, a 2. co činiti, abychom vyli
mezi vyvolenými.
v
I. Proč málo vyvolených? Je tím Bůh vinen? Ne! Bůh »chce,
aby všichni lidé spasení byli, « praví sv. ap. Pavel (I. Tim. 2, 4).
Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých, pravil
kdysi Kristus Pán v podobenství o království nebeském. Také
já jsem pozván, také ty, také každý člověk na světě. Mnoho
lidí bylo už na světě a mnohoJich bude až do skonání světa,
a všichni jsou pozváni. A co vše Bůh učinil, abychom ke spa
sení dospěli; dal nám i stálého průvodce, anděla strážného,
aby nás napomínal. Syn Boží stal se člověkem a za všecky lidi
na kříži vykrvácel — Bůh není tím vinen, že je mnoho
zavržených.

A není-liBůhvinen,pakpatrno, že vinni jsou sami
zavrženci.
Jak jsou vinni, to označuje Kristus Pán v dneš.
sv. evangeliu. »I poslal služebníky své, aby povolali pozya
ných.. „ale nechtěli
přijíti.« Nechtělipřijíti —v tom
máme označeno všechno.

1. Nechtějí

především mnozí věřiti —víru

Kristovu odmítají. A proč nechtějí věřiti? Co měl Kristus Pán
více učiniti, aby dokázal své božství a pravost svého učení?
Slovem bouři tišil, slovem nemocné uzdravoval, mrtvé křísil;
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sám také vstal z mrtvých. Co ještě více měl činiti? Či snad
chtěl by každý nevěrec, aby Kristus Pán k němu zvláště sstou
pil a učinil mu před očima zázrak? To je rouhání a v odpověď
nepatřila by mu leda slova, která kdysi pravil Kristus Pán
fariseům, když od něho chtěli také zvláštní zázrak: »Pokolení
zlé a cizoložné hledá znamení a nebude mu dáno« (Mat. 12,
39). Kristus Pán jasně dokázal pravost svého učení; ale mnozí
nechtějí věřiti — proč?
a) Předně z pýchy, že svůj rozum výše staví než Kristovo
učení. Myslí, že je daleko povznešen i nad samého Krista. Je
to nadutost, kteráž opravdu je úžasná. Z pýchy také nechtějí
Kristovu víru mnozí proto uznávati, že nechtějí míti tu víru,
co má obyčejný lid, chtějí míti něco zvláštního, aby nad lidi
vynikali a lidem zdáli se něčím vyšším. V tom je ovšem zpup
nost veliká.
b) Nechtějí dále věřiti, protože s vírou musili by při
jmouti i Boží přikázání, a těch zachovávati se jim nechce —
a proto raději víru odmítají.
2. Ale i z věřících mnozí nechtějí přijítike spáse, nechtějí

býti mezi vyvolenými,protože nec h tějí zachovávatií
Božích přikazání. Je jim milejší krádež, lež, obžerství,

a pod., než spása věčná; poslouchají raději ďábla, nežli Boha.
Pán Bůh poroučí: V jednoho Boha věřiti a jemu se klaněti bu
deš — oni sice věří, ale to klanění se Bohu, ta modlitba zdá se
jim tolik obtížná, že raději se nemodlí, aneb modlí-li se, činí
tak nepozorně a roztržitě. Ani té práce si nedají, aby upoutali
myšlenky své na Boha. Jak málo lidí modlitbu konají řádně!
Sv. Bernard jedenkrát vešel v sázku s jedním sedlákem, že se
nepomodlí zbožně ani Otčenáš; vsadil se o svého koně. Sedlák
začal se modliti; ale mezi modlitbou zvolal: A dáte mně také
ohlávku?« Patrno bylo, jaké měl myšlenky! I dnes by mohl
sv. Bernard s tak mnohými vejíti v tutéž sázku. Bůh poroučí:
Nevezmeš jména Božího nadarmo — a mnozí lidé, věřící, ani
se nerozmyýšlejí,a pronášejí nejhroznější kletby. Bůh poroučí:
Pomni, abys den sváteční světil, a mnozí věřící nepomnívají,
jak ruší den sváteční zbytečnou prací služebnou, řemeslnou.
A pod. Tak mnozí nechtějí přijíti.
A potom jsou zavrženi. Říkají mnozí, že není možno, aby
Bůh dobrotivý zavrhl koho na věky do hrozného trestu. Ale
Bůh nezavrhuje, člověk sám se zavrhuje. Nechce k nebeské
hostině, sám si volí zavržení na věčnosti. Není Bůh vinen, ale
člověk.
I. Co tedy čímli, abychom byli mezi vyvolenými? Toť druhá
otázka.

1. Víru

zachovej.

Je to dědictví,které ti zanechal

Kristus, které z rozkazu Kristova apoštolové hlásali a církev
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dosud neporušené zachovává. Víru zachovej — bez víry byl
bys zavržen. Nedej se másti ledajakými proroky falešnými.
kteří víru chtějí — ať slovem, ať příkladem — lidu bráti. Je
jich nyní mnoho — do každé dědinky už přicházímnohdy ta
kový falešný prorok, který svým rozoum
mkem chce lidi osvě
covati a sve názory jim povídati. Neposlouchejte takových
lidí! Držte se svého Krista! Přes 1900 let už učení jeho trvá.
přetrvalo véky, přetrvalo tisíce [alešných proroků — a potrvá
na věky. »Nebe a země pominou, ale slova má nepominou,«
pravil Pán.

2 Božipřikázání

zachovávej.

Víte,že ke Kristu

Pánu přišel kdysi člověk jakysi a pravil: »Mistře dobrý, co
budu dobrého činiti, abych měl život věčný ?« Na to mu pra
vil Pán: »Chceš-li vejíti do života, ostříhej přikázání« (Mat.
19, 16—17). Ta přikázání Boží nejsou tak těžká a není jich
tak mnoho. A už na světě zachovávání Božích přikázání po
dává tak velikou radost! Blaženěji je přece býti poctivým, než
zlodějem: pravdomlavným, než lhářem; štědrým, než lakom
cem; střídmým, než opilceru. Už na světě zachovávání Božích
přikázání blaží, což teprve na věčnosti, tam připravena ne
beská hostina.
lo dvojí tedy doporučuji vám, m. př., abyste se stali vy
volenými: víru zachovej, Boží přikázání ostříhej! Oboje mů
žete snadno — jen chtějte. Vykládá se o macedonském králi
Filipu. že kdysi uslyšel vykládati o krásném řeckém městě
Athenách od řeckého vyslance Daniada. Poslouchal pozorně
a pak prosil. aby mu vyslanec ještě učinil nárys a obraz to
hoto města. Když nárys byl hotov, tak se město králi líbilo, že
zvolal: »Toto město musím míti. děj se co děj.« A také dal se
s Athenskými do války a neustal, až města dobyl. Podobné
pravidlo učiňte si i vy. m. př., o nebi: nebe musím míti. děj se
co děj!
Nebeská hostina dosud i pro vás každého je otevřena, vši
chni jste dosud hosty pozvanými. Přičiňte se, abyste naplnili
povolání své, abyste na věky radovali se s Pánem mezi vyvo
Jenými v nebesich. Amen.
ODMÍTANÉ MILOSTI — DŘÍVE I NYNÍ.
„Ale oni nedbali a odešli.

Mat. 22,5.

Kristus Pán, Syn Boží, přinesl neskonalé milosti na svět:
pravdu a vykoupení. »Viděli jsme ho plného milosti a pravdy,«

praví sv. ap. Jan. lo je vpravdě královská hostina, ke které
Bůh pozval lidstvo.
7-11-2
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Mnozí, nesmírně mnozí těmito milostmi Božími také došli
a docházejí spásy. Svědčí o tom známá slova sv. ap. Jana, jež
napsal ve svém Zjev. o zástupu nebešťanů: »Potom jsem viděl
zástup veliký, jehož žádný spočísti nemohl, ze všech národů a
pokolení a kmenů i jazyků, ani stojí před trůnem a před Be
ránkem odčni v roucha bílá a palmy v rukou jejich« (7, 9).
Ale jsou také takoví, kteří spásy nedocházejí a na věčnosti
jsou ztraceni a zavržení. Neznáme jich počtu.Ale klademe-li
si otázku. kdo lím vinen, že spásy nedocházejí a propadají
věčnému zavržení, jen jednu máme na to odpověd: protože

podávané
milostia vykoupení
Boží odmítají.
Jsou chce,
pozvání
královské
ostině pravdy
— »Bůh
aby kevšichni
lidé

byli spaseni,« volá sv. ap. Pavel (I. Tim. 2, 4) — ale oni ne
dbají. V podobenství dneš. sv. evang. Spasitel sám to nazna
čuje. »Ale oni nedbali a odešli, « praví se o nich. A bylo tak
dříve a je tomu tak i nyní. Uvědoměme si to dnes pro své po

učení a pro svou výstrahu!

*

»Podobno jest království nebeské králi, který učinil svat
bu synu svému.« Králem rozumí se Bůh, královským synem
Syn Boží, Ježíš Kristus. Hostinou svatební je pravda, kterou
Spasitel hlásal, a milosti, které prýští z oběti Páně na kříži.
I. Hned v počátku, k příchodu Páně, lid byl Bohem volán
k Spasiteli. V národě israelském Spasitel měl se naroditi a
ústy proroků Bůh sám připravoval lid na ten příchod. Hned
Abrahamovi dáno zaslíbení, že z jeho potomstva Spasitel vze
jde; a proroci víc a více udávali známky příchodu Páně: i čas
udali, kdy se narodí, i místo, kde se narodí, i mnohé jiné okol
nosti. A tři měsíce před narozením Páně Duch sv. otevřel ústa
oněmělého kněze Zachariáše — stalo se to při narození jeho
syna Jana — a Zachariáš pronesl slova o svém právě naroze
ném synu: »A ty, ditko, prorokem Nejvyššího slouti budeš,
1, 70). předejdeš před Pánem připravovat cesty jeho« (Luk.
1o70)
Hleďte, vše připraveno, lid zván. A Spasitel se narodil. Vše
se na něm naplnilo, co bylo předpověděno proroky. Přišli pas
týři na zvěstování anděla a od nich zpráva se nesla do lidu.
Přišli tři králové. velkým ruchem oznámeno v Jerusalemě ce
lém, že jdou poklonit se Vykupiteli: »Viděli jsme hvězdu jeho
na východě a přijeli jsme poklonit se jemu.« Ve chrámě jeru
salémském pak svatý stařec Simeon, osvícený Duchem sva
tým, poznává dítko Spasitele a jásá: »Viděly oči mé spásu

tvou, kterou jsi připravil.. .«

Jak se zachovali lidé k tomu všemu? Tak, jak je udáno
v podobenství dneš. sv. evang.: »Ale oni nedbali a odešli.« Ja
ko by Spasitele na světě nebylo. Ano, jeden přece se staral
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pilně o to dítě; byl to Herodes — a staral se o ně, aby je za
vraždil.
I vystoupil pak sv. Jan Kř.; v krajině jordánské mocně
zněl jeho hlas, že se přiblížilo království nebeské, prstem uká
zal na Spasitele: »Ejhle, Beránek Boží, který snímá hříchy
světa,« pokorně prohlásil, že je připravovatelem cesty Páně,
že není hoden rozvázati řeménka u obuvi jeho, on, Jan, křtí
vodou, ale Spasitel, na něhož ukázal, že křtíti bude Duchem
svatým ... A výsledek? Zase dle slov podobenství sv. evang.:
»Ale oni nedbali a odešli.« Kolik jich přidružilo se k Pánuť
A počal pak Spasitel sám veřejnou činnost. Kázal božské
učení. A nejen slovy učil, nýbrž i skutky: slovem uzdravoval
nemocné, křísil mrtvé...
Všecky k sobě volal. Prohlásil se
dobrým pastýřem, Spasitelem .. . A jaký výsledek? Mnozí
přilnuli k Pánu, ale u mnohých plnilo se opět slovo vyznačené
V
sv. evang.: »Ale oni nedbali a odešli.« Nedbali
o podobenství
Spasitele.
Ba více ještě: vůdcové lidu, fariseové a zákonníci, ustano
vili se konečně, že Krista usmrtí.
A ještě jednou zval je pak Pán ku své hostině: svými
služebníky, apoštoly. Po seslání Ducha sv. ap. Petr volal jim:
»Muži israelští, poslyšte slova tato: Ježíše Nazaretského...

skrze ruce bezbožníků jste ukřižovali a usmrtili...
Tohoto
Ježíše vzkřísil Bůh, my všichni jsme toho svědky ... Najisto

tedy věz veškeren dům israelský, že Bůh jej učinil i Pánem
i Vykupitelem . . . Čiňte pokání a pokřtěn buď jeden každý
z vás ve jménu Ježíše Krista« (Skut. 2, 22—58). Jaký byl vý
sledek tohoto pozvání? Značný, mnozí je přijali, ale vůdcové
lidu s nenávistí hleděli na tyto služebníky Páně, apoštoly, ztý
rali je a pronásledovali i jich stoupence. Ukamenován byl sv.
Štěpán, stať byl ap. Jakub. Dle slov podobenství sv. ev.: »Ne
dbali a odešli... ostatní pak zjímavše služebníky jeho, potu
pili je.«
Jaký následek byl toho všeho? Zamítli povolání ke krá
lovské hostině Spasitele Ježíše Krista a propadli záhubě. »Aj,
zanechá se vám dům váš pustý,« řekl

Spustl Jerusalem a byl zahuben.
Tak bylo tedy s počátku.

Spasitel (Mat. 23, 38).

II. A jak tomu je dnes?
Pán až po dnes zve k sobě, k nebeské hostině své. V po
dobenství sv. evang. se praví, že když ti, kteří nejprve byli
pozváni,, t. j. národ israelský, ukázali se nehodnými toho po
zvání, rozešli se sluhové Páně na cesty, aby zvali další a jiné.
Apoštolové se rozešli do světa, šli k pohanským národům a
mnohé přivedli k Ježíši Kristu. A tato činnost missionářská
dosud trvá, missionáři stále vycházejí k národům.
7“
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Pán zve. S jakým výsledkem nyní?
Mnozí přijímají vděčně a radostně pozvání. Zprávy mis
stonářské podávají někdy tak radostné výsledky! A také
i u nás stálé toho příklady: stále se vyskytují, kteří byli vzdá
leni od Pána, ale uslyšeli pozvání a přihlásili se rychle a ra
dostně k jeho nebeské hostině: k jeho pravdě a k milostem,
jež nám podává. Dalo by se mnoho příkladů uvésti.
Známý spisovatel (Alb. Stolz) vykládá jímavý příklad.
V městě jednom stála jednoho večera dívka jakás před kato
lickým chrámem. Byla jinověrkyně a stála před kostelem, že
čekala na někoho, kdo ji měl zavésti na ples. Dle toho byla
také oděna. Ale nedočkala se ho. Vešla tedy z pouhé zvěda
vosti do kostela — po prvé vživotě vešla do katolického kos
tela. Slyšela vážný zpěv. pak vážné kázání. Dojalo ji to. Pán
ji tu zval ke své hostině.Dívka přemýšlela o Bohu. o věčnosti,
o své budoucnosti. A modlila se. A rozhodla se pak požádati
kněze o bližší vyučení ve víře a stala se katoličkou. Vstoupila
i do řádu. Uposlechla pozvání Páně.
Pán zve a mnozíslyší a přicházejí k jeho nebeské hostině
pravdy a milosti. Ale je také mnoho těch, kteří nedbají. »Alc
oni nedbali a odešli,« zcela dle slov podobenství. Jen si všim
něte: Pán zve k hostině pravdy své: co je těch, kteří W odmí
tají! »Ale oni nedbali a odešli;« jeden k úplným nevěrcům.

jiný k polonevěrcům, jiný ke spiritistům, jiný k okkultistům
a kdo ví, ke komuJeště, a u těch chtějí čerpati pravdu! Pán
zve k hostině sv. přijímání: tělo a krev jeho nejsvětější setu

podává — »ale oni nedbal! a odešli,« jeden z nedbalosti, jiný
zase k nevěrcům. Pán zve k hostině ve svátosti pokání — »ale
oni nedbali a odešli.« nedbají o tu svátost anebo jdou tam, kde
této svátosti není.
Ba děje se ještě více. Herodes chtěl zabiti hned dítě Krista,
fariseové a zákonníci usnesli se Krista učícího zabíti a zabili
jej. A dnes? I do té míry zacházejí mnozí, kteří Kristovu hos
tinu odmítají, že hledí Krista také usmrtiti, 1. j. vyhladiti jej
nejen z duše své, ale i z duší jiných: z duší dítek, z duší mlá

deže, z duší dospělých ...
Četl jsem neuvčřitelnou událost z doby třicetileté války.
Po bitvě jedné jeden voják žíznivý opatřil si láhev nápoje a
chtěl právě se napíti. když zaslechl sténání raněného. Ohlédi
se a vidí vojáka nepřátelského těžce raněného: měl ustřelené
nohy a sténal bolestí a žízní. Voják rychle k němu zabčhl a
sklonil se k němu a podával mu svůj nápoj, by se osvěžil od
mučivé žízně. Co učinil zraněný vojak? Poslední silou chopil
se pistole a střelil na svého skloněného dobrodince. Na štěstí
ho nezasáhl. Slyšel jsem podobný příběh i ze světové války:
Důstojník jeden sklonil se k těžce rančnému nepřátelskému
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vojínu, aby mu pomohl, a ten poslední silou namířil revolver
a střelil do něho a zastřelil ho.
Člověk žasne a nechce včřiti takovému odplácení za dob
rodiní. Ale Spasiteli Ježíši Kristu děje se stále podobně. Pln
milosrdenství a lásky sklání se ke člověku, aby žízníci duši
jeho napojil nebeskou pravdou, aby zraněnou duši jeho vy
léčil odpuštěním, aby podal člověku hynoucímu své nejsv. Tělo

a krev... a lidé mu splácejí tak podivně: smrt mu volají, vy
hladiti chtějí jeho jméno.
Jaký asi bude následek? »Nemylte se,« volá ap. Pavel,
»Bůh nenechá se posmívati« (Gal. 6, 7).

Dr. v Kr., vy všichni jste také pozváni k nebeské hostině
pravdy Páně a milostí z oběti Páně na křiži plynoucích. Jak
vy se chováte k tomuto pozvání? Patříte netoliko k povola
ným, ale také vyvoleným? Pán Bůh dej! Pán budiž s námi
vždycky, v životě i ve smrti! Amen.
TŘEBA-LI KE SPASENÍ DOBRÝCH SKUTKŮ?
„Příteli, kterak jst sem vešel, nemaje roucha
svatebního.“
Mat. 22, 12.

Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. Těmito slo
vy smutnými zakončuje Kristus Pán dnešní sv. evangelium.
Mnoho povolaných. ale málo vyvolených! Tisíce a tisíce
každého dne se rodí lidí na světě, tisíce a tisíce každého dne
jich umírá, ale ze všech tisíců a tisíců jen málo jest vyvo
lených.
Když o tom uvažujeme, včru, že připadá nám sama na
mysl každému otázka: Proč jen málo jest vyvolených? proč
jen málo lidí dochází spásy věčné?
Na tuto otázku, zajisté velmi vážnou, podává odpověď
Kristus Pán v dnešním sv. evangeliu. »Podobno učiněno jest
království nebeské člověku králi, kterýž učinil svatbu synu
svému. I poslal služebniky své, aby povolali pozvaných na
svatbu; ale nechtěli přijíti.« Někteří dokonce ze služebníků
královských i posměch si učinili a je zabili.

Hle tedy, přemnozínechtěji

přijíti

do království

nebeského, o nebe vůbec nedbají; někteří pak i pronásle
d ují hlasatele víry.

Svatba královská naplněna jest konečně přecehodovní
ky, jak možno svolanými. »Vešel pak král, aby pohleděl na
odovníky, a uzřel tam člověka neoděného rouchem svateb

ním.I řekljemu:Příteli, kterak jsi sem vešel, ne
maje roucha svatebního?
On pak oněměl.Tehdy
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řekl kral služebníkům: Svážíce ruce i nohy jeho, uvrzte jej
do temnosti zevnitřní.«
Kdo se rozumí tímto člověkem, nemajícím roucha svateb

ního?Rozumíse jím křesťan, který

chází bez dobrých skutků.

na věčnost při

Mnozí lidé už mínili, že ke spasení dostačí již pouhá víra
( jakož učil Luther), anebo že dostači, když varují se zlého —
dobrých skutků že ke spasení netřeba. Leč to jest klam, hroz
ný klam, kterýž s pomocí Boží vám dnes objasním.
+

Víra sama člověka nespasí; třeba jest, aby

takékonaldobréskutky.

Tak učil sám Kristus Pán; pravil totiž kdysi: »Syn zajisté
člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdáž

odplatí jednomu každému podle skutků

jeh o« (Mat. 16,

27). Za skutky dobré odplatí odplatou věčnou, za skutky zlé
věčným trestem.
Jest nyní otázka: kterak s tím, kterýž nečiní nic zlého,
ale také nic dobrého? Zdaliž takový spasení dojde?
Nekladu nadarmo, drazí přátelé, této otázky; nebo velmi
mnozí lidé řikají: »Nekradu, nikoho nezabíjím, nepodvádím.
jsem tedy spravedliv a mohu čekati nebe.« Mají-lipravdu?
Nemají nikterak! Nedostačí uvarovati se pouze zlého, ale

třeba jest is kutky

dobré činiti. To jest ono roucho sva

tební, bez něhož na věčnost přijíti nesmíme.
Lehko znázorníme si tuto pravdu příkladem. Hospodář
najme dělníka a vykáže mu práci, a smluví se s ním z peníze
denního. Dělník však, místo aby pracoval, ulehne a líně za
hálí. I přijde na večer hospodář a vidí, že dělník neučinil zcela
ničeho; dá-li mu smluvenou mzdu? Nedá zajisté ničeho. A kdy
by se i dělník vymlouval: Pane. ničeho jsem ti neukradl, ni
koho ti nezabil, ničeho ti nezkazil — zdaliž jej bude moci ta
kováto výmluva zachrániti, a pomůže-li mu, aby mu byla vy
placena mzda? Nepomůže zajisté nikterak! Mzda se platí za
práci, odpověděl by mu hospodář; ničeho jsi nepracoval, ne
jsi tedy hoden mzdy.
Hle, přátelé drazí, tak již rozum nás poučuje, že nedostačí
ještě ke věčné spáse, varovati se zlého, ale že třeba jest i dob

rých skutků.
Než 1. Knstus Pán

zřetelně tomu učil. »Všeliký

strom,« pravil, »kterýž nenese ovoce dobrého.

vyťat a na oheň

uvržen

bude«r (Mat.7, 19); ovocem

dobrým rozumějí se dobré skutky. A doložil k tomu Spasitel:

»>Nekaždý, kdož mi říká: Pane, Pane t. j. kdo se

ke mně pouze ústy hlásí, ale skutků nemá, »vejde do krá

lovství nebeského, ale kdo činí vůli Otce mé
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ho, kterýž v nebesích jest, ten vejde do krá

lovství

nebeského«

sitel podobenství

(Mat.7, 21).A jindy vykládal Spa

o hřivnách:

Člověkjeden odešelna

cestu a dal služebníkům svým statek k těžení: jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. První dva těžili
s hřivnami svěřenými, ale třetí svěřenou hřivnu zakopal a líně
si hověl. Když pak navrátil se pán jejich a kladl počet s nimi,
pochválil prvého i druhého, že věrně sloužili, a uvedl je v ra
dost svou; třetího pak pokáral a pravil mu: »Služebniče zlý a
lenivý,« a kázal jej uvrci do temnosti zevnitřní. Pánem ro7
umí se Bůh, služebníkem každý člověk, hřivnami schopnosti;
kdo neužívá svých schopností k tomu, aby konal dobré skut
ky, pokárán bude při posledním soudu a také odsouzen. A prá
vě i o posledním soudu Kristus Pán zcela zřetelně vykládal,
proč budou dobří odměněni radostí věčnou a zlí na věky za
vrženi; pravil, že Soudce věčný řekne těm, již shromážděni
budou na pravici jeho: »Pojďte, požehnaní Otce mého, vlád
něte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Nebo
lačněl jsem a dali jste mi jisti; žŽízniljsem a dali jste mi píli;
hostem jsem byl a přijali jste mne; nemocen jsem byl a na

vštivilijste mne.. .,«hle tedy, pro dobré skutky budou

odměněni královstvím vččným; těm pak, kteří budou na le
vici, řekne Soudce: »Odejděte ode mne do ohně věčného ...
nebo lačněl jsem, a nedali jste mi jísti: žíznil jem a nedali jste
mi píti.. .„«tedy že nečinili skutků dobrých, shledáni budou

hodnýmitrestu.

Proto volá sv. apoštol Jakob: >Co prospěje,bratři moji,
pravi-li kdo o sobě, že má víru, nemá-li skutků: Zdaliž jej bu
de moci víra spasiti?« (2, 14).

Skutků dobrých jest tedy, přátelé drazí, nevyhnutelně po
třeba ke věčné spáse; skutky dobré jsou oním rouchem sva
tebním, bez něhož na věčnost nikdo dospěti nesmí, nemá-li za
slechnouti výčitku v dnešním sv. evangeliu vyslovenou: »Pří

teli, kterak jsi sem vešel, nemaje roucha sva

tebního«

— nemá-li uvržen býti pak také do temnosti ze

vnitřní.
Proto o skutky dobré, rozmilí v Kristu, se starejte! [ak
pošetilý jest ten, kdo míní, že je spravedliv, když nečiní ničeho
zlého, ale skutků dobrých nemá a zcela si jich nevšímá!
Jeden kníže měl, jak za starých časů bývalo zvyk2m,
u svého dvora šaška, jehož úlohou bylo pána všelikými šprýmy
obveselovati. Jednoho dne odevzdal kníže tomuto šaškovi po
tupnou hůl a řekl mu: »Vezmi ji a nalezneš-li koho, kdo je
větší blázen než jsi ty, odevzdej mu tu hůl!« Šašek hůl po
držel. Za nějakou dobu kníže těžce onemocněl a nebylo žádné
naděje, že se uzdraví. Šašek knížete navštívil; a když mu sdě
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lil smutným hlasem, že jej již v brzku opustí, tázal se ho ša
šek: »A kam půjdeš!« — „Blázne,c odpověděl mu pán; »půjdu
do jiného světa!l« — »A kdy se zase vrátíš?« tázal se šašek;
»snad za měsíc?« — »Ne,« odpověděl kníže. — »Snad tedy za
rok?« — »Ne!« »Kdy tedy?« tázal se šašek. — »Nikdy!« od
pověděl kníže. — »A kterak jsi se tedy na tak dalekou cestu
a pro místo, kde budeš, připravil?« tázal se dále šašek. — »Ni
čím;,«odpověděl kníže. — »Ničím?« zvolal šašek; »zde rychle
vezmi potupnou hůl, nebo tys blázen daleko větší než já. Od
cházíš na věčnost, a nijak jsi se nepostaral o to, abys u věč
ném životě také byl věčně šťasten. Vezmi jen hůl — takového
bláznovství nikdy jsem se nedopustil.«
Rozmilí v Kristu, zdaliž neměl onen muž pravdu, že ne
postarati se o budoucí život jest bláznovstvím převelikým?
Proto starejme se o roucho svatební, starejme se o dobré
skutky, abychom při svatební hostině přijati byli a pone
cháni. Amen.
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KRÁLOVSKÝ ÚŘEDNÍK.

„Uvěřil
on
1dům
jeho
veškeren.
Jan
4,5.

V Kafarnaum, hlavním městě galilejském, žil královský
úředník. Byl to muž vznešený, neboť měl vznešený úřad; a
spolu zámožný, neboť měl, jak sv. evang. svědčí, služebníky.
Žil dle lidského posudku šťastně.
Pojednou zaklepalo neštěstí na dveře jeho domu. Neštěstí
nevyhýbá se nikomu, navštěvuje nejen chudé, ale i bohaté.
Onemocněl mu těžce syn. Vyhledal zajisté všecku pomoc lid
skou pro něho; ale byla marna. Syn počal umírati. Co činiti“
Co mu platno bohatství a čest, když přední radost, milý syn,
mu zemře“
V této nouzi vzpomněl na někoho, na koho měl dávno a
stále pamatovati, na Pána, který v Kafarnaum tak často býval
a učil a divy činil, na Krista. Tolik nemocných ten Kristus

i v Kafarnaum uzdravil...

u něho kynula mu jistá naděje.

Právě došla do Kafarnaum zpráva, že Kristus vrátil se
z Jerusaléma, kde byl na svátcích velikonočních a kde mnohé
divy činil, do země galilejské a že přišel do městečka Kány,
kde byl učinil prvnídiv. Tam tedy vypravil se rychle za ním
královský úředník.
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Pozorujme nyní, dr. v Kr., tohoto královského úředníka;
dává nám ve mnohé věci vážný příklad.
*

I. Sv. evang. praví o královském uúředníku: »Byl jeden
královský úředník, jehož syn nemocen byl v Kafarnaum. Ten
uslyšev, že Ježíš přichází z Judska do Galilee, šel k němu a
prosil ho, aby sestoupil a uzdravil syna jeho, neb počínal umí
rati.«
Tedy: prosil Páma.
Hleďte, příklad: otec prosí za dítě. Tak mají činiti vši
chni rodiče: mají se modliti za své dítky. Je to pro dítky ne
smírně vážné a důležité.
Sv. ap. Jakob píše ve své ep.: »Modlete se za sebe vespo
lek, abyste spaseni bvli« (5. 16). Tedy máme všichni vespolek
za sebe se modliti. Kristus Pán sám. jako ve všem, tak i v této
příčině dal nám příklad. Modlil se za Petra, aby nezhynula
víra jeho, modlil se za všecky učedníky, kteří uvěří ve jméno
jeho, modlil se i za své nepřátele; a přikázal: modlete se za
ty, kteří vám protivenství činí.
Máme-li všichni vespolek za sebe se modliti, jak tím více
mají se modliti rodiče za ty, které jim sám Bůh do ruky svě
řil, za své dítky!
Modlitba rodičů za dítky je velmi vážná a přináší dít
kám mnoho požehnání.
Otevřte knihu sv. Písma a naleznete, jak zbožný Job.
když jeho synové neb dcery v den svých narozenin hodovali,
modlil se za ně. Vstával na úsvitě a obětoval oběti zápalné, a
to tolik obětí, kolik měl dětí: nebo mínil: snad mé děti se pro
hřešily a v srdci Boha urazily.
Kněz jeden vykládá: Znal jsem matku. která měla sedm
synů a dvě dcery. Tato matka často, když její synové vesele
žertovali a plni mladické bujarosti skákali a zpívali, kleká
vala ve vedlejší světničce a modlila se za ně růženec. Zlaté
srdce matčino! Také se jí však vychování tolika dětí dobře
zdařilo!
Kolik dětí bylo modlitbou matčinou zachráněno od záhu
by! Kdo by tu nevzpomněl na sv. matku Moniku, která tak
mnoho let vytrvale se modlila za bloudícího syna Augustina!
Známo je, jak sv. biskup Ambrož ji těšil: »Utěšuj se, syn, za
kterého tolik slzí proléváš před Bohem. nemůže zhynouti.«
A nezhynul, stal se světcem, stal se velikým učitelem církev
ním! Sám pravil kdysi matce: »Mám za to, že tvým modlit
bám mám děkovati, že mi Bůh dal tuto mysl.«
Matka jedna měla syna, asi 18letého, napřed hodného a
zbožného, ale pak upadajícího na zlé cesty. Oddával se ne
střídmostem a hýřivosti. Matka napomínala, prosila, darmo.

106

Neděle dvacátá po sv. Duchu.

Uchýlila se také k Pánu v modlitbách. Jedné noci syn přišel
v pozdní hodinu podnapilý domů; chtěl projíti světnicí do své
světničky; sotva vešel do světnice, uzřel matku, klečící pod
křížem, ruce sepjaté, v očích pláč. Užasnul; a jak byl podna
pilý, vzpamatoval se. »Co tu činíš, matko?« »Modlím se za
tebe.« Syn se zachvěl. Modlím se za tebe, ta slova mu nedala

spálí
ítě. Ale od té doby se polepšil. Matka neprosila darmo za
Prosívejte, rodičové, otcové a matky, často Pána za své
dítky! Je to velice důležité.
II. Vraťme se nyní ke královskému úředníku. Prosil za
nemocného syna. Spasitel mu odpověděl: »Neuzříte-li divů a
zázraků, neuvěříte.« Dí jemu královský úředník: »Pane, se
stup prve, nežli umře syn můj.« Dí jemu Ježíš: »Jdi, syn tvůj
živ jest.« Uvěřil člověk řeči, kterou mluvil jemu Ježíš, a šel.
Tak vykládá sv. evangelium.
Tedy uvěřil královský úředník.
Byla tato víra jeho dokonalá? Nebyla ještě. Dobře pozo
rujme: už tehdy, kdy kráčel za Kristem, měl víru; ale ne víru
v Krista Boha a ne víru v jeho učení, nýbrž jen víru v Kris
tovu pomoc. Že to nebyla víra v Krista Boha, tedy Pána vše
mohoucího, je patrno z toho, že mínil, že Kristus musí osobně
přijíti k nemocnému, aby jej uzdravil. »Prosil jej, aby se
stoupil a uzdravil syna jeho,« praví sv. evang. A dále měl
za to. že zemře-li syn, nebude už možno pomoci; proto prosil,
aby Pán pospíšil: »Pane. sestup prve, nežli umře syn můj.«
Tato víra se zlepšila, když mu Kristus řekl: »Jdi, syn tvůj
živ jest.« Nyní věřil slo vu Kristovu. Šel. Ale nebyla to ještě
víra v Krista Boha; věřil Kristu, ale ne v Krista. Aby věřil
v Krista Boha, bylo třeba, aby napřed viděl...
Cesta z Kány do Kafarnaum vede zprvu do vrchu, a te
prve v blízkosti Kafarnaa sklání se po svahu dolů. Sv. evang.
praví o král. úředníku: »Když peakon již sestupoval, potkali
se s ním služebníci a zvěstovali, řkouce, že syn jeho živ jest.
Tedy otázal se jich na hodinu, v kterou by se lépe měl. I řekli
jemu: »Včera v hodinu sedmou přestala ho zimnice.« Tedy po
znal otec, že ta hodina byla. v kterou jemu řekl Ježíš: »Syn
tvůj živ jest; a uvěřil on 1 dům jeho veškeren.«
Nyní, když poznal, že slovo Páně tak úplně se vyplnilo,
když viděl, že Kristus ani nevida nemocného a daleko vzdálen
pouhým slovem jej uzdravil. uvěřil v něho — uvěřil v Krista
Syna Božího. Nyní měl víru dokonalou.
Dr. v Kr., my máme také víru v Krista. Je dokonalá? Ne
ní snad i mezi námi někdo z těch. kteří ve příčině Krista stále
jsou polovičatí? Že by snad chtěli také napřed viděti div a te
prve věřiti?
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Kristus Pán vstal z mrtvých a jeden z apoštolů stále od
mítal uvčřiti ve vzkříšeného Krista, dokud sám jej neuvidí;
byl to, jak víte, apoštol Tomáš. A když Krista sám uviděl a
zvolal: »Pán můj a Bůh můj,« řekl mu Ježíš: »Že jsi mne vi
děl, Tomáši, uvěřil jsi; blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.«
K těm blahoslaveným máme také patřiti my. Proč žádati
divů a zázraků pro sebe? Máme svědectví o Kristu dostateč
ná. Však už svědectvím jistým o Kristu je sama církev, která
učení jeho nese, a kterou sám ustanovil. Tu církev chtěli hned
v počátku v Jerusalémě zhubiti; ale vážný učitel Gamaliel
pravil v radě židovské: »Nechte jich, nebo jestliže z lidí je to
dílo, rozpadne se, pakli z Boha jest, nebudete ho moci zrušiti«
(Skut. 5, 38—-39). Dnes můžeme výsledek těchto slov zkou

mati. Kdyby byla církev dílem lidským, už dávno by byla
zanikla. Co hrozných pronásledování všeho druhu se na ni
tolikrát a tolikrát vrhalo! Zanikly v té době, co církev trvá,
tak mnohé a mnohé říše. veliké a mocné, protože to bylo dílo
lidí. jen církev trvá, proč? Protože je to dílo Boží. Církev je
svědkem Kristu.
Máme dostatečná svědectví o Kristu. V něj věříme a v něj
doufáme!
HI. A ještě jedno je slovo ve sv. evang. o královském
úředníku, jehož třeba si všimnouti; praví se: »Uvěřil on

+ důmjeho veškeren.«

To je iřetí vážný pokyn pro nás. Kde hlava rodiny má
víru. tam jsou mocně vedeni k víře i ostatní.
Šťastný dům, kde víra Kristova zavládá! Do domu Zache
ova vešel kdysi Kristus a prohlásil sám: »Dnes stalo se spa
sení domu tomuto.« Do kterého domu uvede otec rodiny Krista,
víru Kristovu, možno také říci: »Stalo se spasení domu to
muto.«

Pamatujte všichni. kteří jste otcové rodin, na tuto věc!
Dle vás řídí se jiní, zvláště dítky! Jste-li vy vlažní. jsou i jiní
vlažní, jste-li vy horliví, i dům váš bude horlivý. Váš příklad
je zde nesmírně vážný. Proslulý biskup Sailer napsal kdysi
krásná a pravdivá slova: »Dobrý příklad rodičů je nejlepší
katechismus dětí a nejkrásnější zrcadlo v rodině.«
Otevřeme knihy svatých a uzříme zpravidla, že i rodiče
těch, které uctíváme za svaté, byli zbožní a vedli svatý život.
A tak se stávalo. že někdy i celá rodina. veškeren dům, patřil
ke svatým. V Caesaree v Kappadocii byli na př. bohabojní
věřící manželé Basilius a Emmelia. Měli 10 dětí, z nichž jedno
umřelo brzy po narození. Přičinili se vychovati je nejen slo
vem, ale i příkladem svým u víře a zbožnosti; a dočekali se
radosti, že snahu svou viděli korunovánu krásným výsled
kem. Nejstarší dcera zemřela v pověsti svatosti; a tři synové
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stali se biskupy a velikými učiteli církve, jež uctíváme za
svaté: Basilius. biskup v Caesaree, Řehoř. biskup Nyssenský,
a Petr, biskup v Sebaste.
Dr. v Kr., pozorovali jsme dnes královského úředníka a
jeho cestu ke Kristu. Viděli jsme prosbu za jeho syna, jeho
víru a jeho příklad pro veškeren dům. Nechť je nám vzorem!
Modleme se také my za sebe, zvláště rodiče za dítky, mějme
víru, buďme jiným příkladem. A také nám dá Bůh milost svou.
Amen.

©

CESTY K VÍŘE.

„Uvěřil
on
1dům
jeho
veškeren.“
Jan
4,53.

»Uvěřil on i dům jeho veškeren.« Tak se praví o králov
ském úředníku z Kafarnaa. Byl šťasten. Když měl víru
v Krista, měl cestu a pravdu i život.
Dr. v Kr., dnes je mnoho těch, kteří nemaji víry Kristo
vy. nevěří. Tito lidé jsou nešťastní. »Co jest platno člověku,«
praví Spasitel, »by všechen svět získal, ale na duši své škodu
trpěl? Aneb jakou dá člověk výměnu za duši svou?« (Mat.
16, 26). Kdybys měl jakkoli veliký majetek duševní: kdybys
měl veliké vědomosti ve hvězdářství, veliké vědomosti v lé
kařství, veliké vědomosti v oboru fysiky, chemie a kterékoli
jiné vědy. a kdybys měl majetek všeho světa — nemáš-li
Kristovy víry, jsi nešťastný. »Bez víry nemožno jest líbiti se
Bohu,« praví sv. ap. Pavel, a Spasitel praví: »Kdo neuvěří,
bude zavržen< — na věky zavržen.
Chci dnes promluviti k vám o cestách. které vedou k víře.
Je velice důležito je znáti. Jsou tři: cesta čistoty života, cesta
pilného hledání a cesta milosti Boží.
*

I. Cesta čistoty života.

Kdo je oddán hříšnému životu, kdo kráčí cestou hříchů,
ten nemá chuti ani náklonnosti, aby přijal víru Kristovu.
Proč? Ze dvojí příčiny: předně pro to, že Kristova víra mu
hříšný život zakazuje, a za druhé proto, že Kristova víra
hrozí tomu, kdo těžce hřeší, věčným trestem. Toho dvojího
takový člověk nechce a proto se vzpírá proti Kristově víře a
odmítá ji.
Dějiny missijní podávají stále tolik příkladů o tom! V ži
votopise velikého missionáře sv. Františka Xav. se vykládá
příhodný doklad. V zemi japonské byl králem mladý muž,
25letý, jménem Bungo; byl to muž rozumný, lidumilný, ale
úplně propadlý tělesným náruživostem. V té době konal dílo
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missionářské sv. František Xav. Král slyšel o jeho podivuhod
né, požehnané činnosti a toužil po tom, aby jej uviděl a aby
seznal jeho učení. Psal mu tedy list. ve kterém jej k sobě po
zval; v tom listě je napsáno mezi jiným: »Já král skloňuji se
až do tvého příchodu hluboko k zemi a klaním se na kolenou
tvému Bohu, jehož uznávám za Boha bohů .. .« Sv. František
přišel. Byl přijat s velikou poctou. Když králi vyložil v krát
kosti křesťanskou nauku, král zvolal, že se nyní sám přesvěd
čil, že vše, co tento muž Boží vyložil, zakládá se na tak jas
ných důkazech a tak odpovídá rozumu, že každý musí uznati,
že jen pravdu hlásá. To král tedy uznal. Ale přece nechtěl
křesťanství přijati; sv. František mu rozmlouval, domlouval,
vše marno, král se stále vzpíral. Proč? Protože se nechtěl
vzdáti hovění zlým náruživostem. Raději odmítal přijetí vírv
Kristovy, než aby se vzdal jíti cestou hříšného života. [eprve
po letech se obrátil.
Cesta hříšného života nevede ke Kristu, vzpírá se proti
Kristově víře; člověk takovou cestou kráčející hledá spíše dů
vody. aby nemusil věřiti.
Čistota života je cestou k víře. Vzpomeňte na předchůdce
Páné, sv. Jana Kř. Připravoval cestu Pánu. Jak připravovaj“
»Čiňte pokání!« tak kázal. Činiti pokání znamená: vzdáti se
hříchů. kterým kdo hoví, a káti se z nich. A hned i výslovně
napomínal: přišli na př. celníci, kteří byli známi vydíráním
nespravedlivého cla, a sv. Jan vyzýval: »Nic více nevybírejte,
než co vámjest ustanoveno.« t. j. vzdejte se hříchů, které jste
dosud páchali (Mat. 3, Luk. 3).

Čistota života je přípravou cesty Páně, čistota života je
cestou k víře Kristově.
IL. Druhá cesta k víře je pilné hledání.
Svatá Maria, matka Boží, ztratila kdysi Krista; bylo to
tehdy, když se vraceli ze slavnosti velikonoční z Jerusalema.
Když ztrátu zpozorovala. co činila? Ihned jej hledala a pilně
hledala, až jej nalezla ve chrámě.
Kdo nemá víry, chce-li býti zachráněn, musí Činiti totéž:
pilně Krista hledati. Ale je otázka: kde Krista hledati? V té

věci nastupují tak mnozí osudnou bludnou cestu: hledají
Krista ve společnosti rnevěrců. kde se mluví proti Kristu, hle
dají Krista v knihách, kde se víra Kristova tupí, hledají Krista
v časopisech a novinách, kde se proti víře Kristově štve. Tam
Krista nenajdeš! Tam Krisla a jeho učení znetvořují, vědomě
či nevědomě, tam Kristus není. Ale hledej Krista, kde jc ve
své podobě. Hledej Krista jako Maria ve chrámě; přijď do
chrámu s upřímnou, dobrou myslí, buď zde blízko Spasitele
v nejsv. Svátosti, slyš hlásané slovo jeho. A hledej Krista
ve knihách, ve kterých se o něm dle pravdy poučíš, zvláště
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ve sv. Písmě. A hledej Krista u těch, kteří tě mohou správně
poučiti.
Cesta pilného hledání je cestou k víře Kristově.
Dne 14. dubna slavívá se svátek mučedníka a světce sv.
Justina. Je zván: Justin filosof. Pocházel z pohanských rodi
čů, narozen as r. 103. Byl nesmírně dychtiv poznati pravdu
a proto navštěvoval školy největších mudrců té doby. Ale ni
kde nebyl upokojen. Konečně byl upozorněn neznámým star
cem jakýmsi na sv. Písmo. Jal se je pilně studovati a studo
val neúnavně, jak a kde mohl, a dospěl k víře Kristově. A byl
šťastný. Učinil si pak úlohou životní hájiti víru Kristovu proti
pohanům i židům a sepsal také tři krásné spisy obhajovací,
které se nám Bohu díky zachovaly, a které jsou vzácny, ne
boť podávají svědectví, že naše víra je táž, jako byla víra
prvních křesťanů.
Vkročme do nové doby. Proslavený anglický kardinál dr.
Manning popisuje v jednom ze svých spisů, jak se stal kato
Jikem. Píše: »Byl jsem v Římě (r. 1851) a navštívil jsem tu
musea. zříceniny, kostely... a prohlížel jsem město ve všech
směrech... Jednoho dne vešel jsem do kostela, zasvěceného
sv. Ludvíku. Právě tam byla vystavena nejsv. Svátost. Nic ne
bylo prostšího: hořelo několik svic, klečelo několik kněží,
modlilo se několik věřících... Ale okamžik nadešel. Cítil
„jsem v srdci divné hnutí. Ponejprv v životě mi připadlo na
mysl, že pravda může býli v katolické církvi a že snad se
mohu státi i katolíkem... Neuzavřel jsem tomu svého srdce.
Modlil jsem se, bádal jsem. studoval jsem se vší horlivostí a
upřímnosti. Osvícení ve mně rostlo a milost dokončila oboje.«
Ještě téhož roku vstoupil do katolické církve.
Horlivé. upřímné hledání je cestou k víře Kristově.
III. A třetí cesta: milost Boží.
Víra je dar Boží. Bez milosti Boží k víře nedospěješ.
Slyšme o tom slova samého Spasitele; praví: »Nikdo nemůže
přijíti ke mně, nepřitáhne-li ho Otec, který mne poslal«
(Jan 6, 44). Když apoštol Petr vyznal Pánu: »Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého«, řekl mu Spasitel: »Blahoslavený jsi, Ši
mone, synu Janův, neboť tělo a krev nezjevilo toho tobě,
nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích« (Mat. 16, 17).
Milost Boží je slunce duševního života. Kdyby rolník sebe
lépe vzdělal půdu, — kdyby nikdy nezasvitlo slunce, kdvby
stále byla úplná tma, kolik by mu vyrostlo úrody“ Bez mi
losti Boží je duše ve tmě a nedočká se úrody víry.
Misionář jeden z Indie píše: »Jak potřebna je milost
Boží, nikdy jsem neviděl tak zřetelně a jasně, jako zde
v Indii... V některých osadách můžeme my misionáři deset
krát až dvacetkrát kázati a žádná dušc nestane se křesťan
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skou. V jiných osadách jen jednou se projevíme a lid získá
me pro Spasitele. Ano, z jiaých osad, kde jsem nikdy nebyl
a jichž lidé mne nikdy neviděli, docházejí úsilovné žádosti,
abych přišel, učil a křtil. To je právě veliké tajemství mi
Josti.«

Milost Boží je cesta k víře. A o milost Boží třeba prositi
— třeba se modliti.

Ale proti modlitbě právě mnozí se vzpírají. Jsou pyšni,
domýšlivi; ve světských věcech: ve vědách, v umění, v ob
chodech atd., dodělali se velkých výsledků — a u věcech ži
vota nadpřirozeného že by byli úplně bezmocni? To se jich
pýše zdá nepřijatelným. Neskloní se k modlitbě. A pronesou
také hned námitku: jak se mohu modliti, když ani v Boha ne
věřím? Milý příteli, tím, že v Boha nevěříš, Boha nesmažeš:
jsoucnost Boží nezavisí na tom, zda v Boha věříš, či nevěříš.
Ostatně nevěra nemá tak pevnou půdu, jak si chtějí namlu
viti, je to jen vzpírání proti Bohu.
Modli se o milost Boží a Bůh ti milost k víře potřebnou
dá. Ale modli se upřimně a horlivě. »Jestliže vy. jsouce zlí,
umíte dobré dary dávali ditkám svým, čím více Otec váš ne
beský dá ducha dobrého těm, kteří ho prosí«, praví Spasi
tel (Luk. 11, 13).

Tři cesty jsem vám označil, které vedou k víře Páně:
cesta čistoty života, cesta pilného hledání, cesta milosti Boží.
Nečinil jsem to proto, že bych myslil, že není u vás víra. Ale
vím. že proti víře vaší povstává mnoho nepřátel, mnoho faleš
ných proroků, mnoho pohoršení: může se státi, že by víra ně
koho ochladla. Pamatujte na cesty k víře! A nechť je také
Jasno, proč mnozí jsou nevěrci.
Končím slovy sv. ap. Pavla: »Milost Pána našeho Ježíše
Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého budiž se
všemi vámi« (II. Kor. 13, 13). Amen.

PROČ BŮH SESÍLÁ NEMOCI.
*«„Byl jeden královský úředník, jehož syn ne
mocen byl v Kafarnaum.“*
Jan 4, 46.

Ve sv. Písmě ve knize Moudr. Siracha máme napsáno:
»[rmácení velíké uloženo jest všem lidem a jho těžké na syny
Adamovy ode dne, v němž vycházejí z života matky své, až
do dne pohřbení matky všech« (40. 1). Pravdivost těchto slov,
rozmilí v Kristu, sami zakoušíme. Co trampot v životě pozem
ském na nás doléhá! Ne nadarmo nazývá se země naše slza
vým údolím. Mezi největší trampoty života pozemského nále
ží zajisté nemoci. Jak trudno bývá v domě, kde leží ne
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mocný, jak trudno bývá nemocnému samému! Příklad máme
v dnešním sv. evangeliu: »Byl jeden královský úředník, jehož
syn nemocen byl v Kafarnaum. Ten když byl uslyšel, že by
Ježíš přicházel z Judska do Galilee, odešel k němu a prosil
ho, aby sstoupil a uzdravil syna jeho.«
Hle, i do domu královského úředníka vnikla nemoc. tak
jako vniká do domu chudáků.
Proč asi Bůh nemoci sesílá?
To jest otázka, kterou při čtení dnešního sv. evangelia vy
bral jsem si k rozjímání. Ovšem vím, že pro hřích prvního
člověka tělo podrobeno jest nemocem; ale kdykoli nemoc koho
zachvátí, vždy se tak děje z vůle Boží, z úmyslu Božího. Proč
tedy sesílá Bůh nemoci?
Budu o tom rozjímeli.
Bůh nemoci sesílá z rozmanitých příčin:
9

1. Aby člověka zkoušel a vedl jej tak k vyšší dokonalosti. Proč

stižen byl hroznou nemocí trpitel Job? Byl přece muž spra
vedlivý! A nemoc jeho byla hrozná: raněn byl »nežitem nej
horším od paty nohy až do vrchu hlavy« a střepinou ostru
hoval, sedě na hnojišti, hnis (2, 7—8). Bůh jej tou nemocí zkou
šel. Proč stižen byl Lobiáš těžkou ranou: slepotou? Písmo sv.
o něm jeho
praví,ostříhal«
že »od účtinství
svéhoBoží
vždyckyse
bál
apřece
přikázání
(2, 13). Anděl
oznámil Boha
mupří
činu toho soužení: »Že jsi byl příjemný Bohu, potřebí bylo,
aby pokušení zkusilo tebe< (12, 13). Bůh nemocí zkouší, utrpe
ním vede člověka k vyšší dokonalosti. Krásně praví sv. Jan
Zlatoústý: »Kdyby ti Bůh dal moc křisiti mrtvé, dal by ti da
leko méně. než když ti posilá utrpení; nebo za zázračnou onu
moc byl by jsi dlužníkem Božím. ale utrpením stává secBůh
dlužníkem tvým.«
Proto také všichni svatí nemocí velmi si vážili, za nemoci

Pánu Bohu děkovali, o nemociprosili. Sv. Terezia
říkávala:
»Buď trpěti anebo umříti.« Sv. Jan z Kříže
modlil se:
»Pane, ničeho nežádám. než abych trpěl.« Sv. Kateřina
Gen. kdysi v největších bolestech v nemoci modlila se: »Již
tomu 36 let. co mne, Ó Bože. lásko má, utěšuješ utrpením. Od
té doby tak jsi mne osvítil, že ničeho nežádala jsem, než

trpěti.« Zbožná Markéta

Rakouská, manželka Filipa II.,

krále španělského, ležela kdvsi těžko nemocná. Komorná její
podávala jí kříž a nabízela , aby prosila Spasitele svého, aby
jí umírnil bolestí a osvobodil od nemoci: Ale Markéta krásně
odpověděla: »|di, bláhové dítě! Nesluší se, když Spasitel můj
na kříži v bolestech visí, abych já chtěla býti od mých men
ších bolestí osvobozena.« Na to vzala kříž a modlila se: »Ó Pa
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ne, Spasiteli můj, rozmnož mé bolesti a dej mi trpělivost,
abych je snesla.«
2. Bůh posílá nemoci, aby trestal. Jedná tu jako otec, který
trestá dítky, když trestu zasluhují. Praví sám: »Které miluji,
kárám a trestám« (Zjev. 3, 19). Kdož může říci, že nikdy se
neprohřešil, že nezasluhuje trestu! Kdysi stěžoval si nemocný
jeden otec rodiny knězi na svou nemoc a pravil: »Nemohu
pochopiti, že Bůh má radost nad tím, když člověk ubohý
trpí.«<Na to kněz mu odpověděl: »A máte vy radost nad tím,
když musíte kárati své dítky?«
Jako Otec kárává někdy Bůh nemocí, ale káráva také
jako přísný Soudce. Rozpomeňte se na Herodesa krále, jak
roznou nemocí skončil: v bolestech se svíjel a za živa takřka
sežírán byl od červů. Vzal odplatu svou. Všimněte si mno
hých náruživců, snad opilců: hřích jejich sám se na nich
mstí připravuje jim nemoci. Kdybyste se mohli podívati do ve
likých měst do nemocnic, s hrůzou a ošklivostí byste spatřili,
jaké nemoci mnozí lidé hříchy svými sami si ustrojili.
a. Bůh posílá nemoci, aby volal. Člověk lehko zapomíná na
Boha; ale když se ho dotkne ruka Páně, pak rozpomíná se na
Stvořitele svého. Významně volá král David: »Dobréť mi jest,
že jsi ponížil mne« (Žalm 118, 71). Sv. Řehoř krásně praví:
»Ó, šťastné utrpení! Ty nás nutíš, abychom se k Bohu navrá
tili! Všecka utrpení, jež nás zde souží, vedou nás k Bohu.«
Příklad toho máme v dnešním sv. evangeliu: Královský úřed
ník, o němž se tu vykládá, byl nevěřící. Bůh poslalna jeho
syna nemoc; v úzkosti hledal pomoc, ale nenalezal; i obrátil
se o pomoc k Pánu Ježíši. A když Pán Ježíš syna uzdravil, do
kládá sv. evangelium: »[ uvěřil on a dům jeho veškeren.« Ne
moc synova dovedla všecky k jedině pravé víře. Sv. Pavel jak
zuřivým byl nepřítelem víry Kristovy! Na cestě do Damašku,
kdež chtěl jímati křesťany, zachvácen byl světlem nebeským
jako bleskem a oslepl; ale utrpení toto bylo mu k užitku: Pán
jej volal, a ze Šavla zlého stal se sv. Pavel. Sv. Ignác byl vo
jínem; kdysi v boji byl poraněntěžkou dělovou koulí a ležel
na lůžku. Z dlouhé chvíle četl životy svatých, neboť nebylo
o ruce
světských
knih, kterých
žádal. A hle,
en
byl
ke Kristu,
o kterého
dříve nemnoho
dbal,četbou
a stalpříve
se sva
tým. Však i sami dovedli byste snad pověděti příklad,kterak
člověk
dokud
byl zdráv,
o Boha nedbal,
proti
Bohu semnohý,
i vzpíral;
ale když
těžce onemocněl,
k Bohusnad
se obrát
til. Ó, dobře zajisté praví sv. Isidor: »Nemoc raní tělo, ale
hojí duši.«
4. Bůh posílá nemoc jako poselkyni smrti. Někdy náhle člo
věk umírá, a uskutečňuje se na něm příliš patrně výstraha
Páně: »Buďte připraveni; nebo v kterou hodinu se nenadě
8-111-2
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jete, Syn člověka přijde« (Luk 12, 40). Někdy Bůh posílá člo
věku napřed nemoc, jako zvěstovatelkyni smrti. Nemoc upo
míná člověka na jeho cíl: že není stvořen pro tento svět, ale

pro
život.
Protovešel
má nemocný
na to, aby
do to
otojiný
jiného
Života
čistý. Mápomýšleti
učiniti pořádek
s Bohem
včas. »Kdybychom sami sebe rozsuzovali,« praví sv. apoštol
Pavel, »nebyli bychom zajisté souzeni« (I. Kor. 11, 31). Nemá
se spoléhati nemocný, že snad nemoc zase přejde; nemá se spo
léhati, že učiní pořádek s Bohem, až nemoc bude ještě horší.
Což by tak nerad s Otcem nebeským se sblížil, tak nerad při
jímá svého Spasitele? Mohl by také velice se zklamati!
To jsou tedy asi příčiny, proč Bůh lidem nemoci sesilá:
sesílá je, aby zkoušel, aby trestal, aby volal a jako poselství
smrti.
Když tedy onemocníte, rozmilí v Kristu, přemýšlejte, proč
i na vás Bůh nemoc seslal. Je v povaze našeho života pozem
ského, že podrobeni jsme nemocem; ale když Bůh nemoc po
sílá, má vždy jistý úmysl. Jste-li spravedliví a Bůh nemoci vás
zkouší, radujte se, neboť Bůh má s vámi veliké úmysly, chce
vás přivésti k veliké dokonalosti. Jste-li snad zlí, máte-li na
svědomí mnoho hříchů, přijímejte nemoc z ruky Páně jako
trest, kterého jste zasloužili a vzdychejte se sv. Augustinem:
»Ach, Pane, zde řež, zde pal, jen ušetři mne na věčnosti!« Vo
lá-li vás Bůh nemocí, že jste pobloudilí, poslouchejte vděčně
a nemeškejte obrátiti se k Pánu. Při každé však vážné nemoci
třeba míti na mysli otázku: »Není-li nemoc má také poselkyní
smrti?« A proto také při každé vážné nemoci učiňte to, co
učinil královský úředník, o němž se vykládá v dnešním sv.
evangeliu: obrátil se k Pánu Ježíši. Povolejte si kněze. Nechať
vás smíří s Pánem: nechať vás posilní nejsvětějším Tělem Pá
ně; nechať vám udělí sv. pomazání. Tak budete bezpeční a
budete moci klidně pohlížeti na konečný výsledek nemoci:
buď že se pozdravíte. abyste Pánu Bohu dále ještě sloužili,
anebo že vás Pán k Sobě již povolá. Budete moci klidně se
modliti: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Amen.
O ZAOPATŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH.
„Pane, sestup, prve nežli umře syn můj.“
Jan 4, 49.

»Pane, sestup prve, nežli umře syn můj.« S takovou pros
bou přistoupil ke Kristu Pánu královský úředník, když syn
jeho počínal umírati.
Rozmilí v Kristu, i nám se někdy přihodí v domácnosti, že
máme někoho těžce nemocného. Nemeškejme a pospěšme, aby
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chom mu také zjednali posilu nebeského Pána. Dejme jej
včas zaopatřiti.
Mnozí lidé zaopatřování se boji; míní, že nemocný, jak
mile je zaopatřen, již jistě zemře; míní také někteří, že ne
mocnému by tím bylo přitíženo. Jak nesmyslné to bludy:
Abyste sami, až onemocníte, zaopatřování se nestracho
vali, a když někdo vám onemocní, rádi kněze k němu povo

lali, vyložímvám dnes, co se při zaopatřování

mocného

ne

koná, byste tak poznali.jak velikým je zaopa

tření sv. svátostmi pro nemocného dobrodiním a jak velikou
útěchou.
+

Když kněz má nemocného zaopatřiti, béře s sebou nejsvě
tější Svátost oltářní; neboť má nemocnému podati Spasitele
drahého v této Svátosti nejsvětější, aby se nemocný s Ním po
těšil a posilnil. Béře s sebou také sv. oleje, aby nemocnému
udělil poslední pomazání.

Jakmile kněz vkročí do příbytku nemocného, poz dra
vuje těmito slovy: »Pokoj domu tomuto — a všem, kteří
přebývají v něm.« Činí tak podle rozkazu Pána Ježíše Krista.
který pravil učedníkům: »Do kteréhožkoli domu vejdete, rce
te nejprve: Pokoj domu tomuto!« (Luk. 10, 5).

Pakukládá nejsvětější Svátost oltářní na

připravené místo, kleká před ní a potichu se modlí.

Natokropí nemocného svěcenou vodou a vy

kropuje i příbytek, říkaje při tom slova ze žalmu 50.: Asper
ges me — pokropíš mne, Pane, ysopem, a očištěn budu, obmy
ješ mne a nad sníh sbílen budu. Smiluj se nade mnou, Bože,
podle velikého milosrdenství svého. Sláva Otci, atd. Nato se
modlí. aby Pán všemohoucí seslal anděla s nebe. kterýž by
chránil, ostříhal, opatroval a hájil všechny, kteří v tom pří
bytku přebývají.
Po této modlitbě odcházejí všichni z příbytku, a kněz při
stupuje k nemocnému, aby jej vyzpovídal.
K této sv. zpovědi má se nemocný připraviti s úplnou dů
věrou a upřímnosti. Vždyť k němu přichází Kristus Pán ve
svém služebníku. knězi; přichází k němu ne jako soudce hroz
ný, ale jako laskavý Spasitel, aby vyhojil jeho duši.
Zpovídati se má nemocný uplně důvěrně a zevrubně; má
vyložiti vše, co jeho duši tíží, všechny poklesky a hříchy. Ta
sv. zpověď jest tak velmi důležitá a vážná! Nyní ještě může
býti očištěn; může býti ode všech hříchů rozhřešen: kdyby
hříchové jeho byli četní jako písek mořský a červení jako
šarlat, ode všech může býti osvobozen. Kdyby však zemřel
s hříchem, na věky by byl ztracen.
99
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Nemocnému velmi uleví, když vykoná řádně sv. zpověď
a dostal od kněze rozhřešení. Navrátil se mu do duše klid; je
čistý, nemá se čeho obávati. A což více: kněz mu pak podává
Spasitele drahého v nejsvětějsí Svátosti oltářní. Jak vzácná, sva
tá to chvilka! Spasitel spojuje se tu s člověkem, aby jej sílil,
aby jej utěšil, aby jej zachoval. Kterému nemocnému neměla
by tu připadnouti na mysl krásná, útěchyplná slova Pána Je
žíše Krista: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá
a já v něm« (Jan 6, 57). Kristus Pán přebývá po sv. přijímání
v nemocném a nemocný v Kristu Pánu: jak nesmírná to bla
ženost, jak převeliké štěstí! A dále slova Páně: »Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný« (ibid. 55): jak útěchy
plné to zaslíbení!
Nepotřebuji ani dokládati, že s radostí a pokorou nejhlub
ší má nemocný Spasitele svého v nejsvětější Svátosti přijí
mati: vždyť každý ví, koho přijímá! PřijímáSpasitele svého
laskavého, ale také Soudce, který jej snad zanedlouho bude
na věčnosti souditi.
Po sv. přijímání kněz se modlí za nemocného, aby pře
svaté Tělo Pána Ježíše Krista jak tělu, tak i duši jeho pro
spělo k životu věčnému.
Nato uděluje nemocnému svátost posledního pomazání.
O účelu tohoto sv. pomazání poučuje nás zřetelně svatý
apoštol Jakub: »Stůně-li kdo z vás,« praví, »uvediž (k sobě)
kněze církve, a ať se nad ním modlí, mažíce jej olejem ve
jménu Páně: a modlitba víry uzdraví nemocného a jestliže
jest v hříších, budou mu odpuštěny« (5, 14—15).
Vzácné účinky má tato svátost: posvěcuje nemocného, po
siluje na těle i na duši, dává mu pomoc proti všeliké úzkosti,
podává i zdraví tělesné, bylo-li by duši ke prospěchu.
Kněz modlí se, aby Pán nebeský poslal anděla svého sva
tého k ochraně tohoto příbytku a všech, kteří v něm přebý
vají, a říká pak nad nemocným obecné rozhřešení.
Nato napomíná věřící, aby se za nemocného modlili, a
modlí se sám, žehnaje nemocného, aby zničena byla v něm
všeliká moc ďáblova.
Potom maže nemocného sv. olejem na smyslech, očích,
uších, chřípích, ústech, rukou a nohou a modlí se vždy: »Skrze
toto svaté pomazání a své přelaskavé milosrdenství odpustiž
tobě Pán, cokoliv jsi se provinil zrakem — sluchem — čichem
— chutí a řečí — hmatem — chůzí.«
Pak se modlí ještě kněz za duševní a tělesné blaho nemoc
ného, a uděluje mu na konec apoštolské požehnání, se kterým
spojeny jsou plnomocné odpustky.
e, to se děje při zaopatřování nemocného. Jaké to vzác
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né dobrodiní se tu nemocnému uděluje, jak nevystihlá milost
se mu prokazuje, jak veliká útěcha se mu podává!
A proto nemeškejte nikdy, přátelé drazí, když máte ně
koho nemocného a dopřejte mu tohoto dobrodiní: dejte jej
včas zaopatřiti! Sami také, když onemocníte, neobávejte se
k sobě povolati kněze.
»>Pane,sestup, prve nežli umře syn můj!« prosil královský
úředník v dnešním sv. evangeliu; proste tak i vy v nemoci své
a v nemoci domácích svých!
Kněz jeden zbožný navštívil kdysi svého přítele, který
byl těžce nemocen, ale zaoptření sv. svátostmi stále odkládal,
jelikož bláhově mínil, že by musil zemříti. »Co nového?« tá
zal se nemocný chabým hlasem kněze. »Nic,« odpověděl kněz,
»leda tato neuvěřitelná příhoda. Člověk jeden byl přepaden
loupežníky, o vše oloupen a těžce zraněn. Ležel bez pomoci,
očekávaje, že zemře. V tom však šel tudy člověk jakýsi, a
spatře zrančného, chtěl mu polehčiti a obvázati rány, aby ne
vykrvácel. Ale zraněný odmítl jej od sebe a volal divoce:
»Odejdi pryč, ty posle smrtil« Člověk-pomocník byl nucen
odejíti, a rančný muž vykrvácel.« — »[oť byl blázen,« zvolal
vtom nemocný, »že nepřijal té pomoci!« — A kněz mu vážně
dodal: »Ty jsi tím bláhovcem. jsi raněn bolestmi na těle a na
duši, oloupen o zdraví, blízko smrti — a odmítáš od sebe mi
losrdného Samaritána, Pána Ježíše Krista ve sv. svátostech, kte
rý ti chce polehčiti a zahojiti duši tvou. Hle, jak bláhově, ale
také hříšně jednáš!«
Nemocný uznal pravdu těchto slov. Dal se zaopatřiti a
Pán mu polehčil na těle i na duši.
Přeji vám všem, přátelé drazí, aby i vám polehčil Pán.
kdykoli
budete nemocni a budete zaopatřeni sv. svátostmi.
men
ČAS ŽIVOTA A JEHO UŽITÍ.
„Vizte, kterak byste opatrně chodil; ne jako
nemoudří, ale jako moudří, vykupujíce čas.
Efes. 5, 15-16.

Sv. apoštol Pavel, když byl v Římě ve vězení, poslalkřes
Vťanské
obci
vEfesu,
kterou
bylsám
založil,
list.tom
listě

vydává nejprve Efesským krásné svědectví: »Uslyšev o víře
vaší, kteráž jest v Pána Ježíše, a o lásce ke všem svatým, ne
přestávám díků činiti z vás, připomínaje vás na modlitbách
svých.« A potom dává Ffesským různá naučení a napomenutí.
ezi nimi jest i to, které jsemvám přečetl dnes z této
epištoly. Jest velice důležité — právě proto dává je církev sv.

„>
v
118

-“
PM
T
OW
-W
TD

Neděle dvacátá po sv. Duchu.

předčítati. Sv. Pavel píše: »Bratří! Vizte, kterak byste opatrně
chodili: ne jako nemoudří, ale jako moudří, vykupujíce čas.«
Jestliže měla tato slova platnost v roce 63. ponar. F, kdy
je sv. apoštol napsal, mají velikou platnosti nyní, v době ny
nější. A proto budu dnes o nich mluviti.
»Vizte, kterak byste opatrně chodili: ne jako nemoudří,
ale jako moudří, vykupujíce Čas.«
V čem záleží moudrost a (opatrnost životní“
Ve sv. Písmě je to napsáno; ve knize Přísl. je psáno:
»Moudrost opatrného jest porozuměti cestě své« (14, 8).
Tedy porozuměti máme cestě své, t. j. životu svému.
A tu je třeba, abychom dvojímu dobře rozuměli: jak je
čas Života vzácnýa jak ho máme použíti.
I. Vzácný je čas života. Proč?

1. Předevšímproto, že jest jen krátký.

Krátký je čas života, když jej uvažujeme sám o sobě. Co
je život? Šv. apoštol Jakob klade tuto otázku ve své epištole,
a také na ni hned odpovídá; píše: »Co je život váš? Pára jest,
kteráž se na maličko ukazuje, a potom zmizí« (4, 15). Tedy
jen něco maličkého je život človčka. Stařičký patriarcha Ja
kob vydal se za svým synem Josefem do Egypta; a když byl
uveden ke králi. král se ho otázal: »Kolik jest let života tvé
ho?« Patriarcha odpověděl: »Dnů putování mého jest sto tři
ceti let, malých a zlých« (Genes. 47, 8—9). Sto třiceti let; kdo
pak nyní dožije se tolika let! A přece patriarcha Jakob na
zývá ten život malým; malým je, protože tak rychle mizí. Ja
ko pára mizí, praví sv. apoštol Jakob; a v knize Moudr. je
psáno o minulém životě: »Pominulo všecko Jako stín a jako
posel mimo běžící« (5, 9). Kdo má již značnější početlet své
ho života a rozpomene se na ta uplynulá lela, nucen je si při
znati: »Pominulo všecko jako stín a jako posel mimo běžící.«
Jen jako když stín přejde anebo posel přebčhne.
A krátký je čas života, když jej přirovnáme k věčnosti.
Co je věčnost? Pro Boha stálé nyní, bez začátku a bez konce.
Pro člověka a jeho duši čas, který začal a nikdy neskončí. Je
tedy čas života na světě oproti věčnosti jen maličkou chvilkou.
2. Vzácný je čas života na světě dále také proto, že je

nenahraditelný.
Vrať mi má mladá

leta — může kdo takto volati? Koule,
kterou vystřelíš, již zůstane vystřelená; slovo, které vypustíš

z úst, již se ti v ústa nenavrátí; den, kterýti uplyne, již se ti
také nikdy nenavrátí — nikdy na věky.
Na věžních hodinách bývají rafije pozlacené; můžeme
Oo v

v tom viděti označení, že čas je vzácný — vzácnější ještě než
všecko zlato, neboť zlatem života nekoupíš.
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A v tom je tedy prvé pravidlo moudrosti a opatrnosti ži
votní: abychom dobře porozuměli, že čas životní je vzácný;

nebo je krátký a nenahraditelný.
»Bratří! Vizte, kterak byste opatrně chodili: na jako ne

moudří, ale jako moudří, vykupujíce Čas.«
II. A druhé pravidlo této moudrosti a opatrnosti životní
je: abychom dobře porozuměli, jak tohoto času života máme
použáti.

Sv. apoštol Pavel označuje to sám hned v dalších slovech
své epištoly; píše: »Protož nebývejte neopatrní, ale rozumě
jící, která jest vůle Boží.«
Jaká jest vůle Boží, proč dal nám Bůh čas života na světě?
Spasitel sám označil to podobenstvím o hospodáři a dělní
cích. Hospodář najal dělníky, aby pracovali na jeho vinici; a
když byl večer, dal jim mzdu. Pracovati máme v tomto životě

na Boží vinici, t. j. o nebe a pro nebe. Máme konati
dobré. To je úkol našeho života.

To dobré, které konati máme, znáte: je to všecko, čím
sloužíme Bohu, co Bůh od nás žádá.
Blaze tomu, kdo toho pilně dbá: to je pilný dělník, ten
chodí opatrně a moudře. Smutno je, kdo málo dbá; co stojíte,
zahálejíce. volá ustavičně Pán. A hrozno je, kdo po celý život
nedbá, o kom platí slova Klementa Alexandrinského: »Byli

jste dětmi, byli jste chlapci, byli jste mladíky, byli jste muži,
ale dobrými jste nebyli nikdy.«
Sv. ap. Pavel, když piše své napomenutí: »Vizte, kterak
byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří, vy
kupujíce čas.« dodává k tomu: »nebo dnové jsou zlí.«
Vpravdě, dnové jsou zlí. Svět chce jiné pravidlo moudrosti
vpraviti člověku: to pravidlo zní: hleď života co nejvíce užíti,
na nic a na nikoho nedbej, jen užívej! Hříchu se svět směje,
člověkem zbožným a skutky křesťanského života pohrdá.
Mnoho lidí dává se tímto svodčním svésti.
Ale sv. Pavel píše o této moudrosti: »Moudrost tohoto
světa jest bláznovstvím u Boha« (I. Kor. 3, 19). A v knize Přísl.
je psáno: »Moudrost opatrného jest porozuměti cestě své, ale

nemoudrost bláznů je bludná.«
Přijde den, kdy i tito lidé se poznají a budou Ikáti pro
svou nemoudrost; kdy budou říkati, jak se vypisuje v knize
Moudr.: »My nesmyslní měli život spravedlivých za bláznov
ství... aj, jak jsou počtení mezi syny Božími a mezi svatými
jest los jejich. Zbloudili jsme tedy z cesty pravdy!«
Ve Francii je jistá fundace, z jejíž úroků vyplácejí se
každého roku ceny za vynikající ctnostné skutky. Roku 1880
obdržela cenu 900 franků žena jménem Leontina Miscolle.
Když byla ještě mladou dívkou, měla na živu matku, ale mat
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ka ta byla nešťastná: byla pomatená. Do ústavu pro poma
tené nechtěli ji přijati, protože byla naprosto chudá a nemohla
ničeho platiti. A tu hodná dcera, aby se postarala o matku, na
jala se do ústavu pomatenců za služku, a tak vydělávala pe
níze na stravu matky, kterou také sama obsluhovala. Sedma
dvacet let neopustila tato dcera ústavu propomatené a matky
své; po 27 letech matka zemřela, aniž dcery své v životě více
poznala.
V očích světa měla tato dívka ztracený život a smutnou

minulost, neboť nejkrásnější dobu života ztrávila v tak těž
kých poměrech. kdy měla jen smutek a práci. Ale v očích
Boha byl ten život její také ztracený? Hledte, jaký je rozdíl
mezi moudrostí světa a moudrostí, která jest z Boha.
Někteří lidé mají však na svém svědomí také hříchy. Co
velí opatrnost a moudrost?

Aby z těchto hříchů svých činili

pokání,

aby je sma

zali a napravili.
Nyní v životě ještě je čas. Nyní ještě Spasitel rozestírá
proti nám ruce milosrdné ve svátosti pokání, aby nám odpus
til; nyní ještě můžeme za své hříchy činiti skutky pokání;
nyní ještě otevřena nám je pokladna odpustků. Ale přijde
den, kdy toho všeho nebude více; kdy marně by se někdo po
čemkoli z toho ohlížel.
A proto použijte bedlivě času svého života k tomuto po
kání! Vizte, kterak byste opatrně chodili: ne jako nemoudři,
ale jako moudří, vykupujíce čas.
Spisovatel jeden klade si tři otázky: kdyby svatí z nebe
mohli se vrátiti ještě na čas do života na zemi, co by činili?
A kdyby duše v očistci mohly se vrátiti na čas do života na
zemi, co by činily? A kdyby duše zavrženců na věčnosti mohly
se ještě vrátiti na čas do života pozemského, co by činily“
Odpověď na všecky ty otázky je snadná. Svatí z nebe
času života na zemi by rychle použili, aby vykonali co nejvíce
dobrých skutků. Duše z očistce by použily času života, aby se
úplně očistily i ze zbytků svých skvrn a aby časné tresty své
si zde usmířily. Duše zavrženců — Ó, jak by spěchaly, aby
rychle, byť i největším pokáním smazaly si své viny a mohly
se zachránili od věčné záhuby!
Dr. př., ve sv. Písmě je psáno: »Moudrost opatrného jest
porozuměti cestě své.« Porozumějte času života svého! Kdo
z vás má duši čistou a koná dobré, setrvej v čistotě a konej
ještě horlivěji vše dobré: kdo z vás má menší skvrny na duši
a má ještě káti se za něco, pospěš, použij všeho, co ti církev
podává, abys se úplně očistil a časné tresty si smířil: a kdo
snad je v těžkých hříších, -porozuměj Boží veliké milosti, že
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ještě ti byl dopřán čas, a bez meškání se obrať k Bohu a za
chraň duši svou!
Bratří! Vizte, kterak byste opatrně chodili, ne jako ne
moudří, ale jako moudří, vykupujíce čas!
Končím slovy, kterými sv. apoštol Pavel končí svou epiš
tolu k Efesským: »Milost se všemi, kteří milují Pána našeho
Ježíše Krista v neporušení.« Amen.
SLOVA: „KDYBYCH UZŘEL ZÁZRAK, UVĚŘIL BYCH,“
JSOU ROUHAVÁ A LŽIVÁ.
„„Neuzříte-li divů a zázraků, neuvěříte“ Jan 4,48.

V městečku Kafarnaum byl živ královský úředník. Byl to
nevěrec. Slyšel kolikráte Krista Pána kázati (neboť Kristus
Pán často býval v Kafarnaum), mohl se nejednou přesvědčiti.
že učení, jež Kristus Pán hlásá, jest opravdu božské, ale uvě
řiti nechtěl.
Leč pojednou mu onemocněl syn. Zachvácen byl zlou zim
nicí, v oněch krajinách často smrtelnou. Úředník sháněl lékaře
a léky, ale nic nebylo platno; synovi pořád hůře, a již počal.
jak sv. evangelium vykládá, umírati.
A hle, v této tísni vzpomněl si na Krista Pána — že by
snad přece mohl býti, jak sám o sobě i jiní o něm praví, Syn
Boží. Rychle k němu spěchal, a nalezna jej, prosil vroucně,
aby mu uzdravil syna: »Pane, sestup prve, nežli umře syn
můj.« A Kristus Pán vyslyšel jeho prosbu; uzdravil mu pou
hým slovem syna té chvíle. Dříve však, než tak učinil, pravil

mu důraznouvýčitku:»Neuzříte-li

neuvěřite«

divů a zázraků,

Drazí přátelé, všimněme si bedlivě této výčitky: »Ne
uzříte-li divů a zázraků, neuvěříte.« I za nynější doby jest
přemnoho lidí takových, kteří říkají: »Kdybych uzřel zázrak
nějaký, uvěřil bych; dokud neuvidím, neuvěřím.« Takovým
věru úplně platí ona výčitka Páně: »Neuzříte-li divů a zázra:
ků, neuvěříte.«
Však námitka jejich: „Kdybych uzřel zázrak nějaký, uvě

řil bych,«jest úplně rouhavá

a lživá.

Budu vám dnes, rozmilí přátelé, o tom vykládati; neboť
sami snad často tuto námitku slýcháváte.
+

1.Slova: kdybych viděl zázrak, uvěřilbych,

jsou především

úplněrouhavá.

Proč, rozmilí v Kristu?
Poněvadž ten, kdo tak praví, žádá si tedy, aby Bůh jemu
samému učinil zázrak, aby před jeho očima učinil div; žádá
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si, aby mu Bůh tedy činil — jest mi zcela protivno to vyslo
viti, ale přece vyslovím — aby mu Bůh činil služebníka! Jedná
takový člověk úplně jako ďábel, který na poušti přistoupil ke
Kristu Pánu a žádal také od něho zázraků: »Jsi-li syn Boží,
rci, ať kamení toto chlebové jsou; jsi-li syn Boží, spusť se
dolů!«
Není takové jednání zcela rouhavé?
»Pokolení zlé a cizoložné,« pravil jedenkráte Kristus Pán
k zatvrzelým zákonníkům a fariseům, kteří také od něho žá
dali zvláštních pro sebe divů, »hledá znamení a nebude mu
dáno« (Mat. 12, 39).

Chce-li míti nevěrec takový zázraky, nechať otevře sv.
Písmo a nalezne jich hojnost. Kristus Pán je činil veřejně a
činil divy tak veliké a mocné, že každému jest lze se přesvěd
čiti a uvěřiti v Ježíše Krista, jako v něj uvěřil královský úřed
ník v dnešním sv. evangeliu.
Hle, na poušti nasytil Kristus Pán po dvakráte zástupy
lidí několika jen chleby: ponejprv pěttisíc lidí pěti chleby a
po druhé čtyři tisíce lidí sedmi chleby. Nebyl-li to div veliký
a nebyl-li veřejný? Lid byl tak uchvácen tímto zázrakem, že
volal jednomyslně: »Tentoť jest jistě prorok, kterýž má při
jít na svět,« a chtěli jej učiniti králem.
Kolik nemocných Kristus Pán zázračně uzdravil: slepé,
hluché, němé, malomocné, chromé a všelikou nemocí sklíčené
osvobozoval od choroby jejich. A netoliko snad, že přímo s ni
mi jednal, ale uzdravil je i z daleka, nevida jich, jako v dneš
ním sv. evangeliu uzdravil syna královského úředníka; řekl
otci: »Jdi, syn tvůj živ jest,« a uzdraven jest syn v tu hodinu,
a uvěřil v Ježíše Krista úředník a dům jeho veškeren. A uzdra
voval Kristus Pán nemocné pouhým slovem, okamžitě; řekl
slepému u Jericha: »Prohlédni, víra tvá tě uzdravila, « a hned
viděl (Luk. 18, 43); řekl šlakem poraženému: »Vstaň, vezmi
lože své a jdi do domu svého,« i vstal a odešel do domu svého;
»vidouce pak to zástupové,« dokládá tu sv. evangelium, »báli
1—3).
se
a) velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem« (Mat. 9,
Kristus Pán křísil dále i mrtvé. Vzkřísil mládence Naim
ského, dcerušku Jairovu, Lazara. Jak mohutně vzrušilo mysli
všech, zvláště vzkříšení Lazara! Byl již čtyři dny v hrobě.
A když Kristus Pán přišel do Bethanie, Marta, sestra Lazaro
va, uslyševši, že přichází, běžela mu vstříc a plačíc volala:

»Pane, kdybys tu byl býval, bratr můj nebyl by zemřel.«
I odešel Ježíš s ní a s druhou sestrou Lazarovou, Marií, ke
hrobu, kde pochován byl Lazar; a mnohý zástup šel s nimi.
A když přišli ke hrobu, Kristus Pán kázal odvaliti kámen ze
hrobu — ale zdráhali se tak učiniti. jelikož, jak pravili, Lazar
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již zapáchá. Ale Kristus Pán setrval při své žádosti; a když
odvalili kámen, zvolal hlasem velikým: »Lazare, pojď ven!«
A ihned vyšel, maje ruce a nohy svázány rouchy a tvář ob
vázánušatem. [ divili se a hrozili se toho všichni zástupové, a
přemnozí uvěřili v Krista.
Hle, takové zázraky činil Kristus Pán; zdali nesvědčily
o jeho božské moci?
A neodvážili se jich popírati ani fariseové, ačkoli pilně
střežili každý krok Ježíše a mnohé i přísně vyšetřovali, jako
na př. uzdravení slepého od narození (Jan 9); vyhlašovali to
liko, že Ježíš všecky ty divy činí pomocí ďábla, čímž chtěli
lid od něho odvrátiti, čímž však sami uznali, že divy Ježíšovy
jsou skutečně konány mocí jinou, než lidskou. A po vkříšení
Lazara »sešli se nejvyšší kněží a fariseové.« jak Písmo sv. vy
kládá, »v radu a pravili: Co učiníme, neboť tento člověk činí
mnohé divy? Necháme-li ho tak, všichni uvěří v něho;«<a usta
novili se na tom, že Ježíše usmrtí (Jan 11, 47—553). K vůli

divů m tedy strojili mu smrt!

Když ani fariseové, nejzarytější to odpůrci Ježíšovi, ne
odvážili se popříti zázraků jeho, může-li který nevěrec jich
popírati? A nemůže-li jich popírati, kterak odvažuje se chtíti.
aby mu Bůhčinil zazrak, kterak může říkati: „Kdybych uzřel
zázrak, uvěřil bych«<?

Hle, slova tato jsou úplně rouhavá.

2. Jsou však i lživá. Neboť až po dnes

činí Bůh

zázraky a každý může se o nich přesvěděčiti.
Zajděme nejprve do Italie, do krásného města Neapole.
Jest tam nádherný chrám a v tom chrámě kaple a v té oltář
velice bohatý zlatem a drahokamy; v oltáři tom jsou uloženy
ostatky sv. Januaria. Sv. Januarius byl biskup, jenž umučen
byl za císaře Diokleciana. Mezi ostatky jeho jeden jest ob
zvláště podivuhodný: jest to lahvička s krví tohoto mučední
ka, jež byla při smrti tohoto sv. biskupa od zbožných křesťa
nů zachycena. Krev je ssedlá a uschlá; ale když ve výroční
den smrti tohoto světce lahvička postaví se podle lebky jeho,
počne krev oživovati a proudí jako čerstvá (V. Brev. Rom.
XIX. Sept.). Sta a tisíce lidí bývá přítomno tomuto zázraku,
přemnozí učenci už zpytovali jej, ale přirozeným způsobem
divu toho nevysvětlí. A po dnes možno každému zázrak ten
zříti.

í

Zajděme dále do Francie, do městečka Lúrdů; kolik už
zázraků zcela zjevných a nade vši pochybnost zjištčných se
zde stalo a děje posavad! Jsou tak neobyčejny a úchvatny, že
sta a sta nevěrců bylo jimi už vyhojeno od nevěry a stali se
nejhorlivějšími katolíky. Nebudu vykládati žádného příkladu,
vždyť již tolikráte o nich mluveno a psáno! A každému ne
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věrci Lúrdy jsou přístupny; přeje-li si tedy zříti zázrak, lehce
jej vyhledá: víra zajisté má tolik ceny, aby se o ní přesvědčil.
Ale netřeba nám na konec ani odcházeti do ciziny: i v naší
krásné vlasti máme předmět zázračný a zcela divuplný, jazyk
sv. Jana Nepomuckého. Pět set let odpočívá tělo sv. Jana Ne
pomuckého pochováno, všechny svaly jeho úplně již jsou strá
veny, jen jazyk tohoto světce, kterýž nechtěl prozraditi zpo
vědního tajemství, až dosud jest neporušen.
Zázraky tedy dějí se až dosaváde; a kdo praví: kdybych
uzřel zárak, uvěřil bych, netoliko se rouhá, ale i lže, jelikož
zázrak viděli, chce-li, může.
Vykládal jsem, rozmilí v Kristu, vám všecko toto z té pří
činy, že za nynější doby přemnoho
jest lidí na světě, kteří ná
mitku onu pronášejí; víte tedy, co o ní máte souditi. Nedejte
se nikdy nevěrci ončmi svésti, neboť jsou to vlci hltaví, kteří
by rádi i jiné odvrátili od víry. Buďte vždy tak věřící — tak
věřící, jako onen královský úředník, o němž vykládá dnešní
sv. evangelium, že »uvěřil on a dům jeho veškeren«. Amen.
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MILOSRDENSTVÍ BOŽÍ A MILOSRDENSTVÍ ČLOVĚKA.
„Tak 1 Otec nebeský učiní vám, jestliže ne
odpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.“*
Mat. 18, 35.

Podobenství dneš. sv. evangelia řízeno je ke všem nám.
Kristus Pán je vykládal na podnět apoštola Petra. Poučoval
učedníky, že mají býti smiřliví, když se někdo proti nim pro
viní: Petr uvažoval o tom učení Páně a jedna věc byla mu ne
jasná: do jaké míry smiřlivost naše má sahati? Rabbíni té do
by učili, že máme odpouštěti jednou, dvakrát, třikrát, ale po
čtvrté už nikoli. Sv. Petr otázal se tedy Pána: »Pane, kolikrát
zhřeší proti mně bratr můj a odpustím jemu? Zdali do sedmi
krát?« Spasitel odpověděl: »Pravím tobě, ne do sedmikrát, ale
až do sedmdesátikrát sedmkrát«, t. j. bezpočtukrát, vždycky.
A vyprávěl pak podobenství, jež jsem vám přečetl ze sv.
evang.: o nemilosrdném služebníku.
»Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte
jeden každý bratru svému ze srdcí svých,« praví Spasitel ke
konci toho podobenství. Týká se tedy nás všech; je v něm
řečena veliká výstraha pro nás.
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Uvažujme tedy dnes o něm! Vezměmez něho v úvahu tuto
trojí hlavní věc: 1. milosrdenství Boží ke člověku, 2. milosrden
ství člověka ke člověku, a 3. soud Boží nad člověkem nemi
losrdným.
*
I. Hilosrdenství Boží ke člověku,jak je veliké a jak je ra
dostné!
»Podobno je království nebeské člověku králi, který
chtěl klásti počet se služebníky svými. A když počal počet

pásli.
řiven.«podán jest mu jeden, jenž mu byl dlužen deset tisíc
Jaký to dluh veliký nakupil tento služebník u svého krá
váorun.
Deset tisíc hřiven je podle našich peněz asi 60 milionů
V tomto služebníku zobrazení jsme my, dr. v Kr. Králem
rozumí se Bůh, služebníkem člověk, dluhem rozumějí se naše
viny, naše hříchy. Jaké to množství hříchů člověk nahromadí
za svého života před Bohem!
Ovšem, mnohý míní, že není tak velikým vinníkem před
Bohem, že nemá toho tak mnoho na svém svědomí. Leč nedej
se nikdo klamati! Uvažujme jen maličko o hříchu, o jeho tíži
a o jeho počtu.
Mám na mysli hřích těžký, dobrovolné a vědomé přestou
pení zákona Božího. Je to tíže malá nebo velká? Dr. v Kr.,
kdo pak vyváží váhu jediného těžkého hříchu“ Vzpomeňme.
že je to urážka neskonalého, všemohoucího Pána; že jediný
hřích učinil z andělů ďábly; že jediný hřích přivedl lidstvo do
vyhnanství: jsme vyhnaní synové Evy, a nebe bylo člověku
zavřeno; Spasitel, Syn Boží, za ten hřích na kříži krvácel, —
chce někdo se ptáti, jakou váhu má hřích?
A uvažme počet hříchů! S kolika hledisk možno o počtu
hříchů uvažovati. Počítej hříchy své podle času: které jsi
spáchal u věku dětském, kdy jsijiž dospěl k užívání rozumu;
u věku jinošském; u věku mužném... jaký to počet se tu
objeví! Počítej hříchy dle schopností: kterak jsi hřešil myšle
ním, kterak zrakem, sluchem, jazykem, rukou (snad že jsi
vztáhnul ji na cizí majetek), nohama (že jsi chodil na místa
zhouby). Počítej hříchy dle místa: není snad místa, kde bys se
byl neprohřešil myšlením, řečí neb skutkem; ba i v domě
Božím mnohý se dopouští hříchu. Počítej hříchy dle stavu
svého: jsi dítě, kolikrát jsi se prohřešil proti rodičům? Jsi
manžel neb manželka: kolikrát jsi se prohřešil proti tomu,
kterému jsi slíbil při oltáři lásku“ Jsi otec, matka: jak jsi vy
chovával dítky? Jsi představený, jak jsi se choval k svým
podřízeným“ Jsi služebný, jak jsi se choval věrně k svým pá
nům? Veliká je řada otázek a ještě větší je počet hříchů.
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Jaké množství hříchů člověk v životě svém nahromadí!
Kam se poděje člověk před Bohem? Vpravdě člověku je úzko,
když pomýšlí na soud Boží!
»Podán jest mu jeden, jenž mu byl dlužen deset tisíc hři
ven.« praví sv. evang. A dále: »A když neměl, odkud by za
platil, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i syny i všecko,
což měl, a zaplatiti.« Tak to připouštěl tehdejší zákon.
A také nad námi. kteří jsme zhřešili. vznáší se Zákon
Boží a spravedlnost Boží určuje nám za hříchy naše trest, a to,
protože hřích je neskonalou urážkou Boží, trest neskonalý,
věčný.

Ale Bůh je nejen spravedlivý,nýbrž také milosrdný,

právě jak označeno ve sv. evang.: »I padna služebník ten,
prosil jej, řka: Poshověj mi a všecko zaplatím tobě. I slitoval
se pán nad služebníkem tím, propustil jej a dluh jemu od
pustil.«
Tak jedná Bůh s námi: neskonale milosrdně. Když při
jdeme a prosíme, odpouští nám hříchy naše. Ne jeden, ne ně
kolik, ale všecky. Jaké to dobrodiní pro nás, jak radostné je
nám toto Boží milosrdenství! Vpravdě jest nám volati se Žal
mistou Páně: »Milosrdenství Boží na věky budu velebiti!«
IT. Ale, m. př., Bůh nám klade zde pro své milosrdenství

jednu podmínku: abychom

také

my byli

milo

srdni. Člověk má být: milosrdný ke člověku. Nebo stává se. že
také proti člověku, proti nám někdo se proviní; máme mutedy
odpouštěti. »Odpusť nám naše viny. jakož i my odpouštíme na
šim vinníkům<«, položil sám Kristus nám do modlitby. Koli
kráte máme odpustiti? Vždycky!
Ale tu se stává, že člověk chová se jinak k člověku, než
jak Bůh se chová k němu. Bůh je ke člověku milosrdný a člo

věk ke člověkubývá nemilosrdný.

Příklad toho podává

nám podobenství dnešního sv. evang.
»Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho ze spoluslužeb
níků svých, který mu byl dlužen sto peněz: a chopiv je,
hrdloval se s ním, řka: Zaplať, co jsi dlužen. A padna. služeb
ník jeho prosil ho. řka: Poshověj mi a všecko zaplatím tobě.
On pak nechtěl, ale odešel a vsadil jej do žaláře, až by za
platil dluh.«
Jaké to nemilosrdenství! Pán mu odpustil 10 tisíc hřiven,
t. j. 60 mil. korun, ale on nechtěl poshověti spoluslužebníku,
jenž mu byl dlužen jen 100 peněz, t. j. asi 84 korun. Bůh nám

ocpouští
viny veliké,
co bližní
učiní
proti neskonale
tomu ma
ličkostí: uraziti
nás aauraziti
Boha
je nám,
přecejerozdíl
veliký. Ale mnohý člověk bližnímu svému neodpustí.
A co je takovýchto lidí na světě! Jsou to všichni nesmiři
telní, jsou to ti, kteří vyhledávají pomstu; jsou to i předsta
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vení, kteří nemilosrdně se chovají k podřízeným, ač sami před
Bohem mají viny veliké.
Je to nešlechetné a přímo proti Bohu.
III. Pohlédněme nyní, jaký soud Boží na tyto lidi čeká. Je
zřetelně uveden v podobenství.
Pán zvěděl, co se stalo. I zavolal toho služebníka nemilo
srdného a řekl jemu: »Siužebníče nešlechetný, všechen dluh
odpustil jsem tobé, že jsi mne prosil; zdaliž i ty neměl jsi se
smilovati nad spoluslužebníkem svým, jakož i já smiloval jsem
se nad tebou?« A rozhněvav se, dal jej mučitelům, dokud by
nezaplatil všeho dluhu.
Spasitel dodává: »Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jest
liže neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.«
Jasně je tu řečeno, jak Bůh naloží v den soudu s těmi,
kteří se chovali nemilosrdně. U brány nebe stojí nemilosrden
ství a nedá vjíti tam tomu, kdo byl nemilosrdný. A kdybys na
světě stokrát a kolikrát bys chtěl vůbec byl u sv. zpovědi, a
kdybys přísně se byl postil, mnoho dával almužen, a konal
mnoho cokoli vůbec dobrého. jestliže jsi proti bližnímu nemi
losrdný, jestliže neodpustíš bližnímu, darmo je všecko! »Tak
1 Otec můj nebeský učiní vám... .« praví Spasitel. Budeš od
souzen pro nemilosrdenství.
A proto, dr. v Kr.. dobře buďte pamětlivi této veliké po
vinnosti a podmínky, kterou vám Bůh klade pro své milosr
denství: abyste byli milosrdní, abyste odpouštěli. »Odpust
nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům,« mod
líte se: nejen se tak modlete, ale také tak plňte.
Milosrdenství k lidem je podmínkou pro milosrdenství
u Boha.

Krásné je, co jsem četl ze života spisovatele Krištofa
Schmidta. Když byl ještě malým chlapcem, udeřil jakýsi chla
pec bratra jeho kamenem do zad, takže krvácel. Oba bratří
běželi k otci a žalovali mu toa žádali, aby dokročil, by ten
chlapec byl potrestán. Ale vážný a rozumnýotec pravil: »Ti
lidé jsou chudí, mají mnoho děti a matka stůně. Odpustíme
tomu rozpustilému chlapci. A protože podle učení sv. evange
lia nemáme nikdy opláceti za zlé zlým, nýbrž dobrým, zaneste
tento zlatník těm chudým lidem, ale o onom udeření kamenem
se nezmiňte.« Obati rodiče však už byli zvěděli, co jich chla
pec učinil, a byli velice sklíčeni. Tím více byli překvapeni,
když jim donesen byl peníz a slyšeli, co otec pravil. Chlapec
donesl pak poraněnému chlapci na usmířenou věnec z kvítí a
prosil za odpuštění.
To bylo zajisté krásné a šlechetné jednání otce Schmidta.
Odplácejme i my za zlé dobrým! Je to tak dle vůle Páně. Kéž
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i namilosrdenství
nás vyplní sedojdou.«
zaslíbení:
»Blahoslavení milosrdní, neboť
oni
Amen.
K ČEMU NÁS VYBÍZÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
„I shtovav se Pán nad služebníkem tím, pro
pustil jej, a dluh jemu odpustil.““ Mat. 18, 27.

Na milosrdenství Boží člověk rád zapomíná. My jsme rádi,
když nám Bůh odpustí naše viny a když nás netrestá, jak za
hříchy své zasluhujeme: ale brzy na to. že nám Bůh odpustil,
zapomínáme a pácháme hříchy znova, a sami rádi trestáme ji
ného, když nám ublíží. Je to nevděčné. Kristus Pán v podoben
ství dnešního sv. evangelia důrazně nam připomíná Boží milo
srdenství: kterak Bůh veliké naše viny nám odpouští; spolu
však kárá Kristus Pán toho, kdo nechce odpouštěti svým spo
lubližním: »Služebníče nešlechetný, všechen dluh odpustil
jsem tobě, neb jsi mne prosil: zdaliž neměl jsi i ty se smilo
vati nad spoluslužebníkem svým, jakož i já smiloval jsem se
nad tebou“«
Milí přátelé, rád bych vám dnes také oživil v paměti Boží
milosrdenství a proto budu s vámi o něm rozjímati; a sice po

ložím si k rozjímání otázku: k čemu nás vybízí

milosrdenství?

ň

Bůh jest nejvýš milosrdný,

Boží

odpouštínám hří

chy naše. K čemu nás tato přeradostná Boží vlastnost vybízí?

1. Vybízí nás především k tomu, abychom se k Bohu důvěr
ně a rádi obracel, když se prohřešíme. »Nechci smrti bezbožné

ho.« praví sám ústy proroka Ezechiele, »ale aby se odvrátil
bezbožný od cesty své« (33, 11); a Kristus Pán volá: »Pojďte

Ntřeba
kemně
všichni,
kteří
obtíženi
jste,
ajáobčerstvím
vás.«
e
nám strachovati se, máme-li snad na svě
domí viny

veliké;

jsou-li veliké naše viny, větší jest

Boží milosrdenství. Bůh nikoho nezavrhuje; nezavrhnul kají
cí Magdaleny, nezavrhnul ani lotra na kříži. »Budou-li hřícho
vé vaši jako šarlat (červení), jako sníh sbileni budou,« praví

Bůh ústy proroka Isaiáše (1, 18). — Netřeba

nám báti

se, jsme-li tak nešťastni, že jsme opětně do

hříchů

upadli

— že k Bohu snad už nesmímese obrátiti;

k Bohu je vždycky přístup. dokud jsme jen živi. Ku starému
opatu jednomu přišel kdysi jakýsi muž a tázal se: »Co pak
mám činiti, když jsem padnul?« »Povstaň,« odpověděl stařec.
»Ale já jsem už povstala zase jsem padl,« pravil muž. »Nuže,
povstaň opět,« odpověděl opat. »A kolikrát pak mohu povstá
vati,« tázal se zase muž. Na to stařec odpověděl: »Tolikrát, až
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tě smrt zastihne buď povstalého nebo padlého a dopraví tě
před soud Boží!'« Ano, milí přátelé, k Bohu vždycky můžeme
se obrátiti: kdyby hříchové naši byli jako šarlat červení a čet
ní jako písek mořský, můžeme dojíti Božího odpuštění; a kdy
bychom opět a opět upadli do hříchů, opět a opět můžeme do
jíti Božího milosrdenství — dokud jen jsme živi. Ale na to
dejte pozor, co důrazně připomíná Kristus Pán: »Bděte, neb
nevíte dne ani hodiny< (Mat. 25, 13). Nespoléhej nikdo na to,
že opět můžeš povstati; nevíš, budeš-li moci, nebudeš-li smrtí
překvapen spíš, než bys povstati mohl. A nespoléhej nikdo na
to, že Bůh ti vždy odpusti a proto že můžeš hřešiti; byl by to
hřích proti Duchu svatému, bylo by to vyzývání Boha.
2. Boží milosrdenství dále vybízí k tomu: buď Bohu vdě
čen. Jakým pak způsobem ukážeme Bohu vděčnost svou?

Ovšem tím, když Bohu děkujeme

za nevystihlé milo

srdenství jeho: »Chvalte Hospodina,« vybízí žalmista Páně,
»neboť dobrý jest, neboť na věky (trvá) milosrdenství jeho«

(106).Ale také tím, když se vystříháme

všeho hří

chu. Jaká by to byla vděčnost, kdybychom za to, že nám Bůh
odpustil, znova jej uráželi? To by byl věru nevděk hrozný!
Vykládá se o Japoncích, že když missionář ponejprv jim ká
zal o Bohu, jak je dobrotivý a milosrdný, jak z převelikého
milosrdenství i Syna svého nám dal, tu prý volali plni údivu:
»Jak dobrotivý, jak milý je Bůh křesťanů!« Když však jim
missionář dále vykládal, že jsou i lidé, kteří toho Boha i ještě
za všecko urážejí, volali prý rozhořčeně: »Zlí a nevděční lidé!
Je možno, že by mezi křesťany byl kdo takové ohavnosti scho
pen? Na které pak zemi proklaté bydlí takoví bezcitní lidé?«
Hle, pohanští Japonci dobře vycítili, jak hrozným nevděkem
jest, Boha. který je k nám tak milosrdný, znova urážeti!
3. A třetí. k čemu nás vvbízí Boží milosrdenství, jest:
odpouštěj bližnímu svému. Odpusť nám naše viny, jakož i my
odpouštíme našim vinníkům, modlíváme se. A Pán praví:
»Buďte milosrdní, jakož i Otec váš milosrdný jest« (Luk. 6,
36). Někdy se nám zdá. že je těžko odpustiti bližnímu svému.
protože nám velice ublížil; ale považme vždy, milí přátelé, že
Bůh nám odpouští ještě větší urážky, neboť každý hřích je ne
skonalou urážkou Boha nejvýš svatého, a považme, že Bůh
výslovně žádá, abychom odpouštěli bližnímu svému. Rozpo
meňte se také vždy na svého Spasitele, Ježíše Krista, kterak
se na kříži modlil za své nepřátele: »Otče, odpusť jim, neboť
nevědí, co činí!«

Jak krásné příklady podali nám svatí, jak máme ze srdce
odpouštěti těm, kteří nám ublížili! Sv. Štěpán, známo vám, že
když byl kamenován, modlil se i za své katany: »Pane, nepo
kládej jim toho za hřich.« Sv. apoštol Jakub (menší) byl od
9-111-2
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židů svržen s vrchu chrámu jerusalémského a kamenován; ale
odpustil nepřátelům svým a modlil se za ně
podobně,jako
Spasitel na kříži: »Pane, odpusť jim, neb nevědí, co činí!« Sv.

biskup Martin byl od nerozvážného mladíka, jménem Brikcia,
neustále posměchem stíhán; ať činil, co činil, ať se i modlil,
onen mladík zlomyslně vyhlašoval jej za pošetilce.Ale svatý
Martin odpustil mu; a pravil mu kdysi: »Brikcie, ty mne vy
hlašuješ za pošetilého; ale já jsem se za tebe modlil a toho
jsem od Boha žádal, abys po mé smrti k hodnosti biskupské
povýšen byl.« A tak se i stalo. Brikcius se obrátil a byl pak
po sv. Martinovi biskupem.
Z doby, kdy ve Východní Indii ještě panovalo otroctví,
vypravuje se tato událost: Otrok jeden, křesťan, získal si věr
ným chováním důvěru u pána svého a byl od pána ustanoven
dohližitelem ostatních. Kdysi pán chtěl opatřiti si ještě více
otroků; i šel na trh a vzal s sebou onoho otroka-dohližitele,
aby na trhu nějaké otroky vybral. Dohližitel vybral otroky a
uzavřel koupi; ale v tom uzřel ještě jednoho starce, který byl
též na prodej.»Tohoto mi také dejte s těmi koupenými,« pro
sil obchodníka. »A proč?« tázal se obchodník. »Prosím vás,
pane, dejte mi jej,« prosil opět otrok. Obchodník viděl, že za
toho starého muže mnoho by nezískal, a proto jej otrokovi vy
dal. Onen starý muž kráčel pln strachu s novým pánem.Brzy
však, když dospěli na místo, onemocněl. A tu dohližitel-otrok
bedlivě mu sloužil. »Co máš s tím starcem, že ho tak ošetřu
ješ?« tázal se Pán; »je to snad tvůj otec?« »Nikoliv,« odpově
děl otrok. »Tedy nějaký příbuzný?« »Také ne.« »A kdo je to
tedy ?« tázal se pán. Na to otrok odpověděl: »Ten muž vyrval
mne z domu, když jsem byl malý, mým rodičům a prodal mne
do otroctví. Ale já jsem mu odpustil, a sloužím mu, protože
Kristus Pán tak to žádá.«
Milípřátelé.
ten otrok
byl pravý
Bylo muprodal;
zajisté
těžko,
odpustiti onomu
starci,
který křesťan.
jej do otroctví
ale odpustil mu, aby byl dobrým učedníkem Páně.
V dnešním sv. evangeliu hrozí Kristus Pán všem, kteří by
nechtěli odpustiti bližnímu svému. »A rozhněvav se pán jeho,
dal jej katům,« praví Kristus Pán o služebníku, který nechtěl
odpustiti svému spoluslužebníku maličký dluh, ač mu pán od
pustil dluh veliký. »Tak,«<dokládá Kristus Pán, »i Otec můj
nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru
svému ze srdci svých.«
K tomu tedy vybízí nás Boží milosrdenství: obraťme se
důvěrně k Bohu, když se prohřešíme; buďme Bohu vděčni za
převeliké jeho milosrdenství; odpouštějme rádi a ze srdce
těm, kteří nám ublížili.
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své dnešní
rozjímání
slovy
žalmu
99.: dobrotivý
»Plesejte
BohuUkončuji
všecka země
. . . chvalte
jméno
jeho;
neboť
jest Hospodin, na věky (trvá) milosrdenství jeho.« Amen.
ODPOUŠTĚTI.
„Tak 1 Otec můj nebeský učiní vám, jestliže
neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.“*

Mat. 18, 35.

Jako by to už ani nepatřilo do dnešního světa, co Kristus
Pán vykládá v dnešním sv. evang.: »Tak i Otec můj nebeský
učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému ze
srdcí svých.« Kdo pak dnes rád odpouští! Této vlastnosti ny
nější svět už téměř nezná. Sotva komu ublíženo, hned vyhle
dává, jak by se pomstil, a vyhledává soudy, a nepřátelství trvá
obyčejně až do smrti. Odpustiti někomu pokládáse i za slabost.
A přece, m. př., povinnost odpouštěti je tak nutná, jako
je nutná modlitba a jako je nutno zachovávati kterékoli boží
přikázání. Nadarmo nepoložil Kristus Pán tuto povinnost i do
každodenní modlitby naší: »odpust nám naše viny, jakož i my
odpouštíme našim vinníkům.«
Budu tedy dnes o tomto odpouštění mluviti; ukáži vám, že

odpouštětije 1. skutek velmi vznešený, 2. ke spá
se nevyhnutelně
nutný, a 3. udámspolunávod,jak

se máte ktéto ctnosti přiváděti.
*

I. Odpouštěti je skutek velice vznešený.
To znali už pohané za staré doby. Sídlem pohanství byly
tehdy říše římská a řecká. V Římě na př. veliký císař Julius

Caesar odpustil kdysi nepřátelům, jež přemohl, a některým
prokázal i dobrodiní; a tehdy vystoupil na řečniště největší
řečník té doby, Cicero, a velebil tento skutek a pravil: »Cí
saři, ty jsi dobyl více vítězství, než jiní i jen ve knihách četli;
více měst jsi pokořil, než jiní i jen viděli; více zemí jsi pod
manil, než jiní i jen procestovali: více lidí jsi přemohl, než
jiní i jen počítati dovedou; ale všecky tyto skutky jsou přece
toho druhu. že je i jiní mohou dovésti. Ale sebe sama překo
nati, hněv svůj potlačiti, odpustiti a na milost přijati, jako jsi
ty učinil, je skutek tak obdivuhodný a vzácný, že ten, kdo to
činí, podoben je bohu.« — V Řecku podobně bylo souzeno.
Proslulý mudrc Seneka praví: »Jen slabomyslní lidé se mstí;
člověk ušlechtilý pokládá za nevhodné sebe, mstíti se.« A Aris
toteles praví: »Šlabý je žaludek, který nestráví těžké stravy;
slabá je hlava, která nesnese těžké urážky.«
9*
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Než, dosti o tom; není účelem mým kázati o pohanech.
Jen to jsem chtěl říci: že už pouhý rozum praví, že odpouštětí
nepřátelům je skutek vznešený a velkomyslný.
Nesprávná naprosto je domněnka, že odpustiti komu a ne
mstíti se je slabostí; právě naopak, slabostí je dáti se ovládati
hněvem, dáti se voditi pomstychtivostí. Ovládnouti sebe je
čestno a vznešeno.
Jak je vznešeno, odpouštěti nepřátelům, vidíme nejlépe
u Spasitele Ježíše Krista. Co Kristus Pán činil, bylo vše vzne
šené. A pohleďme, jak se choval k těm, kteří jej potupovali a
kteří jej pronásledovali. Služebník v síni nejvyššího kněze
udeřil Pána ve tvář. Byla to hrozná potupa.Kristus Pán ohra
dil se: »Mluvil-li jsem zlé, vydej svědectví o zlém; paklidobře,
proč mne tepeš?« (Jan 18, 25); ale odpustil. Ohradil se — imy
můžeme se ohraditi, když nám někdo chce ničiti čest; ale spo
lu míti ducha smířlivého a odpouštěti. A byl pakSpasitel bi
čován, trním korunován, ukřižován; ale modlil se: »Otče, od
pust jim, neboť nevědí, co činí.« To je vznešené.
Mstíti se, odpláceti zlým za zlé — tomu učili fariseové:
»Oko za oko a zub za zub;« a tomu učí i divoši a konají to.
Ale Kristus Pán učil a činil jinak: »Milujte nepřátele své,«
přikazoval, »dobré čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se
za ty, kteří vám protivenství činí a utrhají vám; abyste byli
synové Otce svého, jenž jest v nebesích« (Mat. 5, 44—45).
Četl jsem v knize jedné, že v Mexiku bylo kdysi Španě
lovi jednomu těžce ublíženo jakýmsi člověkem. Španěl se za
přisáhl, že dříve neustane, až nepřítele vyhledá a pomstí se
mu. Vydal se hned na cestu; avšak na štěstí potkal se na cestě
se známým knězema když knězi prudce vypověděl, co zamýšlí,
kněz mu to rozmlouval: poukazoval na boží milosrdenství,
na povinnost odpouštěti, na příklad Krista. Španěl se vzpama
toval; a tu složil hned jinou přísahu, že neustane, až nepřítele
vyhledá a s ním se smíří. Vyhledal jej také a nalezl jej ve vč
zení, kde právě byl onen muž pro onen spáchaný zločin tres
tán. Usmířil se, odpustil mu a ještě všecky útraty zapravil.
Která z těch dvou přísah byla velkomyslná a šlechetná: prvá
či druhá?
II. Odpouštěti nepřátelům je skutek ke spáse nevyhnutelně
nutný.
Zde ovšem mohu se jen obrátiti k tomu, co Spasitel praví.
A Kristus Pán nejednou tuto povinnost určitě prohlásil.
»Slyšeli jste.« pravil kdysi, »že řečeno bylo: Milovati bu
deš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale já
pravím vám: Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám protivenství činí a
utrhají vám« (Mat. 5, 43—44).Zde, m. př., je přímý rozkaz: »Já
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pravím vám« — já, váš Spasitel, váš Bůh. Kdo by neodpouštěl,
mstil se, rušil by toto přikázaní.
A dále pravil Spasitel: »Jestliže odpustíte lidem hříchy je
jich, odpustíť i vám Otec váš nebeský hříchy vaše; pakli ne
odpustíte lidem, ani Otec váš neodpustí vám« (Mat. 6, 14—15).
A když se ho Petr výslovně tázal: »Pane, kolikrát zhřeší
proti mně bratr můj a odpustím jemu? Zdali do sedmikrát?«
Kristus Pán odpověděl: »Pravím tobě, ne do sedmikrát, ale až
do sedmdesátikrát sedmkrát« (Mat. 18, 21—22). To znamená:
vždycky. A aby tuto povinnost tím více zdůraznil, Kristus Pán '

připojil
sv. jestliže
evang.,
na jehožhned
koncikeseslovům
praví: těm
»Takpodobenství
i Otec můjdnešního
učiní vám,
neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.«
Ba takový důraz kladl Spasitel na odpuštění, že tuto po
vinnost pojal i, jak už jsem připomenul, do modlitby, které
nás naučil: »Otče náš«. Spasitel vložil do této modlitby vše,
co je nám nutno a zač máme prositi: království boží, plnění
vůle boží, chléb, odpuštění hříchů — ale k této prosbě přidal
zároveň i povinnost naší: »odpust nám, jakož i my odpouš
time.«

Hledte: odpouštěti těm, kteří nám ubližili, je ke spáse ne
vyhnutelně nutno. Tak prohlásil Spasitel. Bez plnění této po
vinnosti nedojdeme ani mv odpuštění. Buď odpuštění, nebo
zavržení. A kdybys se neustále modlil o boží milosrdenství,
ale nechtěl sám bližnímu, který ti ublížil, odpustiti, darmo se
modlíš: buď odpuštění, nebo zavržení. A kdybys na pokrmy
chudých rozdal veškeren statek svůj, nechtěl však bys odpus
titi bližnímu svému, nic ti to platno nebude: buď odpuštění,
nebo zavržení. A kdybys vydal pro víru i tělo své k spálení,
ale odpustiti bys bližnímu svému nechtěl, darmo jsi je vydal:
buď odpušiční, nebo zavržení. Tak je ta povinnost přísná.
Proto také, m. př., že tento skutek: odpouštěti nepřátelům,
je tak vznešený skutek lásky a spolu i tak přísně přikázaný
skutek, svatí odpouštívali i nejtěžší urážky, a to ochotně. Sv.
ap. Pavel píšev ep. ke Kor., co se jim děje od nepřátel zlého
a jak odplácejí: »Zlořečí nám i my dobrořečíme; rouhají se
nám a my se modlíme« (I. 4, 12—153).Sv. ap. Jakub byl v Jeru

salémě od židů s vrchu chrámusvržen a pak utloukán kamen
a kyji; a modlil se, jako se modlil Spasitel na kříži: »Otče, od
pust jim, neboť nevědí, co činí.« Sv. Štěpána příklad je až pří
liš znám, aby ho bylo třeba připomínati. Sv. Bernard, opat,
odepřel kdysi jakémusi muži přijetí do kláštera, a za to jej
tento muž udeřil ve tvář, a to tak prudce, že sv. Bernardovi
všecka tvář opuchla. Bratří jeho chtěli se na zlomyslníka vrh
nouti a splatiti mu podobně; ale sv. Bernard nedopustil toho
a pravil: »Třeba je jiným odpouštěti, neboť i nám Bůh tak
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často odpouští.« A tak bych mohl ze života svatých celou řadu
podobných příkladů uvésti.
III. Nyní však někdo namítne: je věru vznešená ctnost a
nutná ctnost, odpouštěti nepřátelům; ale konati ji je těžko.
Přiznávám, že to těžko; ale nemožno to není, nemožné
ho Pán Bůh nic nežádá. A já vám tedy dám návod, jak máte se
přiváděti k tomu, abyste odpouštělh.

1. V městě Kolossech byl za doby sv. ap. Pavla živ bohatý
a nábožný křesťan, jménem Filemon. Ten měl služebníka (otro
ka), jménem Onésima, který mu však
rchnul. Uprchlý

tento služebník zašel až do Říma a seznámilse zde se sv. ap.
Pavlem, který byl tehdy v Římě v žaláři. Sv. ap. Pavel ujal

se ho, vyučil a pokřtil.A pak pomýšlel sv. apoštol na to, aby
služebník uprchlý smířil se s pánem. Aby Filemona, ana, po
hnul ke smířlivosti a odpuštění (tehdy bylo pánům"dovoleno,
aby uprchlého otroka těžce, i na hrdle, trestali), dal sv. ap.

Pavel uprchlíkovi na Filemona list. krásný věru, jak jej prá

vě sv. ap. Pavel psáti dovedl, a v tom se za Onésima přimlouvá
a píše mezi jiným: »Pavel. vězeň Krista Ježíše, Filemonovi
milému ... Prosím tě za syna svého Onésima, kterého jsem
zase poslal k tobě. Přijmi ho. jako srdce mé. Já chtěl ho při
sobě zdržeti, aby mně posluhoval místo tebe ve vězeni, (které

trpím pro) evangelium: ale bez rady tvé nechtěl jsem ničeho
učiniti...
Protož, pak
máš-li
za tovaryše aneb
(druha),
jej
jako mne. Jestliže
ti vmne
něčemublížil,
P přijmiž
ti co dlu
žen, mněto přičti. Já, Pavel — psal jsem rukou svou — já za
platím. ať nedím tobě, žeť i ty sám sebe jsi mi dlužen. Tak,
bratře! občerstvi srdce mé. Důvěrnost maje ke tvému poslu
šenství, psal jsem tobě, věda, že i nad to, což pravím, učiníš.«
Dr. v Kr., kdyby k vám přišel nepřítel váš, který vám
ublížil, a donesl si tento list, psaný rukou svatou, rukou, která
pro evangelium Kristovo je ukována, rukou apoštolovou —
rozmýšleli byste se nepříteli odpustiti? Vč'ru, přímluva tohoto
velikého. svatého apoštola nemohla by u vás býti nadarmo,
jako nebyla nadarmo u Filemona, i kdyby běželo o největšího
vašeho nepřítele. A hleďte, někdo ještě neskonale větší, než
je ap. Pavel, a neskonale větší trpitel posílá nepřátele vaše
k vám: je to Kristus na kříži. Posílá nepřátele vaše k vám a
přimlouvá se a rozkazuje vám: »Milujte nepřátele své, dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí, modlete se za ty, kteří vám pro
tivenství činí a utrhají vám.« Chtěl by někdo z vás Spasitele
svého odmítnouti?

-2. Amyšlenku
mějte,
a pak samého
vám odpuštění
učte se pak
u Krista
na kříži.bude
Syn snadnější.
Boží a co
vše tu trpí! Jak hrozné rouhání, jak nesmírné bolesti! Kdyby
to byl pouhý člověk, bylo by to úžasné; ale je to Bůh, pán
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nebe i země, který vše to trpí. A tento trpící Spasitel modlí
se za nepřátele: »Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí;< a
k vám volá s kříže: »Příklad zajisté dal jsem vám. abyste,
jako já jsem učinil, i vy činili.« Chtěl by kdo z vás příklad
Kristův zamítati, chtěl by volati: Nepůjdu za tebou, Pane; po
msta má mi je milejší, než ty, který za mne trpíš a umíráaš?
Příklad Kristův mějte na mysli, a pak vám odpouštění
bude snadnější.
3. Sv. Karel Borrom. dostal kdysi list, ve kterém byli za
znamenáni největší jeho nepřátelé a utrhači a zrádci, kteří
mu zrovna ukládali o život. Sv.Karel list vzal a vhodil jej do
ohně a pravil: »Toto nechť je zápalná oběť, kterou přináším
Pánu. A nyní pojďme k oběti mše sv. a poděkujme Bohu za
to.« — Kristus Pán obětoval se za nás; jakou pak oběť my mu
přineseme? Přinesme oběť, kterou sám označil nám, když se
modlil na kříži za nepřátele: »Otče, odpust jim;« oběť, kterou
přinesl jako zápalnou oběť Pánu sv. Karel Borr.: odpustme
nepřátelům svým! To bude oběť Spasiteli milá; tak pozná
v nás své dobré učedniky.
Tuto myšlenku: oběť Spasiteli svému, mějte, a pak vám
odpuštění bude snadnější.
Hleďte, i to odpuštění, třeba se zdá těžké, může býti
snadné.
A proto, m. př., odpouštějte rádi! Nechť nemodlíte se na
darmo: »Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
vinníkům!« Nechť na všech vás vyplní se slova Páně: »Blaho
slavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou!« Amen.
TROJÍ DLUH, JENŽ NÁM NEBE UPÍRÁ.
„I rozhněvav se pán jeho, dal jej mučitelům
dokud by nezaplatil všeho dluhu.““ Mat. 18, 34.

»Rozhněvav se pán jeho, dal jej mučitelům, dokud by ne
zaplatil všeho dluhu.« Tak praví Kristus Pán o králi v podo
benství dnešního sv. evangelia. Podobenství toto týká se pa
trně soudu Božího na věčnosti, jak také vysvítá z dalších slov:
»Tak i Otec můj nebeský učiní vám.«
Ze slov uvedených: »dal jej mučitelům, dokud by neza
platil všeho dluhu« patrno, že jsou jisté povinnosti k bližní
mu, které musíme vyplniti, nemáme-li míti na věčnosti nebe
zavřeno, nemáme-li na věčnosti propadnouti trestu. Které
jsou tyto povinnosti?
Tři uvádím: 1. odpustiti těm, kteří nám ublížili; 2. na
vrátiti odcizený statek; 3. napraviti pohoršení.
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Kdo tyto tři povinnosti nevyplní, odešel na věčnost s dlu
hem, který mu nebe uzavře.
Budu tedy dnes o této trojí povinnosti mluviti.
ve

L. Odpouštěli musíme těm, kteří nám ublížil.

Je to naprosto nutné? Nelze se tomu přece nějak vy
hnouti? Vždyť nám mnohdykrát bližní ublíží velmi těžce a
všecka mysl se brání tomu, abychom mu odpustili!

Milí přátelé, jedna je tu odpověď: Kristus

to po

roučí. A sice určitě, bezvýjimečně to poroučí; tak určitě, že
zrovna přísným soudem hrozí tomu, kdo by nechtěl bližnímu
svému odpustiti. Máte to vysloveno právě v dnešním sv. evan
geliu. Král odpustil veliký dluh svému služebníku, ale tento
služebník nechtěl spoluslužebníku svému odpustiti dluh malý;
i rozhněvav se proto král, »dal jej mučitelům« — a »tak,«
praví Kristus, »i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neod
pustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.« A víte, že
Kristus Pán vložil tuto povinnost, odpouštěti bližnímu,i právě
do modlitby: »Odpusť nám, jakož i my odpouštíme našim vin
níkům.«

Tedy musíme

odpouštět. Nepřipouští se tu žádná vý

jimka. A což, když bližní mně příliš ublížil, 1 tehdy musím
odpustiti? Ano, i tehdy; slova Pánč: »tak 1 Otec můj nebeský
učiní vám, jestliže neodpustíte.« platí pro všecky, i největší
urážky. A což když mnoho a mnohokráte bližní mi ubližoval,
musím přece vždycky odpustiti? Áno, musím; o tom není žád
ná pochybnost. Víte, že tuto otázku i Petr položil Kristovi:
»Kolikrát zhřeší proli mně bratr můj a odpustím jemu? Zdali
do sedmikrát?« Řekl mu Pán: »Pravím tobě, ne do sedmikrát,
ale do sedmdesátikrát sedmkrát,« t. j. vždycky.
Je k tomu ovšem třeba jistého sebepřemahání, a mnohdy
velikého, aby člověk tako odpouštěl; ale, rozmilí v Kristu, mu
síme míti na pamětitoto troje: 1. Kristus to poruččil; 2. Kristus
nám dal sám toho příklad (i na kříži se modlil za své katany);
3. jak my odpouštíme, 1 nám bude odpuštěno.
Bližní tedy má právo od nás žádati, abychom mu odpus
tili. Když neodpustíme,je to dluh; a odejdeme-li s tímto dlu
hem na věčnost, bude i nám platiti slovo Panč: »Tak 1 Otec
můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý
bratru svému ze srdcí svých.« Proto právě každý dobrý a
zbožný křesťan vždy byl smířlivý a odpouštěl.. Jedním z nej
větších trpitelů, co kdy seděli na stolci apoštolském v Římě,
byl papež Pius VI. Známo je o něm, jak byl od nepřátel zajat
v Římě a odvlečen do Francie; nedbali jeho slabosti ani cho
roby, ale vlékli ho jako otroka do zajetí. Zde onemocněl ná
sledkem útrap na smrt a byl zaopatřen sv. svátostmi. Zaopa
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třoval jej arcibiskup Korintský, kardinál Spina. Když mu při
nesl nejsvětější Svátost, než mu ji podal, olázal se ho: zdali
odpouští všem svým nepřátelům? Chorv papež pohlédl vzhůru
a pak na kříž. který měl v ruce, a pravil: »Z celého srdce, z ce
lého srdce!« Hned, když byl zavlečen do Francie, žehnal svým
nepřátelům. a odpustil. i když umíral. Taková je naše povin
nost. Milí přátelé, hleďte i vy, abyste tento dluh bližnímu své
mu vždycky plnili!
II. Navrátiti musíme statek, jejž jsme odcizili.
Hned předem připomínám, že tím statkem rozumím ne

toliko hmotný majetek, ale také čest; a že tím odcizením
rozumím netoliko, jestli jsem komu co uzmul, ale jestli jsem
mu statek i poškodil aneb vůbec jakkoli bližního o něj při
pravil.

Tedy: hmotný majetek

musím navrátiti.

Z odcizeného majetku nesmím si nechati ani haléře. Ale což,
když neznám, komu jsem co odcizil: snad je jich mnoho, komu
jsem na majetku ublížil? Tedy se přičiň, abys vypátral. komu
jsi náhradou povinen; a nemůžeš-li naprosto vypátrati, zpo
vědník tě poučí, jak nahrazovati. — Ale což, kdybych se tím
ožebračil, když bych navrátil odcizený statek? Jsem nucen jej
navrátiti? Ano. jsem nucen; z odcizeného statku ani haléře
nesmíš podržeti! Sice jsi na věky ztracen; platilo by ti: »dal
jej mučitelům. dokud by nezaplatil všeho dluhu.« Ze života
sv. Konráda z Placencie se vykládá podobný příběh. Pochá
zel ze šlechtické rodiny a měl zbožnou manželku. V prvých do
bách hověl velice všem možným radovánkám, a zvláště rád se
zabýval honbou zvěře. Na honbě často pozoroval, že zvěř,
kterou měl již již uhoniti, zaběhla mu do houštiny, kam se ne
mohl nikdo dostati. Když se mu to jednoho dne zase stalo, roz
hodnul se krátce: zapálil houštinu, dílem aby ukrytou v ní
zvěř vyhnal, a dílem aby zničil tento úkryt zvěře pro bu
doucnost. Ale nešťastnou náhodou stal se veliký vítr a zapálil
se celý veliký les. Vše namáhání, plameny omeziti, bylo mar
no.Způsobena byla veliká škoda. Chycen byl v lese jakýsi
muž a odveden jako žhář a odsouzen k smrti. Konrád nedo
pustil, aby nevinný byl trestán. Sám se odebral k soudua vše
oznámil, a také prohlásil, že veškerou škodu nahradí. Prodal
také veškeren statek svůj a škodu nahradil; stal se však sám
téměř žebrákem. Nechtěl míti cizí škody na svém svědomí.
Tedy nutno je navrátiti odcizený statek. Odcizený statek
je dluh, se kterým nesmíš odejít na věčnost. A nemáš-li nyní
právě, čím bys nahradil, jsi-li tak úplně chud. že nemůžeš
hned v přítomné době poškozeného bližního odškodniti, mu
síš se přičiniti, abys tak učinil dle možnosti.
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Ale nejen statek hmotný, nýbrž i čest. Čest je maje
tek vzácný. Chudý člověk některý nemá, leč právě tu čest;
a vezmeš-li mu čest, uvedeš-li jej na příkladve zlou pověst,
vzal jsi mu zároveň i chléb, nebo člověka zlé pověsti každý se
střeží. Jestliže tedy někdo druhého připraví o čest, je povinen
mu ji zase
vrátiti;
je tosvému.
dluh, aNesplatíš-li
sice velký tohoto
dluh, který
po
vinen
splatiti
bližnímu
dluhu,je ode
jdeš-li s tímto dluhem na věčnost, což tě jiného může čekati,
než slova z evangelia: »Dal jej mučitelům, dokud by neza
platil všeho dluhu!«
III. Napraviti musíme pohoršení, jež jsme dali.
Pohoršení je jako vražda. Proto volá Spasitel: »Běda
světu pro pohoršení; běda člověku tomu, skrze něhož pohor
šení přichází! Kdož by pohoršil jedno z maličkých těchto, jenž
ve mně véří, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl kámen mlýn
ský na hrdlo jeho a on pohřížen byldo hlubokosti mořské«
(Mat. 18.).

Jestliže jsi tedy někoho pohoršil, to znamená: jestli jsi
slovem, příkladem svedl někoho od víry neb mravů, jsi nutně
ovinen pohoršeni své zase napraviti. Musíš zase slovem, pří
kladem hleděti jej obrátiti k dobrému; musíš se přičiniti ze
vší síly, abys všecko zlo, které jsi pohoršením způsobil, zase
urovnával. Je to práce těžká; ale Bůh ji žádá -—-je to dluh,
který musíš splatiti bližnímu svému! I kdybys snad při tom
měl trpěti -—snad úsměšky anebo cokoli jiného od jiných, -—
musíš pohoršení napraviti.
V životě sv. mučedníků máme
toho druhu příklad. V Persii rozšířeno bylo křesťanství, a také
královský jeden úředník, jménem Usthazades, byl křesťanem.
Perský král Sapor dal se však od pohanských kněží navésti a
křesťany počal pronásledovati. Onen královský úředník, aby
se udržel v královské přízni, zapřel také Krista a klaněl se
slunci. Jednání jeho způsobilo mnoho pohoršení u křesťanů.
Zajat byl v té době také biskup Simeon. Když byl veden do
žaláře, Usthazades stál právě u svého paláce, a viděl biskupa,
neboť byl veden mimo. Jsa dojat zjevem biskupa, padnul na
kolena, aby přijal od něho požehnání. Než biskup odvrátil se,
aby mu dal najevo bolest pro odpadlictví. A to se králov
skému úředníku nesmírně slitovalo: rozpomenul se také na
svůj čin a na pohoršení, které dal, a rozhodnul se, vše napra
viti. Rychle vešel ke králi a vyznal, že je křesťan a že již ne
bude víry své zapírati. Král se divil; pak přemlouval, hrozil, a
konečně ho odsoudil na smrt. Usthazades rád šel na smrt; a jen
o jedno prosil krále za své věrné služby: aby král vyhlásil, že
Usthazades umírá proto, že nechtěl zapírati Kristovu víru.
Tak chtěl napraviti své pohoršení. Skonal také rukou katovou.
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To je tedy trojí dluh, s kterým nikdo nesmí na věčnost
odejíti, nemá-li mu nebe býti zavřeno: odpustiti nepřátelům,
navráliti statek, napraviti pohoršení.
Nuže, zpytujte se všichni dnes, nemáte-li takového dluhu
na svém svědomí? Máte-li, rychle jej splaťte: odpusťte, na
hraďte, napravte! Neboť nevíte dne ani hodiny, nevíte, kdy
i s vámi
počne počtu
nebeský
klástidobře
počet.
Bůh dej.
abyste vši
chni
při onom
na Pán
věčnosti
obstáli!
Amen.
JAK SPLATITI DLUHY PÁNU BOHU SVÉMU.
„„Podobno jest království nebeské člověku králi,
který chtěl počet klásti se služebníky svými.

Anglický král Jindřich II. měl pokladníka nejvyššího,
jménem Štanleye, kterýž se potajmu dopouštěl mnoha ne
správnosti.
totiž době
ze státní
pokladní
peníze;Ale
bezpo
chyby mínil,Odcizoval
že v příhodné
zase vše
tam doplní.
jed
noho dne znenadání zavolal jej král a pravil mu přísným hla
sem: »Budeme nyní spolu počítati!<! Pokladník tolik se ulekl,
že se počal na celém těle chvěti a pak bez sebe svalil se k zemi.
Něco podobného vykládá se v podobenství dnešního sv.
evangelia: »Podobno jest království nebeské člověku králi,
kterýž chtěl počet klásti se služebníky svými.« Králem rozumí
se Bůh, služebníky rozumějí se lidé, a den, kdy se má Bohu
účet skládati, jest den smrti. Hned po smrti každý jest souzen;
tento soud je nesmírně vážný a přísný, poněvadž při něm sou
dí Pán vševědoucí a nejvýš spravedlivý. Běda tomu, kdo na
věčnost odchází s nějakým dluhem Pánu Bohu svému, to zna
mená, s nějakou vinou, s nějakým hříchem; nebo každá vina
je jako nějaký dluh u Boha. Je nešťastný!
o činiti, abychom nebyli pro dluhy, pro viny své na věč
nosti zavrženi“
Lehká odpověď: použijme času života, abychom vše srov
nali. Pane, poshov mi, a vše zaplatím tobě!
A jak splatiti můžeme dluhy Pánu Bohu svému?
Vyložím to v dnešní řeči své. Jeť to zajisté nejvýš důle
žito.
*

I. Splatitti dluhy Pánu Bohusvému můžeme

především

svatouzpovědí.

»Kdybychom sami sebe rozsuzovali,« praví sv. apoštol
Pavel, »nebyli bychom zajisté souzeni« (I. Kor. 11, 31).

Tímto

rozsuzovánímzde na světě rozumí se sv. zpověď. Kristus Pán
také ustanovil k tomu sv. zpověď, aby nám naše hříchy byly
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v ní odpuštěny: »Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim,
a kterým zadržíte, zadržány jsou,< tak pravil apoštolům; po
nechal úplně jejich rozsuzování odpouštění všelikého hříchu.
A tuto moc apoštolové odevzdali zase svým nástupcům, bisku
pům a kněžím, a tato moc trvá v církvi až dosud.
Jak snadný to prostředek. sv. zpověď, kterým můžeme
smazati dluhy Pánu Bohu svému! Kdyby bylo možno podob
ným způsobem smazávati penčžité dluhy, že totiž dlužník je
nom s lítostí by se vyznal věřiteli svému ze dluhu svého, jak
by lidé toho použivali! Používejme tedy hojně tohoto pro
středku, abychom smazávali viny své. Ovšem zpověď musí
býti řádná, má-li nám býti platna, to znamená, musí býti s ná
ležitou přípravou, s upřímnoulítostí a s opravdovým předse
vzetím konaná.
Vykládá se v životopise sv. Dominika, že za jeho času žila
v Římě žena jedna bezbožná, hříšná, jménem Benedikta. Sv.
Dominik důrazně ji napomínal, aby se odvrátila od zlých cest
svých. ale marně; nedala se ničím k polepšení pohnouti. Kdy
si však otřásl jí sen. Zdálo se jí, jako by viděla Ježíše Krista,
majícího v ruce velikou knihu. A v té knize zapsány byly vše
cky její zlé činy, a viděla, že listy Jsou úplně popsány, 0
vrchu až dolů. Spasitel pak přísně na ni pohleděl, že se všecka
zachvěla — a pak procitla. Ještě se chvěla a krůpěje potu vy
vstávaly jí na čele. Hned z rána spěchala ke sv. Dominikovi
a s lítostí a s pláčem vyznala se ze všech hříchů svých a došla
také svátostného rozhřešení. Ale nebyla tím upokojena; kniha
v ruce Spasitelově stále jí trvala v mysli. Modlívala se mnoho
a plakávala. Ale jednou měla zase sen: zase viděla Spasitele
svého s knihou v ruce, ale listy v knize byly již čisty a Spa
sitel jí pravil: »Viny tvé, Benedikto. jsou smazány; od ny
nějška zapisuj dotéto knihy dobré skutky a budeš za ně od
měněna na věčnosti.«
Hle, Benedikta smazala viny své upřímným pokáním.
I nám je to možno; „použijme tedy času života svého, abychom
nebyli nepřipraveni povoláni na věčnost!
II. Další prostředek ku smazání dluhů Pánu Bohu svému
jest: naprav, v čemjsi se provinil.
To patří ovšem již ke sv. zpovědi: že kdo dal pohoršení,
pohoršení má napraviti; kdo něco odcizil, odcizenou věc má
nahraditi; kdo koho pomluvil, pomluvu má odvolati. Ale já
tuto věc přece zvláště připomnám, poněvadž mnozí na ni za
pomínají.
Bez náhrady, bez napravení zlého nedojdeš odpuštění, leč
by ovšem náhrada byla úplně nemožná. Kdybys se i vyznal ve
sv. zpovědi na př. z krádeže: jestliže odcizenou vče, když mů
žeš, nenavrátíš, učiněnou škodu nenahradíš, nemáš hřích od
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puštěný, poněvadž s tou podmínkou se ti rozhřešení dává, že
škodu nahradíš.
Proto nemeškej nikdo, kdo takovou věc na svědomí má,
vše napraviti a urovnati! Hle, Zacheus: Když Kristus Pán jej
povolal, že v domějeho chce zůstati, Zacheus rychle se obrátil
k Pánu a řekl pak: »Aj, polovici statku svého, Pane, dám chu
dým: a oklamal-li jsem koho v čem, navrátím čtvernásob.«
Tak chtěl napraviti zlé, tak chtěl splatiti dluhy Pánu Bohu
svému.
Neodkládej nikdo napravování pomluvy, nebo krádeže
nebo pohoršení až ke konci života svého. Ke konci života už
to ztěžka bývá možno, ztěžka se také k tomu kdo odhodlává
— a pak bys odešel na věčnost s dluhem Pánu Bohu svému.
Jakým „pak způsobem chtěl bys potom při soudu na věčnosti
obstáti?
Lichvář jeden, který nashromáždil majetek svůj lichvou
a podvodem, povolal si, když onemocněl, kněze. Kněz věděl,
že na svědomí má cizí majetek, a proto upozorňoval lichváře,
že nutno jest vše napravili a nahraditi. Ale lichvář se bránil:
»Co bude potom z mých dětí?« Kněz vážně mu připomenul:
»Na spáse duše bude vám snad více záležeti, než na bohatství
rodiny?« Než. lichvář vše odmítl: Než bych vše vracel, raději
zůstanu tak; nechať se děje se mnou, co děje!« A nebyl s Pá
nem Bohem smířen. Odešel pak na věčnost s dluhem na svém
svědomí; jaký asi rozsudek zazněl mu na věčnosti?
ITI. Abychom splatili dluhy Pánu Bohu svému. buďme
k bližním svým milosrdni. Od Pána Boha žádáme milosrden
ství — sami je také prokazujme bližnímu. »Blahoslavení mi
losrdní.« pravil Kristus Pán, »neboť oni milosrdenství dojdou«

(Mat.5. 7). Předevšímovšemodpouštějme
bližnímu
svému, když nás urazil. Jeť to velmi důležité! Kristus

Pán to staví za podmínku, pod kterou nám naše hříchy budou
odpuštěny: vždvť víte, že nás učil modliti se: »Odpusť nám
naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům.« A v dneš
ním sv. evangeliu ukazuje Kristus Pán, jak Bůh pohlíží na člo
včka. který nechce odpustili bližnímu svému. Král, o němž
Vpodobenství se vykládá, odpustil veliký dluh služebníku své
mu. protože jej tento prosil. Ale služebník ten byl nedobrý;
spoluslužebníku svému nechtěl pak odpustiti ani maličkého
dloužku a kázal jej pro tuto maličkost (dle tehdejšího způso
bu a práva) dáti do vězení. Když se to kral dověděl. rozhně
val se a zavolav služebníka zlého, řekl mu: »Služebníče nešle
chetný, všechen dluh odpustil jsem tobě. neb jsi mne prosil;
zdaliž neměl jsi i ty se smilovati nad spoluslužebníkem svým,
jakož i já smiloval jsem se nad tebou?« A dal jej katům ku
trestání. »[akť,« dokládá Kristus Pán, »i Otec můj nebeský
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učiní vám, jestliže neodpuslíte jeden každý bratru svému ze
srdcí svých.«
Odpouštějme tedy, a bude nám odpuštěno!
Ze života sv. Gualberta se vykládá, že, když byl mladý,
zavraždil mu kdysi člověk jeden v hádce bratra. Gualbert
chtěl se na něm pomstitia chtěl jej taktéž usmrtiti. Potkal jej
jednoho dne — bylo to právě o Velikém pátku — na úzké
cestě mezi skalinami o samotě. Vytrhl dýku a kráčel proti ně
mu, aby jej usmrtil. Protivník neměl zbraně a viděl, že
je ztracen. V tom místě u cesty byl kříž a k tomu kříži se

tedy vrhl; objal jej a očekával smrtelnou ránu. Gualbert
ohlédl také na kříž a bylo mu, jako by Spasitel s výčit
kou mu pravil: Hle, já jsem nezničil nepřátel svých, ale modlil
jsem se za ně: Otče, odpusť jim! Neučiníš-li také tak, nebude
ani tobě odpuštěno. Gualbertus se zastavil a v srdci pocítil po
jednou velikou lítost. Klekl si vedle nepřítele svého ke kříži
a odpustil mu. Bůh mu pak dal zvláštní milosti; stal se zakla
datelem řádu a svatě skonal. Jeho památka se světí 12. čer
vence.
To jsou tedy způsoby, jimiž splatiti můžeme a máme dlu
hy Pánu Bohu svému: sv. zpověď, napravení zlého, milosrden
ství. Použijme těch způsobů! Nevolejme pouze, jako onen slu
žebník v dnešním sv. evangeliu: »Poshověj mi, Pane, a všecko
zaplatím tobě;« ale opravdu dluhy své Bohu splácejme, aby
chom na věčnosti soud měli lehký a šťastný. Amen.

BOJOVNÍCI KRISTOVI.
„Není bojování naše toliko proti télu...
proh knížatům a mocnostem.“*

ale

Efes. 6, 12.

V Písmě sv. na mnoha místech se praví, že život náš je bo
jování. Také sv. Pavel na konci svého života napsal k Tim.:
»Dobrý boj jsem bojoval.« Proti komu bojujeme? Proti tělu.
proti světu. Ičlo jinak žádá nežli duch, svět svádí od zákona
Kristova. Ale ještě horší nepřátele máme. Sv. ap. Pavel praví

v dnešní ep.: »Není bojování naše toliko proti tělu...

ale

proti knížatům a mocnostem.« Těmito knížaty a mocnostmi
rozumí sv. Pavel mocnosti pekelné. Těžký opravdu boj. A k to
mu přistupuje, že za nynější doby jest nám bojovati nejen za
sebe, ale i za samu víru, za samu církev Kristovu. Všade jsou
nyní nepřátelé Kristovy církve a víry, všade na církev a víru
mnozí útočí. Máme bojovati za sebe i za církev. Jak se ozbro
jiti v tomto velkém dvojím boji? Označím vám to dnes. Dobře

“
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si všimněte řeči mé, aby každý z vás mohl býti dobrým bojov
níkem Kristovým.
M
Roku 1872 byl vypovězen řád jesuitský z německéříše.
Opustiti musili své kláštery, svá sídla a uchýliti se do ciziny.
Věřící scházeli se k nim, aby se s nimi rozloučili. Také v městě
Koblenzu, kde měli ústav, sešlo se mnoho lidí k rozloučení;
přišli zvláště členové »mariánské družiny« — byl to spolek
mladých mužů, který měl za účel utvrzování ve víře — a při
šli až z daleka: z Cách, Bonnu, Kolína, Důisseldorfu, Elberfel
du, Mohuče, aby se rozloučili se svými duchovními vůdci. A tu
měl učený a zkušený kněz z řádu jesuitského, P. Stentrup,
k oněm mužům krásnou promluvu na rozloučenou. Pravil jim
mezi jiným: »Mariánská družina je spolek náboženský, aby se
údové zdokonalovali v křesťanském životě, ale také, aby se
z nich stali dobří bojovníci. Čas nynější je zlý a žádá dokona
lých bojovníků. Krátkými slovy označím, co každý dobrý bo

jovníkmá míti:jasnou hlavu, čisté srdce, pevnou
vůli...

To vám na rozloučenouvšem doporučuji.«

Krásná to opravdu slova! Jasná hlava, čisté srdce, pevná
vůle. To jsou vlastnosti, které každý křesťan má míti, aby
v tom bojování v životě obstál, aby také »dobrý boj bojoval, «
jako sv. ap. Pavel. A hleďte, pravěi sv. Pavel tytéž vlastnosti
doporučuje v dnešní sv. epištole: »Stůjtež tedy.« praví, »ma
jíce podpásaná bedra svá pravdou a oblečeni jsouce v pancíř
spravedlnosti a obuté majíce nohy přípravou evangelia. « Na
první pohled zdají se slova la těžká, ale jsou přece snadno vy
světlitelna. »Majíce podpásaná bedra pravdou,« je tolik, jako:
jasnou hlavu, co včřiti; »oblečení jsouce v pancíř spravedl
nosti« jest čisté srdce; »obuté nohy« jest pevná vůle následo
vati Krista.
1. Tedy předně: jasná hlava. Ne hlava plná pochybností
u víře, ne hlava plná zmatků a nevědomosti: jasná hlava! Mu
síme miti v hlavě úplně jasno ve víře Kristově. Můžeme to
míti. Základ víry naší Jest Kristus; dokázal nezvratně své
učení, slova jeho jsou věčná pravda. Co už nepřátel proti jeho
učení povstalo: povstávali mudrci pohanští a nevčrci, a jejic
nemoudrost už dávno zanikla, a Kristova víra trvá; vyplnilo
se, co sv. ap. Pavel praví: »Moudrost zajisté tohoto světa jest
bláznovstvím u Boha.« Povstávali kacíři a dosud povstávají, a
každý z nich chce se stavěti neomylným a chce opravovati
učení Páně — ale každékacířství za kratší neb delší dobu se
rozpadlo. Chtěli nevěrci Kristovu víru i zbraní a krví zničiti
— ale naplnilo se vždy o církvi Páně: ani brány pekelné jí
nepřemohou. — Můžeme tedy býti ve víře Kristově zcela bez
pečni, můžeme míti jasno v hlavě. A mějme tedy jasno v hla
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vě. Nepřipouštějme si do hlavy žádných námitek a poch
ností všelijakých mudrců tohoto světa, kteří jsou dlle slov
apoštolových blázni před Bohem. Čistou víru v hlavě mějme a
tak obstojíme v bojích světa, tak budeme dobrými bojovníky.

Když králi Franků Chlodvikovi vykládáno bylo ponejprv
umučení Pána Ježíše Krista, tu prý se tak rozhněval na ne
vděčný a zlý lid židovský, že zvolal: »Měl jsem já tam býti
se svými Franky, Já bych jim vše splatil!« M př., ta víra naše
a církev naše má nyní také mnoho nepřátel; a li ji také tupí,

jako židé tupili Krista, ti stíhají také posměškem
i jinak kaž
dého věrného vyznavače víry Kristovy; teď pravý křesťan aby
byl mnohdy mučedníkem. Nuže, my všem těm nynějším ne
přátelům Kristovým řádně splácejme: ale ne tak, jak chtěl
Chlodvik, zbraní a krví, ale veřejným jasným vyznáváním
o Kristu, jaké už onen setník pod křížem pronesl: »Jistě Syn
Boží byl tento!!« — Jasná budiž naše hlava ve včcech víry.
K tomu účelu o víře také rádi se poučujme, rádi poslouchejme
učení víry, rádi čtěme věroučné knihy!
2. Čisté srdce. Toť druhá vlastnost dobrého bojovníka. Kdo
má srdce plné hříchů, ten je chabým bojovníkem a snadno
klesá. Ze srdce vychází krev do celého těla a roznáší po celém
těle sílu; chabne-li srdce, že je stiženo něčím, chabne celé tělo.
A tak je 1 v ohledu duševním. Kdo má čisté srdce, nebojí se
žádných nepřátel své spásy, nebojí se ani žádných nepřátel
víry. »Odejdi, satane, nedám si čistotu vzíti: — tak odpovídá
pevně a rázně proti všelikému pokušení. A proti nepřátelům
víry s čistým srdcem beze strachu se postaví. Anglickému kar
dinálovi zbožnému Reginaldovi zvěstovali kdysi někteří přá
telé, že zlý král Jindřich VIII. chce ho usmrtiti; na to kardinál
usmál se a pravil: »Chce-li mne král usmrtiti, bude to tolik,
jako by mně chtěl svléci šaty, když jdu spat!« Čisté srdce je
beze strachu — čisté srdce dělá dobrého bojovníka.
3. Pevná vůle. Toť třetí vlastnost dobrého bojovníka. Tedy
ne abychom byli třtinami větrem se klátícími, abychom se dali
nakloniti Jednou k dobrému a po druhé ke zlému. Pevná vůle
musí zdobili naši duši, a pak ve všech bojích obstojíme.
Kdysi v Alžírsku postaven byl jakýsi voják nováček na
jisté místo na hlídku a dán mu rozkaz, aby s místa neodcházel,
dokud nebude vystřidán. Voják stal. Ale divnou náhodou na
něj zapomněli, a vystřídán byl až za 36 hodin. Lehko si po
myslíme, jak mu asi na tom nebezpečném místě (neboť byla
to doba bojů) bylo po celých těch 36 hodin. Sám generál byl
na to zvědav, i tázal se ho, nepociťoval-li chuť utéci? Ale vo
ják krátce odpověděl: »Byl mi dán rozkaz, abych zůstal, do
kud nebudu vystřídán a proto jsem zůstal.« To byl vpravdě
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dobrý voják: generál jej také odměnil a povýšil hned na de
sátníka.
Pevni buďme také i my ve svém postavení, které nám Bůh
určil, pevni buďme v bojování proti nepřátelům spásy a víry.
Nikdy neustupme ani o krok. Čiňme vždycky neústupně svoji
povinnost. Jsme také postaveni na tomto světě jako bojovníci
a jako hlídka vojenská — za sebe máme bojovati i za církev;
neustupme nikdy a pak zvílézime.
»Bratři! Bojování naše není toliko proti tělu a krvi, ale
proti knížatům a mocnostem.« praví sv. Pavel. Tedy těžké bo
jování. Ale kdo ty tři vlastnosti si osvojí, které jsem naznačil:
Jasnou hlavu, čisté srdce, pevnou vůli, ten bude bojovníkem
dobrým a obstojí, a také jemu bude za ty boje složena koruna
spravedlnosti na věčnosti. Amen.

Neděle dvacátádruhá po sv. Duchu.
O DUŠI LIDSKÉ.
„ Ukažte mi peníz daně.

Mat. 22, 19.

»Dávejle, co jest císařovo císaři, a co jest Božího, Bohu,«
praví Kr. Pán. Císaři dává se peníz daně; jaký pak peníz dává
se Bohu? Bůh iaké žádá od nás peníz; sv. Augustin praví:
»Právě jako císař žádá od svých poddaných peníz daně, tak
1vzdati?
Bůh jejŽ čeho
žádá.«je Který
tedyJaký
jest má
peníz,
udělán?
obrazjejž
na Bohu
sobě? máme ode
Peníze, jak známo, dělávaly se a dělají z různých látek.
Numa Pompilius dal prvé peníze raziti z obyčejného kovu;
staří císařové čínští a tatarští dali je dělati z jemného papíru:
Švédové z kůže; za nynější doby se razí ze zlata a stříbra. Z če
ho je tedy učiněn peníz, klerý máme Bohu odvésti? Jestliže
císařům a králům zlaté peníze se dávají, jaký je peníz pro
Boha? Zajisté velice drahocenný, vzácný. Ukáži vám jej
v dnešní řeči své.

+

Peníz, který máme Bohu dati, je naše duše.

UčenýPetr

Damiaaský praví: »[Dušelidská je nejdražší

peníz

Boží.« Tohoto peníze žádá od nás Bůh; zlata a stříbra Bůh ne
žádá. Kdyby někdo chtěl předstoupiti řed Boha a chtěl mu
podati příjemný dar, nechť přivede jako sv. Frant. Nav. zá

stup obrácených duší.
10-11-2
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Duše lidská peníz daně Boží. Uvažujme tedy o ní: z čeho
je utvořena, jak vypadá, jakou má cenu? »Ukažte mi peníz
daně,« pravil Kristus Pán; pohleďme na duši lidskou, peníz
daně Boží.
1. Z čehoje utvořena? V této otázce byly již proneseny mno

hé domněnky a báje. Heraklitus, mudrc pohanský, učil, že
duše lidská je výron hvězdného světla; Zeno mínil, že duše je
vnitřní oheň v těle lidském; Aristoteles, že duše lidská je stála
síla hybná v lidském těle; Demokritus, že prý duše lidská je
složena z prašku slunného; a jiní jinak. Zajímavo je ještě, jak
proslavený mudrc Plato učil o duši lidské; mínil, že prý při
tvoření duše Bůh si vedl jako nějaký mincmistr: z různých lá
tek prý je tvořil; jedny učinil ze zlata — to prý jsou duše
mocnářů, králů a cisařů: jiné prý učinil ze stříbra — prý duše
šlechticů: atd.; duše obyčejných měšťáků, řemeslníků, čeledí
nů jsou prý ze železa, mědě, olova. Věru se při těch názorech
hodí slova sv. Písma: »Moudrost tohoto světa je bláznovstvím
u Boha.«

Z čeho tedy je duše lidská? Víra naše nám na to odpovídá

jednoduše a krátce: z ničeho.
Bůh vdechl duši člověku.
A protože všecky duše jsou stejně od Boha vdechnuté, jsou
také všecky vespolek ste j né. Ať duše pána nebo služebníka,

ať boháče nebo chudáka, ať panovníka nebo poddaného —
všecky jsou si úplně stejny. A proč stejny? Proč tak je stvo
řil Bůh? Aby nikdo neměl příčiny dopouštěti se toho hříchu,
který je počátkem všech hříchů: pýchy! Aby neměl příčiny
volati: »Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé!«
To je tedy první pravda: duše lidská je z ničeho, je Bo
hem vdechnuta.
2. A nyní o druhé otázce: jak vypadá?
Císařové a králové dávají raziti do penízů svůj obraz;
jaký pak obraz má duše lidská vtisknutý? Má jaký obraz?
Má; má vtisknutý obra z Boží. Tak už v I. knize sv. Písma
je psáno: »Řekl (Bůh): Učiňme člověka k obrazu a podoben
ství svému .... a stvořil Bůh člověka k obrazu svému.«
Obraz Boží má na sobě duše lidská. Jak je vznešená, jak
je skvělá! Sv. Bonaventura praví: »U všech tvorů shledáváme
stopu Boží; u člověka však jediného skví se obraz Boží.« Bohu
žel, že mnozi lidé tento obraz Boží na své duši tolik znetvo
řují! Staří pohané mívali ve zvyku. že na své peníze razili
obraz různých divokých zvířat: vlků, lvů, divokých vepřů
atd., protože mívali tato zvířata v úctě a některá i za boh
uctívali. »Ukažte mi peníz daně,« volá k nám Kristus Pán; jak
vypadá vaše duše? Jaký máte dnes na ní obraz? Není snad na
tvé duši ohavný obraz pýchy či řeknu ptáka páva? nebo obraz
nestřídmého vlka, nebo obraz jakékoli ohavnosti spuštění? Jak
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divný obraz vtiskuje tak mnohý člověk duši své! Bude mocitak
ji odevzdati Bohu v den soudný? Bude se Bůh k takové duši
hlásiti? O pověstném králi tatarském Tamerlanu se vykládá,
že kdysi, když táhl Syrií, přiveden byl k němu jakýsi rolník:
že prý nalezl poklad, veliké množství zlatých peněz, a že tedy
ty peníze králi patří. Král se tázal, je-li na těch penězíchobraz
jeho nebo jeho otce? »Nikoli,« bylo mu odpověděno: »Jsou ve
směs na nich obrazy římských knížat.« »Tedy mi nepatří ,« od
větil Tamerlan, »nechci jich; kde nevidím svého obrazu, tam
neuznávám ani svůj poklad.« Co řekne Bůh o duších na věč
nosti, které nebudou míli jeho obrazu, ale obraz jinaký, zoha
vený“ »Zajisté pravím vám, neznám vás,« tak asi jim zazní;
»odejděte ode mne.«
3. A nyní třetí otázku: jakou má duše lidská cenu?
Cenu něčeho poznáváme, jak to kdo střeží, a jak to bedli
vě, když ztratí, hledá.
Jak střeží Bůh duši lidskou? Střeží ji vzácným strážcem,
andělem strážným: »Toto praví Hospodin: aj. já pošlu anděla
svého, kterýž by šel před tebou a ostříhal tebe na cestě a uvedl
tě na místo, které jsem připravil tobě.«
Člověk zbloudil; a tu Syn Boží sestoupil a hledal, hledal
dlouho, až na kříži nalezl. »Sčítej,« praví sv. Augustin, »sčítej
hodiny těch 33 let, co tvůj Spasitel v tomto údolí slzavém
k vůli tobě prožil, sčítej slzy, které plakal, sčítej slova, která
mluvil, sčítej krůpěje potu, které prolil, kroky, které učinil,
rány, které vytrpěl, trny, kterými byl zraněn, hřeby, kterými
byl sboden, kapky krve, které prolil, uvažuj o kříži, na kterém
visel, na kterém duši vypustil: to vše ti volá: ó, člověče, jak
drahá je tvá duše!
Ano, nesmírnou cenu má duše lidská: Syn Boží k vůli ní
stal se člověkem a krví svou ji vykoupil. »Chceš znáti cenu
duše své?« praví sv. Bernard, »tak drahá je jako krev Kris
tova.«
To jsou tedy 3 pravdy, které jsem vám chtěl dnes na pa
měť uvésti o duši lidské. »Ukažte mi peníz daně«: peníz daně
Boží. duše lidská, je učiněna z ničeho, vdechnuta Bohem; má
na sobě obraz Boží; má neskonalou cenu. Pamatujte na ty
pravdy a hleďte, abyste duši svou jednou věrně odevzdali Bo
hu. abyste naplnili, co praví Kristus Pán ve sv. evang.: »Dá
vejte. co jest Božího, Bohu!« Amen.
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O POKUŠENÍ.
„Co mne pokoušíte, pokrytei?:“ Mat.22,18.

Fariscové pokoušeli Pána Ježíše Krista. Chtěli z něho vy
lákati něco, proč by jej mohli snad kárati anebo obžalovati.
Ale také od ďábla byl Kristus Pán kdysi pokoušen. Na neděli
I. v postě čte se o tom v evang.: kterak pokoušen byl, aby si
učinil z kamení chléb, aby spustil se s vrchu chrámu, aby se
klančl pokušiteli ďáblovi.
M. př., také my býváme pokoušeni: v tom smyslu pokou
šeni, že býváme svádění ke zlému. Tělo, svět i ďábel nás stále
pokouší. Máme to věru mocné bojování, a dobře měl zbožný
Job. když pravil: »Bojování jest život člověka na zemi« (7, 1).
Bude tedy dobře, když na to pokušeni blíže se ohlédneme. Po
ložím si dnes dvě otázky: 1. Můžeme-li se na světě pokušení
vyhnouti? 2. Nemůžeme-li. jakých zbraní proti němuužívati?
*

I. WMůžeme-lise na světě pokušení vyhnouti? Na tu otázku

hned předem odpovídám: nemůžeme. Pokušení je všude.
1. Všude tělo. A to nás svádí; má mnoho náklonností a ná
ruživostí zlých. Kamkoli jdeme, všude tyto náruživosti jdou
s námi. Vykládá se o jednom poustevníku, že byl živ na poušti
ještě s jinými bratry poustevníky. Ale často upadal do velké
ho hněvu a hněvem se prohřešoval. [ myslil, že jsou tím vinni
jeho soudruzi a umínil si, že je opustí. Odešel od nich daleko
do úplné samoty. Vyhledal si jeskyni a v té se usadil. Hned
prvního večera šel si se džbánem pro vodu k dosti vzdálenému
pramenu. Nabral vody a donesl do poustevny. Postavil džbán
do kouta. ale džbán se převrhl a voda vytekla. Neříkal nic,
vzal džbán a šel znova pro vodu; cesta byla mu však dosti už
obtížná. Vodu donesl. džbán postavil, ale zase se mu džbán pře
vrhl a voda vytekla. Už mu to bylo nemilé; ale přece Ještě je
denkrát šel si pro vodu. Donesl džbán, zase jej postavil, ale
zase se mu převrhl. A tu se poustevník tak rozhněval, že džbán
uchopil a praštil jím o zem, takže se na kousky roztloukl. Po
chvili poustevník zchladl; a tu zahanben sám si přiznal, že pří
činu svého hříšného hněvu nemůže hledati v jiných lidech, alc
sám v sobě; že kdybyi sebe více byl od jiných odloučen, pře
ce náruživosti své si vždycky s sebounese. [ vrátil se zase mezi
ostatní bratry a přičinil se pak, aby překonal svou náruživost.
— Všude tělo s námi, všude tedy pokušení. Vykládá se i o mno
hých svatých. že byli staří a nemocí vyčerpaní, a ještě byli

pokoušenináruživoslmi tělesnými.

2. Všude je svět. Na světě právě žijeme. Ale všude svět
také pokouší. Ať je kdo živ v paláci bohatém — svět jej volá
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a láká ke zlému; ať je kdo živ v chaloupce maličké a chudé —
i takového svět laká ke hříchu. Vidíme, že světskému poku
šení a lákání podléhají boháči i chudí, vznešení i prostí; ba
i do samoty kdyby někdo odešel, ještě tam za ním svět volá
alespoň upomínkami. Vykládá se o velikém světci sv. Jerony
movi, že, aby unikl pokušení světa, odebral se do samoty na
poušť. Nosil hrubý oděv, živ byl v přísném postu a pracoval
stále v potu tváře své. A hle, ani tu neměl pokoje od světa.
Neustále se mu stavěly na oči obrazy toho, co kdy ve světě vi
děl a co lákalo ke zlému. Aby se toho zbavil, vykládá, že
mnohdykrát vrhl se k nohám Ukřižovaného a slzami je skrá
pěl a prosil, aby Pán zbavil ho tohoto pokušení. Hledte, i na
poušť ještě doléhá volání světa.
3. Ďábel je všude. Sv. apoštol Petr praví, že ďábel obchá
zí jako lev řvoucí, hledaje, koho by pohltil. Nikde mu nemů
žeme uniknouti. Odvážil se i na samého Ježíše Krista — od
važuje se a odváží se i na každého člověka.
Nemůžeme tedy pokušení, dokud jsme na světě, uniknouti.
II. A když nemůžeme, nastává druhá otázka: jakým zbra
němi proti pokušení bojovati, abychom obstáli?
Máme krásné zbraně, mocné zbraně.

1. Především

pamatujme

vždy a všude, že

Bůh je při nás, že nás vidí a že nás bude souditi. Vážná

vzpomínka na Boha přítomného mnoho lidí už uchránila před
zlým a každému dobře smýšlejícímu dává sílu k boji proti vše
likému pokušení. Vykládá se o velikém císaři Napoleonu L.,
jakým způsobem dovedl vojáky povzbuditi a nadchnouti k boji
proti jakémukoliv nepříteli. Když konal někdy vojenskou
přehlídku, zavolal si napřed k sobě plukovniky a tázal se jich,
jestli v jich pluku nějaký voják se vyznamenal v některých
bitvách, snad v bitvě u Abukiru, nebo u Jeny, nebo u Slavko
va. Vyptal se řádně na toho vojáka, jak si počínal, a když
byla veřejná přehlídka, tu u každého pluku přímo zajel k ono
mu vojáku, o kterém byl dostal zprávu pochvalnou, a řekl mu:
»Tys byl u Abukiru. nebo u Jeny, nebo vůbec kde byl; já
jsem tě tam viděl, bojoval jsi statečně, to a to jsi dokázal —
bravo, jsi od dneška hejtmanem! — Vojáci byli vždy nadšeni,
neboť myslili, že císař každého vidí, a bojovali pak nadšeně
jako Ivi. M. př., co císař Napoleon jen předstíral, že je v bo
jích vidí, to od Boha nám skutečně se děje: Pán Bůh všude
je při nás, všude nás opravdu vidí; když tuto myšlenku bu
deme míti vždy a stále na mysli, budeme miti také nadšenost,
abychom bojovali proti všemu pokušení.

2. Ale mocnější ještě zbraně máme: modlitbu
a
nejsv. Svátost
oltářní. Modlemese! Apoštolové pla
vili se kdysi s Pánem na jezeře a velká bouře se stala, takže
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se lodička přikrývala vlnami. Rychle volali: »Pane, zachovej
nás, hyneme!« A Pán utišil bouři. Tak také my čiňme v bouři
pokušení: modleme se a ani nás Pán neopustí. — Přijímejme
často a hodně nejsv. Svátost Oltařní! Toť je chléb života: »Kdo
jí chléb tento, živ bude na věky,« praví sám Kristus Pán, a do
dává: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm.« Když Kristus Pán přebývá v nás, jak pak bychom
mohli podlehnouti v boji proti pokušení?

3. Hned s počátku pokušení odpírejme. Malá

jiskra snadno se uhasi, ale velký oheň už ztěžka. A proto po
kušení každé hned s počátku potlačme. Běda tomu, kdo se tím
pravidlem neřídí, kdo v myšlenkách neb při řečech anebo při
čemkoli, co ho svádí, setrvává! Sotva obstojí. A proto vždy
mějme na paměti, kterak Kristus Pán odbyl ďábla, kdyžjej
vybízel, aby se mu klaněl: »Odejdi, satane!« — Odejdi, zlá
myšlenko, odejdi, zlá žadosti, odejdi, satane! A rychle utíkej
te se pod ochranu Boží, pod ochranu Matky Páně a sv. anděla
strážného.

4. Varujme

se zlé příležitosti.

Příležitostdělá

zloděje. Nespoléhejme nikdy na to, že jsme dosti silní a ve zlé
příležitosti pokušení odoláme. »Snáze jest vzkřísiti mrtvého,«
praví sv. Bernard, »než v mocné zlé příležitosti nepadnouti do
hříchu.«

Takovými tedy zbraněmi bojujme proti pokušení. Ale
čiňme to bedlivě, ano i k takovýmto bojům je potřeba cviku.
Bojujme dobrý boj, abychom také my obdrželi jedenkráte od
měnu na věčnosti! Amen.
JAK DOSUD MNOZÍ POKOUŠEJÍ BOHA.
„Co mne pokoušíte, pokrytei?“ Mat. 22,18.

Ke Kristu Pánu přišli fariseové, aby ho pokoušeli. A ne
bylo to ponejprv, co se tak stalo; i jindy pokoušeli Pána —
vzpomeňte na př. na událost, která se čte o neděli XVII. po
sv. Duchu: kterak přistoupil ke Kristu Pánu jeden zákona uči
tel a pokoušeje ho, tázal se, které jest největší přikázání v zá
koně. Také ďábel pokoušel Krista — a Bohužel, nutno vyznati.

že až dosud mnozí lidé pokoušejí Boha!

Je v tom veliká slepota a veliké zlo, když kdo se odva
žuje Boha pokoušeli. Upozorním vás dnes pro vaši výstrahu
na některé případy takového pokušení.
*

I. Boha pokoušejí především lidé, kteří sami se mic nepřičt
ňují a chtějí, aby Bůh jim všecko potřebné dával sám.
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K zachování života potřebujeme chléb. Bůh
poručil: »V potutváři své jísti budeš chléb svůj,« to znamená:
chléb si budeš vydělávati prací. Ale jsou i takoví lidé, kteří
míní, že dostačí, když budou Boha o chléb prositi a při tom nic

nepracují. To je pokoušení Boha. To je zrovna tak, jako když
ďábel pokoušel Krista a pravil: »Jsi-li Syn Boží, rci, ať ka
mení toto chlebové jsou.« Takoví lidé lenošní a pohodlnítaké
chtějí, aby jim Bůh z kamení udělal chléb, aby jim dával

chléb z ničeho.
Pracovati musíš! Člověče, přičiň se, a Bůh ti požehná. Pra
coval i sv. Josef, který byl opatrovníkem božského dítka —
Bůh mu nečinil z kamení chlebů. Lenost Bůh podporovati ni
kdy nebude.
Vykládá se ze života papeže Lva X., že kdysi podal mu
jeden alchymista spis, ve kterém sdílel papeži, že se mu poda
řilo nalézti způsob, jak možno dělati zlato. Tento alchymista
byl pokrylec; myslil, když papež o tom zví, že jej povolá a že
mu. bude hojně platiti, a on, alchymista. že se bude míti poho
dlně dobře. Ale mýlil se. Papež spis přečetl a ovšem prohlédl

jeho úmysly. Poslal mu velký a prázdný pytel a vzkázal mu:
»Jelikož tedy umíš dělati zlato, není ti ničeho více třeba, než
velkého pytle, do něhož bys mohl své zlato ukládati.«
Tomuto alchymistovi mnozí by se podobali. Chtějí jen
k Bohu vysílati prosby a při tom pohodlně bez práce žíti. To
je pokoušení Boha. »Modli se a pracuj« — tak zní křesťanské
pravidlo.
Týká se však tato věc nejen chleba, ale i jiných věcí. Ně

kdo na př. těžce

onemocní;

a jsou takoví lidé, že ne

mocného nechají beze vší pomoci a zase chtějí jen, aby sám
Bůh pomohl. »Člověče, přičiň se,« platí i zde. Rozumí se ovšem.
že máme v Boha doufati, Boha prositi; ale také máme použíti
prostředků, které Bůh k léčení nám dal. I léky stvořil Bůh;
a svaté Písmo výslovně praví: »Cti lékaře pro potřebu, nebo
i jej stvořil Nejvyšší«, (Sir. 38, 1).
II. Druhý způsob pokoušení Boha je ten: mnozí se vydávají
dobrovolně v nebezpečí těla a duše, a chtějí, aby Bůh je ochránil
a zachoval.

Je to totéž, jako když ďábel postavilKrista na vrch jeru
salemského chrámu a řekl mu: >Jsi-li Syn Boží, spusť se dolů:
nebo psáno jest: Andělům svým přikázal o tobě a na ruce
uchopí tebe, abys snad o kámen nohy své neurazil.« Kristus
odbyl ďábla: »Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.« Ale
mnozí lidé pokoušejí tak Pána Boha. Vydávají se dobrovolně
a zbytečně v místa úplně nebezpečná a chtějí, aby je Bůh zá
zračně chránil; otravují si nestřídmostí a jinými nectnostmi
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zdraví a prosí, aby Bůh jim zdraví zachoval. To je pokoušení
Boha.

Leč nejen v tělesném ohledu to platí, nýbrž i v duševním.
Co lidí vydává se v nebezpečí zkázy: nevěry, nemravů — a
chtějí, aby Bůh je v dobrém zachoval! Co lidí na př. odbírá
noviny neb knihy, ve kterých se tupí víra; a myslí při tom,
že Bůh jim víru zachovává. Co lidí čítá knihy nemravné a
myslí, že se přece uchovají čistí. »Kdo miluje nebezpečenství,«
praví svaté Písmo, »zahyne v něm« (Sir. 3, 27). Bůh zázraků
takovým lidem činiti nebude.
III. Třetí druh lidí, kteří pokoušejí Boha, je ten: mnozí bez
božně žijí, a chtějí od Boha doufati, že budou míli svatou smrt.

Takových lidí je nesmírně mnoho. V životě klaní se ďáblu
a ve smrti na obrat chtějí býti svatými; v životě bojují proti
Bohu a ve smrti chtějí na obrat býti věrnými dítkami Božími.
Takového něco byl by vpravdě zázrak.
Ke sv. opatu Nilovi sešli se jedenkráte velmi mnozí ze
všech stavů, aby se od něho poučili. Mezi nimi byli četní ta
koví, o kterých mluvím: bezbožně žili a přece doufali od Boha
ve šťastnou smrt. Sv. opat podal jednomu učenému
z nich kni
hu, aby něco k poučení přečetl. Ten četl; a došel také k místu,
kde bylo psáno, že při neskonalé spravedlnosti Boží z deseti
tisíc duší sotva jedna dojde spásy. Toto místo všecky zarazilo.
»Nikoli!« volali, »to je lež! Kdo to psal, je kacíř. Což pak
jsme nadarmo přijali křest? Nadarmo pro nás umřel Kristus“«
Sv. opat je nechal klidně domluviti a pak pravil: »Není to
kacířství. Vzpomeňte, že podobně učí i sv. Písmo a sv. otcové.«
Sv. Písmo vpravdě uči, že »mnoho je povolaných, ale málo
vyvolených,« a že »těsná je brána a úzká cesta, která vede
k životu, a málo je těch, kteří ji nalézají.« Ale sv. Písmo také

vykládá,proč tak málo lidí dochází spásy. Vši
—chni
jsou
pozváni
knebeské
hostině
alevčas
života
velm
mnozí se vymlouvají, nechtějí jíti, to jest zbožně žíti; a praví
o nich Pán: »Pravím pak vám, že žádný z mužů těch, kteří

pozváni byli, neokusí večeře mé« (Luk. 14, 24). Na bezbožný

život nenásleduje svatá smrt. Bůh ovšem ukázal někdy div
svého milosrdenství, na příklad u kajícího lotra na kříži, že
v poslední hodince člověk došel milosti; ale v takový zázrak
pro sebe doufati znamená pokoušeti Boha.
Ze života opata Arsenia se vykládá, že když kdysi byl ve
svém příbytku, slyšel pojednou hlas: »Pojď, Arseni, a viz!«
Arsenius vyšel a uviděl člověka, který sekal dříví. Když měl
notný svazek, chtěl si je naložiti na rámě a odnésti; ale nemohl
svazku unésti. I šel, vzal sekeru, a nasekal znova dříví a vše
cko k onomu svazku ještě přiložil; a pak znova se pokoušel,
svazek naložiti na rámě. Ovšem, to bylo tím méně možno. I šel
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a zase nové dříví sekal a přikládal. Opat Arsenius si pravil:
»Toť blázen!«<Ale hlas uslyšel, jenž mu pravil: »Tak jednají
mnozí lidé. Hromadí hřích na hřích, zlo na zlo, a doufají, že
s tím dojdou do věčné spásy; zatím je to strhne do věčné
záhuby.«
Doufati ve svatou smrt, když člověk bezbožně žije, je po
koušeti Boha!
Tři příklady jsem vam uvedl, jak Bůh bývá nejobyčej
něji pokoušen: nepřičiňují se a chtějí, aby Bůh sám vše dával:
vydávají se dobrovolně v nebezpečí a chtějí, aby Bůh sám
ochraňoval; bezbožně žijí a chtějí, aby Bůh jim dal svatou
smrt.

Drazí
v Kristu,
varujte
se takového
pokoušení
Je
v tom
hrozná
slepota,
ale také
veliké zlo.
Přičiňte Boha!
se vždy
sami ze vší síly, abyste si vydělali chléb, ochránili duši, při
pravili šťastnou smrt; a Boha při tom proste: Bůh je všemo
houcí, a kde nestačí vaše síla, podle dobroty své přispěje vám.
A tak i vám se naplní krásné naše rčení: »Člověče, přičiň se
a Bůh ti požehná.« Amen.
O PRAVDOMLUVNOSTI.
„Mistře, víme, že pravdomluvný jsi.
Mat. 22, 16.

»Mistře,víme, že pravdomluvný jsi« tak pravili fariseové
ke Kristu Pánu. Jak krásná to chvála, kterou podali sami
úhlavní nepřátelé Pánu Ježíši!
Ježíš Kristus pravdomluvný! Kristus Pán jest naším uči
telem, mistrem a vzorem; proto i my máme býti pravdomluvni.
Než bohužel, pravdomluvnost za nynější doby velice jest
vzácna, velice mizí. Přemnoho jest lidí na světě, kteří bez
ostychu lhou, kde se jim naskytne příležitost a žádá to snad
jejich časový prospěch, bližního klamou, podvádějí, mnozí
uprou i to, co před hodinou byli tvrdili. Málo věru jest na
světě těch, kterým bychom mohli plným právem říci: Příteli,
víme, že pravdomluvný jsi.
Abyste, rozmilí v Kristu, pravdomluvnost si zamilovali,
ukáži vám dnes:

1.kterak jest Bohem přikázána,
2 kterak jest krásna.
*e

1. Pravdomluvnost jest Bohempřikázána.

V osmém přikázání nařizuje Bůh: »Nepromluvíš
křivého svědectví«;
z čehožvyplývá patrně povinnost,

vždy mluviti pravdu. V knize Přísloví jest napsáno: »Ohav
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ností jsou Hospodinu rtové Iživí: ale ti, kteří věrně činí, líbí

se jemu« (12,22).Bůh nazývá se věčnou

pravdou;

»od

národu až do národu pravda jeho« (žalm 99, 5). Kristus Pán
pak vybízí: »Buďte dokonalí jako i Otec váš nebeský doko
nalý jest« (Mat. 5, 48), z čehož zjevně vyplývá, že máme býti
i pravdomluvni. Kdo lže, nemá na sobě obrazu Božího, ale po
doben jest ďáblu, jehož nazývá Kristus Pán lhářem a otcem
lži (Jan 8, 44).

Kristus

Pán o soběpraví: »Já jsem cesta, pravda

adectví
život«
(an o 3,p 18);
tá
vydal
ravdě«

jsem
abych jest,
svě
(Jan
18,na
37).svět
»Řečpřišel,
vaše budiž:
jest, ne, ne: což nad to více jest, od zlého jest« (Mat. 5, 37).
Sv. apoštol Pavel připomíná: »Mluvte pravdu jeden každý
s bližním svým« (Efes. 4, 25).

Hle, pravdomluvnost určitě jest Bohem přikázána.
2. Pravdomluvnost jest vehce krásná.
Není krásnější ozdoby člověka, jako když jest upřímný

v řeči.

Copak se nám u malých dítek tak líbí? Že jsou upřímny,
že vše poví, jak se co má. Dítě, které již lže, jest nám odpor
no; které však pravdu mluví, jest nám milo.
Vypravuje se o slavném presidentu amerických Spoje
ných států, Jiřím Washingtonu, že když byl dítětem šestile
tým, dostal jedenkráte darem malou sekyrku, kterou oseká
val vše, co se mu nahodilo. Jedenkráte osekal v zahradě krás
nou třešní, kterou otec jeho obzvláště bedlivě ošetřoval. Otec,
když uzřel zničený stromek, rozhněval se velice a tázal se
přísně: kdo to učinil? Nikdo však nemohl pověděti. Vtom při
cházel malý Jiří, maje sekyrku v ruce. Otec ihned tušil, kdo
jest vinníkem, a otázal se přísně: »Jiří, nevíš, kdo mi osekal
tento vzácný stromek ?« Chlapec se zarazil a zachvěl; ale pak
zkroušeně odvětil: »Otče. nemohu lháti; ty víš, že lháti ne
mohu — já jsem to učinil« — »Pojď, mé dítě zlaté, v mou
náruč,« pravil otec a synáčka upřímně líbal, »neboť nahradil
jsi mi svou upřímností tisíckráte škodu, kterou jsi mi učinil
na tomto stromku. Pravdomluvnost je vzácnější a cennější,
než tisíc takových stromků.«
Hle, pravdomluvnost tak velice krášlí každé dítě. Co však
platí o dětech, platnostmá také o dospělých. »Nebudete-li jako
maličká pacholata,c pravil Kristus Pán, »nevejdete do krá
lovství nebeského« (Mat. 18, 3).

Proto také prvotní křesťané přísně byli pravdomluvni;
lhářů mezi nimi nebylo, ani podvodníků, a kdyby se byl vy
skytl jaký, byl vyobcován ze společnosti církevní.
Raději i mučiti se dali, raději i smrt podstoupili, než by
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byli selhali. Kolik krásných příkladů toho máme v dějinách
svatých mučedníků!
Za císaře pohanského Maximiana vysláni byli jedenkráte
vojáci, aby vyhledali Nikodemského biskupa Antima, kterýž
měl býti pro víru v Krista umučen. Vojáci dlouho hledali, ale
nenalézali. Konečně přišli kteréhosi dne do domu, kde Antimus
bydlel. Biskup přijal je velice vlídně a pohostil je; oni však
ho neznali. I tázali se ho po obědě, nevi-li, kde jest biskup
Antimus, že ho hledají, aby jej zajali a zavedli k mučednické
smrti. Biskup zcela upřímně jim odpověděl: »Já jsem Antimus,
kterého hledáte; učiňte se mnou, jak máte poručeno.« Vojáci
se zděsili těchto slov; z vděčnosti za „pohoštění a vlídnost
chtěli jej zachrániti, a nabízeli se mu, že jej propustí: »Ne
bude nám těžko,« pravili, »oklamati mocnáře; řekneme, že
jsme tě nemohli nalézti.« — »Nikoliv,« odvětil vážně sv. bi
skup, »byla by to lež a lží nechci uhájiti svého života.« Šel
s nimi dobrovolně a také byl umučen. Jak dojemnýto příklad
pravdomluvnosti!
Ze života sv. Jana Kancia vykládá se až podivuhodný pří
klad pravdomluvnosti. Putoval kdysi do Říma a na cestě byl
přepadenlotry, kteří jej obrali o vše, co měl. Na konec se ho
tázali, má-li ještě co u sebe; sv. Jan odvětil, že nemá již ni
čeho. Kráčel dále, po chvíli však se rozpomenul, že má zašito
v šatě několik zlatých, na které prvebyl zapomněl. Maje za to,

že
dopustillži,
rychle sese,
vrátila
a uká
zalse
jim,
co má, osvědčuje
že na loupežníky
ony skryté vyhledal,
peníze prve
byl
nevzpomenul. Loupežníci byli velice překvapeni touto prav
domluvností; byli také dojati a vrátili sv. Janovi vše, co mu
byli prve uloupili.
Lháře každý se štítí, ale člověka pravdomluvného každý
si váží a každý s ním rád obcuje. A kdyby i kdo pochybil, do
kud je pravdomluvný, jest vždy naděje, že se polepší.
A proto zamilujte si, přátelé drazí, tuto krásnou ctnost,
pravdomluvnost! Neposkvrňujte nikdy lží svých úst, ale při

čiňte se, aby se i o vás vždy mohlo říci, co pravili fariseové
o Kristu Pánu: Víme, že pravdomluvný jsi. Amen.
O LŽI.
„Mistře, víme, že pravdomluvný jsi,
Mat. 22, 16.

»Mistře,víme, že pravdomluvnýjsi.« Jak krásná to chvála,
kterou vydali Pánu Ježíši Kristu sami nepřátelé jeho,
fariseové!
Ježíš Kristus pravdomluvný! Kristus Pán jest naším učite
lem a vzorem, a proto i my máme vždy býti pravdomluvní,
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1 my máme býti spravedliví vždycky ve svých řečech. Staří
křesťané tak byli; nikdo si nikdy nedovolil žádné lži, a raději
každý i zlé snášel, ba i život svůj ztratil, než by byl selhal.
Ale nyní — jak velmi jest v této příčiněsmutno! Za nynější

doby skoro nikdo o pravdu se hrubě nestará; kde toho žádá
rospěch jeho, lže, podvádí, popírá — upře třeba i to, co před
hodinou byl tvrdil, a věru o málo kom dosud bychom mohli
říci: Příteli, křesťane, vime, že pravdomluvný jsi.
Abyste vy, drazí farnici, této lži, té nepoctivosti ve svých
řečech se chránili, chci vám ukázati, jak lež

1.velmi jest Bohu protivná,

2 námškodlivá.

*

I. Lež jest velmi Bohu protivná.
To plyne už z toho, že Bůh sám jest věčná pravda, že Bůh

sám jest vždycky nejvýš pravdivý.
be“
B, 44).

nazývá se v Písmě svatém lhářem a otcem lži (Jan
Kristus Pán pravil kdysi: »Buďtež dokonalí, jako i Otec
váš nebeský dokonalý jest« (Mat. 5, 48); a kdo lže, ten věru
podobá se spíše ďáblu, jak byl Kristus Pán vyčítal fariseům:
»Vy z otce ďábla jste a žádosti otce svého chcete činiti. Ten
byl vražedník od počátku, a nestál v pravdě; neb pravdy
v něm není« (Jan 8, 44). A takový člověk, ďablu podobný, jest
ovšem ohavností před Bohem.
Ode lži Bůh nikdy neosvobozuje. Některá přikázání ně
kdy nás nezavazují; na př. 3. přikázání Boží: »Pomni, abys
den sváteční světil,« zakazuje všelikou služební práci —-ale
kdvž jest toho nutná potřeba. na př. když vypukne požár, vol
no jest i těžkou práci konati: 4. přikázání Boží poroučí, abv
chom poslouchali svých rodičů, ale když by rodiče něco zlého
dítkám poroučeli, nejsou dítky povinny jich poslechnouti; 5.
přikazání Boží zní: »Nezabiješ« — ale ve válce, anebo ve vlast
ní obraně. anebo když vrchnost někoho trestá smrtí dle prá
va, i toto přikázání jest uvolněno. Ale ode lži nejsme nikdy
osvobozeni. Lež je vždy hříšná, vždy ohavná před Bohem, ja
kož praví Písmo sv.: »Ohavností jsou Hospodinu rtové Iživí.«
(Přísl. 12, 22).

Proto také svatí vždy lži úsilovně a úzkostlivě se chránili.
Za starých časů, kdy křesťané byli pronásledováni od poha
nů, mnohý křesťan mohl se jedinými slovy: »Nejsem křesťan«
zachrániti od hrozné smrti mučednické; ale než bybyl selhal,
raději podstoupil smrt.
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Za času revoluce francouzské v minulém století zajat byl
od spiklenců v městě Autunu farář a uvězněn. Očekávala jej
smrt na popravišti, protože nechtěl před tím složiti zrádnou
přísahu proti církvi. Starosta toho města velmi si faráře vážil;
a aby jej zachránil, prosil, by mu farář dovolil prohlásiti
spiklencům, že přísahu onu složil — třeba to nebyla pravda.
tím že bude zachráněn. Ale farář rozhodně návrh tento za
mítl. »Není mi dovoleno,« pravil, »vykoupiti si život lží; ten
týž Bůh, který mi zakazuje složiti zrádnou přísahu proti círk
vi, zakazuje mi též klamati lid Iží.« Ke lži nesvolil a byl také
usmrcen. Právem o něm platila slova: »Víme, že pravdomluv
ný jsi.« Věděl, jak lež je Bohu protivná.
II. Lež jest nám velmi škodhva.

1. Přednětím,že Bůh ji často ihned trestává.

Spisovatel Nicefor vykládá tuto událost ze života sv. bis
kupa Epifania: Kdysi kráčel sv. Epifanius cestou; dva žebráci,
kteří jej viděli, umluvili se, že na něm lží vymámí peníze. Je
den z nich položil se na zem, jako by byl mrtvý, a druhý hla
sitě nad ním naříkal. Když jich došel sv. Epifanius, prosil jej
žebrák. naříkající o podporu, aby mohl druhovi svému, kte
rý právě zemřel, vystrojiti pohřeb. Sv. Epifanius vážně naň
pohlédl a pravil: »Bůh budiž jeho duši milostiv! Zde vezmi
peníze a postarej se o jeho pohřeb; neboť tento druh tvůj ne
povstane více.« Žebrák vzal peníze, a když sv. Epifanius se
vzdálil, rychle volal druha, aby povstal, že již má peníze. Leč
druh nevstával; budil jej — ale druh jeho byl mrtev. I ulekl
se žebrák a všecek se třesa spěchal za biskupem a přiznal se
ke všemu. Sv. biskup pak vážně mu odpověděl: »Bůh nebývá
posmíván. Jdi a pochovej mrtvého druha; Bůh zahubuje vše
cky, kteří mluví lež« (Žalm 5, 7).

2. Lež nám škodíi tím, že prozrazuje

ošklivou myslčlověka.

podlou,

Každá lež přichází časem na jevo. »Lež má krátké nohy,«
praví přísloví, »daleko nedojde.« A když někdo při lži jest
postižen, nemá více důvěry u jiných, nemá však ani vážnosti.
Lhářem každý opovrhuje.
A co více, kdo lže, bývá u jiných v podezření, že také jiné
zlo páchá. Ne nadarmo se říkává: »Kdo lže, ten krade.«< Kdo
se odhodlává klamati bližního v řeči, bývá také schopen kla

mati jej i v majetku.

Z té příčiny také sami pohané lež velmi nenáviděli a lháře
přísně trestávali. Král Artaxerxes přikázal, aby každému lhá
ři, který bude přistižen, jazyk jehlami byl rozbodán. Na
ostrově [enedě měli pohané ve zvyku, že kdykoli se konal ně
jaký soud. vždy byl kat pohotově se sekerou, aby každému,
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kdo by se odvážil selhati při žalobě anebo při svědectví, ihned
uťal hlavu.

3.Lež trestá Bůh na věčnosti.

Lež, která nezpůsobí těžké škody na cti, majetku anebo
Jinak, není sice sama o sobě hříchem těžkým, ale snadno k těž
kým hříchům svádí. Proto praví sv. Tomáš Akvinský: »Kdo
Jže, má na sobě obraz ďábla, který byl lhářem od počátku. Ti,
kteří jednají podobně jako ďábel, že lhou, jsou jako falešný
mi penčzi. A těchto falešných peněz, až budou v den soudný
objeveny, zeptá se Soudce: Čí jest tento obraz? A odpověď
bude zníti: obraz ďáblův. I řekne Soudce: »Dávejte tedy, co
jest ďáblovo, ďáblovi!«
A proto varujte se, přátelé drazí, tohoto dabelského hří
chu, lži! Přičiňte se, abyste byli dokonali, jako Otec náš v ne
besích dokonalý jest, abyste tedy byli také pravdomluvní.
Velmi krásné jesi. co jsem četl nedávno o jakémsi malém
chlapci. Pochybil v něčem a plakal, že bude od otce za to bit.
Služky ho naváděly, aby vše zapřel, že se mu nic nestane. Ale
chlapec odpověděl: »Nebudu lháti, raději ať jsem bit. Kdy
bych lhal a měl jazyk lživý, jak pak bych mohl potom o něco
prositi Pannu Marii?«

ntb
itbu!no, lživý jazyk není toho hoden, aby také pronášel mod
Přeji vám, aby o vás všech mohlo se vždy říkati, co pra

vm
fariseové o Kristu Pánu: »Víme, že pravdomluvný jsi.«
men.
NEHLEDĚTI NA OSOBU LIDSKOU.
„„Nedbáš na mkoho. neboť nehledíš na osobu

lidskou.

Mat. 22, 16.

Jako pokušitelé přistoupili fariseové ke Kristu Pánua pra

vili mu: »Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží
vpravdě učíš, a nedbáš na nikoho, neboť nehledíš na osobu lid
skou: protož pověz nám, co se tobě zdá: sluší-li dávati daň cí
saři čili nic.« To byla otázka politická, kterou tu položili, a
spolu úskočná. Židovský národ těžce nesl poddanství římské;
řekne-li Kristus, sluší daň císaři dávati, pobouří proti sobě lid,
řekne-li, že nesluší, udáme jej jako buřiče. Kristus Pán krátce
je odbyl.
Ale všimněmesi slov, která pravili Pánu: »Nedbáš na ni
koho. neboť nehledíš na osobu lidskou.« Řekli to Pánu jako
pochlebenství: ale Spasitel tuto vlastnost také měl: kázal uče
ní své. nedbaje na nikoho. nehledě na osobu lidskou, ať komu
se líbilo či nelíbilo. A tuto vlastnost: nedbati na nikoho, nehle
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děti na osobu lidskou zvláště u věcech víry Paně, máme my
všichni míli.
Chci k vám dnes o tom promluviti a troje vyložím: 1. ne
hleď na osobu lidskou, když máš víru Kristovu si zachovati,
2. nehleď na osobu lidskou, kdvž máš k víře Kristově se hlá
siti, a 3. nehleď na osobu lidskou, když máš povinnosti víry
Kristovy plniti.
*

I. Nehleď na osobu lidskou, když máš víru Kristovu sti 2a
chovati.

Mnoho je falešných proroků, kteří nám chtějí víru Kris
tovu bráti. Všude jsou a vším způsobemo to usilují. Ale Spa
sitel nás zřetelně upozornil, v jakém způsobu k nám přichá
zejí: „Přicházejí k vám v rouše ovčím,« to jest v rouše váb
ném, aby vás svedli. Tím vábným rouchem jejich je jmeno
vitě roucho vědy; do toho se odivají. jménem vědy vám hlá

sají nevěru. jménem vědy chtějí less

že není Boha a vy

kládají vám širokými ústy, jak všecko samo se tvoří a přetvo
řuje, jménem vědy chtějí hlásati, že Kristus nečinil divů a je
ho divuplné skutky vám budouchtíti vyložiti ze suggesce (ač
koli jak by na př. mohlo býti suggescí uzdraveno uťaté ucho
Malchovo, nikdo neřekne) aneb dokonce ze spiritismu, jmé
nem vědy vám chtějí hlásati. že člověk hyne jako zvíře a že
není života po smrti — jménem vědy vše chtějí vykládati a
pravdu Kristovu vyvraceti. A vpravdě, co vědí? Nevědí niče
ho! Mluví slova prázdná, smyšlenky a domněnky, a dávají

tomu ovčí rouchovědy. Nedbejte těchto lidí, ne
hleďte na osobu lidskou; a kdyby to byl, kdo byl,

mluví-li proti učení Kristovu, mluví výmysly a nikdy vědu:
Ze života papeže Lva X. vykládá se zvláštní příběh. Kdysi
zajel do města Florencie. Obyvatelé vyjeli mu slavnostně
vstříc a ustanovili jednoho ze sebe, aby jel po boku papežově,
aby mohl odpovídati, kdyby papež přál si něco věděti. Papež
vskutku dal se s ním do řeči a tázal se na vše, co bylo pozoru
hodno na cestě; zvláště se vyptával na jména hradů, jež bylo
viděti, statků, osad, na jich majitele, na poměry jejich a pod.
Nešťastnou náhodou onen Florenčan v místopise se nevyznal
a ani jedinou otázku nedovedl správně zodpověděti. Ale od
povídal přece statně; jmenoval vymyšlená jména osad a maji
telů, vyčítával drze vše, co který statek nese, a naplnil zkrát
ka ucho papežovo spoustou výmyslů a lží. Jiný Florenčan,
který jel hned za tímto Iživým inluvkou a vše slyšel, žasnul;
a když byli pak pospolu sami, pravil mu: »Jak jsi se mohl od
vážiti, s drzým čelem vrchnímupastýři tak lháti?« »Nech být.«
odpověděl tázaný, »vmysli se jen do mého postavení. Kdybych
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byl mlčel, anebo řekl, že nevím. jaký by byl toho následek ?
Sv. Otec byl by mne zahanbeného nechal jeti svou cestou.«
Podobně si vedou falešní proroci, když chtějí někomu
bráti víru Kristovu. Dovedou o všem vykládati a mnohdy do
podrobna vykládati: jak svět povstal a že bez Boha povstal,
že Kristus nebyl Syn Boží, že po smrti není života atd. — a to
vše, jako by byla věda a pravda, a zatím je to jen prach, kte
rým chtějí zaslepiti, jen prázdné mluvení výmyslů. Věda sku
tečná zná Boha, zná Krista a zna život po smrti.
Nedbejte těch lidí mluvků, nedejte se klamati, nehleďte
na osobu lidskou! Učitelem a Spasitelem vaším je Kristus. Je
ho víru si pevně zachovejte!
II. Nehleď na osobu lidskou, když máš k víře Kristově se
hlásiti.
»Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem
svým,« řekl Spasitel. Hlásiti se ke Kristu je naše povinnost:
povinnost víry, povinnost naděje, povinnost lásky, povinnost
vděku —je to povinnost člověka k Bohu!
Ale mnozí lidé hlásiti se ke Kristu a jeho učení buď se
ostýchají, anebo bojí: ostýchají se těch, kteří proti víře Kris
tově a její vyznavačům pronášejí posměšky, potupy, bojí se
těch, kteří vyznavače Páně pronásledují. Dr. v Kr., kdo jsou
ti, kteří Kristovu víru pronásledují a potupují, a kdo je Kris
tus? Koho chce dbáti?
Nedbejte nikdy na osobu lidskou! A kdyby to byl, kdo
byl. kdo by vás od hlášení se ke Kristu a jeho víře odváděl, ať
již přemlouváním, tupením, hrozbou nebo čímkoli, a kdyby to
snad byl i otec, neb bratr neb kdokoli, nedbejte na nikoho!
Mějte na mysli vždy jen Krista!
Krásné a vždy příkladné je. co se vykládá v životě sv.
mučednice Vivie Perpetuy. Byla křesťanka, ale otce měla po
hana. Otec se namáhal ze všech sil, aby dceru od Krista od
vedl. ale dcera, třeba že otce ctila, od Krista nedala se odvrátiti.
Byla pak pro víru uvržena do žaláře a odsouzena k smrti.
Otec i do žaláře za ní vešel, aby ji od Krista odvedl; líbal ji
a pravil: »Dítě moje, pohleď na šediny moje a smiluj se nad
ubohým otcem svým! Vzpomeň na matku, pohleď na dítě své
a považ, co bude z něho bez tebe? Zanech tvrdošíjnosti!« Tak
dceři domlouval. Ale dcera nedala se od Krista odvrátiti. »Dra
hý otče,« odpověděla, »na popravišti stane se vůle Pánč; ne
boť všichni jsme v mcci jeho.« A skonala také mučednickou
smrtí.
Spasitel řekl: »Kdo miluje otce neb matku více než mne,
není mne hoden«< (Mat. 10, 37).

III. Nehleď na osobu lidskou,
Knstovy plmiti.

když máš povinnosti víry
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Plněním toho, co Spasitel přikazuje, setrváváme v lásce
Páně. Spasitel pravil výslovně: »Kdo má přikázání má a za

chovává je, ten jest,který mne miluje;« a jindy pravil Pán:

»Miluje-li kdo mne, řeč mou zachovávati bude.«
Ale svět chce nás od tohoto setrvávání v lásce Páně, od
plnění přikázání Páně, vší silou odvrátiti. Pán přikazuje, by
chom se modlili, modlitbou setrváš v lásce Páně; ale jak se ne
věrci přičiňují posměchem, potupou, vším možným, aby jiné
od modlitby odvrátili! Pán přikazuje, abychom byli čistí, čis
totou setrváváme v lásce Páně, a padneme-li, abychom se očis
tili, a ustanovil nám k tomu svátost pokání; ale jaké posmě
chy si tropí mnozí nevěrci ze sv. zpovědi a z těch, kteří k ní
přistupují! Pán přikazuje, abychom přijímali nejsv. Svátost:
»Vezměte a jezte, toto jest tělo mé< a tímto sv. přijímáním
setrváváme v lásce Páně, jak praví Spasitel sám: »Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, ve mně zůstává a já v něm;« ale nevěrci
i z těch si činí posměch, kteří často přistupují ke stolu
Páně! Pán přikazuje, abychom světili den sváteční a ustanovil
oběť mše sv., která v den sváteční se koná [a ovšem 1 v jiné
dny| ve chrámě; ale jak nevěrci hledí posměchem odvrátiti
od chůze do chrámu! A tak bych mohl mluviti o věcech při
kázání víry Páně.
Dr. v Kr., nedbejte na nikoho, nedbejte na osobu lidskou,
když máte povinnosti víru Kristovu plniti! [i všichni, kteří
vás od plnění povinností Kristovy viry chtějí odvrátiti, ři
vedli byvás jen v záhubu a v den smrti vás opustí. Ale Kris
tus je váš Spasitel, Kristus nade všecko!

To zlaté, veliké pravidlo si tedy dobře pamatujte a jím se
řiďte v životě: nehleďte na osobu lidskou, když máte víru
Kristovu si zachovati. k víře Kristově se hlásiti, povinnosti
víry Kristovy plniti. Jen na Krista hleďte! A tak se zachováte,
a tak dojdete šťastně ke Kristu na věčnosti! Amen.
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KRISTUS KŘÍSÍ DCERU JAIROVU.
„Pane, dcera má nyní skonala, ale pojď, vlož
na m ruku svou a bude živa.
Mat. 8, 18.

Sv. evangelista Jan, když ukončuje své evangelium, píše:
»Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učední
ků svých, kteréž nejsou psány v knize této; ale tyto jsou na
psány, abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste
věříce, život měli ve jménu jeho.«
11-1112
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Jedněmi z největších divů, jež činí Pán a jež sv. evange
Jia nám zaznamenávají, jest, že křísilmrtvé. Sv. evangelia vy
ravují o vzkříšení mládence v Naimu, když byl nesen ke

hrobu o vzkříšení Lazara, který již čtvrtý den byl uložen do
hrobu. a o vzkříšení dcery Jairovy, právě zesnulé
Všecka tato vzkříšení působila mocným dojmem na lid,
neboť viděli zde moc, která není lidská, ale božská. A všecka
tato vzkříšení mají i v okolnostech svých, za kterých se stala,
mnoho poučného.
Dnešní sv. evangelium nám vypravuje o vzkříšení dcery
Jairovy. Pojďme tedy a zúčastněme se v duchu celé této udá
losti za vedení sv. evangelia, a vyberme si poučení, která se
nám tu podávají.
.

»Za onoho času, když Pán mluvil k zástu

pům, aj. kníže jeden přistoupil a klaněl se

jemu.«<
Kristus Pán byl právě na břehu jezera Genesaretského a
velký zástup lidu byl u něho shromážděn. Kristus vyučoval.
A pojednou přispěchal muž, protlačuje se zástupem a pa
dá k nohám Ježišovým. Lid jej propouští, neboť to byl muž
vznešený, kníže, první představený židovské školy v Kafar
naum. Všichni hledí, co tak rychle hledá u Krista.
A kníže, jmenoval se Jairus, padna k nohám Ježišovým,
přerušuje Pána u vyučování a prosí. Oč prosí?

»Pane, dcera má mi nyní skonala; ale pojď,
vlož na ni ruku svou a bude živa«

Dvoje z této prosby nám vysvítá:
Především to, že také do domů vznešených, do domů kní
žat a boháčů, zavítává zármutek, že také do těchto domů za
vítává smrt. Od zármutku a od smrti není vysvobozen žádný
dům.
A dále vysvítá z oné prosby důvěra knížete Jaira. Byl

prvním představeným židovské školy v Kafarnaum; ale měl
příležitost poznati Pána, věděl, že má moc velikou, která není
lidská.
»Pojď, vlož na ni ruku svou a bude živa,« prosil o své ze
mřelé dítě.
Co učinil Kristus? Právě vyučoval; odmítne snad Jaira a
odkáže na pozdější dobu? Nikoli. Kristus byl tak dobrotivý
a milosrdný. Přerušil ihned vyučování.

»>Avstav Ježíš, šel za ním, i učedníci jeho,

raví sv. evangelium. Však to, co učiní Pán v domě Jairově,
bude také mocným poučením pro lid.
Vstupme nyní do domu Jairova. Na loži leží mrtvá dcera.
V domě jsou shromážděni příbuzní a pláčí s matkou; je tu
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také shromážděn zástup najatých žen, jak bylo tehdy ve zvy
ku při úmrtí v domech židovských, které hlučně naříkaly a
Ikaly, a byli tu pištci, kteří na své nástroje přřednášeclismuteč
ní doprovod k oněm nářkům. Byl tu zástup hlučící.
A v tom přišel Ježíš. Co učinil Pán?

Sv. evang.vypravuje: »Přišel pak Ježíš do domu
knížete
a uzřev pištce i zástup hlučí cí, řekl:
Odejděte: neboť neumřela dívka, ale spí.« Smrt
prohlašuje Pán za spánek.
Ale slova jeho nebyla přijata. Sv. evang. praví: »[ po

smívalise jemu.

Posmívali se Pánu! Nevěděli, že to Pán, který má moc
větší než je lidská? Věděl to Jairus, věděli to i oni; a přece se
Pánu posmívali. Jaký to rozdíl mezi Jairem, který Pána po
korně prosí, a mezi těmito, kteří se Pánu posmívají!
Však ten posměch z Pána nebyl poslední; posmívali se
Pánu, když visel na kříži: »Haha, jsi-li Syn Boží, sestup s kří
žes;« a posmívají se Spasiteli až dosud.
Jaká to úžasná zaslepenost, jaké to rouhaní!
Dr. v Kr., dáte se kdy tímto posměchem a tímto rouháním
svésti?
Kníže Jairus učinil, co mu učiniti přináleželo: vykázal
onen hlučící zástup.

A sv. evangelium vykládá dále o Spasiteli: »A kdyžbyl

vypuštěn zástup, všel tam aujal ji za ruku
její.«
Ujal dívku za ruku a řekl jí: »Dívko, vstaň.« A ihned
vstala“ dívka. Co Pán prve pověděl, v plnilo se; nazval smrt
pouhým spánkem. ze kterého bude probuzena. a tak se i stalo.

»Aroznesla se pověst ta po celé zemi,« doklá

dá sv. evang. Ano, Kristus se zde projevil jako Pán života
i smrti, jako Syn Boží.
Dr. v Kr., včera jsme slavili památku všech věrných ze
mřelých. Navštívili jsme hroby svých milých a zatruchlil jsme
tu a pomodlili se za ně. Kdo má na tom svatém poli pohřbené
ho někoho zvláště drahého, snad matku, otce, nebo rodiče dít
ko, má ještě dnes v srdci tesklivou ozvěnu.
Když nám naši drazí umírali neb umřeli, nebylo nám
možno zavolati Pána, jako to učinil Jairus, aby nám miláčky
naše vzkřísil k novému životu. Ale z toho domu Jairova, kde
Pán vzkřísil mrtvou dceru, zaznívá přece i nám veliké slovo

Páně pro útěchu.»>Neumřela dívka,

ale spí,

pravil

Spasitel. Neumřeli nám naši drazí, ale spí. Smrt je jen uspala,
ale nezničila; proč? Protože moc její je zlomena smrtí Kris
tovou. Kristus podrobil se smrti za nás a vstal z mrtvých.
11.
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»Kde jest, ó smrti, vítězství tvé? Kde jest, 0 smrti, osten tvůj“«
píše proto sv. apoštol Pavel.
Spí ti naši milí ve hrobech a budou vzkříšeni jednou k no
vému životu. Spasitel sám zaručuje nám tu pravdu a volá: »Já
jsem vzkříšení i život; kdo věří ve mne, byť také umřel, živ
bude, a každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumře na věky«
(Jan 11, 25—206);a praví dále: »Amen, pravím vám...
při
chází hodina, v kteroužto všichni, kteří v hrobích jsou, uslyší
hlas Syna Božího; i půjdou, kteří dobře činili, na vzkříšení ži
vota, kteří pak zle činili, na vzkříšení soudu« (Jan 5, 25—29);
a: »Tato jest vůle toho, kterýž mne poslal, Otce: abych z toho,
co mi dal, ničeho neztratil, ale vzkřísil to v den nejposled
nější« (Jan 6, 39).

Budou tedy i naši milí jedenkráte
životu.

vzkříšeni k novému

3 ána.Radujte se, dr. př., že nám tato útěcha a tato jistota je
Už sv. apoštol Pavel na tuto útěchu upozorňoval a napsal
v ep. k Thess.: »Nechceme, bratří, abyste nevěděli o těch,
kteří zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteří nemají
naděje« (I. 4. 12). Naděje na hrobech svých milých nemají,
kteří nemají víry, nebo ti mají smrt za ukončení všeho — ač
ovšem se mýlí, nebo i ti půjdou jednou na vzkříšení. Ale my
naději máme.
Dej nám Bůh, abychom všichni jedenkráte setkali se se
svými milými v radostné věčnosti! Amen.
CO JE SMRT.
„„Neumřela dívka, ale spť.“

Mat. 9, 24.

K úmrtnímu loži mladé dívky vede nás dneš. sv. evang.
V domě knížete Jaira plakali nad mrtvolou 12leté dcerušky.
Co je smrt. která podtíná i tak mladý život? Která roz
sévá po světě tolik bolu a slz?
Pohlédněte jí dnes přímo do tváře! Je ovšem pravda, že
lidé neradi o ní slyší, neradi na ni i myslí( někteří prchají
před každým její připomenutím. Král franc. Ludvík XIV.,
který byl nazýván slunnným králem, viděl ze svého paláce
věže St. Deniské, kde byla krypta královská; a to jej tak roz
rušovalo, že přeložil své sídlo do Versaillů. Nechtěl míti na
očích, co by mu připomínalo smrt.
Ale přece, milí př., mám-li nepřítele, lépe je, když mu
vidím jasně do tváře a vím, co zamýšlí, než abych byl jím
překvapen.
Pohlédněme tedy smrti přímo do tváře. Co je smrt?
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Odpověď je taková: smrt je ukončení práce pro věčnost
a vstup do věčnosti. O tom dnes promluvím.
*

I. Smrt je ukončení práce pro věčnost.

Člověk je dán na svět jako dělník na vinici Páně; má
pracovati pro věčnost. Někdo kratčeji, někdo déle, jak usta
noví Pán.
Vy všichni znáte podobenství Páně o tom: »Podobno jest
království nebeské hospodáři, který vyšel na úsvitě, aby najal
dělníky na vinici svou.« Na konci tohcto podobenství se praví:
»Když pak byl večer, řekl pán vinice svému správci: Zavolej
dělníky a dej jim mzdu.« Večer je ukončení práce — večerem
práce pro věčnost je smrt; práce přestává a nastane mzda.
Lidé k tomu cíli na světě: pracovati pro věčnost, nestejně
se mají.

Někteříaž úzkostlivě

dbají,

aby každé chvíle

používali pro získání zásluh pro věčnost. Sv. Jana Chantalská
říkávala: »Kdybych jedinou minutu zahálela, pokládala bych
to za krádež na Bohu a duši své.« Angl. král Alfred dával si
každého dne rozžíhati velikou svíci, která byla rozdělena na
dílce, dle hodin; a když uhořela část svíce, označující dobu
hodiny, zvláštní služebník upozorňoval na to krále, aby král
mohl si připomenouti, zda té hodiny dobře použil pro věčnost.
O jednom zbožném muži vykládá Ludvík z Granady, že když
slyšel bíti hodiny, říkal si: »Zase uplynula hodina života;
zdali pak jsem jí užil dle vůle Boží?« To byli věru pilníděl

níci na vinici Páně. A každý člověk má býti pilným dělníkem,
každý má dbáli, aby pracoval pro spásu duše. pro věčnost.
Jiní lidé pokládají práci na vinici Páně, práci pro věčnost.

za něco vedlejšího;

jim je hlavní starostípracovati

pro tento život. Co činí pro věčnost, na př. modlitbu, účasten
ství oběti mše sv., přijímání sv. svátostí, pokládají jen jako
přídavek k dennímu životu, ba někteří i za ztrátu času. A co
učiní dobrého, na př. almužnu, za ztrátu majetku. Není do
správné ponětí úlohy života na světě. Jistě jsme povinni pra
covati o časný život, vždyť máme tělo, jež potřeba sytiti, odí

vati...; ale starost o duši je nejprvnější: »Hledejte nejprve

království Božího a spravedlnosti jeho,< praví Spasitel. A není
ztratou času a ztrátou majetku, činíš-li co pro věčnost, Sv. Au
gustin krásně praví: »Rolník vysóéváplné pytle obilí na poli,
vlastní rukou to rozhazuje a zadělává do země. A tu by se
mohlo zdáti, že je to bláznovství, že si rolník plnou hrstí roz
hazuje majetek. Ale ovšem není tomu tak; je v tom naopak
moudrý výpočet: rolník ví, a má naději, že z toho, co naseje,
bude zase a mnoho kliditi.« A s dobrými skutky je podobně:
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modlitba není ztrátou času, almužna není ztrátou majetku: se
Ješ si pro věčnost.
A opět jiní lidé práci na vinici Páně, t. j. práci pro věčnou

spásu odkládají.

Napředchtějí jen pro časný život pra

covati, jen pro majetek, blahobyt, rozkoše světa, a potom, »až
bude zle«, jak říkají, až by měla přijít smrt, že něco prověč
nost a spásu svou si udělají. Jen že smrt, jak praví Spasitel.
přicházívá jako zloděj, kdy se jí nenadáš, anebo kdy jí ne
chceš. Tak mnohému pak splní se, co se naplnilo známému
vojevůdci kartaginskému, Hannibalovi, ve válečném tažení pro
ti Římu. Dobyl několika vítězství, v bitvě Kannenské potřel
vojsko římské; a nyní myslil, že na vše další je čas; zůstal
v městě Kapue a vedl s vojskem rozmařilý život. Zatím Ří
mané nelenili, sebrali opět všecku sílu, Hannibala přemohli
a rozbořili konečně i Kartago. Když Hannibal viděl, jaké ne
štěstí jej překonává. zvolal: »Když jsem mohl, nechtěl jsem:
nyní bych chtěl a nemohu.« Tak bývá s odkladači práce pro
věčnost: když mohou, nechtějí; pak by chtěli a nemohou.

A ještě jiní lidé o práci pro věčnost se nestarají
úplně nic. Jako by byli jen pro tento svět. Hledí nahroma

diti statků pozemských a o statky nebeské úplně se nestarají.
Nuže, Spasitel praví: »Co jest platno člověku, by všechen svět
získal, ale na duši své škodu trpěl? Anebo jakou dá člověk
výměnu za duši svou?« (Mat. 16, 26). Co vezme si takový člo

věk z pozemských statků na věčnost? Nazí jsme se narodili
a nazí odejdeme z tohoto světa. Z vých. krajin se vykládá, že
jakýsi paša chtěl si opatřiti peníze a pomohl si Istí; dal vy
lásiti, že kdo v určitý den připutuje do jeho města. dostane
veliký dar. V den určený sešlo se vskutku do města nesmírně
mnoho poutníků; všichni byli shromážděni ve velikém dvoře,
ze kterého vedly postranní dveře do malého nádvoří, kam
vpouštěn poutník za poutníkem. Zde čekali pašovi služebníci
a jakmile poutník vešel, strhali s něho všechen oděv a dali mu
kus Inčného plátna, a tak jej propustili. V šatech poutníků
bylo mnoho penčz a ty paša uloupil. Smrt činí podobně: olu
puje každého o vše, co měl na světě. Nazí jsme se narodili a
nazí odejdeme z tohoto světa. Na věčnost béřeme pouze to, co
pro věčnost jsme učinili.
Jak blaze tomu, kdo na světě pro věčnost si pracoval! »Co
bude kdosíti, to bude i žíti«, praví sv. ap. Pavel (Gal. 6. 8).
Nuže, smrt je ukončení vší práce, nejen vší práce pro
čas, nýbrž i práce pro věčnost. Jakmile zhasne život člověka
na světě, již nikdy, na věky nikdy nebude moci co činiti pro
spásu duše. Smrt je ukončení práce pro věčnost.
II. Smrt je vstup do věčnosti.
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lé chvíle, kdy život člověka na světě zhasne, duše vchází
do věčnosti. A co ji tu čeká?
Sv. ap. Pavel praví: »Uloženo jest lidem jednou umříti
a potom soud« (Žid. 9, 27). »Vydej počet z vladařství svého,
nebo již nebudeš moci vládnouti«, to ji tu čeká.
Vstup do věčnosti, milí př., je nestejný: buď nejvýš ra
dostný, buď nejvýš hrozný — dle toho, jak duše tam vejde.
Duše, jakmile vstoupí do věčnosti, již ví... Buď věčné vy
volení neb věčné zavržení.
Dokud je člověk na světě, může pracovati pro věčnost:

může konati mnoho dobrých skutků; Jakmile vstoupí duše do
věčnosti, již nemůže konati ničeho, již je jen odplata. »Při

n“ 4).
9,

noc, praví Spasitel, »kdy nikdo nemůže dělati« (Jan

Dokud je člověk na světě, může si ziskati, když klesl,
odpušiční od Boha: »Budou-li hříchové vaši jako šarlat. jako
sníh zbíleni budou«, praví Bůh ústy proroka Isaiáše (1, 18);
na vččnosti už se neodpouští, už jen soud.
Dokud je člověk na světě, čekává Bůh, někdy i dlouho.
aby člověk hříšný se obrátil: »Nechci smrti bezbožného, ale
aby se obrátil bezbožný od cesty své a živ byl«, praví Bůh
ústy pror. Ezechiele (31, 11); na věčnosti už nebude Pán če
kati. jak vstoupíš do vččnosti, té chvíle už se rozhoduje.
Jak vážný je tento vstup do věčnosti!
A to nám činí smrt! Smrt je ukončení práce pro věčnost
a vstup do věčnosti.
Milí př., říkává se, že smrt je učitelkou života. Vpravdě
učí! A tomu učí: abychom byli dobrými dělníky na vinici
Boží, abychom v životě na světě bedlivě pracovali pro věčnost.
Z doby staré, z doby císaře Theodosia, vykládá se zvláštní

| událost.
Biskupové
konali
vměstě
Antiochii
shromá
Kteréhosi dne stáli právě před kostelem, když jela mimo
kostela v nádherném povoze žena jedna, jménem Pelagia, zná
má hříšnice, nádherně nastrojená a vyzdobená. Biskupové od
vrátili se s nevolí; ale jeden z nich, biskup Nonnus, proslulý
kazatel, řekl k lidu tam stojícímu: V den soudu sám Bůh bude
nás pro příklad této ženy souditi; nebo kolik hodin tato žena
oužila k tomu, aby své tělo vyzdobila, aby se líbila lidem.
kdežto my tak málose přičiňujeme, abychom si ozdobili duši,
abychom se líbili Bohu!
Neplatí, dr. př., ta slova také o mnohých i dnes? Že pro
svět činí mnoho a pro Boha a pro věčnost málo nebo nic?
Buďme všichni dobrými dělníky na vinici Páně: pracuj
me pro věčnost! Smrt i každému z nás je souzena, i kaž
dému z nás přinese ukončení práce pro věčnost a vstup do
věčnosti. Kéž vstup nás všech do věčnosti je šťastný! Amen.
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SMRT, SPÁNEK POUHÝ.
„Neumřela dívka, ale spí.

Mat. 9. 24.

»Neumřela dívka, ale spí.« Tak pravil Kristus Pán k zá
stupu, který byl shromážděn v domě Jairově.
Nezdá se vám, rozmili v Kristu, tento výrok Páně podiv
ným? Což nevěděl božský Učitel, že dítko, které tu leželo a
k pohřbení bylo připravováno, jest mrtvo?
Věděl to zajisté; vždyť byl Syn Boží a věděl všecko! A ta
ké otec toho dítka, když přišel ke Kristu Pánu, pravil: »Pane,
dcera má nyní umřela!«
A přece pravil Kristus Pán: »Neumřela dívka, ale spí.«
Hle, smrt nazývá Kristus Pán spánkem!
A neučinil to jedenkrát. Když zemřel Lazar, pravil také

nění
11, 11). Pán k učedníkům svým: »Lazar, přítel náš, spí« (Jan
Spánkem nazývá tedy Kristus Pán smrt. A skutečně: smrt

jest spánek pouhý. Při spaní tělo odpočívá, ale duše bdí — při
smrti tělo taktéž odpočívá, ale duše jest živa; ze spaní pro
bouzíme se k novému životu — ze spánku smrtelného probu
zeni budeme taktéž k životu věčnému.
Smrt — spánek pouhý. To učení podává nám
1. nevýslovnou útěchu,
2. vážnou výstrahu.
A o tom dvojím s pomocí Boží budu vykládati.
*

1. Smrt jest jen spánkem.

To učenínám podává

| Tak
mnohdy
stojíme
umrtvoly
některého
milé
nevýslovnou útěchu.

u mrtvoly otce neb matky, rodiče u mrtvoly dítka, manžel
u mrtvoly manželky. Jest to trudná chvilka. Naříkáme tu a
pláčeme. Ale, přátelé drazí, netřeba nám tu tak příliš truchliti
a plakati. Ten, který tu mrtev leží, není nám ztracen na věky,
nýbrž jen spí; to znamená: duše jeho jest živa, třeba že tělo
klidně odpočívá; a zase miláček náš bude vzkříšen k životu
novému, zase se s ním shledámea s radostí pak obejme dítko
otce svého a matku svou, rodiče dítky své — ovšem, bylo-li
usnutí obou šťastné.
Sv. apoštol Pavel píše proto ve svém listě k Thessalonic
kým: »Nechcemeť pak, bratří, abyste nevěděli o těch, kteříž
zesnuli, abyste se (nad nimi) nermoutili, jako i jiní, kteří ne
mají naděje. Nebo jestliže věříme, že Ježíš umřel a z mrtvých
vstal: tak Bůh i ty, kteříž skrze Ježíše usnuli, přivede s ním«
(I. 4. 12—13).
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Ale nejen při smrti miláčků našich, nýbrž i při smrti naší
k nevýslovné jest nám útěše, že smrt jest pouhým spánkem.
Ta smrt není tak hrozně zlá, jak se zdá.

Kdouváží, že

smrt jest pouhýmspánkem, neleká se jí tak přespříliš. Ke
spánku rádi si leháme, abychom si odpočinuli po práci: boha
bojný křesťan také rád se ukládá k smrti, aby si odpočinul
V nokoji po boji. Vždyť svět je plný bojů, plný trampot —
jest slzavým údolím.
U lůžka stařečka jednoho, který umíral, shromážděni byli
synové a jiní příbuzní. Stařeček měl oči uzavřeny. Pojednou
se pousmál; a pousmál se po malé chvilce po druhé a„pak po
třetí. Když pak otevřel oči, tázal se ho jeho syn, proč se tři
kráte pousmál? Stařeček odpověděl: »Vzpomněl jsem si nej
rve na všecky radosti svého života, a usmál jsem se, že se
Jidé po těch bublinách tak honí; za druhé vzpomněl jsem si
na všecky trampoty, kterých jsem zažil, a usmál jsem se ra
dostí, že už mám po nich; a za třetí vzpomněl jsem si na smrt
a musil jsem se usmáti tomu, že se lidé tohoto anděla smrti
tak lekají, který je přece zbavuje všeho trápení vezdejšího a
uvádí do věčné radosti!«
Přátelé drazí, ten stařeček měl pravdu: smrt není tak ne
smírně desná, jak se mnohým zdá. Smrt je jen spánek, a zba
vuje nás trampot vezdejších a uvádí nás do života lepšího.
Proto sv. Jeronym, když onemocněl na smrt a přátelé jeho
jej navštívili, aby se s ním rozloučili, pravil radostně: »Přá
telé moji, přinášíte mi zprávu. že odejdu? Bůh vám odplať
toto radostné poselství! Radujte: se se mnou, budie svědky
mého štěstí! Hle, již se blíží vzácné okamžení, které mne na
věky osvobodí! Ó, šťastná hodinko smrti! Sladký a pokojný
spánku spravedlivých, pojď a uzavři oči mé. Ó, smrti, jak jsi
krásná a příjemná! Proč váháš? Jak nespravedlivě jednají
lidé, že si tě představují tak děsnou. Jen bezbožným jsi hroz
ná...
Milujte Ježíše, moji přatele, bděte a modlete se, a uvi
dite, jak sladko jest umíratil« — Jak krásna to slova svatého
muže!
A proto nelekejte se, přátelé drazí, anděla smrti. až se
k vám bude blížiti; přijde k vám, aby tělo vaše odevzdal od
počinku, duši pak odevzdal Bohu. Netruchlete dále přespří
liš, když stojíte u hrobu některého miláčka; ten, který v hro
bě odpočívá, klidně spí; nemá žádných bolestí a trampot —
jak říkáme, že po smrii už nikoho hlava nebolí — nemá žád
ných starostí, neví ničeho o bouřích tohoto života; spí liše, ti
chounce. a probuzen bude zase jednou k novému životu.
2. Leč vážnou vče jest mi tu dále dodati. Ne každý spánek

jestlíbezny a tichý.Kdo si špatně ustele,
spí.

špatně
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To učení, že smrt je spánek, dává nám tedy vážnou vý

strahu,abychom

si dobře k ní stlali,

t. j. abychom

se varovali zlého a činili dobré.
Čisté svědomí a dobré skutky jsou nejlepší podušky pro
spánek smrtelný.
V Paříži před nedávnem živ byl jistý advokát (právní zá
stupce). Byl velmi zbožný; ujímal se také zvláště rád těch,
kteří byli utlačováni, vdov a sirotků, a chránil je před útisky
lichvářů. Vše obhajování konal jim vždycky zdarma a jen si
vyžádal ke konci sporu, který provedl, za odměnu malou ky
tičku, kterou si uschoval. Měl již těch kytiček — ovšem ča
sem uvadlých a uschlých — veliké množství. Když onemocněl
a tušil, že zemře, vyžadal si, aby mu ty kytičky byly dány do
rakve, aby na nich měl ustláno, aby na nich ke dni soudnému
tělo jeho odpočívalo. Tak se mu i stalo. Zemřel, jsa smířen
s Pánem Bohem, a na kytičky položen. Ó, zajisté že se mu na
těch kytičkách dobře spí — vždyť každá znamená skutek mi
losrdný!
A nyní si představte, přátelé drazí, člověka, který zemřel
s mnohými hříchy, který má duši zatíženu zlými skutky. Také
ovšem v hrobě spí — ale spánek jeho je hrozný — nebo duše
jeho na věčnosti již jest odsouzena — a hrozné bude také jeho
vzkříšení.
A proto, přátelé drazí, o ty podušky pro dobrý spánek
smrtelný se starejte: o čisté svědomí a dobré skutky!
Nedávno jsme konali památku všech věrných zemřelých.
Navštívili jsme hroby svých zemřelých přátel a známých, a za
duše jejich jsme se pomodlili. Kdyby tak mohli ti zesnulí
z hrobů svých na chvíli povstati a říci nám, jak se jim tu leží
a co činiti máme, aby se nám dobře v hrobě odpočívalo, až ze
mřeme, co by asi řekli? Ó, jsem jist, že, kteří zemřeli smrtí
spravedlivou, volali by nám: Šťastni jsme, že jsme si do hrobu
dobře ustlali! Kteří však zemřeli v hříchu, že by volali: Běda
nám, zavrženým, běda nám na věky! Že by nám radili: Příteli,
otče, matko, synu, dcero — pamatuj na smrt, pamatuj na hrob,
abys dobře si do něho ustlal. Jak si usteleš, tak tu budeš od
počívati!
Kéž, přátelé drazí, až zemřeme, všichni budeme míti dobře
ustláno čistým svědomím a dobrými skutky; kéž ze spánku
smrtelného všichni budeme jedenkráte vzkříšeni k radostné
mu životu na věky! Amen.
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SMRT VE SVĚTLE VÍRY.
„„Veumřela dívku, ale spí.“

Mat. 9, 24.

Sv. evang. dnešní zavádí nás do příbytku knížete Jaira,
kde je uložena mrtvola. V takovém příbytku je vždycky smut
no. Zkusili jste zajisté i sami toho dosti: kteříjste rodiče,
měli jste již mnozí z vás příležitost, že jste měli v příbytku
svém mrtvolu dítka, jako ji měl kníže Jairus; a kteří jste dít
ky, patřili jste již doma snad na mrtvolu bratra, sestry, otce,
matky.
Pohled na mrtvolu vždycky dojímá, i kdyby to byla
mrtvola zcela cizí. Smrt, která z mrtvoly tak zřetelně mluví,
otřásá nitrem.
Hrozná smrt: také nás všechny čeká! Pohleďte na starce
a stařeny, jak se jim plíží v patách, za každým krokem se
plíží a je hotova, každé chvíle odvésti je ze života. Hleďte, jak
bez milosti smrt se vtírá i mezi mládež a zhasíná život v nej
lepším rozkvětu. Hleďte, jak nemilosrdně smrt ulupuje i dítě
kojeňátko z náručí matky; sotva vkročilo do života, už je smrt
odnáší do hrobu.
Hrozná smrt! Vznáší se nad naším životem jako černý
mrak. vrhá nám do života stálý stín, přimíchávádo života stá
lou trpkost, vlévá do srdce úzkost a hrůzu.
A což, dr. v Kr., nemáme oproti smrti vskutku nic než
hrůzu a trpkost a stín? Nemáme nic, co by nám tuto hrůzu a
stín mírnilo“
Ó, ano, máme! Hleďte, v domě knížete Jaira zavládala ta
ké hrůza a nářek; jediná dcera zemřela. Ale přišel do toho
domu Kristus Pán, a všechna hrůza i nářek zmizely; Kristus,
Spasitel, přinesl útěchu. Ovšem, posmívali se mu někteří, když
do příbytku vcházel; ale ten posměch nezměnil ničeho na tom,
co Pán útěchyplného do příbvtku přinesl.
A k nám také, když hrůza a slín smrti na nás doléhá, při
stupuje Spasitel; my ho ovšem nevidíme, ale přistupuje ve své
víře, kterou nám zanechal. A ta víra nám tu hroznou děsnost
smrti ve mnohém stírá; víra nás učí, jak máme na smrt vprav
dě hleděti.
A já tedy dnes používám příležitosti, kterou mi podává

dnešní sv. evang., a promluvím k vám o tom, jak

světle

víry vpravdě

smrt

ve

vypadá, abystez toho mohli

čerpati útěchu jak při smrti jiných, tak i pro smrt vlastní.
*

Smrt nám ulupuje život a před ztrátou života každý se
chvěje. I ptáček zpěváček uděšeně tiká, když mu hrozí záhu
ba; i červíček se smrti brání. A člověk má tuto bázeň také
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vrozenu. Ale člověk je víc než červíček, je víc než ptáče; člo
věk má nesmrtelnou duši a pro něho tedy smrt jinak vypadá.
Za doby

pohanskéodsouzen byl v městě Athenách k smrti

proslulý mudrc Sokrates; měl vypíti pohár jedu. Než vypil,
rozmlouval

ještě se svými přáteli a žáky; ale bázně před

smrtí nejevil úplně žádné, naopak hledčí s úplným klidem
smrti vstříc. Proč? Pronesl to přátelům: těšil se jistotou, že
duše člověka po smrti tělesné dále žije.
Tak činil pohan, který už pouhým rozumem dospěl k to
mu, že duše lidská je nesmrtelná. A my, křesťané, kteří máme
o této pravdě určité zjevení Boží, kteří máme před očima
Krista, který vstal z mrtvých, kteří stavíme zemřelým ns hro
by kříže, znamení to vítězství nad smrtí — my bychom měli
oproti smrti ztráceti mysl?
Pohlédněme tedy na smrt ve světle víry!
[. Smrt nám béře život; ale především: jaký život nám
héřel Béřenám život plný běd a soužení. V modlitbě
Zdrávas. Královno, říkáme: >»Ktobě volame vyhnaní synové

Evy:« věru. jsme na světě vyhnaní synové Evy — svět není
ráj! Co běd a soužení přináší!
Přináší je mnohým už samo povolání. Stav služebných,
kteří jsou odkázáni jen na posluhu jiným, kteří často všeliké
rozmary pánů musí snášeti, zdali nemá soužení? Stav chu
dých, kteří jsou nuceni chléb si vydělávati těžkou prací, kteří
mnohdy jsou vydáni hladu a nahotě, zdali nemá soužení?
A žádný stav není bez soužení; vždyť i boháči, kteří měli vše
na světě, nejednou se už sami usmrtili z omrzelosti života.
A vzpomeňme na nemocné, na ty, kteří jsou sklíčeni nevylé
čitelnou nemocí, co ti se natrápí!
Kdyby se nyní řeklo: člověku už nebude život nikdy vzat,
už nebudou lidé umírati: nebylo by to pro ty, kteří mají v ži
votě údělem hlad a nahotu; pro ty, kteří trpí nezhojitelnou
nemocí — zrovna krulým pomyšlením, že všemu tomu nebude
u nich nikdy konce? Jak by věru sami po smrti volali! Vždyť
i nyní, kdy se naplňuje slovo sv. Písma: »Uloženo jest lidem
umříti,« mnozí nemohouse ani toho dne dočkati, až to slovo se
na nich vyplní: volají, prosí o smrt! »Snad už Pán Bůh na
mne zapomněl,« stěžovala si mi žena jedna chorá, ke práci ne
schopná: »denně se modlím o smrt. a smrt nejde. Co má tako
vý člověk na světě? Jak bych si ráda odpočala'«
Nejsou ani řídké případy, zvláště v nynější nevěreckédo
bě, že mnohý nemoha se smrti dočkati. sám se usmrcuje.
Smrt nám tedy béře život. ale ten život je plný běda sou
žení. A jestliže někdo nemá právě v přítomném okamžiku

Neděle dvacátátřetí po sv. Duchu.

175

soužení nějaké a trápení, neví, kdy ho co zlého čeká a kdy
snad mu nastane chvíle, že po smrti také by volal.
A kdo má nyní srdce plné víry, ten se proto té smrti, že
lidem život béře, tolik nedčsí. Vizte stařečka Simeona v chrá
mu jerusalemském! Je už vetchý, sešlý. Do chrámu přicházejí
právě Maria a Josef s děťátkem Kristem. Simeon béřeSpa
sitele na lokty. A hleďte: jak radostně září tu zrak jeho! Jaká
slova chvály pronášejí jeho ústa! Nyní už dosti dlouho žil,
nyní už rád položí hlavu do podušky, aby si odpočal, rád po
loží tělo své chabé k odpočinku časnému. »Nyní propouštíš,
Pane, služebníka svého v pokoji.« Ano, člověk po smrti odpo
čívá v

pokojiod mnohého soužení a mnohých běd.

2. Smrtnám béře život; ale ten život je laké plný ne
bezpečí. Všichni jdeme životem tímto k věčnosti, k Bohu
svému. Ale ten život věčný je dvojí: šťastný nebo nešťastný;
věčné vyvolení, nebo věčné zavržení. Vyvolení věčné pro ty,
kteří odejdou čisti na věčnost; zavržení pro ty, kteří na věč
nost odejdou s těžkým hříchem.
A nyní považme, co nebezpečí ke hříchu stále nás v životě
skličuje! Svádějí nás vlastní náklonnosti, svádějí nás i jiní.
Žádný člověk není jist ani den, ba ani hodinu, že nepadne.
Proto napsal sv. ap. Pavel v ep. ke Kor.: »Kdo se domnívá, že
stojí, hleď, aby nepadl« (I. 10, 12); a v ep. k Fil. napomíná:
»Nejmilejší, s bázní a s třesením spasení své konejte« (2, 12).
Á tohoto života plného nebezpečí smrt člověka tedy zba
vuje. Neděsili se proto ti, kteří měli pevnou, nezvratnou víru,
té smrti tolik, jako něčeho krutého a děsného; ale pokládali ji
přímo i za osvobození z nebezpečných bojů. Sv. ap. Pavel vy
kládá v ep. k Řím. o zlých náklonnostech, se kterými jest i je
mu zápoliti, a praví pak: »Nešťastný já člověk, kdo mne osvo
bodí z těla smrti této« (7, 24). Kdo mne osvobodí — touží po
smrti! A v ep. k Filip. píše: »Mně umříti je zisk« a dodává:
»Žádost mám rozdělen býti a býti s Kristem« (1, 21—253).Ve

liký kajícník sv. Jeronym, který jevil vždy tak vážnou hrůzu

přede dnem soudu, přál si přece vzhledem k nebezpečím života
smrti a vítal ji: »Pojď, přítelkyně má, sestro má, nevěsto má!
Ukaž mi, kde má Kristus své odpočinutí!«

3.Smrt béřelidemživot;ale ten život jedálei

plný

zla. Co zlého se napáchají mnozí lidé! Někteří lidé nechtějí
se báti ani Boha ani lidí.
Alexander, perský král, podmanil si v krátké době veli
kou část světa; zpupněl pak tolik, že žádal, aby byl pokládán
za boha a aby mu prokazovali čest jako bohu. Byl všem po
strachem. Ale zemřel mlád, ve 32. roce včku svého. Kdyby byl
nikdy nezemřel, co by byl vše spáchal, když do 32. roku svého
spustošil tak velkou část světa!
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Kdyby nebylo hranice smrti, jak daleko by dospěla zloba
a zpupnost mnohých lidí! Ale smrt ukončuje všecko.
A jakým vášním oddávali by se lidé, kdyby nebylo smrti
se jim báti! Ale smrt stojí stále jako vážný napominatel: me
mento, guia pulvis es. Přijde smrt, soud nastane!
R. 1598 zemřel španělský král Filip II. Než zemřel, povolal

si k lůžku svého syna, potomního krále Filipa III., a řekl mu:
»Až budeš z milosti boží povýšen na nejvyšší stupeň cti, na
kterém mne nyní zříš, a budeš míniti, že máš vše, co člověk
míti může, pak se rozpomeň na toto smrtelné lůžko, na kterém
vidíš nyní svého otce, a vzpomeň, že na tom se končí všecka
sláva světa.«
Všecka sláva; ale i všecko zlo, všecky vášně, všecky hří
chy. Běda, kdyby vášně lidské neměly žádné hranice, kdyby
smrti na světě vůbec nebylo!
II. Uvažujme nyní dále. Smrt nám béře život; co však toto
vzetí života vpravdě znamená? Znamená pouze převedení do
živola jiného, do věčnosti.
»Neumřela dívka, ale spí,« pravil Spasitel, když vešel do

domu Jairova. Ovšem, smáli se mu někteří nevěrci; smrt že je
spánek! Ale Spasitel ukázal, že tomu tak.
Smrt je spánek: kdo umírá, usíná k opětnému, lepšímu
probuzení.
K lepšímu probuzení, pravím; možno to však říci pro
všecky?
Ach, zde na světě lehko se tak říká u zemřelých, a nad
mrtvolou obyčejně zpívávají: sladce dřímej, tiše spi; odpočí
vej v pokoji! Ale u všech zemřelých není tomu tak, jak se nad

oji. říká nebo zpívá; nedřímá každý sladce, neodpočívá v po
kor
Kdo v Pánu umírá, toho smrt je spánkem šťastným, k lep
šímu probuzení na věčnosti. »Drahá jest před očima Hospodi
novýma smrt svatý ch jeho,« praví sv. Písmo (Ž. 115, 15).
Ale kdo umírá stížen hříchy, toho smrt není spankem
šťastným, k lepšímu probuzení; toho smrt není odpočinkem.
Duše rozháraná všelikou vášní a vlečená světem a tělem nemá
po smrti tělesné pokoje. Člověku nastane ovšem noc, ale ne
spánek; nastane tma, ale ne odpočinutí. V té tmě hlodá červ
a to hlodání je tak hlasité a mučivé — kdo může spáti? V té
tmě pálí bolesti tak děsně — kdo může spáti? Věru, Ikáti může,
ale ne spáti; kvíleti může, ale ne odpočívati.
Odpočinutí je jen v říši Kristově. A toto odpočinutí v říši
Kristově je tak sladké! Ten spánek smrti je tak milý! Duše
již odpočívá u Stvořitele svého, Boha Otce, u Vykupitele své
ho, Boha Syna, u Posvětitele svého, Ducha sv. A tělo očekává
budoucího vzkříšení: »Všichni zajistě vstaneme z mrtvých.«<
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volá sv. ap. Pavel (I. Kor. 15, 51), a Spasitel ujišťuje: »Amen,
ravím vam, že přicházíhodina, kdv mrtví uslyší hlas Syna
božího. a kteří uslyší, živi budou« (Jan 5, 25).

Má tedy smrt tak hroznou krutost, když ji posuzujeme ve
světle víry? Je ovšem něčím smutným, velikým; ale ta děsná
krutost, jakou oko nevěrcovo v ní vidí, ve smrti není.
Ani pro to tělo není tak děsně krutou, jak se na první po
hled někdy i věřícím zda, jelikož vydává tělo rozpadu. Kdyby
někdo přišel k rolníkovi, když zasévá obilí, a řekl mu: Krutě
jednáš se zrny; vhazuješ je do země a zasypáváš, vydáváš je

—dešti
amrazu,
vedru
asuchu
ahnilobě
co
by
mu
r
olní
řekl? Jsi pošetilý, řekl by; to zrno musí býti zaseto do země a
zasypáno a musí na oko zhynouti; ale po čase vyklíčí z něho
nový život, vyroste nová bylina, která pokvete a přinese uži
tek. Tak je i s lidským tělem. Sv. ap. Pavel praví: »Nemoudrý,
co ty rozsiváš, nebývá oživeno, leč by prve umřelo ... Rozsí
vá se v porušení, vstane v neporušenosti; rozsívá se v neslič
nosti, vstane v slávě; rozsívá se v nemoci, vstane v moci« (I
Kor. 15, 36—43). —

Hleďte, jak vypadá smrt ve světle víry: zbavuje nás sice
života, ale ten život je plný běd a strastí, plný nebezpečí a
plnýzla; a za to je to to vzetí života pouhým zesnutím, pouhým
spánkem k lepšímu procitnulí. »Neumřela dívka, ale spí.«
Pamatujte tedy na tuto pravdu o smrti! A nedejte se mý
liti, těmi, kteří té pravdě, že smrt je spánek pouhý, se posmí
vají, a chtějí namlouvati, že smrt člověka je jako smrt zvířete.
ukončením všeho života. Posmívali se nevěřící i Kristovi, když
vešel do domu Jairova a pravil: »Necumřeladívka, ale spí;«
ale Kristus ukázal pravdu svých slov a dceru Jairovu vzkřísil.
Tak i nás všechny jednou vzkřísí.
A připravujte se na smrt! Hleďte, abyste nebyli překva
peni v hodinu zlou, kdy váš odchod na věčnost byl bynešťast
ný: »Bděte,« napomíná sám Spasitel, »nebo nevíte dne ani ho
dinv< (Mat. 25, 13).

Nechť vám všem, až zemřete, smrt je spánkem tichým!
Nechť je vám všem odpočinkem v pokoji po boji! Nechť je
vám všem smrt převodem k lepšímu životu věčnému! Amen.
VSTAŇ!
„Divko vstaňi/“ Mar. 5, 41.

Jaký zármutek
by! Velikost
v domě knížete
Jaira, když
mu umřela
dceruška,
t2leté dítě!
toho zármutku
dovedou
snad
vypověděti jen rodiče, kteří něčeho podobného zkusili. Ale
kníže Jairus věděl o pomoci. Vždyť tam byl Ježíš Kristus!
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Padl k nohám jeho a prosil... A Spasitel vešel do jeho domu,
ujal dívku za ruku a řekl: »Talitha kumi — dívko, vstaň!!«
A dívka vstala živá, k úžasu všech a radosti všech.
Dr. v Kr., v této mladé dívce zemřelé a vzkříšené je krás
ný obraz lidské duše, která padla do smrtelného hříchu. Je
také mladičká — vždyť teprve je krátkou dobu živa oproti
věčnosti, ve které bude trvati; a je ve smutném, hrozném sta
vu, když je ve smrtelném hříchu: je jako mrtvá — mrtvá je
pro Boha a pro nebe. Hleďte, v tomto hrozném a smutném sta
vu přichází také Pán a volá člověku: »Vstaň!«!
Co má člověk učiniti? Koho se týká, tomu možno a nutno
jediné říci: vstaň! Vstaň z lásky k Bohu a z lásky k sobě;
vstaň hned a neodkládej! A to dvoje chci dnes učiniti před
mětem svého rozjímání.
M
I. Kdo je ve stavu smrtelného hříchu, tomu Pán volá:
vstaň! A nutno mu s rejvyšším možným důrazem říci: poslech
ni a vstaň! Vstaň z lásky k Bohu a z lásky k sobě!

1.Vstaň zlásky k Bohu.

Především se rozpomeň, co Bůh pro tebe učinil. Stvořil tě
pro věčnou blaženost; chceš za to Bohu odpláceti, že trváš ve
smrtelném hříchu a odporu? Vzpomeň, co Syn Boží učinil: po
hleď na kříž a poví tobě; chceš odpláceti Synu Božímu jeho
neskonalou lásku k tobě tím, že trváš ve hříchu, pro který na
kříži krvácel? Ne, můj příteli. tak nevděčný nesmíš býti.
Vstaň! Hřešiti je lidské, ale trvati ve hříchu je ďábelské, tak
se říká. Vzpomeň na vzory. Magdalena zhřešila, duše její byla
ve stínu smrti; ale poznala Spasitele, snad slyšela slova jeho:
»Pojďte ke mně všichni, kteří obtíženi jste, < anebo aspoň
o nich slyšela, a slyšela dobře v nich volání Páně: Vstaň! A co
učinila? Poznala Spasitele svého, tak dobrotivého a milosrdné
ho, a láska jí nedala trvati ve hříchu. Vstala a šla a padla k no
hám Ježíšovým. Vzpomeň na Petra: v unáhlení zapřel Pána
— ale vstal rychle a odešel a plakal hořce. Z lásky k Pánu.
Hleď, i ty z lásky k Pánu vstaň!
A slyš dále. V domě knížete Jaira Spasitel ujal mrtvou
dívku za ruku a řekl: »Dívko, vstaň!« Poručil zde Pán smrti
a smrt poslechla. Když ty jsi ve smrtelném hříchu, jsi také
jako mrtvý, třeba jsi tělesně živ, duše tvá je ve spánku smrti
— a Spasitel ve své dobrotě vztahuje po ní ruku, vždyť víš,
jak se připodobnil dobrému pastýři, který hledá ovečku zblou
dilou, vztahuje po ní ruku a volá: Vstaň! A ty neposlechneš?
Smrt poslechla a ty bys neposlechl?
A hleď, jaký jsi před Bohem! Jsi ohavnost spuštění. Do
kud jsi byl čist, posvěcujíci milost tě zdobila, byl jsi dítkem
Božím a dědicem království nebeského; nyní, když jsi ve
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smrtelném hříchu. jaký jsi a co jsi! Jsi příbytkem ducha ne
čistého, jak to označil sám Spasitel, a jsi odpůrcem svého Bo
ha. Nevstaneš
z tohoto stavu?
Ó, vstaň,
z lásky k Bohu vstaň!
Avstaňtaké
zláskv
k sobě.
Když jsi ve stavu smrtelného hříchu, jsi v plném nebez
pečí věčné záhuby. Jsi v plném nebezpečí, že nad tebou zazní
slovo: Seberte koukol k spálení. Jsi v plném nebezpečí děsné
věčnosti. Což je ti to lhostejné, může ti to býti lhostejné? Ne,
m. př., z lásky k sobě vstaň!
Veliký světec a biskup sv. Alfons z Liguori měl příbuzné
ho Josefa z Liguori. Když ležel na smrtelném loži, navštívil jej

tento příbuzný a klekl k jeho loži. Biskup mu požehnal. Po
tom příbuzný prosil, aby umírající biskup dal mu ještě po
slední naučení. A biskup mu pravil: »Zachraň duši svou!«
Co většího, co nutnějšího mohl mu doporučiti! Milý pří
teli, když jsi ve stavu smrtelného hříchu, sám Spasitel ti pra
ví: Vstaň! Zachraň duši svou! Neposlechneš? Neměl bys věru
k sobě lásky!
II. »Vstaň!« volá Pán. A nutno říci: vstaň hned a neod
kládej!
Jsou povahy lehkomyslné, váhavě a odkládavé. Ale zde
odkládání je netoliko proti lásce k Bohu a proti lásce k sobě,
ale je také nejvýš nebezpečné. »Nevíte dne ani hodiny,« praví
Pán.
Máme jistý čas Života vyměřený — žádný z nás neví, jak
dlouhý. A ten čas rychle ubíhá. [omáš Kemp. píše o svém ži
votě: »Pláče vstoupil jsem do tohoto žaláře a ne bez bázně jej
opustím. Dlouhý zdá se mnětento život, ale to činí mnohá bída
a soužení. Vpravdě není to dlouho; čas ubíhá rychleji než bč
žec.« Pravdu má tento bohonadaný“
spisovatel. Zdá se přítomná
chvilka dlouhá, ale čas tolik letí! Chceš krátký čas života
trvati ve smrtelných hříších? Ale k tomu ještě vážnější vče:
nejisto je, kdy budeš povolán na věčnost: může to býti za 10
let, za rok, za měsíc, může to býti zítra, dnes, této hodiny:
»Nevíte dne ani hodiny!« A pak, až budeš na věčnosti, nebude
už tobě řečeno: Vstaň, a nebudeš ani ty moci více ničeho říci;
ale zníti bude jen jedno z dvojího: Pojď. požehnaný, nebo:
Odejdi, zlořečený — co chceš té chvile slyšeti? Nepotřebuji
slyšeti tvé odpovědi. je samozřejmá; a proto slyš nyní slovo
Páně: Vstaň! a neodkládej.
Ale nejen čas utíká, nýbrž vvčerpává se i míra milosti
Boží. Každému je také vvměřena. A kdo ji promarní, tomu
plní se pak slovo Páně: »Budete mne hledati, ale zemřete vc
hříchu svém<«(Jan 8, 21). Bez milosti Boží se neobrátíš a tedy

neodkládej a použij milosti, která se ti nyní ještě nabízí; tou
milostí už je právě také slovo: Vstaň!
12-111-2
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Sv. ap. Pavel píšev ep. k Ef.: »Vizte tedy, bratří, kterak
byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří, vy
kupujíce čas« (5, 15). Ano, ne jako nemoudrý si veď, ale jako
moudrý: když nešťastně padneš v těžký hřích, použij milosti
neodkladně, poslechni volání Páně: Vstaň! Vykup si tím způ
sobem čas, abys snad nepromeškal doby Bohem ti dané.
Ze života bisupa Konráda z Hildesheimu se vykládá, že
jedné noci seděl dlouho do noci pohřížen do svého studia. Po
jednou mu bylo, jakoby viděl velikou síň, která byla všecka
obestřena smutkem. V ní seděl na trůně Ježíš Kristus a podle
něho veliké shromáždění vážných osob. A jeden z přátel bis
kupových z knížecího rodu byl předveden a pro zneužití času,
který mu byl Bohem dán pro spásu duše, odsouzen k smrti.
Nato všichni odcházeli a každý pronesl slova: »Protož čiňme
dobré, dokud čas máme.« Příštího dne ráno došla zpráva, že
onen přítel biskupův. kterého biskup té noci viděl, náhle
zemřel.

Vizte tedy, bratří, kterak bysle opatrně chodili, ne jako
nemoudří, ale jako moudří!
Vstaň, volá ti Pán jsi-li padlý ve smrtelném hříchu. Volá
ti tak pln milosrdenství, pln dobroty. Poslechni! Vstaň z lásky
k Bohu i z lásky k sobě a vstaň neodkladně. A také tvá duše
bude vzkříšena k novému životu, bude dítkem Božím a dědi
cem nebe. Pán to dej nám všem! Amen.
JEŽÍŠ NAŠE ÚTĚCHA V ŽIVOTĚ
I SMRTI.
„[Pane, dcera má nyní umřela: ale pojď, vlož
na m ruku svou, a bude živa.“
Mat. 9, 18.

S prosbou velice krásnou přistoupil, jak vykládá dnešní
sv. evangelium, kníže Jairus ke Kristu Pánu: »Pane, dcera má
nyní umřela: ale pojd, vlož na ni ruku svou, a bude živa.«
Měl veliký zármutek, že mu dceruška — jediné dítě (jak sv.
evangelista Lukáš dokládá) zemřela. Ke komu měl se v tom
zármutku obrátili? Lidé by mu byli sotva pomohli.
Ale Kristus Pán mu pomohl; pomohl tak, že dítko mu
vzkřísil k novém uživotu.
Hle. jak krásný to příklad, kterak i my máme ve všem, co
nás souži. utíkati se k Pánu Ježíši! Pán Ježíš nás neodmítne,
když přijdeme; potěší nás a pomůže nám.
A to je právě předmět, o kterém chci s vámi dnes rozjí

mati:že totiž Pán Ježíš jest naše útěcha v životě
1 ve smrti.

*
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I. Pán Ježíš jest naše útěcha v životě.

Kdy v životě? Odpověď jest jednoduchá: ve všem životě,
zvláště však, když stihne nás neštěstí. Co nazývají lidé neštěs
tím?

1. Obyčejněnazývá se neštěstímchudoba,

nedosta

tek. Chudoba je těžký kříž zde na světě. Kdo opravdové chu
doby a nedostatku nezkusil, nedovede si ani představiti, jak
těžkým jsou křížem. Mohou nám lidé v tom těžkém kříži, chu
době, pomoci? Mohou ovšem; ale ta pomoc není úplná. Dnes
někdo hladového nasytí, nahého oděje, ale zitra může se státi,
že ten hladový už nemá, kdo by mu daroval pokrmu. Dnes ně
kdo chudobného obdaruje, ale zítra už se mu to nestane — a
snášeti stále a stále chudobu je vskutku těžkým podílem zde
na světě. Těch případů, že by někdo tolik obdaroval chudáka,
že by se z něho stal člověk zámožný, je věru nesmírně málo.
Ale v chudobě, drazí přátelé, máme přece někoho, kdo nás
může ustavičně utěšovati. Máme Ježíše, Spasitele drahého, kte
rý k vůli nám sám největší chudobu snášel. Hleďte v duchu
k jesličkám: kterak tu leží v plénky chudé zavinutý, ve tvrdém
korviku; kde je jaké dítě chudobné na světě, které by nemělo
alespoň podušky? Hledte na ostatní život Pána Ježíše; neměl
ničeho — takže úplně mohl o sobě říci: »Lišky doupata mají
a ptactvo nebeské hnízda: ale Syn člověka nemá, kde by hla
vu sklonil« (Mat. 8, 20). Syn Boží — a byl v největší chudobě,

jak také krásně o něm pravil prorok Zachariaš: »Plesej velice,
dcero Sionská, vesel se, dcero Jerusalemská: aj král tvůj při
jde k tobé spravedlivý a spasitel: sám chudý« (9, 9).
Syn Boží, náš Spasitel, byl chudý — kterého pak chudáka
by to nepotěšilo? V chudobě je podoben svému Špasiteli! Prá
vě toto uvažování, tato podobnost Spasiteli v chudobě po
hnula mnohé boháče, že rozdali jmění své a volili dobrovolně
chudobu, pohnula i mnohá knížata, že složili korunu knížecí
a vzali na se kříž chudoby. Hle, sv. Antonín; zdědil veliký sta
tek po svých rodičích, ale rozdal jej a vše, co měl, chudým a
v chudobě trávil dny své. Sv. Alois pocházel z rodu knížecího
a velmi mocného, ale vzdal se koruny knížecí a volil klášterní
chudobu. Sv. František Seraf. tak velice miloval chudobu, že
ji nazýval svou matkou a svou královnou; když kdysi uzřel
žebráka napolo nahého. rmoulil se, že jsou na světě lidé chudší
než on je. Sv. Petr z Alk. nazýval chudobu nejdrahocenněj
ším dědictvím po Pánu Ježíši: na smrtelném lůžku pravil
»Chudoba byla jediné dědictví, jež mně Kristus zanechal;
chudý se narodil, chudý ležel v jeslích, chudý zemřel na kříži:
ó, následujte tedy v chudobě svého Spasitele!«
Hledďte, v Pánu Ježíši jaká je útěcha pro chudobu! Chu
doba je těžký kříž, ale Kristus Pán jej oslazuje. A proto uchy
12*
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lujte se všichni chudáci k svému Spasiteli ve svém kříži. Při
stupte k němu, když vás nedostatek tíží, přistupte upřímně
jako Jairus a proste: Pane, chudoba těžká mnesvírá, ale vlož.
na mne ruku svou a potěšen budu! A Pán vás také potčší;
potěší a pomůže, když sami také se přičiníte, abyste si zaslou
žili požehnání Božího; požehnání Boží je mocné, vite, že na
poušti rozmnožilo 5 chlebů tak, že jimi nasyceno bylo 5 tisíc
lidí.

2. Neštěstím

nazývají

lidé nemoc. Nemoc

je dvojí: tělesná a duševní. Oboje jest opravdu zlá.
Tělesná nemoc mnohdy člověka sklíčí, že leží jako Lazar
a naříká. Lékaři by pomohli a nemohou. Mnohý nemocný celý
téměř život ztráví na lůžku; jak těžký to kříž! Kde útěchy
hledati v tom soužení! Kde jinde, než u Pána Ježíše! Pán
také trpěl; pohlédněte jen, jak velice mnoho! Pojďte přede
vším na horu Olivetskou a vizte, jak v přehrozné úzkosti ze
všeho nastávajícího krví se potí;pojďte v duchu na dvůr Pilá
tův a vizte, jak hrozně je bičován, trním korunován; pojďte
na horu Golgotu a vizte, jak na kříži v bolestech nesmírných
umírá!! Zdali nemohl Kristus Pán tu volati: +Ó, vy všichni,
kteříž jdete cestou, pozorujte a vizte, jest-li bolest, jako bolest
má« (Plač Jerem. 1, 12)? Kdož tedy jsi nemocen, vzpomeň na
svého Spasitele, rozjímej rány jeho a budeš potěšen; pros po
dobně, jako Jairus: Pane, těžko churavím, ale vlož na mne
ruku svou a budu živ; ale pros oddaně: »Ale ne má, nýbrž tvá
vůle se staň!« Bůh nejlépe ví, co učiniti.
Sv. František z Assisi onemocněl kdysi velice vážně a trpěl
mnoho bolesti. Ve všech bolestech však byl trpělivý a těšil se
křížem. Jednoho dne, když mnoho bolestí snášel. pravil mu
kterýsi bratr klášterní: Otče, pros Pána Boha, aby ti umírnil
a kalich utrpení od tebe odňal, nebo ruka jeho těžko na tobě
spočívá! Ale sv. Františkovi nelíbila se takováto řeč; pravil:
»Což jsi nikdy nerozjimal o Spasiteli na hoře Olivetské? Což
jsi nikdy neuslyšel slov ze svatých úst Jeho: Otče, ne má,
ale tvá vůle se staň? Hleď, tak každý mluví, kdo rád trpí
s Kristem.« A pak modlil se sv. František: »Pane Bože, co ty
chceš, ať se mnouse děje!«
Horší ještě nežli nemoc tělesná jest nemoc duševní. Kdy
je člověk duševně nemocen? Tehdy, když má duši stíženu těž
kým. smrtelným hříchem: ať už je to nevěra, ať je to jakýkoli
jiný hřích. Kdo nám pomůže v tomto smutném stavu? Lidé?
Nikterak! Pomoci nám může a pomůže nám jediný Pán Ježíš.
Ano, Pán Ježíš. Ano, Pán Ježíš Pomůže! Nevěrec nechať jde
a poučuje se vážně o víře a při tom modlí se o milost Pána
Ježíše, a vyléčí se a uvěří a padne v duchu k nohám Spasite
lovým, jako apoštol Tomáš byl učinil, a bude volati: »Pán můj
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a Bůh můj!«<,volati bude se sv. Petrem: »Pane. ke komu pů
jdeme? Tyť máš slova života věčného!« Hříšník jakýkoli ne
chať uchýlí se k svému Spasiteli ve svátosti pokání, a zakusí,
jak pravdivá jsou slova Páně: »Pojďte ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste, a já občerstvím vás!« V nemoci du
ševní, ve stavu hříšném, Ježíš jediná je naše útěcha. Vzpo
meňte na Marii Magdalénu: jak těžko stonala duše její pod
těžkými hříchy; ale když uchýlila se ke Spasiteli a zasleenla
slova radostná: »Odpouštějí se tobě hříchové tvoji«, ó, tehdy
byla na duši zdráva, tehdy v srdci měla zrovna ráj.
Nuže, tedy, přátelé drazí, kdo z vás je snad také na duši
churav. kdo má duši stíženu hříchem, pojďte. pospěšte k své
mu Pánua proste, jako prosil Jairus: Pane, duše má pro nebe
umřela, ale vlož na ni ruku svou a bude živa: Proste: Pane,
toliko rci slovem a uzdravena bude duše má! A Pán vás, když
zkroušeně se vyznáte náměstku jeho ze hříchů svých, vyslyší
a uzdraví.
IT. Ježíš jesl naše úlécha ve smrt.
Ta trpká chvíle každému nastane. Pravím, trpká chvíle;
nebo smrt je pokuta hříchu a má do sebe mnoho trapného.
Kdo nás v té chvilce může utčšiti? Opouštíme přátele, rodiče
opouštějí ditky, dítky rodiče: kdo je potěší? Kdož jiný, nežli
Ježíš: »Já jsem vzkříšení a život«, praví Pán, »kdo věří ve
mne. byť také umřel, živ bude« (Jan 11, 25). Neumřeme na
věky — budeme zase vzkříšeni k novému životu, a zase shle
dáme se a radosti naší žádný pak neodejme od nás. Smrt ne
rozloučí nás na věky.
A umírající
otec
neb
umírající
matka.
když odchází
se
w
o v
»
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w
„
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„
světa, může se dále těšiti. že nezanechá dítek svých zcela
opuštěných, nebo přidrží-li se Pána. Pán jich neopustí.
Všichni také, kteří ukládají někoho milého do hrobu.
zase s Ježíšem svým se mohou těšiti. Slova Páně, která pro
mluvil Pán u zemřelé dcerušky [airovy: »Neumřela dívka, ale
spí,«<platí o každém zemřelém. Každý jen spí, smrtelným sice
spánkem. ale spánkem. ze kterého jistě bude zase vzbuzen.
Nuže, přátelé drazi, Ježíš jest opravdu naše útěcha v ži
votě i ve smrti. Radujme se z toho a rádi se k svému Spasiteli
utikejme, abychom s ním a v něm živi a od něho také jeden
kráte vzkříšeni byli k živolu věčnému. Amen.
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CO VÍME A CO NEVÍME 0 POSLEDNÍM SOUDU.
„Uzří Syna človéka, an přichází v oblacích
nebeských s mocí velikou a velebností.“*

Mat. 24, 30.

Poslední neděli po sv. Duchu dnes oslavujeme. Nastáva
jícím týdnem končí se starý církevní rok, a budoucínedělí
začíná rok nový.
V poslední neděli dnešní předkládá nám církev sv. čtení
o poslední věci, která každého člověka čeká: o posledním sou
du. »A uzří Syna člověka, an přichází v oblacích nebeských
s mocí velikou a velebností.«
Je to vážné čtení a hodné bedlivého uvážení. Proto také já
budu vám dnes o posledním soudu mluviti. Dvoje vám ukáži:
1. co víme, a 2. co nevíme o posledním soudu.
+

I. Co víme o posledním soudu?

1. Víme, že bude

jistě.

Za to nám ručí Božíslovo.

»Nebe a země pominou, ale slova má nepominou«, praví Kristus
Pán. Která že slova nepominou? Ta slova: že »uzří Syna člo
věka, an přichází v oblacích nebeských, s mocí velikou a ve
lebností«. Zcela jasnými slovy prorokuje Kristus Pán o po
sledním soudu, že bude jistě.
Kristus Pán prorokoval i více. Prorokoval i sobě: že bude
vydán pohanům, posmíván, bičován a usmrcen a třetího dne
že vstane z mrtvých. Apoštolové nechápali tohoto proroctví:
považovali zrovna za nemožnost, ze by ten Spasitel mohl býti
bičován a usmrcen! A stalo se to; ovšem, Pán dobrovolně se
vydal na smrt.
Prorokoval o apoštolech: že budou honěni z města do měs
ta, před soudy voděni, bičováni i zabíjeni. »Neníť učedník nad
mistra!« Apoštolům zdálo se toto proroctví podivným; oni,
vyslanci Boží, že mají býti tak pronásledováni! Vždyť budou
přinášeti všude spásu a mír! A stalo se to; byli bičováni, z měs
ta do města hončni, zabíjeni.
Prorokoval o Jerusalemu. a zvláště také o chrámu jerusa
lemském: že bude město obklíčeno a vyvráceno a že nezůstane
z chrámu ani kamene na kameni. Toto proroctví zdálo se ne
uvěřiltelným a nesplnitelným. Jerusalem, město svaté a tak
slavné! Chrám jerusalemský, tak ohromná a pevná a skvělá
budova! Vystaven byl tento chrám z velkých kvádrů mramo
rových; každý kvádr byl 25 loket dlouhý, 12 loket široký,
8 loket vysoký; v základech byly ještě větší balvany. Od da
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leka vypadal jako bílá, skvoucí hora, protože byl celý z bí
lého mramoru a bohatě pozlacen. A z tohoto chrámu že ne
zůstane ani kamene na kameni! A stalo se to; vše se naplnilo,
co předpovídal Pán: Jerusalem byl obklíčen, nastaly v něm
dny hrůzy; byl vyvrácen a ze chrámu opravdu nezůstalo ka
mene na kameni.
Kristus Pán předpovídal i o církvi: že bude trvati až do
skonání světa, že ani brány pekelné nepřemohou ji. Kdož by
se byl nadál, že se tak stane! Vždyť hned s počátku byla tak
děsně pronásledována; vždyť židé i pohané s úsměškem se na
ni strojili, že ji rychle zničí. A církev obstála a stojí dosud.
Proroctví Páně se plní. Žádný národa žádná říše na světě ne
zakusila tolik děsného a všestranného pronásledování, jako
církev: a národové zhynuli, říše i mocné zanikly — ale církev
dosud trvá.
Vše se plnilo o plní, co předpověděl Kristus Pán. A vy
plní se také jistě jeho proroctví o posledním soudu. »Nebe
a země pominou, ale slova má nepominou.« Jak vážná do slo
va, která všecky pochybovače a popirače posledního soudu
úplně odsuzují!
2. Co ještě víme o posledním soudu?

Že všichni

budeme při něm souzeni. Vši

chni, bez výjimky. Ať jsme z jakéhokoli národu, ať jsme ja
kéhokoli povolání; ať je kdo císařem nebo poddaným, ať je
kdo knězem anebo neknězem, ať je kdo boháč anebo žebrák —
všichni státi budeme v den soudný před soudnou stolicí Boží.
Tak praví sám Spasitel. »Když pak přijde Syn člověka u ve
lebnosti své... shromáždění budou před něj všichni národové«
(Mat. 25, 31—32).Ta jsou jeho slova. Také já tam státi budu,
také každý z vás, kteří mne posloucháte: »Všichni zajisté bu
deme státi před soudnoustolicí Kristovou«, praví sv. ap. Pavel
(Řím. 14, 10). Žádný neunikne, žádný nebude skryt.
3. Co ještě víme o posledním soudu?

Že každý

bude odsouzen:

buď pro nebe,nebo

pro peklo; prověčnou radost neb pro věčný trest. Sám Spa
sitel to předpověděl: sám Spasitel označuje napřed, co řekne
v den soudu spravedlivým a co nespravedlivým: »Pojďte, po

žehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připravenýmod
ustanovení světa«, řekne spravedlivým. »Odejděte ode mne
do ohně věčného«, řekne nespravedlivým. A rozsudek tento
bude už tak nezměnitelným:; nikdo ho více nepromění. Ani
kdyby všichni andělé a svatí vrhli se před trůn Soudce a
orodovali za nás, nebude rozsudek více proměněn. Ani kdyby
sama Panna Maria, matka Syna Božího, přimlouvala se za nás,
nebude více plalno; rozsudek ten nebude už odvolán.
To je tedy. co jistě vime o posledním soudu.
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II. A nyní: co nevíine o posledním soudu?

1. Nevíme,
kdy bude. >»Otom pak dni a hodině
nižádný neví ani andělé nebeští, jedině sám Otec«, tak pravil
Kristus Pán (Mat. 24, 36). A tato slova povždy zůstanou v plat
nosti.
Byli už mnozí, kteří chtěli den poslední prorokovati. Činil
tak Mohamed: »Než uplyne 100 let, nebude už na zemi ničeho
živého«; ale těch 100 let už kolikráte uplynulo. a den poslední
nenastal. — Luther prorokoval v Německu: že svět už nebude
ani 15 let státi; ale těch 15 let tolikrát uplynulo, a den soudný
dosud nepřišel. — V té době prorokoval jiný protestantský
kazatel, jménem Michael Stiffel, že den soudný jistě bude dne
19. října 1553o 7. hodině ráno; sám také všecko odložil, knihy,
nářadí, nábytek, a také rolníci, kteří ho poslouchali, neorali,
neseli. Ale ten 15. říjen přešel a den soudný nebyl. — Po Ra
kousích a Štýrsku chodil r. 1601jakýsi muž a předpovídal. že
konec světa, den soudný, bude už příštího roku (tedy r. 1602);
přemnozí mu uvčřili, ale den soudný nepřišel. A tak mnozí se
pokoušeli předpovídati soudný den. Dovede který člověk jej
předpověděti? Sv. Augustina tázal se kdysi o těchto věcech
biskup ze Salony v Dalmacii, jménem Hesichius, neboť sv.
Augustin bvl světlo veliké a muž velikých vědomostí. A sv.
Augustin mu odepsal v ten rozum: nezbývá, leč míti na pa
měti slova Páně: »O tom pak dni a hodině nižádný neví, ani
andělé.«
Co pak z toho následuje. že nevíme, kdy bude den soud
ný? To z toho následuje, k čemu vybízel Kristus Pán: »Buďte
připraveni!« »Co ti na tom záleží,« pravil kdysi jeden kazatel
ženě jedné, »abvs věděla, kdy bude den soudný? Buďtak živa.
jako by už měl býti zítra — dnes, a nebudeš se ho báti.«
2. A co ještě nevíme o posledním soudu?

Nevíme, jak pro nás vypadne.

Budu
státi na

ravici či na levici Páně? Budu odsouzen k věčné radosti, či
k věčnému zavržení? Hrozná opravdu otázka a nevíme na ni
odpovědi!
Hrozná, pravím, otázka: nebo se jedná o celou věčnost,
o dobu, která nemá žádného konce, žádného přestání. Pře
mýšleli jste už kdy, milí přátelé, o této věci, o tom, co jest
věčnost? Ve městě Mnichově žil do nedávna jakýsi občan,
hodný a zbožný, který byl vzorem katolíků. Vyznal nejednou,
že k tomu životu byl uveden kázáními kněze tamějšího. Když
těžko onemocněl, dal se zaopatřiti sv. svátostmi, a přité pří
ležitosti poděkoval knězi za všecka slova, která kdysi slyšel
z úst jeho. »Zvláště jedno slovo,« pravil umírající, »učinilo na
mne nesmirný dojem, že jsem nikdy více na něj nezapomněl,
a za to vám zvláště děkuji.« »Které je to slovo?« tázal se
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kněz. A nemocný odpověděl: »fe to výrok: dlouho není věčně,
ale věčně je dlouho.« — Ano, m. př., věčně je dlouho, nesmírně
dlouho, bez konce dlouho! A proto pamatujte na tu věčnost!
A pončvadž nevíme, jaký rozsudek pro nás při posledním
soudu zazní, přičiňme se, abychom si připravili dobrý! »Př'ed
člověkem jest život i smrt,« praví Duch sv., »dobré i zlé, co se
mu bude líbiti, dáno bude jemu« (Šir.15, 18). V naší ruce jest
ještě dosavad, abychom si připravili rozsudek šťastný; přičiň
me se tedy o to ze vší síly!
Pán Bůh dej, abychom v den soudný všichni byli posta
veni po pravici Paně! Amen.

NA KTERÉ HORY MÁME SE UÚTÉCIPŘED HRŮZAMI PO
SLEDNÍHO DNE.
hory.

„Tehdáž ti, kteři jsou v Judsku. utikejte na

Mat. 24, 16.

Dvě proroctví Páně obsahuje dneš. sv. evang.: o zkáze
města Jerusalema a o posledním soudu. Proroctví o zkáze Je
rusalema už dávno s2 naplnilo; je vám známo, jak r. 70. po
nar. P. římské vojsko Jerusalem oblehlo, dobylo, město i chrám
zničilo, obyvatelstvo pohubilo aneb do otroctví zavléklo. Kr.
Pán předpověděl o té zkáze, že bude tehdáž soužení veliké;
a byly to tehdy vskutku dny hrůzy. Než nebeský Pán postaral
se napřed o své věrné. »Když uzříte ohavnost zpustožení, < pra
vil, ana stojí na místě svatém: tehdáž ti, kteří jsou v Judsku,
utíkejte na hory.« Učedníci Páně podle toho se řídili: když
viděli předpověděnou ohavnost zpuštění, prchali na hory, a
zachránili se.
Než i druhé proroctví Páně, o posledním soudu, se naplní.
Kdy, ovšem nevíme; Kr. Pán toho neřekl. Ale i tehdá bude
soužení veliké: »Ukáže se znamení Syna člověka na nebi. a
tehdy kvíliti budou všecka pokolení země,« praví sám Kristus.
A jako na dosvědčenou toho, že vše, co o dni soudném před
pověděl, se naplní, doložil: »Nebe a země pominou, ale slova
má nepominou.«
Když tedy den soudu bude jednou jistě a budetaké dnem
hrůzy: nepostaral se Kr. Pán o své věrné také pro tento den
hrůzy? Neudal žádného útočiště, na které by se mohli uchýliti“
Postaral se Pán a udal útočiště. Ta slova: »tehdáž ti, kteří jsou
v Judsku, utikejte na hory«, platí i zde. Kteří jsou v Judsku:
Judsko, země svatá; touto se rozumí pro nás církev Boží: kteří
jsou v církvi svaté, utíkejte na hory — na které hory? Já
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vám tyto hory dnes označím, abyste i vy mohli se na ně včas
uchýliti.
*

Tři hory jsou, na které se můžeme před hrůzami posled
ního soudu uchýliti: 1. hora pokání, 2. hora modlitby, 3. hora
milosrdenství.
I. Hora pokání, Vzpomeňme na to, co se vykládá u SV.
evang. Matouše o sv. Janu Kř. Kdysi přišli k němu někteří
z fariseů a saduceů, aby vyznali hříchy a přijali křest na zna
mení polepšení. A tu sv. Jan volal proti nim: »Pokolení ješ
těrčí, kdo vám ukázal, abyste utekli budoucího hněvu? Prolož
čiňte hodné ovoce pokání (3., 7—8). Činiti pokání! To je ledy
ono útočiště před hněvemdne soudného; to je ona hora, na
kterou i my, m. př., musíme se utíkati, abychom hrůzy hněvu
v den soudný se uchránili.
Hora pokání: běda tomu, kdo by se na ni neodhodlal, kdo
by v nekajícnosti setrval! Sám Kr. Pán praví: »Nebudete-li
činiti pokání, všichni zahynete« (Luk. 13., 3). A vzhledem ke
dni soudnému, praví Kr. Pán o těch, kteří pokání nedbají:
»Muži Ninivetští povstanou na soudu s pokolením timto a od
soudí je; nebo činili pokání ke kázání Jonášovu: a aj, více
nežli Jonáš tuto.« (Luk. 11., 32.) To jest tolik: Ninivetští těžko
hřešili; a přišel k nim člověk neznámý, Jonáš prorok, a kázal
jediný den: a uposlechli a veškero město činilo přísné pokání.
Nám nekáže pokání člověk neznámý jako Ninivetským Jo
náš; »více nežli Jonáš tuto«, praví Kr.: nám káže pokání cír
kev, nám káží pokání evangelisté. nám káží pokání apošto
lové, nám káže pokání Kristus sám ústy svých kněží, jimž
řekl: »Kdo vás slyší, mne slyší.« A kdo by nechtěl tohoto vo
lání uposlechnouti, protitomu by povstali v den soudu sami
Ninivetští. A o tom byse také naplnilo v den soudu, co ozna
čil Kr. Pán, když posílal apoštoly: »Kdož by koli nepřijal vás,«
pravil Jim, »aniž uposlechl řečí vašich: »vyjdouce ven z dorau
neb města (toho), vyrazte prach s nohou svých. Amen, pra
vím vám: lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den
Soudný, nežli městu tomu.« (Mat. 10., 14—15.) To znamená:

Sodomští a Gomorští těžko hřešili a budou míti těžký soud
na konec světa: ale těm nikdo nekázal pokání; komu však se
pokání hlásá a ve hříších přece setrvá, daleko mu bude v den
soudný hůře.
A proto, m. př., rádi se utíkejte na tuto horu pokání.
Člověk je tvor křehký, snadno padá. Když padneš, vystup na
tu horu, kde ti Kr. podává ruku, abys tak uchránil se hrůzy
dne soudného; nebo tak praví sv. ap. Pavel: »Kdybychom
11., 51Sde rozsuzovali, nebyli bychom zajisté souzeni.« (1. Kor.
sami
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IT. Hora modlitby, druhé naše útočiště. Když se modlíme,
vznášíme se myslí a duší vzhůru — proto pravím: hora mod
litby. K modlitbě jako útočišti, vzhledem k soudu, vybízel
sam Spasitel; pravil: »Protož bděte, každého času se modlíce,
abyste hodni jmíni byli ujíti všech těch věcí, kteréž se díti
budou.« (Luk. 21., 36.) Poltřebu modlitby máme i v podoben

ství označenu: »Který král,« praví Kr. Pán, »maje táhnouti
k boji proti jinému králi, nesedne prve a nepřemýšli, mohl-li
by s 10 tisíci potkati se s tím, který s dvaceti tisici táhne proti
němu? Sic jinak, když onen ještě podál jest, pošle poselství.
žádaje za lo, což jest k pokoji.« (Luk. 14., 31—32.) My jsme
slabí proti Bohu, ke kterému spějeme na soud; co činiti, než
se modliti? Každá modlitba je jako vyslanec o smilování,
o smír. Četl jsem kdysi, jak císař Jindřich II. obléhal město
Troji v [alii, které se proti němu vzbouřilo a výpady císaři
i mnoho škod způsobilo. Císař zapřisáhnul se rozhorlen, že
až dobude města, se zemí je srovná a všecko obyvatelstvo po
hubí. Obyvatelé pojati byli hrůzou. Nemohouce nijak daocí
liti smíru, učinili zvláštní věc: vypravili k císaři zástup ma
ličkých dětí; šly v průvodu, dvě a dvě, ručky sepjaté, a zpí
valy: »Kyrie eleison, Pane, smiluj se nad námi!« Když je cí
sař uzřel, plakal prý; ale pamětliv přísahy, řekl: »Bůh ví, že
nejsem příčinou záhuby těchto maličkých. nýbrž věrolomní
obyvatelé města.« Leč druhého dne průvod dítek zase přišel,
zase totéž volání: Kyrie eleison! A tu císař už neodolal; od
pustil k vůli dítkám celému městu. Modlitby naše, m. př., a
písně prosebné, jimiž voláme k Bohu, jsou takové dítky —
vyslancové, prosicí o smir. »Písně, dcery ducha mého — vás
posílám.« Posílame je vzhůru, k věčnému soudci, aby nám
odpustil: Kyrie eleison. To je naše útočiště pro den soudný:
hora modlitby.
III. A třetí ješlě hora, na kterou se márne utíkati před hrů
zami posledního soudu, je hora milosrdenstvi.
»Blahoslavení milosrdní: neboť oni milosrdenství dojdou,«
praví Pán. Máme býti milosrdni; co to znamená? Máme míli
milé srdce, t. j. útrpné srdce; srdce, jež rádo se smilovává nad
trpícím. Abych dlouho nevykládal, jak velikým útočištěm je
milosrdenství pro soud v den poslední, upozorňuji jen na to.
co sám Spasitel pravil, jak bude v den soudný lidi souditi:
pravil, že řekne vyvoleným: »Pojďte, požehnaní Otce mého...
nebo jsem lačněl a dali jste mi jísti; žíznil jsem a dali jste mi
píti...« (Mat. 25., 34 ss.) Hle, požehnanými je bude nazývati;
řekne »pojďte« — ke komu že řekne to šťastné, neskonale
šťastné slovo? K těm, kteří konali skutky milosrdné.
To jsou tedy tři hory, na které se máme utíkati před hrů
zami dne soudného: hora modlitby, hora pokání, hora mi
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losrdenství. Utíkejte se na ně Lojně. m. př.! Neodkládejte toto
utíkání na čas zimní nebo na den sobotní: t. j. na den smrti.
Zima je studená, smrt je také studená; den sobotní (sváteční)
je den, kdy se nic nedělá, v den smrti také se už nic neudělá:
ani pokání, ani modlitby, ani skutky milosrdné nejsou už tu
možny. »Modlete se pak,« praví Kr., »aby utíkání vaše nebvlo
v zimě aneb v den sobotní.« Utíkejte na ty hory v čas Života.
a pak, až se ukáže znamení Syna člověka na nebi, budete moci
s důvěrou pohlížeti ku přicházejícímu Spasiteli. Amen.
CO SI PONESEME K POSLEDNÍMU SOCDU.
„„Vebe a země pominou, ale slova má ne
pominou.“*
Mat. 24, 35.

Dnešní sv. evangelium povzbuzuje samo k vážnému pře
myšleni. Kristus Pán v něm předpovídá, že všechno, co vidíme,

pomine. »Nebe a země

pominou.«

Pomine nebe, t. j.

obloha nebeská, pomine slunce, které s té oblohy svítí — svítí
na spravedlivé i nespravedlivé; pomine měsíc, pominou hvěz
dy. ty tiché, krásné hvězdy, které nám noci tak mile osvětlo
valy; pomine však i naše země, na které bydlíme. se vším
tvorstvem: se všemi bylinami a se vším Živočišstvem.
Ale což potom zůstane, až všecko pomine?

Kristus Pán to praví v dnešním sv. evangeliu: »Slova

má nepominouc.

Slova Páně tedy nepominou! Která slova? Ta slova, kte
rými Kristus Pán předpovídá, že až všecko pomine: až »slunce
se zatmí, a měsíc nedá světla svého, a hvězdy s nebe padati
budou a moci nebeské budou se pohvbovati« — tehdy že »uzři
Syna člověka, přicházejícího v oblacich nebeských, s mocí

mnohoua velebnosti«,přicházejícíhok poslednímu
du; tehdy že bude soudný den.

sou

Soudný den nastane jistě. A, přátelé drazí, co pak nám
k tomu soudnému dni zůstane?
Zůstane nám majetek? Zůslanou nám role a louky, zůsta:
nou nám domya lesy, zůstanou nám měšce peněz, které snad

nashromáž<díme?
Rozmilí v Kristu, nic z toho nám nezůstane. »Nebe a země
pominou«<.pravi Kristus Pán. a tedy i vše, co na zemi jest:

i majetek náš, i role a louky. i lesy a domy, i měšce peněz.

Ale co nám zůstane, co si každý z nás k soudu

poslednímu ponese, to jsou skutky
skutky dobré aneb zlé.

naše:

Skutky! Jak málo kdo se o ně stará! Jak přemnozí lidé
zcela Ihostejně pohlížejí na to, co dělají zlého, jak mnozí zcela
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nic nedbají, aby nashromáždili si skutků dobrých, těch po
kladů nebeských, kterých »ani rez. ani mol nekazí, a zloději
nevykopávaji, aniž kradou« (Mat. 6, 20).
Drazi přátelé, rád bych vás dnešního dne povzbudil, abyste
dobré skutky činili a zlých bedlivě se vystříhali, a proto vy

kladati vám budu dneso tom,kterak každý

z nás dobré

i zlé skutky k poslednímu soudu si ponese.
*

Jeden polský šlechtic vypravuje o sobě tuto podivuhodnou
příhodu. Dokud byl nilád, žil zcela nevázaně a o spasení duše
nestaral se zcela nic. Staral se jen o své statky a zábavy, ale
o poklady v nebi, jako přemnozí jiní, zcela nedbal. Jednou mé!
podivný sen. Zdálo se mu, jako by byl pojednou povýšen
vzhůru. do neznámých krajů. a tam uzřel mnoho duchů nebes

| kých,
mnoho
andělů,
kteří
cosi
pilně
zapisovali.
Přisto
zvědavě k jednomu z nicha tázal se, co byto psali? | odpo
věděl mu anděl zcela přívětivě: »My jsme andělé Boží a za
pisujeme zde do knihy života dobré skutky lidí, kteří jsou
na svétě.« I probudila se v onom šlechtici touha. zvěděti, co on
tam má napsáno; prosil anděla, aby mu to ukázal. Anděl ochot
ně vyhledal jeho list -——
ale jak se zachvěl šlechtic, když uzřel.

že list je skoro prázdný. že na něm skoro nic není napsáno.
»Jak?« tázal se šlechtic, »já že jsem dosud ničeho dobrého ne
učinil? Vždyť jsem se staral tak pečlivě o svůj statek, roz
množil jsem ho o tolik rolí a luk a lesů, rozmnožil jsem pro
své potomky tak velice bohatství — a zde nic z toho není po
znamenáno?« — »Nic z toho«, odpověděl anděl; »nebo zde se
zapisuje jen, co kdo pro Boha činí, jen dobré skutky pro ne
e.« — Šlechtic v tom procitl; ale ten sen ten mu nechtěl
z hlavy. Poznal, jak jest pravdivo, co praví Kristus Pán: »Co
jest platno člověku, byť všechen svět získal, ale na duši své
škodu trpěl« (Mat. 16, 26); „Nebe a země pominou« — i všecky

poklady zemské, ale dobré skutky zůstanou. I začal od té doby
pilně si hleděti dobrých skutků.
Přátelé drazí, rozpomeňte se na svůj dosavadní život a
povězme si upřímně: kdyby tak ten anděl na nebi, zapisující
dobré skutky naše, podal nám dnes list náš, kolik pak dobrých
skutků nalezli bychom tam napsáno? Kolik skutků opravdu
dobrých, pro nebeské království záslužných?
Rozmilí v Kristu, nevím, ale zdá se mi. že snad velmi
málo, snad mnohý by nalezl list svůj úplně prázdný!
Bože můj, a každý z nás má k tomu soudu poslednímu
jen své skutky donésti! Jak pak při něm obstojíme? Zač pak
budeme chtíti potom býti odměněni nebeským královstvím.
když nebudeme míti dobrých skutků? Snad za ty loukya role,
které jsme tu na světě získali, nebo za ten peniz, který jsme
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zde nashromáždili? Nikoli, moji drazí! Pole a louky na věč
nosti neplatí, penízem si nebe neotevřeme. Ale co platí, jen
dobré skutky jsou: »Lačněl jsem,« tak řekne Pán při posled
ním soudu, »a dali jste mi jisti, žíznil jsem, a dali jste mi píti,
hostem jsem byl a přijali jste mne, nah jsem byl a přioděli
jste mne, nemocen jsem byl a navštívili jste mne... Pojďte,
požehnaní Otce mého!« (Mat. 25, 34 ss.). Dobré skutky tedy
budou platiti. a proto o ty se starejme, těch nezanedbávejme.
O vezdejší jmění jest nám také se starati, vždyť máme tělo
a třeba jest živili je i šatiti, a kdo nepracuje, jak praví sv.
apoštol Pavel (Thess. 3, 10.), nemá ani jísti; ale pro vezdejší
starosti zapomínati na skutky dobré, zapomínati na Boží soud,
moji drazí, to jest bláznovství nesmírné, to jest věc zrovna
hrozná!
2. Ale třeba již, abych se obrátil ke druhému, o čem chci

dnesještěmluviti:k poslednímu

neseme každý skutky zlé.

soudusi

také po

Skutky zlé! Přátelé drazí, jak mnohý člověk skutky zlé
tak IMostejně páchá — jako by na nich zcela nic nezáleželo.
A přece každý skutek zlý, jejž činíme, jest tam nahoře za
psán, každý skutek jest tam zaznamenán k poslednímu soudu.
Bože můj, jak pak potom obstojime, až rozevřena bude kniha
života, a tolik zlého, tolik velice zlého nám z ní bude předčí
táno. co jsme činili! Kdož nám potom pomůže! Kdož nám po
může, až nám bude vyčítáno, že tak často zapirali jsme svou
víru, a vččný Soudce řekne: Odejdi ode mne; kdo mne zapřel
před lidmi, zapřímť i já jej nyní před Otcem svým — neznám
vás! Kdo nám pomůže, až nám bude vyčítáno, že jsme toli
kráte jméno Boží brali nadarmo; že jsme znesvěcovali den
sváteční; že jsme nectili otce svého i matky své; až nám bude
vyčiláno, že jsme zabíjeli bližního svého — jeho tělo nebo
duši; že jsme neslušni byli, krádeže se dopouštěli, křivě o bliž

ním svým mluvili...

Kdož nám, přátelé drazí, při posledním soudu, až nám
tyto skutky budou vyčítány, pomůže?
A zpytujme se dnes, kdy nám Spasitel náš poslední soud
na oči staví, kolikrát jsme se těmi způsoby již prohřešili, kolik
takových zlých skutků máme na svědomí!

Nuže,rozmilív Kristu, varujme

se zlého!

Každý

zlý skutek s námi půjde na věčnost! A kdo poznává, že snad
mnohé viny má nasobě, nuže, ať je smaže, dokud Pán mudo

—přává
čas
příhodný.
Smazati
jemůže
ještěkrev
Spasite
omývá všecky nepravosti naše, když z nich upřímně se vy
známe a zkroušeně kajeme.
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Kajme se ze skutků zlých, a varujme se nových nepra
vostí; čiňme skutky dobré a budeme se pak na soud poslední
moci těšiti. Amen.
KŘÍŽ NA NEBI V DEN POSLEDNÍHO SOUDU.
nebi.

„Tehdáž se ukáže znamení Syna človéha na

Mat. 24, 30.

Slovy velice vážnými předpovídá Kristus Pán v dnešním
sv. evangeliu o posledr.ím soudu. Poslední soud bude jednou
jistě; bude, aby se naplnila a objevila všem Boží spravedlnost,
podle které dobří mají býti odměněni a zlí potrestáni; bude,
aby se objevilo i všecko skryté dobré, co zde v životě se koná,
ale aby se objevilo také všecko zlé, co zlí dovedli zde skrýti

a tajiti.

Ale tomu poslednímu soudu budou předcházeti některá

znamení.Povstanou

falešní

proroci,

kteříbudou

konati i divy veliké — a Kristus Pán před nimi varuje a pra
ví: »Tehdy, řekne-li vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus aneb
tamto, nevěřte... Aj, předpověděl jsem vám.« Před posledním

soudem rozrušena

bude i příroda:

»Sluncese za

tmí a měsíc nedá světla svého, a hvězdy budou padati s nebe.
a moci nebeské budou se pohybovati« — naše přiroda nynější
bude míti úlohu svou ukončenu, přestane již Čas a nastane
věčnost.
Než ještě jedno jest znamení, které nastane přímo před
posledním soudem, znamení. o kterém, pokud vím, málo bývá
uvažováno, a na které já právě chci vás dnes důrazně upo

zorniti.KristusPán praví: »A tehdáž

mení Syna člověka na nebi«

se ukáže

zna

Znamení Syna člověka se ukáže na nebi před posledním
soudem — jaké znamení? Svatí otcové vykládají a církevsv.
také označuje ve svých hodinkách na den povýšení sv. Kříže.
že to bude kříž. Kříž je zajisté také nejurčitější známkou
Syna člověka, Ježíše Krista. Ježíš Kristus jest náš Spasitel —
čím pak že nás spasil? Právě křížem! Ježíš Kristus byl Bůh

a člověk — kde se jeho Božství a člověčenství pospolu zvláště
význačně jevilo? Právě při smrti jeho na kříži: zjevilo se tu
jeho Božství, neboť země se třásla, skály pukaly, slunce se za
tmělo, mrtví ze hrobů vstávali, takže i setník a ostatní vojáci.
kteří Ježíše střežili, vyznali: Jistě Syn Boží byl tento (Mat.
27, 51 ss.): objevilo se tu i jeho člověčenství, t. j. lidská při
rozenost, že mnoho trpěl na těle i na duši.
Áno, kříž je nejvýznačnějším znamením Syna člověka,
Ježíše Krista — a toto znamení ukáže se v den posledního sou
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du na nebi: »Tehdáž se ukáže znamení Syna člověka na nebi.«
Budu o tom dnes rozjímati; a sice uvažovati budu: Proč
asi znamení kříže ukáže se v den posledního soudu na nebi?
a připomenu, jaký bude míti toto znamení význam pro spra
vedlivé a jaký pro nespravedlivé.
*

Proč asi znamení kříže se ukáže v den po
sledního soudu na nebi?
I. Rozmilí v Kristu, mám za to, že především z této pří
činy: křížem byl Syn Boží, Ježíš Kristus, na světě nejvýše po
tupen a ponížen —v den posledního soudu tedy bude kříž právě
znamením Jeho nejvyšší Božské slávy a moci.

1. Uvažujmenejprve o potupčě, které

se Spasi

teli našemu křížem na světě dostalo. Kdyžse
mluvívá o umučení Páně, vykládá se o jeho bolestech a mu
kách; ale málokdy také o tom obšírně se uvažuje, jak hroz

nou Čím
botupubylkříž
nebeský
Pán na věku?
kříži podstoupil.
za starého
Bylo to dřevo potupy, dře
vo, na kterém bývali usmrcováni nejhorší zločinci. Posudte
sami, drazí v Kristu: kdo měl býti za starého věku pro nějaký
zločin usmrcen, býval buď mečem zahuben, neb ukamenován,
neb ukřižován. Kamenovány bývaly cizoložné ženy; ukřižo
váni pak nejhorší zločinci: lupiči a vrazi. A na tomto dřevě
potupy, na kříži, usmrcen byl také Ježíš Kristus, Syn Boží.
Dovedete, rozmilí v Kristu, uvážiti, jak hrozné potupě byl
Spasitel na kříži vydán?
Ale uvažme dále: na kterém místě byl kříž Páně zaražen,
když na něm usmrcen byl Kristus Pán? Zaražen byl na místě,
»kteréž slove Golgota, to jest, místo popravné« (Mat. 27. 353).

Bylo to místo, kde právě nejhorší zločinci bývali popravováni,
místo hrůzy a ošklivosti, místo, kterému se každý rád vyhý
bal a kterého každý se štítil.
Uvažme dále: kříž, na kterém byl Kristus Pán usmrcen.
nebyl na hoře Golgotě sám vztyčen, ale po jeho obou stra
nách vztyčeny byly ještě jiné dva kříže, na kterých ukřižo
váni byli dva lotři. Jaká to potupa pro Spasitele!
Uvažme ještě jednu věc: Kristus Pán byl ukřižován v do
č, kdy nesmírné zástupy lidí se sešly do Jerusalema na slav
nost velikonoční. Je vám známo, že Židé měli jen jediný chrám
v celé zemi: v Jerusalemě. A tam se tedy ke slavnostem schá
zeli. Právě se slavil druhý den přesnic, kdy Kristus Pán byl
odsouzen na smrt a veden s křížem na horu Golgotu. Nesmírné
zástupy lidí byly tehdy v Jerusalemě, nesmírné zástupy spě
chaly také v ten den k hoře Golgotě; spěchali tam také Jeru
salémští, ale spěchali i z dalekého venkova. nebo každý chtěl
viděti smrt muže, o němž se už dávno vvkládalo široko da
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leko, o kterém bylo všeobecně známo, že činí veliké divy a
zázraky. A před tímto nesmírnýmzástupem lidí byl Ježíš Kris
tus obnažen, před těmi zástupy přibit byl jako nejhorší zlo
činec na dřevo kříže!
Rozmilí v Kristu, tak nesmírné potupy dostalo se křížem
Ježíši Kristu na světě. A proto v den posledního soudu ukáže

se
na nebi
znamení
kříže, aby
křížjsibylrozvážil«
známkou zase
Božské
slávy
Spasitelovy.
»Zdali
pravínejvyšší
Au
gustin v této příčině, moc znamení toho, to jest břiše? SSlunce
se zatmí, měsíc nedá světla, ale kříž vyblýskne a zatemní
světla nebeská; hvězdy s nebe padati budou, kříž pak sám
blýskati se bude.« Křížem byl Spasitel na zemi nejvýš potu
pen, kříž na nebi bude zase známkou jeho nejvyšší slávy.

2. Ale ještě si připomeňme sinrt

Páně

na kříži:

byla tak hrozná, že se na chvíli zdálo, že Ježíš Kristus snad
ani není Bůh, když tolik trpí. Představte si jen to ukřižování:
Kristus Pán nejprve obnažen — tělo samá rána a samá krev;
katané rozepínají ruce a nohy Spasitelovy na dřevo, nasazují
hřeby a silnými ranami kladiv zatloukají. Podívejte se v du
chu na Spasitele na kříži; jak nesmírně trpí. »Já pak červ jsem
a ne člověk«, prorokoval o budoucím Spasiteli prorok David
(Ž. 21, 7), a tato slova se u Ježíše Krista úplně vyplnila. Mnozí
proto posmívali se Spasiteli a volali: »Jsi-li Syn Boží, sestup
s kříže! Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci!« (Mat. 27,
40—42).A kdybychom my, drazí v Kristu, byli viděli toho Spa
sitele na kříži v nesmírných bolestech skonávati, kdož ví, zdali

i v nás nebyla by snad vznikla alespoň na chvíli pochybnost:
je-li opravdu Ježíš Kristus Syn Boží, když tolik trpí? Hle
tedy: kříž jako by byl Spasitelovo Božství zastiňoval: proto
v den posledního soudu znamení kříže na nebi bude právě zna
mením nejvyšší Božské moci jeho.
Toť tedy asi první příčina, proč v den posledního soudu
před příchodem Páně ukáže se znamení kříže, znamení Svna
člověka na nebi: křížem byl Kristus Pán nejvýš potupen a po
nížen; kříž v den posledního soudu bude známkou jeho nej
vyšší slávy a moci.
II. Ale ještě jiná jest příčina, proč v den posledního soudu
ukáže se znamení kříže na nebi. Dosud jsem rozjímal, co kříž
byl Spasiteli: nyní promluvím o tom, co kříž je nám.

Nám lidem je kříž znamením spásy naší,

znamením

vykoupení.

A toto znamenínašehovykou

pení zjeví se nám v den posledního soudu na nebi Jako znám
ka — buď nejvyšší radosti aneb hrůzy: radosti těm. kteří živi
byli spravedlivě a kříž měli vždy v úctě a lásce: hrůzy těm.
kteří byli bezbožní.

(. Představmesi nyní tedy. jak asi bude spraved
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livým v den posledního

ho

soudu, až se ukážezna

meni kříže na nebi. Den posledního soudu bude den hrozný.
»Slunce se zatmí, a měsíc nedá světla svého, a hvězdy budou
padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati«; mrtví
budou vstávati ze hrobu, kost s kostí a úd s údem bude se spo
jovati, a shromážděni budou všichni národové. Kristus Pán
sám předpovídá, že tehdy »schnouti budou lidé pro strach a
očekávání těch věcí, kteréž přijdou« (Luk. 21, 26). Ale v té
hrůze objeví se pro spravedlivé nesmírná útěcha — ukáže se
nejradostnější naděje na nebi: znamení kříže. Kristus Pán
sám vybízí: »Když pakse to počne díti, pohleďte a pozdvih
něte hlav svých: neb se přibližuje vykoupení vaše« (Luk. 21,
28). Ó, jaká to radostná slova Spasitelova: »iohledďte a po
zdvihněte hlav svých!« Uzříte na nebi kříž -— znamení vy
koupení svého! V té hrůze obecné kříž vám bude svítiti k nej
vyšší radosti. Ó, jak zaplesá srdce každému, kdo kříž mčí
v úctě a lásce! Jak se radovati bude ten, komu v životě byl
kříž ke chloubě a radosti, dle slov sv. apoštola Pavla: »Ode
mne pak odstup to, abych se chlubil, leč v kříži Pána našeho,
Ježíše Krista« (Gal. 6, 14). Jak radostně budou pohlížeti k ne
beskému kříži, kteří v životě kříž tolik milovali, kteří milo
vali i kříž, který Pán jim posílal, aby v utrpení připodobněni
byli Spasiteli!
2. [o bude kříž pro spravedlivé a vyvolené; což pro ne

spravedlivé?

Nespravedlivým a všem, kteří naukou ukřižovaného Spa
sitele opovrhovali, kříž Páně měli v nenávisti —- těm bude
kříž v denposledního soudu k nejvyšší hrůze.
Opovrhovali křížem v životě, nenáviděli kříž, nenáviděli
i Ježíše! A těch, bohužel, je nesmírně mnoho. Jen se podívejte,
rozmilí v Kristu, jak mnohý člověk za nynější doby, hrdě
kráčí kolem kříže, znamení našeho vykoupení, a kráčí rou
havě, jako by kráčel kolem obyčejného dřeva a ničeho ne
znamenal! My, křesťané-katolíci, rádi kříž uctíváme: uctíváme
v něm známkuspásy naší a Toho, který na něm vykrvácel —
ale mnohým lidem není kříž ke chloubě, ale křížem opovrhují!
Vyskytují se i bezbožníci, kteří chtějí, aby kříž byl odstra
ňován, kde dosud je, kteří vyvracejí kříže u silnic a polí aneb
všelijak je potupují. Co jim ten kříž udělal? Proč jej potu
pují, proč nenávidí“ Já v tom shledávám vždy něco ďábel
ského: nebo nenáviděti kříž je opravdu ďábelské.
A co dále s bolestí jest upozorniti, že jsou lidé, kteří zna
mením kříže nechtějí se nikdy znamenati. My, katoličtí křes
ťané, rádi a často tak činíme, před modlitbou i po modlitbě,
před prací i po práci a pod. Protestanté-helveti to zavrhli —
proč? Už v nejstarších dobách křesťané se znamenávali zna
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mením kříže. Tak na př. spisovatel Tertullian, který byl živ
kolem roku 190 po Kr., praví: »Když začínáme práci aneb do
končujeme, když odcházíme aneb přicházíme... u jídla a vů
bec při všem, co činíme, znamenáme se na čele křížem;« sv.
biskup Ambrož. který zemřel r. 397 (tedy před 15 sty lety),
pravi: »Činíváme znamení kříže na čele a na srdci. Na čele,
abychom kříž vždy vyznávali. na srdci. abychom jej vždy mi
lovali.« A sv. Ignác. který byl žákem sv. apoštola Jana, Miláč
ka Páně. praví: »Znamení kříže je památkou vitězství nad
knížetem tohoto světa. t. j. nad ďáblem.«< Už tedy v nejstar
ších dobách křesťané znamení kříže měli v úctě. znamenali se
před modlitbou a po modlitbě a vůbec častěji denně křížem —
a nyní evangelíci tuto známku zavrhují; proč? [ednají správ
ně? Vyčítají nám katolíkům. že jsme modláři. když znamení
kříže si stavíme u polí a cest. abychom vždy a všude známku
spásy své měli na očích. abychom všude Spasiteli ukřižované
mu vzdávali úctu: je to modlářství? Pak by bylo modlářstvím,
když znamení kříže ukáže se v den posledního soudu na nebi
a spravedliví dle slov Páně pohlédnou a pozdvihnou hlav
svých, a kříž. toto znamení Syna člověka, s radostí nevýslov
nou pozdraví.
Jest mnoho nepřátel kříže Kristova: je mnoho bezbožníků.
kteří kříž nenávidí a nenávidí i Toho. kdo na něm byl ukřižo
ván — 6, těm lidem znamení Syna člověka v den posledního
soudu, znamení kříže na nebi. nebude radostné, ale nejvýš
hrůzyplné. bude jim znamením. při jehož spatření vpravdě
budou dle slov sv. Písma kvíleti.
Rozmilí v Kristu. co z dnešního rozjímání ke svému po
učení si vybéřete? To. abyste kříž měli v nejvyšší úctě a lásce!
Máte kříže u polí a cest. máte kříže i ve svých příbytcích;
střezte se. abyste před touto známkou svého vykoupení nepá
chali hříchů. jakož. bohužel. mnohdy se děje. ale s úctou po
svátnou vždy pohlížejte na to znamení Syna člověka, které sc
vám ukáže i v den posledního soudu na nebi. Znamenáváte se
také často znamením kříže na čele, ústech a prsou — Ó, čiňte
to rádi a zbožně, a pamětlivi buďte vždy, že toto znamení kříže
v den soudu uzříte na nebi.
Přeji vám všem. až nad vaší rakví kněz kdysi ještě po
slední kříž. žehnaje. učiní. aby v té době duše vaše už se ra
dovala u Spasitele. který křížem vás vykoupil, a v den posled
ního soudu aby všem vám kříž byl znamením útěchy a radosti
nevýslovné. Amen.

196

Neděle dvacátáčtvrtá po sv. Duchu.

NEVĚŘITI V POSLEDNÍ SOUD JEST NEJVÝŠ NESMYSLNO
A HROZNO,
„A uzří Syna člověka, přicházejícího v obla
cích, s mocí mnohou a velebností.““ Mat. 24,30.

Máme dnes poslední neděli po sv. Duchu; nastávajícím
týdnem končí se církevní rok.
Každý dobrý hospodář na konci rokučítává, v čem minu
lého roku prospěl a v čem škodu utrpěl, a dle toho zařizuje
pak budoucí jednání.
[ my máme dnes počítati, t. j. souditi se, jak jsme v uply
nulém roce církevním na duši prospěli aneb v čem jsme škodu
utrpěli. »Kdybychom sami sebe rozsuzovali,« praví sv. apoštol
Pavel. »nebyli bychom zajisté souzeni« (I. Kor. 11, 31).
Abv nás k tomuto bedlivému uvažování a souzení sama
sebe církev svatá povzbudila. podává nám v dnešním sv. evan
geliu proroctví Páně o posledním soudu. »Tehdáž se ukáže zna
mení Syna člověka na nebi. a tehdy budou kvíleti všecka po
kolení země. a uzří Syna člověka. přicházejícího v oblacích
nebeských. s mocí mnohou a velebností.«
Poslední soud! Jak mnoho je nynílidí na světě, kteří v něj
nevěří; mnozí činí si i posměch z víry v poslední soud a říkají,
že je to jen strašák v mysli malovaný, který nikdy ve skuleč
nosti nebude: jiným také víru v poslední soud vyvracejí.
Budu tedy dnes o posledním soudu mluviti; a sice ukáži
vám. že nevěřiti v poslední soud jest
Í. nejvýš nesmyslno.
2. nejvýš hrozno.
*
I. Nevěřiti v poslední soud. jest nejvýš nesmyslno. Proč?

1.Už rozum praví. že poslední soud býti mu

sí. Zde na světě netrestává Bůh vždy hned všecko zlé a neod

měňuje vždy hned všecko dobré. Pravím, vždy netrestává;
nebo někdy Bůh přece i náhle trestá. Abych uvedl příklad:
ve Frýburku (v Badensku) kázal před několika roky v neděli
XI. po sv. Duchu jistý kapucín o nestřídmosti v pití. Druhého

dne na to činili si z řeči jeho dva opilci v hospodě posměch.
Zvláště posmívali se tomu. že by opilství bylo tak hrozným
hříchem a že by otravovalo tělo i duši. Ať si kněží káží, co

káží. volal jeden. já pravím, že není žádného Boha, a je-li
jaký. nic na něj nedám, ani trojník ne! Rouhal se Bohu. Ale
v tom klesl mrtev k zemi. V obličeji zcela zčernal. Všichni se
rozprchli z hostince a půl dne ležela tam mrtvola — nikdo se
jí hrůzou nechtěl ani dotknouti. Až konečně na rozkaz úřadů
dva sluhové ji odnesli k pohřbení.
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Někdy Bůh trestá náhle, ale mnohdy zase dlouho shovívá.
»[rpělivě čeká Bůh.« praví sv. apoštol Pavel, »nechič. aby
kteří zhynuli« (II. 3. 9). A na světě spravedlnost svou vůbec
ani vždy neuskutečňuje. Vidíme sami, že mnohdy podvodník
a lichvář žije v bohatství a veselí, člověk poctivý v chudobě

—abídě
aždo
smrti.
Přijde
pak
smrt
—
mělo
by
b
ýti
tou
s
mrt
všechno skončeno?
Už rozum praví. že musí přijíti den odplaty pro každého.
že musí přijíti den soudný.

2. A co už rozumpraví, tomu výslovně

učí Kris

tus Pán. Připomeňme si především podobenství Páně v této
příčině. Podobno jest království nebeské člověku, který nasel
dobrého semene na poli svém. Když pak lidé usnuli. přišel
nepřítel jeho a nasel koukole mezi pšenici. A když vzrostla
pšenice. vzrostl i koukol. Vidouce to služebníci hospodářovi.
řekli: »Chceš-li. půjdeme a vytrháme koukol.« Ale hospodář
řekl: »Nechte. ať obé spolu roste až do žní: a v čas žní řeknu

žencům: Seberte nejprve koukol a svažte jej v snopky k spá
lení: pšenici pak shromážděte do stodoly mé.« Pšenicí rozumí
se dobří lidé. koukolem zlí: den žně jest den posledního sou
du. A jiná ještě jsou podobenství Páně, posledního soudu se

týkající.

V dnešním sv. evangeliu Kristus Pán výslovně a určitě
předvídá. že bude jedenkráte soudný den. Pravdu tuto před
náší se vším důrazem: všimněme si jen:
a) Spojuje proroctví o posledním soudu s proroctvím
o zkáze Jerusaléma. Proroctví. že Jerusalem kdysi bude zbo
řen. všichni nevěřili: mnozí se zajisté i smáli: to veliké. slavné
město že by bylo zbořeno? Ale neuplynulo ani 40 let a vše se
vyplnilo. Židé vzbouřili se tehdy proti císaři římskémua s nad
šením se proti němu lerusalem postavil: ale křesťane. pamět
liví slov Páně. vystěhovali se z města. A víte, jak hrozným
způsobem město pak obleženo a zničeno. Přes milion lidí tehdv
zahynulo. přes 90 tisíc odvedeno do otroctví. a Jerusalem.
slavný a mocný. zničen. Vvplnilo se úplně proroctví Páně
o zkáze [erusalema a o hrůzách jejích: ale zrovna tak se vv
plní i připojené k tomu podobenství Páně o posledním soudu
a jeho hrůze.
b) Všimněme
si dále. jak Kristus Pán své proroctví o po
sledním soudu zrovna přísahou stvrzuje: »Amen. amen. pra
vím vám.« dokládá, »že nepomine pokolení toto, až se všecky
ty věci stanou.«
c) A ke konci ještě dodává Kristus Pán: »Nebe a země po
minou, ale slova má nepominou« (nebem rozumíse oblohas tě
lesy nebeskými).
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Se vší určitostí a se vším důrazem pronáší Kristus Pán své
proroctví o posledním soudu. A jindy ještě vykládal, jak v den
soudný všichni povstanou z mrtvých, jak budou souzeni podle
skutků svých, a jak spravedliví budou odměněni věčnou ra
dostí. zlí pak na věky zavrženi.
Kdyby neměl býti soud, pak by nás byl Kristus Pán kla
mal. a kdyby nás byl klsmal, nebyl by Synem Božím a naším
Spasitelem. Kdyby nebyl soud poslední, nebyl by Bůh spra
vedlivý. protože zde na světě každému neodplácí podle skut
ků jeho.
Hle. jak nesmyslno je tvrzení nevěrců, že nebude posled
ního soudu!
IT. Než. nevěřit v poslední soud jest nejvýš hrozno.

Proč? Takový člověk. který nevěří, že bude poslední soud,
žije zcela nevázaně. Hledá zde na světě jen radosti a požitky,
ať jsou dovolené anebo nedovolené: neštítí se ani hříchu ja
kéhokoli.
Ale ať si v poslední soud nevěří — přijde přece jistě smrt
a přijde soud: jak se mu potom povede?
Když už Spasitel pravil: »>Kdonevěří, již jest odsouzen«<
(Jan 3, 18) — jak se povede tomu. kdo netoliko nevěří, ale mi
mo to Bůh ví, co zlého páše?
Hle. jak hrozno jest. nevěřiti v poslední soud! Ti lidé ne
věřící jsou ve své nevěře jako uspalí. jako by spali — ale na
věčnosti jednou procitnou ke hrozné skutečnosti. Tehdy s hrů
zou poznají svůj klam. s hrůzou volati budou: »Hory. padněte
na nás. pahorkové. přikryjte nás« — ale tehdy bude už pozdě.
Nuže, přátelé drazí. mějte tedy na mysli soud poslední!
Otažme se dnes vážně v duchu: kdyby soud poslední ještě
dnes nastal. obstál bych? Rozpomeňme se na své skutky, a kde
co zlého máme. napravme a polepšeme se! Ještě jest. Bohu
díky. čas. A nikdo neni tak kleslý, aby nemohl povstati. Petr
s přísahou zapřel. že nezná svého Pána, Magdalena po celém
městě byla pověstná pro své skutky. Ale i Petr a Magdalena
došli odpuštění a stali se svatými. Kdo jsi byl dosud Petrem,
zapíračem Krista, buď Petrem, skálou ve víře a ve svatosti,
kdo jsi byl Magdalenou zlou a propadlou, buď Magdalenou
svatou!
Každému to možno! A kdo tak učiní, bude se moci na pří
chod Pána k poslednímu soudu těšiti. Amen.
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SLOVA PÁNĚ NEPOMINOU.
„Nebe a země pominou, ale slova mů nepo

minou.

Mat. 24, 35.

Kristus Pán pronáší ve svatém evangeliu dnešním dvoje
proroctví: o zkáze města Jerusalema a o posledním soudu.
A aby tím důrazněji toto proroctví vložil na srdce, praví ke
konci: »Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.«
Slova Páně tedy nepominou! To je pravda nesmírně pro
nás důležitá. Vidíme, jak často mnozí o to se pokoušejí, aby
učení Kristovo zahladili se světa — Kristus ubezpečuje: »Slo
va má nepominou,< učení jeho nepřestane se hlásali až do sko
nání světa. Vidíme, jak mnozí o to se pokoušejí, aby učení
Páně dle svých rozumů přeměnili — Kristus praví: »Slova má
nepominou,« učení jeho bude na věky zachováno čisté a stej
né. Vidíme, jak někteří se pokoušejí vyvrátiti pravdivost ně
kterých slov a zvláště některých předpovědění Páně (jako na
př. o posledním soudu) — Kristus zase ubezpečuje: „Slova má
chována budou čistá a stejná, 3. vždycky pravdivá.
To je tedy připovědění veliké, které Kristus nám zane
chal; a já také v dnešní řeči své budu se jím k vašemu poučení
zabývati. Ukáži na základě výroku Páně: »Slova má nepomi
nou,< že slova jeho 1. nepřestanou býti kázána, 2. vždycky za
chována budou čistá a stejná, 3. vždycky pravdivá.
*

I. Slova Páně nepřestanou býti kázána — až do skonání světa.

Kristus Pán přišel nám zjeviti pravdy; ale nejen pro dnes,
ne pro zítra — nýbrž pro všechny časy. A z toho již plyne,
že učení jeho pro všechny časy, až do skonání světa, bude
hlásáno.
Kristus Pán k účelu tomu založil také církev svou, které
odevzdal své učení a které přikázal, učení jeho hlásati: »Učte
všecky národy.« A o té církvi předpověděl. že nebude nikdy
zničena: »Brány pekelné nepřemohou jí « tak pravil. Až do
skonání světa bude církev trvati, a až do skonání světa bude
se také učení Páně hlásati: »A aj, já s vámi jsem po všechny
dny až do skonání světa,« tak připověděl Spasitel.
Marno bylo a marno jest všecko vzpírání proti tomu. Po
koušeli se už mnozí o to, aby to učení Páně utlumili, udusili,
aby se více nehlásalo. Židé se o to namáhali. Když Krista při
bili na kříž a Kristus na kříži zvolal: »Dokonáno jest« a sko
nal, myslili židé: už na vždy umlklo jeho učení. Ale mýlili se.
Kristus vstal z mrtvých a také slova jeho znovu vzkřísena. Při
šel svátek svatodušní a na apoštoly sestoupil Duch svatý. A tu
ihned hlásal Petr apoštol víru Kristovu a po něm všichni apoš
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tolové. Židé bránili jim, vrhli je do žaláře, mrskali, ale darmo:
»Sluší více poslouchati Boha nežli lidi« pravili apoštolové a

hlásali slova Páně dále. Pohané se o to pokoušeli, aby učení
Páně utlumili a se světa shladili; známo vám je, že po 300 let
císařové římští s největším úsilím a největší krutostí pronásle
dovali vše, co bylo křesťanského; ale marné úsilí. »Slova má
nepominou,«<pravil Pán, a slova jeho nezanikla.
A také nezaniknou. Až dosud hlásají se nám; až dosud v
cházejí missionáři do dalekých zemí, aby učení Páně hlásali.
Ovšem až dosud také jsou protivníci toho učení Páně, kteří

by je nejraději se světa shladili; dosud i u nás nejraději b
mnozí, aby se vůbec nehlásalo; dosud i v pohanských krajích
hlasatele víry mučí a zabíjí. Nedávno přinesly na př. noviny
zprávu, jakými mukami byli utrápeni tři missionáři v Číně:
biskup a dva kněží. Biskupovi vypíchali oči a zpřelámali ruce
a pak ho nabodli na železný kůl; jednoho z kněží přivázali ke
kolu, obtočili bavlnou namočenou v oleji a za živa spálili; dru
hému vyloupali oči a ukamenovali ho. Než, všecko toto proná

sledování i za nynější doby: ať u nás Či v cizině, nezpůsobí to
ho, aby učení Páně zaniklo. aby slova Páně neby"la hlásána.
»Nebe a země pominou, ale slova má nepominou;« ubezpečuje
Kristus.
II. Dále jsem pravil: slova Páně zachována budou vědycky
čistá a stejná.
Lidské slovo může se porušiti, ale slovo Boží nikdy; lid
ské slovo může se měniti, ale slovo Boží nikdy.
Mnozí ovšem pokoušeli se o to, aby učení Páně dle svých
smyšlenek porušili a význam slov Páně proměnili. Už v nej
starších dobách povstávali falešní hlasatelé viry, takže sami
apoštolové byli nuceni varovati před nimi své včřící; a po
vstávají až po dnes — a (lo nejen z řad věřících, ale někdy
i z řad kněží. A ti všichni pokoušeli se učení Páně dle svého
rozumu změniti. Arius, Donat, Macedonius. Pelagius, Eutyches,
Nestorius, Luther, Kalvin aid., veliká je jich řada, a ve všech
možných pravdách Kristovy víry chtěli učiniti zmčny, nene
chali na pokoji ani božství Kristovo, ani božství Ducha sva
tého, ani nejsvětější Svátost, ani mši svatou, ani Božskou
Matku. A mnohé svedli. nesmírně mnohé! [ mnoho kněží!
A zdálo se nejednou, že učení Páně bude ztemněno, porušeno.
Ale Pán řekl: »Slova má nepominou,« učení jeho nebude po
rušeno. Proti rušitelům Kristovy víry povstávali zase mužové
Bohem osvícení a neobyčejní: Athanasius, Jeronym, Ambrož.
Augustin atd., a ti se zápalem apoštolským a z osvícení Ducha
svatého čistou pravdu proti všem kacířům vždycky povznášeli
a hájili: pozdvihli hlas svůj vždycky i papežové a uhájili
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pravdu Kristovu. A tak bude se díti až do skonáni světa: čis
tota učení Páně nemůže býti potlačena.
Učení Páně bude vždycky stejné. Zde by někdo snad mohl
mi namítnouti: vždyť církev svatá prohlašuje někdy nové
články víry, na př. r. 1870 prohlásila článek víry, že papež,
když jako vrchní hlava církve pronáší učení víry Kristovy,
nemůže pochybiti, že je tedy ve víře neomylný. Zůstává tedy
učení Kristovo vždycky stejné? —
Ovšem, milí přátelé! Zůstává stejné. Neboť nesmíte mys
lite, že, když cirkev pronášínějaký článek víry, že tím pro
náší něco nového, nebo že něco nového přidáva. Církev jen
vyslovuje, co vždy bylo pravdou víry, co vždycky bylo věře
no. Abych znázornil věc příkladem: zůstanu u té neomylnosti
vrchní hlavy církve. Říkali mnozí, když to bylo na sněmu
církevním roku 1870prohlášeno, že se tu prohlašuje něco zce
la nového; nepřátelé víry 1 posměškem to stihali a stihají do
sud: kdyby prý tedy papež řekl: dvakrát dvě je pět a ne čtyři,
musí to býti pravda! Nebudu tento posměšek vyvraceti; vždyť
víte, že papež kromě víry ve všem se může mýliti, ve všem
může chybovati jako každý jiný člověk, a jen když mluví
jako nejvyšší hlava církve a pronáší nějakou pravdu víry, že
se nemůže mýliti. Ale to jen připomínám: to učení není zcela
nic nového. Pronesl je Kristus a Kristus to tak ustanovil. Kris
tus zřídil ve své církvi vrchní hlavu; Kristus této vrchní hla
vě připověděl: »Cokoliv svážeš na zemi. bude svázáno i na ne
bi« — něco chybného nemůže tedy ve víře svazovati; Kristus
řekl jí: »potvrzuj u víře bratří svých,« nemůže tedy, když
potvrzuje u víře, chybovati; Kristus jí odevzdal klíče králov
ství nebeského. Kdyby papež řako vrchní pastýř mohl zavá
děti církev do bludů — zahynula by brzy. »Aj, já s vámi jsem
po všechny dny až do skonání světa,« připověděl Kristus Pán:
a dále: »A jiného Utčšitele dá vám, aby s vámi zůstával na
věky, Ducha pravdy.« Na věky tedy bude Kristus v církvi
své, na věky Duch sv. bude církev říditi a řídí ji prostřednic
tvím biskupů s vrchní hlavou; a na věky tedy učení Kristovo
zachováno bude neporušené a čisté.
III. Pravil jsem dále ještě: slova Páně budou na věky prav
diva.
I to by byli mnozí rádi vyvrátili, a jmenovité popírali. že
se stane to, co Kristus předpověděl. Popírali, že bude vyvrácen
Jerusalem — to veliké a krásné město; a Jerusalem byl vyvrá
cen. Popírali a popírají, že bude soud, a také toto proroctví se
naplní. A my sami vidíme, jak se plní i za dnešní doby mnohé
proroctví Páně. Třeba jen míti oči otevřeny a pozorovati. »o
vstanou falešní proroci,« předpověděl Kristus, a varoval: »Teh
dy řekl-li by vám kdo: aj. tutoť jest Kristus, anebo: tamto, ne
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věřte.« Nezdá se vám, milí přátelé, že těch proroků falešných
povstává nyní až příliš hojně? A brojí proti církvi, proti pa
eži, proti biskupům a kněžím a říkají o sobě: my jsme praví
křesťané, my správně vykládáme nauku Kristovu! Kněží, kteří
i do veřejného života chtějí vnášeti náboženství, chybují;
mají zůstati pouze v kostele! Milí přátelé, mají ti lidé pravdu?
Učil tak Kristus? Právě naopak. Kristus pravil: »Podobno je
království nebeské kvasu, který vzavši žena, zadělala do tří
měřic mouky, až zkysalo všechno.«< Učení Páně je kvas; ale
nemá zůstati jen v kostele, má vnikati dále do rodin; a nemá
zůstati jen v rodinách, má pronikati celou obec; a nemá zů
stati jen v obci, má pronikati celou zemi; a nemá zůstati jen
v zemi jedné, má pronikati celou říši. ak učil Kristus. Ale ti
falešní hlasatelé (a jsou to vlastně vlci v rouše ovčím) říkají
sami o sobě: »Aj, tutoť je Kristus,« u nás správně vykládáme,
jak se má učení Páně hlásati!
»Kdo čteš, rozuměj,« řekl Kristus, když pronášel svá pro
roctví, a já toto slovo Páně vám připomínám: rozumějte době
nynější, rozumějte slovům Kristovým, nedejte se sváděti!
Tak tedy slova Páně nepominou: vždy budou hlásána,
vždy zachována čistá a stejná, vždy pravdivá. Pomine slunce,
pominou hvězdy, pomine celá obloha — celé nebe i země, ale
slova Páně nepominou.
Kéž všichni, milí přátelé, slovy Páně věrně se řídíte a“ do
konce! Amen.

