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Předmluv &.

Cílem křesťana na zemi jest, „a,b při—
odobněn byl obrazu Syna Božiho.“ Už im.
. 29.) Kristus Ježíš jes-stvzorem, dle něhož

se zdokonalovati máma. Následováním vzne
šen ch ctnoati J eho má. každý Jemu podo
bn m sestátí, aby říci mohl: „Živí pakjsam
již ne já, ale živ _jast.ve mně Kristus.“ (Gal.
2. 20.) K docílení toho přispívá. velmi časté
rozjímání o ctnostech křesťanských. V bépak
příčině podáváme zbožnému čtenáři tyto listy
v; nichž nalezne „ůmfayo Mineral: na každý den.“
Uvahy ty, jakož iprůpovědi &„nábožná vzde
nhy,“ k nim '“ridané, jsou (mimo básničku na
začátku každ ho měsíce) výhradně slova, se,-.
Ayaan Marie de Liguori; učňů: cirka—nika,z
různých 'eho spisů (v závorce nnznačenýnh)
vyňaté.. etřeba. tedy spasíbelný obsah jejich
zvláště daparučnvati. Každý měsíc jest vě
nován jedné z dvanácti ctnosti, ječsv.A1f-ons
základem křesťanskédokonalosti nazývá ; jsou
to: vím, naděje, Maka !: Bohu, láska & čišžnimu,

-. mngelícká chudoba, čistota srdce, poslušnost; pa
' hra, mrtveni nebe, mlčení :: mysi sešla—má,mo

" zapírání sebe a láska h: ihr-wi.
' \_ mam-hu tohoto vysvítá, že v úvahách
í »;. _podaných obsažena jest téměř celá'-F'
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máky umrti lv. Avanta,
připadá.

Dejž Bůh, aby každý, kdož. \? knize Dé
čísLi bude, 'řispěnim sv, Apoštolů, jakožto
Patronů měsxčnich, & Svatých na každý den
připadajících., zvláště ale stálým orodovánim

&. ochranou Éřoekvmčné Panny & MatkyBoží Marie. 11- edovnikem se stal mluveného
w. Alfonsa, životem sva. , a, tak „připo
dobněn byl obrazu Syna. Hl.m.“

\! Haza v Koleji Bodemptoristn u Jatky
Bdí ustavičně Pomoci“ a sv. Kajetána,

a: daww! neposkvrněného Početí blahosl.
. 4- - P. Marie IEBB

L .



lide věnovanýctnosti ".“ “vital modlitběza dobré
lmůse, : stavům úctě mtj'oh nim apuitolnkýuh

Petra. a Pavla.

„Já, jsem světlo světa.“ (U u. Jana. 8. m.)

e! víc než poklad světa
tou věren dal ti Bůh:

: m' jen pravé štěstí zkvétá,
v m' jen blaze pleeá duch. ——
Vzdáin proto s srdcem vřelým
Tvůrci svému denně dik,
vymej však též šitím celým,
že jsi křesťan — katolík!
Pomoz klestiť kHži ceaty,
na něm?. puči blaha květ, _,_
modlí se au vcřazvěay:
him oblnžíš nebe, — svět!

——.7 n—

.

Dne L nhřuimi Páně."hů MV? "lk
' : Boží '“:ch aby člunů.? nejen milí wan Pánu

Boi-uaůčmwpoděrmbajc věrní jeho přikázat aleš
' rozum, tip:—imma viru ohnutý: ve vy:-ulityjeho.

(Sv. Alfons. Pravdivost sv. viry.)

vdivcmi viry. třeba dobřarozeznávati od
'ednotlivých pravd jejich, neboť.pravdi

't.
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voaf.jeji zamlouvá se jasně i přirownému roz
umu, nikoli však je'í pravdy. Jest arciďvůli
Boží,abychomužívah rozumu ného i ? příčině
viry, nikdy ale proto ian, aby-chomchtěli vy—
zpytovati prvou příčinu všeho,! co nám zje
vil, nýbrž proto "en, abychom s plnou jí
stoton věřili, že (Sn sám va 'eveui svém
k nám mluví. A proto, iakmile Jsme nabyli
přesvědčení, že cokoli nám věřití jast, od 55
mého Boha bylo giovane? podrobmež ben vá.
bání i rozum svůj víře, věřice vše, co nám
věřiti volí1 byohomt i toho nechá ali, neboť
příčinu naohápavosti této nelze hlo ati vtom,
jakoby ravdy víry rozumu odporovaly, nýbrž
v tom, avznešeny inoupřiliš uadrozumlidský.

Či oslavoval by Boba čloúk věřo tu.-ze,
oo vidi & chápe? Věří-li ale, čeho noví í ani

nechápe, uctívá Boha., nebot proto jen věří,
& Bůh sim pravdy zfovil. Leč i v příčině
ais mých třeba uznatí, že dobřeučinilHo
lpodin zakryv rozumu našemu některé pravdy
Moje, neboť kdyby všecky byly nám jasny,
nebylo by volby, máme-li vši-ití čili nic, nýbrž
jm neůpmsné nutnosti.

Bylo li by pak woleni nušo ]: víře zá
sluhou? Nebylo, neboť víry záslužné nelze
hledaní v tom, kdy jen z přinuceni věříme,
nýbrž věříme—lidobrovolně i čeho nám chá.—
pcti nelze-. Především třeba k víře vubuditi
v sobě pevné přesvědčoni, že Bůh jest. zdroj

všehomlm, šmvá příčina. všeho, kterýž pra.menem jsa v eho, rovného sobě nemá a. dobře
ví Vše, oo bylo, jest a. bude.
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Jaoucnout Boží vyžaduje ale také nábo

šonBtvL kteréž má býti pomůckou k bližšímu
poznání & uctění Boha. a. ze všech nábožen—
ství pravým sluší zajisté nazvati to, které
Bůh sám lidem byl zjevil. A. ráně nábožen
ství naše křesťanskokatolick může uvésti $
nezvratné důka zjevení Božího majic za.
učitele samu ou Božakou osobu, honosic
se napopiratalnýmí pmmctvími, uesčetnými
zůmkyazástuymučeniků...SV.A- 

'.-'P'd Nynim _..fůoby své: V přičuně
rx-vě..._. . .“...;.í"_'i'-Mt kdy noíistotě

"ft? » se, že nevěřícílidé nebo
- '.1'2', ' údaji si na smrtelném loži. přijatu

býti ? lůna cirkve katolické, nikdy se ale
»' ě nestalo, aby byl katolík na smrtelném
_ " k některé sektě přisbou ' Proto, ká 55
se matka Melanchwuova ]: ysi syna své o

_ tizala, ve kterém nábožunstvz (reformovaném
či katolickém) snáze dojíti lze spasení, odpo
věděl ji: ? protestantismu se mám žije, v.
katolicismu zas lépe umírá..

* Svatá církev naše iaai: podle slov sv.
. Pavla. alonpem, kterýž Bůhku podpořepravdy

„své byl postavil. (Bv. Alfons Pravá. sv. víry.)

unum "dubnu. , *

| & Božemůj,prozásluh JežíšeKrista.uděliž---' mi svaté světlo své! sem hotov aa. svatOu
vim svou tisíckrát obětovatí duši svou.

"' IST. Alfons. vadivout av. víry.)

,. v

.?"Řítí
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pm, ::. Sv. Makaria. Sv..Adalarda. Sv.Ahala.

O mír-osvatá, rei, kdož fest Ježiš Eridu? Kdo:“je::
člověk tm, ímž bíďngímzrada! :: ich jiní lidé? Toť

siouo věčně: jediný m Boi-', tělesu učím oděný.
(Sv. Alfoňs. pruda—m m víry.)

_.._ ětlem v temnotě zavane svatou vim svou,
;_ oněvadž jasna. 'est i temna. Jasna jest,

na of.známky jeji hoglnověmostijsou tak zjev
ny, že nejen nomoudrým, ale řimo šíleným
zváti sluší každého, kdo nevěří. est ale také to—
mnou, mšic nás věcem, jichž nelze viděti oni
pochopiti & proto zove ji svatý & tal „dů
vodem věci neviditoln ob.“ (k Ži tm n, l.)
Kdo dokonaleBoha uje, vyniká i pevnou,
živou větou. Kd * kající lotr viděl Božského

Vškupitale naše 0 na. dřevě kříže umírat;]: yš viděl, jak nevinně .ntrpělivě snáší muka
svi, uohvňoen touto láskou í om'icen avětlem

Páně uvěřil, že jest Syn Boží &frosil Ho,aby se naň ro —omenul, když přijno do krů“
lovstvi ové—ho. ira. jest základem, na kterém
spočívá. láaka., avšak láska. opět zdokonaluje
& &ovršuievim, Kdo dokonale—ji,Boha milule,
dokonaleji i věří. Láska. působí, že člověk
věří nejen rozumem, nýbrž. ivůli svou. Kdož
věří jen rozumem, nikoliv ale vůli, jaoujako
hříšníci, kteří poznávají sice r&vďivosť viry,
poněvadž ale nechti žití pod 9 přikázani Bo
žích, mají jen velmi slabou viru. Kdyby měli
viru živou, &.věřili, že milost Boží jest nej
větší dobro, hřích pak největší zlo, jež nás
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„ji.-":“voje o miloslš Boží1 zajisté by život
L', ) polopěih'- Dáva'ioo ale přednost statkům
' uejším & zhrdaílce Pánem Bohem1 jeví
Mě, že buďto žádné víry nemaji anebo, že

' vin jejich velmislabe.jest.Kdo naproti tomu
„ moje-nmaumemmýbrž i vůli aoohotně všemu
- věří & vo víře své se raduja toho víra jest

dokonalá a. ten zajisté se také řičini, aby
život svů' dle víry stroji zřídil. ristus J ežiš
pravil: „ lahoslovoni chudí.“ „Blahoslavoní
omohlioif Blahoslaveni, kteří ložní“ & t. &.
(Mat. 5, F).),thoslavoni, kteří protivenstvi

_i“ a t.. d. (Mat. 5, B.) „Blahoslav—ení, když
vam budou zlořečiti a. protivenobvi činím.“
Jak mohli bychom tudiž věřícímnazvati toho,
kdo tvrdí, že blahoslaveným jest boháč: bla.
hoalaveným, kdož ničeho ští nemusí; bla'
hoslaveným, kdo život trám v rozkoší & zá.
bavě; nešťastným ale ten, kdo jeut pronásle—
dován a. týrán. O lidech takových nezbývá
než abychom řekli, že buďto neuznávají evona
_ líum vůbec, aneb aspoň částečně, neboť

asian věřící v pravdy evangelia štastnům
se cití \?chudobě ív nemoci &.pronásledovani.

(Bv. Alfons. Liska !: Jošíii Kristu.)
Fabožně- \uwlorbnuti.

' .. Bože neimíle'ši, živote duše mé; věřím,
. . že jsijediné obro lásky nejhodnější. "Vě
*: “ , že zde ina onom světě není většího
ím: a. větší mílostíleč Tobe mílovotí a.Tvou

tou vůli plnití.
„ (Bv. Alfons. Prudil—osf av. víry.)

E,. !.:
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Dne 3. 3“ “WWW. Sv. Daniela.
Fir-a per-nd jv.-ziJihu“ lásky.

(Sv-eda-m. Hah k Ježíšimm.)

. _-—do miluje upřímně Ježíše Kristus máusta
-„ višně před očima věčné pravdy, řídí a

„ se jimi v životě svém. Kdo miluje
ežíše Kriste„ rozumí dobře výroku mou—

drosti: ,LMarnosť.nad memo-stí & všecko jest
marnost (Kazatell I, 2.), že všecka. světská
sláva. jest dýmem, blátem & klamem, že vše
cka. ble-ženogť, a spokojenest duše záleží v
tom, aby Pána Boha milovala &jeho svatou
vůli plnila..

Kdo milu'e Ježíše Edem, věří slovům
jeho. Někteří stane eíce nejsou tak zvrhlí,
jako ti, kdož ničemu vší-ití nechtí, aby mohli
volně žití svým náruživostem, Ýichžto vim
však velmi vlažpa asleba jaar.. '%itosice věří
v tajemstvi sv. evangeliem mím zjevené.,jako
m'a,př. ? tajemstvi nejsvětější Trojice, v La
iematí'i o vykoupení, avšak přece všemu ne.
věří. Nevěří, že jenom tím jsme, čim jeme
před Pánem Behem; že cel svět.nám ničím
neprospěje, ztratíme—lí duší svou; že všecky
statky nejsou s to, aby srdce naše upokejily,
že jenom Bůh. je upekoji, slovem: že všecko
"est nám opustiti, chceme-li všecko ziskat-i.
Ěředevšim třeba. mím věřiti ve pravdy vůle
í mravů ee týkající, neboť jsou neomylný
&jisty. Učený jeden spisovatel rad, že kde
ústy pravdy svaté viry upírá., Šaciřem je ve
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sloveah svých, kde ale vedle ravd svaté viry
nažije,kaoiřem a ve akutních. reboJežiš Kn
atus pravi: Bla oslaveni chudí duchem, neboť
jejich jekrálovstvi nebeské Že tak častoa těší
věříme, jest vlastní vinou naší, nebot nevěra
rozumu bývá. obyčejně trestem nevěmosbi
Brdce, kteréž nepravostmi, zejména. 1) chom &.
nečiztotou svedena, bylo na zkazila šeliká.
nemoc gluše za srdce pochází, naboů srdce na

_ momč i rozumu chorobu svoji sdílí. Proto
"_M Mm ohnutísrdce své &zhojiti
—"_Ž *._.„ _ ;. - r " . vdowvatítjim,

. . mm : vymoci31tak

* __. plni Hůla. řež učí nás poznavatsiu,
- " lm- jesi; abychom pojistili zahy s]pásunm &věřícími byli dítkami svaté kata cké

vnitrku.
(Bv. Altam. Liska. !; Jež. Kr. Pravdy aw..víry.)

Nábožné"nenutí.

' % neomylná pravde! v Tebe věříma. ve_viřetéto zcela se Tobě věnuji, neboť 1
Ty jsi ae oelý v Mace za, mne obětoval.

(SWF.Mihula,) Pravdivoat av. víry.

Dne 4. Sv. Tita Sv. Riguharta. Sv. Angoly.

' Nadoamnk víry nevyplývá :: nima—ich„ xaměhsiijqii.
(lv. Alfons. Láska.!: Ježíši mam.)

' - ., há víra. vzniká, u mnohých :: nemrav—
- , oživota. Kdo pohrdůpřůtalatvim Božím
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rota, aby mohl havěti svým hříšným chout

\. “šum, přeje sobě arci, aby nebylo zákona,

kte? to zapovídá.,ani trestu, který jest naLaš ý hřích vyrčen, &“proto zamítá každou
myšlénku o věčných pravdáah, o smrti, soudu,
pekle, o božskéspmvadlnosti, robot tyto pm
vdy jej děsí, ztrpčuji mu zábavy aproto přo
mýšli, jak by nějakými nepodatatnýmí dů

čazy všecko vyvrátil & sobě lichotítí mohl,
ze není ani duše, ani Pána. Boha., noi skla,
chtě umříti „jako němé, tvář, nemající zakona
ni rozumu. Zuvolněnosti a. kate—nostimravů,
pramene vši nevěry, vzni a'i knihy, spisy
& rozličné soustav materia. 'stů. indiferenv
tístů &deístů; iešni z nich popírají bytost

Boží, jiní Šapiraji ProzT-etelnostBoži,£ravice._že Pán Bů sice hdj stvořil, že se - e iiž o
ně nastal—15;finí Opět popírají jeho dobrotu &,
lásku, učice, že Pán Bůh mnohé duše stvo
řil a. !: záhubě věčné určil,žo jesám khřichu
vábí, fe Wádí; aby zahynuly & v pekle mu
zlořočily. O té nevděčnosti &.zloby,Tlidské!
Pán Bůh stvořil lidi z pouhého milosrden—
ství, aby je v nebi věčněobložilmsvitiljojich
rozum, mnohým dobrodinim & milosti Je ob—
dařil, aby života věčného dosáhli; za.tim ů
čelem vykoupil je přehořkou. smrtí svou &.
nezměrnon láskou; a oni oddávaji se nevěře,
ab žití mohli svým nezřízeným chtíčům a.
ž'.,ostem! Marně však 'sou jejich snah , ní
k'dy nezbom' se výčite svědomí, oui ' ně
před Božskcm pomstou., V knězem „Pravdi
vos,: sv. viry“ vyvrátil jsem jasně nedosta%
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tečnosť všech soustav &.spisů, které novověci
nové:—oise gali. () kéž svůj život napraví &
milují Ježlše Krista, pak byzajísté nepochy—
bovali o víře, n brž pevně věřiliby článkům
víry všem, kter nám Pán Bůh zjavíti ráčil.

(Sv. Alfons. Laska. k Ježíši Kristu.)

Nábožné vzdefhnuti.

„%. Spasítoli můj, Ježíši Kriste, jak málo' \ jest těch, kdož žijí dle svaté viry Tvé!

Hle, prosímTě, dobroMÉ dej, aby Těvšichni poznali : milovali. za. nás “i ty,
Matko Páně & pomoz při hrozící. zkáze.

(Sv. Alfons. Pravdiwolt av. viry)

Dne 5. Sv. Telesfora. Sv. Emiliany.

Zámďami w. víry uchovává si duše živ-atmilosti Boží.
(Sv. Alihns. Pravdivost av. vll-y.)

Říha štít tělo bráni proti šípům nepřátel- %ským, tak víra ohání duší proti pokušení
pekla Jiabo jest, že kdo věren je, behat. i
ostatními ctnostmi oplývá.,kdo ale víry pozbyl,
i jiných ctností pozbyl. Proto rýchla-li se
o nás pnkcmši neb jiné zlo, oz rojmaň se
okamžitě zásadami viry, připomínáme li
buďto stálou přítomnost Boží anebo z ouha,
jež že hříchu plyne, nebo věčné tresty hříš
nikigmyřipmvené &lásku, jakou jsme Ježíši
povmm.

Vira svatá učí, že kdo v pokušení nm
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pmdleně k Bohu se utíká, nebude přemožen.
„Chválu vzdáva'e, vzývati budu Hospodina“
(Žalm. N'. 43 im také dodává nám sily ku
přemožení obtíží, jež činí nám svět *?příčině
spasení našeho & posvěcení, neboť. víra učí
nás, že- jediným cílem života. našeho býti
musí naše posvěcaní, pro něž jedině Bůh
člověka. byl stvořil. Pravda. arci, že nás ďábel
krutě pokoušivá., veliké moci své nad námi
uživa'e, leč ne nadarmo připomíná. sv. Petr,
že k o viru zachoval, všecko přemůže: Vira.
svatá dodává nám míru duševního ve všelikém
protivanst-vi, učíc, že snášejice trpělivě útrapy
& kříže své na zemi, věčnou spásu qui
zjisůu'eme.

ěříca budete se radovatí radosti nevý
slovnou & vzácnou, když dospějete cile víry
své, blaženosti duše.

(Sv. Alfou. Pravdivont av. víry.)

* Nihat &vdechnutí.
z—ř'uěkqjiTi, 'dobm'íivý Spasiteli světa, za,sebe
v a..)a i za všecky věřící bratry své, žes mne
povolati ráčil, abych žil v pravé svaté víře,
Jakéž učí římská., katolická. církev naše.

(Sv. Alfons. Pravdivost sv. víry.)

Dne 6. Zjevení Páně.
Bařicním učil nát, že přeje n' máry witch &i: udílí

milosti wi kuráž jen pomůckou ku spasení.
(Sv. Alfons. Rozjímání nul-nm.)

&%vno před příštím Spasitelo zvěstovalíupa—oroci.,ža očekávaný Measiůš nejen ží—



dům osvětou bude & pramenem blaha., ale i
pohanům. 

Práci svou začal arci v národě židov—
akém vyvoleném, předpovídal ale iiž záhy
ústy proroka Davida„ že jakmile židy obrátí
ujme so pohanů, kteří oslušně přijmou jeho
nauky. A obrácení poĚmnů zajisté velikým
jest důkazem pravosti učení Ježíšova. pro
nesčetné divy, 'ež udál se na osvědčení
všemohoucnosti oži. V yt nové toto učení
hlásalo pohanům věoítěžké, nesnadné. Koula,
aby :o zapil-eli, náklonnoeti svoje přemáholí,
nepřátele milovali, aby mrtvili tělo své, rádi
trpěli, by se pokořovali a. pohrdání radostně
snášeli; všecko ale blaho své aby skládali
v jediné naději 1: budouci život. věčný. A
přece v kratinkém čase rozmohlo se víra,
křesťanská po celém světě tak že sám sv.
Pav-el psal „ž k Římanům: „Vim mše růz
hlašuje se po všem světě." 1. 8. Svatá, vím
naše jakkoh se proti'ví žádostem těla, byla.
pHiata. všeobecně odo všech národů a. proto
oovemo ji katolickou, t. j. všeobecnou, ne, že
by všichni lidé ji vyznávali. ale proto, že
nejrozličnějši národové ji přijali, &že po celém
oboru zemském rozšířena jest.. I za našich-.
dnů přes všeliké nesčetné spoločnosti blu
dařů není. na. světě místečko, kde byo none
lezl pravého vyznávačo Emmu & kde
u oltáře (třeba skrytého) nebyla. by sloužena.
mše svatá. dle slibu Malachiáše proroka
řkouoiho: „ El východu slunce až na. západ
veliké jest jméno má mezi národy a na

a_n—"
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každém místě pnsvěcuje & obětuje se jménu
mámu oběť čiatá“ Malach. [. 11.

(ST. Alfons. Pravdivost EN.víry.)

mamma!—vzderbnuti.

i _“4'Fodloslužbu zapudil jsi se světa & štipil
.,:L,&!*wnaií vinici, svaté viry své, :) Bože náš!
Obratiž nás, ukaž nám tvář svou a.bude nám
pomoženo. Bože sily, milostivě shlédni na lid
svůj & vysvoboď nás.

(Sv. AlfonsJ

Dne ?. Sv. Valentina. Sv. Luciana.

Stálosť mně-miki jest podivuhodný—mďúkum pravdivosti
svaté naš—a'viry, neberu slabých did-dak :jmil ru Bůh

silu avon a vítězství své.
(Sv. Alfons. Pravdivost nv, viry.)

Ěako řeky od zřídel svých & údy od hlavy. “» zsíwisi, tak i od cirkve: římskokatolické
záviseti musi všecky ostatni Girl,-„vevedlejší,
di sv. Irenej. Ježíšem Kristem založena jsouc.

+a. sv. apoštoly rozšířena, zmáhma Seustavičně
přes všeliká, laut-„á,a.neustálá. pronásledováni,
nemnikajic, "akovšecky bludné cirkve Arianin,
Nesmrianů, Ě-utychianů, Palagianů aj. Mnohá.
společenstva náboženská. zachovala sa arci
na naše dny & čítají i četné členy, leč ne
stranný osuzovatel pozná. bez obtíží, že
nedrží iic tu láska. ku pravdě, nýbrž buďto
nevědomosů, anebo znemvnělosc. Sv. Au
gustin píše, že k bludařům přidávají se jen
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lidé, kteří by v příčině nezřízeného života.
svého ani v lůně cirkve spasení nedosáhli.
A hle, církev naša, ačkoli p(úámí ditkám
svým zákon zkažené přirozenosti lidské se
přičítá, nepodléhá. v ronásledováni. nýbrž
v čase útrap jen tím užasně'i roakvétá, tak
že již Torbullmn napsali mo L jak krev mu
čenníků křesťanských úrodnému oemení se
pmlobá., z něhož stále nové dav;r klíči, že
čím více jich umírá, timhustějšíml jsoujqjioh
řady. Patnáct císařů přičiňovalo se po mnohá
léta., aby vyhladílí se světa. víru v Ježíše
Krista, a. vedli si při tom tak zuřivě, že na
př. za císaře Díokleoiana v jediném měsíci
17GBkřesťanů smrtí mučonnickou zemřelo, i
že každému obyvateli říše římské bylo do
voleno, Heatony podle vůle vmžditi. Geno
hrard vypočítává ve opisu svahu pro č.obv.
římského pronásledováni jedenáct milionů
oběti, & hlo úžasná. tato číslice není s to, aby
mtrašila. ži'ící katolíky, ba. ona. nivou tau—
hou plní s co jejich, by po příkladu vitěz
ných bratří zemříti mohli za. víru svou. Tí
berian, místodržitel palestýnský oznamoval
císaři Trajanovi, že počet hlásících se kře
sťanů, kteří dobrovolně & rádi umříti ohbí za.
vím svou, neustále namnoží tak, že mu nalzo
jich všech pobiti. Uslyšev to Trojan vydal
nový zákon, kterým od ronásle-dovániupustil.
Kdyby ale vím mučemků, víra naše, nebyla
větou pravou, kdyby Bůh nebyl přispěl slu—

hům svým & zázračné jim sily nedodal, byliby pod ohli, nemohouce snésti tolik strasti.
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a utrpení až do posledního vodou.—„bu,neboť
cirkve bludné nemají mučeníkí

[Sm Alfons. nudím: sv. víry.)

Núbwhí- "Aloch—lm.

'Waužim vždywoncněji pomilash Tvé,Spao.-» sítelí můj, vroucněji, než po všalíkém
statku pozemském. Raději ať všecko ztratím,
i život. než abych ještě jednou pozbyl
lásky Tvé!

(Sv. Miami.)

nm, & Sv, Erharda. Sv.GuduIy. Sv. Sevarina.

Nalezl jsem, jak:! miluj: duše má, :“mpmfím od něho.
(si. Alfons. Dla písma. ar.)

Žabimo jiné prostředky,kterých ďábel užívá.,
_. 1 . %aby bludaře oklamal, rád volivá, také

, ze lichotí jím, jakoby i ? bludu svém
dojití mohli spasení. Když Bv. František Sa.—
leský Bezovi domlouwml1aby nezapomíná na.
s čau. duše, své, odpověděl tento: „I já. dou

„fžrm že ve víře- svě s asení dojdu.“ ne—
šťastného klamu! On Eývá. příčinou, že pře
mnazi spokojeně trvají v bludu svém, až
vašeclšo na. věčnost poznají klam, & nenalé
oaíi již omůoek ' ti němu.

Zlín řioh IV., rail &anaonzský, když byl
kdysi delší dobu naslouchal sporu katolíků
s Kalvinisty, otázal se těchto, možná.-li as
clonící spasení v církvi Hanko-katolické.

g *+R
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Kelvini přiovědčili bez váhání. I otázal se
JO té katolíků, spásy—lidojde, jsa kalvinismu.

atolici odpověděli má.orně. Inomeškol král,
dal se vyučiti u víře tolíckě, a. odřekl se
bludu řkm: Víra cirkve římskokatolické íest
tudíž rozhodně jistou. kdežto víra cirkve re
formované aspoň poohybnou, & proto raděii
volim zemí-ití ve víře katolické.

O děkujmeč Bohu, že popřál nám štěstí,
býti člen:,r pravé katolické církve své, že
?. tolika nevěřících & bludařů k milosti. své
nás vyvolil._ Cim bychom byli zrodivše na
v krajinách kacíři &.rozkolniky obývaných?
Kdož pak neuvěří, bude zatracen, di písmo
svaté, & proto i my byli bychom věčně ztra
ceni. Oživujmež denně vim svou, ato—zvláště
před oltářem, kde obnovuje se tak často
vznešená. oběd a hory Kalvarie. lišic sejediné
tim„ že krev Spasitelove prolévá se tu spů
sobem tajemným, kdežto na. hoře Ealvorii
viditelným proudem z ran jeho prýštála.. Ne
buďmež nevděčni za .nezměrnou lásku Boží
a za převodem-„ýdar svaté “viry & přičiňujme
"se, abychom milosti této hojně užílL neboť
kdyby (čehož Bůh nedopouštěj) katolík věč
ného zahynutí dospěl, bylo by mu právě
dobrodiní sv. viry nejhroznějšlm utrpením
v říši pekelné.

(Sv. Alfons. Pravdivost av. víry.)

Nábožné. unie-ohnutí.

obrý Bože můj! “pí-omnohá & nezměmá
jsou dobrodiní tvá.,jimiž mne zahrnuješ,
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a. za. něž Ti vran-cné &Ěkuji. Vim ale, žv
nikdy nepoděkujzlTi dostatečně za to, žes
mne pravou, svatou Věrou svou osvítíti ráčil.

(Sv. Alfons. Prudit'od SY.viry.)

nm, 954. Juliana &Basilissa. Sv. Marcellina.

Chceš-ší spasen býti, řidší se zásadami mangrh'a, mlok
však zásad-ni sněm.

(Sv. Alfu-us.)

Auspáae nedostačí, _a'bychompravdou zvali,
., :.. čemu nás učí mm Víra, nýbrž třeba1

ye om dle zákoqů víry “živi byli. Picea
dela, Mirmdola psal synavci svému: PDŠG
tilcem jest, kdo nevěří ? pravdy evangelia,
větším ale ještě pošetílcem, kdo žije. tak,
jakobyopravdách těchto pochyboval. Vade li
si pošetile nevěrec, mvimie oči, aby neviděl
propasti, km které se blíží, oč pnšatileji vede
si muž věřící, kterýž vida, propasť., s otevře—
n' . a očima se do ni vrhá. J a—líbe iy poše—
t' osti po tolika. neklamných důkazech nevě

řiti kašněv pravost viry katolické. pak zajistémno em větši pošetilcsti jest věř—iu,& přece
žuí tak, jako bychom nevěřili. jak dobře či
sv. Jakub:

„Což prospěje, bratři mojí, pravi-li kdo
o sobě, že má, vim, namárli skutků? (2.1%)

A. proto učí také sv. Bernard, že skut
kové teprv viru dokazuii. Žiwfotemlze ne'
lépe oavědčiti, máma-li vím, neboť vyznávášn i
Boha. slovem, skutkem ho ale zapíráš, pak
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věnoval jsi iazyk svůj Ježíši Kristu, duší ale
ďáblu. Vira bez skutků není. Věrou, nýbrž
abinem viry. „Tak i vím, nemá.-li akutků,
mrtva. íest sama. o sobě“. Jak. 2, 17. Jako
člověka.,kterýž. známek života nejeví, nemysli,
nemluví, nedýše, mrtvým zoveme, & nikoli
živým tak třeba mím také mrtvou Věrou
zvát—,iviru, kteráž neplodi skutků životu věč—
nému proapěšných. A. 'ako tělo bez duše
tělem sice zůstáva—á,vý onů životních ale
jest. neschopna, rovněž ivira bez lásky větou
sice zůstává, ale Věrou zůulužných skutků
neschopnou. Ctihodný otec Jan z Avily
pravil, že by na. zemi dvoří věaeni zříditi
cbbšl: prvé pro duše nevěřící & druhá pro
ty. kdož sice víru zachovali, přece ale ve
hřišich trvají; chtěl duše t to uvěznili
\? domě choromyslných, ačkoli největšímu
neštěstí avému damýšl-eji se býti najmoudřej
šími & nejrozumnějšími Ctižažndcrs'ilrzábavy a
statky světa činí je pošetilými, i ne omýš'li,
že „moudrost zajíaté tůhůtů Světa lámav
atvim jest. u Boha.“ V den poslední poznají
pošatiloat svou i zvolají: „My nesmyslní
měli jsme život jejich za. bláznovství a konec
jejich za bezedný !“ Maudr. 5. 4.

(B?. Alfons.. Příprava k smrti.)

Nábožné vzderlmuti.

"' _Bože duše má, dej, aby všichni lidé mr.
víru Tvou poznali; než učiň také, aby

životem jevili, že Tč milují.

. (Sv. Alfou)
...——
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Dna 10. Sv. Agathona. Sv. Viléma.

„Blaho-stavem jež jsi měřila: neboť vykonány budou ty
učo—i,kuráž jam pwědíny Tobě od Pána.“

(Luk. :. 45. uvádí 51. Akuna;

. 3 ejavětějši Panna. Maria vynikala věren
' " nad všecky lidí ianděly. Viděla vBe

tlémě synáčka svého 1?chlévě, a. řace věřila
že jeat Synem Božím, Stvoříbe am nebe i
země. Viděla, jak prchá před úklady Hero
dovými, & přece věňla, že jest. králem králů.
Věděla, že byl zrozen, & přece klanila se mu
“ako Bohu věčnému. Viděla. jej chudičkého,

adového & neponhybovula. že "ost Pánem
všeho světa. Viděla, jak hrstka Bťámyje mu
lůžkem, & přece věřila ve všemohoucmsť.
jeho. Viděla., jak pláče a. vzý'mla. jej, jako
radost celého nebe. Neslyšela ani slovaadět—
ských jeho úst., a přece divila sa neskončané
moudrosti jeho. Posléze viděla. svého Ježíše
zabaveného na. kříži pniti, víra ostatnich
přátel již již klesala) ale Maria věřila pevně,
že před mlze—mjaiim ní na kříži Bůh.
Stála. _ k blizko kříže .?ežišova matka jeho.
(111ml.. Zb.) Svat. Antonin zpominaje těchto
slov _pisma.svatá () &odává, že udržovala zde

Matix jen Ievná víra. v božství Ježíšovo.Církev svat chtíc naznačiti. že vím Marie
Panny nikdy neoalábh. nechává. při hodin
kách církevních v \ ašijwý týden hořeti je
dinou. svíčku. : yž sami &' lé všichni
pochybovali“, či Albert v ,' ý, „osvědčila

&
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María, Panna vim skálolaevnou, & pro tuto

' vím svou “dabuje zajisté, abychom se sv.
Methodem zvali ji „pochodní všřícich“, a. se
sv. Cyrillem Alexandrinským „král?-mor.!
pravá víry". Věrou svou zasloužila.__atake
nejsvětější Matka Páně, že oslovuje ]1církev
anti radostným pozdravem: Radní se, o
Panno Maria, všaliké. kacířstvo zničilas po
celém oboru. zemském.

(Sv.Mn. Ginnymamka)

. 2“plná, osvit-iš můj rozum,
, "_u Muž vim mou„a mzvaž jazyk můj,
abych chválítí Tě neustaL

(Sv. Alfons, tamtéž.)

fine 11— Sw. Hygina. Sv. Salvia.

Den soudu přsýďo, i gro—máš,še pravdou bylo, čím hrozí '
lí Bifi..

[Sv- Almaz.)

S v. Tomáš 2 1?tillapmtt přamýšleje kdysi' “ o věčnosti, zakvilel sítě: 0 běda, věd
římsu-li, že i nás stihne rozsudek Boa, že i
nám naatane den účtů &apravedlnosti? Či
nemáme této víry, že lhostejná jen pomýšlime
na. soud Boží a. rovněž tak o něm mluvíme?
Ach té pošetilosti, domnívá-li se kdo, "že
dostatečně io opatřen to největší nebezpečí!
A srv.Augustin napo . á duši každou: Ne
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řůej: Aj, Bůh toho amd nou-činí, aby mne
do pekla zavrhl! Nouživej slov těchto, nebot
ani židé neohtělj věříti. ža budou vyhubení,
ani zatraconoi nechtěli se dáti přesvědčiti,

že jo [poklo íistě očekává., &.přece trest obou
přišel. I nám nadoglie doba soudu Až dosudJost nám siještě vo *tirozsudek, jaký bychom
asi rádi uolyšeli A čeho třeba nám to čím
niti? Spořádejmož účty své pro den posledni.
„Před soudem příprav si ravodlnoot &prve
než by mluvil nauč se“. ( irach 18, 19.) SV.
Bonaventura radi, abychom nápodobůí moudré
kupce, kteří přečasbo své účty přehližo'i &

opravují, 5:13:13?on jim trpětí škody. __ d _,nwačal 5011 av. Augustin., možná. jr ,
soudce uprosití, jakmile však vyrčen rozsudek,
není již naděje. Proto roiž duše naše se sv.
Bernardem k Pánu, soudci svému: „Sám již
dříve se aoudim, abych, objevívso před tváří
Tvou, nemusi! báti se soudní“ O Baudiš, &.
troaciž mne zde na světě, Božský soudce
můj, nebot nyni fest ještě čas miloordenství
a. odpuštění, po smrti však nastane jen čas
spravedlnosti.

Jak ion možná“, piše Balvín, „že lidé
v_Hc; ve smrt i ve vščnúst řece "bembázně
žiiil“ Ach věří arci v prav y tyto, ale no

gřemýšle'í () nich, a proto tak ústní z nichynou. by všichni často na. Bmx-tpamatw
valí, při níž třeba všecko o ustiti, i na soud,
pň kterém budo jim přían účty klásti a. na
šťastnou nebo neštashnou věčnost, kteráž jim

!i

Lnastává, jak řídkébyly by řadyodsouzená! —U
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:_čtšina. mysli však jen na přítomnost a
" : i spásu věčnou.
- (Sv. Alfons. Příprava. k nm:-ú.)

E.“il-rflím-f'“ "::.ťxlrrh 1:1er 2.

*, duše má.,voliž nyni, buďto korunu slávy,nobnvčzmi pekelné! OMaria., hrálo—mo
&. É" _|_;'.:.L16Q„'„._- WZhOdný don soudu blíže

' (Sv. Atona.)

“*.-"o

liv-ů Hiab. vyvoleným.
(SY. Alfons)

— ». .

gif-lhal, duše:má.,jak otevrou so nebesa,
*f“ ' : mdělé Boží sestoupí, aby obouvají
'úuln Božímu. „A. tehd 11.se ukáže znameni
Sym člověkana.nebi“. ( at. 24. 30.) „Skoti
je budou spravodlivl“. (Maudr. 3 T.) I krá
lovna andělů &. svatých, Maria. Panna se
objeví, a konečně i věčný soudce usedne na.
zářícím trůnu velobnooti své. „I umři Syna.
člověka., an přichází v oblacích nebe oh
s mocí velikou &,velobnosti“. Pohled, na 11ho
útěchou naplní srdce vyvolených. A _Půn
obrátí se k nim se slovy lásky: „Pojďtož,
požehnani Otce mého, vládnětež královstvím
vám připraveným od ustanoveni svě “. Tak
učí nás sv. víra naše. Sv. František z Assisi
uslyšev, že určen jest ]: blaženosti věčně,
nemohl se radosti ani zpamatovati. Čím větší

2
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bude tedy radost naše, až zavolá. nás soudu-a
věčný. abychom vešli ? Mšijeho nebeskou.
I nejsvětější Panna Maria požehná. pak cti
telům lvj'm a. pozve je k sobě do nebe, načež
vyvolení zopěií radostné Alleluja, & ve ví
tězném průvodu. vejdou do stánků blažených.,
aby tam Boha. věčně milovali, a. v říši ]eho
korunou slávy Ozdobeni ustavičně chvalou
zpěv * mu prozpěvovali () šťastných duši, jež
pode ný osud očekává. Zde na. světě zoveme
šťoatnými knížata. :: boháčo, svatými ale svět

ohrdá., poněvadž. vedou život skrytý, chudý.
oč nermuttež se, duše Boha, milující, nona

vidi & trýzni—li vás svět: Neboť smuoek váš
obrátí se ? radost; Příjdogf.den, kdy zváni
budete šťastnými, a kd ' Ježíš Kristus vřadi
vás v družinu svou. Ja zaskví se tu světec,
jakým byl sv. Jan Boží, jehož bláznom zvali,
sv. Petr Celestin, kterýž odřeknuv sodhod
nostci papežské ve vězení zemřel! J akon ct,—í
vyznamenání budou svatí mučenioi, kteří
na, zemi od katanů byli Lapeni & trýznění!
Všechněoh chvála zjevena. bude Hospodinem
toho dne!

(ST. Alfonsa Příprau k smrti.)

JW vdechl-ť.

wanna Spasitoli,krev m jest mdě'i„,- mmou, až nadejdo den, kdy i má ho o
se doom—nitipřed snadnou stolici Tvou. María.,
Matko milosti, vypl-os 1m" daru setrvání
v dobrém. (Sv. Alfons)

li.-.

a
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Dne 13, Sv. Leencia. Sv, Veroniky p.

Prusům Marie Parmy, prosbám amťčínýmneodolá srdce
Ježíš-ovo.

(SV. Alfou; Pmrdivnst sv. víry.)

* onom světě jest vězení, zněhož nelze
duši vyjití, dokud nevytrpěla si rest za.

každý i nejnepatrnějši všední hřích. Jisto
jest, že kdo zemře všedními hříchy obtižen,
nemůže sice býti odsouzen do pekla., poně
vadž nepřestal býti telem Božím, nemůže
ale také veiiti do mše. Blaženi *? 'řičině te
věrní sluhové Merianští, nebot sv. emerdin
Seu-enský uči, že nejsvětější Panna. Maria
jest. neobmezenou panovníci ve ýězem' očist
eovém, mohouc tlreetg.r miláčků svých emíra
niti & do nebe je uvésti. Duše ? očistci ne
může si pomáhati sama jsouc spoutána. &
trýzněne, &proto smilovúvé, se nadniMetka
milosrdenetn Svatá Brigita slyšela kdysi
u vytržení, jak promluvil Spasitel k nejsvě
tější Matce své: „Tye matka má., matka mi
losrdenství & útěcha. duši v očistci trpících“.
A Maria. Panna. ranila, jednoho dne sem
k téže světici: „ sem matkou všech, kdož
*? očistci trpí, neboť modlitbou e. přímluvou
svou zmírňují bolesti, jež za hříchy svoje
trpětimuei“. Proto důležite. jeet hříšníka úcta
maritanská., nebot nezapomíná Marie.na. ctitele
své, a. ačkoli všem duším ? očistci pomáhá,
plati pumou jaji mejměna věrným ditkám
Jejím.

——I



Církev svatá žáďá. ale. také, abychom
sami hojně pomáhali duším v očistí modlit
bami ». dobrými skutky, nebot vyšedše ze
světa tohoto na html přece býti našimi
bližními, navyše 'e z o vůni svatých.

Sv. Augustín tvrdí, že kdokoli v životě
přispívá, svatým duším *?očistci, sám. jednou
“rozřebelnosti Boží hojné pomocí obdrží od
uší zbožných. Proto nema omínejme na, ně

& pamatujme zvlášť, že neyůčínnější pom—Dci
“est jim oběť mše svaté, při které za. ně
%BohuOtci utrpení jednorozeného Syna jeho
obětujeme. —

(Sv. Alfons. Sněm trirL Poboš. k dnů. \? uč.)

Kiboinú “dc—ohnutá.

Násladšiďežiši, pro nezměrnoubolestzvou?'s luJkdyž iai na kříži umíral. smiluj se nad
dušemivočistci! Smiluj, smiluj se nad nimi!

(Sv. Alfu-us.)

Une 14- Sv. Hilaria. Sv. Felixa.

Uráieia Boha, dopouští :: hříšník danými zla. Zřů'táťse
Hospodina, nejvyššího dnů-rc:mého :: i tvorům :: obrací.

É vatá víra. učí nás, že.jesb lilo, vězení- totiž určené pro duše, ktergžezbonřilyse
proti Bohu- Co jest ale peklo? Misto hrá,
eni, íak nazvalje již boháč Odsouzený; misto,
dež každému smyslu, každé sila duševníF
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dostane se zvláštního trápení &.čím více byl
zavržonce na zemi Boha urážeL timc-itelnějí
trestán bude emg—“eLjehož zmenšil.

„Ulm kdo hřeši, tím i trestán býxvá*'.
Zrak trápen bude tmou: „v zemi bídy &
temnosti, kdežto stín smrti a. žádný řád, ale
věčná. hrůze přebývá“. (Job. 10. 22.31Nelitu
jemewlí člověka odsouzeného aby čtyřicet
nebo padesát let ve tmavé shui 'rožil? Peklo
však, ieet sluj těsně uzavřená, 'o kteréž ani
jedinému aprsku světla. vniknouti nelze:
„Až na vč 57nouzi-l světla“. A svatý Tomáš
dokládá, že jen tolik světla se navrženým
destane, kolík třeba., aby zmnožílo jejich
trámem1 nebot v soumraku tom bude jim
tózeznz'wati ohyzdné postavy ostatnich zevr
žených &.hnusné zievy ďáblů, kteří nejpři
šernčjší podoby zvoli, aby je trýzníli. A tr
vání trestů těchto bude věčné. Kdyby netr
vala muka pekelná věčně, nebylo by peklo
peklem, nebo trýzeň jen krátkou dobu trva,

Ěoi není velkou trýzní Jak často snášejí lidéolestnou operaci rádiř dobře vědoma, žejen
krátce trvá; zdnž by se ji ale kdo podrobil,
by trvalo řezání & mučeni po celý měsíc,
nebo déle? I bolení zubů řiliš dlouho tm
jíci stává se nesnesitelnym. Leč třeba-lí
mluviti jen ()bolestech? Jakoby samo divadlo,
hlásné, hudba a. ohně rozkoše nebyly nám
nesnesitelnou m 1011trvajice bez ustání, bez
oddechu po celý rok! A hle, v pekle nebude
duším navrženým poslouchatí jen tutéž hudbu,
trpěli jen tutéž jednu bolest, ale bude jim
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snášeti trýzeň všeho druhu. & muka. neibo—
lestnější. A jak dlouho bude íim trpěti? Po
celou věčnost. „Mučení “budou ve dna i
v noci, na věky věkův“. A pravda. tato není
ian pouhým míněním1 nýbrž pravdou, pravdou
sv. víry, kterou Bůh četnými výroky v_pismě
svatém potvrdil.

(Sv. Alfons. Příprava k smrti)

Nlboiné vzdaclmntt.

'-“ežiši můi, odiumž mí pro lásku svou a,: J 'wdeí,abych, fak Olíhoden Isa. v pekla věčně
hořetí, na. věčnosti jen ohněm svaté lásky
tvoji “plál. 

(SV. Alfons. Příprava, It smrti.)

Dno 15- Sv. Pavla p.

„Spravea'tíný pci: můj :: viry :'x'z'jest.“ Jm jisto, že wa
tá Gira měniči :: srdce naše brzy ozdobí je nimi ctnnstmi.

(Sv. Alfons. Lásku. k Ježíši Kristu.)

K ristusJežišpravil: Blahoslavenipokojní,higheslavení truchlící, a'tím zajlsbé říci
chtěl: Blahoslaveni, kdož odpouští urážky,
kdož mrtví sebe & trpělivě snášejí nemoci i
ztráty a jiné útrapy života blahoslawní, kdo
trpí proto, že hříchům zabrániti a.slávu Boží
rozmnožiti hledí. Proto nelze říci o člověku.,
že by pravou viru měl, dokud mysli, ža od
pouštěje škodí svoji cti, dokud z bázně, a,b"
posměchu se nedožil, zanedbává. duchovniea:
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cvičeni sv 'ch, sv. svátosti jen zřídka příjímá.,
společnost & zábav vyhledává v divadlech a.
hostinách. Což jest nám ale činiti, abyohom
přemohli vše]íké tyto ohledy lidské,- žádosti
těla i pokušení pekla.? Věř, duše milá„ že
všecko na. světě marnosti jest, hostiny í di
vadla, zábavy a veselosti; _.HDIItojon radosti
světské, ale radosti Iné trnl & hořkosti. J ožiš
ale dopřává duši, “tori aebravlii mysl svou
ve svátosti oltářní jei navštěvuje, více útěchy,
než může ji poskytnouti svět.. 0 tě útěchy,

vším: ' 'ioo hlo-čim oltářem.
* cbyohom sJoliiom ouvalí! Věř.

[

u. milá, že čas na nejsvětějšíSvátosti
Prožitý přinese ti oiného užitku & hojné
utěchy V den amrbi tvé. Nuže, pěstmi předo
všim tuto božnost; odřekoi si. čase-m zů—
bav'n, a. vy lédní si denně okamžik příhodný,
abys na. půl nebo na. čtvrt hodinky pospíšú
si k svému Spasitelí do chrámu. Zkusiž to

jednou i poznáš hojnšr užitek. „Okusto &vizte,jak libý jest Hospo—in!“ *
!SV. Alfou Návštěvy nejni—ir.Svátosti.)

Nábožnévdechnutí.

ak? Bohatství, důstojenství,zábavy? Oni
. koli1nikoli! Tobejon Bože, Bože můj, Tobe
jediného si žádám. (Sv. Alfonsa
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Dao n;.. Nejsv. jména Ježíši). SV- Marcela

Tm jen zah , kdo Ježíše a p" ční 1! má a kdo v
po csi o něm útočištýgůo 334mm.

. (Sv.mam.)

ŠŠŠ“ Ježiš jest jméno božské.kteréž ne
| :

e
. ský Pán zvěstovati dal Marii Panně an
d LemGabrielem. „Nazveš jméno jeho J režií“
Proto bylo také zváno „jménem nad všelikě
jméno.“ Duch svatý přIrovnává. je _k oleji:
„Olej vylítý jest jméno tmě,“ (Píseň Bahne
bot jako olqje ku osvětlení, na pokrm i za
lék užíváme, i jméno Ježíš jest světlemduch-u
mimo, poh-mem srdci a lékem duší. Světlem
jeli-. duchu našemu.: světlo božského jména.
tohoto zaplašilo se světa.tomnosti modloslužby
& osvítilo jej záři pravé viry. Vždyť jinak
zrodivšo se v krajích, před časy od pohanů
obydlených, byli bychom dosud jako otcové
naši v pohanství tonulí. „Kďož pak neuvěří,
dl "ísmo svaté, bude zam—žen.“ A tak byli
byo om i m snad zahynuly.

Jméno ežiš jest také pokrmem srdci
našich připomínajío nám Vše-, 00 J ežiš pro
spásu naši učinil. Jméno bobotěší nás v n.
trponi; dodává. nám sály na ceáě spáay, pag
zvedá. nás v malomyslnosti & rozněcuje nás
k lásce.

Jméno toto jest konečně také lékem duši

*) Připadne-li slavnost ta. na jiný den, vymě
niž si čtenář rozjímání sám.
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naši, neboť Biliji Proti útokům nepřátel. Peklo
chvěje se & praha.1 kdykoli vzývámo jméno
Ježíšovo, di svatý Pavol. Kdo v pokušení
Ježíše vzývá neklesne, & kdykoli ]: němu vo
lati budo zvítězí. & zjisti spásu svou. Valivá,
láoh vzývnti budu Hospodina, & on. vysvo—
bodí mne a. rukou nepřátel. Či klesl někdy
člověk, kterýž vpoknšoni k Ježíši se utíkal?
J en ton podléhá, kdo v pokušení o přispění

,. jeho neprosi _a.bez pomoci jeho 0 spáse své
pracovati chce.

(St. m Kolumbiio nejmjm.mn.)

Nábožné v—zdechnuti.

. _-."'“a.piš,Spasiteli můi, moonéiméno své do
of" nice mého, abych v lásce je choval &
v důvěře vyslovoval je, kdykoli se peklo vy

g'ravi, aby mne nesčetnými pokušenimi odobo odloučilo & otrokem svým učinilo.
(Sv. Alfons-)

Dne 17. Sv. Antonina op.

„Kterak budoumývalí, :: činů-hož moěřiii, mim kterak
uvěří tom, ktoréúaš neslyšeli ?“ (K "Řím. lil—Li.)

(uvádí sv. Allow-:.)

* Íehojost činiti křesťana, aby živou, doko—
alou byla. víra jeho? 'i'-Pavel pogčmb

nás o tom v listě svém k imanúm, 'z'kdoš,
taví: „jak mohli by vzývati toho„„v ni?-'

Roš nevěří, nijak. by uvěřili, neslyším o něm?“

_. „aw

.in—
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I pismo svaté na mnoha. místech tvrdí, že
kázaním zmáhů se svatá vimas ní i ušlech
tilé mravy ? lidu. Spasitel náš J ežiš Kristus
sám také tvrzuje, že umučení J eho nebylo
by posta fo ku spáse lidu, nýbrž že bylo
třeba kázam', kteréž vyzývati mělo lid ku
pokání a k opravdové lítosti nad hříchy:

„Tak _'est gmina &.tak musil Kristus trpěti&.tře. 0 ne z mrtvých vstát-í: _a. tak se
musí kůzatí vejménnjeho pokání aodpuštěni
hříchů mezi všemi národy.“ (LukB—L,46,472)
Proto sám poručil také učem'kům svým:
„Jdouce po všem světě, kažta evangelium
všemu stvoření." (Mar. 16,15)Apošbolavópa.k
něínivše vedle slov jeho, kázalí všem náro
dům a. kázni jejich přinášelo světu hojného
ovoce, „jak doznává. sám sv. apoštnl Pavel,
nebot jako sníh &.déšť &:nebe padá. a. více
ae nevraci. nýbrž zemi napájí &zúrodňuíe,
aby semene wdala. k zaséváni & chlaba. za.

'okrm, rovněž; i slovo Boží nevraci se plané
ústům kazatele. Až dosud není lepší avy

datnějši zbraně, ostřejšího meče proti všem
útokům nepřátel, kteřinevěm a nové ohan
ství zavádějí, nad. živé slovo Boží. zpomi
nej sobě, co pravi Kristus Pán ', „Kdo z Boba,
jest, alovo Boží a! ší; proto vy neslyším, že
z Boha nejste.“ „ do vás slyšl, maat slyší.“
(Luk. 10, B.) Býti lhostejným ke slovu Bo
žímu, jím pohrdati, jest.: míti na soběznámku
věčné ma'-„hub. Měj v netivosti slovo Boží.
Měj těž be li pozor na slova kazatelova,
jakožto na vys-alles Božího, neposuzuj ho,

_a „
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ale slova jeho obraoej na, sebe a. nikoli na.
jiné; se srdcem ochotným volej vždy: Mluv,
o Pane! neboť služebník Tvůj slyšLPak za—
jisté zakusiš sám na. sobě blahodárné moci
olova. Božího

(„Sv. Alfons. Nov...Krist.)

Inch! Wchnní

světiž mno, Pane, :. dej,abych vždydo
„ konaleji poznával velikost dobroty &.lá
sky Tvé.

(Sv. AÍfGIIEJ

Dne 19. SV. Prisky, p.

Nemo.-Enofest, aby pro ' a o trva ' ctitel Marie Parmy
„tang-m (gti nežil.

(Sv. Alfons. Nov. Krist)

V íry-li _mvé dosíci chceš, vzývejmistrně* ' tější tku Boží. „Kdo'by mne náhled,“
jsou slova., která Církev svatá na. Marii ()
svátcích jejich obrací, „naide život :: obdrží
spasení od Hospodin.“ (Přísl. 8. 35.) Kdo
mno skrze upřímnou pobožnouů nalezá, pravi
Maria, najde život. milosti na. zemi, a. věčně
spasení *: ráji. Sv. Anselm oslavuje Božskou
matku slovy: „Jako každý od Tebe odvrá—
cený, od Tebe povržený nutně v záhubu u—

Ěadá.: tak, o nejlaskavějšij Panno, každý 1:obě obrácen &.od Tebe náviděný nutně v
slávu přichází.“ Podobné tvrdi i_sv. Antonín,
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ža:—všickni, kteréž tato veliká, královna. chrání,
nutně spasení budou. Pobožnosňk Marií Panně
jpst tedy znamením vyvolení. Kosmas J eru
salemský tvrdí, že ochrana. Marie Panny jest
všemohoucí. „Pomoc Tvá., () Maria, jest vše
milenci.“

A Richard ze sv. Vavřince dotvrzuje:
Ano, Maria. jeat velmohoucí: nebot sprave
dlivo jest, aby matka. podílu měla na. moci

synově. Svatí; Ondřej z Ave—lína.nazýval MariiPannu „obc 'odvedoucí z ráje.“ A jaké že
jsou obchodyblahoslavenéPanny v ráji? Ty,
že za nás bez řastám' prosí, & milostí nám
vymáhá., kterýc na. ni žádáme. O mapami
nejme tedy nikdy, v žádné bídě utíkati se
k této božské Matce, která. vždycky jeat o
chotnou nám pomoci, když ji prosime.

Kdo chce pravým ctitelem býti Marie
Panny, musí se snažiti, aby modlitbami aná

božnšmí i milostnými cvičeními ochranujejízisk
(Sv. Alfong. Nev. Erin.)

Nibuiné vzdal-„hnuti.

„a ani má., budeš-li mnm—9pragití, budu spa
...>;L,., sen, nebo; Ty svými prosbami dnsáhne-š
“všeho.

(Sv. Alfons. Nev. lít-int.)
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Dup 19. Sv. Kanuta kr. a mně.

Hle, jak udaůu' bojuje vojín me přítomnosti svého kráůe !
|Sv. AlfonsJ

_, zpominka ma. přítomnost Boží jest pře
; . mocnýmpmatředkem ku pěstění ctnosti

aňunských : tudíž i sv. . Cvičenim se
ve přitomnosti Boží pojí se uše naše úžeji
se Spasitelem, a. rozněcuje se stále kuvrouc—

něiiši lásce, nobot, když při častém obcování& idmi, byt i milými, vždy více Pozorujeme
i jejich vady, při častém obcovám & Bohem
vždy jen více a. zřetelněji oznávíme krásu
& velebnod jeho. Není ale osti,bychompři
pominuli si přítomnost _Boži jen při modlitbě,
nýbrž i po ní i při práci &.všelikém zaměst
náni uvádějme 31 na paměť., že ÍGIĚ mím 'pří
tDman Bůh, kterýž vidí & ozoruje vše, co
koli činíme, i úmysl, ? jak na to činíme. Sv.
Bernard vypravuje o sobě.. že kdykoli po
svém obrácení cítil nějaký nepokoj anebo v
horlivosti své chladi, post-učilamu jediná. my
šlénka na. některého věrného sluhu Panně
buďsi živého nebo mrtvého, by aaa/e ihned
láskou zahořel k Bohu svému. Čím více roz
niti nás tudíž myšlénka, že Pán tak blízko
nás jest a. po lásce naši touží. Sám David.
již tvrdí, že radost jímá, srdce jeho, kdykoli
si na. Boha vzpomene.

Bychnm často na to pomýšleli, že nás
Bůh vidí, nedoPtlstili b chomse hřích nikd
neb aspoň jen velmí : dka. Vždyť n'ŠĚOVOi



__38._

si lidé přestoupiti zákona.představených nebo
rodičů v jejich přítomnosti, jak odvážili by
se pak hřešiti pomnice, že Bůh na. ně hledi?
„Všeliké zlo, di sv. Terezie, odtud má. svůj
původ, že nepamýšlíme upřímně na to, že
Jest nám Bůh blizek, &že se proto stále víc
a. vína od něho vzdalujemef

(ST. Alfons. Nev. Krist)

Nábožné vzdwhnuti.

Bože můj, dei mi tušiti přítomnost Tvou,

. přigominej mi stále, že vidíš číny mě, a.pak nec f.ahmou„nepřátelé, nmhrozim se 'ich.
(Sv. Alfons.

Dne 20; Sv. Fabiana. Sw. Šeb-astiana.

Pokora jest :ákludm :: ochranou všemi ctnosti, neboť
jako stavím nejprve základ kopal dává., by! stavět
stěny třeba ze zlata., tak tře :: :"vduakonm'm živná začít.:

pokorou, kteráž oci-strašní: pýchu
(Sv. Mfuns. Nev. Krist,)

" . yšným se,—Bůhprotivi,pokorným ale dává.
““*=? milost. (Jak. 4. G.) Před. pyšným prchá.
Bůh, pokomému však nalézti db dává.. Jak—
koli není paka—rasama ctností první, dí sv.
Tomáš, přece třeba vyhradíbíji mis-bopředni
poněvadž v ní zakládají &&ctnosti nejvzne
šanějši. A. sv. Rehoř dokládá., že člověk, jenž
by chtěl pěstovat-,i všecky ctnosti, pokory ale.

neměLďodobá se muži, jenž isek proti větrumáčí. šklivi se Pánu vše ' ' muž pyšný.
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Clověka pyšn eho lze 'nazveti zlo—dějem,lhářem
i elepeem. Zledějem, poněvadž neuzná—mie
přednost Boží, přivlastňnje si, co jen Bohu
náleži: „Co máš? čeho jsi nepřijal?“ (Ku Kor.
4. T.) hářem jest aslepeem: „Praviš: Jsem
behat : &nevíš, že jsi chudý &slepý.“ (Zjexn
23.18.3 „Ano, my nemůžeme semi ze sebe ení
něco dobrého myeliti.“ (II. Kor. 3—53 Jsi-li
ale pokorným, sestupuje ]: tobě Hospodin, di
sv. Augustm. Fukal-nemu lze od Boha dosíci
všeho, cokoli ei přeje. Zde na zemi žije spo
kojen, poněvadž v p“ _ 'nemlouženeu
n 'vá všelikon chválu, iiž mu lidé proks,—
zujl. Hráči-li jej však někdo, myslí. že ze
hříchy své ještě mnnhem více zasloužil.

„Zhřešíl jsem a v pravdě zavinil jsem,

ale Šak jsem byl heden, nepřijel jsem.“ 0kéž - ychem poznali nesmírnou cenu pokory,
volá. ev. Markéta Eorbonská.. Jediný povzdech
pokory váži více, nežli všecky steaky tohoto
světa.. Sám S 'asíbel 'est. nám nejlepším pří
kladem, volele !: nam: „Učte ee ode mne,
neboť. jsem tichý & pekelný Brdce—m.“A srdci,
kteréž poslouchá jeho vyzváni zjevuje se pukjasnč,
tak že ráda a bez obtíží věří výrokům jako ::
pravdám v evangelií jeho obsaženym.

(Sv. Alfons. Nev, Erin.)

Kibožué vadu—„hnuti.

,g, nejmilejší Snesiteli můj, věřím, že am“i -. - na tomto mu na enom evětě není vět
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šího štěstí nad laloku Tvou. O dei mi pokorným býti, bych lásky Tvé si zas oušil.
£Sv. Alfons. Nev. Krist,)

Dne 21. Sv. Anežky ř., p. m. Sv. Ileinrada, p.

Kdo dbá? rady mého :“ oolduíka, (či to, že nebudeš
Babu počet H&H :e uhlíků ' !

( ?. Alfonsa

rí- - všech věcech viry svaté se týkajících
*"*“ *-podrobná rozum svůi Bohu & poslušen
buď svého zpovědníke Munzi, be pít—mnozí
lidé domnívají se, že nepotřebuji duchovního
rádce, ale klamou oe, nebot každá. duše má
potřebí rádce, nejen pro svoje nitro, ale i

*? příčině zevnějšioh PoboĚŽŠd.1„Pravda sioe“, di sv. oř, „že někteří
svatí bezprostředně samého Boha měli za,
vůdce; leč „příkladům takovým lze se jen
uctivě podivovati, nelze však jich nápodobiti,
aby snad člověk neehtěje býti žákem člověka,
nestal ee žákem bludná Všeliká.ctnost běše
se ceetou střední. A. fake lenost břichem
'eet, tak i přílišná,horlivoei pokáráni nelu
uje. Na zpovědniku jest, aby buďw vyzýval

anebo zdržoval — a. proto jeotďneebšmýmKdyby snad duše nikoho nenalezla, do by
ji vedl po cestě pravé dokonalosti, puk arci
pečuje o ni Bůh sám. Kdo by však nechtěl
podrobiti ae vedeni kněze, moho. tak učiniti,
odvaáuje se mnoho„ a Bůh depustí, že upadne
've mnohé bludy. Moldt nejistá Bůh nás
všecky sám bezprostředně vésti cestou doko—
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nalosbi, obce olo, ? příčině cvičení se v po
koře, abychom. se knězi podřídili & ušnost
mu zachovali. Volba.&uchovniho vů oe nesmi
ale býti dilem “náhody nebo vlastní náklon
ností, nýbrž třeba, abychom Jnohovolili, od
něhož většího prospěchu duchovního očeká
vati lze, kterýž neuen učeným jest & zkuše—
ným ale zároveň i mužem modlitby, &ktorý-2
i o vlastní dokonalosti horlioě pracuje. Svatá
Terezie říkávalo častěji: „Neni-lí vůdoo du—
chovní mužem modlitby, málo pomůže jeho
učenoot“. Kdo si ale 'iž vůdce duchovního
vyvolil, neopouštěj ho *oz platných áůvodů
byt si časem i bracha přísněji varil; bn právě,
kd' přísně tě hárá., umíňuj si: že se vždy
ve lo slova. jeho zachováš.

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

Nůhoiné vuleolmuti.

%ěkujiTi vroucně, Spasitolímůj„za,všecky
. ' pomůcky, ktorých Jsi mi noky-tl,obíohse mohl státi „svatým, &denně \fžeji se .aTo ou
spojoval.

(Sv. Alfons. Nov. Krist,)

]„„ 1:3.Sv. Vincencia. Sv. Anastasia, m.

Přijímáme-ii, prchají od nás &áólooé a mám :pé'ohaji
nim .h: pomoci.

(Sv. Alfons—)

:? ie nevěra., ne.-li dítko ďáblovo, aproto
, mocným prostředkem proti *pokušonim
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jeho jest nábožná přiíímání sv. svátoetí. Prá
vem zajisté zove ee Ježíš svátostn' chlebem
nebeokým neboť. jako chléb vez ejší život
tělesný udržuje & sílí, tak také nebeský tento
chléb podporuje život náš duchovní, rozhoj
íiuje ? nás milost- Boží, kteráž zase všelikcm
ctnost naši oživuje, & tozejména viru, nadě'i
a lásku.. 0 jak hojný bude užitek tvůj
z každého přijímání. když pokaždé živě ovi
čití se budeš ve víře, když uvažovati budeš,
kcIo Jest. Ten, jenž k tobě přichází! Církev
avate. odpovídá, ti výnosem četných sněmů
svých, zejména. pak sněmu Tridentského, že
Ježíš, Spasitel náš, sám skryt “est.1? bestii
skutečně í podstatně. Svatý udvík, král
francouzský, W'zván iso. j odb.—Lom1aby se šel
podiveti do kaple, kde při mši svaté objevil.
se ve svaté hostii Spaaitol v podobě malého
ditkav rukou kněze. odpověděl klidně: „Vy
zvete ty, 'kdo nevěří, já jsem ve víře své
pevněji přesvědčen, než kdybych je vlast
níma. očíma uzřelň Pří pokušeníoh proti ev.
víře nezermnoujme se, nýbrž mhenběmež
ďábla. muže zbraní, jaké on sám proti nám
užívá; obnovmež.vymeni viry aue uštějme
se do přemýšlení o námitkách nophtolovýoh,
nýbrž obětujme Bohu život Mj za zneho
váni víry. Sv. František Seleský zažil kdysi
v noci těžké pokušení proti víře Ve přitom
nosů Ježíšova ? nejevětějši Svátosti oltářní.
Leč světec nepouštěje se v hádku s ďáblem,
Přemohl jej pouhým Vafývánjm "měna Ježi
sove. V podobném pokušení pomířiďmetudíž
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vždycky pokorně rozum svůj, pros-fám pravduvymávojioa vše, co nám oil-kov & alá. vší-ití
velí. A po vnou tout—oVěrou rozniceui při
stupmož ka stolu Páně u vědomi své nicoty
proti vmašenosti krále nebeského avolojmaž.
u věřící , okořo: Pane, nejsem hoden, ab "s
vešel po střechu mou! Duše častěji přijí
mající Spasitele pros ivaji neobyčejně rychle
v lásce Božt Ježíš Ěrístus sám vábí je vždy
blíž & "blíže k srdci svému &. zdokonaluje
v nich všecky ctnoati.

(Sv. Alfons. Návštěvy nejzv. Sv.)

mm udochnuti.

"JPožiši můj, T & řekl, že. dáš se nalézti
JL. i tomu, kdo I'ě nehledá, & sim vyšel iai

mne hledat; když jsem před Tebou prchal;
u rohnoš-li mi nyni, kdy Tě hledím &.kčy
Jedám jen Tebe sama? .

(SY. Lubná. Návštěvy nejm. Sv.)

Dne 23. Zasn. P. Marie. Sv. Ildefonso.

„Spravedlivýtak můj : viry živ jesi; víra “midis utká, na:-tvajest sama o sobéř
LZ písmu sv. uvádí ST. Alfons-)

ak m spůsobom jest, nám nápodobití viru
rie Panny? Svatý Řehoř odpovídá.

krásně na tuto otázku “:*-ka.:„Ton jen věří
opravdově, kdož životem doevědčuie, čemu
věři“. Víru nazvati lze žiýou jen tenkrát,

—a
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když věřící řísně zachovává. všelíkó před
píay vi . ,. “provedli—výpak můj : viry živ
jest“. , ira,nemá-li skutků, jest mxtva. sama
v sobě“. Proto, dí sv. Aa stín, hloďme na.
všecky Věci tohoto světa 0 am křesťanským,
totiž ve světle viry. Sv. Terezie tvrdila., že
všecky hříchy maji původ svůj v neáootatkn
viry. Protož prosmež ustavičně Marií Pannu,
aby pro zásluhy své svaté viry i nám živou,
pravou víru vy maila., zároveň ale spnavujme
se ve všem jejim příkladem. Maria. Panna.
žila. na. světě ? ustavičném rozjímání o Bohu,
& nesčetné byla. každodenně zbnzeni lásky,
jimiž Boha. svého pozdratrovalo tak, že lze
nám snadno uvěřiti slovům sv. Bernardina
z Bootie, kterýž praví, že nenáslodovala tato
její cvičení se v lásce dlouhou řadou za celý
den. nýbrž, že všecka tvořila, mlok jediný,
jsouce jako 'ediným, dlouhým, nepřerušoným
vzdeohem lasky. Oko jeji bez ustání bylo
opřeno na Božské slunce spravedlnosti, tak
že podle slov sv. Damiana zevnějši práce na—
brání-ly Marii Boha milovati, & láokak Bohu
nebránilo. ři konabi práca zevnějšl'. Ani ve
spaní neustávala. Maria Panna. V lásce Boží.
Sv Augustin mluvě o prvnich rodičích, ldi;
„Spánek spících byl tak blažený, jako bdění
bdmioh“, aSum-oz, opat Rupert., sv. Bernardín
i sv. Ambrož dokládají !: tomu. ž slova toto

zejména d?lati o neposkvrněné Matce Boží,kteráž b o í spic ve víře a. lásce s Bohem
svým obcovola. Po celý život svůj milovala.
Maria. Boha bez nejmenší přestávky a cokoli
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činila, dělo se jen/proti), aby še Bohu na.
líbila,.

(Sv. Alfons. cmm. mm.)

Nábožné vuli—ohnutí.

_ Matka mir příspěj mi a.pro zásluhy svaté .

pokošy 'lI'vé vymůaz mi milost pokornév ab c s out-i mo za? 3 am m.
iry, :* (ss „ŠŠŠ yn TV?'. . GMM. mgr.!

DW 24— Sv. 11mm b. Sv. lacednnia.

O málo;-(£ lásky, kéž bych mohl dum í noci dh'ti
pobili tebe!

(Sv. Alfons)

najúčinnějšim pomůckám ku cvičení se

i duchovní pamětní, kteréž p &učenTomáše zak! se v ohnivé touze o svár
tostném přijímáni J cržíše Krista.. Sn Tri

dentský schvaluje vřele duchovní řijimáni
& radi věřícím, aby naň nezapomína'i I Bůh
sám častěji zjevil duším avatým, jak milou
je mu tato pobožnosti. Spasitel náš zjevil se
jednou. sestře Pavle Mauro-sea, & ukazoval jí
dvě drahocenné číše, prvou ze zlata, druhou
ze střibm „Ve zlatě“, promluv—ilkni, „obsa—
žena jsou přijímání svůtostná, ve stříbrně

gřijimání duchovaí“. P. Faber z Tovaryšstvaežišova říkával, že duchovní přijímáni jest
nejlepši přípravou ku přijímáni svjtostnému,

*-“»V-' ve ctnostech křesťanských atří naší—“é .sv
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a z důvodů těchto všickni svatí conejčastěji
konali přijímáni duchovni,

Sv. An olazKí-íže ze řádu dominikánek
pravila: , evím, mohla.-li bych žití, kdyby
mne můj zpovědník nebyl duchovnímu přl
iimáni naučilť Proto také denně stokrát
duchovně přijímala. &.neméně i v noci. Na
mítneš snad ale, proč tak často? načež od
povídá. tí sv. Angl:-stín: Duše milující Ježíše
Erima, nada všecka nebwio se tomu příliš
diviti Duchovně přijímati můžeme i několi
kráte denně, neboť není třeba býti lačným.
není třaba ani kněze ani mnoha. času, Proto
volá. sv. Angela z Kříže: O Bože můj, jak
krásný to spůsob“ přijímám, při kterém nás
nikdo nevidí & nepozorujo, ku kterému není
třeba. dovolení zpovědnikova, ]: němuž třeba
jedině Toho, jenž k srdci mému V samotě
mluvíš & duši moji živíš“. Protož i ty, duše
milá, přijímaníduchovně, zejména při modlitbě,
při rozjímání &. při mši svaté, kdy kněz
příjímá

Vzbudiž živou víru ve přítomnost Joži
šo-m ve Svátosti oltářní, lásku i lítost & ko
nečně i touhu, kterou zveš Spasitele svého,

aby do srdce tvého přišel & qeléáia zaujal.Konečně pak poděkuj Spasiteli, jv abys jej
byl svátootně přijal.

(BV.Alfou Nev. Krist,)chnhóW
'“ ože můj, dobrota neskončenů, která. mne

levicemiluješ než kdokoli jiný, odevzdá

n—
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vám; se úplně v ruce TÝÁ. Nauč mne plniti
vůl: Tvou. (Sv. Alfons. Nov.xm;

Dno 5:5. Obrácení sv. Pavla.

Kdo miluje,jat buďto již milovanéosobí podoben, anebo
' se mezi muži cunamijqju'nápaďobiti.

LSv.wang,)

Ghana—li ve ctnostechgrospčti,mými svatéChceme-lí ale jístěii & účinněji doznatí
přis 'čni sm oh, učí sv. Augustin, řiďma se
jejic přít Neůdolnji prasbám našim
vdanou snahu naši, abychom dosáhli ctností,
jimiž. sami vynikali. Maria Panna nazývá.
blahoslaven 'mi duše, která vedla příkladu
jejiho ži'i. e-li křesťanům již užitečno, když
vzájemn se do modliteb svých pnmučejí, oč
účinnější bude asi přímluva přátel Božích
na nebi! Sv. Pavel. oroučei se do modliteb
učeniků svých. I Bšh sám vyzýval přátele
Jobovy, aby se utíkali k modlitbám jeho,
nebot k modlitbě Jobově chtěl milusrdenstvi
íim rokázati. “

lĚblojžiš v'yĚ-lrosil od Boha odpuštění šestistům tisíců l—j' a sv. Štěpán vyprosil odpu

štění hřišnikům; &bý: by sklesle.?ejich mocnyni, kdy na nebi s .istempanuj ? Uvšech
sv. otců církevních dočítáme se o vzývání
svatých. Sv. Ambrož píše v jednom díle.
svém: „Aby účinnou byla moje modlitba,
prosim o přímluvu. nejsvětější Panny Marie,
kterou Bůh k tak veliké moci povýšil, i o
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Ěřimluvu av. apoštolů. Sv. Jan Zlaboůstýovolává se ve své liturgioe velmi často po
moci nejsvětější Panny a. ostatních svatých.
Zároveň ale dokládafi sv. otcově, že nedo
stači vzývání svatýcg, nýbrž, že třeba ctností
jejich následovaná.Královna.mt oh, orodov
mca naše Maria, vysvobodivši uši z temat

ďáblových, žádá. vždycky, abš ii následovala,a. blahoslaveným zav-ot;, k ož řídí se jejím
příkladem: Protož, vět—nedítkv, usílujte o to,
abyste napodobovaly matky, aÉyste si získaly
lásku íeji; active-li ji jak toho zasluhuje, od
mění i vám hojnou míloati.

(Sv. Alfons. Chval. man-_)

Habana rulaclmuti.

"Hg, Ježíši můj! Kdy i mně, jako svat'ma zasvitne den, ? němž'bych zvolatimo ]:
Bože můj, nyni Tě již více noztratim!

(Sv. Alfons. cmm. mm.)

Dne 26- Sv. Pnlykarpa, b. Sv. Pavly vd.

' Bc.: modlitby nelze dna—icixpasmi.
(lv. Alfons—?

'„5 ?. Jan Zlatoůst-ý pravi. že "ako tělo bez
“* duše mrtvo jest, tak íďušeloez modlitby.

A na. 'iném místě: „Neméně otřebujo člověk
modlit :? než strom vláhy“. %ůlo Boží jest,
abychom všiclmí byli spasení. Zároveň ale
chce Bůh, abychom jej rosilí o milosti ku
spasení potřebné, neboť, Eez Slaměného při
spění Božího nelze nám zachovati přikázání
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Boží a tudíž ani dojíti spasenL a. mimo tonechce Bůh udiloti nám milosti bez vlastního
našeho přičinění. Tridentok sněm církevní

ravi v té příčině že nám ůh noudělil ř'
zimni, íiohž bychom zachovati nomohJí; ne

buďto udílí nám skutečnou milost samu,
anebo dogřůvá nám milosti té bychom :)mí
losť skutečnou žádali. „Nogoroučíf. Bůh nic
nemožného, nebot, porouěeje, upomíná. tě
abys činil oo můžeš, & o to prosil čeho ne'

mlži-že?.Totovše vysvětlngeev Angustín,
Mňágaýoh“.

'- oánovzývá.___ “mtiotcovoqesv
' Augustinem a. Janem Zlatoůstým

v tom, že jest, modlitba nezbytným prostřed;
kem ]: zdokonalení se ve ctnostech i ku
spasení vůbec. Nemožná tudíž doňšlati se
ságy duše své bez modlitby. A tvrzení toto

užno považovati za článok víry, nebot
zcela zřejměmiro. 3 písm svatého. Čbemot
v něm: „Potřebi jest vždycky se modliti“.
C[mk.18.1.) A. jinde: „Modlete eo, abyste na—
vešli ? pokušení“. „Prosim, & vemete, aby
radost vaše byla dokonala“ „Modlete se bez
přestání“. Slovy těmito dán “uje—sf:nám podle
učení sv. Tomáše zákoa přísný, jehož zooho
vati jsme povinni, nechceme-lí. se dopustiti
hříchu smrtelného, &.to zejména. ve tři při—

—padooh. Ve amrtelněm hříchu ? nebo: e.
čenstvi smrti a v těžkém pokušení ]: hříc 11..

(SV“ 3110118 Připrav..: k smrti.)

» 3
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lůbohé wda—hnuti.

S asiteli můj, popřej mi světla. svého i
- ' y své, abych se Tobě vždycky po

roučel. & zejména, když mne nepřítel k no—
vému hříchu bude sváděti.

(SV Alfons. Přípravu. ]: urovni.).

Dne 27. Sv. lana Zlatoústůho.

Praktické úvahy o věcech úďilcíných, směřující hs pa
zubama—niviry:

' 'l' eže na lůžku. anebo vstupuje do lož—
= * nice, poltclýšlqj1 že bude ti 186111011pře
stát-í Boží soud.. —_-—

Vida pachovávati mrtvolu, uvašnj, že i
tebe jednou do hrobu položí- ——

Vida, jak 1: Sypacích hodinkách pisek
bez ustání padá, zpnmeň, že i dny života.
tvého stále ubíhají, & smrť, stále se blíží. —

Vida hodnost & pány tohoto světa, jak
radují se svému ohatství a svým důstqino

ŠŠŠ, 1101in jich řka.sám u sebe: Mně etačí
Vida nádherné hrobky boháčův, pomyslí:

Co platna všecka sláva, cožvšechen přepych
mrtvému, byl-li odsouzen! —— .

Vida suchý strom, pomni na bídu duše
bez Boha žijící, jejiž osudem bude jen oheň
pekelný. -—

Vida, jak odsouzence k soudit: uváděii,
uvažuj, je bude strach hříšníka., až se oh
jevi přečl ažíšem Kristem. —
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Uelyšiš-li nenadálý hluk, který tě pe

lekel, vzpomeň jak se asi uleknon odsou
zenei \: pekle až uslyší bouři spmvemílnosti

051. —
Uzřiš-lí moře klidné nebo moře rozbou

řené, om eli, že ona věrným jest obrazem
duše hdsk . žiiici buďto v milosti nebo ne
milosti Boží. —

Uzřiš-lí pec roztopenou, pomyslí, že bys

za khšieéhy své zasloužil pálen býti ve výhnie e n . —
P Pohledneš—line hvězdnetou oblohu, pří
pand ei, že iednonv říši nadhvězdné budeš
pánů Boha.podle toho, jak jsi jej na zemi
miloval.

Uzříš-li bujné sady plné rozkošného kvití,
anebo půvabné kreiíné, těší se, že Bůh ještě
ntěšeněgších rájů připravuje pro ty, kdež jej

milqĚd—yž před zrakem tvým otůčky se
skel se řinou & ve veletok ee vl vadí, řed
etav si, že i na. tobě jest, abys se po ohně
s Bohem spojila ——

Pozomješ—li, jak práškové po svém Spů
eobu Boha zpěvem velebí, zepěj mudaké
chvalnz-pěvy na. počest. —

Misto, íež bylo snad kdysi svědkem hříchu
tvého, vzbnzm *? tobě upřímnou lítost &
pevný úmysl, ze se chyby svoji pečlivé vy
střihač.

(SV. Alfons, Pravá aw. víry.)
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Nábožné ndarhnuti.

“si“ J ežíši, Jíst-ý přist-axe všech, kdož seo v bnuřwh života. kTobě utíkají: klame
se, kůn ? Tebe nevěří.

451 Alfons. Pravdivost sv. viry.)

3

13116 "331Sv. lulřana.

Pnkmčurúni v praktických úvaha-icha věc:-c):ariánských,
směřujících Ím po:-:buzeni vir-y.

* "„„_dykoli oheň rozžeháš nebo zříš, zaměř,
' " abyi srdce tvoje podobným žárem lásky

k Bohu Se—roznítilo. -—
Vidíš—lí,jak zvířata zu.kousek chleba. člo

věku věrnými jsou a vděčnost mu prqjewxjí,
umiií si, že věrným zůstaueš Ježíši Kristu,
který se tobě všecuk obětnval. —

Každý pohled nn. jesle nebo na jeskyni
přim'nláx'e-Jti v duši lásku Spasitelovu, kterýž.
'v jeskym se na:-odiv, vzal za vděk jeslpmi
&.hrstkou slámy. —

Je—lí tí lmsmu krajinou kráčetí, vzpa
minej nn. cestu Ježišovu do Egypta, kteráž
vedla jej nevlíduou pouští. -- ,

Pily, sekery, kladiva & Jáky buďtež ti
pomůckuu, abys vzpcaminal ětstvi Ježíšova.
1: Kazma-uč: kdež pěstouna. svému věrně vře
mesle Pomáhal, —

Provazy, t-rm' & hř. by mlmřtež k tobě
() mukách Spasitelcovýuh, jež z lásky k tobě
vytrpěl.
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Vida. beránky vésti ]; zabiti, vzpomine'
se sv. Františkcm, že podobně i nevim).
Jpžiš byl k smrti veden. —

Obraz ukřižovaného Spasitele vzhuzuj
? srdci tvé-m bol & rciž: O Bože můj, takto

pomřně chtěl jsi pro mne z-emřiti! _owwjaš—li oltáře, pařany &. kalichy,
meho Mm poli šenícineboréva,roz

' o“ " " ' ' kům, již nim Ježiš
' > ' osvědčil.-f *; _nům sebe sama

Svátosti oltářní. “"
i.! všem, co těsná ' =*

nezdaru, „ .'_,_.
. —ě přesvědčen, ! _ěje se tak jen

_ .oží. Klidně zavolej tedy pokaždé:
* - tomm chce, a proto i. jůůů anebo: „Bůh
_ chtěl, děj se vůle jehď. Ohováním tako

. docílí'š velikých zásluh. o nebe &.dušev
lo miru pro život vezdejší. Neodavzda'š-Ií
' 2 však dn vůle Boží, zdvoíuješ utrpení své,
_boť trpěti budeš velky nevelký, :: konečně
čožiješ se ještě trestu zaslouženého za. netr

. -_pělivcnsť,nejakou jsi snášel svoje kříže.
V pokuše-nich nadůvěřuj nikdy sám sobě

mi svým předsavze-tím a. shbům, nýbrž spo
lěhej pouze na. pomoc Boží, a. proto nemeš

' kaja, utikej se k Bohu a, k Marií Panně o
moc. .

V pokušenich zvláště proti sv. víře ne
ponšběj se do hádek s nepřítelem, nýbrž
vzbudiv důvěru i lásku ? Boha a lítost, slibuí
upřímně, že i život s radostí chceš obětovati
na víru SVOR- (Sv. Alfons. Pravdivmt av. viry.)
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Numi-no vzdorhnull.

rane Ježíši Kriste, věřímvše, co mi sv.- u církev věřibi Ven; nažádám si chápatí
tajemstvi Tvých, St'sčiňmi, že Ty sám jsx io
zjevil. Božmnož, o Pane, vim mou!

(Sv. Alfou Pravdivouf.sv. viry.)

Dne 29. Sv. Františka Saleskéhu.

Prato žádá xi Ježiš Erina; srdci mších celých, ob_ynás
dokonal-e- šthstnými učiniti mohl. %

(Sv. Alfons. Pruvdiwm: sv. víry.)

'ho žádá tedy od nás sv.víra naše? Ni—
ěeho jinak. než, abychom zatoužili o

statcích nebeských, radosti věčnývh doapěllži,
&záhubě své ušli. Bůh iest jediným, posled
nim cilem našim, ? něm všecko naše štěstí
spočívá., & proto milujmež Boha, nebot jen
On sám může nás svrchované šťastnými uči
niti Přejeů si ale Bůh, abychOm srdcesvů
jediné jemu věnovali věda, že kolík lásky
tvorům věnujeme, (: tolik nám vlastniho štěstí
ubývá. Odtud tedy přikázaní Boží, abychom
"ej z celého srdce milovali. Mýlí se tudíž ve
iice, kdo v jeden pqiem &lučnja člověka i

náklonností, a. myali, že šťastný? je člověk, ,když ukojil náruživoeti své » i věřil bys
v mnudrost nemocného.,ktarýž vyvolil by si
jen toho lékaře, jenž b každé jeho choutce
povolil, byť. byla i na 11ij zdravi jeha? Či.
nedal bys si pro krátkou balad uříznouti
smůelný nádor, věda, že jistě budeš zachrá

%
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něm9 Přesvědčižsettudiž nejdříve každý,že
náklonností tvoje nejsou nikterak ty sem,

toýbrž že jsou největšími tifými nepřátel?.
Zjevn' máůkezem o pravdivosti článkuviry,
že Bůšmjediným jest cilem našim jest nem.
syšnoef., ievioi seu všech lid.-|vpříčině statků \

"Wmokých důstojemtň & slávy. Čím, hoj- _

Šaj—áinet. člověk jimi obden—en,tím více sobě ;-. --- spokojen, z čehož zřejmě \

_:35— * '
!

I

i

'mint. čehožale
w a lidi. Naopakale
které! vyvolil 31 Hohe., o—

u sv Františka. Sera. nekoho,. nebo
Magdaleny z Pazzis, zdali Loužiještě

miminkem otazku světském., a. hle, všlokmodkladu od ovř1 že nikoli! „Nikoli, ne
přejeme si níče o mimo Boha, On jest. nám
* všiml“ Slyšmež také co reví sv Augustin,

| který byl ydříve všech ra osti světa. užil, lio
nečně ale Boha nalezl &.vším ostatním .
hrdi: Všechno, o Bože můj, jest trápením, 03; *
jediný jsi pravý pokoj, Ty sám zjednáváš
pravou spokojenost.

($v.Alfona.P1-avdivost .w. víry.)

\f'rřfln .?[.“2 vní—V'í'T'řU/Í

], Tys řekl Ježíšimůj,že kdo Těhledá.na.

lezá Tě. Ovíz, Božemůj,ijá. Tě hledáml
(Sv. Alfons)

!

lI
www—».-___—bm—r
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nn."ga Sv. Martiny, p.

Pravý pol-af ju! údělu-mjen duší oči“-Mini:,čte:-čin Boba _
věří :: in.-jmiluji. .

[ST- Alfons. annlímsf. sv. viry.)

, ale učí nás av. víra naše dosíci toho,
, | ' čeho od nás žádá? Praví, že Depo-stačí

věříti, že pravý mír v Bohu hledatí lze,
nýbrž že třeba. ihned také vybaviti srdce se
Všeliké náklonností lm věcem pozemským
které brání vojíni do něho lásce Boží. Toho
však nedodělá, se duše vlastni mocí, nýbrž
třeba., aby Boha o lásku tuto bez únavy
prosila.. Bůh zajispé vyslyší tahů„ kdo &: ra.
vau touhou & neunavně o milosti potře. né
Jsi msi, a. již zde na světě hoině odmění
km?. ou duši za vše, co pro něho opustila..
Prom volá. nadšeně sv. Augtmtín: O jak
sladko jest mi, že postrádám sladkosti mar
nosti, & s němci opustil jsem, co jsem se o
pustiti bál! Ty, o Pravásladkwti, vyhostila
ze srdce mého sladkost nepravou a vešla do
něho, a. iahudn'ěíši jsi než všelíká rozkoš jiné,.
I svatý prorok Vyzýváabvrdí, řka.: „Okustm
&.vizte jak h'bý 'est Hospodin“. (ž.33.) Jak
'en možná., že něišdo pohrdá, živptuemsvatým,
terýž nás s Bohem slučuje, neokusiv ho

dříve; af. tedy přijde dřív, & olfasiv teprve
pohrdá. Leč nik-ali; jednou jen kd by okusil,
nepuhrdal by již. 0 ďěknjmež 30 a, že nám
daroval velikou milosi pravé víry, : politujme
ubohých silných duchů, kteří v nepravosti

„ 'žijice, výčitkám svědomí hledí zabránití tim,



—57— _
že zahání ze srdce svého víru v Boha. tresta
'iciho. Leč klamou se, mysli—li.,že minvěři

amu svému, že uvěří, ža není Boha., neboť.
nprustřed života. bez předsudků, jak život

' “rádi zovou, neumlká svědnmi iejich,
trýznic je až do chvíle smrti, kd ona se
naihlnsněji. Nenaleznou klidu ani ' a na. mami.

. ani na onom světě. nebot klid jest zvláštním
údělem věřících, kteří v Boha věří & Jej
mll
.“ ml Mim-r. uv.víry.)

-_ edit slouži jíní panovníkům tohoto světa,
35. žádám si jen Tebe? Tebe, J ažíši ukři

šomný!
(Sv. Alfons. Pravdivost u. viry.)

Dne 31. Sv. Petra : Nolaskn.

Kdo se modh', vyu—6243053. _
(ST. Alfons. Pravdimut ". viry.)

: Bože, obrat nás, ukaž tvář svem&spasení
' budeme. Bože a. Pane přemocn ! obrat

milostivou tvář svou k mím &vysv-o oď nás:
Vinici z Egypta. ští il jsi, vypudiv národy 1
modloslužbu vy udi jsi ze světa., a štipil na
něm viníci mt cirkve své. Zasadil jsi ko
řeny její &.naplnila zemi. tak pečlivě vštipil
jsi ji, ževím, kterou hlásá, Všude seujada po
všech dílech světa., že všude uctíván je kříž

, % Modlitba za blaha sv. cirkve.

?B
. „*
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Spasitelův i že vyplnilo se proroctví o roz
šířeni sv. viry po celé zemi. Leč hlo, kacíř
ství jako divá zvíře z lesů pekolpých ao při—
hnavší zpustošilo ji rostouo neustále, až za.
našich dnů nelze nalézti kraj a, kde 1) ve
"pšenici svaté viry nebujal také kouka ka
cířství nebo nesváry. O Pane, Bože zástupů.,
obratiž se, shlédni s nebo a. navštiv vinici
won! () amiiuj so7 shlédni na. nás 3 viz—,jak
ohavné zpustošona jest. vinice. kterou štipils.
pravice Tvá. Shlédníž na ni, nwštěv Ji &.
naprav škodu nepřítelem učiněnou. nepříte
lem, kte ž vším, hrdá., všemu se posmívá.
Tvým zá'onům, 'FSým zásadám, Tvé církvi
& Tvému pismo! Vzpomeň také, Otče věčný,
že milý Syn—Tvůj z poslušnosti ]: Tobě, &
aby zřídil vinici Tvou, s nebe sestoupiv člo
věkem age stal 3. po celý život svůj v potu
tváři. na ni pracoval. Z lásky kJežišiKriatu
Synu TVému prosime Tě, abys nás vyslyšel:
Abys církev svatou spravovati &.zachovati
ráčil; abys nepřátely cirkve svaté ponížiti
ráčil, Tě prosíme, uslyš nás! A Ty. vtělené
Slovo, Spasiteli avěmř kterýž jsi smrti svou
lidem. spásu věčnou vymth jak jan možná,1
že titénž lidé nováčkem Ti odpláoéji, neohbějioo
poslouchahi přikáaani Tvých, ano popiragico
: smrť—Tvou &' utrpení, jež jsi pro ně 
trpěl., Myalíš jen na. štěstí jejich, & oni Měří,
že jich nedbáš. Stvořil jsi je nesmrtel—nými,
abya jim věčnou blaženost připraviti mohl,
:: oni násilím se hledi přemluvit-,i. že jsou
smrtelni, aby mohli popustiti uzdu vášním

...—___AL



—-59 —.

svým, & věčně zahynu'ii. O přijďiž? „ro zá—
sluhy života. svého i smrti své, přij 'ž lm

' svoji řykoqůil, & nedej, aby bezbožnost
nepřítele zvíběm neci dušemi gkeupeneůTvých: Penuj, o Pane, uprost nepřátel
svých! ——

Nábožné vzdechnuli k bl. Panně Mi.

k Tobě utíkáme se však, královna ne
beská., nejsvětější! Panna Maria.! Vždyt

ze všech tvorů Božích nejvice Tvůrce mi—
luješ, & proto miluješ zajisté i svatou církev
ieho. O pamatuj na. ni & římluvou svou

roetiž ji ze zla, kteréž Ji vlastni dít-ky
" _při . avuji. Jaout—prasby Tvé prosbami
___;_fg_„„,_;,.;.'_kterých nelze oelyšett &.kterým

milu'íci 8 11 M.. O pros
bože 110 3793.sveho, nevě

-. _ _. , z; ..]. . 16511153, sizpoznáni,. __ tb „nim" ' *

*? v> _í'v'wm'divnst “. víry.)

pomsta, &
8 l„-*l_ ' __ .,.. M-L'“ _7

l ' „ "5 mého í královno
ma: ' ' * ' . . __„ kterou dnes
Božskemu *“', :- " "

!

47

___——

moci služebním svým, kter-és drahou "
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!. :uvěoený IT. apo

.- když ti Páně ruka
trpkš kalich 303mm;
neplatí, — tvé-li srdce puků,
zlá Ii chvile nastala:
zanech lkání, zanech adasha —
přist-up janom aměle blíž,
jistou pomoc a útěchu
poskytne ti svatý křiž.
masem milým do umdlení
&.něho volá. Eriatns Pán:
„ve me doufqí baz prodlení,
mír ti siddhi óude dán !“

D““ 1' Sv- Ignáce, sv. Eft—uma, sv. Brigity.

Všech: naděje naše zakládá! :: na zásluhu-ichJaiišr
Krista. _

(Sv. 511th Ježíš Brittas \! Womatví'wkoupenm

3 Petr ujišťuje, že není spasení leda
v Ježíši Kristu, který nás $?ÁQÉ—křížům
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svým, svýmmučením a.smrti vykoupil, soostu
nám ukázaL nauiž můžomooood Boha.všeho
naditi, ač-li přikázání jeho Věroš plníme.
Kříž, či lé o ukřižovan Ježíš Kristus jest
naději věřioich, neboť. dyby byl Jožiš pro
nás nezemřel, nesměli bychom doufati vo
věčnoublaženost; jest také naděíi klesajících,

nebot př'g'avujo liovné přístaviště všem, kdožv nebe-zp -í pokušení & vášni kn kříži
spěchají.

Od něho rady doufají spmvodlivi; a. v hoj
nosti dostává. se ji všem trpícím s kříže
Kristova; v něho doufejtož i začátečníci,
neboť není vzácnější nauky než ona, jakou
Ježíš Kristus uůili skřín těm, kďož'nastou—
pili cestu ctnosti; on joooí podporou ohromných,
nás všech totiž, nebot Všichni učinění jsme
ohromými vo stavu hříchu a. nemáme: sily
jiné, leč jakou udílí nám milost- Spositolova.
V kříži jest naděje- & útěcha chudých., jimiž
jsme všichni nesl-mf.cokoli mámo, Jest dai-om
Krista Ježíše; ? něm jest naděje vítězství
nad ďáblem, neboť jediné jeho znamení stačí,
aby prchal-o peklo. Kdež bylo by nám na.
lézti útěchu, no—li ; pohledu. na. kříž, na.
kterém z lásky k nám pili & trpí sám Bůh!
A proto, krátce of. dim, vše—BELnadě'e naše
jen vzásluhách JáišoKriámopočivá. ásně
liči naději tuto sv- Pavel vypočítámjo, co
vše mu učiniti lze, oovyu-pěti :. snésti dovede,
ale dokládajo zároveň, žn nelze nm toho či
niti z vlastních sil, nýbrž iediné milosti
asiiou, kterouž uděluje mu Bůh „Vše mohu
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v tom, kterýž mne posiluje,“ neb dle řeckého
textu: Kdo nedůvěřuje sobě, ale zcela-.svěřuje
se Ježíši Kristu, nabývá.pomoci Jeho síly na
přemožitelné (K Fil. 4, 13.). Kdo tady sobě
mdůvěi'nje, ale všecka naději svou v J ežiše

- M bude obdařensilou nepřemožitelnou.
' _.__=:„_Mud uči, že Bůh všemohoucími činí

* -_ v- (t_důvěřug'_íž.duša sobě
' ' '; -' Sily blaf

'Í __ ;;;nad sebou,
. ?

' m Tnmtéž.)

) _ | - “dubium.
"' „< spočívá všecka. naděje má, J ežiši

ij. Bože můj, má všecko!
(Sv. Alfons. Tamtéšq

\ .|

„'

_..ze 2. Očislaváni P. Marie (Hromnice)

_ Moa nad? duši mšíchjsou mezi rány Spasitalwy,šuf-čí to. str 120me skabdmizlými nmýoá.
(Sv. Alfou. Tanita.)

- Velikou naději vnuká nám smrt Ježíše.„ - Eri-ta. *?piíčíně spasení na onom světě.
Kdož by nás odsoudil na věčnosti? Ci mad
týž S asitel, kterýž, aby nás od smrti věčná
vysvoEodxl', aám sebe odsoudil & smrt kříže
podstoupil? můžese avatý Pavel. Sv. Tomáš
5 Villanovy dncmlowwirduším našim řka.: Proč
bojíš se, hříšniča, ač-lí cheaš odHci se hříchů
svých? Čí by tě zavrhl Pán. kterýž umírá„



TÚ -64—
abys by nebyl zatraceu? Jak mohl b tě
zavrhnouti moejioiho se knohim jeho, gdyž
&nebe aeatoupil, aby tě vyhledal. dokud 'ai
před ním prchal? Spasitel Ježíš Kristus s m
ale nejvíce odvahy ? nás budí, voleje &&
věruě: Nebojte se, ovečky má, :mpomůvám-H,
jak jste mi drahými? Vždyť upsal jsem vás
v ruce své v tyto rýmy své, kteréž jsem si
vyvolil z lesky !: vám! A rány tyto připo
mínají mi stále, že vám řís ětí musím &
chrániti vás před nepřátelyl Milujtež mne
tady & důvěřujte ve mne.

Napomináů nás Spasitel, abychom, nema
jíce dosti sil proti útokům světa, kterýž
nám stále ra osti své lákavě líbí, na něho
Spoléhali, kterýž svě-t přemohl, a. pak že
&pulnoci jeho také zvitězime. Proste Otce
věčného, poučuje nás, aby vám přispěl pro
zásluh mé, nebot slibuji, že budete-li prositi
ve jm na mém, všecko vám učinL

(Sv. Alfons. Tammi)

Nab—ožnévzdechnuii.

_gctče věčný, nepmeím o statky tohoto(světa. nikoli. jen o milost Tvou žádám
pro zásluhy Ježíše Krista, v jehož wlibeni
pevně důvěřuji.

(5m Aitom. Tmaň.)
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“na 3 Sv. Blažeia.

Sv. spditol Pad iii-i nát, že nmjica Spmítcla, kterýž
mim nb; alwřd, neminu nikdy důvěry posbýh“ zane

mírně jeho sáríuůy.

(Sv. Alina. Ježíš Kríxtna \r tajenutvi vykoupení.)

| * V ',W' _. \' "'“-\ _'“ ***.?T“"" ' .
. . _ __ i).-|, Pí

důvěrou ka trůnu mí
„l;gf " . „ „němužzískaly

" “ ._ ' “ . hom do—" $“. „ ak mohli
_ pech bami. že udělí nám Bůh
__- - sve, když. nám vlastního Synu

"urvali Bůh, _pmvi kardinál Huga
. . - nám daroval dobro větší, vlastniho
' Syna svého, neodepře nám dobra. menšího.

Sv. Bernardovi zdálo se kdysi vnemooí,
“že objevil se již před soudem Božím, kde
žaloval naň ďábel, tvrdě, že nebe nezaslnuži. .
Vim dobře. odpověděl světec, že neaasluhuii ii
nebe, ala dvojnásobně zasluhuje ho Spasitel
můj, poprve prato1žejest jednorozeným Synem

ším & po druhé proto„ že smrti svou jej
dobyl. Ježíš Kristus spokojuje se ale růvem
jediným, prvým, druhé však necháš nám,

& prato prosim jag"i já, ab mi nebe daroval& pevně ? něho *ůvěřuji. štajně zajisté mů—
žeme i my zvolati, neboť na nadarmo učí sv.
Pavel, že J ežiš Kristus bolesti skličen zemřiti
chtěl proto jen, aby nebo otevřel kajicim
hřišníkům, kdož se opravdu polepšiti hledí.

(Sv. Alfnns. Tmtét):.f

4- |.;
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Náhlíuu- vidu—hnutí.

'" fežíši můj, jediná naděje má, miluješ mne,
. í'bjsi všemohoucí, učiň mne svatým.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dne 4. Sv. Veroniky.

Hlav-nimpředmětem nadeje našijest dosažení věčné bb:

žma-sti, totiž požívání Boha.

(SV. Alfons. Ježiš Kristu! 1.-tajemutví vykoupení.)

: -' dosažení spásy, lm konečnému úžívání
'" ' Boha třeba přemnohých prostřed &.Tře

baň předevšim odpuštění hříchů, setrvání
V milosti Boží a. dobré smrti, & dosažení
všech těchto restředků nelze nám doufali
ani pro vlasem sílu naši, ani pro dobrá naše
předsevzetí, nýbrž jedine pro zásluhy Ježíše
KTISĚPLa pomoci jeho milosti. A máwlidůvěra.
naše býti nezlomnou, třeba. nám nezvratně
věřili, že penze 1: zásluhách Klistevýeh de
spějeme prostředků těchto nutných k spasení.

V příčině odpuštění hříchů věřmea uva
žujme. že proto jen přišel Spasitel náš na
svět.. aby hříšníkům Odpuxtil, aby spasil, než
bylo zahynulo. Proto pravil o němtaké sv. Jan
Křtitel, když v něm židům Mesiáše světa
ukazoval: „,Ej'lhleTBeránek Boží, který snímá

hříchy světa.“ V řeckémtextu geánojest „tentoberánek Božítl jakoby sv. anlřiei chtěl,
tento beránek ží, kterýž předpověděn byl
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ústy proroka. Isajúše i Jeremiáše, & kterýž
hříchy naše na sebe wav, smrti svou za.

* nás božské spravedlnosti zadost: učinil, jak
! krásně di o něm sv. Cyrill: Jed-an zabit. osb

za. všecky, aby celé okolení lidské toi
věčnému ziskal. Aj, iai—ýmdíkem zavázáni
jsme Ježíši Krista na lásku jeho! Představ
mež si říbelo, kterýž vida. druha, svého
k smrti 0 amonného, stojícíhojiž na popravišti,
přichází &.snímá. okovy jeho & ochomě Za.
druha svého umírá, by ŽW'Otjeho zachoval.
S jakou as láskou vzpomínal by vysvobozoný
zločinec dobrodince svého! A. hle, tolíkéz
učinil pro nás Ježíš Kristus, zemřev, aby
chom my věčně žili.

(Sv. Alona. Rozjímání o umučení Páně.)

libohó vm:-ohnou.

;' vzácná krvi Ježíšova, Šatnaděii mou!O krvi nevinného., smyj ny kajícího!
(Sv. Alfnnm Rozjímání o "umučeníPáně)

Um,—i). s“ Mati

: * » na starém zákoně smazána byla Emi obětní skvrna
, i časný 'tnrt, tak \: :áioně novém očísťqjeme$a

..-_'['Jcžíše Krista od hříchu :: zb ' ae trestu
_ věčného, kterýž v pečte nás už rival.
'-' . Alfons. Ježišjíriatus v tajemství vykoupení.)

l-l starém zákoně voházal velekněz sta—
„ do sva. č & sbírajo krav oběti i

; ji hřišn , očisůorvalje od skvrny
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zevnějši i čs.-něho trestu, neboť. od tištění
víny & osvobození od trestů věčným bylo

lze dosíci židům jenďravým pokáuim, vírou" nosíš-še, kterýž zemřít-i
& evnou nad? v.mé, aby je vy oupil.

J ežiš Kristus ale, iehožbo tělo dle slov
sv. apoštola vyšším a dokonalejším je stanem,
vešel smrti svou do svatyně nebeoké, pro
nás mavřené, & otevřel nám ji dilem vykou
pení suého. Aby nás k živější důvěře v krev
Spusitoiovu &.zásluhy jeho povzbudil, liči
sv. & oštol Pavol, jak Ježiš Kriatus ani iodi—
ným .říchem neposkvrněný, beze stínu viny,
obětoval se Obci svému za. nás hřišuiky.
I—Iřiohemposkvruěn, nemohl by býti důstoj
ným prostředníkem, který mii-ití měl hříšné
lidstva s Bohem; krev jeho neměla by téže
sily účinné, by očistila naše svědomí od skutků
mrtvých, totiž od skutků bez zásluhy, od
skutků smrti, jež zasluhují trest věčný. Bůh
ale nachtěl nám odpustím leč s podmínkou,
že zbylých dnů života svého ku věrné alužbě
jeho užijeme, & odtud omlouva, ktorou Otec
věčný se Synem svým uzavřel, a. při které
Ježíš- Kristus nejsvětější krev svou obětoval,
aby nám získal odpuštění hříchů, hojnost
milosti Boží & věčnou blaženosá.

(Sv.mu Tomma)

Nábožné.“helium.

'1 ežiši můj! nepřátelé moji. rádi by mne
J lopřesvědčili, že mne zavrhneš pro množství

k
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hříchů mých, leč av. Jem učí mne, že nikým
nezhrdáě, kdo ? Tebe důvěřuje; ó smiluj ae,
odpust mi ». spaaiž mnel

(SY. Alfons. Razjůnání (: umučení Páně.)

D““ “*Sv. hroty.

Bc: pri-1354541550155Ježíše Eridu nelle mim dosíci setr
vání v milosti Buš-'. & proto třeba vroucí důvěry ?: zá

sluhy Spasitelovy.
(Sm Alfons. Ježíš Kristus ? njematví vykoupení.)

příčině setrvání. \? dobrém nedůvěřuj—
*mež nikdy dobrým předaevzetim svým

&ni slibům, které jsme Bohu b li učinili,
neboť. ztracen jest, kdo věří si šum svým.
Jedinou naději budiž nám i tu sám „Ježíš
Kristus. V pomoc jeho doufajice mtrváme
v milosLi až do konce, byť. sebe mocněji
dorážel na nás kníže temuosti. Časem arci,
při hrozné trýzni pokušení bude se nám zdáti,
že zmizela. všecka naše odvaha, že již je
všecko. ztraceno, leč tenkrát právě nepozbý- “

. vejma zmužilosti, & neoddávejme se málo
„myslnosti, nýbrž mysl naše pozvede-jž se
_, Ježíši ukřižovaněmu, který nám bude moc

v posilou. VžÉyť. i světcům Páně byloboje po obné. Sv. apoštol Pavel
se, že nesnesitelnou byla mu úzkoaů

»: zmocnivši se srdce jeho 39. obytu
* "_Í, tak že život malý zda.! se mu Eřeme

.. „Nechcemet zajisté, abyste nevěděli,
—*o souženi našem, kteráž se nám
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přihodilo ? Asii, že 'smo nad mim obtížemi
byli nad možnost, ta že se nám i stýskalo
žívu býti“ (II. kn Kor. 1. B.) Chtělt zajisté
jen naznačiti slovy těmito, jak slabým byl
ze sily vlastni, bychom doznali imy pokorně
nedostatečnost svou a. nedůvěřovali ? sebe
nýbrž božské milosrdenství v nezvratné
důvěře mývalí, když nás Bůh časem bez
útěchy vnitřní. nechává. „Abychom nedonfali
Sami \: sebe, ale vBohn, kte žmrtvé křisi.“
(IL ku Kar. LS.) Skloňmež šijí svou \: době
smutku. &.kdy vášeň hledi nás přomoci, ale
nezoufeímo nikdy. B li jsme již ? pre-pnutí
a. vystoupili z ní, no ! Hospodin sílí nás
v milosti své robi negřátolům naším,

Proto pře ovšim zgodnojmo si pevné přo
svšdčeni, že, čeho nejvíco se střažiti musime

vlživotč vezdejším, jest důvěra v dobré skutkyv asbni.
(Sv. Alfons. Tomáš.)

Nábožné vzdor-hnuti.

Wide. Tobe na kříži, Ježíši můj, nemohusea. a adí-icinaděje v odměnu nebeskou, nebot
dobře vím, žes na. tomto dřevě zemřiti chtěl,
abys za. hříchy mé dosti učinil!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dne 7. Sv. Romualda.

Což mohlo by ještě zhojiti rán duše :::-Ii zásluh
Sym:Božím? „“, y

(Sv. Alfons.žJežiš__Kriatus ? Mamutí vykoupení.)
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Í'- kolikráte již pravili jsme, že síly kdo
v »: brým skutkům &k životu bohumilému
nelze nám doeíci leč milostí Ježíše Krista,
v němž proto jediná naděje naše spočívati musí.
Při tom ale pilnou třeba míti péčí, abychom
se vlastní vinou ještě neoaelobovali. Možná,.
že nepatrné chybičky, kterých sinevšímáme,
ubírají nám světlo božského &.blíže & blíže
lákají k nám ďábla Snad na. příklad ozývá
se žádostí zdátí se světu učenými, vzácnými,
snad marnívi jsme v oděvu, vyhledáváme
zbytečného pohodlí; ena/d nedůtklivi jsme lm
každému slovu: kdy se nám zdá, že nebyla
nám vodám zasloužené čest; snad přeieme
ei zalibití se na účet duchovního proepěohu
svého, snad zbáamě před lidmi mnedbáváme
duchovní cvičení, snad v nepatrnýoh'věceeh
neposlouchám—epředstavených. reloaííoe lehce,
snad nepatrný odpor chováme v srdci, dovolu
jeme sí nepatrné lžiažerbyvpřičiuě bližního,
maříme čas zbytečným mluvenim & zvěda
vostí — ble, Všecha tato náklonnost kvěcem
pozemským. vše-oky ty výkony nezřízané
sebeláoky jsou stezkou, kterou upravuje nám
ďábel lm propasti: jistě aspoň oloupi nás
'obrovolné tyto ohyby o přie ční Páně, bez
'_hož sříbime se v propast. eodbrhnemo—li
' úplně od nákloooebi světe., nebudeme nikdy
„ vdově náležetí Bohu a. kdož ručí nám
_.bndouonoet? Pokoron svou zasloužil nám
“f=Kristus milost, bychom přemohli pýchu.
alma svou přispívá.mím, byohomzhrdali
f-T světa, trpělivosti svou zjednává. nám
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seirváni ? protivous'tvi &ponížení. Což mohlo
by ieště zhojšti naši pýchu, ne lipokom Syna
Božího? Čím ale.dalo by se zhojibi lakomství,
čím zlosti, by nezhojíla jich koro. a. trpělivo-sť.
J ežišova? Ustáváme-Ii vi v lásce k Bohu,
pěstujeme-li v duši nějakou náklonost. Svět-„akom
&těží satrváme v dobrém. Protož modleme
se bez ustání, nebot modlitba důvěrné všecko
vymůže.

(Sv. Alfons. Tamtéž.:
Nábožné vzdu'hn'uti.

T* Ježíši-, lásko má, Tys naději mou! o toho' - sladkého slova, té aladkě útěchy, Ježíši,
Tys nadějí mou!
.; .

(Sv. Alfons. Tamtéž-3

““*“ '“- Sv lana zihlathy.

Pannou jen se nám ko—"ítísadaři, že prostřednictvím Je—
žíše Krista deimos-tí věčná do:-pažím. i

(Sv.. Alfons. Ježíš Kristus v tajemství vykoupení.)

Ěq a křtu svatém byla nám zásluhami J o
žišp Krista udělena milost synovstvi

Božího, kdežto židé, třeba národem vyvole
ným sluli, neustále služebníky zůstávali. Jsou—
ce však ditkami Božími, ísou křesťanézároveň
dědici, nebot děbom po právu patří dědictví
po otoia dědictví to jest věčná. blaženost,
kterou Ježíš Kristus smrti svou pro nás vy
mohl. „A jestliže synové, tedy dědicové,
dědicové zajisté boží, a. spolu dědicové Eri—

——i_\
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atom , jestliže však s 111s nim íme,
abychom i spolu snima veni byli.“ (tlĚPŘim
8.17.Prevda, tudiž, že nám synovstvi Boží
Ježíšem Kristem získané lmjisťuj rave na
nebe, s tou ale jen mmkeu, eknšfž věrně
vykeneme skutky do ré a především svatou

- trpělivosti ve všem řiditi se budeme vnuk
w tmtim milosti Boží. Proto dokládá ev apo
\ štol, že ethe věčné slámy Ježíšovy účes-t.tV?“a'f"mmm jakoKristusna.

_l___3 iu jako vůdcekráčí
"" ' 37“ Oban: : na. nás Jest,
—— „: - něho se chopivše, Mlshra11'; L

_ pkmtohoeempre1e,řke:„0hce-li
Ho “ mnou příjiti, zepří sebe sám, a.veemi
kříž svůj & následuj mne.“ (U sv. Mat. 16
24.3 Sv. apoštol vybízí nás vřele abychom
mužile trpěli \? naději budoucich radosti
v nebesícb uče, že sleva, jakéž se nám
? onom světě dostane, neskonale bude větší,
než jakqu za. utrpení eveje eesluhu eme, ač—li
jen rotivenstvi tato bez repiáni :: obrevolně

eu jeho přijímáme. Arci nelze mim po
živeti slávy té hned, dokavad jsme neekon
čilí život Stůj ve stavu míloeti Boží, ale
i tu poučuje nás svatý apoštol, že naději
1?zásluh Ježíše Krista etaváme se blaže
nými. pasitel Sám také slibu evyelyšetí
každého prosíeíhe, potvrzuje ok ten, že
neodepře nám pomoci k spasení, věrně li
v modlitbě vytrveme.

(Sv. Alfons. Tamtéž)
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Nábožné vzdulumti.

"'dluč mne., ó Bože můj, ode všech věcí
„ »:pozemských ado řej mi pomnání isily,
abych nic jiného nehedal než Tebe, Bože
můj, lásko má, mě všecko!

(Sv. Alfons. Rodinní o umučeníPáně.)

Dne 9. Sv. Apolonie.

Střc; se, připomíná-E ti čiábel uzdě? !: miiorrdemtxří
Bača!raby tě !: hříchu svedl

Liiv. Alfons. Příprava k smrti.)

ůh slibuje milosrdenství své všem bo—
“ D jicím se ho, nikoli ale těm, kdož ho
zneužívají. jak zjevuje nám.sama. Mamka.Páně
V písní SVÉ:„Elasrdenstvi jeho od pokolení
až do pokolení bojicim na jeho.“ (U sm Luk.
I. 45) Zatvrzelým hříšníkům hrozi však Bůh
spravedlnosti svou a sv. Augustin dokládá.,
že jako ve slibech svých věrnýjest Hospodin,
tak ihrnzbám svým zajisté dostojí. Běda
každému, volá. tentýž sv. učitel, běda., kdož
v nepravé naději oddává. se hříchu. Přemnn—
zi klamali se již v této příčině & zhynnli.
Bidni zajisté jsou všíckni, kteří zneuživajice
milosrdenství Božího, ještě více Boha urá
žejí. Krall M&nasses byl velikým hřišníkem,
ubránil. se však, & nalezl odpuštění u Boha..
Syn jeho Aman vida jak snadno dostalo se
omi odpuštění, oddal se životu bezbožnému
v naději, že i jemu bude odpuštěno; leč pro
Amanu ' nebylo již :milosrdenstvi! Shovivát.
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Bůh dlouho, vždycky ale řece shovívati
nebude, nebot pak nie—zahynul? nikdo, kdežto
přece všeobecně shodují se učitelé církevní
v myšlénoo. že skoro většína. křesťanů —
dospělých zah ne.

Každý, !: o Boha uráží ? nadějí, že mu
bude od uštěno, jeli; tupičem & nikoli kajíc

lršnr'ikam:blíži? závášňgpde tškédašÉĚ—ati;osao____n ' m,a o .ve
5533- fam maš FMS; & peklo.

Ěgumi " ;_ tétosítě,.aby.. M: menším,vždyt
'; —._ » - * lanky tvé neodepře- bi Bůh

*umění a. \) ctnosti věčné. Důvěra hříšníka.
kapicího jest Bohu milan aclmhou, ale naděje
hříšníků zatvrzelých se mu protivi.

(Sv. Alibns. Tamtam

libožué vzdcchnutl.

já. podobně činilJažiši můj ] Hřešil jsem
věda, že jai dobrotiv, ach nedopustí, abych

Tě ještě těžkým hříchem urazil, učiň lpíše,
at. zamru ? lásce Tvé.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dno 10- Sv. Školastiky.

Spdso všech, idei &tobě"volaji, mmm mne!
(Sv. Alfons. Chvály madamekéJ

Maria. Panna jest chotíDuchasv.„0 kteréž“' psáno jest: „Kteráž jest to, jež kráčí

. g— .
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jako dennieo vycházející, krásná jako měsíc,
výborná jako slunce. hrozná jako vojenský
šil: spořádaný? (F. Š. B. 9).

Maria. Panna. byla. prosta. vší náklonností
světa, kterýž připadal ji jako pou-št. Nemělaů
nejmenší důvěry ve vlastní zásluhy, ani
? ostatni tvory, & proto stále přibývalo ji
lásky k Bohu. Důvěra jeji \: Boha. neznala,
mezi a noopoušhěla ji ve zkouškách nejběž

šíoh. Věděla., že Josoťnepokojeniest, nevěda,tajemstvi, jak byla J ožišo poč-&.&, a přece |
nevyzradila ho v důvěře, že Bůh sám novin
nosť &,pověst jeií ochrání.

Dů'včřovala vBoha, když nedostalo se ji
místa. v Betlémě & děťátko jejímu bylo se
naroditi ? chlévě, důvěřovalo 1: něha když
ji Josef oznámil, že bude jim prohnouti do
Egypta., aby zachránili dítě. Ochotně vydala
se na, obtížnou cestu do cizího kraje, bez
peněz, provázena. jediné svým chudičkým
snoubencem. Nejzřejměji obje-vila. však ryzí
naději avan při svatbě ? Káně guinejské..
Ježiš odpověděl tu ku prosbě matčině: „Co
mně a. tobě., ženo? ještě nepřišla. hodina. má.“
A hle! přece důvěřovalo pevně 1?dobrotu
Boží, ač oe—zdálo, že prosbě jeji odřekl, &

rovina. k domácím, bygvšeoko učinili, cokoli
Jim syn. jeji nařídí.. Brzy '90 té kázaIfJožiš
naplniti štoudve & proméml vodu ve víno.

' Učmež so od Mario ctnosti svaté důvěry

' zvláště v lpí'ičině duchowniho Spmuif Třeba.arci též v astniho přičinění našeho, ale přece

.K! _ __ „..—___ ___“
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jediné od Boha. lze doufeti konečného dose.
žení cile.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Nahoru:- thlťd'hlnlů.
"rálovno nejsvětější. ismo sv. zove tě

(— Matkou svaté neděle. a. církev svatá.
učí nás. žes naděje sama. Naděje naše, buď
zdrával“ Měl bych tedy leště jiné naděío
hledati? Nikoli! Tys po Ježíši Krismi jediná
naděq'e má.!

(Sv. Alfons. hnuti-ž,)

„„ „ Sv. 'Emsiny. Sv. Adolfa,
Přijiš k nám království Tea.:

(Uvidí sv. Miami.)

YY- robivenstvích života-, ? nemoci, v be
esteoh a. utrpenieh zvedejmež zraků

sčšeh k nebesům volaiíoe 1:důvěře: Všeliká
toto utrpení jednou pomine, & pak zbývá
mi naděje, že po celou věčnost, budu poži—
vati Boha.

Sv. Augustin di právem, že k dosažení
věčné blaženosti třeba také věčnéhopřičinění
A proto málo zdá. se, že učinili svatí pou—
stevnici, oddevše se životu keiic'mm a.modlztbě,
eby nebo zasloužili; melo učinili svatí, opu
stivše domy své, bohatství ano království
své. pro nebo; krátká. byla. muka svatých
mnčeniků umiraíioích ne. rožni žhavem, na,
hranici anebo mečem, proti dlouhé nekonečné

%
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radoabineboské. Aj, přijměmežtedy my as ň
trpělivě kříž, který nám Bůh seslal, na of
na věčnosti obrací so Všeliká. utrpení naše
v mdo-ať. Jaké as radosti jeot nám doufati
na věčnosti *: nebi? Štěstí nebeštanů bude
dokonalým u vědomi, že Boha., jehož n m'

ožívají, po celou věčnost poživati bu ou.
gistota, kteráž přesvědčilanebešfany, že Bůh
jest, bude rovněž tak dokonalou v příčině
věčného požívání Boha. Ani čas neublíží
rozkoším Jejich, neboť. stále budou novými..
Nebe-Tumabuďo mile spokojen & přeco stále
bude žimiti po této spokojenosti; stále žíz
níbi bude a. stále ukágena. bude jeho žízeň,
Protož kdykoli nás utrpení svě-ta. skličujo
&.mysl naši chmuří, vzhlédněmež knobosům,
odkud ]; nám radost zavítá.

(Sv. bens. Ježíš Kristus +:mj. vykoupení.)

Náboinř vzat-mann.

“"Ěfoše můj 1.kdy i pro mne řibliži se den,
wm ? němž bych zvohúi mo ]: Lásko má,
již nelze mi Tobe ztratiti!

(Sv. Alfons. TamtéžJ

Ulm 142-Sv. Eulalie.

Kdo :r :?qu volali zvykl.- _Bože můj cviecko mé,“ tim.
malosma'i a..dinár-něj:“bude siam: tato apakwatípři smrtí.

(Sv. Aliens. Příprava k smrti.)

_' 't'roznou zdá se býti smrt oku tělesnému,
JL oku viry však i oku naděje jest. útěš—

„a
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nou a drahou. Vzácnnu jaat., jakož. konec
mnohých utrpení, di o ni sv. Bernard. Což
jest život náš? Krát-.sk jest & pln bídy, ne
moci, bázně &.litra. . Úehož přeii si lilzié1
žádajice sobě dlouh ho živata., nes-li dlouhé
“řadymuk? táže sa moudrý Seneka. A sv. Au—
gustin dosvědčuje, že „dlouho žití, dlcmhotr
pěti znamená.“, a to prato, že jak učí avabý
Ambrož, život ?emdejši není nám dán k od
počinku, nýbrž lm práci1 abychom prací tou
dospěli cíle svých nadějí, života. věčného.
A tudiž právem tvrdí zajisté T'ertulian řka?
že Bůh-li život člověku ukrátí, jen utrpení
jeho ukrátil. Blahoslavenými zovePán všecky,
“kdož ? milosti jaho umírají, nebes pro ně
skončily již bídy života & otavšely se brány

„Ě- Smtým není při smrti“.“čti úzkosti,
? j “1% se hříšníci v posle ní hodině.Svatým na nie slyšeti hrozných slov Páně:
„Ode'di ode mne“ atd., slova to, při nichž
lekaj1 se dítky tohoto světa.. Svatí netrápí
se, že jenů jim při mu.—Iiopouštěti příbuzné
& miláčky, neboť. jen v Bohu byli jim draf
hými, & dobře vědí, že neopustí jich Bůh,
kterýž je více miluje, než oni sami svěřence
své milovati mohou. Mimo to umim-ajina? naději
života věčného, jsou pevně přesvědčeni, že:
miláčkům & na nebi mnohem více pro
s ěji, než k yby bylo jim s nimi na, mami
z stati.

(Sv. Alfons. Příprava. k smrti.)



Nábožné \'meclnnnti.

Wald ěje hříšníků,nejsvětějšíPanno Mam.. a „.vy ras mi odpuštění, setrvání až do
konce a. ásku Ježíšova.

(Sv. Alfons. Chvály mariannků)

Dne 13. Sv. Jordána. Sv. Kateřiny 2 R.

Pěkný jest Pn'm všem můujíeim Im, :: tata němasťjcko
vnuků mim důvěra. abychom všecko doufali, třeba mňa

nezmínčujemc.
(Sv. Alfons— Devitidanní pobožnosi ]: bol. Srdci Páně.)

WD řejeme-Ii ai milosti, prosme jen Boha ve
„, jménu Ježíšově, nebot slíbil nám v této

Ěřičinč jist-é vyslyšení. Pokušení-li na násoléhá, douquma v zásluhy Ježíše Krista,
a on nedopustL abychom více „bylipokoušeni
nežli bychom směsi-,imohli. U jak mnohem
lépe jest jednani &Bohem než s lidmi, kteří
často slibují, zřídka ale plni, buď že slibujice
nechtěli plniti anebo že později mínění svoje
měnili. Bůh nikdy není slibu svému nevěren,
poněvadž nelze, aby pravda, lhala; nemění
také vůle své, nebot vždycky chce ian to,
co dobré a pravé jest,. Slíbil, že příjme kaž
dého, kdo se k němu přívine, že přis ěje
každému, kdo ho o pomoc prosí, a. k ého
si zamiluje, kde mu lásku věnoval. Č) kéž
bychom staínou věrnosti Bohu spláceli! Km
likrát slíbili jsme již setrvání ? lásce jehm
kolikrát. zasli ili jsme se jeho službě, a vždy
zase znovu jsme jej zraůili, opustili službu
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íeho & oddali se službě ďábla. ó proamež

Bohu,| prosmo s důvěrou, aby nás věrnýmiučiní .
[„Sv.Alfons. Tammi)

líbání: vzdwhnuti.

Miluji Tě, Ježíši můi, ale láska mojeje„ slabá, učíš, abych Tč node všecko mi
loval &.věren Ti byl ai & umrtí.

(Sv.Albus. musm

Dno N*Sv. Valentina.

V Boba doufqiaící nezhřeši, nebo na něho obrácení jinou
zraková Páně, :: proto “chráněn bude od mm' hříchů.

(B?. Alfons. Modli.proatř. ]: doni spásy.)

atý apoštol Jakub mluvě o modlitbě,
" ředavšlm doporučuje nám důvěru a pev

nou naději ve vyslyšoní.
Svatý Tomáš praví, že modlitba záslužné.

zakládá. na v lásce, modlitba však účinlívá.
v důvěře aviře. Důvěra, totjediné, čimmožno
od Boha dooici milosrdenství, pravi svatý
Bernard. Nade všecky jiné ctnosti miluje
Bůh důvěru, nebot ji ctíme nevýslovnou do
brom Jeho, ktorou světu tvory svými zjevil.
„Blahoslavan člověk, jemuž geot jméno Hos
pdínovo na ějí jeho: anoohlédá se na. mar
nosti & bláznovství,“ volá sv. prorok v 39.
žalmu 5. _ '

_„Vyřčoní H odinova ohněm zkušena:
*“„o-... jeatvšeo doufajioíothěho.“ ŽL17.

. “pásmo svatém přačamých lze se očisti%
;“s.i_á
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slibů všem, kteří v Boha. doufají. =„'Díncrml
učiň spasení svá na mne, prasi zaso žalmista
Páně, Jenž spasony činíš doufajíci v Tebe.“ (16.
T.)U proroka, Isaiáše čteme : „Kdo doufají \?Ho
spodina? sily nabudou, dostanou perutě, jako
orlice poběhnou &nebudou omdlévati, půjdou
& nem.—atomu.“(40. SI.) Ze všeho vidno, ' že
jedinou posilou naší jest důvěra. v Boha.
& úJlué se odevzdání v milosrdenství ioho.

„Slyšel-li kdy svět., ža ? Bohu doui'ující
zahynul'ř'“ „Neboť V tube, Hospodine, doufal
jaem: by vyslyšiš mne, Pane Bože můj.“
(Žalm 37. IGI) Podobnou důvěrou osvěžen,
nepochyboval. David osvém spasení. „Jak ?“
táže- so sv. Augustin, „či mohl by nás Bůh.
klamati? Úí slíbil by nám pomoc svoji »:pro—
tiv—enstvich a když bychom se jí dovolávali,
odepřel by jí ? Blažen, kdož doufá,v Hospodina.,
božským milosrdenstvim obklíčen jsa ne
zahyne.“

(SV. Alfons. Tamtéž-]

Nab.-Jána.vzdťrhuuti.

W159! vzpomínce na. nebo lol-támne nepřítel,
' — ukazuje na nesčetné hříchy mé.: pohled

Tvůj však, ukřižovaný Spasiteli, těší mne
a naději mno kojí, ža ijá 1: blaženě říši Tvé
tváří v tvář Tě nařim & věčně Tě milovatí
budm Královna nebeská., nenatávej býti oro—
domici mou, nebot zásluhami krve Ježíšovy
&orodováuim Tvým doufám jistě dosíci bla
ženost-i věčné.

(SW.Mons. Vzdechy po nebeské Vlasti),

'i
.mn !!

.„___-_...—___._<..=...
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i'm-a 15. Sv. Faustlna.

Apoštol Páně vybízí nás úsilmané' It důvěře v Boha,. pa
nčvadš od Boha hojně odměněna bývá.

(Sv. Alfons. Modlitba hlavni prostředek kdosaž. spásy.)

bollťwěra. naše stává. se měřítkem milosti,
D Bohem nám udělených. Sv. Bernard
přirovnávámilosrdenství Boží ]: nevyčerpatel

néwmuni; kďo a většídůvěrouk Němu8.8 “kům " W ' . Příkladem
učňů "divíte, .j':0milosrden
„hhh . ' ových na * ivati hnila“
(88. B.) Pán sám dosvědčil prav u tuto, když
chvále aetn'ikovnuviru, promluvil a„Jdi, &.jak
jsi uvěřiL staň se tobě.“ Podobně zievil iw.
Gartrudč, že každý, kdož &důvěrnu k Němu
se utíká., tak mocně naň působí, že nelze
Mu čeho odepříti. Svatý Jan Clímwus pravil,

že modlitíba je útokem na Boha, ale útokemJemu milým & ři'emn
Ěiďme se Eucliž 333511 apoštola. Páně,

a s důvěrou přistupujme ka trůnu milosti.
Tímto trůnem milosti jest sám Ježíš Kristu,
Pán náš, kterýž 113111na. pravicí Otce sedi,
nikoli na. trůnu Spravedlnosti ale milosti,

' &bš nám vymohl odpuštění hhchů &setrvání| ? chróm. K tomuto trůnu utíkejme sescíů
věrou, vahu-zeman ve víře v dobrotu a věr
nost. Boha, kterýž vyslyšeli slíbil rosebnika
s pravou, nezlomnou důvěrou přic ázejiciho.
Sv. Jakub dokládá, že nedůvěřivému není
naděje. Neobdrži od Boha ničeho. poněvadž
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nespravedlivé, nedůvěra jehn uezasluhuje ? —
slyšení milosrdného Boha.. „Žádejž pak sdů
věrnosti, nic nepochybuje; nebo kde pochy
buje, podob-enjest vlnám mořským, jež- vitr
žena a zmítá. Protož nečomnive' se člověk
ten, že by co vziti měl od Pána.. (1. U.)

„Nedobře juta prošli,“ na. mini svatý
Basil, ,., oněvadž nebylcave vás úvěry.“ Pre
rok kr' úvský přaje si, aby důvěra naše
pevnou byla jako skála, Vichra vzdorující.
Spasitel náš sám učí nás podobně: Všecko,
začkoli modlice ae resite, věřte, že vezmete,
a starlet se vám. (_' arak ll. 24.)
(Sv. Alfons. Modlitba hlavni prostě. !: dom. syny.)

Hůl-nutné vzata-hnuti.

Bože lásky, tak vřelé je přání Tvé,
' abys nám hojných milosti udělil, amy

přece tak málo dbáme modlitby o milo
sti Tvé,

(Sv. Alfons. Modlitba pmtř. k domu?.up:-aj.)

' "19 15. Sv. luliány.

Lze-b' nám ještě str-ackawaii se, kdy Bůh, věčná pravda
slibuje.. št všecko učšni, „začJe; šátků budeme?

(Sv. Alfons. Modlitba hlav. prostř. !: doni. spisy.)

'

"1

k 319, etáže se snad někdo, mohu já
' ' ' bidný Dává-žitíse takové důvěry, žejistě

obdržím, zač žádám? Jak? Či nestačí slib
Ježíšův: „Proglas, & bude vám dáno—“?(u sv.
Lukáše, 11. Q.). Zajisté, že nenapominal by nás
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Pán, abychom Ho prosili, kdyby nechtěl.
milosti udileti. V Píamě svatém dočitáme
se však velmi zhusta. slow: Cožkoli budete
obi-ití., budete prositi & stane se vám. (u sv.
Jana.15.7.)

A nia důvěrné modlitbě naučil, vy—
vá ! modlítbě kterou nám zanechal,

Žíychom“ .W“ zvali. V modlitbě
tétoobema" linky kuspasenípotřebné
milosti; “ aiu o milosti ty žá.—
dali : » - v — ' rlehmdobě neb
nemam —\ Pro-tož

, . ' .-.v.“apoštol
fl "?S“ důvěh Věrou

' GUM. :. proto přopovna
7 eproohy naše vydyší

“ “““' i nepokoj & vyprňhlosů ptmo—
vhodlřtbě pro spáchan) snad hřích,
neustavajme; vyslyšíň nás Bůh ano

timsgiše vyslyší jako kdy jindy; neboť tímnajíst umonšl se naše sebedůvěra. & berouc
něji nap-lana srdce důvěrou ? jedině úto—
čisbě, Boba..

(Sv. Minus. Modlitbn hl. prostř. ]: domě. spinu)

Sulmzm' vzdal—hnuti.

krvi Spasitolova.,o rány Páně, v jeho
naději mou! Otče věčný. nehle 32na

břlohy má ale na rány Ježíše Krista.; patř
na milého Sym. BVěhO,kterýž v mukách pro
mne zemřel, aby mně vyslyšení ziskal!

(Bv. Alfons. Návod 1: rozjímavá modlitbě—_)
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Dno 17, Sv. Simeona.

Třeba co nám časm gm Bůh Mým ůy'ii kapra-soda“
naším, vytmq'mc!

(Sv. mons. Modl. hl. prostř. k dom. spásy.)

otva jen lze nám uvěřiti, jak milo jeat
Hospodinu,. vidí-Ii, že ve všelikém no

po mi, v obavě i pokušení v Něho doufáme
proti vši nadějí, totiž přesvšelikou nedůvěru,
kterou nám vnuků. náš stav. V příčině této
chválí. sv. apoštol viru Abrahama-w. Pán
Bůh vi již, že nemáme sily, abychom udelali
pokušením pekelnýoh mocnosti; atudiž taví
velmí učený kardinál Gottí; ža, kdy“ oliv
bý váma přepadeni ». trváme v nebezpečí '
přemožonu býti že jest povinen ku pomocí
nám přispětí, abychom odolalí, kdykoli-sr jej
za. to presune. ,

A kdož. by o tom pochyboval, že nám
Ježíš Kristus ku pomoci přio ějo, když nám
to tak často slíbil? Pojďtež a mně všichni„
kteří pracujete aobtlžoni jste, níš občamtvim
vás.“ (u sv. Mat. 11. 23) „Vzývoj mnevdon
souženi & 'á. vytrhnu tě a. t mno-budeš osla.
vovati.“ [ ho 49. 153 „To yvzýnti budeš,
a. Hospodin uslyší tě: volati budeš & řekne:
Aj, tu jsem!“ (18. 58. Q.)

Svatý Reho'řtvrdí, že Bůh důvěry naši
nezklame, že ale chce býti pros—on,nucen,
ono takřka. našim naléhůnim řomošen. Ne
amímo ustání V důvěře, doku jarno nezvitě
milí. Tot jest smysl důl-mých mpomináni



Páně: „hosta, &bude vám dáno; hledejte
& naleznete; t-lucte & bude vám otevřeno.“
(11av. Lak. 11. 9.5 Opětnjmež vždy: Můj
Ježíši, mihal-clenstvi! Pam, příspčj mi! Ne
dopustí, abych Be nd Tebe-.odvrátil! Buďmcž
jen plni důvěry v Boha a, dojdeme jistě
upaseni. neboť Bůh zahrnuja milana-munisvými
všecky, kdož v něho duufaji.

&Gm m Tisk:. ku Kr. J-aa'n'ší.New.Kv)

NM vdechnutí.
_ :Fy mne učíníš svatým, Ježíši můj, Lal-:

pevně doufám.
(Sv. Alfons. deení ]: rumjimavémodlitbě.)

Dun 13- Sv. Mansvota.

Vlastní silou ničeho ne::nůšeme, :: Boku však všecko.
(ST. Alfons. hlo-dl. hl. prnstř. |: do.—135:spinu)

„O orok královský ujišťuje, že prosby naše
v.w spojeny jsou s mil-ourdenabvim Božím.
'robo tvrdí také sv. Augustin, třeba.bychom

s jistotou vyslyšení proaeb svých doufali;
i, Já. sám přiznavám, že není mi mkusíti větši
útěchy & jistoty spasení., než když sekBohu
modlim & všecko své Mu poroučim. M slim,
lie vede se tak každému věřicimu. Víšenky
č-'iné známky spasení jsou nejistý; pravda,
í ak, že Bůh každého s důvěrou prosicího
' alyší, jest tak neklamna jako pravda, že

ni klamu ve slibech Božích



was..
Nocitíma-li síly kupřemoženi vášně, neb

veliké obtíže, jež nám bráni ve věmém plnění
ovinností, mame jen směle &&Bv. apošto
em: „Vše mohu v Tom, kterýž mne sílí.“

Neřikejme jako někteří: „Namohm nedůvěřuji
si !“ Vlastní silou arci ničeho nemůžeme,
v Bahn však všecko. Přípusime, že by Bůh
někomu poručil: „Vezmi tuto horu na ra
menu. &nesiš ji, já ti pomohnť nebyla, by
tu nevěrou odpověď: „Pane, neva—amuji,
neboť bych jí neunesl ?“ Doznávajíce tedy
časem bídy své i slaboatí, pokušenimi jsouce
trápení, pohleďme mužně k nebesům a zvo—
Ia.—jmes Davidem: Hospodine, kn omocí
mě pos ěší“ (Z. 69. .) — Když oeiti jsme
se V na 'ezpeči Boha. u_n—míti,nebo důležiton
ja-li nám řešití otázku, ůpěme s tímtéž pro
rokem: Chválu vzdávaje, vzývatí budu Hosf

odína: &. od nepřátel svých vyavobozen
adu. (Ž. 17. &) S jistotou čekajína, že nás

Bůh osvítí & zachrání
(Sv. Alfons. Tanita.)

Nalmžué \'zdeclmutí.

“ej mí poznani, čeho ode mne žádáš, Je
žíši můj, a & milostí tvou všecko

vykonání.
(ST-'.Alfons. Himni lí rozjímué modlitba)

4... „__L—_“ *___

»
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Hn—sl JEF“Sv. Konráda.

J.G.-slBůh arci navýxlmmc' valcčmý, jen: však zároveň nc

výxl'omě dol-roli:: a půl lásky lm tvaru svému.

(Sv. Alfons. Hindi—ní ]: důrěrnému obcov. :! Bohem.)

-'.";—ř-íÍěačislných dobrodiní udílí Pán Bůh člo
QHC—;věkutvoru svému, tak že by se zdálo,
krá-34143,a; W - 'H-Ui" . najmiloším bylo _In'll' " " m Udání navzálem

_ m ká ' o ravdč
T“Ě“ dojit !- udiven, žšulzvols. : „Un

..:r; 3--, že zvelebuješ ho? ana-b co při
»w-*: k němu srdce svi-.-?“ (Job "5.173 Protn

mýh' se, kdož by tvrdil, že nelze důvěrně,
dětinně obcovati & Bobem pro nevýslovnou
Jeho velebnost & důstojnost. Arci třeba.tobě
také největší pokory. duše křesťanská.,chceš-lí
&!Pánem obcovatL třeba Li ponížiti se a při
tomnosti Jeho, zvláště při vzpomínce na mnohý
nevděk, kterým jsi láskujeho uplácela, i na
mnohé hříchy tvé. Nejvyšším isa Bůh Pánem
největším jest. zároveň milovníkem duši. Ne
zazli tí, přijdeš-li :!důvěrou, jako dítko ]: matce
se tali, ano spíše s radostí tě uvítá. Slyš,
jak vřele na tebe a. lásku slibuje: „Jako
když matka někomu lahodí, tak já, potěším
vás, a tak ? Jerusalěmě těšení budete!
(Iren66. [B.] J ako matka. r' a. chová na srdci
dítko své a je- celuja, tak i Bůh libuje si
v ohon-viní &drahými dušemi, kteréž s. mu

.. u-J
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cele věnovaly & v Něho všecka naději svou
složily.

(Sv. Alfons. Tamra-::.)

Nábožné vMa—chnutl.

“J"- a" Tebe jedinou naději svou skládám, Je
.;1 žiši můj, Bnže můjT má všecka!

[Sv. Alfons. Návod k ro:—,tj.mmilithůje

„na 20- SV. Eleuthera.

Nebe- (: temi pominou, ale slova :: sliby Hospodinovy
“pominou.

(Uvidí sv. Alfou—a.)

"Š,ohumilou ctností jest naděje a.Bůh libuje
si v duši důvěřniiei se ? Ně'ho islibuje,

že pro ůůVŠm její vitězství jí. udělí nad na

přátelši dar vytrvalosti &,živců věčný. _„ eba &.země pominmy ate Slovan sliby
Hospodinovy nene-minou“ Proto pravi sv.
Bernard, že jedinou másluhou naši jest dů
věra. '? 'Bóha1 nebot kdo v Boha. doufá„ ctí
Jej. Ano v Boha. doufající ctí doanává mi
losrdenství Jeho, moci itvěrnnshi Jeho, nehnf;
věří že Bůh může ichce jej spasiti, že věrně
dastáú chce i dostojí slovu, kterým Spa.—saní
slibuje důvěřqjicim se ? Něho. Pravit pro
rok, že čím hoinější jest důvěra našev tim
hojnější i Boží milom'denství.

Proto však nade všecky milou ctnosti
jest Bohu důvěra; proto přál Ii., jak tvrdí
theolngové & dovomje Písmo svaté, učinili
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nám ji povinnosti a. zákonem. Třeba. však,
pravi sv. T::rmáš1aby naděje ve věčnou bla.
žanosň byla. pevnou &jistou. Svatý koncil
Tridentský pronesl tutéž myšlénku & rovněž
i sv. Pavel. Tim zajisté velice liší se naděje
křesťana od naděje lidské-; vždyt“ tato ]eat
„".—... jen očekáváním, & úplné jistoty

; '_-_ neda—spěje,základ svůj majic v čiam-úlev:1
„.:-' "";f „__„f-Í. vůli svou nebo nedo

' " " však naděje
„ " „„ Boha se

, ' 7" „nacházi Bog-11» = . il; sli i

Í ; přiššgni; slíbil
__ , i mt . k plnění jich potřeb

" Č _3. Hoši-„eli pro—siti budou.
si. Allana, Handl.hl. pmstř. ]: dualni..max.)

Nábožné vide—chalan.

- > ro 215311111své, Ježíši Kriste, dej mí
* lásku ]: obě. Učiň, ať jsem celý Tvým

IS?. Alfons. Namů !( rozjim. modlitbě.)

*::Jhjhffx

" 21“ Sv. Eleonory.

NiMh-lí & nadějí nik-ladu jistého, jak mohli bychmn
: jimmu caja-ti & čekací amu-ř (: poiřebné ]: něm-u

prohřeszěy?
(Sv. Alfou. Hodl. hl. prostř. ]: tlouš. spásy.)

_3 ukaž však jistou musí býti nadějeve věč
_ nqu blaženosa pokud se Boha týče, rov
_!& Jistým musí býti i základ této naděje.

4



Sv. Pavel žádá však, aby, přeje—lisi kde
spasení, pevným aneobíomným byl v naději ;.
nezvratnou má býti naše naděja jako pevná.
kotvu? a sice proto, že založena jest na, alibu
Božím. Nemůže—f,býti nejistou, praví 31.7.ng
nard, spočívajíc na. SlíbGCh Božích. Tři. ÍSOEL
alonpovrš moji umíš—je,dodává.: Láska., :! 'te
rou Bůh za. dítě své mne přijal, — pravdi—
vos'č slibův jeho, - mm:, aby jich splnil.

Třeba. tedy1 aby pokud Boha, se týče,
byla. ji—tnn naše naděje ve spasení &potřebné

_lí němu milosti. Základové jistoty tóny)jsou
moc:,miloardenswíavěrnmň Boží; nej eVněj
ším &nqijistějším základemjajím feat ne amný
slib Boží másiuhami Ježíše Krista nám daný
V příčině věčné blaženosti &.potřebných k ní
milosti. NnbuťT_jakkmli veliká, jest. moe Boží
i míloardenstviJeho, nebylo b 'nám lze s iiv
stotnu nčekávahi apaseni, kdy y nebylo na
klamněhn slibu jeho. Slibuje však jen tama,
kdož sám dobrými skutky přispívá. &.modlit.
hnu (»pomnc pm:-ai,jak dovodili jsme výroky
?. Písma svatého.

(Sv. Alfons. Tam-ii.)

Eáhohm \'Zílm'llllllli.

' ; „'ln důvěry přicházím !: Tobě, S aaiteli
. .._o můj, kterýž jsi všecka křen?zlaskyke
mně prům, smilnj sa nade mnou &.spasíž mne!

(Sv. Alfons. Návod !; rozjimam-éumod'litběd

“_4—__
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Dne 22. Sv. Iarkéty Dort.

Kdy Mch Bah in“ :! obětoval a radostí mu cpdcob-íti
chcú, jen jedincůmse obánj: nedostaúu důvěry.

(Sv. Alfons. Návod k dův. obcov. : Bohem.)

' 'Žbys ]: důvěmějšimn oboování & Bohem
* '“ ao povzbudil, zpominoj častěji, jak La—

skavým byl ti až dosud průvodcem, jak _mí
losti tě zahrnul, aby nezřízeného života
a. světok'ch náklonností tě zbavil, a. srdce
tvo'o mis al svaté lásce své. Jeho smilováni
nej epšim zajisté jean ti důkazem lásky jeho;
& chceš-li dobrotivému srdcí Jeho dokonale
se ].ibiti, nováhoj, a. v živé, vroucí důvěře
obou' o milostivym Tvůrcem svým.

buše drahá, proč ohvějoš se & váháš?

pravi Sinaitel' na rukou svých zapsal jsemtě, abyo níkáy nezapomněl ti dobře čmiti.
Chvěješ se strachem snad před nepřátely?
Vůz, že stalo—af.hájiti toho první jest- starost-í
mou, na ktomu nelze mi zapomenoutí. Kdož
by mohl nám ublížiti, Pana. kd %s láskou.
střeží nás dobrotivé oko Tvé? úvěr-a.Tvá
oživuj se zvláště každou. vzpomínkou na. ne
smírný dor Boží, Pána našeho Ježíše Krista:
Tak Bůh miloval svět, že Syna Svého je

ánorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří,
lze—zahynul,ale měl život. věčný-.“ (u sv. J ana,
3. 16.) Jak směli bychom Se obávatí, volá.
apoštol Páně. že nám Bůh čeho odopře, když
vnovýslovnélásce nám Syna. Svého daroval?
„Kterýž ani vlastního Syna ného naušotřil,
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ale za nás „zavšecky ho vydal: kbarakž nám
také s nim všecko nedá.?“ a: Řím. a. 323
„Rozkoš má býti se syny lidskými“ (Přisl,
8. 31.) Rájem 5631:téměř srdce lidské Bohu;
miluje tě, o miluj jej navzájem. Radosti jest
Mu trvati stebou, itobě budiž rade—atitrvati
s Bohem po všecky časy života. tvého, abys
i věčné Jeho radosti došel.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Eiboiné vsdmhnuti.

“%, Ježíši, naděje má, uzdmviž nemoci má=- - ve svatých ram-náchsvých &pomoz, abych
ze srdce svého všecka lásku světa vyhostil.

(Sv. Alfons. Střelné modlitbičky.)

Dne 23. Sv. Eberharda,

Nem“vrátného. jenž by hrám? tobě přistoupiti ]: Bohu a
Bůh sám těší se, když s důvěrou & Němu :: Miš.

(ST. Alfons. Nův. k dův. obc. & Bohem)

'. D roto navy-kaisobě vřele, přítulná rozmlou

:! t_- vati &Bohem, otevři mu srdce své, dplné:ásky &.důvě k Němu, jako bys snej raž
ším přítelem rímvoříi. Opakuji, že velice sa
klame., kdokoli ve slabé důvěře jako plachý
& nesmělý otrok k Pánu Bohu svému se
blíží; mnohmu více ještě klamal by se, kdo
by vobcnváni s Baham jen nudu aomrzelost
nalézti se domníval. Nemysli, že by ti snad
bylo stále mysl namáhati &všeho zaměstnání
i všech zábav se zřikati. Nenmenšuj denníchF
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pmi svých, číň ian tolik pro Boha.. co čini»
váš denně 0 osoby ti milé. Bůh jest tí
povžd blize: . anojeat. 'ívbobě. Hovoř sNim
ovšec pracích azšměrech svých, oůtrapáfch
& o všem cožkoli ae tebe týče &znovu opa
kuji, hovoř &Nim o tom důvěrně, přitulně.
Sám nemluvi Bůh kduši, čeká, až sama pro
mluví, nebot nezvykla obcování sNim, neroz
uměla. by Slovům Jeho.

(Sv. Alfons. Hu. |: 111111.obc. 3 Bohem.

Íiboinó udubnuti.

©0ufámr 0 Ježíši, žes mípro umučenísvé
bo) Wtjiěžlhgighymoje odpustil, kterých nyni. es n 1 up.

(Sv. Alfons. hnaném

Dne 24. Sv. Matěje.

Bůh našem má potřeby má. i ví., čim strání-niž. leč činí,
jakoby médií, sám—Ii&Nin o tom wondouváš (: po

moci a: Ne'řlonehledá.

(512 Alfons. Nav. !( dův.. obc. & Bohem.)

Wnamitej : pročbych teprve Bubupotřeby' i. ' svoje zjavoval? _ zná je zajisté lépe
než Já mám. — Včdělť. Spasitel () smrt-i La.—
zamvě, & řece:zdálo se, jakoby teprve ste
skem Mag _aleny byl o ni zvěděl; pak ta rv
potěšil truchlící sestru, vzkřisiv bratra jeji o.

Jsi-li tudiž trápen nemocí, pokušením

pronáaledovánim neb jinám alem duševnímnebo tělesným, pros Jej i ned, aby mocnou
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rukou Svou tě chránil. Dostači, připomenoš-li
Mu bídu svou řka: „Pane, viz, že v bídě ísem !“ .
&jis-tě noosl ši tebe, nýbrž otčši, neb aspoň
silu ti dá„ at 35 trpělivě n břímě své. což
zajisté bude ti spasitolnějšim, než úplné vy
svobození. Sděl mu všecky myšlénky bázně
nebo zármutek tebe trápící &mi s důvěrou:
„Bože můj, ? Tobě 'ost =jediná. má. naděje;
Tobě obětují zármuteři svuj, do vůle Tvé se
zcela odevzdávám; možno-li však, smiluj se
nade mnou, nebo mi silu dej, abych trpělivě
kříž svůí nesl.“ I vyplní na tobě Pán sliby
své, jimiž vevangoliu ksrdcím zarmouceným
mluvi &ůtěchy jim dodává:'„Pojďba ke mně
všiokni, kteříž pracujete aobtížoni jste &jů
ohčorstvím vás.“ (Mat. 11, 28.)

(Sv. Alfona Tamtéž)

Nábožné valu—hnuti.

„S, kéž bych mohl so stráviti v lásce Tvé,a jako Tys pro mne se strávil, Ježíši
můj, hadi-Sie má, má všecko.

(Sv. Alfom. Střelné modlitbiůkm

Dne 25. Sv- “Ibm-gy.

Nmohlť 0m- Mbesšý dáti většího důkazu núhsrdensfví,

mě že Syna svého přiíílšší oběť na mířmi' hříchů
(Sv. Alfons. Devítidenní pobožnost)

_ '_ by pastýřům snáze bylo hledací Spasi
'- tele, zvěstoval jim anděl, že skrývá se
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v postavě dítko.. Dítko malíčkéjsouo, nabudí
bázně, ale vábí srdoo každého k sobě, proto
i Ježíšek, božské dítko tim důvěrnějí láaky
naší zasluhuje. že věčným Bohem jsa., pro
nás nemluvnětom so učmil. Nechtěl bázeň
budíbi lidu svého, ale důvěru a lásku. „Ve
liký jesti Hospodin s. chvály hodn filia“
di žalmista. Páně & sv. Bernard do ' &, že
veliký jest. Spasitel &.chvály samého Boha
hoden! Když ale týž svatý představil si
Spasitele jako malé dítko v _jesličkáoh, tu
něžným citem přemožen, zvolal nadšeně-:
Malíčký jest Hospodin & vši lásky hoden!

Možná.-Ii, aby srdce věřící, že Bůh sám
učinil oe dítkem malíčkým, v chlévů na.alá-mu
b'l položen a. slzy bolesti mail, nezahořelo
1 skou důvěrnou k dítko tomu & všeckajiná. '
srdce k lásce jeho novyzývalo?

těohou je.-.lt mím hříšným příchod jeho
a nebo, nobot utrpením svým sdělila s. námi
svojí nevinu. Kdybychom jen dovedli užití
hodně zda.—“luhjeho, stali bychom se brzy
a hříšníků světci. Zůsluhy jeho buďbež naši
naději, nebot začínali pro ně žádní-budeme
Otce nebeského, dá. nám.

(Sv. Alfons. TamtéŽJ
Nihon-č vaduhnnti,

dež bylo by mi. nalézti naděje boa zá.
(. sluh dítko J ešíše! Ježíši, dítko drahé,

připoutá mne k sobě & nedopuoť, abych se
zbavil 1 Tvá.

(ST-AIÍOnt Tamtéž)
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lnu- ::r'r. Sv. Alexandra.

Smrtí hříšná-avan kimči všema—cijaka 'nadejfc.„

„„ (SY. Alfons. Příprava. k smrti.)

'. „1 uše peklu propadlé. neopustí 110 Více.
* Útovřela—iiaa jednou průpasf. věčných

muk, zavrou se brány její, aby na. věky za
vřeny zůstaty, neboť jest arci brána, kteráž
vede do pekla., není ale druhé, je:? vedla b
ven, Pnlmd hříšník žije, může stále doufam,
denně otvírá se. mu nadějekspwení; jakmile
však zemřel \: hříchu. zamřela. i naděje.
Kdyby zavržanci aspoň klamnou naději na—
la-zli.nadějí zdánlivou, kterou bysi v mukách
svých ulevwali, zvali by se šťastnějšimi!
Vždyť na. zemi těší se mnnhýubožák, jemuž
iékaří jistou smrť. předpovídají, těší se ne
jistou naději, snad přece se ještě uzdravim,
snad najdu lékaře anebo lék? kterýž by mi
přece pomohl. Těší se i odsouzenec \? doži
vumim žaláři, kdož vi, snad přece ještě za.
svit-ne. den, kterýž vyvede mne z temna.
vězení! O jak přál by si obyvatel pekla,
luy takto se těšiti mohl! Ale marně! Vpekle
není naděje, ani pravé ani zdánlivé! Tu nelze
již užit-i blahé-ho slova „kdož-VF! A před
očima tkví ndmumncům neú rosně přímý
rnzsndek. mluvící stále 0 dlou &, celé věč
nosti! Proto trpí zawženci mimo muka svá
ještě i muka věčnosti, vyčitaiice qtále sami
sobě: cn nyní trpím, budu trpěti na, věky,
&. právem dí () nich Tertulian, že nesou
břímě věčnosti. (Sv. Alfons. Tamtéž)

Ii
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Nábužné \'zderhnuti.

Spasiteh' můj, miluji Tě- a nechci Tě
; - wee ztratíti! Naplníž. mne bázni vpří
čině smrtelného hříchu & přiapěj mi mi
losti avon.

[Sm álfuns. Tama-š.)

[hm—.37- Sv. Leandra.
Naděje naše buě! zdrávo !

(Uvádí sv. Alůms ve chvil. Mar.)

' o víře zakládá se naděje—. nebot proto
Osvěcuje né.—;:Bůh větou svatou. aby

chom dahrnbu jeho poznali i jeho Sliby &.po
té svatou naději \? snbě touhu rozn-itili po
spnjeni se s nim. Poněvadž ale Maria Panna
ve víře svaté nad ostatni tvnry vynikala,
proto i naděje jeji do té míry byla mocná
& neskončená, že s Davidem zmlati mohla,:
Mně však dobře jett náležeú Páuua ? Boha,
Pána svého všelikou naději skládat“

Sv. Bernard zove—panenek-.eu Matku Boží
nebem Božím, poněvadž více milosti &ctnosti
v sobě chová. než celý nebe-ský dvůr s grí
Iiarclami najspanilejších svět-cí & svatý“ Re
hoř dokládá. k tomu, že podivuhodné ctnosti
Mariiny nejen mnohem vznešenějši jsou než
všecky ctnosti lidi, ale i než dokonalosti &
xásluhy andělů.

Sv. Bernard tvrdí že Bůh? chtěje všecky
lidi spasiti, odevzdal Marii Panně do rukou
(mnu vykoupení. Dřive nežli se Syn Boží
vtělil, séslal Hospadin anděla. Gabriela, aby
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požádal o svolení Mario Panny, neboť. chtěl„
aby i iojl zásluhou bylo tajemství vtělení,
Všecky stonky, volá, tu sv. Jourdan, všecky
milosti & všecka pomoc berou lidé od Boha.
skrze ruce Mariiny & také do skouáni je

prostřednictvím jejim Ěřijímati budou.(: v. Alfons. Chvály Mar.)

-100-——

Nábožné valo-chnutt,

"NS, Matko má, neodvraoej ode mne dobro. - tivého srdce.svého; sice zahynu. Povuž,
co pro mne vyu-pěl & učinil Ježíš Kristus
& zásluhy jeho budou na, mně ztraceny, ne
přispěješ-li mně.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dna 28. Sv. Romana.
Nmáůá María spěšné pomáhali všem, kdož jí oxýuqří.

(Sv. Alfons. Tambéž.)

po pramáti naší Evě učinění jima dít. ».“ kamí smrti a. zženy zrození dvojí smrť
přinášíme: si vtento svět. Že jsme duchovně
mrtvi, dosvědčuje mím Písmo sv. učíc, žo
pro jediného člověka přišel na svět hřích
& pro hřích smrť. Písmo sv. rozumi tím ale
smrť duchovní, kteráž zase v zá ční má. smrt
tělesnou as ní nouzi. bídu &roz 'čná ut-r ení.
Jakožto dítky první této matky byli byc om
ní:-meni, kdyby nás láska. božské. nebyla. ob
dařila. matkou druhou, z jejíhož neposkvr
něného lůna. zrodil &&Vykupitel avěta. A.touto
druhou matkou jest Maria., kteráž tak ráda.
pomáhá mocnou rukou svou v bídě naší,
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v protivnnatvich & potřebách duševních itě—
lasnýuh. jimiž nelze abychom byli v pozem
ském životě ušetřeni.

Církev svatá přeje si vřele—_.abychom
wicl.;fnlfqgr1ve všech potřebách s důvěrou utíkali
na k laskavé ochrnuibelue své: &.prom věnuje
jí do roka tolik svátků, prato zawěcujeďvka
ždém týdnu den výhradně službě jeji, &káže,
aby kněží v hodinkách sal-ých denně ji vzý—
vali jménem lidu křestnnakéhn. A jak ráda
a ochotně slyší Matka Boží naše prosby, o

tom Pnuěují nás Eřamnoaísvatí Otcové anábažm učitelé duc ovni.
Protož vzývejmež tuto nn-zlějisvou nbez.

únavy volejmež se sv. Augustinem ]: Matce
milosrdenství: Zpomeň, o milostivě. Matko-,
že nestalo se; ještě, b „ byla koho opustila.!
Od ustíž mi tedy, ne- ť. nevěřim, že bych íá
mě býti prvým neštastníkem, kterýž nevy
slyšen by odcháael, když tě () milost Tvou
& příslušní byl žádal. [Sv. Alfons. Chvál. Mar,)

V mea přestupném
L'uu 21). února.
Bůh jest vě ' :: dovede :: každou hodinu patěšz'iz' duše,

je 1:—Nško dwfaiy :: Jej milounty. v
(bv. Alfons. Nevěsta-Krist)

© mr! apravedlivých nazývá. sv. Bernard
" ' vzácnou, protože ona. jest ukončením
namáhání avchodem do života věčného. Jak
trapným jest- výrok „vyjdí z tohoto světa“
pro syny jeho: tak útěchy lným jest pro
světce; nebot snadno Opouštji statky světa

4;
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tohoto, kdg,r Bůh sám byl jediným jejich
pokladem.

O jakou útěchou naplní světce pozltyšimi,
že se nyní 3kunčí čas a s nim i nebezpečenství,
že by mohli Boha, hříchem ztratili. A s iakou
vroucnosti objimuůí. bude kruciňx vu]ajice:
„(S křížem) v pokryjíspáti n.odpočívat-i hmlul“
(Žalm 4. G.)

Smrť. jest pro svaté Vtthlam clo živola
věčného. I V samýczzhhole-stech smrtelných
dává, jim Bůh již napřed oktmšebi blaženosti
nebeské. Vghuzovúní důvěry, lásky k Bohu,
touhy. aby-Fuj brzo viděli, působí, že počínají
okoušetí onoho miru, kůarél—mžP" calm! věčnost
pnžívati maji. Kdo Boha. rmluje, touží po
smrti, která ho věčně anhem spojí. Již nyni
tedy dbejmpívíce o smrť, než []všecky statky
pozemské. Zijmc. jakoby každý den byl po
uledním živena. našeho! Jak dobře žije ten,
kdo smrť stála před očima, má. Vi'ť7že neza
Sluhuja toho, aby tváří \: tvářila Boha patřil,
ale rány '\"yku ibelovy jsou. jemu nadějí, ase
svatým Berna. em volá: Rány Tvé jsou mé
zásluhy! (Sv. Alfons. Tamtéž)

Nábužuó Valo-vimu“
'; María, matku má„ kromě krve Ježíšovy

\:dodává. mi přímluva Tvá, naděje, že spamu
budu &do ráje se destanu, kde bych Tě:věčně
chváliti, Tobě dě-kovati &, Tebe milwatí
mOhI. Amen. (Sv. Alfons. Tamtéž)

J G__.

x —a©o—



» nade hvězdnou billi,
dál než svět má. konce své,
kloub než země důl se sklání,
Bůh šel :: lásce k duši tvé. —
A čeho za to 011 žádá?
Go za. lásku tu mu dáš? — ——

Slyš, ? jak sladké slova skládá
tužbu svou, — co činit máš:
„ Dej mi srdce, duše moje,
též ty, — volá., —-—mm Můj,
.? mými 3an své lásky zdroje,

' všecka se má oběhy“ !“

Dne' 1. Sv. Albina. Sv. Eudoxie.

VšechaStator! a dokonal-naťdnům: aikida se neláme
h Krůta Ježíši, Pán-unašemu, nejvyššůnu Dobra

:: Vykupíulí.
(Sv Alfons. usb. k Jež. Kristu.)



—104——

Y)risims Pán sám praví: Kdo mne miluje,
xx toho miluje můj Ott-c nebeský; neb

Útec sám miluje vás proto, že vy iste mne
milovali. (U sv.Jana. 16. 211) Svahy Érantišek
Saleaký učí nás: Někteří mysli státi se do—
konalejšími životem řisnějšim, jiní domní
vají se, že nahudou .okonaloeti častější mo
dlitbou, jiní zas, přišimaji—lřčastěji svaté
svátosti, ostatni pak hoinnu almužnou si chtějí
zasloužili dokonalost; leč všiclmi jsou na.
omylu, nebot dokonalost záleží v milování
Bahr.:nade ršecka. Tak již svatý apoštol Pavel
na 1 v listě svém ku Kolossenakým: ale
na to nade všecko mějte lásku, kteráž Jest
svazek dokonaloati..“ (3. M.) Láska iaai. ono
kouzlo, kterým si Osvojujema &mchováv'
všecky ctnosti, kterých k dokonalosti třeba.
Pravdu tedy dl sv- Augustin: „Miluj &čilí,
co chceš,“ a dokládá: „nebot toho, kdo miluje
Boha., tatáž: láska přivádí nutně ktomu. ab
se ničeho nedopoušběl, čím by jej rozhněva .
ale všecko to koná čím by se mu zalíbil,“

£Sv Alfons.. Tama)

Nábožné vzdechnuti.

, .“ “ Ježíši1 kterýžjimáš &uchvac—ujašsrdce,
k: "L Tvá. mocná láska obměkčila Již i naše

tvrdé srdce- () ne'milejší Pana Ježíši Krista
opoj nás vínem vé lásky, oheň Tvé lásky
at nás stráví, mniší nás šípem své lásky!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)
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Dna 2- SmSimplicia. BLAnežlty Přemyslovny.

Zdaž ma' Ba'al:vši naši lásky hoden? Co jsem Baban
dz' Hoopodin, co sebe “IM jsm miloval, také tobe.

jsem miloval.
(Sv. Alfons. Tamtéž)

" 'ůh vloživ v srdce člověka.cit vděčnosti,
* , chtěl si dary získati jeho lásku. Proto
Praví ústy proroka Osoášo: Smalty lidakými
Je potálmu. vazbami lásky. (03. 11.4.) Těmito
vazbami lásky rozuměl Bůh všecka.dobrodiní,
kterými člověka obohatil, obdařiv jej duši
kn svému obrazu & podobenství stvořenou,
bystrou pamětí., jasnym rozumem &svobodnou
vůlí. Z lásky k člověku stvořil nebo území,
milion;r hvězd, vody v moři,řekách &potocích,
horstvo anižinami aúdolimi, všecky nerosty,
rozmanité stromoví &by ' y, všeliká. zvířata,
slovem stvořil všecko přircdu & to proto,
aby sobě ziskal naši lásku. Sm Augustin
vzd, obával takto: „Bože a. Pane můj! Vše.,
co lom sobe spatřují, hlásá. mi lásku Tvou
&.vybízí mno, abych Tě miloval; ncbot z lásky
ke mně 'si všecko stvořil.“

P. noc, zakladatel. Trap ion!1 roznitil
„so pokaždé láskou k Bohu, ]: yž pozoroval

okě horstvo. rozličné ptactvo, květiny,
nebo, že : nesmírné lásky své

-\ tolik stvořil k vůli nehodnému člověku
_z—Magdaleněz Pasaie byla. každá, květinka

ŽŠ .. šípem. jenž jemně poranil srdce
* toužiio po spcgoni s Bohem.

(B?. Alfons. Tomáš.)
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činům—:.? Vykupiteli. tolikou láskou jší násn.."B' mi oval, že, kdo roqjímá tvou lásku,
láskou k Tobě opět a.opět uchvůcon býti musí,
protože láska Tvá. našemu srdci násilí činí!

(57. Alfons. Tamtéž)

Duo 3. Sv. Kunhuty.

Život poIoz'iti aa přála-ly své, jest neývělššmdůkazem Iáaky.
:: přece nepřestal Ježiš Krám na tomto Mmm

(Sv. Alfons. Toma.)

' áska, kterou plápolá Božské srdce Jožišovo
“ -' < 1: nám, nikterak ani slovem ?j-Íiádřiti.,
ani myali pochopiti se nedá. Kdyby M1:byl
Otec nebeský uložil, aby za, nás na jednou,
ale tisickráto na. kříži umřel, zajisté, že by
Mu nechyběla láska, aby se této smrtí opět
a. opět podvolil. Kdyby mu byl uložil, aby
na místo smrti jediné za. celé pokolení lidské
umřel za každého člověka. zvlášť, byl by
zajiaté s toužs láskou umřel za jednotlivce,
jako za. celé lidstvo dohrommiy. A jako pněl
po tři hodiny na. dřevě kříže V bolestnýoh
mukách, tak by byl pněl na.něm i déle, kdyby
toho naše blaho a. Spása vyžadovaly. Božská
jeho láskajest o kolik vroucněiši, než se na jovo
dává„ jeho božské srdce miluje nás o kolik
více, než. si vymyslíbi možno. Arci, že mím
krev & přesvaté: jeho rány mocně hlásají lásku
Kristovu, avšak přece neukazují nám ji? na
smimém jejim dosahu. Všecko jest jen jako
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krůpěj — wm- -ého moře neskonalě
lásky _];f_ z- ukaždý z nás zvolá.:
Můj ' mne obětoval, muže

i já, se 1- '_ Cvim, myšlénky, slova,
&.skutky _ ;wuamšřují. ?náručíjeho " Lumi-ita ani vživotě
ani v sum-i; _ - naodlouči.

..Tamtáš ]

GÍ *- '“. “v srdci
mén jiné lame chci od
umí-ití,abych můmohilme svéhoJežíše

(Sw.Alfou nm:-„)

nm, : Sv. Kazimíra. Přenesení ostatků sva
tého Václava

_CŘIM šnčmpřejesš

„ Boha.svého, ale mkoli
i r“„ _ nýbrž. jak se jemu libi.

Pán Bůh c _ '. Me naša ode "všehose
odloučila, s Í' ! BPOjila.&.wem-ouláskou

Abychom však ]:dokonalé
k Bou116051111,nutno nám všech pro—

_.-" k tomu uším Svktý Tomáš Ak
, nám tyto prostředky naznačuje: 1.

"gu-- ustavičně h li pamčtliví vše-ukmí
*. mi ná.: B obdařil., všaobeaných

___.n
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izvláštních. 2. Na mysli uvažovali nesmírnou
lásku Boha svého, kterýž nám dobře činí,

nás miluje & láskš naši vyhledává. 3. Všehose.vystříhali, čim ychom Buba svéhn rozhně
vali 4. Zřeklí se všech vezdejšich statků,
bohatství, cti a. všech smyslných žádasbi.
A konečně zbožný Tauber udává. ještě jeden
zvláštní proabřrdek, abychnm nabylidukonalé
lásky ku Kristu Jež-iši,_totiž mzhmati o.!eho
svatém “mučeni Svatý Bonaventura praví,
že není způsobil-jší pobožnoati, kterou bychom
duši amu posvěcovali, nad roajímáni o umu—
čení Pána. našeho Ježíše Krista.. On radí1
abychom denně rozjímali () umučení Páně,
chceme-lí vlásce Boží prospívati. Sv. Augu
stin ujišťuie, že. každá. Slza., kterou vyrazíme
rozjímajice umučení Páně, větší má cenu,
než kdybychnm se každého téhodna pustili
(: vodě & chlebě. Skupoli Wrdi, že kdo se
lásce Boží neoddá mzjimňnim ukřižovaného
Ježíše, ten nikdy nebude Boha, milovali.

(Sv. Alfons. Tanais.)

Nábožné vzllechmm
smrti Kristova., učíň, abych každé smysl

, né žádná odumřel.
(SV. Alfons. Tlmtéí)

Dne b. 311.Tolaty.

V fax.:—ac,:: kterou :::-un byl, umí další: a díky číně,
Zimní a řekl.- Vesměie ujala, toto just těla má.

(87. Alfou Tlmtěů)
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Tiran Ježiš, že přišla.hodina jeho, aby' ' šel ztohoto =větea.k Otci, když miloval
své, kteříž byli na. světě, až do kance je
miloval“ (Jan 13, l.). Náš nejmilejšiSPa—aitel
věda, že již přišla. hodina. jeho, chnél nám
dříve, nežli se odebral na aim-f., podati nej
vyšší i_důkaz lásky, že ustanovil nejsv. Svá,
tost oním, Sv. Bernardín Senenský podo
týká., h důkazy lásky, které kdo ? smrti
osvědčajn, více ním ? plněn utkvívaji &
bývaji nám o Enlil: mílojimi. Proto umim
jíci přátelé loučím se, dávají na památku
svým milým nějaký dar, prsten nebo šat na.
důkaz lásky své. Než o můj" Ježíši. co jsi
nám Ty dal odcházaje :: Whom světa? 0 ne
dala nám oděvu ani prstenu, ale vlaami tělo
své, vlastní krev; vlastní duši a Božawim
svým. věacek sám 'si se nám dal, ničehož
si nenechat Sněm >&'Tideuntsskjfučinil výrok,
že do nás Ježíš Kristus najsvěoějšiSvatosti
oltářní všecko bohatství lásky své nakofka
vylil; .. av. apoštol Pavel dodává k tomu.
že Eriatns Pán zanechal nám mnm dal-_
totiž nejav. Svátost právě v nu unu. kdy
nepřánelé jehn oanovali plán a jeho hemží-A
volá, Dobře tady aval swf.snímáš Akvinský
sxfátosf.tuto taiemstvím & zavdavkem láskyi

Sv. František Sam.-akýdí, že nikde na
jeví se nám bOŽský Spasitel věrnějsiim & Ia
Ehvějšim, než v této svátosti, ve kteréž faku
snm Gabe zníčuje & pokrmem se Stává., aby
duše naše pronikl & se srduam věřícím
Be BpOjÍL (ST. Alaina. Tami/áá)

' 6 4!
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Nábožné"drahami.

Ježíši, milovníka duší, Tys chtěl touto
&' wábosti způsobiti, aby Tvé srdce 15na
ším srdcem v edno nemzlučitelné srdce se
53:01ch. O mů; Ježíši, ngchci dříve umí-ití,
leč ych Tě miloval, velice Tč miloval!

LS? Alfons. Tamtéž,)

Dne +a, Sv. Bedřicha.

Jm ; láskymá Hmm PainELM býti,ponivaďžse
nám pout: : Ali-(JVdává.(Sv. ons, Láska. k J. R.)

W ic nemůže duše Ježíši Kristu milejšího' učiniti, nežli když análežituu přípravou
milého hosta. do srdce svého přijímá., nebot
se spojuje s Ježíšem Kristem, čehož on si
jedině přeje. Pravim :! náležitou přípravou,
nikoli vša. hodnou, nebot kdyby se vyža
dovalo přípravy hodné, kdo by se toho od.
Vážil, aby šel k stolu Páně? Jen Bůh hoden
jest., aby Boha přijal. Myslim unum náleži
tou přípravou, která. přísluší & možná. jest
bidnému stvořeni, slabému potomku Ada
mova. Postačí, když kdo řljimá v milosti
Boží a má vroucí touhu, a. y se v lásce ku
Kristu Ježíši vždy více rozmáhaL Nic nám
tak velice mpx-oslnivá. 'ako sv. přijímáni.
Kdykoli zavítá k nám ežiš ve Svátosti 01
tářm', přínáší sebou nevyčerpatelné poklady
své milosti a. _toto může každý, kdo příjímá.
tělo Páně, zvu ti: „Spolu pak s nim pía'šio

__“
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: všecko dobré.“ (Kn. moudr. "f, ll.) Sv.
-_'-'-nana Fer. praví, že jedrgo sv. přijímáni

_' duši prospívá, než kdyby se člověk celý
en poetil o chlebě &vodě. Především jest

. ". přijímání vydatným lékem, který nás
avuje hříchů všedních a. uchovává. nás

.Hchů' smrbelných: nad tu pak rozněcuje
tato Svátost duše nejvice láskou Boží. Bůh
jest láska. Nejw. Svátost oltářní 'ust jako

' uhel, který nás rozohňuje, že ia o lvnvě
oheň dýšicí od Shola jeho odstupujeme.

(Sv. Alfou Tamtam
Nábožné vzdcchuud.

yní jsi mna ]; sobě gřitáhL Ježíši můí;všecko o ouštim, vše o se:sřikám, : Tebou
- se zapojím.&. y budiž mi nade všecko!
' (Sv. Alfons. Tumbiž.)

Dne 7—Sv. Tomáše Akvinského.

"dámu snahou naší má býti abynůamsiowojaí pravou
' lásku ke Erina Ješ—Mi.

(Sv. Alfons. Liska. !: J. IL)

i: ůdcové duchovního života. vylišují nám
v některé známky pravé lásky. Lůslm

bázliva., — tato bázeň ním se zabývá,
“H.-ha nerozhněxrala. Jest hrdinná., spolé
na Boha, odníká veliké věci pro časť

jeho. sat, silná., překonává všecky
„éc-žádosti isabe prudší pokušení. Jest

. rychle se Vpravujic do vůle Boží.
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„Jest čista. jenom Bahn. miluje a. to proto. že
jest. vší lásky hoden. Jean horliva, každého
by láskou k Bohu rozplamenila. Jest opujns..
nebot působí, že duše ším jako u vytržení;
jakoby ničeho více neviděla, necítila, žádn "ch

smšslů neměla. pro vezdejší věci ajen lis on1: ohu se zanáší. Jest spojiva, úzce slučujia
vůli svou 3 vůli Boží. Jest palmami panč
vadž. ustavičně prahne opustiti tuto zemi
& zaietěti dn nebeské vlasti, aby se s Bohem
spnjila. ?. jej tam ze Vši sily milovala.

Nikdo však nevyličil lépe známku &po—
vahu lásky jako sv. Pavel, slavn'“ velebitel
lásky pravé. V prvém listě ku orint-ský'm
v hlavě XIII. praví, že baz lásky člověk
ničím není: Kdybych měl všecka vím., že
bych hor přenášel, jako sv. Řehoř Divotvorce,

lásky fi kdybych neměl1nic mi neprospíváA byc rozdal na. pokrmy chudých všecken
statek svůj &vydal tělo své k spálení, lásk
pak kdybych neměl, nie mi na rospívá.
-' té udává známky pravé Elegy & uči, ?
“berých ctnostech se nám cvičící jest, které
se totiž z lásky rcní: Láska. trpěliva jest,
nezávidí, neíedná. lehkovážně, nenadýmá. se,
není ctižádostiva, nehledá co jejiho jest, na—
zpouzí se, nemysli zlého, neraduja seznepra
vostí, ale raduje se ? pravdě; vše-ckoanššL
všemu věří, všeho se naděje, všeho trpěa
Iivš čaká.

(Sw. AJ.—thus.Tama)
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Nábožné wda-hnuti.

můj neýmílejši Vykupibeli, ne tak trest,
_. který 'sam zasloužil, dohání mne1 abych

“kával říchů svých, ale spíše láska
: ja to.

(SY-AW“ Tamtéž)

Dm—H- Sv. lana Boiíhn.

Láska Úpě—línajen.
(37. Alfons dle pisma. av. Láska ku Kr. Ježíši,)

'. " šíckní lidé muaí trpšbi, jak hříšníci tak
'" i apravedlívi, každý musí svůj kříž nést-i..

„ Kdo jaj trpělivě naae, spasi duši mou, kdo ne—
\ trpělivě, ztratiji. Tytéž útrapydi sv.Ag'ustím
\ jsou některým spásou, jiným zihubou věčnou.
* Křížem & soužmím liší se lava od pšenič

ného zrna v Církvi Boží. IÉdo se 1: strašení
pokoří & do vůle Boží se odevzdá., je pše
ničn'm zmaru pro nebe: kcío však zpyšní

.a s ee své zatvrzuie, &.proto se Pána Boha
ouští, 'o plavou záhub věčné. Kdo miluje

šum Bo & utrpí, dvoin sobný užitek vezme
?v království nebeském. Sv. Vincenc z Pauly
tvrdival, že natrpěti ? tomto životě, vašo
-: no má. býti za. velkou nemilost, & tomu

"dávaL že když nějaký sbor nebo cmm.
*_mho' nett i, a které každý lichotí, blízka
“__ své zá. nbě. Kdo něco í pro Pána.
j-ha, jest již dosti odměněn tím, že může

něho trpětí, jehož miluje, kdyby i žádné
* =- milosti neměl. Proto domníval se sv. .Tan
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Zlatoústý, že 517.Pavel více byl omilnstněn
jsa v žaláři řetězy přikován, nežli když byl
až dn třatíbn- nebe povýšen.

Láska činí milujícího milému podobným.
Každá rána na těle ukHžovaněho 'Vykupitele
mocně- nám hlásá & nás učí. jak máme pro
něho trpěti. Tot jest věda svatých. ustavičně
pro Pána. Ježiša trpěti, neboťjen tak staneme
se svat-ýnú.

O jak velice líbí se Bohu, kdo &pokorml
& trpělivost-í objímá kříže, které na něhn
svasýlá. Sv. Jgnác z Lajoiy Pravil, že není
dřeva ' ůsobilejšiho mznítiu \? nás lásku
k Pánu hu, nad dřevo kříže; t. j. když je
v samých souženính milujeme

(Sv Alfons. Tamtéž)

libotaó vmlevhnmi.

Můj Ježíši, ujmi se hříšníka, který chce» lwTeba mílovati & Tobě zcela náležeti!
(Sv. Alfons- Tulasi)

Dna fi, Sv. Františky.
Linie“ dabratím; jat.

(Sv. Alfuns dle pumu nv. Láska ku Kr. Ježíši-')

Po neštěstí poznávámeveškeréhočlověka.-' Sv. František Saleský mikovalnad míru
řád navštívení s velikými obtížemi založený.
Mnohdy byl jeho řád již blizsi: záhuby &
všelikého pronásledováni bylo mu zakoušetí.
Avšak světe—.=nepozbyl přece klidu mého,



—115

, 35 jen odevzdán do vůle Boží, kdyby měl
_ . řád zaniknouti, pmnášeje mírně tato

„Od nedávna, co trpím mnohé úkaz-y
' ri'venstvi, aplývam sladkým _pnknjem,

_msenezakueil; jsouc mí minute před
“ ho spojení s Pánem Bohem, po

„Mk rozbanšen“.
' =<namodpowdeu tomu,

odpovědětl mírně,
;! krotí hÉ„. a _

, lemy
Řehosň

. šeneisme
— pýcha nás

. nechtělipovažovatiza.
*:!qu jakými v skutkujeme.
$ ': „Palma—a.,která znepokojuje,od ha, ale od ďábla“

;Šl zlí-li jsme do nějaké chyby, ntíkejme
inu Bohu spokorou a.důvěrou meine

odpuštění, jak činíveleev Kateřina. anov
řkouc: Pane 15035011květin šmémhrwdy.

be miluji z celého srdm1 řituji toho, že
_ mTě rozhněvala Nechci toho více učiniti,
rešíš mně svou milostí příspěti.

(Sv Alfons. Tamtéž.:

Nábužnť Mich-::hnuti

“fat-blažené vazby, které epnjujeteduši 8Páem Bohem, upoutejte mne zcela. ením1
abych se nikdy více od lásky Boha. svého
neodlončil. (Sv. Allana. Team.)

» "\ \ .
A v

„dixi

—„__—,...;

U
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i'm“ “1 40 mučenníků. Makaria.
Láska und-ničí.

(SV. Alfons dld.-pima sv. Liska lm Kr. Ježíši,)

' ' v. Řehoř u-ďává,nám třetí známku lásky
*" a praví, že láska nezávidl, poněvadž

nemůže záviděti velmožůmvaqujších statků,
o nichž sama nebažř. nýbrž jimiž [)(—hrdá.;

» om dlužno razeznavati dvojí žárlivost, jednu
nepravou & druhou svatou. Nepravá. jest ona,
která závidí a. se z toho mami, ža bližní
vezdejšími statky vládne. Svatá žárlivost je
ta, která nezávidí, nýbrž mnohem spíše útrp
uost má. s těmi a?ěták , že ožívají čti a
vezdejšlch statků. Nahlenš anegaži po ničem
než po Pánu Bohu, & ničím více senemnáší
na tomto světě, než aby. co možná, najviac
milovala & proto s jakousi svatou řevnivust-i
závidí těm, kdož jej více miluíi, než ona sama.,
sobě pře—jiav láscn k Pánu Bohu iSerafiny
překcmamí. Prorok Hag-genus praví, že kdo
pracuje za jiným účelem než. aby se Bahn.
zalíbil, vrhá mzůu svou do děravého váčku
& ctew'ajej ničahn nenalězá. Kdo koná dilo
jen pro slávu Boží nebývá pomaben i když
dílo na zlé vyšlo, neboť do::ilil účelu svého,
zalíbil se Boha. Jarmil některé známky_ po
kterých oznati lze, zdali kdo v duchovní
službě j iné pro Pána Boha pracuje.

1. Je-lí pokojné mysli itenkrát, když
ae dílo nezdařila poněvadž chce, co Bůh chcu.

?. Raduje-lí se stejně a dobrého, které
jiní působí, jako ze svého vlastního.
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Í l3. Nežádůu—ližádného zaměstnání více než
_ “no,nýbrž v tom sobě libuje, které mu
_ " “real uloží. Nevyhledává-lí po vyko—

_ „ díle ani uznáni ani pochvaly & proto
„. '»ti se, je—liposuzován & tupen, jsa. je

;, vla, že se Pánu Bohu zalíbil, &
'“ jako sv. Jan zAvily:

' '-._ ušišla jsi pozdě, jác již

„“i .. TamtůšJ
\. ;

.q_

“ *“ milovaná,. „n'—_

. . - (Sv. Alfons. Tamtam

&'Íbntntina, sv. Rusiny.
Látka nejedná Iehiovážui

(Sv. Alfons. Láska ]: Jež. Hr.)

o miluje Ježíše Krista, utíká vlažnosti
-Í>* & miluje dokonalost ku kteráž tyto
su „ ;? vedou: 1. Touha po dokonalostí.

;? Odvaha !: ní. 3. Rozjímání. 4. Sv. přžfi-mání.
.. Modh'tba.

Prvým proatředkem jest žádost po do
konalasti. Svaté žádosti jsou křídla, na.kterých
se nad světem povznášime, neboť jak sv. Vavři—
nec J ustiniani dokládá,.dodává nám svatá. touha
sily; abychom pokračovali a zmirňu'a obtíže
na této (mstě. Sv. Augustín pravi: 1„€le nepo
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kračnja kn předu. zpět se pohybuje.“ 'Kdo
sobě nečiní násilí, aby ku předu kraěel, vždy
zůstane Pozadu ahloubějí svržen bude paka-n
žnnou thOZBHOBbÍ. Bůh chce, aby všickni
byli svatými, & sic—ekaždý ve svém stavu
a povoláni; řeholníkjakožto řeholník, světský
člověk jako člověk ve světě žijící, kněz jako
kněz1 manžel jako manžel, knyecjako kupec,
vojín jako voiín; &podobně to platí iojiuém
stavu. Dodávejrne sobě tedy hrdinné mysli,
nebnf dnbr' jeat Hoa din každé duší, která.
Ho hledá. řišnik m nahé pomysliti. ničeho
nemohu, ničeho nezaslnhuji leč ' kla. Avšak
jasan mi činiti &an—hneaznÝneskona. ou dobrotou,
jenž každého vyglyši, kdož jej c-milost prosí.
Jelikož mne ale chce mihi svatým & milost
svou mi nabízí, proto dobře mohu se státi
mm. na, ne sice z vlastní sily, ale s pomocí
Bo-ž, kteráž mne posilňuje. „Všecko mohn
skrze toho, kterýž mne posilňuje.“

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Nihat“ vdechnutí.

—& ničehož nemohu, Ježíši můj. ale Ty
. můžeš vše a vím, že chceš, abych se sva
tým stal a. proto i já. tomu nhcí.

(Sv. Alfons. Tamtéž-]

SW nám nrjm po dakouďaatí mužští, ale také “kupili
:: však praftřcdkri &dokonalá vedoucích.

(Sv. Alfou. Luka ]: J. K.)
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Kilo obce býti svatým, má se omotat-ati,by aspoň každodenně nějak pokrok
v dokonalosti učinil. Jakmile se k o oprav
dové vydá. na. cestu dokonalosti, již v sobě
znamená touhu ustavičně \? ni pokračovati,
: čim V106 se vzmňhá. v dokonalosti, tím
více vzmáhů se i touha,a ajsa. každodenně
_novým avětlem osvícen genová., že ještě
“nemá. žádné ctnoeti že ničeho dobrého nev
:—<konal a jestli še 1kdy co dobrého vykonal,
%_3 se mu to zdá. býci nedokonalé & tudiz

málo sob-ě v_áži,Z toho jde, že pak ne
o to pracu e, aby dosáhl dokonalost—i,

“v tom 11de vá
“ Třeba jest nám hned do díla. se dáti, &

*"Jiřina ním “Bižuádati tho vi. ĚŠZLŠpozději y, abyc om oves te
-- _ čteme v Písně swg

; ,;" tů, mně 351g.____"řá_“ animoudrosti,
' “DH m Wm světě,kamžby

_ '(Knntolg, 1051301881211:onom
světě není kdy pů-nobíti, ani přiležitoqtžshro
Monti ani moudro—atidobře činiti. ani

* umění ani zkušeností dobře raditi, neboť po
smrti, oo nedošlo, nedošlo. Proto každodenně
máme se pevně na tom ustanovili, Pánu.
Bohu docela. se věno-veň Nedbejme toho, co
dmzíččin1.Málo jest těch kdož se opravdu
posvěcuji.

_ (Sv. Alfons. Tnmtém
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Knihu-ini-nulu-hmm.

Bože můj. jak jest to všecko máIo, oo
» ipm Ježíše konáme, který za. nás svou
krov i svůj život. obětovaL

(Sv. Alfou Tammi)

"

Une 13— Sv. Rnainy panny.

Třetí prostředek. který nám & svatosti dopomáhá, jes!
vnilemá modlitba.

(Sv. Alfons. Láska., & J. K.)

.? on Garson íšo, že kdo noroziimá o věč—' ' " ných pravd oh, nemůže leč nějakým divam
žití jako pravý Lei-astma, & to sice za. tou
příčinou, že bez rozjímání zbývámo světla
&chodíme ? temnostech. ;;an svaté víry
nepoznáváme očímafsmysluýma nýbrž očima.
duchovním, rozíímáme—lio nich. Kdo mod
litby zanedbává., zanedbává. milovati Ježíše
Krista.. Proto ďábel tolikse namáhá, aby duša
od modlitby od :rátiLt. ř'dobře věda, že duši,
která, trvanlivš modlitbě se oddává, do Mých
tenor. neveženo. Nemáme však k modlitbě
s tím úmyslem řistupova.ti,_abychom nějaké
sladkosti lásky Šem zakusili; kdo to za. tím
účelem činí, maří času & nabývá, malého
užitku. Proto jen máme se mocllilaíTabychom
se nelíbili Bohu, poznali Jeho vůli a. 5 po
moci Jeho ji;_také konali. Kdo rád rozjímá,
také rád na.—"Boha,myslí. „Pravý milovník“
praví sv. Terezie, „vždy sobě vzpomíná. na
bobo, koho miluje.“ Ztoho jde pak, ža osoby,



— 121—

které rády ae modlí, vždy o Pánu Bohu
mluvi., dobře vědoma. jak velice se to Pánu
Bohu libi; kdo joj miluje, také rád o něm

' mluví., a tím způsobem rozněoujo také v ji
*__ných platnou lásky Boží.

_" ' ! (Sv. Alfons. Tamtéž).*
, 'UldOChlm'li.

"JT“ . _;Q—_'ste ohnivými
. *. a_i-,;. | |,'.*.

“ tíha-ta)

_-4

, VŽmr:- udimáscmghúďob''
iwi-'“ *! u poškořgjcaim rád,5.353:1) o

(57. ons. láska ]: J. K.)

.g yšný podobá se míči větrem nadutému,
“' který se zdá. síce býti Velikého objemu-,

avšak všecka. jeho velikost. záleží jen v jisté
částce vzduchu, který ihned unikne, jakmile
míč nějakým otvorem jooo porušen. Kdo
miluje Pána Boha jest opravdu paktu-ným
& nenadýmá se pro své dobré vlastnosti, po
znávaje, že všecko dobré jest od Pána Boha1
„že sám ze sebe nemá, ničeho leč níootu ».
hřích,“ & protož uznává milosti, které mu
Bůh udělil.

Aby se budova v dobrém stavu zacho

valašd'est ji dvou věci třeba totiž pevnéhozúkl u & střechy. Základem naši svatosti
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budiž pokora, kterou poznáváme, že nic
nejsme & ničeho nemůžeme, střechou budiž
nám. ochrana Boží, na niž;jedině swléháme.

fm více nás: Bůh milosti svou ob aiřujeJim
vies jeat nám se pokořitíl „Snášeti potupu &
pohanu,“ di sv. František Saleský, „jest zku
šební kámen pokory & ravé ctnasti.“ Ajak
by &uše, která miluje ežíšo, & vidí, jakpst.
poličkaván, ? tváří uplván, jak trpí ve svém
umučení, jak by nemilovala běžútrap '? K tomu
konci chtěl V ku ítfel, aby na.oltářích zobra
zen byl no ja o Salavený, ale 'ako Ukřižo
vaný. abychom ustavičně pře očima. měli
jeho potupsni, ze kterého—£pohledu svatí a.
avětíce Boží radosti oplývali, když i na.
světě bývali opovržení.

(Sv. Alfons. Tamtam

Nábožné vadu-hnuti.

vtělenj'r Synu BožL oavoboď mne od
*“ pýchy & daj, abych se také Tvé svaté
pokory ůčastným stal!

(Sv Alfuns. Tanita.)

„na 1,1 Sv. Longina.

Kdo miluje Ježíše Krista, nežádá ničeho, leč Ježíše EN:-la.
(Sv. Alfons. Lanka k J. K.)

Ě ,*[ ziska.není ctižádostíva. Kdo miluje Pána" “Boha, nežádá. si toho, aby jej lidé obilí
a. milovali; jediné po tom touží, aby se Bohu
zalíbil, jenž jest jedinou láskou.jeho. Svatý



Hilarius pravi: „Všeeka čest světelná jeab
zaměstnáni ďábla—ro.“ A vskutku jest tomu
tak; nebot (label pracuje ro peklo. jakmile-.
vznikne v duši lidské tou po cti & slevě

vadi duše pozbývá.pokory subihávne
netvi, že se do každého zla. vrhne.

' . Teresie ravi: „Kde bývá mnoho
“' ' “„..- _ va nikdy mnoho ducha.“

_ “-.-„_ Svah, ale jsou mi
. Odie stavícho

__ _ VŠ,—lljich
_. W lepšími

__ If ' :“... jejich cgi,
N "* unedbůvaji sv. přiji

_ *" . - klýeh pobožnesti a nedaii
* _, „, ao ím nezdá., že by ztracená

nabyli ak sobě. ale nevedou. kdo
v- Pána Boha milují. Ti ne en že si
' mliiamji1 že se každého (: valného
chrání nýbrž mom-í se Z toho, že je

'ehvalí; a. raaní se, když jiní o nich
„. .ně smýšleii & 31 ]ith neváží.

(Bv Alaina. Tamtéž)

....1. ;.v

Šáhnáme ':"zíllt'i'hra1"H

„© Ježíši, uděl mi pravou ctižádosť,'1_"oběe zalíbiti a. učíš, abych na. tvary i na
se ne sám zapomíná.

(Bv. Aliens. Tamtéž)
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Uno 16. Sv. Patricia.

Láska nehledá, cošjejůo jest. Kdo miluje Ježiš—eKriíeto1
lodím.—'se od: vidu; stnořmi.

(SY. Alfons. Linka k J. E.)

„ do ehee- milovat-,i J ežíše Krista. z celého
Í *srdoe evehm musi erdoe své oáe všeho
odloučiti, co není Bohem., nýbrž samoláskou,
to jest, nesmi hledani sebe samo, nýbrž jen
toho, co se Bohu líbi. Toť jest ono přiliš-zeni,
které nám Bůh ukládá slovy: „Milovetí bn—
de'š Pána. Boha svého z celeho srdce svého.“
Abychom Pána Boha. milovali z celého srdce,
]: tomu jest třeba dvou,věci: předně zapodíti
z něho každou smyslnou žádost a. za druhá
na. Initi je svatou láekou. Protož nemůže ono
er oe, ve kterem smyslná žádost přebývá.,
zcela Pánu náležeti.

Sv. Fili Nerejský říkával, že jakou lé.
ekou ineme £ nějakému stvoření, že o tutéž
lásku Pána. Boha, olupujome. J akž- ted lze
srdce od každé látek' smyslně očistit-i? dyž
ee umrtvujeme & o světských věci odluču
'emve. Mnozí běduji nad tím, že Pána. Boha
ledaji &. přece nenalezoji. At slyší výrok

sv. Teresie: Udluč srdce eve ode tvorů a.
hledej Pána. Ěoho, pak Ho jistě nalezneš“
Mnozí miluji Pána Boha, avšak při tom oho
vají ? srdci také láeku k bohatství, k svět.
ekým hodnostem, & marnivostí, aby byli po
važováni za vznešené, ze moudřejší, nežli
ostatni. Toei oddávaji se Sicemodlitbě, chodi
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_fu Páně, ale že. v sobě ohm-aji sal—čce,
j'- Jest. plno světských žádostí, málo jim

» prospívá.
(Sv. Alfons. TlmtčžJ

Nábožné vulechnulí.

$““ má.,_o Ježíši můj. všecka. láskou—Jag: Tobě Jest iata., po Tobě. vzdychá Ne
chci již mbě samému žití

(Sv. Aitom Tamra.)

Dne 11 SV. GBI'ÍI'UIÍy.

Srdce čistě moř- ve mě, Bože (imago, 1:3),jinak nc
budc Tobě nikdy :aeh náleželi.

(ST Alfons. LĚ'LIGI.k J K.)

Sv Gertruda.prosila kdysi,Pána Boha,aby= *- *i oznámil svou svatou vůlí, čeho od ní
žádá, načež Pán odpověděl: „Jiného od tebe
nežádám, než srdce tvorů prázdné.“ Sluší
tuáiž s opravdovou amzhodnou mysli ]: Pánu
Bohu takto mluvící: „O Pane. Ty mi budiz
nade všecko, nad zdraví bohatství, důstoj
nost, čest a chválu, nad ?édomosti, útěchu,
přání a. žádosti má. i také nad Tvá milostí,
i nad dary, které bych od Tebe obdržení
mhhl. Slovem. Tnbě dávám přednost přede
vším, cm T nejsi, 0 Bože! I kdybys mi
sebe vzácnějšiho daru udělil, Bože můj. mimo
Tebe nic mne neulpokojí. Tebe sama. žůdům
a. ničeho jiného více.“ Do srdce všech 0
zemskýoh náklonnosti prázdného ihned vl vá



_M—
se láska. Boží &.naplňuie je, Sv. Teresie ři
kávala.: „Odstraň zlé příležitosti a. rychle
povonese se duše k milování Pána Boha.. A
\? skutku, poněvadž duše nemůže žití, aby
nemilovala, buďto musí milovati Stvořitele
anebo tvory; nemiluje-li tvorů, zajisté bude
mílovati Stvořitele. Jamit srdce celé přiliš
nedosmtečno. aby milovalo (1015011anwho
Boha milostného & neskonalé lásky nejhod—
nějšiho. A my bychom ohtělije-ště toho srdce
rozdělovatí mezi tvory &.Pána. Boha?

- (Sv. Alfons. Tamtéž,)

laciné vulechuuti.

sem nad miru, vínován, jen Tebe mi
. lovatí, Ježíši můj! Nechci již déle vzdo
rovati, kdy vábiš mne & zveš, abych Tě
miloval.

(Sm Alfons. Toma.)

Une 18- Sv. Edvarda. Sv. Anastasia. BL Jana
Sarkandra

Kdo cko: Pánu Bohu scela odložení, ať pohrdá vši měs
shm cs a slávou.

(Bm Alfons. II:-ska k J. K.)

. '; '.česť &.obíhají v záhubu. S yši-li na. př.
m uvítá (: svých chybách, čeho všeho nepod
nikají, aby se ospravedlníli & každého přo
svědčili, že jo to vše osmár lež & pomluvu?

šak mnozi vzdalují se Boha. ro světskou

B —D
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Vkanají-li co dobrého, přeji sobě, aby to
všude mámo bylo každý aby o tom věděl
&.je za. to chválil. Tak sobě ale svatí neva
dou: bl sobě přei, aby je každý považoval

„ za bidniky', za ber-é sami sebe považují:,
. kdežto vykonaji-li něiaké dobro, přajisi, aby

, Bohu ovědamo byla, emužto
_ ibitzi Éledi, & proto veiice. mi

* :.."zi & skrytý, umětlivi jsouce
o ty, keřošalqzlšnn dá.rů?“;' 031

_ _Obgosvému
' f ." „. kdo opravdu

_“7.. Krka miluje, ztrácí řichylnosf, ku
' ! : statkům pozemským & Eledi se všeho
pw. ití aby 11311s Ježíšem spojen byl Měj

,: hady předem na zretali, abyahom ze srdce
kundou náklonnost vypudili která. se kBohu
nenese-. Ghraňmež se všeho, čím bychom
Pána Boha hněvali, & číňme to, čím bychom
se mu zalibili. Přijímejmež všecko z rukou
Božích buď si trpké & nqpřijemné Ve všem

gřednost vůli Boží dárajme & své vůle nebejme

„r

-n -'=Z-,"'

(Sv. Alfons. Tmaň.)

lihohé vm:-„hnuti.

echcí již sobě samému žití, Težíší můj ,
uše má, všecka jest jata. láskou kTobě

po Tobě vzdyohá.
(ST.Alfou. Tlmtáí)
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Dla-+1m. Sv. Josefa, pěstouna Páně.

Kdo chce prominutí čistou látkou, tomujm nutno. aby
ve něm vůli svou vůli Boží. podrobovat.

';S'i'. Alfons. Lipska & J: K.)

"3%“ strmější skutkové jsou ovocem lásky ku.1“ .Kristu Ježíši, ale pravá. láska záleží
? tom, abych-om ve všem shodovali be svůlí
BOŽÍ.. &- tudiž Bebe samy aapírali, & Vždy
volili to, co se nejvíce Pánu Bohu líbí, a. to
jediné proto, že toho zasluhuje. Mnozí chtějí
sloužiti Pánu Bohu, ale jen v iistém úřadě
nab povolání. na jistém místě a s jistými
společník , ? iistých pnměrech; jinak se vší
práce V?.ávaji anebo neradi ii konají; lidé
toho zrna. nejsou volného ducha, nýbrž jsou
otroci své samolásky &. proto málo zásluh

nabývají za své namáhání, žiji vždy nenašlolmjeuě ». že jsou přichylni ksvě vlastní.? i,
těžce snášejí jho Ježíše Krista. Praví milo
vníci Ježíše Krista. miluji jenúm to, co se
Ježíši Kristu líbí a.jedině, že se mu to líbí,
a. sice kdy a. kde chce, v takovém způsobu,
jak si. tahů řeje ; buďto že chce, aby všest
něm úřadě %yli zaměstnáni, anebo aby ho
nali nízké služby, buďto aby ve světě vedli
činný nebo skrytý a. opovržený život. To
s aaa—bonnese *mv—áláska k Ježíši Kriatu &

toho máme se umáhati, abychom potlačovali
všecky nezřizané útoky ava samolásky„ která
sobě přeje, aby zaměstnána byla hlučnými
a slavnými pracemi, &. které jsou po jeji



chuti. Ale než, co by nám prospělo, bychom
byli na světě váženěišimi, bohatšimi & vzne
šaněišími vůči vůli Boží? Blahoslavený Jin
dřich Sasa říkával: „Raději budu červičkam
na zemi dle vůle Boží, než serafem na. nebi
dle vůle své!“_

'. (Sv. Alfons. Timm—š.)

Nábožné “Write-hnuti.

“... vatý Josefa, slavný patriarcha, tebe vo—
:. lim po Panně Marii za svého zvlášť.-ního

patrona. & ochránce..
(Sv. Alfons. Sv. jméno Josef )

“na “30Sv. lnachyma.

Nej Ši jistotou, že se Pánu Bohu “Mm, 'esl, kůly?a.: po nímu. myslí kříže objímáme, které nám sesý
(Sv. Alfou-3. Líska. k Ježíši Fix-iam)

. o tom se uznává, kdo opravdu miluje
"Ježíše, k () rád trpí, :. &radosti snáší

věci nepříjemné, přičítá se naší samolásee
„Kdo není odhadům“ pravi Tomáš Kempen—
ský, „pro svého milého všecka trpět-,i, &.ve
všem Jeho vůli kanati, není hoden nazván
býti milovníka—m.“ Proti tomu podotýká. Al
varem, že, kdo se ;mknjnou myslí do vůle
Boží ? kříšich vpravuje & odevzdává., že
letmo k Pánu Bohu se ubírá.. A sv. Teresie
piše: „Zda-ii může býti většího štěstí nad
vědomi, že na Pánu Bohu 1íbime?“ A já. do
klůdšm, že nemůžeme býti Více ujištění, že



se Pánu Bohu líbíme, leč kdy &pokojnou.
myslí kříže, které nám Pán Bůh oesýlá, ob
iimáme.“ Pánu Bohu sice se líbí, vzdáváme-li
mu díky za dobrodiní, kterými nás obmyslil
na. tomto světě, ale J an Avian,pravi, žejodeu
ůík Pánu Bohu v neštěstí větši cenu má, než
tisíc 'iných \? štěstí.

lužno však připamatovati. že nemáme

gonzo klidnou mysli přijímaní. protivné věci,to:-é Pán Bůh při-mo na nás .cnasýhir jako
jsou nemocí, malé schopno-stá,rozličné ztráty
& škody, ale i ty které sice od Pána. Boha.
pocházejí, ale přímo od Lidi jooo.,jako: pro
náslodnvání, krádeže, bezpráví atd. protože
i ty Bůh na nás oesýlá. Proto říkávalo sv.
Magdalena z Pazzis, aby všecky naše mo
dlitby k tomu konci směřovaly, by nám Bůh
udelil milost, plníbi ve všem svatou J oho vůli.

QST—Llans- Tomáš.)

Fúboinó Videa-hnuti.

&nejlaskavějši srdce mého božskéhoSpa—.“tole. pí'ijmíž za oběť vůli mou, kterou
Ti dnes všecko. zasvěcuji.

(ST. Alfons. Tama)

Dne ?l- Sv. Benedikta.

Kdo miluje Ježíše Krista, všeho se od něj nadčje.
(Sv. Alfons. Láska ]: J. E.)

31510 jest, že naděje v božskou dobrotu' 'vnás lásku ku Kristu Ježíši rozmáhá. Sv.
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Tomášm3 píše,že jakmileod někohodar nějaký do íme a očekáváme., že jej již
také mílugemo. Čím více 1: Pána Boha dou
fáme, tím více proapiváme v lásce k němu.
„Cennou přikázauí Tvých pobělmu, když roz

_: srdce mé,“ (Žalm IIS, 32.) Orlice naléhá.
__ podobně i duše Qosíluěna důvě

"„_ touto zem: až !: výšinám,
“F_i& Pánem Bohem nás spo

** »,M;_.-_-_z„ aby b dleli* „: ně
\__Ji_';.=“.S na

.1. ' _ _ _ ___ 7 'milu—

, ' '— „_ __ Přiíď kršr
" ' to miluje Pán Bůh tohm

__ Jof. JŠ milují ty, kteříž miluji
" (PEAS, H.) amílostmí obdařujotoho,

- jej z lásky hledá. „Láska“ praví sv.
augustin, „jest Lakai-ka.zlatou páskou, která

_a'dco milujícího a. milovaného k 3056 zcela
viže & spojuje.“ Že však toto opojení z dáli
státi se nemůže. přaia sobě mílujici,_ aby
měl předmět své lásky vždy ve své přitom
noatá. Pokud duše, která. miluje Ježíše Kri
sta na této zemi trva, nemůžajinak, leč tou
žiti, aby brzy v nebi s Nim se spojila.

(Sv. Altam Tamtéž)

Na'im—mi“ 1.mír-tfúuuh.

im, o Ježíši můj, že mne chceš spasiti,
abych Tě miloval po celou věčnost

? kralovstvi Tvé lankyl
(Sv. Alfons. Tammi)
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„na 2:2. Sv. Oktaviana.

Každé baronům, dobro & Maia-nosi Pana Boka náká-a'

také du.-ši blahoslavené, která ilo mill.-w.

(51. Alfou. láska &J K.)

* do touží, aby naPána, Boha tváří vtvůř
* \ patřil, nikoliv sice tak pro svou vlastní

učenosti,jako spíše pro radost, kterou tim
Pánu Bohu způsobí, who láska jat. čistá. &
duknmlá.. Blaženost, kner'cmnebešťané v lásce
k Pánu Bohu pociťují, není “jinak na ujmu
čistotě lásky-, taková radost je nerozlučna
od lásky. Blahnslavencí pak nejhlmmějí &
nejvice sobě libují v lásce. ktomu chwaái
k Pánu Bohu, nežli ? oné radosti. kterou
z lásky pociťují. Mnnhý řekne.: Alo toužící
po odměně, to jest láska sobecká., & nikoli
láska. Pravé-ho přátelabvi. Dlužno však rcma
znůvatl mezi odměnnu časnou. lítal—ounám
činí lidé, & odměnou, kterou Pán Bůh při
slibuje tomu kdož jej miluje. v nebi radosti
věčné. Odměny, kterými nás lidé obdařuji.
jsou rozličné- dle osob, poněvadž. ličé odmě—
ňujíca jiné. nedávají sebe samy1 nýbrž pouze
své dary; avšak nejhlaměiši odměna.,kterou
Pán Bůh blahoslaveným uděluje, jest, že jim
sebe sama dává.: „Jáň „jsemodplata. tvá velmi
veliká.“ (_I. lm. 51052..15, l.). Tudíž. iestíadno
&.tatáž tonžiti po nebi jako toužiti po Pánu
Bohu, jenž jeat našim poslednim cilem.

(SV.Alfou. Tumba)
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Rábnůnč wall—tlumil.

12 ožo můj, Stvořiteli & Vykupiteli, Tys
mm pro nebo stvořil! Vytrhls mne ze

*wuby věčné, abys mne uvedl do nebo! 0
jsem Tebe m'kd nerozhněval, kéž jsem

A7159raději vždy mllovall
(Sv. Alfons. Tamtam

Dum. 1:33“ "tlf

Kďo miluji Ježíše Edna hidan silnou :: přelom.miluje
' jei také v každém pakt-těmi.

(Sv. Alfons. Láuka k Ježíši Karlem.)

_*z'unf,_j';trpení,která. nejvíce duše: Pána. Boha.
_milující na. tomto světě trápí & stíhají,

'mbývají chudoba &pronásledováni, ale poku—
šení duchovní. Jakmile se duše raduje ::
milostné přitomnosti Páně, těší ji všecky
ústrky & urážky liďskě, místo aby ji trápily.
Ale býti vpokušeni, ztmtiti milost Boží anebo
v opuštěnosti své se báti, že ji už ztratila,
(int jsou duši Ježíše milující muka nojatmšli—
věiši. Avšak též láska jiopětsíli, aby trpělivě
nýt-835813& na cestě dokonaloati pro.—.zpivala.Pa
;- tovati sluší. že všecka pokušení, která. nás

zlému lákají, nikdy nejsou od Pán-a, Boha„
.“brž buďto od ďábla aneb naši zlé. žádosti
'—': „Pán Bůh nemůže ]; zlému okoušen
*,n', asám žádného napokouši.“ (Je. . l, 13.)

__m_éněPán Bůh dopouští mumhdýr právě
ové nejmilejší duše velmi prudká.pokušoni,
, sice proto, aby jimi. poznali slaboů, &jak

'?



i

velice je “im potřeba božské pomoci, aby
neklesly. dykoli Pán duší vnitřními útě
ohami navštěvuje, domnívá. se, že jest způso
bilá, aby všem útokům ďáblovým odolala, &.
vše ke cti aslávě Boží podnikla. Ale jakmile
bývá. prudce pokoušeus. & vidí, že jest nad

rtu—pastí&. na blízku svého pádu, poznává.
Pápa křehkost & že není s to, aby odolala,
kdyby ji Pán Bůh lm pomoci nepřispěl. Ale
jakmile Pán dopouští, že na. nás pokušení

doléhaji, nodqime se zlými myšlénkami Šo—bouřiti, nam-atmo mysli, ale doufá—jmev e—
žiše Krista., by nám ku pomocí přispěl. Aon
aujísté nám síly udělí, že jim odoláme. Sv.
Augustin pravi: „V:-hui se v náruč Boží. .a 
neboj se! 011 od tebe neodstoupi tak, abys
klesl !“ (Sv. Allana Tomma)

Mimi—liMM

„S; můj Ježíši, nedej, abych se od Tebe_odloučil! Ustanovuji se na. tam, že Tě

? y za. setrvanlivosť budu šumem, zvláštěkdykoli budu pokoušon, abyo Tě hněval.
(Sv. Alfons. Tamtéž)

D“ “' Sv. Gabriele.
Kdo ma'-logicJežíše láskou silnou a vřelou, miluju jej ; mr

však opuštěno—tlach
Sv. Alfons. Lůskn k Jež. m.)

& dykoli Pán Bůh duši ku své dokonalé
Ia.—aceohne-přitáhnouti. hledí ji především

zla-míti vši přiohy'lnosti k tvorům.
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Aby duše láskou k duchovním věcem
. ola., dává ji z počátku mnohých útěch

ušatí s hojnými slcami & sladkosti, že
' še sama poncnáhlu odlučujc se od smysl

1%chrozkoši, ano hledi se mrtvici ka'icimi& útky, yastem &.jinou kánoí. Okonšejm ale
sladkosm duchovních přichylujc se duše
kPánu snedokonalcsti a.mýlí se, domnívajic
se, ice čím více útěchy zakouší vrpobožnosmi,
tím více že Pána. Boha miluje. A toho pak
vyplývá, že kdykoliv duše z těchto cvičeni
bývá. vyrušena. mnohými pracemi, které ji
po:;lušncať'.1 láska nebo povoláni jeji káže,
znepokojuje se & rmouti. V tom právě spo—
čívá bida. naši křehkooti lidské, že hledíme
vyhovělo. ve všem své samolásce. Ncnalczá—
me—li'třduchcvnich cvíčbách oné sladké útě—
chy, pak jich zanedbávámc nebo docela ocha
bujeme, až se konečně Všeho vzdáme. Ale
buďmož přesvědčeni, že láska k Pánu Bohu
& dokoonlosů nespočívá v tom, abychom se
bavili & kochalí v těchto sladkých ůt-ěChá-Ch,
nýbrž abychom přomáhali svou samolásku
&.vůli Boží plnili. Sv. František Salecký
psal svaté Johaně ze Channelu: „Vy musitc
sloužiti Bohu jenom pro lásku Jeho vůle,
beze Vši útěchy, ponořeno jsouc ? moři
úzkosti. Timto způaobom počínají sobě svatí
& světice Boží.“

Ano, svatí jsou ty vyvolené kameny,
které, jak církev sv. zpívá, dlátem omsávány
bývaji, tojest: pokušonim, strachem, úzkost
mi, tamnoetmi ».jinými vnitřními a.zevnějšímí

+ - A



_____-'..—

—___A—Lr—a

_ISB—

nulami, & tim se uzpůso'buií, aby byli po—
::taveni na trůnech království BOŽIhO

(Sv. Alfons. TnmtéžJ

!$“sz videt-hnuti.

" “F Ježíši, lál—xkomá,! Já nezasluhuji Tvých
- „ aůtšch & sladkmti, zachovaj je ;aděj Llu

šim nevinným, mně ale uděl jen té milosti,
bych Tě vždy miloval &Tvou svatou vůli plnil.

(Sv. Alfons. Tmaň.)

Dne %. Zvěstování Panny Marie.

María Pama jsme v lásce k Balm ohněmjarníálanw
sim rome'cujevšecky, kdož [ŽE-mkji, „aby“ jim bw. 's

(SV. Alfons. Chvály mariánské-.)\:

gain) pokornější &čistší srdce, tím lé el- = daří se v něm. láska Boží, & oněm “'
není mezi smrtelníky, kdo by postih hluboké

kůry & zářivé čistúty nejsvětější Bohoro—
ičky, saudíme “rávem, že také nikdo dosud

Boha tolik nemuoval, jako právě ona Nejlé
pe osvědči se upřímné smýšlení člověka. ve
škole kříže. Utrpení jsou zkušebním kamenem
lásky, A jak madla si Maria vůči Bohu při
nesčetných protivenstvích, v úzkosti &.bídě
svého života? Pomněmež bolesti jeií, když
mateřské srdce 1: chrámě krutě bylo raněno
slovy Simeonovými: „A. tvou vlastní duši
pronikne meč.“ Pomněmežúzkostí, když anděl
Jasefovi zjevil že vrahové vyslání jsou, aby
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rtili s máčka, &. poručil prchnouti do
te. omněmež hrozně trýzně, když po
ny hledala milované dítě své; když

, mlěji viděla, jak nevinný syn její jako
zločinec byl. polapen, spoután, trní m kom
neván: když poemiveli se mu žoldnéři ekdyž

řetěžký kříž vložili na. zraněná bedra jeho.
omněmež bolestného meče, kterýž probodl

i—ejísrdce při pohledu na, lásku jeji. na mile
vaného syna„ jak epeštěn, v nevýslovn eh
mukách & za. posměchu lidu vznešenou uší
svčrji vypustil & enž činila svatá Panna ve
všech těchto utr nich? Reptela snad proti
Bohu? Zlnřečile-i vrahům synovým? Ustav
la—liv IáeeekBohu? Nikdy! vímet, že právě
naopak. že láska jeji v tomto ohni utrpení
jen ještě . mohutněíi zplauale Sv. Tomáš

:: \'illanovy di, že keř, který před zrakyMojžišovými hořel, aleneehoře, Marii Pannu
zobrazoval, asv. Bernard praví, že svatý J e_n
ve zjevení svém Marii Pannu viděl sluncem
oděna proto, že Marie, láskou svou tak úzce
byla; 30th spojena,jak nelzeani, by úžejise
stalo pouhému stvořeni.

(Sv. Alfons. Tamtéž)
Nchutné \'ztlmhnuti.

Královna lásky! Tys prosila Syna.svéhtn
. ' za snoubence, kteří neměli vina, Opro:
i za nás, kterým nedostává. se lásky, kteř
nemilu'eme Pána, jak v dobrot—ěsvé zaslu
h 'a! mi k němu: „Nemají lásky" a. na
d nám ji. (Bv. Alfons. Tamtéž,)
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Huc lů- 3v. Haštala.

Bůh imám jest naši lúky, naší Gťíšlásky.
(Sv. Alfons. Bůh lásky nejhuduějšm

*ůh jest hojnostvšechmilosfi,statků, doko—* malo.—ití. Bůh jest nekonečný. věčný,
nezměrný nezměuimlný. Bůh ja.—ct.všeum—
hmm—í1jest všavědmmi, uojvýšmamlrý a. sprave
(Divý. Bůh jest milosrduý, Bůh jest: svatý,
Bůh jest nqikrásnějši, apanilý, přebuhatý,
Bůh "všeckojest.

Bůh jest, nvkanečraý. Dává. všem a. nepři—
jímá od nikoho. Vše„ soukolímáme, od Boha
máme., ale Bůh ničeho nemá. od nás.

Bůh jee-t věčný. Byl vždy a bude: vždy.
Bůh neměl začátku a nehudú míti konce.
Bůh jest nezměrný & všude přítomen. Bůh
jest. nezměnite—lný. Bňh'jest všemohoucí &mna
lidská.omdlévápřed mací Hosmdinovou. Bůh
ja:-tt všavědnnci & všaliká věda. lidská nevě
domostíjest před tváří J aha. Bůh jest. moudrý
&.vedla Bohu. pušetimsti jest moudrost J“.Vurů
Jeho. Bůh jest spravedlivý & “VedleSpravedl—
nosti Jeho plna. vad jest apmvedlnostlidská..
Bůh jest mllosrdný & nedoknnalo jemi. vedle
Nčho všeliké milosrdenství tvorstva.

Bůh jest smrt;—.;?u sebe hrdinů.-ší svatosň
tvarů Jeho zle—patrnajest proti Němu.

Bůh jast krás-f:sama.krása. nejušlechtilejší!
Bůh jest. spanilý. Bůh jest bohat.Bůhjest

všecko. Všaliký tvor inejspanilejši, nejvzne

„*_*—___—
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šianějši i nejlibeznější — ano všelici tvorové
“vespolek — nejsou ničím vedle Hospodin-a.!

Hodan jean lásky a to jaké lásky! Vši
ckni andělé i svatá obyvatelé ráje índiným
se zaměstnávají, &jediným ae aaměsůuámti
budou po celou věčnost: milovati budou Boha.!
— A vlásce této k Bohu záleží i celá jajich
věčná, blaženost.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

um Vido-hun.
nepoznaný Bože! O Bože„ jehož mnozi

' nemiluji! O nbahá, pošetílá. duše, ne
znajicí lásky k Tobě-! '

(Sv. Alfons. Láska ]: Jež. Kr.)

nn. 27,3% Ruperta.

A nám bylo by možná nequšťomtíBoha? Jak asimilovali
Je; svatí?

(Sv, Alfons, Bůh linky nejhodnější)

Uši—,k velice jest Bůh lásky hoden. žesám sebe nezměrné; míloVati musí;

grám'ětato nutná, sladkálúska Boží ku vlastníeho bytosti jest korunou blaženosti J eho
& štěstí. _

A. nám bylo by možná. nemilovati Ho?
Jak asi milovali Ho svatí? Sv. František
Xaver nemohu odolatí výlevům lásky k Bohu
v srdci svém, rozbalil Gdě'va. v prach se vrhl
na tvář svou. Sv. Stanislav Kostka mokrým
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šatam chladil nbnaženou hruď, aby umirnil
žár milujícího srdce.

Sv. Filip Neriiuký cítil, jak šíří se mu
srdce při pamýšleuni na lásku Boží.

Sv. František Saleský říkával, že kdyby
'ediné žilky v srdci nalezl neproniknuté cele
iáskou Boží, bez ra.:zmýšlení by ji vytrhl &
dal-eko ad Sebe odhodil.

Sv.-'.Kateřina Benem-ká., sv. Terezie, sv.
Magdalena z Pazzis &iiué zbožné duše býmly
často u vytržení mocným působením lásky
Boží. Sv. Magdaleně Panis nebylo desi-,ina.
tom, že sama žárem lásky k Bohu plála, a.
tu nezřídka spěchala. chodbami klášterními
volajic hlasitě: „Láska nenalezá. láaky! Ach,
Maka, sama není milovánala A my -—-zdaž
není nám ji mílomůi? Víta-1M, pmó nemilu
jeme Boha? Prato. že tak málo Jef známe!

Svatí. ktůří lépe Jej znali, milovali Jei
nade všecko. Přičihme se tudíž pamati J aj.

Rozjimejme o božských J eho vlasbnszte—ch
&.dokonalostech.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Nábožné \'Idťťhllhll.

Nejsem hoden, Bože věčný, nejsemhodenu.u 'n Tě milovatí; přece však papřej mi, bych
Tě miloval!

(Sm Alfons. Tammi)

—=—=—a
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::.—„„Sv. Guntrama.

BW fm tvurcu! :: Bůh přeje si lásky naší."
(Sv- Alfons. Bůh lásky nnjhudnějšíj

“4119in právě ve přání Božím, abyclwm
- „&$qu milovali, nejeví se již neskončená,

převeljká Jeho dobrota. k nám? Bidni jsme
Womvé & Bůh přeje si lásky naši! Ano činí
nám ji i sladkým zákonem!

Když &výšin hory Sinajské Mojžíšovi
desku zákona podával, znělo prvé slovo vůle
jeho:

„Milovatí budeš Pána Boha. svéhoz celé
ho srdce svého a ze vši duše své a. ze vši
myslí své.“ —

I. káml, aky slova tato nej vrve uložil v
srdci svém, — i aby sděloval je pečlivě
dítkám svým.

Milujme Jej tady, neboť.všechnu lásku
„naši zasluhuje; zachovejmež výslovný leč
sladký zákon, kterýž ráčil nám dáti ulo—vem
prvým &kterýž tedy největším a prvním jest
zákonem. Zachovávejme Jej ? životě &věrni
zůstaňmež mu i v smrtí.

Dobrý jest Bůh náš a tak velice nás
miluje, že i po lásce naši touží. Proto nebylo
mu dosti na tom, že v Pismě svatém tak
často k milování nás Vyzývá. & dobrodiním
nás zahrnuje, ale uminil si zvláštním záko
nem nám oručiti, abychom Jej milovali.
Peklem ' Erožuje al; všem, kdož nedbaji
zákona to to & běženců rajskou slibuje
milujicim Jej.
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Bůh žádá si zajisté, aby všichni lidé
byli spasení a nikdo věčně nezahynnl, jak
výslovně učí apoštolové Páně.

(Sv. Alfons. Tomáš.)
libo—ó Villa—Iti..

“"„Qfovinností učinil jsi mi lásku ]: Tobě,
» Ly Ježíši můj; & proto, ono, ohoi láskou Ti
opláooti; miluji Té, miluji Tě, miluji!

(Sv. Alfons. Tomáš.)

Dno 2!- Sv. Eustacha.

Bůh vybízí nás. abychom Jej milovali. porouči mim tuto
Irish: :: přece nebo Mu jí dosíci.

(Sv. Alfons. Bah linky nejhodnější)

rpěliv jest Pán, poněvadž nechce, aby
.. kdokoliv z vás zahynul, ale přeje si,

aby všiokni pokání činilif“ Chce-li však Bůh,
aby všichni spasení došli, roč stvořil peklo?
Stvořil jo nikoliv aby hlegěl na. našo zahy
nutí, nýbrž abychom poznali lásku Jeho &
milovall Joj. Neboť kdyb peklo byl nootvo
fil1 zdaž dbali bychom lasky Jeho? Většina
lidí ubíhá raději v záhubu věčnou, než by
Boha milovali; kdož tedy, opakuji., kdož mi
loval by Joj, kdyby nebylo pekla.? Proto
hrozi Bůh věčným trestem všem, kdož srdce
svá, od Něho odvraoejí, aby aspoň, no-íi
dobrovolně, předoo z bázně před treatem
pokolným mamilovolí si Tvůrce svého.

Zdaliž necítil by se hrdým & šťastným*; .
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daný, ]: němuž přiblížil "by se panovník
a: „Miluj mnu, nebot ííá milují tebe.“
nnvnik zemský nesnížil by se zajisté, aby

byčeínáho člověka a niildonnnsťprosil, Bůh
však. navýslovná dobrom Pán všemohoucí
: neímoudřeiši, Bůh kterýž krátce vši lásky

_*naší hoden jest., Bůh, který nás duchovními
i časnými statky zahrnuje, neváhá, dažado
vati se od nás lásky. i žádá. si od nás
'inéhm leč lásky? „Čeho žádá od Tebe Pán
růh tvůj, no-li, abys bál se Ho, po cestách

Jeho kráčel & Jej miloval?“
(Sv. Alfons. Tamté3.)

libi.. vzd—hnuti..

_,a. dávám se Ti zcela
(S? Alfons. Tamtéí)

Ěvitězils, Božemůjl Neodporujiiiž, od

Dno w. Sv. Kvirina.

Mihje nás Bůh, velice nás mi!;uje, am tuku,—alina,že právě
prom přeje si, abychom i my Jej : plna srdce míťonalš.

(Sv. Alfons. Bůh lásky nejhodnějši.)

Proto také sestoupil Syn Boží &nebe,' proto chtěl žití mezi námi, jak sám
tvrdi: „Oheň přišel jsem pustít- nn zemí, EL
co chci, jediné aby se zapálil“ (Luk. lž.
40—419+

Hle, vštipiž sobě každý slova tato vduši
svou: Uochci jiného, než u yžárem Láskyza
plála ko mně Brdcevaše ? Jakoby Bůh blaženost

.= f —
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sama, štěstí pamádal, vida, že. Ho nemilw
jeme, podotýká sv. Tnmáš.

Nelze mim budiž pochybuwiti u lásce
BÚŽÍ k nám. Miluje mi.-.=1wlice nás miluje,
ano tak velice. že právě Proto přeje ai, aby—
chom i my Jaj z plna srdce: miluvali, jak
*řikámním svým nás k tomu vyzývá: „?i—'li

annti budeš Pána Boha,svého. z celého srdce
svého“. Uvažme zároveň všecka slova.. jimiž
provází přikázaní toto a ze kterých jasné
zřítí lze ];ui'áni jeho? abychrim všichni Jej
milovali: „Slova tato utkvětaž v srdci Lvém
. . . rozjimqj o nich dama i na lize—stacil,
!ahaje, vst-ávaje; pro pamět-nkuna ruku jich
uvaž & před zrakem Li dlebež :mnavičněinúl
pisem se skvějtež nad hranou tvého domu.“

Žádá, 5; tedy Tšůh, aby zákon Jahn n
lásce II Němu byl vyryt v naša ardce, iaby
chom pro snaž—šipaměť. pmnnňli Ho doma
i nu, cist.-ach, uléhgjice i vstávajica, Chce aby—
chom upevnili je k ruce své a. stále před
graham je chovali, kde-kůli jsme.

(SV. Alfou. Tamtéž-)

Naboině vzdnhuuh.

Wieden jsi mne, Pane, když jsem před» ud . Tuli-ou prchal, n zqiisbé nezamitneš mnu
nyni, kdy Tebe hledám

(Sv. Alfons. Tammi)

t.:
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:::LSw. Kvidana.

' o šíp vězeň zůstává v srdci. jez" probodl, i Pán
' & v srdci, 'ež maf-w láskou svoji zranil a nelze

.; 5 od něho :: oďlioučití.

(SV-Alfons. Bůh lísky nejhodnějšíJ

% Břešůastněho šípu, kterýž „Bohu caatu' () srdce otvírá! volá sv. Rehoř Nys
Bernský.

Mini světec slovy těmito zají-tě, že když
"Bůh šípem lásky raní srdce člnvěka, neboli
osvítí je paprskem lásky, že pazuúvá, lásku
Páně [ dubmtu Jeho i touhu po lásce naší.
pak že to sám Bůh1 jenž. zároire'ů se šípem
v Brdce naše vcháai, poněvadž ten, jenž vy—
slal šíp, sním láska ieat, jak dovozujasv.Ja.n.

Jaké as jsou pomůcky, jimiž nabytí lze
lásky Boží & zachovati .j1?

Prvni zajisté pomůckou jest, vymenim-Ji
se ze wčmkýda náklonností. Kdož tedy naplniti
chce srdce SLVOjl-iláskou Straton, v “pudiž
dříve z něho vše, cokoli zemi připnmmá.

Druhý prostředek k dosažení lásky Bůží
jesi, mxjímdnč a smrti Pána Ježíše Krůta. Jiste
jest., že nedostatek lásky !: Pánu Ježíši pod—
míněn jest nedbalosti & nevděkem lidí, již
nechtějí povážití časem aspoň, co rn nás
Syn Boží vytrpěl & jak zřejmým úkazem

alešýslovné J eho lásky jest nám umučení6 O.

Třati pomůckou, bychom dospěli lásky
Boží, jest: _
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Odevzdaaasť do vůle Baži

Chce-li kdo dokunale Boha milovala,. třeba.
zajisté. by ve všem do vůle Božíse odevzdal.

'tvrtý prostředek, ,který-m bychom srdce
svoje láakou k Bůhu roznítilj, jest.:

Rozjímaná modfiiba.

“Věčnoupravdu nelze jako jiné předměty
tělesným zrakem spatřiti a poznani, nýbrž
jediné- přemýšlením &.rnzjimáním.

Pátou pomůckou k dosažení dokonalé-.
lásky Boží Jest.:

Jíndíitba prawby.

Jsme chudí, všeho *ostrádajica, modlit
bou však stáváme se bagatýmí, nebuů slíbil
Bůh, že vyalyší každého, kdož jej prosí:
„Proste &bude vám dánol“

(Sv. Lifting. Tamtéž)

lůbotnó“luh—d.

'ÍH'C'.Ježíši můj, Bože můj! Chci býti vše
* 'Ío-' cek Tvů_'. Tobě- daruji své tělo., svou
duši, svou vů i„ nechci již sobě žití, nýbrž
jediné Tobě. Chci býti svatým. &.tú doufám
také od Tebe.

l$l Alfons. Pnbožnost ]; nejm. Svátosti.)

_ ' 4



mam?
něcaný svatému.npoiuolu Januvi, Pinč.

Ennui pulpívuťtvim, aby viíokuirigidní byli mm.

„Tntní řikůznni mé, abyste se vespolek mi
lovali, Žako jsemmllovahás'“ (U uv.Jano. 15.11)

* tajnou malouži králům
podobizna. od nás čest,
m zlata-lí, či : olova

Elon zhotovena jest. -—ovčí: každý jestif. taký
obraz, v němž se shlíží Bůh;
bližní, ——buď si všalg'jaicý, —
tvar jest Boží & tvůj druh.
Proto pmkazuj mu lásku:
potěš, odpusť, podporuj, —
s každým měj tu svatou ptíaku,
pro Boha jaj všdy miluj!

!me 1. Sv. Hugona. Sv. Marcelly.

Totéž přiřčena“ kteréž mim přikazuje můra-ati Baňa,paměť také, abychommilovali číšníka.
(SY.Alfons Nev. Krist)
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“ÚT olzo milovati Boha. tomu., kdo nemá
JN- Iáskyk bližnímu. z téhož kořenelásky,
z něhož učí láska. k Bohu, vyrůstá také
láska k l ížnímm di svatý Tomáš Akvinský,

,“ nebot vštiponá tato láska. ůsobi, že Boha
| milujeme apro Boha pakib ižniho. Podobně '
| vypravuje í svatí-ýJeroným o svatém Janovi„

l miláčku Páně, že til—zau(jsa, proč by tak \často učoniky své k bratrské lásců vyzýval,
odpověděl: „Poněvadž to rozkaz Páně jesli;
&.kdo třebas jen ton plni, dosti činí.“

Sv. Kateřina J anovslrá. pravila kdysi
* k Pánu Ježíši: „Ty kážeš, Bože můj, abych
' milovala bližního., a mně nelze milovati než
' Tokio.“ Bt'lžský Spasitel odpověděl však mlooi'i

své: „Kdo mne miluje, cicero má., všecko
miluje, co těší so láme. mě.“

; A \? pravdě. milujico vřele některou .
[ osobu, zda-ž nemilujamo i jejich příbuzných,

Bluhů, obrazů, ano zdaří není nám milým
i oděv jeji? Proč asi? Zaiisté jen proto, že \

. všecky tyto osoby a, věci jsou milými osobě

4—14______

milované. A proč je nám třeba tady milovali
bližního? Proto, že i bližní od Boha. _je

. milován.
! Sám J ažíš Kristus praví, že cokoli jsme
: učinili ?. lásky !; nejmenšímu :: bratři "oho
: (Lotiž bližmíoh svých), tolik jest, jako byo om
l učinili jemu. Svatá. Kateřina Janovská, “řiká
l Vala proto: „Chceš-Ii paznati, jak někdo
,; Boha miluje, viz jen, jaká jest. asi láskajeho

k bližnímu.“

. \ (Sv. Alfons. Tamat-a.)
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Nálminr vzdwlmuh.

Íjuk nepodoben jsem Tobě, Bu,-žemůj.
Tys jen samá. láska k ne;:řávelům svým:

a já, jen hněv & zášť k bližnímu živím
Ý srdci svém.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

„„ g_Sv. Františka de Paula; “

Jaka jest pekla siďíem varnu-rřtn'irnfíTtak ke! nebe. říší Lásky.
ide učící-ní blaženě nzájmně sending? a ze štčiiívzájmm'

sc radují.
(Sv. Alfons. Nevěsta Kristova)

'., Tuše Pána. milující miluje „.všgchny by.
.. . které Bůh miluje., totiž své bližní ,:

rotož mileráda. vždy se snaží, pokud je to
ovoleno, všem a pomoci přispívání, je těšíti

& uspokqíovati. Sif. František Saleský, který
byl mistrem &.vzorem svaté tichnsbi, Praví:
„Pokorná, mírnost je ctnostivšech ctnostl, kte—
mu nám Bůh tak velice na. urdca klade;
Protož se máme v mi vždy a všude cvičíbif“
z; toho pak dále toto pravidlo davame : .Pozo—
ruješ-li, že ae některá věc dáláskoa vykonati.
kon—ejji; 'esbliže jí však. nemůžeš vykonaní
Iáskonmec ii.“ Dává totiž na rozum, nemůžeš
li jí nechati bez urážky Pána Boha, nebol“
urážku Boha máme vždy zameziti, &.w možna
nejrychleji urážce každé učiníni přítrž. Tutu
mírnost projevujme zvláště chudým, poněvadž;
obyčejně s nimi lidé nelaskavě zacházejí
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I k nemocným chovejma ao laskavě, že
bývají skličeni nemocí amímo to často išpa—
buěobsluhování. Nejvíce ale máme osvědčovatí
mírnost nepřátelům. „Přemáhoj zlé -dohrým.“
(Řím. 12, 21.) Přomůhe'mež zlost láz.-“shonu
pronásledováni mírnost Tak ho ánívalí
svatí s. láskou nakloniíi si i ty nojzarytějši
nopřátely.

(SV. Alfons. _Láakn& Jež. Kristu.)

Nábožné vult-vílami.

BOŽE 159113 kte 'ž jsi se s láskou za.
* - vrahy SVOJBmozilla; domí mí lásku svou!

(Sv. Alfons. Nev. Ici-ist.)

nun :>.. sv. Richarda.

Rájem Možným jm! dům, ve kterém láska závěti
(Sv. Alfons. Nev. Krist)

*.'?f' aždému lásku prokamj myšlénkami, slo—
» "„». vy & lkutky. Vpřičině myšlěnek zdržiž
se především pečlivě- každého posuzování,
podezříváni avzlého agendu, Chybujemo, pode
zřívajioe bližního bez příčiny, že hřašil. Více
ještě chybnjsme klonice se myšíénce, že se
určitě toho či onoho hříchu dopustil; nejtěžší
je ale vina na.-še,věřimedí bez příčiny a jí
statan, že ten či onen hřích byl spáchal. Kdo
takto bližního soudí, propadá. odla výroku
sv. evangelia sám soudu: „Hamás, abyste-no
byli souzeni; nebo jakým soudem souďití bu

!

g—-—______._
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dete, takovým budete souzeni“ (U sv. Mat.
7. |. B.). „Láska. nemyslí nie zlého,“ di sv.
apoštol (I. ku Kor. l3. 4.3, a. proto láme
přiměřeno jest, aby o každém dobře smý
šlela. Sv. Johana ze Chantalu říkávala, že
netřeba viděti špatné vlastnosti bližního,
n'brž jen dobré. Bye se ale klamal v bliž
mm & zlélm dnznal v tom, jehož jei zval
dobrým. uermutižee, napominá sv. Augustin,
neboť. láska nermeuti se z omylu, že dobře.
smýšlela Vozlém. Sv. Kateřina 2 30103113
pravila kdysi: „Jsem již drahná léta v řádu,
a dosud nemyslim jsem zlého () nižádné ze
sester svých, nebot věřímscela jistě, že snad
mnohá. která se chybujici býti zdá, více
plati řad Bohem, než některá zevnějšku
wem—Šo “ Probe nerozhlašujme chybyjinýuh
».jejich jednání, aniž číhejme, co asi mluví
o nás, abychom mk z toho zase příčinu vá;
žili podezření, Děporu & hořkost-i. Slyšíš-Li.
že kdosi o chybách tvých mluví, nedbej toho
&.nehlediž vypůtrati, kdo asi příčinu zasedal.
Rcíž spíše pokorně: Mnohem více mehh'. by
o mně říci, kdyby všecko vědělíl

(Sv. Alfons. Tamtéž)
Nábnůur vzdechnutL

% lásky ]; Ježíšovi emíluj se nade mnou,L Bože můj. & odpustíž zvláště, čimjsem
se proti Tobě provinil \? příčině lásky bli
ženské.

(Sv. Amina. Tamtéž)
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\ im +. Sv. Isidora. \
|Láďa bliženská žádá, abychom radovali se se štěstí

bližního & bránili se :ánish', kteráž ve štěstí jako vidí “
závadu vinutím blaha. \

(SY. Alfons. Near. Krist] \
l

u
'“ tverým způsobemlze se moutiti ze
-V— štěstí blížnihu, dí sv- učíml andělský: \
Paprvé, kdy fest se nám pmň obávativlustnh
nebo 'iného škody. Bázeň taková mající za.

\ zákla nenapravedlivé poškozeni, není závistí, \

ano, dle slov sv. ehoře, není ani vinou. \\ Podruhé? rmouti-li náa. že nelze nám účast
\ nými býti štěstí bližního. Zůrmutek toho
\! druhu není závisti, ba spíše ctnosti, běží-li
\ o statky duuhmfni. Po třetí, když jest nám
\ doznati nehoduosf, bližního, zvláště vidíme-li, \

že blahobyt bližního, bohatství &. d'ůabuien— \
] ství jeho velice jaon na, újmu jeho duši. .
' Zármutek ? příčiněpodobněnenínedowlený.
\ A pc.)čtvrtá lze se nám rmoutníti ze štěstí \

\ bližního proto, že 'v něm vidime závadu
štěstí vlaatnihc. Toť pravá závist kteréž inst \
se nám bedlivě střici. Závistniui nápadobí ,

\' ďábla. di mudřec, neboť, tanka svádělčlověkn
\ k hříchu věda, že určen jest pro nebe, zně—
. hož on sám byl vypuzen. „Závistí ďábla

\ přišla smrt 118.okres země: následují pak
»! ho tL kteříž, jiou se strany jeho.“ Láska ale

činí1 že se z blaha, bližního radujeme, jakoby
bylo naším vlasním & cizi nehoda., že stejně
se: nás dotýká, jako nehoda. naše.

\Sv. Alfons. Tamtéž)

\n? _—
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Núbmmc- umim—Iman.

Sv. Vincence.

agdalm : Pozzi? pra-u
by vyhlédla osobu., která—ž:: celém životě mm mym

nskončená lásko Ježíšova přispěj hřiš
. niku, kterýž boužL aby Tobě náležel.

(Sv. Alfons. Tamra.)

Ha kdysi, že za svatou

mluvila zlého o svém bližním.

(Sv..

bližnímu dabré

Alfons. New.Erin.)

“UF příčině lásky L:bližnímu, již projevo
X' valí máme slovy, třeba předavšim, aby

chom bedlivě vystříhali se pomluvy a na.
cti utrhání. Sám Duch svabý praví, že po
mlouvač svou vlastní duší znečiuťuja 's, ne
návísť budí u jiných.
duši svou—a mezi všami bude v nenávisti.“
(v Kn. Sir. 21. 31.3 Třeba, mu mnozi naslou
chali & k. mluvení jej vybízen, Přes boji se
ho & střeží, nebot právem domnívají se, že
jako jiných ani iich neušel-„řiA sv. Jeroným

„Nadýmač zprzůuje

.
učí, že přemnozí, kdož. šťastně iným nepra—
vostom unikli, dopouštějí se oral
zváti pomluvou jen očerňovgni
myšlenými chybami, nebo zvětšování jeho
chyb skutečných, nýbrž išpatnjfm výkladem
jeho dobrých činů anebo připisováním mu
špatných úmyslů. Pamluvou jest také, upí

uvy. Anelza
bližního vy

jeho vlastnosti &
zasloužonou chválu. Zlí jazykově nezřídka,
aby si viry zjednali, začínají chválou, načež
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ala ihned přívěsi lm chvále výroky hanlivé.
„Jest nadaný, sl .háváme zhusta, obratný,
ale. . pyšný“ &. . A proto mluvmež o bliž
nim vždycky tak, jak bychom si přáli, aby
on mlnvll o nás, & řiďme se krásným pram
dlam sv. Magdaleny z Panis, kteráž di:

, „Nemluv o nepřítomném ničeho, co bysnořekl .
š v jeho přítomnosti.“ Slyše pnmlonvače nevy- |
i zývei ho, & nejevíž mu zalíbení 1: řeči jehla„
* neboť bys účasť. měl ve hřichujsho, ale ne—li

iinak, projeviž wpoň mlčenim &vážnou tváři
nelibost svou, neboť žádá. láska. k bližnímu,
abychom se pomlouvaněho zastali.

(Sv. Alfons. Tanita-š.)

Núbulur nilwhuull.

“„in-“okud žití budu, jen Tobě & lásca Tvé
' \..vse věnuji, Ježíši můj!

(Sv. Alfons. Tmaň.)

„r.-m u,; Sv. Celestina.

Přetěíkč šéfy ůude klání tomu. kdo byl rozsévačem sváru
a zášti.

\ (Sv. Alfons. Nev. Krist) ř .
m hamikem jest. v očích Boha., kdo roz
.U. sěvá. svá-r. 'Odpustiti lze zajisté řeč u
kvapenou, nikoli ale, kdo s rozmyslem sváry
vyvolává. & svatý mír mši. Proto sl šiš-li cu
zlého o bližním svém, řiď se dle rat ;? Ducha
sv., kte 'ž uči, ža slova, taková umřiti ma'i
? nás. „ lyže!-li jsi něco proti bližnímu sve
mu, nechť. to s tebou umře.“ (v kn. Sir. 19.

„ n._
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ID.) Umřiti mají v člowěku, který _je slyšeL
Nedosti na. tom, bychom uzavřeli je v srdci
svém, nebot, kdo uzavřen jek-af;Ýmůže časům
uniknouti, ale kdoýmrtov, mWyjll-ú z hrobu.
Proto ani znamením neprquutj. uns slyšel;
iediné slůvko? nápověď, pnuhě kynutí hlavy
postačí častm aby Ostatní domyshli se tajem
stvi. Mnohým lidem půsnbi takové tajemstvi
smrtelných obtíž—i,& nemají klidu, dokud ho
nevypovi.

Mimo to káže láska k bližnímu, abychOm
? hovoru s bližním stí-ehli se každého slova
urážlivéhq byť pmnemuého chaha žnrtem. bí
zřqjměnekáže nám zákon. Páně, bychom činili
bližnímu, co chci—mv,aby rm činil nám?
„\'šacko, cožltolí chcem, aby Vám lidé činili,
i vy číňte jim.“ (U sv, Mat.. 7. IE.) A zdaž
je nám příjemno, kdy se nám jiní posmívají
ašašky si z nás lat-mpx?annšž třeba chrániti
se i hádek, nebot % maličkosti povstává. tu
často nápar a. urážka SV..Jiljí praví: „kde
povoli,jest vítězeml“ totiž Vuctnost-Ji,azmhowí
si klid duševní. A. protož chceš-li mír si za
chovati, neodmlouvej.

(Sv. Alfons. TumtóĚJ

Nábožné vmlochnui.

“n' pas-iteli. můj, míč ve mně všecko, co se
" Tí nelibL a. vnukni mi mocnou touhu,

jen Tobě se libiti.
(ST. Alfons. Tambéí)

3
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Dno ?. Sv. Heřmana.

Kdo mííagíaJežiš: mm;, nmzpmí s: naněho mana.
(Sv. Alfons. Linka 1: J. K.)

okem &tichost byly Ježíši Kristu nej
—: miloišimi ctnostmi; rohož pravil k uče

níkům svým: učte- oe * o mnoj neboť jsem
tichý & pokut-ný srdcem

Spasitel nazýván jůHĚ beránkem, & to
sice za příčinou oné obětí, kterou za, nás na
kříži ee obětoval & pak pro Onu tichost
kterou po cel " život svůj, zvlášť-ěvšak v době
svého utrpen na. jovo dával. Když v domě

Kaifášově dém Ježíšovi Šaliček, _„odpor-Q&Q!_*Ježíš jen tato slova: „ uvíl-li jsem za
svědectví vydej o zlém; pakli dobře, proč
mne bepeš?“ [Jan 18, 234 V této tichosti
setrval Ježiš až do své smrti. 0 jak míli
& drazí jsou mu, kdož tichého jsouce srdce
trpělivě snášejí be:—:práví,potupu, pomluvu,

ronásledováui, ano i samé ráu ., a na. ty,.
11055je bijí atlakou se nazpouzoji. Ctíhoďný
Alvarez di, že nebo just. vlastí všech opovr
ženýoh. *potuponých & pronásledovaných, ale
není vlastí yšných &.těch, které svět, cti
&.oslavuje. É žalmísta Páně tvrdí, že tiší
nejenom požívati budou věčné blaženosti,
nýbrž ízde na. světě radují so znezkaloného
pokoje. Ano poněvadž svatí žádného odporu
nechovají k tomu, kdo jim ubližuje, nýbrž
tím více jej milují, proto rozmnožuje Bůšl
v srdci jejich vnitřní pokoj. 0 sv. Terezií
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mvuje se v jejím svatořečení, že určí-šity
„ly _]i pobídkou, aby ještě Vico milovala.
ho, kdo jí urazil.

(Sv. Alfons. Tmaň.)

Fathuma vzdfvhnltii.

%Í nejlaskavějši srdce. božského Spasitalo," kéž by všichni lidé pochopili (zvolilásku,
"kterou je miluješ!

(Sv. Alfons, Tamtéž)

lm. 8. SV- Alberta.

'I'icůosti onu-edm k šli.—Tuonomůře nabytá. kde tie-n.l-n!!
hluboké pokoře opat—uču.

(Sv. Alfons.. Líska I: J. E)

Ž bychom byli vždy s Ježíšem Kristem
„ "3 '-' spojeni, hlaďmož všecko konati 51113in

pokojnou, aniž se. dejme mýliti nějakou ne
řijomnou příhodou. „Nebyl v tom větru
os;podín.“ (v ILI. král. IU.ll.) Sv. František

Salooký, mistr tichosti, učí nás řka: Nikdy
se nel-*ozhorli pod jakoukoli záminkou, aniž
hněvu otevři srdce ové, poněvadž, jakmile se
( mstil 1? wdai tvém, iiž nejsi & to, abys joj

pudil anebo umírnií. Lékové proti němu
'.z-u tito: jej ihned zapummti ». mysl svou
„jiným věcem obraoeti amlčeti; následovati
tých apoštolů, kteří, jakmile zpozorovali
"! ina. moři, ihned k Bohu se utíkali, jemuž
. ží, aby ísrdco upokojil. Znamo'náme-lí,
' hněv oo slabosti naši se vedral do srdce

_ _ . __4„________.__._._.___.____=___—.
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nniáeho,*hleďmo hned se utišiti, pokořmo se,
zacházejme— s osobou, na. kterou jsme zane
vřeli ,Iaskavě &nenuceně, vše ať se děje nam-něT
pOněvadž mnoho na tom záleží, abychom
starých ran neobnovovali. Někdy síce zadá
se nám býti potřebuo, abychom novlidnými
Hlavy mnohého netečníka. zkrotíli, avšak *:
skutku bývá to velmi těžko umělo kdy stává.
se to bez viny. Prom nejlépe fa.-štlaskavě
napomiuatí, a. nikdy se“:ueruzčilovati. Dokud
jsme rozčileni mlčmo a odpověď odložme, až
se mysl utiši. Kdo kém-á,Jsa mysli rozčilenó,
více škodí než prospívá, zvíášbě ie li kámný
též rozčílen. Proto vyčkojmo vžl ' doby ph
hDdUČ,až se mysl utiší, neboť kťů kárán je
3 tr kosti, nedbá napomenutí, které jsme mu
»: D&r'uživmti dali. To platí, kdykoliv jde O
blaho bližního; běží-li však (» blaho naše
vlastni, I:..k tiše. a, pokojně-snášejme bezpráví
& příkoří & tim osvědčimo, že milujeme
Ježíše Krista,

(Sv. Alfons. Tammi)

Nábožné Manhunt-.

ažíši potupený, lásko & radosti duše mé:
- Tys učinil nám každou potupu valxm
milou.

(SV. Alfons. Tamtéž,)

-—s.

___“
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“' 9“Sv. Klaofáše.

_příčině lásky i: bližnímu tt skutcícň Media;všem ochotně
pomáhali ve všelikě pa'řcňč.

(Sv. Alfu wa. Nev. Krist)

Paví láska křesťanská. nespočívá. na,"slovech, nýbrž na. skutcích &.jednáni.
Všichni svatí byli Plni lásky & útrpnnsli ku
Všem, kdož POMOCI íejich potřebovali; Sv.

'písmo uči, že almužnu duši očššůuje & milo
srdanatvi &.život věčný jí zjednává. „Almužna
od amrti vysvobozením & (mať. gaat—,ježm čistí
duši, a činí, že nalézáme milosrdenswi &
život, věčný. (Tab. 12. Q.) Almužnnu však
nejsou statky & paním, nýbrž každá. pomoc:
potřabnému skytnutá. Sv. řahnlnicn Theodora.
pomáhala. sestrám při každé práci, aniž. snbě
samé pumáhati dala.. Sv. Magdalena : Pazzis
hlásila. se lm každé obtížné práci. chtějíc je
sama vykonati, n. pomáhala mimo to všem
řehůlnicim ve věcech nejtěžších, tak Že byl
o ni jeden hlas,. že více pracuje než čtyři
sestry. Podobně čiňmež i my, a zdá.—lise
nám že klesáma únavou, vzhledněmež !&
Spasiteli kříž nesoucímu & oddaně podvolme
se každé obtíží.

Sv. Magdalena *těšivaln se více, mohla-li
bližnímu pomnoL než kdy pnvzuesana byla.
k patřeni na Boha; „u vytržení, řikámlař
pomáhá Bůh mně. kdežto sloužíc bližnhpu,
pomáhám já Bahn.“ Vždyť.iBožský Spamtel
sám se vyslovil, že co bližnímu činíme, jemu.
Iamému jeme učinili. Za služby své ale
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? nožádejme odměny ani díků, ba. radujme se
Spíše, dostane-li so nám za ně pohrdání &

. výčitek, nur-„botldvojnásobná je potom naše
.I : zásluha.
Š (Sv. Alfou. Tamtéž,)

?

v

I

\

Nábuinn valu—hmm

Ěožiši mů_', 'učíň, ab oh žil jen lásce Tvé. M. a, v h ině smrtí ych & radostí život.
12!— svůj Ti ? oběť; přinesl.
z! (Sv- Alfons- 'l'amtéžJ

íme tn. Sv. Ezechiela.

' ' ijlqršim skutkemlásky jest koňmi pro duševní blahuNižného,

(SV- Alfons. Nav- Krist)

. 3:31:50 vznešenojši "jest dušo než tělo. tak' mnohem milojšími jsou Bohu skutky
milmrdonství duchovního nož tělesného. Du— [
chovní skutky milosrdenství lze konatí poprvé '
na omanutim hříšníka.. Edo hříšníka zachová, |
nejen jeho zachrání, nýbrž i sebe, nehoř-Bůh '
odpustí mu Podle 310? SW.Jakuba,? vzhledem
k tomuto mllosrdenstvi všecky hříchy jeho.
„Kdo odvrátí hříšníka od bludu cesty jeho,
vybvobndi duši jeho od smrti &přikryje množ
ství hřichův? [U sva J ak. 5. 20.1 Proti tomu
di zase sm Augustin, že kdo vidí bližnihm.
jenž ? záhubu spěchá třeba. hněvem & zlo—
řečenim proti bratru svému. & nepomůžou-lí
jomu1 sám mlčonim hůře činí než ton, kdo

==?--=—

-____.*_

zur—===—-—
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' **ww |.,_._„Ě
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taje. Tu nelze ae omlouvati, že. bychom snad
nedovedli napomenoutí bližního—1neboť ktomu
dle výroku sv. Jana. Ziatoúwtého net'í'ebmnnu
drosti, ale lásky. Užijaš—linapomenutí v čas
přiměřený. s láskou &.mirnnstí, veliký užitek
&ůsobiš. Jsi-li představeným, káže ti úřad,
a ys napomennl, & nejeví—li,káže ti láska.;
arci možná.-li ti domů—„tive výsledek. Nebyla
by krutostí viděti slepce na, kraji pmpastí
& nazachrániti ho? Mnohem krutě-jší však je
pohodlnost, kteráž zabraňuje nám příspětí
duši bližního, jež vrhá. se ve. věčnou aáhubu.
Sv. Filip. Neri říkával, ža běží—li() přispění.
bližnímu, zvláště ve věcech duchovních. do
voluje Bůh, abychom přerušili i modlitbu,
třeba-lí rychlé pomoci, Sv. Gertruda. chtěla.
kdysi na modlitbě setrvati, když se ji na
skytla. příležitom! vykonati milosrclnů skutek.
A 1.15,m pravil k ni Pán: „ch Gen-„mag,

čeho si přeješ; geh sloužil já. volněaneboby mně ?“ A sv. _ehoř napomíná: „Chcete-Li
k Bohu přijiti, hleďue, abyste nepřišli sami.
A. proto, Boha.-li miluješ, péči měj, aby i jiní
k lásce jeho drmpělí, známí & příbuzní tvoji,
všickni, & nimiž se atýkáš.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Nábožné vzdal-::N i.

Kika Ježíši můj, abychTěmiloval;ano,(. ' nežádám si íiného, než abych Tě miloval.
(SV..Alfons. Tanita)
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Dn" „' Sv. Lva pap.

Především třeba ale póma'hb' bližnímu modlitbou—
ESV-Alfons. Nev. Krist,)

Mnozí bohoslovci tvrdí., že slovo. Pána.Ježíše „Amr-n pravím vám, budete-lí
zač prolei 015ch ve jménu mém1 dát vám,“
(u sv. Jana. 16. 23) neplatijodinó modlíoímu
se, nýbrž i těm, za které se modlí, ač-li tim

sami zjemýohošřekážek nekladou. Protož neopnmiň yh m lihbáoh, při díkučiněni po sv.
—přijim£m1.při návštěvě evátooti Oltářní ne
mpomeň dvopomčovntiBohu hřišniky, nevěra,.
kacíře &jiné. kdož bez Boha žiji Pán Ježiš
pravil kdysi k ctihodné sestře Semňně 2 Co
pri: „Pomoz mí. 1,1ooro.modlitbou svou za—
ohrůniti duše “ A jindy ku sv. Magdaleně
z Pazzis : „Nevidíš—liMagdalena, kolik křesťanů
úpí ve vazbě ďáblové? Nepomohou—lijim
moji vyvolení modlitbami, zahynou.“

Zvláště ale třeba. pěstovati modlitbu za
duše v očiatoi. Ronit to zajisté jen radou,
nýbrž vedle. slov němého spisovatele po
vinnosti lásky křesťanské, abychom se za
duše ? očistci modlili. Sv. Tomáš uči, že
láska naše zahrnovati má. nejen všecky živé
bližnh ale ity, kdož ? milosti Boží zemřeli.
Jsme—lipovinni Pomáhati bližnímu na. světě,
tím více zavazuje nás láska k bližnímu po—
máhali cinšim mare.řolých1 kteréž ve vězení
očistoovém mnohem více? trpí než jsou nej“
větši muka. na světě, a tím více pomoci naší
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potřebuji, že sobě pomoci nemohou. Přede
vším obětujme za ně všecky mše svatá, kte
rým obou-jeme,neboůjsan nejmocnější omůu
kou duším ? očistci. A duše 1; to, ač.'olí ve
vězení, projevi mím vděk svů; tím, že hoj
nýůh milostí vyprosi nám na obu již nyní
a. zvláště pak, až budou v nebi [: svého
Otce.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Núbuům—\zdra'hmm.

ežíši můj, nezancch mna mně samémm
sice stanu se Tn 2.3.33nevěrným.

(Sv. Alfons. Tmaň.)

ilu- ]:_:_SV. Iulia

NeWichl-m jis! cm:! Miky “římská každému, kdo
chce býti svatým—

—[Sv.Alfons. New. Kr.-ist.)

W eimém cvičíme se v lásce k těm, kdož.
. 7 jsou nám odporu “mi. Mnanhjrříkává si:
jsem ochotným všem, teří !askavě se mnou
zacházejí, nevděku však snésbi nemohu. Ježíš
Kristus ale dí, že i pohané jsou vděčnými
těm, kdož jím dobře činí; ctnosť křesťana. ale
v tom, “vrcholí, že dobrého přeje &. dobře
činí těm? kteří jej naném'riěji a. jej proná
sledují. Jako my odvracujeme se od člo
věka. nám protivnéhq mk odvrací ae od
nás Spasitel. Probe snižuje-li tě kdo, pracuje—
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lí rotí tobě, kazi-li sami idobré jméno tvé,
ne hej toho, ale hleď, abys noprojovil ani
nejmenšího odporu nebo chladnu-Jací;promluv
přívětivě, když se ti příležitost naskytne, &
odvrací-li se od tebe? řadojdíž ji pozdravem
&.mir-ností. Jednání taťové nesnižujo, nýbrž
ctí tebe &.libi se Bohu. Neříkej, žaby neměl
nikdo práva ku křiv-miěna, tobě páchané, nýbrž
jedinou pohnutka-m. rozhodující budiz tí cvi—
čeni se *: láSce, abys se Pánu Bohu zalíbil
ikdybys snad při tom zármutkom zemřel.

Ublížíl—lí ti :“de opravdově, pomstí sa
ale tak, jak mstívalí se svatí a.světice. kteří
láskou, dobrot-i ' 'mi slovy & dobrodínimi od

lámali uopřáte ům wým. Sv. Baptism z
amna. ze řádu sv. Františka. pravila kdysi:

Bych mrtvá budit-,i dovedla., nebyla. bych tak
jista láskou noži, jakokdy ráda. zlé člobrým
odpláoím. (Sv. Alfons. Tomáš.)

]ábotne videa—Innu.

!ej mi sály, Ježíši můj, abych všaekoai odložil, co se Tobě nelibi & všocko
přijal, co se sehnali—acemé proniví.

(Sv. Alfons. Tamtéá.)

Duo 113-Sv. Harmenegilda.

Kdo proiivníkn sněmu tzřdgwtarněřlz'rjistého dojde ndpušťční
o Bohu, kterýž dať.-odp—usm :: bude vám odpuštěno.

(Sv. Alfons. Nav. Krist)

v. Kateřina Senenská posluhovalapo co
. ..“log nemoc pani, která jí byla harte—buěpo

g—Qx ._. . . . 8 _le'g CLJ-J' " ....

.4_——=4._.——

&
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mluvila.. Sv. Achim prodal všechen svůj ma.
jatek, aby pomohl člověku.,kterýž ho odohrá
"měna oloupil. Sv. Ambrož vykázal vrahovi.
'oorý životu jeho úklady sbrojil, roční plat.,

abymohl slušně žití Veumztan,místodržitel bos
káoský, dal sv. biskupovi Snbinovi obě ruce
usoknoutí; brzy naonemocněv těžkou choro
bou oční žádal o ék. Světoo navedl *:modlitbě
krváoejioi ještě rámě &paže nav mistodržitali
vyprosil mu zdravi, ale i spásu clnš'e, nebot
muž přomýšlejo o této věci obrátil se ačinil

okámi P. Sogneri vypravuie o jedné matce,
baráž vraha jediného Syna svého, když se

do domu jejího utekl, před stráži zapřeln &.
konečně k němu pravila.: Poněvadž nemám
5.93žádného syna, nastoupili by místo jeho
1dědictví, ale rchniž, neboť zde nejsi jistým
K takovým Přišlimdům odpoví ano-J někdo. že
byli to sami svatí, my že však podobného
nedokážeme, nač ale místo umo odpovídá. sám
sv. Ambrož “I'—lm:Jari-li sláb, modlí se; modliš
li se, j'eot Bůh silou Tvou. Spasitel prnmluvil
kdysi k blahoslavené AndÉle z Foligno: Nej
jistěiši zárukou má lásky ]: slohům mýmjest
jejich láska ku protivníkům. Nemůžeš—linic:
jiného pro ně učiniti, modlí so, & ustavičně
poroučej je Pánu Bohu. Blahoslavená Johana
z Kříže modlila se stále za nepřátel své,
pročež. řikávaly si Sestry, že chce—lí]: 0. aby
se. matka Johann má modlila, nejlépe toho
dosáhne, urazí-li _)1 'ňme totéž, adobudamo
si lásky Ježíšovy i odpuštění hříchů.

(Br Alfons. Tamtam
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lábuim— rulrvhnuti.

Maria, matka a naděje má, vypros mi
.— _'-milost, abych Bohu věrným zůstal a
tak jsi miloval. jak toho dobu—amu svojí sm.—
sluhuje. '

(Sv. Alfons. Tamtém

1m——H+ Sv. Tibumia.

Maria Panna neměla mim větší látky širnjevíti. než kdypro spásu není:“na smrt" vydala yun svého
(Sv. Alfons. Chvály marinnaké.)

_ do Boha miluje—„ miluje i bližního, &.
» poněvadž nebylo Wara.1 který by Bohu.

tak vřele byl miloval jako María, dosáhla
jistě i láska. ieji k bližnímu stupně neijš
šlho. Dokudnazemi dlela pomáhala. bližnímu
? potřebách jeho dříve ještě, než b la požá—
dána., jak svědčí o tom událost v lžam li
lejské. A zdaž mohla. prokázal-& nám linky
větší, než že na.smrť vydala. Syna svého

ro naš—aspasenÍP'f'Wyni ale v nebi láska-jeji
:. mám jen ještě Var-rostla.,nebo poznala doko—
naleji bídu našii naše potřeby. Oheň jest.podle
slov zbožného s isavatale odznakem lásky.
Jako oheň hořemkdy neodpočine, n 'brž stále
se pc.hybqje & stále ůsobl, tak i áska, jeli
pravou. nezůstává kli nou &v nitru uzavřenou,
nýbrž jevi jsouc-nost svou skutky aúiíúnkem.
Proto ani mateřská láska Mariina. nezůstává
nečinnom NikolilLáska. mateřská budi péči
mateřskou a. tato jeví se ve skutcích, María.
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činí ro nás více., než učiniti může matka
která ali ro miláčka srdce svého; živi nás:
mlékem mi osti Božích, přikrývá nás v nebez
pečí mateřským pláštěm svým; zastává. při
naši před věčným soudcem a vede nás cestou
ctnosti k věčnému dědictví, kteréž dobyl nást:
božský Syn jeji zásluhami svými.

[Sv- Alfons. Tmaň.)

Náhoiuc— vmim-hnuti.

na. Maria folií—aj,af často volám jménuTvoje s áskou a důvěrou!
[Sm Alfons. 'I'amlčž.)

I'ma 1-3 Sv. Teodora.

Maria jest naději vše—ch.
($“ Alfons. Chi. mu.)

K dybychom směli časemnahlédnouti \: ta.' ' jemstvi Prozřetalnnshi Boží, s třili by—
chom množství dobrodiní který:: se nám
dostalo v příčině spásy našijan na. přímluvu
Matky Boží Panny Marie. Vžd' omnohých
již svědčí i dějiny. Vickni svah, kteřivdobě
oamuácti set, let církev Kristovu oslavili, dě
kuji m. spásu svou po Bubu naivice přímluvě
nejwětějši Rodi-šikyBoží. Čí inám samým ne
dostalo aaa—jižpřamnohých milosti skrze Marii?
A kolik lze nám jich ještě doufati do budouc—
nosti! „Poznávejmežf di sv, Bernard, „že je
v nás naděje, nebo milost jen od té nám přišla.
kteráž láskou oplývajíc, vzata byla na nebe.
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J est ona zahradou svaté rozkoše, kterou nejen
větřík od jihu jdoucí ovanul, nýbrž kterou
pronikl dech Boží, aby proudem vytiskla jeji
vůně balzamová„ spasné účinky to milosti,
a. po celém okrsku se rozh'la.

Vidouco ala mateřskou lásku Mariino
1: činností neustálé, spasení našemu pomáha
jící, &.vědouoe. žn nám je prnmonem hojného

oželmání, hloďmož ilásku. svojí skutky pro—
lovovati. Piňmež svědomitě povinnosti zdůr
ných dětí, uctivajíco denně matku.svou vděčnou
pobožnosti; počujmež i o to, abychom šířili
úctu jeji i u jiných; zejména. však toho dbej
me, abychom napodobením otoceni jejich

“hodnými byli syny :: dcerami královny uo—
beské.

&Sv. Alfons-. Tamtéž).

Já.—oheudwhnun.

's. Matko dobrotivá, přispňj mi, neopust» mne. ale pros za mno Syna svého!
[_ST. Alfons. Tmubéijjn

;

huc U.). SV. Kalixta.

Poněvadž Spasitel wúšwróičmo milosrdenství SEMA dau
fq'me důvěrně !: spasení Své, pokud pomáháme trpícím

duším o oči:-ici, miláčkúm Božím.
(Sv. Alfons. Pobožnnat 1: dní! v ml)

Éra—mil jsem, že sluší. ono, ža povinností
tk' jest křesťana, pomáhati duším s; očistci,
žádát toho láska. k bližnímu, neboť duše ty,

——l.—_

—_——-—-———____—_,___—.
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di sv. Augustin, ačkoli vyšly zatohoto světa..
noieou vyloučeny z obcování svatých. Ajaká
a_sijest tíseň svatých těchto zaiatců? Svatý
Tomáš uči, že trýzněny jsou ohněm tímtéž,
jaký.-ž v pekle plápolá. “Toť muka, smyslná;
mimo to ale převeliká jsou muka jejich že
nelze jím patI-iti na Boha, jehož nada všooko
miluji. Rozňaty láskOu k Bohu přirozenou i
nadpřirozenou, citi neodolatelnon touhu spo
iiti se s nejvzno'šonějšim snatkom svým, jehož
ale nelze jim dosíci Pro chyby neodpykané,
&.vědomi toto půsoln jím bolost tak hořkou,
že by možná bylo, každým okamžikem by
bolesti zemřely. Tato odloučouosů od Boha,
iest podle výroku asn Jana Zlatoústého treo
tem nevýslovně krutějšim než muka smyslů,
a proto volily by duše v očísWi jiná. všecka.
muka rády, lon kdyby nebyly zbaveny apo

Ěni s Bohem, po kterém stálo vzdyohají.iviš Ie Chartroux vypravili-en, jak m'a-žjeden.
vzkřisený na přímluvu sv. Jeronýma prohlá—
sil sv. Uyrílu J omsalémskému, že proti nej
lehčímu trestu v očistci jsou všecka. trápení
světská oddochem & rozkoší.

(SV. Alfons. TamtéčJ

Sibotnn udwhnuri.

of? miluj se nade mnou, Božo :_můj,a smiluj
) se také nad dušemi spravedlivých, kte

réž v očistci úpí.
(Sv. mom hm též.)
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Mn— ?T. 'Sv. Rudolfa.

Julián Saul na prosby lidu daroval Jonathanooi život,
tím.spíše Bůh mdepře :pamd duši služebníka_méka.

:a uéůožprosí duše : nauce WČOIGRĚ.
(Sv. Alfons. Poboinost k dnů. ': ně.)

a' v. Bonaventura dí, že dušo »: očistci tak
'BLD“ jsou všeho zbaveny, že. jim nezbývá

srostředku, kterým by zadost učinily za svůjluh. Bratru sakristánovi ze řádu Cisteroíáků
zjovíl se kdysi mnich téhož řádu odsouzený
v očiotci a_prosil jaj gmině, aby mu pomohl
modlitbou svou, jelikož on sám ničeho pro
sebe činiti nemůže. Církev svatá proto věrně
přispívá zemřelým modlitbami &.nom'm, bylo-li
by možná uaříni někomu hříchu, kdo by
aspoň modlit ou nn.-hleděl přispětí ubohým
věaňům těmto. Nedostači li Vůli naši vědomi
jejich nezměrné bídy, muže povzbuzuj nás
aspoň žádost, obyt.—„hamse zalibili Ježíši
Kristu omáhajioe zutrpení duším, kteréjsou
mu dra é. Pamatujme také: že velik rvoh si
dobýváme xásluh prokazujíco milnsnšonství
duším svatým. kteréž neznají neudělal, „a
dobře uznávají-. .veliké služby naše, kdy
modlitbami ukráéíljeme jejich muka, & ry
chleji pomáháme _jim do slávy Boží. Noni

goohyby, že vešedše do nebe neustanon oroovati za nás. A slíbil-li Hospodin milosr
denství své mílmrduým, můžeme zajisté s
největší důvěrou očekávati milosrdenství

___. .—_———_.——-v—_-=*
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n spaaení své, pomáháme-li pilně duším
v očistci.

(Sv. Alfons. Tamtéž)
Nikolu "datumu.

Í ? IŠaría, matkq &jediná. naděje duší voči
„ a » shai, oro—dm za ně.

(Sv. Alfong Tamtam

D““ “*-Sv. Vernera.

Pro tankování pokazit (: kidy musi-meobětovali osobni
sáj'm.

(SY. Mfůns. Nov. Kristu.)

Když svaatý Ř-shoř Naaiauský ZPÚZÚFDthÍ,ža jeho spolubiskupm'é nesmmými býti
počinajL poněvadž jedna. část ]iuh jej zvoliti
chtěla za. patriarchu cařihrmdského, iiná ale
tomu odpírala, pravil: Žádám si, míli bratří.
abyste zůstali svar-nými; &prom biskupství
Svéhů mileráxl se odříkám, jest-li toho 11zacho
vání vaši jednomyslnnstí třaba. A tak také
učinil; sřekl se biskupské hodnosti \? Caři
hradě a stal se poustevnikem. Go máme tedy
činiti, abychom se všemi v lásce a. BVDTHÚHLÍ
žili? Číňmež, čemu málo slovy učí svatý
apoštol: „Uhlem-tese jako vyvolení Boží . . .
v srdečné milosrdenství“ (hu Koloss. 3. 12.)
Praví: „Oblecte ar -— v lásku! Všechy
skutky tvoje buďtež řízen *láskou, zahaleny
láskou. Dále praví: „Ob Gate se v srdečné
milo-srdenst.vi“, t. j. pral-zazní všem srdečnou

.. -*.—__.—
O'?
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lásku. Kde není lásky, tam není shromážděné
mysli, tam není pokoje, tam není Boha. Svatý
J an Klimak vypravuje oznameuitěm klášteře
blíž města. Alexandria, iehnž obyvatelé paží
vali nebeského míru, poněvadž všichni ve
svaté: lásca upřímně si oddáni byli. Když
jeden do jiného si stěžm'al, smířil je pouhým
pokynut-ím tem kdo první nula—'! jezilch
zpcmm-nval.Svatý Augustin praví: Púznrujnš
li, že vněkterém denně kameny idřívi dobře
pohmmmlě drží., můžeš bezpečně do něho
vstoupiti, &nemusíš se bábi, že:na tebe spadne;
seznáš—Ií ale. že- sa audi od vazby dřevěné
oddělují, vzdal se, a ani krokem práh napře
kračuj.

(Sv. Alfuna Tammi)

Nábuiur Fldrn'huutl.

_ . .Bnže lásky, daruj mi lásku svou! 0
- hvíaria.,Matko Pána.máhommdqjmmne

u Pána J ežiše!
(Š'-'. Alfons. Tanah-čt.)

Une—154.Sv. Krasnence.

Kdo chyby mého bližního mášeti nechce, nikdy pravě
lásky míli nebudu.

(Sv. Alf—uns. Ham Eliza.)

XXI—rice lásky více váži než sto tmkařů

U dobrých důvodů, pravi kardinál Bellar— *min. A. svatý Jiljí di: „Kdo povolí, ten ví—

tězi“, ve ctnosti totiž &.zachová si pokoj, '
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který za. více»stoji než býti ve cti & míti
za, pravdm Prom také praví s vatý Efrém,
ža aby pokoj zachoval, ? hádkách vždycky
povolil. Podobně i svatý Josef Kalasauskjr
napomínů: *„Kde chceš míti pokůi, neodporuj“

Leží-li t-i vůbec prokazování lásky na.
srdci, chovej se ku všem lidem bez rozdílu
přívětivě &.tiše. Tichost nazývá se ctnosti
beránčí. Ona je zamilovauou ctnosti J ežiše
Krista., který si proto dal říkati Beránek
Budiž tichým 1: slově i skutku lm všem,
nejen k vrchním, ale kn všem. zejména ale
k těm kdož. tě urazili nebo proti kterým
máš přirůzeuý odpor, poněvadž. jsou v obco
vání usa—zdvořilíanebo zaprakámná. dobrodiní
nevděčni. Láska trpěliva jest, všecko snáší.
Kdo tedy chyby svého bližního suášeti nechce.
nebude míti nikdy pravé lásky. Na. světě
tamto není žádné? ani té nejochotnějši duše,
aby neměla svých chyb.

(Sv. Mňam. Tamtéž)

Nábožn-"linkami.

„&; nejsvětější Panno, kterou Bůh tolik mi
„ ]uje, žeti žáxlnéňrnab neode-přa,vymozmi tu milosh. abych o ní dy více neurazíl,
ale z malého srdce miloval.

(Sv. Alfons, Tamtéž)

“$<-Í!



Uru “JUSv. Sulpice.

Pokleří, jak trpělivě snáší mm.; uzpůsoby dítek-mých.
:: proč? poněvadž je mšťnje!

(Sv. Miou Nev. Erin-..)

|

\

i

\ .. » ohk t) maš chyb! Aprece mžsdaš, aby

|

' jiní byli Ii tobě laskavým shovíva
výmí. Prom třeba. i mbč kjiuým býti 15.5le—
vým, & nednkouaiosti jejich almvivnvě & m'—
l'rělívě,snášeti jak sv. apoštol napumínín: „Jeden
druhého břemena. nesta“ (Ku Galan 6. 2)
I ty musíš ukazovati, mladi bližního láskou
svatou miluješ, nebo Iáska'nadpřimzená mus—i

„ býti mnohem silnější, než přirozená,. S jakou
\ láskou a tnaňlivosbi snášel Božský Míst.? po
l celý pozemský živců. svůj hrubé. mravy anu
* drjkonalustá svých učenikůl— & jakou láskou
\ snášel Jidáše, kterému až i nohy umyl, aby
\ srdcem jaho pohnul! Ale proč mluvím ojiných.
L' když mohu poukázati Jen k tobě samé? S

' jakou trgůlivostí snášel Pán také tebe až na.tuto hm "na! A ty bys nechtěl blížnich svých
l snáška-ti? Lékař nenávidí nemocí ale miluje

nemncného; tak třeba. i tuba máš-Ii lásku,
.. nenávidět-i chyb, ale milovati eby—hující. 3.15

co mám činiti. Lážeš se, když mám proti Lo—
muto bližnímu přimzenou nechuť; net—ronfám
si s ním ohcombi! Na. to odpovídám: Měj
více horlivosti alásky &,všecka nechuť. zmizi.

(Sv. Alfons. Tmmúžg
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Iihnhó vzdnhnuh.
Ě. '"Íůj Jeziái, udál mi siiy, abych všecko

k Odlůžil. cn se Ti nelibi avše přijímal,
co má sebeláace na odpor jest.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

VIm— 21 . Sv. Anselma.

Odpom'š-H na tina-morařeč Hoshi, kterak udoůr'iř?
(Sv. Ali—bme—NEWĚ-Etů mi.-m;.

řade-vším pi'emúhej lměv svůj ze vší
. . síly své, při každé příležitosti var-ujse

urážlivých slov, aještě vícejednáni nadutého,
úsečnéhn, nebo každé tvrdé chováni více
uráží než islova. urážli'vú. Nevážn'é-li kdo
na tebe promluviL ames to z. lásky k Pánu
Ježíši, který 2 lásky k tobě mnohem hnrších
pohaněni snášel. Kdykoli někdo eesti-'eMarii
z Nanebavatoupcní ublížil, šla. ihned před
nejsvětější Svátost & řekla: „Milý Ženmhu,
přmáším Ti tento malý dárek: přijmi ho, &.
odp-113%tě, která mna urazila“ Proč také tak
nečiniš? Musíme se naučiú všecko anésti,
abychcnmlasky neporušili. P. Alvarez tvrdí.
že. ctnost člověka slabá. jest, pokud jí neu
svědčíltim, že s atné sním zacházení snášel;
nebo takto se u áže, kdo lásku má,. Mluví-li
na tě někdo ? rozčilení, uráží-Ji tě, neb bi
výčitky činí, odpověz & tichosti, &.uvidíš. že
ae utiši. „Odpověď jemná skrocnja hněv.“

“*.—L—J;Y
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(Přisl. 15. l,) Sv. Jan Zlatoúsbý pravi: „Oheň
neuhasi se ohněm, ani hněv hněvem“ Odpu
věz & tichosti &.oheň hněvu bude. udušen.
Sofroaius vypravuje příklad: Dva mniši zbiau—
dili a cesty & zaběhii do obíií na. poli. Když
je hlidač pole uviděl. zasypal je hanlivýmí
slovy. Z počátku mniši mlčeli, když ale vi
děli, že se sedlák stává. pnráď divočejším &.
zuřivějšim, řekli: „Braun, trhybšH ísnw, od
pusť,nám z lásky k Pánu Ježíšil“ Tato pn
komá, odpověď tak veliae mužem tim otřšmla,
že je pro své urážky za 0-1 ušbění prosil.
amo rozlitostniv se svět. opustílpa do kláštera
vstoupil.

(Sv. Alfons. Tammi)

Flhn'knó udorhmm.

můj ukřižovanýJežíši, ktarýž jsi muk.! »-bolesti a potu )? pro mne snášel, smi
luí se nade mnou! 'aria., Matko má„ přispě,
mí omdovánim svým!

(Sv. Alfons. Tamat)

nn.... 22, Sv. Satan-a & Kaja.

Kdo se odevzdává hněvu, mini ai na koně nakromaáho.
(Bv. Albus. Nes-.Krist)

_. * ěkdy se ti zdá. slušuo, ano Ěotřebno, *
' “.“. abys nadumst někoho tvrdou odpovědi ,

odbyl, zvláštjsi—lipředstaveným non povinně L
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ti úcty neprokázal. Ala nenech se uvésti;
nebo věz, že ihned na mmm, ale vášeň slova.
ti 1: ústa. klást-„i bude. Neodpírám, že dle
slova dovoleno jest, abys se někdy rozhorlil:
ale jen tehdá. se smíš rozhorliti, když se při
tam žádné chyby nedopustiš, 'ak praví žul
mista Pánů: „Hněvejte se, ana řešte“ (Žalm
4. i).) Ala velmi těžko nám přicháaí, abychom
se dle rady té. také zachov avan. Kdo se ode
vzdává. hněvu, sadů na koně nezkroce-něho,
žádné úmiy nenásladujicihů, & nikdy tedy
neví, kam on ho zmese. Proto poučuje sv.
František tinleský valmi moudře, že máme
hnutí hněvu., třeba. spru.vedlivého, vždy na
uzdě držeti, „Lépe jasů, píše—světec když se:
o tobě říká., že se nikdy nerozlm-ěváš, než
kdyby se říkalo, že tvůj hněv jean s naved
livýf Sv. Augusutín praví: Weida-li něv do
duše„ velmi těžko jest, ho odtud opět vy
pudíti: prom hned když vzniká., dvěří před
ním nami-ití máme. Když mudrc Agripinus
své jmění ztratil, ipravil: „Třebajsem ztratil
majetek svůj, nechci řece zbran-itípokoj svůj .“
A tak říkej i ty, ]; yž nějaké příkoří trpíš.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

luhu-“ma' mein—hnuti.

„%,-' můj Bože, nahled? na, mé hříchy, ale na„_ Ježíše Krista, který pro spasení mé
„ život ayůj za. mne obětoval!
' (Sv. Alfons. Tuum,)

L_„_
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íz-ua 23. Sv. Vojtěcha.

Vášeň zastíní oko jako závoj, který mim vadí, že prané
od nepravého ruze-znaci nemůžeme.

(SY. AlfůnS. Nev. Erin.-]

3 v. Augustin praví: „Kdo Se hněvá pro" urážky. mstí se snhě samému.“ ančilemi
vždy ŠŘUÚÍ, i při chybách: km?—rýchjsme se '
nými dupnst-ilí; nebot praví svatý Alois: !

\ \ Džabal vždy něčeho lzlm'í ve vodě zkalané,
., t—.j v duši ywbmlřcné. Í
' ? Pravil jsem, že máš k urážlivé neb hně— :

vivé Věci mip-uvídábi s tichosti; nyní ale !

|
pra1vim: Pnúituješ—liale v takových případech
nepokoje & rozechvění, lépe učiniš, když
lrůmlčíš; nebo jinak budou se ti pm Váša-Ji
všechna slava tvá.zdmi pravými &mmm-nými,
která. ale1 m'a rozčileni pomine, budeš Sám
musili za zcela převrácená uznaní. Swat-ý
Bernard praví : Oko hněvam zatomuěué pravdy
nepoznává Jestliže té kdo urazil &věc rozvá
živÝm odpuštění tě prush nebudíž nevlídný .„
& nemluv tvrdě, ani &očima odvráconýma,
neboť. takto bys lásku velice urazil &bližního
ještě více pohoršil.

Vyjdi mu s upřímnou láskou "srstí-ic,vlídně
joj přijmí & k vlastní chybě se přiznávej.

(Sv.!Alfons. Tamtéž)



Hahn! né Tilih'l'hulit.

(lp—ust mi, Ježíši můj, &.uděl mi sily,
'- *-vabych miloval ty, -a. dobře činil těm,
kteří mne urážejí!

IZSv.Alfons. Tamtam

“"" “fi-Sw. liři.

Syncičkavé moří, nem-ílujmcž slovem dně jazykem, ale akut
kem a pravdou.

[Uvidí uv. Alfons v Rev. Krismi

S zim-li jsi se ale prav-inu &.bližního ura—' ' "mil,Snaž aebez prodlení všemožně jej udo
břiti, asrdci jeho všelikou rozhořčenost robi
sobě odnití. StB:-mara praví: Jediné po ora
napraví za,—aeuraženou lásku. Učiň tak co
nejdříve můžeš a přemáhej vši moci vnitřní
odpor; nebo čím déle budeš otálet; tím více
se vnitřní odpor zmůže, až 39 ani 1; od ro—
seni ani !: napravení chyb neudho láš.
Znáš výrok Páně: „Obětuieš—i dar svůj na
oltář, [t-.j. chceš-lí slyšetri mši svatou nebo
přistoupiti kustolu Páně) anu sorozpnmeneš,
že bratr tvůj má něco proti tobě: nechej tu
daru své—hopřed oltářem, &.jdi prve smířit
se s bratrem svým, & potom příjdu, obětmi
dar svůj.“ (U sv. Mah 5. 23. 245) Ostatně se
takto okořnvabi nemáš-„jestliže můžeš před
zvídatt, že by se bližní znovu popudil. Tu
třeba Li vyčkati doby přihodnějši anebo ji
ného ';)OŽŠLIRĚÍ.,aby tě s umžmým smířil;

9
ř _.v ___—___________ .
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mezi tím ale dávej uraženému na. jevo důka
zy pozornosti a. vážnosti.

\ŠT. Alfons. Tamtéž,;

HW “dn—hnuti. _

't*ů.“o-si1ujmne1 o Pane Ježíši Krista! S po
- " mocí Tvou činím pevně předsevzetí &
mám naději, že vše dokonána.

45V. Alfons. 'l'amtéžJ

Dne 25.35: Marka evang.

Milujete-Ii Boka. sháníte všecky &'milování Bob: :a sebou.
(Ze “. Auguntina uvidi ". 3317011st

É'lmžná duše může rozmluvamisvýmíi* dobrými příklady celý svůj dům po
světiti, koná-li pobožnosti své zároveň s tím
úm Halem,aby i jin 'ch k následování svého
při ladu pohnula. oměj při tom žádných
nepravých úzkosti svědomí, jakoby bo mar
m'vosf. byla; nebo taková. cvičeni, která. ni
čeho zvláštního do sebe nemaji, maji býti
konána také s tim úmyslem, aby sa jiným
dostalo dobrého příkladu, kterým by k Bohu
více. byli přitaženi. „Tak svět světlo vaše.

řad lidmi, at vidi skucky vaše dobré a ve
Febi Otce vašeho, jenž jest \“nebosichý' pravi
Pán Ježiš (u sv. Mat. 5. 16.3 Jsi-lí tedy pro
dobrý příklad jiným mábožnjirm1 umrtveným
& 1: zachovávání povinností věrným, nejsou

i
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30 5kntky_ umrnivlooti1 ale lásky, které jsou.
velice příjemné Bohu. 

(Sv. Mfons. Tamtéž.)

nwm tahali—HII.

Maria,která se Matkou vytrvalostinazý
a -.—-:“.-vúš,skrza kterou veliká. tato milost nám
udílena. bývá: K Tobě soutilzám, Tobe.sa.vy
trvalost prosim. skrze prostřednictví Tvé ji od
Boha a plnou jistot-ou očekávám.

(Sv Alfons Tamtéž)

Dne 26. Sv. Kleta.

:) jak vniiýmí jsou Jašíši Krig—tumodlitby věrných Jdm,
Har-é & Nám“ :a „mušky vysýlajš.

(Sv. Alfons. Nev. Kriatj

31mm Magdalena z Panis napomílmlaJ klášterním: své: „Milé sestry! Bůh neod
lou'čil nás od svého jen prom, abychmu pro
shellu dobře činily, ale abychom se také
o spasení hříšníků přičiňovaly. Bude nám
iodmu počet „klásti ze mnohých duši zahy
nulýuh; nebo kdyb chom iioh byly hodně
Bohu poranil-oly. ne; 313 by snad završeny
bývaly“ Proto dočítáme se také ? životopíle
jejim, že nenechala žádné hodiny minout-i,
V které by se nebyla, ze. hříšniky modlila.
Jiná veliká; sháelmwe Boží, sestra. Stefana
ze SOU—CÍDO,konalapo čtyřicet let. tuhé ekutky
kající, které vesmes za křižníky obětavmla.

_.a
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O jak mnohé duše bývaii óbráceny na tak
kázaními kněží, “ako spíše modlitbami osob
řeholních. Kazateíli jednomu bylo 'adnou zje
veno, že úspěchů svých nemá bold: přičitati
svým kázanim jako modlitbám bratu, který
mu poslnhm'al. Nemáš se ale modliti toliko za,
hřišniky, ale také za kněze, aby se s mvou
horlivosti o spasení duši přičiňovali. „ atdý
'esfs povinen blížuihn od záhuby vysvobodin,
dyž to V jehla mocí jest; nebo [zaručí]Bůh,

aby každý měl péčí :) bližního svého.“ [Six-.
1'I. 123

(Sv.!alfons. Tmaň.)

Nábožné vaznice-hnuti.

JSI. Ježíši, “děl mi SVÉBožské 15.5qu abych* pro zalíbení Tvé žíI &pro Tebe bližního
miloval!

(Sv- Alfons. Tami-ž-)

| vm—37.513. lamelava.

Nemoc jest jako :inšeřmi kám, na kterém zjevným x_e
stana amýšťmi každáčo, zdali data nebo olova se podoba.

[Si'- Alfůtls. Nev. Erin-)

Někteří lidé jsou dobmmyslni, vládní k“ “ “jiným, trpělwi & zbožní, dokavml jsou
zdrávi, rozsnůňouiii ae však, dopouštěií se.tiai
ce chyb & nedaji se utěšit-i. Stinnou se netr
pělivými ku všem líc em ano i k těm, kteří.
jim !. lásky ku pomocí spěchají; žaluzií na

'.——__
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každé nepohodlí, na každého, kdo se jím
přiblíží. Stěžuii si vlo lékaře„ dn domácích
i epatrovuihů, jakoby jich sanadbávali & s
dasmmk jich neošetřovali. Tu se ukazuje,
že. domnělé zlato jen olovem jean „Ale, milýr
otřese1slyším tu mnohého namitati, trpím tak
mnoho, a. nemám si ani zastaral—znamua onom
promluviti? Čí jest to láska kbližnímn, když
noehávaji mne samotná, na. loži &, na mne
zapam'inaji ?“ Ubohá. duše! lituji tě, na proto,
ža máš těla churavé, ale že máš tak málo
trpělivosti, & tak málo lásky! Proč žaluješ
na. toho neb onoho? Běduj nad sebou samým,
že tak málo Ježíše Krista miluješ & proto
tak malé trpělivoati máš. Že na.tebe zapomí
nají? Proč nevzpomínáš ty na. Ježíše Krisna.,
kterýž ode všech Opuštěný z lásky k tobě
na.kříži umírá. Proto chceš-li se Bohu v pravdě
libiti & iinjfm dobrý příklad dávati. příjimai
všeliké nemoce, které ti Pán sešla, s trpělivosti.

(Sm Alfons. Tamtéž-.)

"zbožné-ruin-Iman

'%_ Jťžíši můj, Tys ukázal, jak velice mí: lujaš duši mou &já. bych neměl mílo
vatí Taba & zachovávali přikázání Tvých?
O Maja, matku má. pomoz mi, abych předá
sevzeti svému dust-M.

1.»

(SY. Alfons. Tamtéž)
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Du.. ang- Vitalita,

Ranieri: daňřc, že bude ti přímá účty Boku kids—ti,„“.-mea
tmm tsi—mmkám: povolí a :lořddy se :abnízdi.

(Bv. Alfuns. Nev. Krípt.

% František z Kříže. bosý karmelita, vy, :; pravuie „ jis-'ni abatyši, kteri se po
smrt-i jedné ze gestal- zjevila &.ji' [in:-mála1že
trpí \; očistci veliké muky za ho, že se v úmdě
svém dosti nestal—ala;o zachovávání řehole

& o go.—slušnost!( vrchním..ředatavaný má. všude dohlížeti &se pře
světíčcvvmsiTzdali & jak se nařízani jeho vy
konávaji. Co pomohou mal—cm, nešetří-Ii se
jich ? Lépe jest., málo rozkazů dávati, která
39 zachovávají, než mnohých věcí nakazuvati,
kterých se nedbá. Seznaji-li pInnaťřizoma'nlií1že.
představený malou péči má. u to, šetří-li se
rozkazů jeho čili nic, snadno si toho nevši
mnji, co nařizuje. Bďi nad tím, aby každý
povinnoutí své plnil, nechtěj se ale příliš do
úřaduje—hc.-michatí. Neukládej nových břemen
a. předpisů; neboť bopřipadá poddaným velmi
za. těžko. Co ti na srdci ležení má, jest. za
chovávání platných předpisů. Předstmreuým
fsa jsi k tomu zavázán, abys nejen o čaqné

teho pndřizených svých pečoval. ale zejména,
i o blaho věčné. Chceš-li, aby pnddauikáznč
tvé zachovávali, musíš jim dobrým příkladem
předcházetí. lšlalusiavený Jose-t Kainsauský
pravi: „Běda vrchnímu, který Hlavyvystavěti
chce, co 1-řikiadam svým boří“ Pí'adsbnvoný

*: %
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s:.qji na 5Viuuu1 všichni _jcj vidí. Sv. Magda
lana ?.Pap-„aispravi: „Láskaadůvěm se strany
uředsmvauých jsou pásky, která srdce pod

<_(mých ]: ním poutají; pýcha, ale pásky tyto
nn.—ii.“

(Rv. Alfons. Tamtéž)

Núboánc wda—chamt

: ."ůj Jažiái, milosrdenství! Pane, budiž
' *! amocníkem mým; dej mi vůli Tvou

vždyt: )* kcmati.
(Sv. Alfons. Tamtéž)

[Jan 39. Sv. Patra muč.

Přadsiaumy' má míli u obcování ardcc.: medu.,u vykořenit)
mžm' ridi-datai ale krmě!: kam.

(živ. Alfons. Nev- lil-ist.!

'T'i'eba-li časem kůl-ati, čiň to, jak jsem*"“' již. pravil ? tichosti; seznáš-li. však, že
tíChOSLiničaho nepuřidřš, ataniž. se opravdo
vým„ jak nakazuje svatý apoštol: „Trasa,
prom.-Zemí? (II. !: Tim. 4. $.) Srdce mnohých
lidí jesL jako z kůže, zůabáwi necitolnjrm, do
kud ho žalem neporaui. Abys ale. v té věci
nezbloudil na scesti, radim ti dvuji spůsob
npatrnoaú: Předně neukládqj těžkých pokut
&.za. druhé nejedqu v- rozčileni, nýbrž shro
mážď se dříve., než trest vyřkneš, v modlitbě
!; Bohu, poraď se s jinými a pak teprv jednej.
Pilně tuha šetří, abys 1:mzčíiéni nikdy pokuty
ueuliládal, ba ani nedufrmluuml. Půůkťgj, až:

!
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se v tobě i viníku rozčileni utiši, upak teprv
slušným spůsobem domluv.

Třeba-Ii ti domluvím ařieně,nezapomeň
na víno a_olej, 1; j.po domiuvě řekni podříze—
nému1 že jag milmeš & jednášjenve proapěch.
jeho vlast-ní.

Přijde-lí 1.14.1473se žalobou„ nepříhočuj hned.
ku hárání a pokutě—.n),nýbrž vyslechm dříve
i druhuu sm.—anu, 1:"gfl—íieatrivěc a pak jednej.

Zvláštní zřetel měj ]: pndřizeným nemoc
ným; zjednaj jím všelikéulehčeni &všemož
nrm pomoc, &neopomeň jich navštivíti ..Konečně

Eilně toho dbeí, aby pmlh'zaui měli ddstí časuslužbám Božím, k sw. přijímání a jiným
duchovním míč-snim. Kepa-přeješ-li jim pro—
středků & příležitosti, aby k pravé zbožnosti
dospěli, iak můžeš na nich žáxlati, aby byli
? pravdě zbožnými &.skromným ?

[Sv. Alfons. Tamtéž,)

v sama-m. \JÚCCÍLIHHL
'

."ádné slovo, žádná 111_y'š1č1113ca1žádná. žá
.n; dosť. nebudiž ve mně, než toliko tvá.
láska. a, Tvé zalíbóni, Ježíši můj !

(Sv. Alfons. Tamtťežýl

tme Jul-Sv. Kateřiny Senenské.

“Při rozjímání. o plamenné kina !: Srdci Vykupiteiové
býváme i my ohněm svaté šálky uchvácmi
(SV. Alfons, Zhožné úvahy o at:-pani Páně.)

11th podávaní zbmlíl by král, kim-ý 193n ' OJ ako červík do prachu země se paním,
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v jeskyni, v nejchudší chýši se ubywval, úd—
:md zákony vydá.-ml, alužabniky & poslance
své volil & říší spravoval! 51101svatá viťo,
zjev nám ty: kdož jest. Ježíš Kristus ? Mu:
zem bulesti chtěl býti ; nechtěl býti ušetření
žádného trápení, žádné muky nvžáfdném oka.
mžiku života svého. Pnhrdaným a. nejposled—
nějšim chtěl býti! Jf-j: Pána & Buba našeho,
jako zločince v pnuta. jimaji biřicově, jako
otroka „jej bičují! Jaku divadelnímu králi sa
mu posmivaii! k putupné smrtí kříže Ho odsu
zuji! Tato uspechOpitelná tajemahví, jakými
se mím zdaíí býti ve světle víry ? Aj jakým
štěstím pm nás, ruzuíLí—lise. i vsrdcí našam
oheň lásky. který krb svůj má *: srdcí na
šeho Spasitele! Můžewlíž Býti větši rada:;ní
nad tu, že páskou lásky :;Bohem jsme apojenil

Rozjímáme—li ala () přelmřkém umučení
Páně, nouvažujma tcmlikovelikých muk Jeho
& týrání jež Ěán J ežiš za. nás trpěl, ale ze“
jména. lásku, & ]akuu vše trpěl- Vždyť natrpěl
toliko proto, aby nám spasení a'ednah čehož
by byl Jouhnu mudlíthnu dosáh , nýbrž také
prutu, a 3 nám Já,—„akuajevíl, & tak srdce naše
ziskal. Duše, která této lásky pamě-diva.jest,
nemůže jináčo než Pána Jf-žiše milovabi,vždyt
Láska,Kristův—a.ji pndi, vážou&posvátným nási
lím nutká., aby mu celou náklonnoať. svou
“ixčncvsfalaTkterýž na svět přišel, aby za nás
umřel. &.smrti svou všecky lidi odvěčné smrti
vysvobodil, pm Něho pak aby ráda, snášela,
útrapy své a nepřátely milovala.

(Sm Alfons Tamtéž.'>

“CC.
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lůboine' Hitchamu.

Řek Pane Ježíši, tak dobrotivýmjsi byl-. tú »-také ke mně. Ač jsem Tebou pohrdala
hanebné Tě zradil, přece jsi mne Haza—vrhl!
Jak bych jen mohl víckrát; od nohou Tvých
mlejíti &. lásky Tvé se asi—ici!

:'Sv. Alfons. Tamtéž)



mamy:
linie věnonnýchuti liv-ti chudoby: sa.-vw Intim:

apolhlu Tomáši.
81:0!onan při nedostatku viel potřebných.

„Blahnshveni chudí duchem, nebo jejich jest
krůnvstvi nebeské-“ (U m. Mat &.

mam-vně stale sní-ji
světa milovníkové,
nevědouoe, že jawu její
Mini jm aiv-okovů —
Nechtějí, duše, zaviděu
jim těch statků panamských;
hledej zlato, — zanech smetí,
darů Med si nebeskych. ——
„Zlata pravé ? tom životě
Mau najdeš k chudobě:""
takto v „slída, — m Gaia—ate"
ckudy hlásá Pán tobě.%—

Dne 1. SV. Filipa & lakuba.

Cušjut své?už klam.,flašjcdin' ' tap ďímdrhi, kt: '
tym-HcWším "?

(Sv. Alana. Nav. Erin.)

_ 10
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% soudy světa jsou pravým opakem zásadBažich. Světu platí bohatství za. prvou
podmínku velikosti & slávy, před Bohem zas
jest chudoba prvou podmínkou svatosti. Není
ovšem jisto. že všickní boháči věčnězahynou,
tolik ale jisto jest že bohňč jcn s těží bude
spasen, s těží tak, že samo Písmo svaté do
znává, že spíše veibloud prcgdouchem jehel.
nim. Proto také všickni zakladatelé řádů
o to pc'c'uw'uli1 aby v duchovních rodinách
svých zavedli dokonalou chudobu, prvou &
nejpotřebnější podmínku duchovního pokroku.
Sv. Ignác z Lojoly nazýval chudobu řehol
níků baštou pro hrad duchovního života..
Což “plotna člověku, by celý svět získa'í', na;
duši své ale zkázu trpěl. V hodině smrti,
při svitu voskovicc jak nepatrnými budou se
zdáti člověku všecky klenoty, jež o ouští!
Nač přidán-ati ceny tomu, co pomíjí? 'H'ávala
sv. Terezie. Dbejmež radši štěstí, které ne
hyne. almísm sv. Dan-vi praví, že všecky
statky pozemské umírajícímu zdaji se býti
uprchlým snem; & iak nepříjemné to pro
buzení pro chuďusa, který snil o koruně
knížecí! Všichni odsouzenci volají na věčnosti:
Což pomohla nám pýchu.! Co marnost bohat

' ství? Všecko minulo jim jako stín & zbyla
jen muka věčná.. (Sv. Mfons. Tamtéž-)

NábožnéMalti.

sčíši můj, což dbám o ztrátu statků svět
) . kých, ]Bll klyž Tebe, dobro uoskonslě,
' neztratim. (Sv. Alfons. Tamtam
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Dna 2. Sv. Sigmunda.

Snu-ť usadit-aje“ sladší—9m,wboťodnimá mi:—nvše, statky
a boha.-umi, krásu & důstojmtvi i přátel; a těla naša

kořisti činí černý.

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

?ři smrti nepotěší člověka.ani čestné* “—'úřady, jež zastával, ani bahatstvi jeho
a. požitk , ale jediné láska. ]: Ježíši Kristu &
skrovničó dobro, jež byl v životě vykonal.
Král Fili II. umíral se slovy: Kéž “b)-"ch
byl býva bratrem laikem v některém řádu
a nikoli králem A Filip III. volal. _řismrtí:
Kdybych byl v poušti žil, & větě důvěrou

Éěchal bych před snadnou stolici Páně..a, tak mluvili při.smrti lidé, kteří zváni
byli nejšťastnějším. Sv. František Borgiůš
vida. mrtvolu: královny Iaabelly cpu—31:51svět
a. věnoval se cele službě Boží, volaje často:
Takový je tedy konec slávya koruny světské!
Čím jest bohatství člověku, když při smrtí
nezbývá. z něho leč příkrov pohřební? Což
jest krása tělesná., když tělo majetkem ae
Stává. červů? Což. moc & dahůojaustvi. ltd ž.
hrobem všecko končí a, svět. na člově &
zapomíná.!

Statky mhoto swét-a jsou Šalamounovi
mal.-„nom &. trápením ducha.; čím více i'ich
kdo má, tím větší jeho trýzaň. Sv. Filií:
Neri blázny nazývá, všecky, kdož přikláďauí
srdce na abatky světa., neboť, dokládá, ža
ani na světě šťastně šití nemohou.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

. k
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Nůbožn-évdechnutí.

“%,ÝJežíší můj, chceš, abych byl spasen, i já..; cwmn chcu; všeho se odříkám &Tobě se
na ý daruji.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Dno 3. Nalezení sv. kříže.

Chudoba Kristova just umyuášiiel'ným pokladnu, wčt'cnás
hledali neba a poůrdali světem.

(Sv. Alfonn. Rozjím. vánoční.)

'; dož. by nezalkal ůtrpnosbi, vida., jak
xf. mladému rinci královskému jest. při
nameni za. *? ěk brání chladnou, vlhkou
jeskyní, bez lůžka, bez obsluhy, ba že ani
chudých plenek nemá., aby zahřál zkřehlé
údy své. A hle, J ežiš, Syn krále nebeského
& okojnje se chladnou slují, v níž nie ho
nečeká, leč chudičké jesle & trochu slámy.
Zimon se chvěje, a. sotva plenek nalezá., aby
se zahřátí mohl. Andělé jej sice obklíčnjí,
chválí & velebí, ale chudobě jeho nikdo na
pomáhá.. Čím větší však chudoba Tra-d,S a.
Biteli můj1 tím více Tě miluji. Kdyby se 'yl
Spasitel ve zlaté kolébce. narodil u dvora
hálowkého, kdyby jej byli hodnostáři světští
obkloPovali, byl by se zajisté větší úctě těšil,
ale nikoli vřelejši lásce, neboť prostičkj—chlév,
chatrné plánky, sporé. sláma jeho poduška
& chudé jesle jeho kolébka-, to vše plni srdce
naše láskou k Němu. Čím chudším jsi ro
mna učiněn.. tim jsi mi milejšim, dl sv. “er
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nard. Chudoba jsi „zvolil, abys nás atatky
Svými obohatil. Chudoba Kristova učí. nás
pohrdati světem & hledati nebe. Kolik již
svatých pohrdlo bohatstvím, důatqienatvim,
ano i trůnem, aby chudobu „Spasitelovu &
ním sdílelo.

(Sv. Alfons. Tamtam)

Nlbntnénasekaná.

13; J ežiši můj, zhav i mne náklonnosti ku' statkům ozemskjrm, abych hodným byl
učiněn lásky Évé a Taba věčně svým zváni
mohl.

(Sv. Alfons. Tammi)

D'“ 4“ Sv. Floriána.

V cin'ně chic'! Pán Jáiš prožít“-dčmui wě, aby rim
větší bídy bylo mu mášm'.

(Sv Alfons. Rozjhn. vánoční.)

?ommímež se sv. Bnnaventuromjaký asi'
byl život Ježíšův po malých sedm let v

Egyptě. Příbytak autě rodinyr byl tu chu—
dičký, nebot sv. Josef neměl mnoho něz

ku Ela-cení nájmu. Chudičké bylo i ůžkajejic & nuzná. jejich potrava.. Celý živ-otbyl
slovem život. chudoby a. nedostatku, nebot
práce skytala jím jen s těží, čeho k zacha
vání života nevyhnutelně potřebovali &.nad
to bylo to ještě v zemi neznámé, kďe žili
v zapomenutí, odloučení od.přátel imámých,
Leč. Jak přeco blaze byly spořádány denni
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prácle svaté rodiny! Tiše pracuje Josef" a
srdce ]"uho v diku pozveáá. se k Bohu, že
učinil jej společníkem & ochráncem syna
svého. Panenská matka rozbalqiic tu dítko
z plenek obléká ie v oděv nový. který byla
vlastní rukou zmbila. Zde také vzal Ježíš
na Pehe úkol učením„ konaje všeliké práce,
jaké dovoloval slabý jeho věk. O přeblahé
okamžiky života. Spasitelova., kdy pnprvé ma.—
lým rouahem nděn, phprvé se kroku odvažuie,
poprvé slova, pronášiaposléze í praci pěstou
nu pomáhá.! O virů svatá„ nauč nás milOvati
Pána. dobrotivého, kterýž se k životu útrap
lrc: nás ndhodlal! Praví se, že příchodem

. ežiškovým do Egy “na.se všecky madly v
zazní této rozpadly. rosmež Boha O lásku k
Ježíšavi. neboť v srdci, kde On přebývá, [
rozpadnou se rychle madly pozemských ná- ._„
klonDOStí. t

(Sv- Alfons. Tamtéž)
Nibužnt vzduchu“

|

___——___—..—1|—»445-___—___..._'

[-_.„-.r
"* ežíšku nqjmílejši, V pohanské zemi v tahu—

. J adobě žijící, uznávám Tě m Boha &. Spa
W sitele svého a. děkuji za všecky útrapy, které
[ jsi z lásky ke mně snesl.
' (Sv. Alfona. Tammi)

gf hm „. Sv. Gotharda.

„Kdyby nebym chudoba statkem mk vznešeným. nebyt
\ bych ji- pro sebe zaučit, aby byia dědicwe'm diťck mých“ !

!) řek! kdysi Spamu !: xn. Anděla : Foligm„ J
(Sv. Alfuns, Nev. Krista.)
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.hudoba. jest podle sim; sv. Bernarda
' ' “pružinou, kteráž urychluie let k nebe
sům. kdežto láska ku statkům světským
nazvána. íest sv. Augustinem 1:3me pro kří—
dla duchovní. Protož ctnost svaté- chudoby \?
tom záleží, že zbavujeme srdce své vší náklůn
nosti lm statkům mzemským & jen tolik
jich užíváme, pokutš nevyhnutelně třeba k
zachování života.. Či jinak mluvil Spasitel,

odspovidajena otázku mladíkem, co by činitimě, aby dokonalostí dospěl? Napomenul jej
Ježíš Kristus řka, aby prodal vše, cokoli má.
&,rozdal chudým. Všeho měl se tedy zbavibi
bez v'jimky, neboť, dakládá sv. Bonaventura.,
palm duch obtížen jest statky pozemskými,
nelze mu povznésti se k nebesům. A „roba
volá svatý Vavřinec .Tustínian: O jak bYaže—
mm je dobrovolná chudoba.! Nemá ničaho,
nebojí se ničeho! Stile spokojena. & stále v
přebytku žijío, nebůt všeho, co ji tíží, umí
užíti v duchovní prospěch svůj.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

lthht vulnehnutl.

Řč jsem jindy, Spasiteli můj, srdce_svojawhvěuem pozemským věnoval, odříkám_ se
jich nyní, & chci, abys Ty byl jediným po—
kladem mým, iedinou láskou mou. Bože &uše
mé, neskončeně větši klenote než všecky statk
světa.. T jediný zasluhuješ lásky neskonal ,
a, proto “ě miluji nade všecko.

(Sv. Alfons. TamtěáJ

.
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D“ 6' Sv. lana Dam.

Proto jen volil Ježíš Hvar chudý na saní, aby byl mim
' ledem :: pos—Hou.

(Sv. Alfons. Rozjím. vhodili)

B v. Ma lena.z Panis nazývala.chudobuchotí ožíšovou, & sv. Bernard dí o ní:
Na. nebi nelze ovšem nalézti chudoby, ale
tim více jest jí na, zemi. Protože však lidé
neznali ieji osn , sestoupil Spasitel & nebo
touže po ohudo š a, učinil ji společníci svou,
čímž nám pravou cenu jeji pamati dal. Joo.
Pánem všech pokladů nebes i země učinil se
Bůh maličkým &chudobnvm, aby nás láskou
k chudobě učil bohatými býti v chudobě, v“
níž světa. se odříkajíoe, & od mijqiícícb
Statků se Odloučivšo účastni byi pokladů
nebeských. Chtěl, aby celý život jeho až k
smrti kříže oplýval chudobou; chudým byl
při narození svém v oblevě, chudým v oho
trném slaměněm lůžku. Ve všem rovnal se
lidem nejchudším. Malý domeček o 'ediné
světničoo byl mu obydlím, i oděv je o b 1
oděv chudého. Sv. Jan Zletoústý dotvrzme,
že Spasitel i učenici joho živili se pouze
ječným chlebem. Ohudou byla i smrt Spasi
telova. Zůstavíl jediný oděv ohndičký, o který
se ještě za živobytí jeho kataně rozdělili,
tak že ku pohřbu svému musil almužnou
přijmouti roucho pohřební i hrob. Proto také
všichni svatá rozjima'ioa chudý život Ježíšův
velikou lásku pojali chudobě.

(Sv. Allana. Nev. E_n-ist.)—

rh.
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Nawuim \mu-rhmm.

'jď, Ježíši, láske má., u. vypušt ze Srdce
ho mého všecka náklOnnD—eť,jejiž předmě—

tem nejsi Ty sám.
(Sin Alfons. Também

I'm T. Sv. Stanislava hlek. & muč.

Ddsiuptež ode mne, marná “vaření: čývalčas, kdy jsem
vás mšoeal; ach by!jsem slepý.

(Sv. Alfons Nev. IC:-ist.)

Ú Ludvik Granadeký hovořil kdysi s P.
zk eJanem z Avily osv. Františku Serafin

ekém “v příčině neebšěejné jeho lásky k elm—době, a. tu mínil Lu“ Vik, že jen proto ji tak
miloval, a,b se mohl všeho zbavíti, co mu
bránilo ? plném, dokonalém equení se s
Bohem. Jan z Avily deda! ale velmi případně,
že jen láska k Ježíši Kristu učinila. svatého
antiške tak horlivýmmilovníkemchudoby,
poněvadž jen ten, kdo opravdově Krista miluje,
tvrditi může se sv. epoštolem, že ze bláto
považuje všecko, 'en eby Krista. Ježíše zí
skal. Krásně dodevá. k tomu ev. František
S&leeký, vznikne-liv domě (.:—žár,1? hezu'eme
spěšné všechen majetek o*ny. vše 0113

Égíci prachem zovou vše, co není láskou
V pismě svetem na. mnohých místech

dol—„imámase o hojné &.jisté odměně chudoby.
Jak jistě zni hned ve slovech Páně: „Bleho
elaveni chudí duchem, neboť jejich ieec krá



„200__
lovstvi nebeské“ (Mat. 5, 3.). V ostatních
výrocích o blahoslavenství slibuje se nám
nebo jako odměna, ? budoucnosti: „nebot oni
zemí vládnouti budou,“ „nebot oni Boha
Viděníbudou,“ ale chudým slíbena jest blaže
nnsů již. v tomto životě: „jejich jest králov
ství nebeská“ Hespodin zahrnuje je totiž hned
na světě nojvětšimí milostmi. Jak jista, ale
takéjak velika bude teprv odměnajojich? nobo
sioh. „O jak šťastná, to záměna? volů sv. Jan
Zlatoúsbý, „dáváme bláto :: přijímáme zlato !“

(Sv. Hrona Nev. míst.)

name "dunami.
dy odovzdám se i "á Tobě—,S sibeli

& „új, kterýž se mně áváě, kdyko ichci.
(Sv. Alfons. Tammi)

Duo 8 Zjov. sv. Michala.

o črožšťastnoufm na světě duše mou mm, kteráž
nic nama svým :: také ničem mládě.

-(Sv. Alfons. Nev. Brian)

ghudi duchemdožijíse ještě izvláštníhovyznamenání, že totiž s Ježíšem Kristem
souditi budou svět, jak sám Pán byl svatému
Petrovi přislíbil, když se 110 tento otázal,
jaká že bude jeho odměna za. to, že všecko
opustil & Mistra svého se přidržel. „Zajiaté
pravím vám, že vy, kteříž jste následovali
mne *? dmhém narození, když soděti bude
Syn člověka. na. stolici velobnosti ové, budete

.,Í _—.——— , .-.—___-ž—7—“
1
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i vy sedětí na. dvanácti Btolioich, soudíoe
dvanáctou) pokolení israolskóf [U sv. Mot.
19. 27. 23)

Ale- nejen na (mom Světě, nýbrž i zde
na, zemi odpláoí Bůh dla slibu svého sto
násobuě, vše co člověk ze statků světských
byl proií opustil. Právem porovnává Pán J ežíš
bohatství s truim, nebot čím větší jest, tím
více píchá. & starostmi nými duši, budío ? ní
úzkosti & mal—noužádost, aby se ji ještě více
dostalo. Proto pravi av, Bernard: Lakomec
Louži po bohatství jako žebrák, ale chudý
duchem pohrdá jim, jakoh b-ylpánam všeho.
Leč to vše lati jen o osočáoh prouiknutých
pravým duo- om ohlldoby, o kterých také sv.
Terezie praví: „ im menší jest náš údělna.zemi.
tím větší rada.—315čvká nás v nelmsich, neboť
tam řídí se příbytek náš dlo VPÉiknsti láoky,
o jakou jsme na. zemi Ježíše Krista *? chu—
době oá:::laauz'lonil'ali.u _

(Sv. Alfons. Tomtom

Nábožné vide-ohnutí.

" ožiši, králi můj, Ty jediný panuj v srdci
. J rmém, láska Tvá, nm rozhazuj, oo byohtíú.
čeho by si přátí mělo, aby toho nalezlo.

(SV. Alfons. Tamtéž,)

hne SL SV. Řehoře Raz.

Kdo si „žádá býti bohatým, upadá v pokušení :: osidln
ďáblooai

(Sv. Alfons. Nev, Krist,)
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xy čem zakládá,oo duch pravě chudoby?
' ' Především nikoli v tom jedině, že ne
mámo nižádného mafetko, ale v tom také,
že si ničeho nežádama leč Boha samého.
„Vidím arci mnohého ohuďasm“ piše sv. Au—
gustin, „leč pohřošnjí chudoby.“ J akoby řekl:
Mnozí jsou arci chudými dlo šatu, nemnozi
však chudými jsou dle ducha. a vůle. O tako—
vých říkávalo: sv. Terezie, že klamou sobo
i světa. A 00%!bude jim plotna, že v chudobě
žilij nemajíce ducha. chudoby. Kdo ničeho
nemá., ale touží. aby měl,noní chudým, nebot
nooo síce břímě chudoby, nikoli však ctnost
chudoby. Kdo není úplně prázdnin vši žádosti
po majetku a.bohatství, di smFilip Nerijsk ,
nebude- nikdy svatým. Rozjímeqmež te y
upřímně, zda-ž.bychom chtěli pro bídné statky
světa, vydati duši svou v nebozpečenshví za.
hynuti anebo aspoň nedokonalou ji učiniti?
Spokojujme oo tudiž. nutnou potravou a. na

bohatým oděvem boužioe jedině po svatosti& boj-miso o spásu věčnou. Již sv. 3. ošbol
psal v liatu svém k Timothouví, aby spo ojen
byl, maje 00 by ojedi &.čím by se přioděl.
Každý? kdo po bo atstvi touží,upadá.v poku—
šení & v o'sidla.ďáblova, jakoži přemnohé
pošetilé, škodlivé žádosti, ktoré člověkusmrt
a. zkázu věčnou přivodí.

(Sv. Alfons. Toma.)
8__v—„-—
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Naboim— vzalw-hnuh.

'1, Bože můj, tys zemřel, bye ziskal dušimou, což učinil jsem já, abych ziskal
Tebe, dobro neskončenéi?

(SY. Alfongl Šíp-y olmřvčd

*""' "'“ Sv. Gnrdiana. Sv. .Ieidnra roln.

Thy byť tebe menší bodují, :: zdring'i cestujícího ::
rychlé m'a-aid

(Sv. Alfons. Nevěsta Krist)

Wa. druhé zakládá se duch prané chudoby
“LEV úplné odloučeností srdce nikoli jen od
věci velkých, ale i od věci nepatrných, malých.
Tiskne:-li třeba jen malá částka. hlíny kdesi
na péro, nemůže se toto do výše povznésti
& proto nelze se duši Bohu zaslíbené úplně
s Bohem spojitá, ani z pravého klidu se těšiti,
dokud chová předměty sebe menší Proti avatě
chudobě. Aby se duše dokonal-nu ? chudobě
projevila, nepotřebuje velikého behetstvi, jehož
by ee pak odřekla., ale obětuje mála věcí
malé, mkolí ale pouze zevně, nýbrž. imitmě,

? fřičině vůle & náklonnost-i. Sv. Petr opnsbi jen skmvný mejetek,11čini1to však celým
srdcem &.proto za,-sloužilna. slova svá: „všecko
'sem opustil“,. odpovědi Spasitelovy, že eeděti
nás & sonditi dvenáete pokolení. Mnohá,

arci duše Bohu posvěcené. netouži po draho—
kamech ani zlatý-cb nádobách, ale přikládá
srdce mnohým bídným melieher'nuestem1snad
knize některé, či nějakému pohodlí a j. a duše

_n
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taková. nevzdala se dosud náklonnosti ku
statkům světským, nýbrž řemesla ji jen z
velkých na. malé, 3 up si -&k pro tyto
věci \? nepokoj &.nedokonalosu, jakoby byly
velikými.

(Sv. Alfons. Tamtéž.)

Eim—č vzat-clanu“

_ ežiší, Ty sám ráčiš mysliti na mne- a
proto i já. ode dneška mysliti budu je

diné na Tebe.
(Sv. Alfons. Šípy ohnivě—,)

Du 11- Sv. Hamem.

Ne nadarmo prohlásil Spasitei, že „může býti Mangan—em
jako, ida by ae všeho modřekč, co som svym.

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

ach chudab zakládá. se za. třetí i v
' - lásce ]: chu obě. Chudoba sama., dí sv.

Bernard, není ještě ctností, arci ale láska k
k chudobě, kterou jevíme tím, že milujeme
účinky chudoby, 'nkojsoa: íhlad, zima a zvláště
OPD'VTŽBDÍ.,kter ž chudoba obyčejně přítrodí,
nebot proto, di sv. Tomáš. budem chudí du
chem souditi »astatni pokolení &&Spasitelem,
ab odměnar došli za. okořování, jakéž jim
by o snášeti pro chudo u. Sv.Josef Kalasan
aký dí, že není chudým, kdo necítí obtíží
chudoby. Podobně mluvila í blahoslavaná.
Salome za řůlu Klarisek, řkouc: „Andělům

__

_.
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i lidem ]: posměchu bude jeptiška., která. chce
býti chudou, & přece žádá. si všeho pohodlí
ažaluje, když sají něčeho nedostává.!“ Jeví-li
ducha. chudoby osoby, které naříkaji, moji—lí
požití tracku méně chutných pokrmů, aneb
reptají nemohou-li ihned míti nového oděvu.?
Joli cvičením se v chudobě, kdyš jiné jen
jemných látek vyhledávají a ngpok-ojemtrpí,
neni-li vše vkusně upraveno &.vyžehlono, aby
jim slušelo? Všecky Qodobué osoby chtěií
sice býti chudými, ala Jen s tou podmínkou,
aby inn nebylo ničeho postrádat-,i. Kdo si
ale opravdově Boha zamiloval , nalezne si
brzy nejlepši spůsob, jak by chudobu pěstoval.

(Sv. Alfons. Tamtam)

Kibo—in!;wdechnnti.

Ěežíši, Bože duše mé. statku nade všeckyJ vzácný, Ty sám zasluhujoš nekonečné lásky,
cizím & miluji Tč nade všecko, více nežli
webe.

(815.Alfons. Toma.)

Úno 12. sv. Pankráce.

Starty stránká nebyly Marii Panně přisowny.
“ (57. Alfnni. Chviiy marihuanu.)

' alomouu slibuje zahynouti všem, kdož na
' bohatství se spoléhají, &.“podle slov sa

mého Spasitele jen s těží vejiti bude boháči
do královatví nebeského „boháči totiž, který
jen v bohatství svoje Á věřujo. A. co jsou
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f všecky tyto klenoty světe? Osadní hodine .
uloupi nam ie všecky, & co jsme zachránili \
před moly & rezem, pře-clzloději & zhoubnou
moci živlů, musime Opustiti &vydeti konečně .

. řeo, když udema hodina smrti & Pán volá ? .
E odchodu na onen světa. Buďme tedy spíše, ]
jak na. omímí nás: ev. apoštol, chudými, kteří

; ale jine obohacuji, chudými, kteří ničeho
: nemají a přece všecko maji. To!: bylo bohate

\ ství, jakým vynikala Maria. Panna., matka, .

_A—

Boží, & iakéž nemohlo ji býti odňato.
i Stetků světských se ji nedostalo. V chudobě ;

zroeeue. & vychována, zůstala chudou po celý \
život svůj. Jako Syn, kterýž byl Pánem ne
boe izemě & přece neměl, kam by hlavy

\ oložil, tak i mat-ke. jeho ničehož neměla..Šaty, které svatí tří králové obětovali, byly
aroi ceny značné-, leč Maria. Panna. rozdělila
je mezi chudé.. jak dosvědčuje sv. Bei—need,
& jak právem eouditi lze také z toho, že při

\ obětováni Ježíškově, 1?chrámě, nemohla již
přinésti beránka, oběť to bohatých, nýbrž. 1
1911dvě holouháteki *

(Sv. Alfons. Tamtéž)
Bohu-inc“ \'nlw'hmxti

Maria, rozdávatelko všech milosti, noJ J laopouštěi mne v chudobě mé.
(Sv. Alfons. Tomtom

3m Tí; Sv. Serváce.

VJešz'šinalézala Maria 3519:ke konání wšechpovimosti mých.
(Sv. mani. Chválymu.)

„___me ,..- __ .- _ _ ————e
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Klásky k chudobě neostýchala se Maria.
' Panna. zasnoubiti se 8 chudičkým tesa

řem, s. pečovati () výživu vlastníma. rukama
A chudě žijic, chudě i zemřela. neboť nevi
591že by byla. jinéhu zanechala. kromě dvojí
ho oděvu, kteryž darovala dvěma ženám, jež
ji \? živob ti přispívaly. Místo omijejicich
statků mě Maria Panna Syna. ožiho &.v
Něm spočívala. všeliká. záruka života. jejího
i blaha. V' něm nalezala aíl ]; nasčetným
utrpením, \? něm ramen kli u ati-chá blaže
nosti. Tot bylo jepi bohatství,k jakémuž imy
všickni povoláni jsme. Podle ní bahatými
býti, V chudobě tuhými, kte—řibyť. mnohé
věci svým majetkem ararali1přec ničeho ne
mají a přece všecko. Toť našim úkolem. Kdož
by chtěl prodati za zlato světa blahé vědomi
nevinnosm & ctnosti, o jaké svědčí mu vlastni
hlal svědomí? MnOzijsou zajisté chudí mezi
námi, kteří víru mohou-ali a ctnost pěstuji;

zdaž by ale některš z nich při všech SVýGhstarostech &.pmcíc' , maje toto vědomí, za
měniti chtěl osud svůj s velikány tohoto
světa.? (Sv. Alfuns. Tumba)

Nábožné udechnuti.

nejsvětější Panna Maria, kteráž nehleda
laa & nemiluvalas na. světě jiného statku

mimo Boha, přivábíž mne k sobě, abych
srdce svo'a vždy více odmcel od pomija
iioich atm, a. jen Boha milova1,který.ž sám
jediný lásky zasluhuje.

(Sv. Anims- Tanita.)
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Dna 1+ Sv. Bonifáce.

Boha mojí“ máme všech, byť bychom trpěli nedostatkm
všech učet.

(SV. Alfons. Nev. Kr.)

Úhudobou, jejími nesnázemi & obtižomi" ' cvičmež se ? trpělivosti. Což by uko
jilo žádoyf. toho, jehož neukoji Bůh? táže
se sv. Augustin. Edo Boha má, má všecko,
byťničeho neměl ztvorů ; můžet pak právem
zvolttí; Bůh můj, & mé všecko! A proto
tvrdi av. Pavol, ža svatí ničeho nemaji-ee,

všecko magi. Nemáš-li tady léků v nemoci,nemáš-li ostateěnýoh pokrmů, nahání-li ti
palivo a teplý oděv, reiž jen: Bůh můj &
všecko má! Ty jediný mně dostačíš! &jistě,
že se potěšiš. Z lásky k chudobě máš—aj
trpělivě i ztrátu tvorů, statků světských,

řibuznýrch & přátel. Jepli láskou k Bohu,
dy někdo pro maličkou ztracenou věc celý

dům obrátí a. klidu nenalezá? ři smrti m1—
lého pňbuzného nebo přítele modlitbu opouští,
nedá. se utěšiti, zavíraje so with—&,no řijimů
pokrmů & každého od sebe odmítá., kg:) útě
chu přináší? Tu arc-i dokazuješ, duše milá.,
že není ti Bůh vším! ba jeviš spíše rozeta
vanosti svou, že: ti méně na Bohu záleželo
než. na. tvoru ztraceném i omáhá. ,ti 
střední bol? Zalibíš se jim snadduší zemřel ":“
Nikoli. Nolibíš se Bohu anizomřelěmu, který
by na mnohem více těšil z tiché modlitby
v oddanosti k Bohu vykonané, která by mu
\? očistci prospěla. Slzy při smrti milých
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jooo měkkou přirozaností lidskou, nemit-ný
žal ale svědťn o slabém duchu & slabo
lásce k Bohu,

(Sv. Alfons. Tammi)

Nanaim- vzdu'hnun.

eodolám déle,lásce Tvé, J ežíši můj, nedej,
. abych Tě kdy ještě rozhně'cfal!

(Sv. Alfons. Tomáš.)

Uno lí> SV. Žofie.

C'ůodým jsi ate učinil, abys mio smrky soými obohatil,
totiž milostí svou :: slávou!

(Sv. Alfons Roaj. Vánoční,)

Kéž mohu zvolatise sv.Františkem: Bůh' “' můj &má všecko! A.s prorokem Davidem :
„Nebo co mi jest na nebi (krom toho) abez
toho co jsem chtěl na, zemi? Bůh srdce mého
a'dil můj jest Bůh na věky? [Žalm 72. 25. 263.
Kéž neznám lásky lm statkům jiným. leč
k lás-ootvé! Kéž nevládne již marnost světská
srdcem mým, nýbrž jen ty sám, lásko má.
kéž jsi panovníkem mým' Ano? i já chci
jednou začiti &vokati; Bůh srdce mého 3 díl
můí “ost Bůh na. věky.

oč mno bídného! Až dosud hleděl jsem
si íen statků tohoto světa — a. nalezl
vnichion žluči atmí. Nyní Však je mi větší
radosti ležeti u nohou Tvých, d-ěkovati Tobě
a. milovati Tě než dříve, kdy užíval isem
rozkoší hřišnýoh. Jediná. jen, myšlénka kali
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moíe blaho, m šlénke, žes mi snad dosud
neodpustil! Tv j slib ale, že každému kajíc
niku od ustíš, těš mne a.dodává mi odvahy.
I pohle na. Tebe, chudého z lásky ke mně,
i vyzváni Tvé,a.bych Tě miloval, 1 slzy Tvé !
& prolité. ze. mne krev Tvá., bolesti iurážky,
i hořká. smrt Tvoje, to vše stejnou plni mne
důvěrou &.útěchou, žes mi oipuetil. A dosud-li
jsími neodpustil, rcí, uo ieet.mi činiti? Chceš,
abych hříchů litoval? U lítají z celého srdce,
že jsem kd Tebe, Ježíši můj, rozhněval!
Chceš, abycš Tě miloval? Viz, miluji Tě více
než sebe! Chceš. abych všecko opustil?
Naše eno, opouštitn Vše, všeho se edříkňm,
bych Tobě se daroval! Tobě se věnuji », Ty
mne příjimášl Miluji Tebe, & Ty mne!

qu. Alfons. Tamtéž).
Nábožné wda-hnuti.

0%: Marie, vyproe mi milosh abych new' - stal milovati Spasitele &,také vždycky
byl od něho milován.

(Sv. Alfons. Tamtéš.)

Une 115..Sv. Iana Nep.

Bůh žádá nám srdce naše celé :: netrpí :: něm soka.
(ST. Alfons. Cesta ]: spasení.)

; f.; ?, bye-hem pravé lásky k „Bohu dospělí,
třeba odloučiti "seode všeho, co není

Bůh, nebo k Bohu. se netáhne-*Netrpit Bůh
soka ? srdci našem a je zajisté \? právu,

.L „.
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neboť on sám jest 'edíným velitelem naším,
kte ' nám všecko oval. Mimo to jest. Bůh
i je ' ý, 'enž nás miluje z. pouhe dobroty &
beze vše o soběotvi; protože nás ale tak
vřele miluje, žádá. také. bychom i my jej z

Ina. erdoe milovali: Milovati budeš Pána.
he. svého a celého Brdo—esvého. (Mat. 22. BT.)

Vronci láska k Bohu zahání pak ze erdoi
našich všecky náklonnoet-i, jež nesvědčí jemu
nebo jsou proti vůli jeho. Proto [audi-Lise
? srdce naše láska. lm tvorům, chtějio účasť
míti na lásce, iiž pouze Bohu jsme povinni,
pak odmítněme okamžit-ě, zavírajioe brány
srdce a. řkouoe: Odeldíž ode mne, &vyhledej
si jiné, kdo snad tobě 'řeji; já ale daroval
jsem srdce své Ježíši ristn a proto není
v něm místa. pro jiné. 3. jukmile jeme se
takto odhodlali, jen same Boha. miloveti,
přičiňmež se ještě nenáviděti všecko to, co
světa láskou se honosí, &.milovati vše, čeho
svět nenávidí.

K tomu všemu třeba ale především zapi
rání sebe, radostným ?I'ijimánim všeho, co
sebelásce naší se proti—u&odpuzováním *toho,
čeho si ona, žádá.. Zkušenost uči, že v péči
o zisk pozemský nezřídka na, Boha. zapomí
náme, ale což jediné zbude nám v hodině
smrti ze všeho, co jsme ro svět učinili &
pro statky jeho, ne-Ii výčit svědomí? Při
smrti zbude mám jen obět Bohu učiněná &.
utrpení a lásky k němu aakueené. Proč by—
chom ee ted světa neodřekli dříve, než nás
smrt odvolá (Bv. Altam Tamen)

—T

i
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Rtbuinó unie;-hnuti.

éž bych byl vždquy jen na Tebe pama
„ fa „. tovat, Bože můj, misto, co jaem Se
pachtil po statcích světa.

(Sv.Alfons, Tama)

!"l ", *

Una lT-Sv. Uhalda

Neříká věcpřebytečná vadi dokonalémuspojení): s Baham
[Sv. Alfons. Nev. Krist).

gv. Magdalena z Pazzis, chtíc dokonalevyhovětí sv. chudobě odstranila z.oltáříku
svého všecky ozdůbky, panechavši tam jen
křiž. Sv. Terezie tvrdí, že nemohla. 1: ma—
dlitbě sebrati mysl, dakud nedala od sebe
věc, která se ]i zbytečnou zdála, uvažujíc
jak velice Bůh řeholní chudoby žádá.. Netr 
mež, aby nad nás kdo v chudobě předal,
ale ve všem ji sobě hleďme. V oděvu, ná
bytku, Potravě i penězích. V příčině oděvu
pamatuj. že nemá sloužiti marnosti tvá, ale
Jen potřebě, nebot dobře dí sv. Řehoř, že
žádný nepřál by si Positi drahocenného
ndfš'vu1by nebyl viděn od jiných. Duch sv.
pak učí, že krásu osoby nelze posuzovati dle
toho, čím je oděna, nýbrž pudla toho, co
v srdci chová.; podle ze,-vnější& ravy, dí ale
sv. Brigita., poznává-me, co as d je sevnítru
duše. A proto pře ych v oděvu a marně
mzdohf,r prozrazují (Rai max—nivou; k čemuž
pěkně dí sv. Bernard, že čím nádherněji
tělo zdobíme, tím více špinímn duší avan.

mlh
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Markéta z Kříže, dcera. Maxmiliana Il.,
vstouila do kláštera, bosých Klariseko 1 na.
vštiv' ji tu jednou bratr jeji arcivévoda,
Albrecht; & uzřev sestru nemálo byl pohor
šen, vida, že oděv joji jest záplatovauý. Leč
Markéta. nedala. se mýliti. „Věř1milý bratře,"
odvětila1 „že v spmvovaněm oděvu svém
isom šťastnější &,spokojenější než císařové &
králové ve svém purpura“ „

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Naboznr vzdeclmutí,

" .““jev mi, Bože můí„ oo FGTobě líbi, abych
všecko učinil!

(Sv. Alfons. Tomáš.)

Duo 13 Sv. Vonance.

Uvažu', duše má, zdaš moh: ti Ježíš Kar—iam:nů: daronaii
než híy živo: směj za Bebe» abčrdal :: : Boha mudíčšým

nim-cm ac stal.

(Sv. Alfons. Sípy ohnivé—.)
nn.-= '

ES v. Pavel porovnává lakoůu &modlářstvím,
" 'proto, že lakoť'o—aočiní peníze svým

Bohem t. j. svým konočným cilem. Pohrdejme
poněai, volá ov. Jan Ziat-oůsbý, aby Kristus-1
námi nozhrdl. Proto přinášeli rvni křesťané
k nohám apoštolů všecky pemza stržoué za.
statky svoje., na znamení, že nenáleží peníze
v srdce lidské, ale. pod nohy. I vydáni svá.
symřádati sluší tak, aby nouvážala.sv. chudobu.

K dokonalosti *? chudobě náloži také,
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abychom nenaříkah', kďyž se nám časem i
nutně potřebných věci nedostává.. Matka.
Boží pravila kdysi ]: jisté řeholnícisv.Fran
liška: Obdráíš-li vše, čeho potřebuješ, milá.
dcera, ne'si pravou chudou; pravá chudoba.
v tom leží, abychom pohřešovali i věcí
nevyhnutelných. Sv. Johana ze Chantalu
di: žalovati na. chudobu, ani Bohu se nelíbí,
ani lidem. Nejsem nikdy tak šťastnou, jako
právě cítím'li nedostatky chudoby. Sv. Mag
dalena. zPazzis rmoutila. se, kdykoli ji před
stavená. přinesla, čeho se ji nedostávalo. O
té milosti ro mna1 kdybych jednou jdeme
na lože lůš nenalezla; kdy'b 011ve všem
nedostatek snášeti musila! Z i ty'tšk
číniš, duše milovaná? Odřekla. iai se arci
lásky světské, přebytku i mnrnnsbi, bojím se
ale, že zbývá, ti přece nějaká. náklonnost
k tomu. čeho nutně potřebuješ. že se bojíš,
abys neměla, nedostanku v potravě, oděvu,
lůžka, & pod. věcí, kterých si přejaš.

(Sv. Alfa-ns. Nev. Erin.)

laciné vdechnutí.
oža můj, učiň, abych chtěl, co Ty chceš,
i ab ch vždycky z plna srdce řícimohl:

Bože můř, Bože, Tebe jediného 31 žádám &ničeho ? ce.
(Sv. Alfons. Tamtam
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lhw 19-Sv. Patra Cul.

Chceš-Hmá přijímat: odměnudmdoby apřeješ si tám
úeň, aby ti ničeho neukázala?

(SV. Alfons. Nev. Krist)

hudým býti & netu-pěti nepřijemností
. jest. tolik, jako žádati si zároveň časť,

jaká z chudoby plyne, a blahobyt, plynoucí
z bohatství, dí sv. František S&leský. Spo
kojiž se tedy nejen chudým životem, ale
i chudou smrtí, & raduj se, zastihne-li tě
smrt v chudobě. Proto kdykoli pm:-cítíšnedo
statek iakýkoii, vzpaminej na krásné naučení
sv. Johany aa Chantalu, které mi: Zřídka.
jen naakytá. se nám příležitost ku cvičení
se v chudobě, & roto ujimajme se jich &ra.—
dosti, když se 11m naskytnou. Svatou chu
dohulze nám pěatovatjtaké tim, že nejen spo
kojeně"přijímáme věci chudší, nýbrž že je sami
i volíme, kdykoh nám možno tak učiniti.
Sv. Magdalena a Panis radovala se, když
se ji bylo živiti zbytky se stolu druhých
sester. Sv. Johana. ze Chantmlu řikývala:
„Svatá chudoba.mím radí. abychom nenživalí
stříbra, kde dosta-čí cin, ani cinu, kde by
stačilo olovo.“ (Sv. Alfons. Tamra.)

Nábožné "alechand

evžiši můj, v Tobě všecko nalezám! Ne—
. bcbci &. nežádám již ničeho krom Tebe.
Učiň, abych nenáležel již sobě, ale Tobě
jedinému. Lásko má., všecko má!

(8% Alfons. Tamat)
11
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Dne 20. Sv. Bernardi—na.

Odřeinavšt' se světa, milá duše, nedání přadnasfpraoůu
:mě před Bobemným.

(Sv. Alfons. Nev- Krist)

':;-. inklecián ci.—iaai-nabízel množství zlata. a.
' drahokamů sv. Klame—nm, Mal-cupanu

cyrskému, aby mpřel Kristu., a. světa:: po
vzdyuhl boluut-i, ža Bůh jaho puruvnáváu je
&blátem! K sv., Baailíqwi mučeníka postal
císař Licinius tribuna., Bahia-zejemu hodnost
rmjvyššiho kněze pohanského u náčelníka
všech mndlmlužebmiků za to, když 8333an se
víry Ježíšovy. Svatý Basil odpověděl však:
„Vyříďie císaři, kdyby mi dal celou říši

„svoji, že by nikterak ještě nerovnula. se
rumu, co bych 31mm, pozbývnje svého Boha
a. stahuje se. robun &.(úrokem Jablu. A *0
dobuě dim i tahů, duše milá. abys navy á.
vula, 30 v uchuzpučenstvvi ztráty Boha pro
malichomé věci světské. Představ si, že ti
Bůh vulíti dal, jako kdysi ctihodné seutře
Marii z Kříže, mezi sel—ou& tvory. Můžeš-li
váhat-i?

Sv. Magdalenu ?. Pazzis volávula nad
šeně: „Blahodavená kdožjsou \: řeholí.,neboť
svatou chudobou odloučení jsouce od věci
púzcmských mohou o fa.-vdově-zvala-ti:. Bůh
fest. mým podílem! ůh jesi; podil ten, po
kterém jedině toužím zde, i na. onom světě.“
A. proto bylo ji často sl všetí,_ jak “říkávala:
„Nic, nic jiného leč Bo a. sama! Chci jen
Boha. pro Bohu!“ (Sv. mmm. “u.-mu.)
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Itbolnó vráti-hnuti.

ežiši můj, obaviž. mne každé náklonnosti,
-„J ktorá mne od.Tobe vzdaluje. Všolíké my—
šleni mě k tomu se nosíš, abych se uchránil
nemilosti Tvé & Tobě nejdokonalaji slou—
žiti mohl.

(Sv. Alfons. Tammi)

[>an 21. SV. FBIÍXR.

„Chce Ii kde :o mnou příští, zapří sebe scan.“
(Slnm Kristova u sv Mat.. 16, a. uvádí sv. AlfonsJ

—_. „»vojí jest seboláska lidská, dobrá &.zlá.
„'%'L. Dobrá sobe—láska.ta jest, ktorou anažims
se dojití života. věčného, pro nějž nás Bůh
byl stvořil. Zlá. ale jest sebeláska pudíoi nás,
ab chom se paohtili po statcích světských,
Bo om &.vlastní duši pohrdajico. Dokonalosň
duševní jediné tedy ? sebezapiráni se za,
kláfdá. Sv. Augustin uči, že čím méně duše
dbá. ukojeui náruživosti svých, tím více ro
spivá v lásce Boží. Nemiluje-li ale mimo &
ničeho více, pak jest láska jeji dokonalou.
Proto musí býti život náš ustavičným bojem

roti sebolásoe & vášnim. Kdo jen jediného
ne bojovati opomona, bude toho dne přa

možen. Srdce naše jest zahradou, v níž usta
vičně boji koukal divoký- a škodlivý, aproto

třeba stájí) míti ? roce nůž sva-téhoŠebezapřeni, & y 'a" \? azánl & 191,jim o
dobalo by 38.1;ng naše cop nejdříve: Plí
bodláčí & trni. Zapiroj nebo! Slow. tato co

. _...
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ustání opakoval sv. Ignác :; Lojaly, voliv je
obyčejně za ředmět řečí, kterou bratry
svoje oslovova . O přeblažen, kdo & kralov
ským prorokem volat-,imůže-\: „Nebo co jest
mi na. nebi (krom Tebe) :: bez Tebe co jsem
chtěl na. zemi? Bůh srdce mého & dil můj
jest Bůh na věky“ (Žalm M.). Což jiného
žádám, o Bože můj, ne.-lí Tebe zde na zemi
i na, onom světě?

(Sv. Alfous. Nev. Krist)

Idbotné vzdo-chuuú.

Nedoma, Bože můj, abychTi jen do ola,náležel, když jsi mne vlastní dr ou
krvi vykoupil.

(Sv. Alfons. Tammi)

Dne !2. Sv. Julia pap.

Lid-čvěří » peklo, a přece tak mnozi se o ně vrhají!
(Sv. Alfons. Beata. Eminem.)

__ o platno člověkm byť celý svět ziskal,
- “+“--nu.duši své ale zkázu trpěl! volá Spa
sitel. O jak mnozí boháči, mnozí hodnostáři
tohoto světa kvili nyní v pekle! Což zbývá
jim nyní a bohatství, ze ctí. z důabojenství
než. výčitky svědomí, kteréž jim na, srdci
hledaji & věčně hlodati nepřestanouí Osvět
mne, Bože můj1 & pomoz mi, nebot viz. ne
chci již zbaven býti milostí Tvé. Smiluj se
nad hřišníkem, který Tě milovati chce. „Jak
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ion možná,“ píše Salvianus, „že lidi věřím
ve smrt, ? soud, peklo & věčnost-, & přece
žijí bez bázněl“ O Bože můj, věří ovšem ve
.mvdy tyto, ale nepřemýšli o nich: a proto
ynou tak mnozi. Běda mně, Bože můj, ne—

bot i já. náležel 1?řady těchto pošet-ilců.
Nahlížel jsem, že hříchy svými pozbývám
Tvého přátolstvi &.sám píši r-ozsu'íok věčné
smrti své -- — a přece činil jsem tak. No
zavrhuj mne od tváři své, Bože můj! Po
znávám nyní, iaký zločin jsem Spáohal, 
hrdajo Tebou! Lituji toho z celého sr oe
svéhof Bože mů', jen nezavrhui mne od tváři
své, 0 by všic ni lidé vzpomínali na. smrť,
při níž ztráci vše, na. soud. při kterém jim
tak přísné účty kláoti jest, na blaženou,nebo
hroznou věčnost, která každého očekává.
Mysli však jen na, přítomnost a proto ztrácí
své spasení.

(Sv. Alfons. Tamtéž—)

Inet“ vm:-hnuti.
"* ělmíi Ti, o Bože, za. trpělivost, a jakou

“lojaimně hříšníka stále shovíval, & za
osvícení, jehož jsi mi dnes poskytl!

(Sv. Mim. Tamtéž)

D". 23“ Sv. DosidarI—a.

Bitky tebou: světa mym pom na přítomnou, nedbajíce
budoucna.

(ST. Alfou. Příprava k nm:-ni.)

i ]



..no?
[ _ ,.. o

! “Št—fččnů opisu naše jaof. nejen nejdůležitější: “ ' ale i Jedinou úlohou celého života. na
\ šelio.. Sv Bernard pláče nad pošotílosti kře
. stanů kteří hry dóz—„akésíce hrami zovou, své

vlastní pozemské záložísti však důležitostmí.
A [Jí-ecopošetilosti doopělýohjsou jistě většími
pošotílostmi, Což platno—tobě, táže so Pán
Ježiš, bys celý svět ziskal. duši svou ale

; ztratil? Budeš-li jen spasen, křest—onomilý,
; málo pak třeba toho dbáti, byl-li jsi chod,
( zarmouoon, zhi-dán 1: ozemském životě svém;
. na, věčnosti nebude tl. ničeho více trpěti. ale

ti budoš věčně šťasten. Miooš—lise ale cilem,
' budeš-“li završen, co prospěje ti, žes na světě
“ll radovánek užíval, že.—:byl bohataotěn? Ztra— :

tiv duši zbráoišidůstojooství, čest, bohatství, '

ono vše. Jak a.si odpoviš Lu Ježíšovi v den \! soudu? By královský úředník nějaký vyslán
] byl do města, oby důležité věci vyřídil, on

ale zapomněv na. úřad Svůj dbal jen zábav, ;
společnosti & radovánek, a tim věci králově

jen uškodil, jak přísných bylo by mu po té \

I

|

l

l

" účtů kloubí! Loč přísnějších účtů ještě požádá

*' Bůh od člověka., kterýž nebyl oasvětv slim,
\ ' aby radovánek užíval, po bohatství & fis-to
*\ jonsbvi se paohtil, ale proto, aby opasíl duši

svou, který ale o vše Jiná pečoval, mimo o
duši svou!

(Bv, Alfons. Tami—ž.)

L „
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Nábožné vzd.—hnuti.

Bože můj, mk užil jsem až dosud let,
které. jsi mi svěřil, abych o spáse své

racoval. Učiň, abych spiša zemřel, než bych
š zase znovu urážel!

(Sv. Altam! Tamtéž) J

Um “Sv. Johany král.

Věcí stvořená darovat nám Bůh jen proto, abychom jím
nmšmého cite svého snáze dospělí .

(Sv. Alfnni. Rozjinmui ua kagglý dan.)

nigszimej, duše milá„ že ii dal Bůh životeze vši zásluhy tmě,&vznešeným určením
že tě obmyslíl, abys Ho zde na. zemi mila 
lovala, &.posléze na nebi věčně Hopožívala.
Nejsi tudiž zde na. světě protmgbya hleděla.
si požitků, střádala bohatstvia pokladů země,
toužila po slávě anebo snad jako nerozumná
zvířata \? jídle a pití mzkcši své hledala.
Pamatuj, že v hodině smrti trýaněna budeš
hroznými výčitkami svědomí, nebudeš—lívži
vobě pilně dbáti služby Boha. svého. O tě
úzkosti, když na, smrtalném lnži všacko bo
hatství tvé, sláva, čest, radovánky rozpadne
se v hrstku prachu! O toho leknud, kdy
musíš doznala, žes pro marné, níčemně věci ,
pOzb lmílosti Boží a vlastní duši věčnou .'
záhu &jsi uchystal! Pak ale nezbude ti již .
času, ab zlo napravil. O toho zoufalství, té
muky! ak teprve doznáš nezměrnuu cenu

*— .
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času, bude ale. ozdě; vlastní krvi chtěl b &
jej zaplatit-i, ne'ude ale možná.! O hrůzné ()
dne smrti pro duši, jež nemílovala Boha. &.
nesloužila. Jamu!

(Sv. Alfons. Í'amtéžd

Nlbutur Videí—hnuti.

\ ':dpustiž mně, Bože můj! Miluji Tobe
„ nade všecko & lítají, že jsem Tě kdy

* urážel. O Maria., naděje má., oroduj za. mne

+ 11 Syna svého!
(Sv. mons. Tamtét)

Duo 95. SV. Urbana,
|

! Způsabw :hžečmika přijat. \
| (Siem dle listu ]: Fitip. Il., uvádí sv. Alfonsa) ]

„' lovo věčné sestoupilo na. zemi, aby apa—
—*! silo lidi. Okud však sestoupila? Z lůna.
božského Otce, kdež od. věčnosti zplozono
bylo, z lesku nejvyššího. &. kam sestoupilo?
V lůna Panny, dcery Adamovy, která proti

* lůna Božímu jest předmětem nahrnuli, až
: v údivu volá Církev svatá: Nozhrdl jsi lůnem

Panny! Vždyť v lůně. Otcové bylo slovo
[ věčné Bohem, jako On, totiž nekonečně m0

oný, blažený, Pán nejvyšší, ve všem Otci
rovný; kdežto v lůně Mariině jean tvarem,
maličkým, slabým, zarmouconým, jest služeb
ník-om &menší Obr.—.o.Podobu služebníka. při'av
stal se Ježíš Kristus z poslušnosti k toi
služebníkem jeho tvorů, Mariiným s. Joeo
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fovým. Ano, učiněn jsem i služebníkem Pilá
bovým, ktor' 'ej kami-ti odsoudil,:akterémož
rozsudku se JJežiš podvolil; učiněn jest- slu
žebníkem katanů, kteří jej bičují, trnim
komnuji. &-křižovani chtěji. A Ježíš pokorně
je poslouchá.. odevzdávajo se volně rukám
jejich. A hie. my, neohběiíca býti služebníky
tohoto velikého Pána, kterýž láskou nás za
hmuie, volíme raději otroctví ďáblovo, který
aluhů svých nemiluje, ale nonávídi. krutě
s nimi mházejo &.v tomto životě i onom
nnššastnými je činí. Proč nes ěoháme dosud,
abychom zbavili se nešťastn této parohy !

(Sv. Alfons. Rozjímání adventní.)

libo-tur“ "dec-hnuti.

Ěuo, Ježíši můj, poněvadž jsem milostíTvou byl vysvobozen z oroby pekla:
objímám bez meškáni & s laskou sladká
Pouta, kteráž učiní mne sluhou a. přítelem
i'vým & zjednají mí korunu slávy v ráji!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

“110 35- Sv. Filipa II.

Hm Spasitelejat, abyušeciypotěšil,kdož“ .!Němci
mhjí.

(BY.Alfons. Okta? Boi. Těla)

% vntá Terezie praví, že zde na světěnení" dovoleno každémm aby promluvil se
svým panovníkem. Ghudým nelze toho jinak
učiniti, leda pomocí třetí osoby. K Tobě
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však, Bože můj, netřeba.prostředníka! Kdež—
lmli si Tebe přeje nalézti, na1ézá. Tě ve mm
toetánku, & může hovořití s Tebou, okud
se mulibí. Táž světiceditakě, že Ježíš ristus
proto ve velebně Svátosti zahalil vznešenost
svou chudičkOu spůsobou chleba, aby nám
chudým důvěru vnukla. bázeň zahnal, k aniž
by nám k Němu přistoupiti bránila. tu
:; oltáře svého volá, nás stále sladkými slovy
těmi: Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete
& obtížemi jete, &.já. občerstvim vás. [U sv.
Mat. _lL EB,)

Paiďtue, kdož chudí jste, kdož nemocní
&.zarmnuceni! Pojďte, sprevedlivi & hříšníci!
ve—mně nalexnete léků pro každou bídu, pro.
všecka utrpení. Jediným jeho přáním jest,
aby všecky potěší!; a. proto duem iuoc-í trvá
na. ulusu-ich1aby všem byl přístupem, epomá
huti mohl věrným svým hojnými milostmí.
O JežíšL milovníóe příliš horlivý pro lid?
který výše kiadeš jejich delame1než samu
vlastni čest: Úi nevěděl jei, jak bude putupen
tento laskavý účel Tvůj? Vždyť vím, že
častokráte semi lidé přišlL abv na:—hernešla

ali Hoetie osvěcené, ab je Bázelí po zemi
50 vody a o ně! A často rate nechávají Tě
opuštěného na oltářích, na. kterých není ani
lamp & ozdob potřebných! D kéž bych mohl
Obmýtí slzami & ' ' i krvi svou mista. ne

šTůasttná.,na kterýc tak urážena. byla láskave.

(81. Alfons. Rozjím. ? akt. Bot. Těla)
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!tboiun' nflu—.huuk.

.S; Ježíši svátostuý. učiň, aby všickni lidé- milovali nejsvětější Svátost.
(51V-Alfons, Tamtéž,)

“" " Sv. Hagdaleny: P.
Větší zalíbení má Ba'al::: lásce silná nešli vtažen měkká.

(Bv. Alfons. Nev. Krist)

: „ ukážese ku kauci aneeklamá. Pomeškápli,
' "“ " čeka" hn, neboť řijda, řit'de & nebude.
meškati. ( bak.! B.)Šepřijge- ' však ihned
3 útěchou svou a moci, pro—:iž0 silu aod
Vahu, abys jej mi ovati mohl iv ' rotivenatvi
& bez útěchy. Výborným prost kam 1:ubr
'penich života jest, podle učení andělského
učitele, když jsi již dříve ? mysl uvádíme
všemco by nás stihnouti mohlo, abyuhow pak
a myslí statečně'ši bídy svoje snášeli. Napo
mináů Kristus án učeniky své: „Na světě.
budete míti nátlak: ale (loufejbež, _jáť jsem
přemohl svět.“ (U sv. Jana, 16. BB.) Utrpení
pak, které jsme předvídali, &jež trpělivě
uvítat-i chceme, nebude se nám zdá-ti zlem
ano spíše dobrem ? příčině života věčného.
Proto připravuj se v modlitbě a rozjímání
narány, kteréž tebe v životě čekají, &kdyby se
ti některý kříž přiliš těžkým zdál, prosiž
Boha. a přis ní volaje důvěrně: vše mohu
v Tom, ]: mne mii! Tak-li činiš, nazou
fej, nobot modlitba. dodá ti síly, které! po—

.; **
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hřešuješ. .Je-li t-i.ale již t tíehudohou nebo
jiným křížem, tím více ve ej, jak napominá.
tě ev. Jakub: Jest-li kde z vás ? zármutku?
Modliž se! (Jak. Ei1 IE).) Především tedy,
duše milá.; utíkaj se \? smažení k modlitbě
a to zvlášť k modlitbě před nejsvětější Svá
tosti. Vždyť, tu slibuje Pán, že potěší všecky
zermoucené, kdož se k němu ubeknu!

(Bv. Amina. Nev. Kr.-in.)
Ndboiné vzd—hnuti.

.g! Ježíši můj, nedej. abych dále ještě- : odolal lásce Tvá. Dej mi vždy více 
zneni-,i vznešenost statků Tvýeh, abych Rů
ekou vroucí ]: Tobě ee raznitll

(Sv. Alfons, Telem.)

lime 25 SV. Ivana.

Nehcfpachybouarí, že av. Josef může sám pomoci ve
všelíkó potřebě života.

(81. Alfons— Bvané jméno Josef.)

E en zajisté více obdrží., kde v potřebě
jee. ihned a. častěji o přispěniproel. Nef—

oaneňmež tedy vzývati v modlitbách„výb
denně, eno častěíi za den Toho, kdož po
nejsvětější Matce Boží největší přízni se těší
na nebi. Věrný tento llužebnik, di sv. Bernard,
byl zvolen nejen ze těšitele Marie Panny ve
všech útrapách pozemského života. jejiho, &
za živítele Ježíše Krista, ale také púněkud
za spolupracovníka. ve vykoupení světe, ve



likém to díle tří osob božgkýcb. A. tu zdá
se, jakoby Otec nebeský svěřuje mu Syna
svého byl k němu promluvil: Josefa, poslal
jsemSyna. BVéhOna svět„ aby žil tu jako
člověk chudý? bez lesku, bez důstojenswi.
Svět. bude jím pohrdati, vida. vněm jen ayna
řemeelnikova. die nízkého zaměstnáni jeho.
Chtěl jsem, abys byl chud, vyvoliv tebe za.
pěstouna chudého syna. svého, nebot nepřijde
na svět, aby panoval, nýbrž aby spasil lid
utrpením svým & smrti. Ty budeš mu na,
zemi strážcem aotcem misto mne. Bude prn
následován aty účasten budeš pronásledováni
jeho, pečuj oň & zůstaň mi věrným. A proto
velikou důvěrou má biti srdce naše v ochranu
sv. Josefa.. neboť svatost jeho učinila, jej
Bohu navýslovně drahým. Sv. Bernardín
Senenský tvrdí, že Bůh ničeho neodepře v
nebesich av. Josefovi, když jej již zde na.
světě byl tolik '\ryznamenal.

(Sv. Anima. Tamtéž)

Nnhotnó“cinknutí
'.ÉŘ lažeuý patriarchů sv. Josefa, pro bolest-„
' © již jsi zakusil, vida jak Syn Boží v
nezměrné chudobě se narodil, vypros nám,

abřrcbom po tomto životě chvalozpěvy andě ů slyšeli &.slávy nebeské požívali!
(Sm Alfons. Tamtém

_297._ !
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tmu ESLSv. Maxima.
„Shíčďč na ponížení. divky má.“

(Slova. bl. ?. Mau-ieu sv. Luk. |. 43. Uvádí sv. Alfonm

' a všech potřebách, nebempečenatvích
& utrpenich uLikejmež se také především

k Marii Panně, kteráž jest nejjistěíšim při
stavena. &útočištěm naším. Pros Ji zapehranu,
vyv01__jíza patronku svou asůplnou důvěrou
odevzdej v ruce jeji všecky záležitosti své!
Slyš, jak krásně vyzývá, tá ]; tumu sv. Bar
nard: „Kdokoli_jsi,smrtelníče, kterýž ? prau
du života tohoto více v bouři anapohodě se
potácíš než evnou nohou kraěnčišfneodvmcuj
zraku od les této hvězdy, nechceš—li aby
pohltily tě proudy roabouýeně. Přivanou-li
větrové: pokušení, narazíš—h o skaliska bídy,
vzhlédni 1m hvězdě & $()le k Marii! Hrozi
li bivlny pýchy, ctížádosbi, pomluvy, vzhlédni
ku hvězdě &.Vůlej Marii! Zachvátila-li tě
hrůza, před hříchy tvými, bouři-li svědomí
& tmeš-li pomýšleje na. soud: staneš-li před
propastí smucku &zaufalatvi: myslí naMarii!

V nebezpečioh, ? nouzi &. úzkosti, v
zoufalství nezapomínej na Marií! Jméno 'eji
nf, namizí :: tvých úst anikcly ze Srdce tvé 0!
A abys zasloužil pomoci jej-i přímluvy, neu
ehyluj se v životě od svatého příkladu Mariina!
Jsi—li následuješ. neuchýh'š se z cesty pravá,
ii vzývaja nebudeš Foufati. Drží-Ii tě nekles
neš, chrání-li tě nemusíš se báti; vede-li tě,
neunavíš se; přeje—líti, dejdar! do přístavu
pokoje. (Sv. Alfons. Chvály warunki-.)
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Nalnitnc. vada—hnuti.

'1 dráva budiž, Maria., Matko Boží, pumam
nice křesťanů! V tobe doufám, ano,

tys jedinou mnu naději.
(Sv. Alfons—Tumba)

Me 351Sv. Ferdinanda.

Duis udávala-ó, di Sabina, přq'í si jen, co Bůh. Cindy
jsouce, přejí aíoňudobu, ponižmy jsouce přcjď niponížmť.

(Sv. Alfons. Udevzdanosf. do vůle Boží.)

' dož Boha miluji vždycky spokoíeni jsou,
poněvadž jediným štěstím jejich jasů

plníti vůli Boží. J e-li zima nebo teplo, 'rši
li či sněží, kdo Spojen jest v jedno sBolímm
dí stále: Přejísi, by pršeloasněžilo, by zima.
bylo nebo teplo, rom jen, že Bůh tomu chce.
A protoi ': chudo ě odhodlaně volá.- Chudoba
si žádám, chudobu volím prom, ža Bůh chce.

Otec Jan Tauler vypravuje následující
udá-lost za života. svého. Pu delší dobu prosil
již Boha., aby mu někoho poslal, kdo by jsi

ravámu duchovnímu životu naučil, Tu vešel

%dnoho dne dle vnitřního vnuknutí do chrámužně, kde spatřil u dveří žebráka hadry
oděného & bez obuvi. „Dobrého jitra) pravil
mu na. pozdrav.

Nepamatuji se, pane, odvětiř žebrák, že
bych byl měl kdy jltra. špatného.

Bůh ti dej tedy štěstí! řekl znovu Tauler.
Aj, diky Bohu, já.nebyl nikdy neštastan,
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zněla odpověď. A. Po chvili deložil žebrák:
Nedím tak bez říčany, Otče, že jsem se ne
dožil špatného .ne. V chudobě své chválím
stále Pána; hlad-li mne trápí. chválím jej,
v dešti 3.-zimě chválím jej i ve všech jiných
útrapách života. Pravim, že.-jsemnikdy neb [
nešťastným, &_jetomu tak, neboůjsem myš).

! chtibi jen co liůh chce bem vši výjimky. Ať. \
1 ' hořká jest či sladké, co mi sesýlá., přijímám r
! všecko &miesti věda., že tak nejlépe prn
| mne. Toť mo'e štestí.
| J nk jsi delala-zl Bnha? otázal se Tauler.
, Nalezl jsem jej tam, kde jsem opnetil
4 stvořeni. Jsemů králem, a království moje

jest. v duši mé, kde učinil jsem, že rozum
vládne vášněmí & Bůh rozumem.

Hle šťastného chuďasa! Spojív vůli svou
vůli Boží, byl jistě bohatší 1: chudobě své

než králové pozemští & štastnějši v utrpení
i svém než světáci ve svých radmfánkách.

(Sv. Alfana. Tamtéž) &

Nannini! udoclmuh.

Mom, Ježíši můj1 čeho si žádáš ode mne,
* V - ať to učinim! (Bv. Alfons. Tamtéž) *

* Une 31.8v. Patronely, Sv. Angely Her.

Kdo m:?ujchšišg,_mei_5£ suse" chudobu fvěecky mi
ahdkymi, mu, k ad, únavu,posmech.
(ST. Alfanl. Cvičhave hlavnich ctnostech.)

.L .
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Ě; rpělivě just nám “říjimati všeliké bouře" " života, ztrátu stat !&i dobrodinců nebo
"iných lidi, kteří by nám snad užitečnými
Lýti mohli. Nezámďma velikánům tohoto
světa jejich bohatství anihodnostt ani chvá
ly, 'akon zasypává. je svět„ ale spíše těm
zivi &, kclo více milují Pána Ježíše, neboť
oni zajisté šťastněji žiji než. mocnářové nej
větších říší, & děkujme Bohu, že nám dal
pamati marnost statků zemských, kteréž
? záhubu uváději duše. epřikládejme srdce
bohatství &.Slávě, nehonosme se ani schop
nostmi Svými ani jinou přednosti přirozenou
s. tim měně prospěchem duchovním. Jsouue
chudí duchem, považujme se za posledni za
všech tvarů a. proto nermutma se, haní—li
nůa jiní, a pokorou přijímejme hana. Střeme
se zejména, bychom netoužilí po ati světské
& chvále ielm, &proto stále na paměti mějme
krásně naučení sv. Františka„ že nejsme ničím
více leč tím, čím jsme v očích Božích. Vše
líká. svatost záleží jedině v milování Boha.
a láska k Bohu záleží pouze ? plnění svaté
jeho vůle. Vnouzi abidě utákejme se kSpa—
síteli a_potěši-linás, přípmvujmo ae na kůže,

1m nůa zase navštíví. Pamatu'me, že
celý svět pomine, radosti i žalosti ' o, věč
noai ale ženepomine nikdy, a.že 1: :; všecko
opustili mamma, abychom všecko ziskali.

Jediné ion jest věci nutnou: Milovatí
Boha & „uchránili duši won.

(SY.Minus. Tančí)
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ana Božemůj, pro zásluhy Ježíše Krista
Tě prosim osvětzžmysl mou,abych poznal,

že marnosti jsou všeck statky světa, i že
není, co by lásky známkovalo mimo Tebe,
dobro neskončené. Dej mi svatou pokoru,
abych & radostí přijímal všecko pohrdání
lidské. Nejsvětější matka Páně, pros za. mne
Ježíše, Syna svého!

(Sv.Allium.mm.)
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Bělín věnovaný lit-Důl“ svaté ifinlnte s.:-clu—a zasvěcený
úctě avatéhoapoštolaJakuba menšího.

Bděloat nad smy-ly :: srdcem. Odřůůni u úklonuozti ku
vic-m pmmnkým.

Blahoslaveni čistého srdce, m—boni Boha viděti
budou m u. Man...

nice čisté oakwuje
panícky Syn matky mrtě:
větznět mm prmpčvuje
\! nebi xpdf-.v; milostné! ——
Duša, chceš-li v rajské říšemi-.

míidíc svých křídal vzlet;pít tam z Žmhovyčm
sladké jeho Táák; mcl't
tož své srdce vždy odivej
?: svatí? nevinnosti šat,
bázlivě ten pokiad .chýwj,
1m němž číhá svůdný hru].

Um, 1_Sv. Fortunata.

Naučí! mne, Pane, čeho si žriďaš, ah ch činil, f: ve.ušem
Feba pnxhvchnu. Učín Pane a_bych ě milovat :: zalíbil

se Taůé' tak, ja; si toho .řúddš'
(Sv. Alfons. Úvahy o stavu řaholnim.)

12

-J tá
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; ' "“do byl tak šťastným, že Bohu nm a
“ * manství svého zasvětil, „zalíbí se Ho u

především jako andělé. Taf účinek ctnosti
čistoty. Proto di sv. Ambrož, že jaka anděl
jest ten, kdo si tuto ctnost zachoval, jako
padlý anděl _však,. kdo ji ztratil. Baronius
vypravuje (: Jiaté panně Jménem Georgii, ři
jejiž. .smrti se slntělo veliké množství hoiubl-c,
které pak po pře-nesmi mrtvoly do kastela,
isem ji provázely, usednutí—še na střeše I,IÍ'ÍITLU
nad místem, kde mrtvola. v kostele ležela a,
odletěvše teprv, když byla pohřbena.

Většina. věřících soudila„ že holubice byli
sami andělé, chtějíci wdáti časť. mrtvola
panny. Právem zvána jest čistuta. ctnosti an
dělskou, poněvadž dle slov sv, Ambrože
s nebe. přišla, aby na, zemi následovníků hle
dala. & proto také, že, majíc chotě svého
? nebesích. i obcování s ním jen. ? nebesich
hladatí musi.. Ježíš Kristus Získat člověčen
stvu zvláště tuto ctnost panenství, & proto
dočitáme se vpismě sv.. že pannynásledovati
budou Beránka.. Sv. Klára z Montefulka byla.
tůkůYůu ctitelkon ctnoatí panenství, že by
byla. raději všecka muka pekelná trpěti chtěla
po celý život-, než aby ctnosti té. pozbyla..

(Sv. Alfons. Nevěsta KriaL)

Nůhotnó vzdenhuuti.

' ředrahý SE?—dbali můj: udat—.ližmi živouk.: lítost nad ichy, jimiž jSem Tebe za
rmoutil, & srdce nové stvuř ve mně.

(Sv. Alfons. Rozjímání v oktávě Boi. Těla)
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["ne- 2. Sv. Erasima.

Panna Bohu zasvěcená jaa: duši :“ MI:-m majetku:-mBožím.
[ŠV- Alfons. Nev. Kr.)

?auna mysli toliko na, to, což Božího“ jean, aby svatou zůstala na. těle i na
duši. Právem, dj sv. Ambrož. odpovědělo
slavná světice Anežka., když jiza chotě nabi
zeli syna z nejpřednější rodiny římské. že si
již vznošornějšiho chotě vyvolíla. Podobně
měla odpověd sv. Domíbtíly, když ji známo
pani přomluvití. hleděly, že se může beze
vši bázně zasnoubiti s pohonem Aurolianom,
který uzná. ji, třeba. byia křesňankou. „Raaba,
pravila, kdyby vxuošoné nevěstě bylo za chotě
volití buďto krále anebo prostého vesničana
koho by asi volila? Žasnoubiwši se s Aure
lianom, musila bych se odříci sňatku & krá.—
lom nebeským: zda-ž nebyla. bych pošetilou?
Proto řeku-čteš Aurolianu. aby odo mno upu
sbil. A tak vyvolila si raději smrt na hru-
nici, aby věrnou zůsiati mohla VerGi Ježíši
Kristu. Sv. Jan zván byl pro panenskou
čistotu svou miláčkem Páně & církev svatá
pěje o něm: Panic vyvolán byl od Pánaomi
lován více než ostatní. A ve zjevení doči
támo se, že za Beránkem sboupati budou duše
panonské. Piaoň Šalomounova opěvá ženicha.
nebeského, po.-Sonomase mezi Miami. Lilie
tyto jsou duše panonské, kteréž čistotu srdco
zachovávajh aby se zalíbily Pánu, A ctihod
ný Bada tvrdí, že Beránkovi mílejšimi jsou



pieně panenství než ehvelezpěvy všech ostat
ních svet-ých.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Nabotn-i- vzdechnuti.

Íů: plameny iáeky Ježíšovy, sestupte do» '- srdce meho a vypadne odtud všecka
lásku, kteráž není jeho.

[_Sv. Mfona. Tamtéž ;

Dne 3, Sv. Kletyldy..

Nelze vypověděti chvuiorpéem cenu se. penensleř.
(Sv. Alfons. Nev. lít-ist.)

Kardinál Huge praví, že kdyby řeholník" ode všech slibů mohl býti osvobozen,
nelze toheučiníbi v příčiněsv. čistoty, kteráž
nemůže býti nahrazena jin 'm dobrým skut
kem. I nejsvětější Panna arie tolikéž mí
nila odpovědi svou. již učinila k vyzvání
archanděla Gabriela: „Kterak se to stane,
poněvadž muže nepoznávem ?“ Chtělet pem—ně
spíše sI'icí, se hodnosti MabkyBeži, než vzdáti
se přednosti svého Panenství. Sv. Cyprian
nazývá anenst-ví kralovnou ctnosti &.souhr
nem vše .o dobra..

A ev. Efrem dokládá, že, kde čistotu
miluje= požehnání Boží ve všem obdrží. Pa—
nenství činí podle slov sv. Bernardina Se
nenského duši sebe neu, aby zřela. Ježíše
Krista, nebeského e etě svého zde na xemi

u—
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"světlém svaté víry, na věčnosti pak světlem
slávy. O té neskoněené slávy, kterou připra
vil Ježíš Kristína vráji pro duše sobě zasnou
bená, kteréž mu na zomi věnoval panen
ství své. Bůh zjovíl kdysi veliké s učebnicí
Lukreoii Orsině vznešený stupeň slávy, jakási
v nebesich uohystánajosb duším Ježíši Kristu
zasnoubeným. že unesena zvolala. světice:
O jak mílými jsou Ježíšovi i Marii tyto
panny! A sv. učitelé církevní doznávaji, že
duše panenské fyznmuenány budou na nebi
zvláštní korunou slávy & rozkoše, jak potvr
zuje i samo písmo svatbě: „A žádný nemohl
se naučím té piani, jediné těch sto čtyřiceti
& čtyři tisíce? kteří jsou koupení ze země.“
(Zjev. sv. Jana.. 14. 3.) Sv. Augastín vy
kládaie slova. toto dí: Radosti, jež Bůh na
nebi připravil duším panonským, isou jiné
naš radostí těch, kdo nejsou pannami.

(Sv. Alfons. Nov. Bir-ist.)

Nibožnó vzdochnutri.

Matko krásného milování, Maria., \: 
'—pros mi milost, abych Božského Syna.

tvého miloval, & lásoa jeho věnoval život
mi obývající!

ISV. Alibns- O modlitbě roajimavéá
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UU“ 4- Sv. Uptata.

Nrposkuměně panmswí nq'svčléiší Panny Marie. jes!
ji'-divím: „dutina-nějších drmiokamč i: _m'i koruně.

(Sv. Alfons. Chvály [IHY-)

N e_jsouvšickni lidé povoláni kn stavupanenskému; kde ale zasvětil Pánu svoje
panenství, děl-tui mu za nezměmou milost
tube & šťastným sa ZVL, že: patříš k družině
duši, v injichž čele kráčí sama panenská,
Matka Boží. Komu bylo ale již zvoliti stav
jiný, anebo kde cítí, že k jinému jest povo
lán, napoň na to pamatujr že neposkvrněné
panenství vždycky zůstává.hlavm'její ctnosti

i a. jedním z nejkrásnějších drahokamů ? jeji
koruně; že ctnost panenství přirozenost lid—
skou na výsost zušlechůu'e, iže každý člověk
jest zavázán lm přiměřenástavu mému čigtotě.

Všichni sv. ntcové spoiéhajice se 0 si.
evangelium, jakož i o ústní podání shodují
se ? Wrzeni, že Maria. Panna. by byla raději
všeljkou hodnost opustila, nevyjímaje ani

* hodnosti Mat-ky Boží, kdyby se ji bylo sřici
panenské čistoty. Sv. církev bez ustánichvá
lou opěvá její čistotu, a. kdekoli u ní minuri,
přidává,název Panu ', nazýva'ia ji ve slavnostr
ních modlitbách a.iodinkáac svých: pannou
požehnanou, svatou pannou, pannou v nej
lepším slova smyslu, pannou panen!

(ST. Alfons. Chvály marinnsltěJ
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láboůnů udal—nu.

Matko neporušené., joiíž srdce ve všem
' '- oonhlaailo aa ordcem Ježíšovvm, vypros
mi, abych chtěl vždycky jen, coJežíš chce a ty!

(BT. Alfons. Tamtéž,)

Dne 5. Sv. Bonifáce.

O jak označena :: velika ice-tManana panen!
(Sv. Alfons. Chvály mnríanaké.)

Panenské mateřství nejsvětější Panny" ' sjednalo pozemskému narození Spasite—
lově zna/(mon podobnost s narozením jeho

věčšldíín.Sv. Augustin uvažuje obé di: tenz l " Syna od věčnosti v lesku slávy své;
Panna. porodila jej v čase, ve slávě

neposkvrněné čistoty své. Bůh Obec jest.
neschopen utrpení, Matka. vyniká. neporuše
nosti; v Otci sídlí věčné Božství, v matoo
ustavičně panenství. O jak vznešenou jest
tn královna panen! O tě slávy, kdy můžeme
ji náležet-,i.,je: i stezkou kině-ati, ohrdati vším.
čím ona zh la, žítijako andě ve smrtelném
těle, &.pečovali. jen o získání velikých milo
sti, jimiž byla. naplněna.

Dokonalé panenství i_jinak ještě se Bohu

& svatosti jeho podobá. Bůhljeat svatý, Eoně—vadž v něm soustředěny jsou všecky do ona
losti; jest svatým, poněvadž celá bytost jeho
neni leč svatost; jest. svatým, poněvadž sva.
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Loaf od věčnosti ? Něm sídlící nazměnitolnuu
jest. S touto svatosti Boží jevi poďivuhodnon

odobnost & svatost úplná čistota. Mario
nuny. Moria. _íe-stsvatou, nikoli od přiroze

nosti, nýbrž proto, že celé bytí svoje &'soucv
nost zasvětila Bohu slibem anenstvi, o tějic
se mu tak podobnější státi. ' ariajosb svatou,
poněvadž mimo všecky ctnosti dokonalého
tvora zachovávala čistotu více.než andělskou;
joat svatou, poněvadž vynikala. nezlomnou
stálosti při cvičení. ne ve všech mostech. A
proto vyvolil ji Bůh, jakožto neidokonalojší
obraz svatosti své mom tvory, za živou sva,
tyuí svou.

(Sv.Athns. Tmaň.)
Niboiué“duhuntl.

.
. Šaría, matka) má,! královnou má,! lásko
„ mými-l! Ty—a celá. širou-ma,1 lahodna, celá.
čista., celá. neporušena.

(Sv. Alfons. Maria, naši: spása).

Dne 6. Sv. Norberta.

Nebylo na ní m'a pozemského, všecka cbtčía se jen
Bohu líbili.

(Sv. Mfono. Nev. min.)
6 . ' r '! o
; na, „mnm zora vychazopmhoslunce,“
v ' první ze všech smrtelniků zaslibila.Bohu
svo'a panenství &. ozdobila. zahradu Boží
nej rásnějším květem, lilii nevinnosti. Odo.ř
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řela si no'en veškeré Lčlesně, puzamskó,
“uvalené ra osu, nýbrž odřekla se také úplně
a. pro vždycky práva 1 svobody po nich nou—
žiti. Duchem svatým naplněn Jsa prorokoval
žalmista Páíně,že oninesčíslné annyvchív
zeti budou do „ác—akrálova. o stalo BB
proto, že přikla em svým budila jejich nad—
šeni, a .:řimluvou svou jim milost vygrosila.,
aby na. Těsné. 1: mvdě nadpozemske cestě
zmužile kráčely. avia.jest slovem králov
nou panen, vedom je k podobnému rozhod
nutí. chráníc je a. pomáhajic jim k vítězství
nejelavnějšímu nade všemi nepřátely.

S nevýslovnou radosti pozoruje Panna.
ne'čistši všecky pravé panny, zovouc _jevy
vo eným množstvím dědictví Páně, a. dědí
ctvim svým vla—wtním. Nebyl—liší zejména, sv.
apoštol Jan panenské Matce Boží s kříže
do oručem jakožto syn důstojný? A čím byl
m" šašek Páně nejsvětější Matce, tím jsou jí
nyni všecky panny.

(SV. Alibns. Chvály maminka)

Uttend- vada-chimii.

“ přealadků Panna Maria, po Ježíši Kri
— *stu nejkrásnější ze všech kras, milost;
nějši než všelíká. láska„ vnadnějěi než všecka
kouzla, příval—bičmne k sobě!

(Ev. Alfons. Marin naše spása,)
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D““ 7' Sv. Roberta.

Malýmjntmoůou, osiřelýmpamětníci, opuštěný-mtěšíteíkou.
' (Sv. Alflms. Chvály mu.)

N enit María. Panna. jen královnou dušiVykupíteli zasunuta—enýchale královnou
všech, kdož stavu evému přiměřenou čistotu
zachovávají. Panenství tělo.—enézřídka. lze
nalézti, di ev. Augustin, & není ho nevyhnu—
telně potřebí k svatosti, jiného ale jest potřebí,
totiž srdce čistého, beze vši poemy, nebot
nío načíst—ehonevejde do království nebeského.
Čistota. jest ctnost, kterou káže Bůh zacho
váveti všem etavům &.všemu věku.

Svaté. čistota čítá. hrdiny své nejen v ře
dách osob řeholních a. onstevníků, nýbrž i
“vesvětě, & vítězství (chytá v tyka světa
nezřídka bývají Bohu milejšimi, poněvadž
většího sebempřeni vyžadují. Zajisté, že
každ , kdo ustovičnou čistotou srdce \? nikal,
byl orlivým otitelem Královny no eské;
k ní jistě mraků obracel, kdy pokušení moo
něji ee ozývala; jí děkoval po každém vitěz
ství; ? ochranu jeji se vždycky mučel,
nebot Bůh sám ustanovil ii stráž ni pro
všecky duše po čistotě toužioi, & první no
přitelkyní dur.-ha.nočistěho. Kdož by zandělů
nebo svatých moonějšim byl Před tváři Boží
než One.? Ježíš Kristus zejmena. tím ji pro
jevuje úctu svou., že každé prosbě jeji hoví,
zvláště ? pňčíně obrácení hříšníků &udílení
milosti. Proto, že neporušenou byla. matkou,
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celá. krásna. a bez úhony před zrakem Bcžim,
proto vyvalí! ji Bůh, aby klidu zjeůnůvala
hřišníkům.

(ST. Alfons Tammi)

listinné "dunami.

3%" královna nelmskvrněná, kteráž jsi dra.—l that:. Otci nebeskému, neodvrmei zmků
Osa skvrn &ran, které hyzdí duši mou. ahlécl
niž na mne milostivě, &pomoz! Bůh, jenž tě
vroucně miluje, noodepře hi ničeho; zdaž
bys by odepřela. vyslyšení prosicímu tě?

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dna 3— Sv. Medarda.

Srdci našemu nek: šílí be: kidy—, mihje basr'íloBalm.
anebo tvary.

(SV. Alfons. Nev. Krist,).

N entkvi—lisrdce lidské při tvor-ech, zami—“' Inje si zajisté Boha, a proto na omíná
nás Duch sv., abychom pečhvč vymytíií za
srdci svých všalikou náklonnost, kteráž ne—
souvisí sBohe—am Pokud srdce Boha. miluíe,
žije; přidrževši se ale Lvorů umírá,. Proto,
chceš-li svatústi dospěti, duše milá, zbaviž
srdce svoje všeho, co není Bůh. Staří pou
stevnici vítali příchozího, který chtěl sdileni
s nimi samotu, slon : .Přinášiš-li s sebou
srdce prázdné, abyje ach mana. Initi mohl'č“
A to vším právem, nebo duch oží nemůže
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sestoupití \? srdce světskými věcmi pln-5.
Marně- spěohá ku pramení vody člověk 8 má.—

dobou uaplněnou pískem; vodš nenaběře,nevysype—li pisek! A013,Bože m '! Proč při
oházoi mnozi tak zhusta ]: mo 'tbě i ku
stolu ánš beze všeho prospěchu duchovního?
Proto, že srdce jejich plno je písku a. bahna
t. j. plno sebelásky, mamivoshi, svévolo &
marných náklonnOStí. Neodstmní-Ii písku,
neveíde vsrdoe jejich svatá. láska.Boží. Duše
však, která lásky tvorů nedbá, plna jes:
lásky Boží. —

Protož stále a.stále volqjmež sDavidem:
„Srdce nové stvoř, Pane Boža, ve mně,“
(Žalm oo, na.) „srdce rázdné všeliké ná
klonnosti ku tvorům. ěda, tomu, kdo dělí
srdce svoje mezi Boha & ďábla “ S hněvem
opusti jej ten, jehož za. rovna považuje sno
přítelem, & přenechá. jej úplně moci ďáblové.
Nemít pravé lásky Boží vsrdcí, jež jiné íeště
lásky chová.

(Sv. Alfons. Tomáš.)

HmotnéMachina.

. Ježíši, božský choti duše mé, daleka
„na 5-budiž ode mne všecka nařízené, láska
světská!

(SV. Alfona. Úvahy o atm-'n řek.)
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Dn- 9, Sv. Feiiciana.
Každá, sebe menší nriklonnmf ku tvarům-A1bráni úplnému

spoj-mi duša : Bohem.
(Sv. Alfons. New. [\'r '?

kud av. Terezia nezbavila ardce amis
vši náklonnosti, nabyla dokanale & 150—

a s ,je—na;gakmile bovšak učinila., &srdcesvé ca é jedin lásce k Bohu zasvětila, byla
uznána. za hodnou slov Páně: Terezie, nyní
náležiš mně celá, &já celý tobě. Sv. Josef
Kalasanshý di že kdn Pánu Ježíšicelé srdca
nevěnuje. tolik jesi; jakoby ničeha nedal. Děl
pravdu. Příliš úzké jesti srdce naše, aby
milovatí mohlo Boha láskou naskenčenou,
jaké zasluhuje! A malinké toto srdce bychom
chtěli ještě děliti mezi Boha. & tvory? Nikoli,
volá sv. Jiljí: Jedinou duši mám. ale tato
jediná, náležeti má celá Pánu & Bohu mému.
který mé celé lásky hoden jest, akterý tolik
byl učinil &vytrpěl, aby si lásku mou ziskal.
P. Nimmberg plše. ža by byla stačilajediná
krůpěj krve Spasitelovy, jediná slzu. jeho,
jediné slovo roshy ku spasení světů nesčísl
ných, že ale gežiš Kristus;prolití chtěl všecka
krev svaíi nejen proto, aby né.-a vykon 51,
ale, abychom jej celým srdcem milovali. 1331
by mohl ku spasení našemu vyslatí anděla.,
dokládá. Hugo za sv. Viktora; neučinil toho
však. Abychom nedělili lásku Ivou mezi
Stvaříuele aanděla, který nás vykoupil, chtěl
býti zároveň našim S-tvořltaelemaVykupitelem,

(81V.Alfons. Tanita.)
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Bilbo-iné vadu-hnuti.

""!Ěřrána srdce mého otevřena josb Tobě,
"© Bože můj; VG_]diŽ,Pane, vojdiž do duše
mé, která. touží po Tobě!

(Sv. Alfou. Rozjímání v ohnivě Božího Těla)

Dim m- sw. Olivy. p.

Duše Boha milující sin—dcivším-. co ji měl nabízí & dáti
mříže, vším, co ma' Bull.

(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

Jóga uší, kteráž láskou. Boží uhořelo., není
třeba. napomínání, ani četby aluchovnt

ani domluvy vůdce duchovního, sama, odlu
čujo se odo tvorů, aby'jodiué Boha, si zami—
lovala srdcem celým. Uí nezasluhuja božský
Spasitel tak Veliké lásky, když byl život svůj
na. kříži za. tebe obětoval, kdy tak čaato vě—
nuje se Li ve svatém přijímání, & tolika. mi—
lostmi tě obohatil? Pamatuj. dísv. Jan Zlatn
ústlý, že sebe sama bi daroval, ničeho pro sebe
napodržvov. Myšlénka tuto rozuěcovala sv.
Bernarda k nejvyšší lásce k Bohu, proto vo—
lávol: Celý se mně clarc-vall celý věnoval se
za. 3 aseni má, proto sluší se, abych láskou
k ěmu 0015? so strávil. Sv. Magdalena.
:: Panis říkávalo, že duše !: stavu řeholnimn
povolané., jsouc nevěstfm Ježíše Krista, má
při všelikém zaměstnáni svém uoírati zraky
na ukřižovaného Spasitele a. jedmým přetl
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mětem obireti se v mysli strá, totiž láskou
k božskému choti. Dokonávaje dílo spasení
ravil Kristus Pán, že nyní doba nadešla,
'dy vypuzen bude kníže světa., & ev Augu

stin dokládá., že nemyslil tím Spasitel svět.
v pravém smyslu, nýbrž, že říci chtěl, ze
srdcí věřících ve mne bude vypuzen. Pán
zemřel arci ze všecky lidi, zejména. ale za
duše panenské, kteréž vyvolenou jsou mu
choti. Když tedy Bůh všecko za tebe vydal,
nebyloby nevděkem největším, bys chtěl se
brániti lásce bezměmé, bye chtěljej milovati
jen z části srdce svého? O rciž proto často:

laciné vmdmhnuu.

ežiši můj, Tys se mi daroval celý„ ničeho
. nepodržev, darovala mí vše-elmkrevsvou,
všechen pot & všecky záeluhy své, ano ne»
máš již ničeho, co bys mi již dříve byl nedal!
I já darují ee Tobě eel', se vším, co by mi
snad bylo očekávati vřavě-Ete! Abych lásce
Tvoji zadost učinil, věnuji Ti všecky skutky
své, tělo i duši, vůli svou i svobodu! Více
nemám, čeho bych Ti daroval, &kdybych měl,
dal bych Tobě vše.

(Sv. Alfons. TemtůáJ

Dne ll
' Sv. Barnaháňe.

O bhžmé záměny, lcd za Matku naši dodává se nám
' ia Boží!

(Bv. Alfons. Rev. lidem.)



&& Terezie dí ale, že nedospěvšok tomu,abychom Pánu Ježíši dokonalou lásku
věnovali. nemůžeme také b “ti ůčaetnými
plného bohatství jeho lásky. boti Kristově
jest pěti toliko píseň novou, o které zmiňuje
se žalmisto.řka: Pějto Hospodina píseň novou
(95, l.) o. o niž praví sv. Au ust-.in: Což
jiného jest píseň nová, než nová ziska? Staré
pisně znamenají náklonnost k tvorům &k sobě
samým, kteráž od narození byla. nám větí
ena náchylnosti k zlému, jakožto následek

Eřichu prvotního. Píseň nová. však 'eot proti
tomu láskou srdce Bohu. oddaného ísoií to
hoto pěvce, di sv. Au stín, jest pisni lásky
Milujmo Boha. pro Ně o sama! Hlaseni srdce
našeho, ktorým Boha chválíme, budiž žár
svaté lásky již proto k Němu plátno, že tolik
lásky zasluhujo, &již také všelikou jinou ná
klonnOSt ze srdce svého vypuzujemo. Ježiš
ukřižovaný přeje sobě, aby duše jemu zac
snoubené ukřižovány byly pro všecko, což ze
světa. jest. A stavi-li svět před zraky naše
nádheru svou, zvedněmež hlasu volajice se
sv. Paulinom: Éhati vládnětežklenoty evými,
králové sv' i říšemi, nám ale bohatstvím &
ctí budiž ežíš Kristus, jehožto milování víoe
nám prospívá, než statky světa.

(Sv. Alfons. Tamtéž.)

lihem neochotu.

" no, Bože můj, kte 'ž cim-tolika. cestáchlolásky jsi mne vy oval, jak mohl
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bych ještě nyni toužiti EUstatcích tohoto
světa., když. nalezl ísem " obe, dobro nevý
slovně! Bože můj! Mé všecko! Pryč ode mne,
ty sláva světa., bohatství, požitky! Ježiš jest
mon slávou, behat—stům požitkem! Koho nu
Iezl bych na nebi a na. zemi lásky hndněj
šiho, kdo by mlik byl pro mne učinil? Ty
jediný budiž Velitelem mým, srdce moje volnu
je žití jan podle lásk' Tvé, a. činiti jen, co
se Tobě libi. Nalezl Jsem, Imho miluie duše
má! —

(Sv. Alfons. Tam-ší)

Dne 12 Sv. Basilída.

Abychom ]: dokonalostí dospělí :: pranému mim srdce,
třeba, abychom světu odumřeh' i sobě,

(Sv. Alfons; Nov. Krása.)

llahoslaveni mrtvi, kteří ? Pánuzesnulí.“* ' Smrti tato není ale bez bolu, & proto
třeba. zmužilost-í k utrpení, chmmevli zemříni
světu a štěstí jeho. Proto porovnává pismo
Svaté království nebeské brzy klenot-am, za
který máme v prodeji obětovati všeckojměni
své, jindy zase „směstem. do něhož vejiti lze
jen násilím amoci, poněvwlž branka jeho ve—
lice jest úzkou; brzy zase naváno jest. tu

láoem, k němuž otesavány jsou stavebni
ameny (duša totiž) těžkými ranami kladiva;

anebo hostinou, pro niž Jost nám ihned opu
stit-i všeliké práce u. zaměstná-ní: jindy ještě
jest podobna království nebeaké záp—asišti,
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po kterém jest nám do—běhnoutiaž k uíli, &
konečně koruně, již nelze cbdržeti bez boje
a bez vitězství. 330mm, abychom světu od
umřulinezbývá, leč zahubiti v sobě sebelásku.
Ubýváuí sebelásky svědčí () narůstání lásky
Boží, pravi av. Augustin; kde ale zemřela
sebeluska, nastupuje dokonalost. Měmulásky
není pocit sladkosti, ale síla. Žár lásky, di
ještě tfrž světec, přemáhá i nejkratší ud r.
Duše Ěoha. milující nevšímá si utrpení, Ege
néž ji snášeti jest. pro lásku Ježíšovu, ucítí-li
utrpení, ještě více je miluje. O té sladko
stí, volá. ve svém vyznání svatý učitel
církevní, :) tě slacikusti, kdy poznal jsem,
že postrádám rozkoší pozemakýchl Bá—ljsem.
59 ztratit-i je, ale již odřeknuhi se samo bylo
mi blahem!

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Nubužuc vzd.—chlum.

'1 ežiši můi. odříkám se všech radust—ísvěba.,
JI. jedinou zábavou budiž mi následováni

Tebe! ,
(Sv. Alfons. Uvahy a stavu hub.)

Duo 13.81 Antonina Pad.

Kdo na všem jm Ici—akujevi, nelze,. aby nebyl milován !
(SV. Alfons. Nm'ena. k amici Pánů)

Kdybychom často pilně pozorovali.práva„* ' jakých dObyl si Spasitel na. lásku naši,

g_n



uoitili bychom Hound šťastnou potřebu milo—
vání Boha Či nalezneš mezi všemi srdci
jediné, jež by více lásky zasluhovalo, než.
srdce Ježíšovo? Srdce toto přečisté.plno iest
svaté lásky k Bohu i k nám, nebot všeliké
přání jeho nese oe ku slávě Boží &.blahu
našemu. V srdci Ježíšově zalíbilo se Hoa-ipm
dinu, neboť v něm nalézá všecka rozkoš svou,
kdy z něho všelíká. dokonale—35proudí &.všolřká.
utnosů v květů. Vněm láska.pučiuoskončená
kBohu toi & kui druží sedokonalá. pako-roi
úcta.nezměrné; v němnejhlubšijestlitosť nad
hříchy našimi, kteréž na sebe přijal, spojená
ale s nejoddanější důvěrou milujícího syna;
v něm sídlí hxůza nad nesčíslnou vinou naší
sdružouá s hlubokou ůtrpnosti :: naší bídou;
i bolest nqitěžši ? něm čistí lze s ní lnou
odovzdanoati do vůle Nejvyššího. 15111021lidé
alobýva'i si biela naši krásou, jíní nevinnosti,
jiní las vým o cováuim, jim' zbožnosti; jak
asi miloval bys osobn, kteráž by se skvěla,
vlastnostmi těmito všemi! Milovan bychom
ji slyšioe chválu 'eji & nemajíce. ji ani. Jak
3311možná, že rístus Ježíš, kterýž všemi
těmito oboustmi \? hojnosti oplývěm kterýž.
nad to ještě. láskou nezměrnou nás miluje,
že pro něj jediného s láskou váhámo?

(Sv. Alf/ona Tamtéž,)

Hmotné “dochuti—

2%: lásky nejhodnější swingu můj, mohl'vli:'aOtec nebeský vyvoliti lásce má před
|

|J

.—
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mět vzácně'ši & his hodnější, než Tebe!
() 'ak uboh & bidne jest srdce straníci se
lis y Tvé! Běda, i mým bylo to neštěstím
až dosavad! Leč nyní již Tě miluji, & milo
vati Chci Vždycky.

(Sv. Alfons. Tamra.)

Une 14 Sv. Basila.

Radosti Ježíšovouje:: nulová“ b'ti od nás, a těší se,
agris, še duše volá i: němu.—M' " Tě, Ježíši mii!

(Sv. Alfons. Novella !: srdci Páně.)

ežiš Kristus nepotřebné nás; stejně jest
šťasten jsa nami millován anebo nikoli,

sbejně hrabat bez naši lásky i stejně moceu,
ale poněvadž nás miluje, žádá si lásky naší
tak, jakoby člověkbyl Bohem jeho, “akoby
štěstí jeho záviselo od lásky číověka.. Již
svatý muž.-Job pozóruje lásku tato volal:
j.,Guošjest člověk, že avelebuješ ho? Aneb co
přikládášk němusrdce své?“ (7. IT.) Jak! Bůh

Sám & touhou pinga si naši lásky, lásky bobídných červů? usti bylo by na. tom, by
nám dovolil milovat-ziSebe. Či nazvali bychom
smělcam poddanéhm kterýž řekl by králi

svému: i; tě miluji? Což b chom se alepodivili áli, kterýž vyzýval %;!chudičkáho
poddaného: Chci, abys mne miloval! Knížata.
zemská. nesníží se k takové „žádosti. Ježíš
ale, král nebes, žádá si lásky naši důtklivě,
volá srdce mše, a. neslyšíme-Ii neodchůzí,
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nýbrž stane u dvěří volaje & hle—paja,ipmsi
duši, aby otevřela, nazývaje ji sestrou svou,
choti avon. Otevříž mně, sestra má! (Fis. Š.
5, 2.) A to vše činí jen z nezměrné lásky
k nám. Milnjici přeje si, ab byl milován,
srdce žádá. si srdce; láska lásšy! Jen proto
miluje nás Bůh1 di sv. Hernani, aby byl
milován. Proto sděluje s námi, že dobrým
jest pastýřům, kterýž. naleznu? ovci ztracenou
v radosti srdce zve přátely své, aby se ra.
dovali s nim: Radulte ae ae mnou, neboť
jsem nalezl ovci, která se byla.ztratila.. (Luk.
15. G.) Proto di, že dobrým je otcem? kterýž
rád odpouští. kaíicimu syna a. a láskou k srdci
svému jej vína. 1 dále uči, že daruje se srdci
mílu'ícimu & u něho setrvá.. A kdož zůstává
v lasce, v Bohu zůstává &. Bůh v něm.
(Jan 4. 16.1)

(87. Alfons. Tamtéž,)

Nábožnéuduhnuh.
_.

%;; si řeješ lásky mé, Ježíši můj, &jápo mětoužím, zapomeň tedy na. vše,
ě'm jsem Tě urazil, neopustím Té nikdy více
& Ty neopustíš mne!

(Sv. Alfons. Tammi)

Dno 13V. Vita.

Další Jcžíší :ambmé nadoatačínšak býčípnnnnu, třeba,
aby byla paul-nou moudrou.

(Sv. Alfons. Nev. ICI-int.)
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?anně moudré třeba. dostatečného oleje" ' vlampě, totiž Vox-dci,aby nevyhaainaln
v něm láska, Boží, ale stále na '.m.aby plála
žárem. Parmy pošetilé byly to ě annami,
nemajíce však oleje s dostatek ne yly při

Enštěny ku svatebnímu veselí, nebot ženichožský odbyl je slovy: nemám vás! Proto

stravě choť Kristova. na zemi nchlodej ra—osti ani zábav jiných, loč lásky Kristovy
&jeho zalíbení, nebot, di av. Bernard, přeje
si Pán, abys bázeň měla knčmu jako ]: pánu,
úctu. jako k otci a. lásku jako !: snoubenci
svému. Abychom ale v lásce ktomnto snou
benci duši svých věrně vytrvali, lilii nncnské
nevinnosti neporušenou zachovali, tře &užívati
vhodných prostředků, Nejlepšími z prostředků
těch lze nazvati modlitbu, svaté přijímání,
mrtvoni nebo &. Samota. První pomůckou
k dosažení lánky Boží jest modlitba. I v o
knšeních robí svaté čistotě sluší bez Váh ni,
ihned blogoid pomoc Boží v modlitbě. Cti—
hodná. sestra Cecilie Caot-ellováříkávalo: Bez

mcšdlitby nelze oi zachovati čistoty srdce.I Momo—11114123pravil: A jakž jsem zvěděl,

že nemohujmak býti zdrželi? leč byBůhdol, . . . . řistou il jsem ku inu a. prosil
jsem ho. kn. oudr. 8. 2I.) Mimo to třeba
svatého přijímání. Tot cola, di sc. Bomventnm,
do která uvádí nebeský král snoubenky své
a v níž naplňuje srdce jejich láskou svatou,
kteráž učí ]o milovatí bližního jako nebosamy
o. Boha mdo všecko.

(Sv. Alfons. Tamtéň)
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Eiboine ngflřfhnflt'h

Kůl—až nalezl bych přítele, bratra, obc-e,chotě, kteří by mne milovali jaka Ty,
dobrý Ježíši můj!

(Sv. Alfons. Tamtéž.)

Uno MSV. Banana.

Jako lilie muy tmy zánětů, tak španenswí zachovati
nelze. bez mrtveml

(SVÍ-Alfons. New. Krist,)

[H.-'Imti pomůckou k zachování čistého srdce* jest. mrtveni seba. Jako lilie mezi trm'm,

pěije vznešená piaeň Šalomounova, tak při- :se kyně má mezi dcerami. Sv. Magdalena. z 4
Pazzin dotvrzuie výr-ok ten slovy: istom
zkvébů jen mezi mmm. Svatý Basil pak di
o pamách. že není jim dovoleno porušiti
věrnost ani jazykem, ani očima, aniž uchem,
ani citem, zejména. však nikoli vůlí. Chce-li
uchovat-,i čistotu, musí dbátí panna veliké
opatrnosti ? řeči a. pokud možná vyhýbati
se styku s l_iclmifTcudna. budiž slu-chem &jako
přad smrti utíkej zábavám světským; cudna.
zrakem, neponvedaj očí & nehlediž přímo ve
tvář mužů; cudna v každém pohybu, budiž
na Výsost stydlivou před jinými imma před
sebou; Gadna předevšim v srdci, odporuj
vážně každému nezřízenému hnutí hned na
začátku, volajic důvěrně () pomoc k Mani
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Parmě & Ježíšovi. Jakoby as královna a ač
mým pohrdáním odmítla. smělosů černého
otroka, tak jest. panně vystuupibi proti ne
ařízenému hnuti. K tomu ale, aby věrnost
i neporušenosň zasahovala.,třeba, ji mrtvití tělo
své, neli jinak aspoň tím1 že s radostí při
jímá nemgcí, boleqti. pohrdání &.špatné za.—
cházení. Zivot; Ježíšův uaplyuul \: roz-košech
& V slávě? nýbrž ? utrpení :: pútupě. :: prato
všocky panny na výsosň milovaly muka.
i potupu & s jásállim chvátnly Vstříc smrti
muóetlnické.

(Sv Alfons. Tamtéž.)

Haba—iné vada—mmm.

vežíši můj, Tys pro lásku ke mně vytrpěl
J muka nesčetná, &.proto i_iá. pro lásku

k Tobě ndhodlán jsem vytrpěti všelikou pu
tu .a. ,

P (Sv. Alfons. Uvahy o stavu řeholním)

Dna 173v. Adolfa.
Žárlio jm ženich„český i „mm, aby „mmm jm

jmym se ukazovala.
(Sv. Alfons. Nav. Krimi:u

' "isn't-ml pomůckou k Zachování čiatoty
„ ' .srdae jest ataman. Vpisni Šalomounově
nazývá Pán lína anoubenky svélíčkem hráli
činným. Hrdlička. ale mílu'e samotu. &štvaní
se ostatního ptactva. Sv. křugrlalena z Panis
jmenuje čistotu kvítkem, jemuž daří se jen
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v zahradách zavřených &mezi trním. Kdo čisto
tu zachovati chceš, střež se Příležitostí a miluj
nevědomost vevšem, co příčl ee čistotě. Nepa.
tmé věci Eseta 'ediný pohled, jemnější slovo,
malý dárek mo ou býti jiakrou neuhaeitel
nému plemeni, který vás stráví. Nedůvšřujte
sobě samým. Vtěto příčině nehodí.-“švám ni
žádná opatrnost příllšnou. Věřte tomu„ kter
'iž tisíců podobných případů ee dožil. Neh

ejte, že nevykročite dále, nebot klesnebe
dříve,než jste se nadály. Neklesla-lis snad-vpo
dobné příležitosti, děkuj Bohu, ale boj se budou—
cnosti. Svatí & světice prchali vpouště, aby
se zachránili, &vy se chcete vydeti \? nebe
zpečenstvi? Lidé světští slouži světu, ale duše
J ežiši Kristu zasnoubená maji sloužiti 'edíně
Bohu, a. proto zvány jsou v žalmu hledaji
cími Boha. A proto dršiž pevně, co máš,
aby snad jiný nepřijal korunu tvou. Odlučiž
se ode tvorů &vždy úžeji připoutej se kSpa'
eiteli láskou, modlitbou, ustavíčnou prosbou,
aby ned0pouštěl, bye se kdy od něho odtrhla.
Volej se sval m apoštolem v pevné důvěře
v Pomoc Bož : Kdož mne odlou-či od lásky
Kustovy? Zdali souženi? aneb ouzkesť?
nebo hlad? „deli nahota? čili plat:-i::'uarmmtví1
čili meč? (k ím. 8, 35, SB.)

(ST. Alfons. Nev. Erin.)

13'



muhaha Vdechnutí.

něžné, milující srdce mého Spasitele,
'. kdož by mne nyní mohl odloučiti od

lásky Tvé?
(Ev. Alfons. Nov-ena.]: Baki Páně.)

Dne 18. Sv. Marcela.

Nem—nosi křesťané cvičí si "lí-losů p-owčcufíti, ak obc
zasluhuje.

(Sv. Alfons. Chvály mam)

Pozorujmež dnes s něžnou úctou srdce" Matky Boží, nebo-t jest svatyní milostí.
Hlediž, abys dětinnou důvěrou & upřímnou
láskou získal si přístup do této svatyně,.
vždyt každému jest přístupno. Všichni lidé
mohou nasytíti se plnosti ]ejí milosti, nebot
všichni největší svatí dotvrzu'í, že podle
úm ln Božího netlnetelo se a-I'ii Panně
pře ejných milosti nebeských íe-n pro ni
cemu, nýbrž proto, aby jako bluhodějný vele
tok krajem ubihaje sady &.nivy občerstvuje
s. oživuje, i ona všecky ditk Evíny vzne
šenýmí dary obdařila a. obo bila, Protož
žádej ji 0 první z těchto milostí, bez niž
všecky ostatní buďto ničím nepros ivají une—
bc nebezpečný jsou; žádej o miost mawa
cuiíci. Rozpomeň se, milá. duše, jak jen sobě
asi až dosud vážila osvěoujici milosti? Mí
lcst nebo byla. nejs vělejší ozdobou slávy
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Panny Marie, a jediná příčina, že ji anděl
pozdravom uctíval. Pamatuješ-li na. to, abys
'milooů tuto zachoval? Snad nejen uedbáš
prostředků k zachování jejímu potřebných, ale
atlad bomtarostností &každodenní svou nevěr

noohí vydáváš ji *? noivětši nebozuečonswř!
O jak nespravedlivě jednáš bn sam sebou!
Vždyť jako duše životem je těla, tak íposrv'č—

míří milost životem je duše. Rmoutíš se,vo ' sv. Augustin, vida tělo, z něhož duše
byla. vyletěla, &.nowdycháš vida duší, již
byl opustil Bůh!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

EMM “dubium.

„%: Maria„ milosti plna, oučiž ty nás, že- neocenitelným 'est. anatom milost
posvěcujici &.co v to způsobila, abychom
si ii vážili! O toho pohledu ve svaté nitro
aule-o tvého-, kteráž tak čisto? tak novínno
jest a. tak plno lásky k Bohu! O Maria. ty
nejsvětěfší ze všech matek, tya zachovala.
mllosť.,ktorou my ubozi ztratili, ó vrátíš nám
ji svou mocnou přímluvou!

(Sv. Alfons. Toma.)

Dno 19_ SV. Garvaae & Pmtaze.

Miloň Boží jen “íklad-cm choir-i. pramenu—m:áslufx,
zvláštním darem vyvolmýoh.

(Sv. Albus. Chvály mor.)
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mťobře vi Maria Panna, že bez milosti
f? posvěcujici nám ničeho činiti nelze, čim
yohom se Bohu zah'bili. Vit María, že milost

osvěcujo srdce, živi 9519025110315,těší člověka v
nouzi &sama. jediná lodí slze upřímné libosti,.
kteráž duši jeho 0 'e všelíké skvrny břichu
očistujo; ví, že za milosti posvěoujíoi všecky
jiné Ghatky přichúmoií. Založ i ty, křesťana
milý všemu tomu věříš, cos právě byl pře
četl. A. věříš-li, srovnává-li se chování tvé
s vírou? A dána-li timílost tato, zdaž vděčí-35
za. ni & příčiňuješ se, abya ji komu &bdě
losti neposkvměnou uchoval Obáváš-li se,
abys jí nepozbyl, &jak si tu vedeš? Cítíš-Ii,
že v ni ztrácíš vůdce svého a podporu? Do
známáš-lí, že ztrátou jo'ii vysychá. ti jediný
pramen pravé radosti? řřičiňuíoš—lšse, abys
]i slzami a vzdoohy co nejdříve zas do srdce
svého povolal?

Maria. Panno, plna jest lásky Boží; pls.—
menná. horlivost pudi jí, aby i nám ziskala
milosti posvěcuíici; & Jen poněkud-Ii sa sna.—
žime za. ochranu její volam, hotova, jest ku
—řispěni. Nuže, aty bys váhal užíti mateřské
]eji ochoty? Nechtěl by:-1volati kni opomoc,
abys naučil se toužiti po milosti, vážiti si ji
&.vytrvati \? prosbách o ni?

(Sv. Alfons. Tammi)

laciné “dec-hnuti.
Matko božské milost-i! neprosim tebe

„_ a statky pozemské aniž o přízeň lidi
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nebo o chválu mol—néhosvěta, neboť. naučilns
mne, jak bych tím vším pohrdal. Jen milost
chci hladati, milost, posvěoujici & vážiti si jí
undo všecko; ona. mne tebe hodným učím!

(Sv. Alfons. Tammi)

D“" 20. Sv. Florentiny.

Nevinnosti. čistota, lásko Boží ! vzácný Hmota, nejkrás—
nější ozdoba duše má., nářížsvlzrářc mé, skýtá na jazyku

mém ajeoíž as v celém mám okování!
(Sv. Alfons. Chvály mor.)

._ m .—

;, ar: nahý ošetilec řekl by asi: Všední hři
chové, yt nebovíce jich spáchal, zabrání

mi sice státi se svatým, ale nikdy mne na—
zbavi posvěoujioi milosti Boží, tak. že přece
buůu spasen, & jiného sobě nežádám. Leč
kdo takto mluvíš, Slyš, jak od ovídá.ti sv. Au
gustin: Pravils, že postačí tobě s menu býti;

vší—knuvpostačí, uvalil si se vzá ubu- Abyo' om ;mrozuměli smyslu těchto slov &poznali
nebezpečensbvi hrozící duši naši dobrovolnými
& četnými hříchy všednímí, uvažmo, že zvyk,
doponšběti se malých těchto chyb, činí duší
náchylnou lm hřichům těžkým. Tak vodo
nvyk malé nenávisti k tuhémn nepřátelotví;
navyklost nepatrných nespravedlnoái ku
volké krádeži; nepatrná. náklonnost ]: někte
rému člověku lm nozřizoné lásce hříšné. Sv.
Řehoř di: Duše klesnwv'ši nezůstává lože—ti,
nýbrž. ponořuje oo vždy hlouběji. Mnohé ne
bezpečně nemocí nemaji příčiny své ve veliká
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ne-opatrností, nýbrž zhusta. \: nepatrných
neďopatřenioh a. podobně bývají hříchy těžké
následkem docela. malých chybiček. Všední
hříchy nezbavuii sice duši úplně od Boha,
vaialují ji však od něho & *ůsobi, že Jej
později docela. ztrácí. Mnozí ídé, kdož ne
chtějí se odtrhnouti od Pána těžkými hříchy,
rádi by přece jen z puzdáli kráčalí za ním,
aby nemusiii se odřici svých všedních chyb.
leč mnohému z nich může se pak přihodití,
čeho zakusil sv. Petr, jenž v domě velekněze
milovaného Mistra svého zapřel!

(Sv. Alfons. Nev. míst.)

lůblůnéManu..

milovaný Spasiteli můj, dej, abych po
ničem již netoužil, leč ink bych zavdě

čil se milujioimu srdci Tvému!
(Sv. Aum- Tamtéž)

Dne 21- Sv. Aloisia.,

0 což mnohem lépe jest ndkžaí u řady Boží než
u řady mim.

(Bv. Alfons. Nev. Erin.)

% ůlež-itojest, abychom pro předsavzoti
' „wii volili “výkony vznešené, na. př. že

chceme milovati Boha více naš všicknisvati,
že proň více trpěbi chceme než všichni svatí
mučeníci, že trpělivě Sne—samo&.odpustime

r'— _;
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vše/oku ohonu a. Misky, že pro vysvoboacni
jedné ušc chceme sc podrobiti všemu utr—
pení a. těžké prácí, ap. Čínioc Podobné před
chzeti, třeba bychom někflerych věci ani
Imobihnouti nemohli, velikých dobýváme si
zásluh před Bohem, jemuž dobrá, vůle tak
jest: milou jako zlá. od ornou. Mimo to dušc

' toužic po věcech vehkýoh & obtížných na
bývá. zmužilosti k vyhnnáváni věci snadněj—
ších. Proto ch.-hrájest, kdy 2. jitra. každého
dne umiňnjcme Bi, že všecko, jak jen možná.
pro Boha učiníme, každy odpor, každou na
příjemnost trpělivě sne-samo, m 51 Svoji se
branou zachováme a ncucbanemošacha.vlisce
vzývati. Tak činival sv. František podle vy
pravování cv. Bonavonmry- Sv. Teresie tvrdí,
že Pán takové zalíbení má. v dobrych řed—
sevzetích, jakoby již byla vykonána. pří
čině statků ptz-immockyoh1důstcjenswi & přízně
nadostači, ah'chcm o nich toužili, pouhá
touha nám jic nezjegná, ano touha po nich
spíše ještě rozmnožuje bolest, že jich nemá.
me; před Bohem ale stačí vřelé. touha. po
mílostech jeho & lásce a již jsme jich účast
nými, Sv. Augustín vypravuje (: dvořanu,
kterýž čtu kdysi \? kláštcřc život svatého
opata Antonina, náhle tak si svět z rotivil,
že k druhu svému zvolal: Ú my bl ni, že
s toliko namáháním, starostí a, strachem
Sloužíme císaři, jehož přátelství se nikdy
nedočkámc, &. kdyby so nám i té milosti
dostalo, spíše byla. by duše naše vydána
v nebecpečenství. Chceme-li však být přá.
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wly Božími, jsme: 'imi již; chtěltě říci: přá.
t-alstvi Božího sl. váma se ale účastnými
hned, kdy upřímně & odhodlaně po něm
zatoužime.

(Bv. Alfons. Tamtam »

Eiboinů "410011an

Ěežiši můj, dej mi milost svaté lásky Tvé& pak se macu učiň, jak Tí libo. \
(Sv. Alfons. Tamia) .

Dne 22. Sv. Pavly

Či ardoc'fwahuéíl u bámivelšěas "i * yškm' na mr—
teluýhřát-ň,tm nadaným.

(313mm. N27-Erin.)

'_ " eřikqj nikdo? že malé všední hříchy,
\ kte jsi uvykl, jsou jen nepatrným
zlem, nýbrž pamatuj na, jejich následky.
Špatný zvyk jest pro srdce otevřenou ranou,
která. je seslabuje V odparu proti snadnějšímu
pokušením, & kteráž konečně ujme mu všecka
silu pmti pokušení těžkému. Sv. Augustin
di vpřičině té: Nenazývej chyby své nepa
trnými rota, že jsou malé, ale boj se iícm
že mno é inou. Nezničí-li tě jejich váha.,
mohlo by snad množství jich uvésti tebe
v záhubu. Pečuješ o to, aby těnezdrtilatiha
velikého kamene, dbej ale zároveň, aby ne
udusíl tě mrak písku. Mrakem tím rozumi
sv. Augustin hříchy všední, kteréž páchány

F * 4.
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ze :wyku &. bez pravého úmyslu polepšení
ZbůVUJinás bázně před hříchem smrtelným,
Proto tvrdi tak sv. Jan Zlatoůstý, že jest se
nám z mnohé řičiny skorern více ještě bábi
hříchů všednícg než smrtelných; hřích smr
beln' sám o sobě již vnuků. bázeň, kdežto
vš i nemaiice zjevu. tak hrozném nechá.
va'í duši bez starostí tak, že si konečně ani
hhchů velkých více nevšímá než malých.
Praha na míná Duch sv., abychom zmocnili
se malých lišek, které vinici mstaši. Nepraví
lvů, nebo par-(13.115,nebot těc boji se každý
&.hledi zajisté útokům jejich ujífn, ale praví
malých lišek, které strachu nabudí, jež ale

řece vinicím nezměrné škody působí. vy
Embujioe \? nich dou ata. svá, & odhalujice'
tak kořeny rév, kter ž mychaíi a hynou!

(Sv. Allana. ranami.)
Mnohé "dunami.

trpící srdce Spasitelovo, dej mi pamati
" * chyby srdce mého & popr-ej, abych jich
bolestně litoval!

(SV. Alfons. Tamtéš.)

Dne. 23.1%. Edeltrudy.

Bučí MCHadu pracovat; zaspmmi mém bu osvícení_ o' O.

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

%? šedni hřichovépřivodí ted? duší Vnebo:.a pečenstvi zahynuti, *) Čin £ii předevšim,

*) Eomměj hříchovó vhání, jichž ao duše :. iwkn
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jak 'ame íiž doznali, náchylnou k hříchům
těžkým a. seslabuií ji tak, že neodolá poku
šcni Mimo to ale zbavují všední hříchy duši
naši pomoci božských milosti. Došli potřeba.
ustavíčného osvícení od Boha, kteréž pohodě,
vůli naši ]: dobrému, &.pomoci Boží, ktoráž
činí nás volnými &.poslušným, abychom po
pudu milosti vyhověh. Zároveňje nám potřeba.
ustavičně ochran ' Boží proti útokům ďábel

ským, nohou 'ina "bychom, nemajíce samí zose o sil;r žá é, zagistá podlehli. Jen Bůh
dodává, nám sily této nebo aspoň zdržuic
ďábla., aby nemohl přokvapiti nás pokušcnim,
"muž 1) chom neodolali? &.proto učil nás

ežiš Kusů-us modlíti so: ..ancuvoď nás—croo—
kušoniZ t. i. aby Bůh takové kušcní od
nás vzdálil, jímž bychom podle li. Co ale
činí hříchově všední? Zbav'uji srdce naše
božského osvícení, pomoci &. ochran“ Boží
tak, že duše tape vo tmách &.pra. ne, že
pozbývá chuti ku věcem božským, věcem
pozemským lásku svou přídáváo stále uvětši
nebezpečonatvi ubíhá, ěe milejší budouji tvo
rové než milost Boží. Džabalodvažuie se vždy
blíž. o blíže s pokušením stálo větším, nebot
duše od Boha víc a. více se vzdalujíci zacla
huje také, aby ji i Bůh pononáhlu Opoušběl.

(Bv. Alfons. Tomma).

& bez pravého ůmyalu polepšení dopouští, nikoliv však
bříchovó všední, do nichž, oč nerad, i spravedlivý pro
slib-ost Edakou kina.—Jů.
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liboúnó vzdal-huuti.

% já jsem nešťastnou duši, kberáž zasluhuje,toabys ji opustil a. světla, svéhoimilosti své
ii zbavil, Ježíši můj! Ach odpuqtiž mí, lituji
hříchů svých & nenávidím jich více než
všecko zlé.

[Sv. Alfons-. Tamtéž)

“110 3'l-Nar. sm Jana Křtitele.

Duck w. „upomíná nás, abychom nebyli be:-e strachu
v příčině víny ;iž odpuštěnč.

(Sv. Alfons. NM. Kr.)

%- proč bylo by nám se bátš viny iiž od1;— puštěné? Ano; stále třeba, zici ? bázni.
nebot byla-li nám sice vina ndpuštěna, zbývá.
přece, abychom za každou vytrpěli svůj čas
ný trest-; a. ku trestům časným řadí sei
ztráta milostné pomoci Boží.. Proto nenatávali
svatí plakati nad hříchy svými, byť. i všud
nimi a. odpuštěnýmí; nebot stále obávali se,
že by snad Bůh za trasu zbavil je milostné

omocí své. Milec knížecí zaslouživ si nemi
osf, velítalovu nebude se zajisté těšiti ihned

zase přízni jeho; třeba h panovník vinu
odpustil, čeká přec, až vinn'k zvýšenou věr
nosti &.patmýmidůkamynpřimné lítosti chyby
svoji napravil. Podobně činí íBůh. Duše zhře
šivši přičiň se dříve, aby vinu spáchanou
upřímným slzami úplakala. &dobrými skutky
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smazala, jinak odvrátí od ní Hospodin spra
vedlivě ruky své a. nedonpřeje ii důvěrnost-i
své. Čím častěji pak se duše tímto způsobem
nd Boha, odvrací, tím více vzdaluje se Pán,
tak že ubohá neustále slábne, kuzlému vždy
více se kloní, & zbavena pomoci milosti Bo
žích konečně snadno do těžkých hříchů klesá.

LSv. Alfons. l"am:též.]

lůboiué “Mch-ltd.

Nyni, 0 J e-žišimůj, poznávámsvětlo,které.. mi uděluješ, &slyším hlas, kterým mne
; ku pckáni vyzývúš, bot znameni, žes mno

dosud neopustil. Miluji Tě, J ežiši, odpusť.mně !
(Bv. Alfons. Tančí)

smrti věčná?

Dna 25. SV. Ivana.

rá Jak ale mošuá,aby mm:: ustáMýwem-„i posetýum(SY- Alfons. Příprava. k smrti.)

Ětmtil-U hříšníksvětlomiloati&utvrdi" ' lo—líse srdce jeho, jest téměř jisto, že
“\ zahyne smrtí nešťastnou. Arci Opust-i čaaem
4 hřích na krat-ičký čas, brzy ale zase hřeši
' jako dříve. Takové-mu oznamuje sv. Bernard

osud jeho řka: Běda člověku, kdož taktu
„ bloudí! Snad ale namítá mnohý: 0 před
. smrti se už jistě polepšíml Leč právě- v tom
" spočívá, neboť. kdo sestaral ve zvyku hříchu,

!; —u
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nemůž se polepšíti. Čtemeť v písmě avabém:
„Může—li změniti mouřenin kůži svou anebo

peřestost svou: i vy budete moci dobře
čmit-i naučivše se zlému. (Jerem. 13. 233

Odtud řícházi, že kdo hřešiti, zvykl.
obyčejně. od & se zoufaLvai a. ve stavu tomto
umírá.. Jednou nebo dvakrát zhřešivneztrácí
snad člověk ještě všecka silu; stále—livšak
hřeši, zmáhá. se vina. vždy hmzivěji &.jako
obr jei přepadá.. Jak potom ale možná, aby
hříšník usláblý : ranami posetý ubránil se
smrti věčně? Prorok Jeremiáš nazývá, hřích
těžkým kamenem. & sv. Bernard praví. že
duši, jež hříchu uv kla, nesnadno jest vyhn—
viti se z něho, ja aby člověk pod těžkým
kamenem sténajíci nemohl si pomoci, kdyby
sláb jsa nedovedl odvaliti'kámen.

Nezbývá mi tedy nižádné naděje? táže
se snad, kde hříchu uvykL Netřeba. tí od
dávati se zoufalství, třeba ale. abys proti
nejnebezpečnějšímu zlu užil nejmocnělšich
proetřeďků. Patříš k nemocným. již zřídka
se uzdravnji, &.proto v největším Jsi nebez
pečí věčné záhuby. Proto přemáhej sebe a. 'm
cuj o spása své. Sl š Spasitele volajiczho:
Lazare, pojď ven! )oslochní vyzváni Páně
& chvěj se, že to snad posledni jeho voláni
k duši tvá..

(Sv. Alfons. TamtéL)
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Hibuinl udat-hnuti.

Panno Maria„ tobě odevzdá-vám duši
_ - svou; chmniž ji, aby zau—„wudo hříchu

neklesla!
(Sv. Alfuns. TamtéžJ

nm :::,Sv. Jana a Pavla.

Není srdce, jež by sladšimu klidu se těšila na zemí, jako
artic-e úplně oďwrdmč do mila Boží.

(Sv. Alfons. Centa. 513115531le

“bychom dokonalé Lásky Boží 'dospéli
apirejme Sebe, s radostí chápajice se

všeho, co se nolibi naši sebelásce &.zavrhujíce
vše, po čem ona. touží. Rád bys se na. př. po
některé věci ohlédl, nečiň toho. právě proto,
že bys rá.d„ odí'ekni uhouwg své. Jindy no
máš snad chuti užíti léku, který jest hořký„
užij ho však právě pro hořkostjeho. Je tí
snad nepřijemuo činiti dobrodim osobě nn
vděčné, od níž jsi se již nevděku sám dožil;

' leč právě, že nevděčnou byla., buď _ji dobro
dincem,

Kassian radi1 abychom si v modlitbě
častěji připomínali, co by se nám asi napří
jemného státi mohlo, snad že nás někdo
urazí, nebo se snad dožijeme posměchu, apři
myšlénce takové abychom ihned učinili pevné
předsevzetí, že všecko příjmem.) ? pokoře &
? odevzdanust do vůle Boží. Pmlobuá.cvičeni
velice pomáhají duši & schopnou ji činí, aby
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neočekávaná. kvašení & klidnou mysli pře
máhala.. Podo ným apůaobem dospěli svatí
gily, že klidně amo vesele přijímali osměch
í urážky, protivenstvi &nespravedliv útoky.
Dokud nwystřiháme se bedlivě příležitosti
kliříohu, směje se ďábel našim předsevzetím
&.slibům. Sv. Terezie di, že duše, jež dosud
miln'e přilešiboati & mtržibosti světa, nepo—
kročl ? životě duchovním, jakmile se však
přemohla, prospívá. letem v lásce Boží.

(Bv. Alfons. Nev. Erin)

Hábuine vnimlmuti.

Vidim již, Ježíši můj, že vše, cu nabízi„ »mí svět, jest marnost &klam & proto
jen Tebe sama budu ode dneška. hledati.
Maria., pomoz, abych věren byl svému před—
sevaebí.

(Sv. Alfetta. Cem. spasení.)

Duo 27Sv. Ladislava.

Edo napr-ckd v nebezpečenstnť, bude od Boha opuštěn.
(Sv. Alfons. Kazani)

webem smrteln'm byla nám všůipena.; * áklonnosf. l: z ému, "jak nařikaje tvrdí
sv. Pawel: „Ale vidim jiný zákon fondech
svých, kterýž odpom'e zákonu mysli mě &
jímá. mne pod 2:5.,on ljiříchu, jenž “est v ou
dech mých“ (K ím ?, 233 — O vážíme-li
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se Eříležitosti, abudí tabu prudkou žádnáhříc , a jen velikému úsilí našemu podaří
se odpor., poněvadž Bůh účinné pomocí Svéod

írá všem, kdož nevystříhají se říležitostí.
rota tvrdí sv. Bernardín Senens ý, že nej

lepší radou Ježíše Krista, ano téměřzákladem
celého náboženství jest: rada., vyatříhati se

řiležitoatí k hříchu. Sv. Cyprian kára smělce,
gauč vydávají ae v příležitost k hříchu.řkouce.
že nebojí se pádu. Jak nazveš poklad svůj
ji$tým, když nebráníš přístí: u zlodě'í? táže
se světec, &.jak jistá byla ? oveč a. svým
životem, by obývati chtěla v doupěti vlčím?
Sv. František Seraňnský dí, že ďábel ne autá
duší hned vazbami hříchu smrtelného *obře
věda, že by prchla při myšlénoe na těžký
hřích. že ale hledá. chytře ovázati jí jen
alabým vláskem, který nepřipouští starosti,
načež ponenáhlu zdvojuje pouta., až duše
všecka. ocitne se Vmoci jeho. Probaž chceš-li
ujiti velikému nabezpečenství. přetrhej mužně
všecky vlásky neváhaje ani okamžiku zbavil-,i
se všech malinkých příležitostí, dárků, něž
nýeh slov, pozdravů & 1). Kdo nechvěje ae
& nevystřiha. ae zlých příležitostí, jen s těží
dojde spasení.

(Bv. Alfons. Tan-má.)

Rabane uduhnutí.

'" ěk'uji Ti, Otče Věčný, žes po tolika. hří
. ' ich mých ještě shovíval až do dne po
kání mého, &.žes mi, jak doufám, odpustil.
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O resim Tebe, uděliž mi svaté setrvání
v chrámu až do kance života. mého. Uděl
mí tě milosti pro lásku Ježíše Krista., Spa
sitele mého.

(lv. Alfons. Timu-Z.)

Duo 215, S'l- Lva pap.

Dokonalost"naše umí dum jedinem dne.
(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

W epodaří—lise nám 11an b idokonalými,%nesmíme se rmouiáti, by ať by tu málo—

myslnost jen zlým Šokušenim ďáblovým.Vypravuje se o mnie u, kterýž s velikou
horlivosti do kláštera přišeL později ale znač
ně zvlažněl. Na konec byl by se zase rád.
vrátil k prvotni h—orlivostl,zarmoutil se ale
velice nevědel.,jak by se odhodlati měl. Ido—
šel k staré—mu Otci., žádaje o radu. Tento
těšil jej & jal. se !&povzbuzeni vypravovati
mu následující podobenství. Jistý otec poručil
synovi svému, aby vyčistil roli hustě bodlá—
čim zarostlou. Syn shlédnuv lán ulekl se
obtížně prám, kteráž ho čekala., pozbyl vši
zmužilosti, nlehl, & misto práca usnul, načež
umlouval se otci, že mu tak těžké práce

podniknouti nelze. Žádám, mifl? synu, odpo—věděl mu otec, abys každého ne jen takový

kua role & ravil, Imar?Kvby měřil délku tvéhotěla. Ineo poroval dě esyn, jal se Praeovati,
?. hle, ? kratičké době bylo pole 2515150všeho
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plqvele. Hle, Šak případné to podobenství,&.lak vyzývá, ' yehom neusmli kráče-ti cestou
dokonalosti, Dostači, pamatujeme-li stála živě
na předsevzetí svá. snažíce se ustavičně okra
čovati & jíatě doídome jadnou &milost Boží
kůnečného cile svého. Nepřetržité úsilí duše
po dokonalosti, jest již dakonalost sama, di
sv. Barnard. Prom ředevšim toho dbejme,
abychom nezanedb i obvyklých avi—čení&
mudliteb, mi Bv.příjímůni amrtveni. Zvláště
ale dbejme toho v čas duchovní vyprahlosth
kdy Bůh duši naši zkouší, zdali i v úzkosti
& opuštěnosti avědomítě neustane činiti, co
činivala. v 63.3duchovní útěchy.

(SW-Alfons. Nov. Kristu).

Eiboiné“útlumu.

.g; Maria, matku krásného mik—vání,tou.; . žíš po tom, aby Syn tvůj byl milován,
naše. při ntei mne kJežíšovtpoutem lásky,
abych co ý jen jemu náležel!

(Sv. Alfons. TamtéžJ

Dne 29. Sv. Petra a Pavla.

Jako nemiaísť milí nepřála! mzdpojujc tak pojí ' a:
milímihiicůů- , w

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

É istom skutků zakládá.se “vjedinémúmyslu, že všeliké činění naše k tomu
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konci spěje, abychum se Bohu zalibilía. Proto
tím mílejšimi jsou Pánu Bohu skutky naše,
čím více hledíme si v nich vůle Boží nedba
ííce své. O jak často pokazí vlastní vůle
í nejsvětější skutky. Což mnohým bude zvo
lnt-i v den soudu: Proč jame na tedy povstili,
když nahlédl jsi na. náš půst? Proč snášeli
jsme pekař—ani,když jsi hn neviděl! A Bůh
jim odpoví řka: Hle, v den postů svých
havěti jste vlastni vůli své! Čehn žádáte?
Snad odměny? Aj, bu vzali jste již, konajine,
co se vám libilo! více sobě k radosti jste
pracovali než kmé. Sv. Jan Zlatoůstý praví,
že všeliká dokonaloaů lásky k Bohu záleží
v úplně shodě se svatou vůlí Jeho. Chtíti,
i nechtiti totéž, tot záruka. přátelství. psal
sv. Jeroným zbožné panně Dem—atrií.Aproto
učí nás také kniha. moudrosti, že duše Boha
Opravdumílujicižádn'i jen, což vůlijeho jest.

Tm! také oběť-] “terenu Bůh ustavičně &
vážně od náš žádá: Synu můj., daruj mi
sním své! (Přísl. 23, 26) totiž. vůli svou.
Bys nebe více Bohu dal, _.nedal-lis Vůlí1 není
spokojen. Blahoslavená Ste ána ze Soucina.
viděla. kdysi mezi serafíny ájušo, iaž byla na
zemi znala, & k žádosti jeii zjevil ji Bůh,.
že dos ěly důstojenstvi svplm na.nebi úplnou“
ode-vz masti do vůle Boží na zemi.

(Sv. Alfons. Tamir—"N
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lůboinč “drahami

382,2 milovaný Spasiboli můj, dojž, &&ničeho.. u nedhám nyni, leč jak bych srdce Tvoje
spokojil!

(Sv. Alfons Tama-ž.)

Dne 30 Sv. Pavla památka.

Pravé dokonalosti nelze dojíti prázdnou, mašinou touhou..
ale Wším a vhodnými prostředky..

(Sv. Alfons. Nev. Krist-)

_ " _ še, co dokonale jest., píše sv. Bernard,
' musi přirozenosti svou býti povzneseno
nad obyčegnosň. Kdož nechce konali Vince,
než co činiti iesb všem, nodospěio vyššlho
stupně dokonalosti. A proto přemúhojmesebe
a. volikodušnš prostředků uživejme, jež účin
nými jsou pomocníky ku pravé dokonalosti,

Přední z těchto prostředků jsou:

1. Vřelá. touha po svatosti.
2. Nezměrná. důvěra v J ožiše Krista a sv.

Matku Jeho.
3 VFStřiháDÍ 88 dobrovolných pokleaků a.

hříchů. Ucpustíl—lisao však hříchu, nebuď
malé mysu, Iituj ho upřímně & vydej se
znova. cestou dokonalostí.

4. Odloučenosň od tvorů, od vlastní vůle
& úcty k sobě.

J—__ ___."v..—„_— __
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5. Horlivý odpor proti přovráooným náklon—
mostem.

G Neiavšdomitějši konání všech duchovních
cvičení.
Eorlivá snaha po častém přijímání, &
dovolením duchovního vůdce cvičeni so
v rozjimavé modlitbě &.kajíofoh skutcích,
jakéž poradi otec duchovní.

8. Volíti vždycky předevšim takové výkony,
iai Bohu milejšimi, naši sebelásco ale
odpornějšími jsou.

9. Přijímati ochotně z ruky,r Boží každé
protívenstvi.

10. Milovati ty, kdož nám ubližují &.přáti
jim dobro..

11. Užití každého okamžiku pro Boha.
12. Obětovati Bohu všecky činy své ve spo—

jeni se zásluhami Ježíše Krista
13. Obětovat-i Bohu zvláště sebe sama, aby

činil Bůh vždy jen, jak jemu se líbí.
14. Opakovaná Bohu stále, že jen toho si

žádáme, abychom jej milovali a 34311111
se líbili.

15. Na kanoe pak dopomnčati :e stále s dů
věrou Jožiši Kristu &nejsvětajši Matce
Jeho Panně Marii. Něžná. láska ]: Marii
Panně & nezlomnó. v ni důvěra.

Končím slovy, ]: ' oh užil ctihodn P.
Antonio Torres v listě řeholnicí, jež la
jeho ditkem zpovědnim: Miluj neboak ho

_L

L

___..

'_.'ax-_—
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chotě svého, dnem má., nebot On jediný ho
dm jest lásky!

(Sv. Alfbns. Na. Erin.)

MW Mach-ni.

© něžné & milující srdce Ježíše mého,kdož odloučí mne nyní od lásky Tvé ?
(Sv. Alfnns. Nirvana k Srdci Páně.)
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vlatni vůle, mrtviní „mtmr &.zmčccný svatému apa

itulu Filipu.

„Vy přátelé moji jsm, učiníte-li, co já phkazmii
vám.“ (U Mf.Jana 15. M.)

V Jacka mnohýrád pokládá
Bohu svému na oltář, —

... jednoho však On jen žádá,
jedna hledá.-jeho tvář.
Milouť se mu oběť stá—vá,
člověk-li svou Mam sklání
a to nejdražší mu dává.
v waviámém poslouchání. —
Protož, duše, nebuď kusý
dávek tvůj, jejž Bohu Llúš, ——-—
míle při něm býti musi:
1.3-jej ctiš, ——když posloucháš!

_ ,-—

Dn“ L Sv. Teodnra.

Fontaines! Mariina předčí dokonalostí poslali—nástvšech
malých :: měď,-icBožích.

(Sr. Alimu. Chválymu.)
14
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% lásky k poslušnosti nazvala se Maria' Panna. ph zvěstování mdělově dívkou
Páně: AJ, já dívka Páně! &.eice proto se ji
nazvala, že nikdy ani jednáním, aniž myšlen
kami need crow-ala.vůli Jeho, nýbrž beze vši
vlastni le vždy jen božská vůli jeho ee
podrobovela. Sama zjevuje nám, že tato po—
slnšnosťjeiiBohn selibila.: Shlédl na ponížení
divky S'Vé, neboť v tom právě zakládá, se
pokora či ponížení divky, že vždycky hotova.
Jest Pánu sloužiti. J ako Eva neposlušnosti
even byla příčinou smrti celého pokolení lid
akého, tak učiněna jest Maria. Panna posluš—
nosti svou příčinou spasení všeho lidu.

Poslušnosů matky Boží vyniká. &akonaloebi
nad poelušnosůvšech svatých„ kteří následkem

rvotnlho hříchu nebyli prosti náklonnosti
£ zlěmu, &.jen všemožným úsilím dospívali
ku konání dobra. Maria. však bez hříchu
prvotního očata nenalezala. v sobě od 0111
k vykonávani všeho, co žádal od ni ůh,
nýbrž nadobalaee dle výroku sv. A tina
kolu, ]GŽ při nejslabším dechu Dne 5. sv.
otáčelo se tak, že ji na zemi jediným bylo
zaměstnáním pozamvati, čeho asi Bůh žádá„
& nejrychleji plnili, co viďěla býti jeho vůli.

(Sv. Alfons. Tammi)

Nabotné “dm-hnuti.

%Žena, sprevedlivo jest, aby choutky měustouplly ev. vůli Tvoji..
(Sv. Alfons. Cfičba. ve ctnostech.)
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Dne ::. Sv. Pmcessa. Otty.

Pro postní-nost, s jdou se všemu nařizmá' Božímu poď
robolmía, byla María aktivnější :“bicími-iii: nežpro samo

mateřství své.

(BV. Alfons. ChváJy mor.)

m: aris Panna jevila úplnou ochotu ku\ lvšemu, v čom bylo jí poznati vůlí Boží.
Ochotu tuto dokazovala. i skutky, vždyt ::
lásky k Bohu uposlechla i císaře římského,
vydavši se \? nejkratší zimě na. obtížnou
cestu do Betlamo nedbaiíc požehnaného stavu

svého ani chudobyďro níž bylo jí Spasitelesvěta. ? chlévů por ití.
Stejně rychle pasleohla. isv. Josefa., když

o Églnooi vyzval jina. dalekou cestu ? oizinu,ne 11proto jen rozkázal Hospodin Josefovi,
aby prchl, &nikoli Marii, aby nabyla-.přiloží
boeti k novému důkazu oddané poslušnosti
376. Zejména. ale hrdinnou poslušnoat projevila.
panenská. Matka. Ježíšovo., když beze všeho
odporu mužlle obětovala Syna svého tak?
že di o ni sv. Ildefons. by kataoů nebylo,
sama byla by jej vlastni rukou na kříž při—
bila. A právě touto poslušnosti svom dí oti—
hodný Beda., učiněna jest blaženějši než
samým mateřstvim svým.

(Sv. Alfons. Tamia)

Ntboim'i vzdwhnuti.

. Tmilovaná Královna má! prosiž Ježíše za
„ .. ; , a pro poslušnost svou vyžádej nám
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11111056,abychom poslušni byli vůli Boží a.
předpisů duchovních vůdců svých.

(Sv. Alfons. Tammi)

Dne 3. Sv. Heliodora.

Jaku jest-19111:-Boží pramenem všeho dabra, tal: zřédlm
zlého lidská mila jetá.

(Sv. Alfons. Nev. Ill-ist.)

Wlmmí vůle jest nejpošetílejšimvůdcem;kdo ji následuje, neůojde ravého cile.
Proto di také sv. Barnard, že Infosama sebe,
totiž.vůli vlastni za.mistra svého voli, poslnšen
jest blázna. Sv. opat. Antonin nazývá vlastni
vůlí opojným nápojem, kterýž nás. neschop
nýmí činí krozeznáui ceny ctnost-i&ošklivosti
hříchu. Sv. Augustin uči, že se ďábel pro
vlastní vůli ďáblem učinil. Proto se také
ďábel vždy ku vlastni vůli člověka utíká.,
chtěje jej zničila; Cassianv pravuíe, že tázali
se kdysi žáci B?. opata. Ac 1113.,iakýmivzbm
ušmí ns ďábel proti řeholnikům buiuja. Dňbel
chtěíe zničili velikány světa. užívá. pýchy,

ři obchodnicich utíká se !: lakotě, při malá
eží k pažitkům, u řeholníků věnuje však

největší pozornosů vlastní vůli, a. kdo?! v ře
holí vlastní vůlí su spravuji, nebývají jinak
zlými duchy trápení, nebot vůle Jejich sama
1th duchem zlým & nebezpečnějš1m než vši
ukni ďáblové, odpověděl opat

(Sv. Alfoml. TamtéšJ
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Ethohú vdechnutí.
Bože lásky. jsemWlan poslechuoutiTebe
' ve všem, beze ziaku, bez útěchy,_jen abych
se zalíbil srdci Tvému.

(Sv. Alfons. Tami-š.)

Dne 4. Sv. Prokopa. Sv. Ulricha.

Co jsme vlastní vůli odňali, přirostío emosh'.
(Sv. Aliens. Rev. mm.)

o žádosteuh svých nechoď & od vůle své
odvracuj se, napominů nás Duch gv. (Each

18, 3D.) Slova tato plati arci ředevšim oře.
holnicích, kteří obětovali Bo 11 vlastní vůli
svou slibem poslušnosti. Jako Bůh jediným
má býti předmětem lásky, tak také jedinou
cestou k lásce této jest. poslušnost.. Největší
cena. dobrých skutků u osob řeholních v tom
záleží, že. ději ae :. poslušnosti. Cbihodnů
sestra Wima, z Gardony, kteráž odešla
ode dvora španělského, aby stala 33poustev

nicd, & E; mnohá, léta konala podivuhodnéskutky jící, uzřela kdysi starého bratra
Karmelitu, kterýž z poslušnosti snášel otepi
dříví. Poznavši, že pro sambu svou naprácí
svo'i reptal, domlouvala mu laskavě řkouc:
Sn šej ion, snůšaj &radostí otapi dříví; timto
skutkem :. poslušnoeti konaným více získáš
než já všemi skutky kajícímí. Proto piše
opat z Tritanheímu. že nic není pmtivnějšího

:_\if
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ďáblu jako cvičeni sa v poslušnosti. A sv.
Terezie řikávala: Vit dobře ďábel, že od _ _—
slušností závisí spása duši. & mituď ch
jeho, aby Ín k naposlušnosti svedl. Když
sv. Frantíšak SMeský Jřemýšlel opmvidlech
pro %d Navštívení, mail nm kdom, abyiep
tíškám zakázal obuvi. Vy pomýšlíte přede'ňim

;? nohy, odpověděl sv. František, já ale na.avu.
(Sv. Alfúns. Tammi)

Kálmán? vu! Folman

“%; Ježíši, místře můj, daj, af, jen v tomi 'a rozkoše nalézám, abych se Tobě zalíbil.
(Sv. Alfona &. al.)

Dnů 5- Sv. Cyrilla & sttuděie.

Nelze větší oůčtš učiniti Bagua než občtujemc-H vlastní.vu

DU (Sv. Alfons. Nev. Kr.)

% ťasbentedy každý, kdož při smrti zvo., “ lati může &opatem Janem: „nikdy ne
knmú jsem vůle své.“ SmMagdalenazPazzis
říká-vala, že ku šťastně smrti jediný jen po—
máhá proat-ředek, abychom v životě poalušně
dali se vésti duchovními vůdci.

Ústy Samuelovými učí Duch svatý, že
nechtlti oslušeu býti jest tolik, jako modlo
služba. ?. Coletta přidává. větši cana úpl

—)“
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němu za. ření vlastní vůle než. odřeknutí se
všech poilndů světa. Při tom třeba uvážit-á,
že neběží v řičině té jen o věci zlé anebo
Ihostejné, ný rž i (: samých duchovních cvi
čeních, jež eamy o sobě za.ctnosti plati, jako
almušně, modlitbě &.lkutcích hrajících, , jak
mile ději se proti duchu poslušnosti. O jak
velikým zlem jest tedy vlastní vůle, volá sv.
Bernard, když. i nejvznešenější skutky proti

duchu cgoelušnosti konané nejsou dobrýminýbrž ybnými! Nejjistčjšim důkazem, že
se skutek náš Bohu zalíbil, jest. nám vědomí,
že byl vykonán v duchu poslušnosti.

(57.Alfou.W.)

Niboiué vlh-ohnutí..

ch Bože můj, podobám se stromu ze sv.

evangelia, který zasluhoval, abš bylvytržen a. na. oheň uvržen. Tak dlou :) j1ž
milustmi mne obdařnješ, abych se panvěooval
ajakého ovocesklízišze mne? Olásko! lásko!
volám se sv. Kateřinou Janovskou, jen žád
ného hříchu více!

(Sv. Alfons. Tmani.)

Dne 6 Sv. lsaiáše.

Mám. si jen žádám, říkává w. Frant. Saluki, (: i folio
mála je:: málo si žádám.

(Sv. Alfons— Nev. IE:-ist.)



-- 286—

* v. Šimon Stylites vedl život-.neobyčejně
kající, tak že dnem i noci trvalna. slou

pu pod širým nebem I chtěli se jeho před
staveni přeovědčiti, libí-li se Bohu žiqot jeho
a proto zkoušeli jej, pomčivšo, aby sestOupil
& zase s bratry ostatními společně b dlel.
K prvnímu vyzváni jejich jal se Šimon lhned “
s ěšně sest—uovati, leč tu již zadrželi jej
s .ovy: Zůst—a zůstaň, již je patrno, žozvůle
Boží život na, 310111311trám. Proto tedy ani
svatých věci nekonejmež bez ducha. Galuš
nos'tl :: vůle vlastni.. Sv, František Spaloský
říkával že si jen mála žádá. & to ještě jen
málo. 'htělť zajisté říci, že ničeho z vlastní
vůle nežádá, 196jen. pro vůli Boží a proto,
žn jest. hotov všecko opustiti, co by se vůli
Boží protivilo, Svat Dovotheus odevzdav
všecka vůli svoji pos ušnosti cítil se nový
slovně šťastným. [ obával se, že jsi snad
mimi zlý duch, & proto tázal se jednoho dne
opata Jana mistra. svého: Což jest asi při

čmnn, že jarem již na. světě tak spokoi'en, žebych si ničaho více nepřál? „Tvůj kid du
ševní odpověděl opat, jest ovocem posluš
nosti." A proto na mamma di sv. Vavřinec
Jas niníani, že nejtěžšího břemeno se zbavu
jřmo, vymauivšo se zvlastnívůla, neboťnení
tyrana ln'utějšiho nad vůli vlastní.

(Sv. Alfons. Tmaň.)

tak.
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lihem MN.-hnuti.

"? - j, což by mi pomohly všecky statky
- .:. světa bez milosti Tvé, Ježíši můj !

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Dne 7. Sv. Viiillalda.

Napřmoímá vlastní vůle jaa! příčinami, že se muni
útulný-mi tmu.

(Sv. Alfons. Nev. II:-ist.)

šelik ne 0ij srdce, di sv. Bernard,
odm pec ání, že hledíme ukájeti vlastni

vůlí. Proto, chceš-li dokomlým býti a. neru
šenému těšiti se klidu, přičiiíuj se ze všech
sil, abys odolal vůli vlastni, Nečiň ničeho
jediné proto, abys se sobě zalíbil &.vůli své
zadost. učinil, ale všecko, což činíš, zadobrého
úmyslu č“ abys Bohu sloužil &.jaj uctil.
Proto Odře ' se všech početných přání &
náklonnosti. Svět-ání pomýšleji jen na. plnění
vlastniho Hmi, ala svatí snažl se ve všem
zapíná li svou, a. každá příležitosti, kdy
jim toho učiniti lze, jest. jim vítanou. Sv.
Ondřej Avelinus znelíbil se ještě mírnořádně,
že ustavičně odporovnti bude vlastní vůli
své. Ustanov si na oň nějaké přemožení vlastní
vůle pro každý em a. věz., že mnohdy jediný
výkon pravé poslušnosti většího zisku ti pří
nasa než množství. ka'icich skutkův &pobož
nosti z vlastní “vůle.%sliký sluha Boží pravil
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kdysi, že jediný výkon sebezapřeni má. větši
cenu než stavění ohodobinoův a. pametni na.
slova ctihodného P. Antonie Torrese, kterýž .
učil ve zpovědnici své kaiioníky řke.: Duše,
která. se Bohu věnovala, musi žití beze vši
náklonnosti, bez vlastni vůle, aniž by čeho
jiného Medela. anebo si žádala. '

(515 Alfons. Temné-z.)

mahom-Medium.

Wake jest. láska.Tvá,kemně, Ježíši mej,' e. Tys dal mi vůli, abych Tě miloval.
Leč já. zneužil vůle to a. urážeje Tě zasloužil
jsem si hněv Tvůj! Ob“ oh neznelmilosrden—
ství Tvého, musil by zoufati. Smiluí se
nade Mou.

(Sv. Alfons. Tama—ěl)

Dn“ 3- Sv. Kiliána. Sv. Alžběiy Fortug.

Vice HH .seBohupo:!ušnosťneš fágů oběti, jež bychmmu snad podat: m
(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

? roto, že nejvzácnějšímstatkemjest člo" věku svoboda vůle, také nejpříjemnějším
darem Bohu jest oběť, ? niž vlastni tuto
svobodu mu odevzdůvůme. Kdo daruje Bohu
? almužně šat svůj, kde \r pokoření &v postech
a kojicích skutcích tělo své, obětuje Bohu
část sebe sme; ale kdo dává. Boha v oběť
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vůli svou, dává.vše, comá ačim jest, asmčle
může k Bohu zvolati: Pane., m š vůli mou?
více nemohu Ti dáti! Ilit dobře sv Řehoř:
Všemi jinými ctnostmi dal—ujemeBohu, co
naš-eho jes v poslušnoulti však dáváme sebe
samy. Pos nšnosť jest ctnost veliká., kteráž
zavíMvši \? srdce přivádí &sebou všecky
ostatni ctnOSti. A sv. Terezia, piše: Bůh žádá
od duše, která. se mu úplně věnovati hodlá.
ian. Poslušnost, ale ďábel věda, že v pasluš
nosm spasení &uše se zakládá, přičíůuje se
všemožně, ab ji od podušnosti odvrátil.
Podle slnv cti odného Otce Sertoria. Caqu
jast se sv. oslušnosti spojena izáslnbamučen
nictvi, ne tofakt: při smrti mučennické klesá
hlava těleaná., tak obětujeme Bohu ? o—
slušnosbihlavu duchovní, totiž svobodnou vuli.

(Bv. Alfons Tanita.)

Nábožné Vide—chanti.

'" ro spasení mé, Ježíši můj, učiněn jsi
. k.: poslušným až ksmrti kříže. ajá bidný
pro hříšně choutky Své často prohřešil se
proti poslušnosti. Ale měj strpení, Pane můj,
slyším již. hlas lásky Tvé & poslechnu!

(Sv. Alfons. Tanita.)

D“ 9— Sv. Brikcia, b.

Všeho Lze od Boha dosáhnouti duší, která Bohu obětovala
milí mou.

(Sv. Alfou. Nev. Krist,)

'.t
.„a_i-_
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% eposlušnosti svou učinil se Adam ne.—štast\ ným &uvrhl ve zkázu všecko pokolení lid—
ské. Proto vtělil soSyn Boží, aby nás příkla
dem svým znovu poslušnosti naučil. Proto od
maličkosti pěstoval poslušnost, podána jsa.
Marii, mame své, iJosafu pěstouna, 3116th
v pcslnšnosti po celý život svůj až zemřev
na, kříži za nás doh—pěl. Poalušným učiněn
"ost až. ksmrti, s.r.o ksmroi kříže (k.Fil. 2, 83.
1“ohnimnozi namáhaii se asnaží, aby nomuf

sili poslouchati, di sv. Bernard, no tak ale

Ježíš Kristus, který život. svůj všdal, abynoztratii zásluhy poalušnosbi. ojsvětějši
Matka Páně zjevila jedné duši, že Ježíš
Kristus zemřel zo zvláštní lásky za.ty. kdož
miluji poslušnost.

Žáci ctihodného Jana. Leonardiho žádali
kdysi Otce svého, aby jim sepsal ivavidla
ro svůj ústav řeholních klotiků odI Matky

_ ží, a. mistr vyhověv žádosti jejich napsal
jediné—slovo: „Poslušnosm“ aby jak v svě
tluje P. Sartai—ins Cspnbo, ukázal, že oko—
nalost řádu v poslušnosti záleží. Poslušný
bude svatým. Mnozí vymaji se ve mnohém
uměni, poslušným býti ale nedovedou.

(Bv. Alfons. Tomtom

ň _

Nthohé “.in—ohnutí.

Miluji Tě, Ježíši, Pane můj, &.pevně si0- umiňuji jen Tobě se líbit-i„ Ach neod
pumi mno, ale pomoz, abych to také vykonal.

(Sv. Alfons. Tammi)
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Dne 10. Sedmi sv. bratři. Amalie.

Nejjisléfší a nejdokúnalejší nexum dokonalou-' jen! sn.
podušnmťl

(Bv. Alfons. Nev. EriaL)

ším duše ctihodné.umřelakdysi dva. sbory“duchů blažan cb : jeden tvořili poustevnion,
kteří byli opuati i svět & vmodlitbě &pokání

sloužili Bohu na ůžušbi; ve druhém byli 'iniřeholníci, kdož z ky !:
bili vůli svou vůlí představených; i viděla,
duše, že sláva. sboru tohot-.opřevyšovala slávu
poustevníků, již. sice kajicimi skutky svými
velice se Bohu líbili, ale přece zachovali
vůli vlastní, kdežto řeholníci, což Bohu
nejmilejšiho jest, obětovali, totiž vůli. BV.D0
rothons vypravuje o žáku svém av. Dositheu,
kterýž nomoha se pro slaboučké zdraví podro
biti těžkému životu kajicimn ostatních bratři,
odevzdal se úplnému zapřeni sebe ? posluš

, nosti, a. hle, kd ž po pěti letech zemřel,
dostalo se od Bo & zjevení opatovi, žeDosi
tah—onsvyznamenán jest v nebi na. roveň se
sv, Pavlem poustevnikem iAnboninom. Mniši
ostatní divili se, jak b Doaibheus, nekanajo
přísných skutků kojicic , dospěti mohl taková
slávy, leč brzy dostalo se jim odpovědi, že
slávou tou odměněna jen jeho neobmezená
poslušnost

(Sv. Alfons. Tamtam

1+

Ježíši Eristupo 0- A.

.“.
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milionu?“dubium.

“© mne blázna, kte tak dlouho budiljsem jen nelibost vou, Bože můj! Tobě
daruji dnes všacku vůli avon up:-osin, očisbižji.

(Ev. Alfons. Tamtéž)

Dnu 11.
Sv. Pia_ pap. a Veroniky.

Hansi chtějí býti indiáni, ale jen pokud se “ líbí, a '
pokud mila jest jejich adres-lásce, kč tito čí ' neslouží

Baňa, ale sobí.

(Sv. Alfons. Nev. K.:—ist.)

._ hceš-Ii tedy býti svatým, & 8103 brzy
" svatým, nemeškej oddatí se poslušnosti

dokonalé, & úplně zapřiti vůli vlastni. Mnohé
duše svaté konají \?některou dobu památnou
devítidenní obožnost, postíce se a dlouho
na.modlitbáacgtrvajice; toť arci apůsob chvali
tebný i bohumilý; leč mnohé nábožná duši
bylo by zajisté ještě s větším pres "Cham,

kdiby z téhož úmyslu umínila. 31 do. onaleji
By 'onávati obyčeiná cvičení svá. a. práca.azáležíť dokonalosť ve skutcích zevnějšieh,

) ale ředavším ve vnitřnímsmjšíani, Vámyslu. (
Za raůé &!aďsa' Sluší dokonalost i v tom,

' aby vše, cokoli činíme, ano to správně, totiž.s láskou,pozorně&přesně.Km všaktřeba
nevyhnutelně, vmyslíti ao iivě ve přítomnost
BožL aby práce, ktorou před svatým jeho
okem kanáme, 1331330)hodna. Vše, (zakonu,
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konej tak, jako bys nikdy jiného nečinil;
modle se, myslí jen na to, abys se řádně
modlil; pracuje hleď, abys věc správně
a. dobře vykonal, & nepovoluj myšlenkám,
jež by se chtěly baviti věcmi jinými, minu
lými či budoucími. Přečasto koušeji se. na.
př. ři modlitbě u tebe myš énky, jak bys
maji vykonal práci tobě svěřenou; leč
myšl nky takové jsou jen míst:—abouďáblovou, _

a. proto nesídávei se jim, řka s P. Janemz Avily B káže mi nyni, abych ian toho

činil, a. proto Enelušm jen, nebudu dbáti ojiné, nýbrž poč ám, až jinak mi nařídí.
(Bv. Alfonm Tamtéž)

name uůuhnnti.

“3336.st ode mne vůle má., &.Tvá.jen, Boža- můj, budiž i vůli mou!
(Sv. Aliens. Tamtéž)

1..

Dne 12- Sv. Jana Sualh.

Bůh nežádá od na; kajicich skutků, kuráž hrůzu bmx,
nýbrž jen tolik žádá, abys cokoli činů, dobře činil.

(87. Allium. Nar. mm;

' v. Antonin neustával naporhínati mnichy
' ' své, aby co nejvěrněji plnili vždycky
povinnosti své ne att-ně i velké. A sv. Ber
nard di: At coka “ činiš, mysli, jak asi bys
činil, kdyby t-i hned po práci bylo zemí-ití.
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By mše svatá, které ohcu'eš, byla poslední,
a jakou aa nábožnoati by 1) a jí přítomen!
Jak horlivě konal bys marpo ední ro 'imám',

oaledni modlitbu! Podobně napomina i sv;
Šasi! řka, abychom ň ranním předsevzetí
vžd oky na, to pomýš eli, že nám již nebude
doč ati večera, večer pak rozjímajíca mysleme,
že neuzřime jitra. I sám Spasitel blahoslave
ným nazývá. služebníka, kteréhož “řijdatakto
připraveného nalezne. Zvláště uša slabší,
chtějí-li věrně plniti povinnosti každodenní,
at mysli jen na řítomný právě dan, nepřipo
minagica si dalš budoucnosú. kteráž by je
snad lahala v myšlénoe, že bude jím ]eště
dlouho trvabi ? neustálé odvislosti &.v usta
vičném řemáhámi vlastni vůle. Kdož by
však nocÉtěl býti dokonal 111pro jediný den?
Dušín: silným, Boha :) hodlaně miluiícím,
není arci myšlénky této třeba„ neboť ty ra.
rlu'í se z každého utrpení, jaké?.. snesly ?.
lás y k Bohu.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

RMě Mach-mt

obě náležím, Jažiši můj, & doufám, že 1
Ty budeš mi náležatí po celou věčnost.

(Sv. Alfons. Tamtéž.)

Dne 13. Sv. Markéty.
Veliká jen odměna, jakou Bůh uchytila! duším Mohuč

poslušným.
(SV. Alfons. Nev. Kr.)

l
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$ vatý mnich Marek jsa kdysi zavolám* " představeným, nedopsav anislova. odhodil
péro &.spěchuljen, aby conojrychlcji vyhověl
volaíicimn jej pánu. A hle, vrátiv sc, uzi'el
slovo dopeané zlatými písmeny. Blosius vy.
pravujo, že kdysi zjevil se Jožišck jedné
Joptišoo, ale ihned zmizel, poněvadž byla zavo
lána. ku práci. Když se vrátila. do světničky
své nalezlo. tu Ježíše ve věku dvaceti čtyř
let. „Hle, pravil k ní Spasitel, jak vyrostl
jsem v srdci tvém účinkom tvé ochotné o
slnšnostil“ V kronice řádu Frautiškánsbc o
&očitámcase o mnicha, kterýž. opustil zjeviva
šiho co mu Ježíška, al) nepřišel pozdě k
řádové modlitbě. Přišcg pak po skončené
pobožnosti spatřil Ježíška na témže místě,

" & božské dítko &úsměvem promluvilo k němu:
Zea-mne opustil, zůstal jsem u toho; ale byl

bych gistě odešel, kdybys byl nedokázalochotu poolnšnosti. O jak mnozi lidájon proto
některých raci nekonají ochotně, že jim
byly přikázany ku cvičení se \? poslušnosti.
By jim nikdo byl neporušil, nýbrž libovůli
jejich zůstavil vyhnáni úkolu, byli by zajiabě
pracovali volně, rádi, jen aby vyhověli vlastni
vůli své. „Ne—mohu, nemohu“ volán-nil tak
mnozi dříve než pracovati začnou; by ale
pravdu mluviti chtěli, zněla by slova.Jejich
„nechci, nechci-“ Str. Josef Kalamnský podo
týká však, že kdo uživa'o slova. .nemohuf
kdy říci by chtěl „nechci,“ neklame předsta.—
vcných svých, ale sabe. (Sv. Alfons. Turci.)

H
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Nóboim'-"duhu-n.

Vola mne k lásce své, Spasibolidruhý;o" o poslechnu, nebot poznávám milost, Již
jsi mi udělil, & nebudu již nevděčnikem.

(Sv. Alfons. 'i'-ma.)

Dne 14- Sv. Bonaventury.

Jinou autorom-ii dokonalá poslušnosti feat přesnost:
(Sv. Alfons. Tanita.)

— oslušen býti přesně, jest- bděl pozor
"" --' míti, abychom neodnímali Bo 11 část
daně již oběť-í, nýbrž abychom bedlivě vy
hledali každou stránku rozkazu, věrně jej
vyplnili &svědomitě určeného času proň užili.
Sv. Magdalena z Pazzis učio oslušnosti ří
kávala. : „Ěeholnioo nedal-Ovale.\? li svoji lidem,
nýbrž Bohu, &nověnovalaji Bohu jen z.části,
ale oslu, nerozdělonu.“ Opat Jan, vypravuje
Gassion, vyslal kdysi dva.mladé mnichy, aby
donesli koš ňků Vzdáleněmn poustevníka.
Mniši však zbloudili a cesty, &neznajioa kraje
chodili několik dní pustínou o hladu nžizni.
Přes všecka bídu svou nedotkli Se však ovooo
v koši, & tak nalezli je později jiní vedlo
koše s ovocem mrtvé; zemřelii hladem. Tím
arci nehodlám tvrditi, že bychom v podobném
případě měli. řiditi se tak přímé Interoulpo
slušnosti, & že bychom ani při 8 ravedlivém
ano tak clůtklivém důvodu nesmeli vyhledá
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vati smyslu daného nám rozkazu; ale tolik
věczmež, že vychytralý, násilný výklad ob—
drženého rozkazu jest skorem bolíkěž jako
neposlušnošůsama. Nelze-li poddanému s plnou
jistntou souditi, že byl úmysl představeného
Jiný, než jak mi slova jeho rozkazm, osle
chniž "přesně,jak velí ti slova. Učitel anxfělský
mluvě" o svaté poslušnosti di, že zvěděvše
jakkoli vůli svých představených, máme iž
považovati ji za. tiše pronesený rozkaz &. a
toho také jadnati.

(Sv. Alfons. Tamtéi)

Nábožné vzdwhnuh.

úřadům, o Ježíši můj, abych se posvětil,
a. Tobě ve všem seřodobal. Ach itompoznání jest daremlásky vé. 0 dej, at nada

všecko Tě miluji!
(Sv. Alfons. Tamtéžij

D““ "* Sv. lindřicha.

Poslušnost budiž radostná.
(Sv. Alfons. Nevěsta Erin.)

? ěstujeme—lisíce poslušnost, ale jen s' ' vnitřmm odporem a odmluvon, nedobý
váma si zásluh ctnoatí poslušnosti, nýbrž
hřešíma Diť a tam sv. Bernard: Bpptaje ?
srdci & mrzut jsa potají, kdyš obdržel jsi
rozkaz představeného, i kdybys zevně vyka
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ml, co ti porušeno, nečiniš (Iobrě, nýbrž za.
krýváš jen hříšnou vůli svou.

Jest na. velkém omylu, pravi sv. Ignat
z Lojoly, kdo domnívá, se býti poslušným,
když sobě Iestně od ředa—tavenýoh jen ta—
kových rozkazů vymiiá, kteréž vlastni 'sho
vůli lichoti, neboť. pak podle slov sv. Šer
narda není on poslušen představeného, ]: brž
spíše přeďstavený jeho vůli činí. Vesa ého
dárce miluje Bůh, di sv. apoštol (kn Kor.
9, ?.). A čím bylo by také možná. většího
pokoje dáti duši oddaně, než může-li si říci:
„vše, cokoli činím líbí se Pánu Bohu.“ A
chceme-li soJ ožišiKristu zalibiti, požádejmež
duchovní představené, aby nedbajíce vlastní
vůle naši poroučeli nám, 'ok sami si přeji,
nebot pak množí se také minim.. Pak zajisté
budou nám záslužnými ivča-i, kteréž rádi
konáno. i které snad se příčí přirozenosti
naší. „Ničeho si nepřej & ničeho noodřeknií“
zní heslo sv. Františka Saleského v příčině
vůle Boží. _

(Sv. Alfons. Tammi)

líh-oné vdechnutí

?%_ Ježíši můj, umimje v tomto okamžiku,— umíral bych velice nespokojen sám sabou.
(Sv. Alfons. 5 mn.)
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Dne 16. Fanny Ilan—ioKarmelské.

Všechy oblasti, všecky přednosti, všeckglzásiuůg anal-íchsvatých spojeny jsou :: £.
(Sv. Alibns. Chvály marina—ků)

Ěiž od prvního okamžiku života.svého sna.žila se Maria Panna. konati ve všem nejsvě
domitěji vůli Boží, aplna vděku, inojvěměji
užívati velikého okin-dn milosti srdci jejímu
svěřených. Valik přičinění ie'i k tomu konci
spěla, aby se dobrotivému vůz-ci zalíbila.
& důkazů láaky s ré mu podala.. Neporušena
hříchemprvotním již vlůně matčině, neznala
náklonnosti ku věcem pozemským, ani ne
zřizoných žádosti, ni roztržitosti & odporu
smyslů., jež by ji v lásce Boží přokážely.
Smyslovo jqjl byli úplně drobeni duchu
a. vedli proto jen k dokona. ejšinm iošbě spo
jeni krásné duše. jeji :; Bohem v. Tomáš

Eřipomina že Maria Panna. tro'im spůsobemyla. miloati plnou. Milosti p ou na duši,
neboť od rvopočátku byla tato majetkem
Božím; mi oslí plnou na. těle, poněvadž zs,
sloužila., aby bylo stánkem Slova věčného;
milosti lnou v příčině blaha pokolení lid
akého, & y všichni lidé z ni čel-potí mohli
Věnujmež se tedy úplně službě veliké této
Královo , umiňmo si, milovati ji & otibi, a.
následujwe příkladu jejiho avzůcných ctnosti
prosme, aby slitovně shlédlo na. nás s trůnu
slovy své & neodolal-ela nám mocného svého
přispění.

(Bf. Alfons. Tomáš.)
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Nábožné vodn—hnuti.

" královna má., učili, abych z hříšníka,
světoem byl učiněn!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dne 17% Sv. Alexia.

Poshšmsť fest hrobem vlnami mile.
(Sv. Alfons. Nov. Krist,)

. nahá duše zbožné nm:—tvojisice vlastní
vůli činica vše, co jim porušeno, ale

asana objew'e se u nich pře-cezas. Duše
dokonalé vša nejen že vůli svou již u
mrtvily, nýbrž postaraly se i, aby byla. o
chována, tak že ji nikdy více opatřiti ne za
V příčině této vynikala svatá. Magdalena.
z Pazzis vykonávajú všecky rozk stajně
radostně, tak že ředstavoná. její ni dy nef—
rozeznala v'ni zv " tu.-ín'klonnosti ani od

goru !: rozkozům svým. iňmBž i my potobně, jevíca při všem cvičeni, ři každé
práci, kterou nám slušnost ukladá, mysl
stejně jasnou a. vase on. Této veselosti ducha
dospěješ, jakmile pevně u sebe ustanoviš,
jen Bohu se líbiti; ůmjrsl tento učiní ti pří
jemným rozkaz každý, buď si dobrotivě a

řábelsky anebo přísně, pánovitč daný. Bo—
ri nez \? ravuje v díle svém (: sv. Ger

tru ě, kte kdysi prosila. Pána Ježíše, aby
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měnil poněkud srdce abatyše, jedí bývala
čaaam hrubou & netrpělivouv obcování 8 d
řizonýmí & zvláště v udílení rozkazů. pa
sitel odpověděl však světici, že představenou
chyby této mzbwi1 & sice proto, aby ji
sama ? pokoře zachoval a. podlimaným příle
žitost podal ]: osvědčení trpělivé poslušnosti.
Dokonalá poslušnost kráčí vůli 1 rozumem,
di P. Pavane z tovaryšstva Ježíšova, & sv.
Magdalena :: Pazzis podobně tvrdi řkouc, že
poslušnost dokonalá žádá duši bez vůloavůli
bez úsudku.

(Sv..Alfons. Tmaň.)

Niboúně ndachunh.

Říp jediný poklad můj, “Spaaiieli,'odináláska má! Nauč mno lásce a. aj, af.
ničeho nechci leč vůli Tvou.

(Sv. Altam. Tama—£)

Dne 18. Sv. Kamilla. Sv. Symforosy.

By naučila nás Imm: svatá vim, kdo by věřil, že Pán
negůnncnejšísebe sama zapřd, a povim slušebníiapřijal,

aby nás vykoupil!
(Sv. Alfons. Rozjímání vánoční.)

Úúhodný Beda di: Sotva,se Ježíšek na.' rodil, již zbavu'o nás otroctví pekla.
příjímaie podobu služa nika, &. dáva'e se za.—
psati za poddaného císařova. V linky dal
se Ježíš jako dítě zavínouti & p énky jsou
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znamením otroka; ale zároveň jsou i obra.
zem provazů & pout, jimiž S aeit-el později
svázán byl. Proto dal se J š plenkami o
vinouti, di jeden zbožný spisovatel, aby vinu
naší odpykeL Proto v poslušnesti trval po
celý život svůj. Peslnšen byl panny & muže
jeJiho. Jako služebník zaměstnával se v chu——
cličkém domě nezaretekém, otese'weíe 3 Je
sefem dříví? zbyle třistk odnášeje, dům za
mebaie &. vodu nose, & 3 se v poelušnoeti
cvičil a chudým pěebounúm praci svou po
máhal. Ve všem činění jeho jevila se úcta.,
již choval ]: Marii i Jos bvi uznáveje
je za, představené své. Bůh sám učiněn
tedy služebníkem, Bůh zametá dům, Bůh
pracuje! O kéž myšlenka. tato všecky nás
povzbudí &.láskou srdce naše rozniti! A hle,
ani později. kdy ujal se již úřadu keaatel
ského, nechtěl býti pánem, nýbrž sluhou!
Syn člověka nepřišel, aby mu bylo elouženo.

nýbrž aby sloužil, di o něm ev. evangeliemll' etouš 1?20, 28. Poslušen byl až k smrti,
a to L'.embi'křiže. Nikeli jako Bůh, alejeko
člověk byl poelušen, poslušnosti však otro

ckou. Sv. Auglst-in dokládá. krásně: Ab? služebníka, pánem učinil, stal se Bůh sims uhou.
(Sv. Alfons. Tanita.)

Hibohé vdechnutí.

“ Pane Ježíši Krista—„který jei se z lásky
, ke mně služebníkem stal nikoli Boha.,
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ale člověka, ba služebníkem katanů svých,
nedej, abych se kdy ještě od Tebe;—odloučil.

(Sv. Alfons. Tamtéž;

Dne !$- Sv Vincence : P.
0 už podivné Lásky 3055, která Nast.-latinu Syn-m :emříti

káže, aby stuhu rno—hráním!
(Sv. Alfons. Rozjímání vánoční).

oaiimej, duše milá, jakžádalůtec věčný,
_- aby Syn jeho, kteréhnž pro vykoupení

,a. na. zem byl poslal, již v noiútlejšítn
věku trpěti začal„ v den obřezáni svého, po
zději pak aby v celém moři utrpení a bolesti
na kříži vykrvácel- &. proč bubo VŠB? Prom
jen, aby nevinný Syn jeho trest; náš na sebe
přijal, který my jsme byli zasloužili. Roz
jimeí zároveň, jak Syn Boží. láskou. ]: lidstvu
hoře, pokorně hořkou smrť tuto přijímá ajakjiž.
vden obřazání svého dobrovolně alaravedlnost
lidskou smiřovati se snaží prvním prolitím krve
své. „Sebe samého zmar-ih dj o něm sv. &
poštol., & „učiněn jsa oslušným až k smrti,
a to k smrti kříže.“ g Ježíši, z lásky ke mně

řijal jsi těžkou. smrť, &já měl bych snad
ále ještě hříchy páchati & arážeti Tebe?

Nikoli. Spasiteli můj! nebudu již nevděč
nikem! Lim'í všeho, čim jsem Tě až dosud
rozhněval. íluji Tě, dobrota neskončenň, &
neustanu 'iž ? láme Tvé! O jak často sfokl
jsem se j bidm'k Tvého přátelství, jen abych

15
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Tě po-slechnoutí nemusil! N ui te mr pozná
vám velikpsů roviněui své 01 _dpust mí,
J ežxíši 1mů), o pusť? neboť lítostí téměř u

(Sv. Alfons. Tuma)

Ethana! vnúaclmun.

„mše "věčný1Tobě věnují se nyní věcech,—nedej, abych Ti kdy ještě byl nevěmým!
(Sv. Alfons. Tammi)

Dne 20. Sv. Eliáše pr.

Kdo: nás mohlxe.proňvíti “námi, čdylďfmw
sám paslušm yl až k smrti?

(Sv. Aifmw. Láska duši.)

.S. jak mnohé duše ponořivše se \? rány* Spasimlovy mzm'tily se celou výhni
lásky, že ochotně vzdávaly se statků svých
i život-a., obětujice se úplně jen utrpení
& přemůha'ice statečně všeliké překážky,
které jim n'mily zachovávati ve všem zá;
kon Boží, a to vše jen z. lásky k tomu, kte-—
rýž Bohem jsa., :: lásky k nim tolik vytrpěl.
Sv. Augustin pohlížejs na obraz ukřižova
ného Spasitele za lál vždy vroucnějši láskou
k tichému Bauman, jenž poslušně k smrti
krá-čel, .a. vřele modlival se: Zapiš, o Pane,
rány své do srdce mého, abych četl v nich
lásku Tvou; zapiš deň i bolest- svon, abych
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pro Tebe všecka bolest snesl, i láska svou..
abyoh pro ní vši jinou láskou pohrdal. Zspiš
lány své do srdce mého, ab ch se v něm *
bolesti Tvých. dočetl i lásky vě; abych uf
stavičně přad zrakem si zachoval bolest, ííž
jsi pro mne vyu—pěl, & proto i sám rád pří
jimal vše, co mne ještě zlého očekává, i
abych \atře na kříž, důkaz lásky Tvé, nic
kromě obe nemiloval!

A zajisté kdož by z nás bránil se ještě
poslušnoatí věda, že Ježíš až k smrti byl
poslušan? Kdož by se zdráhal trpěbipoměoh
& potupil věda, ža Ježiš považován byl za
blázna & buřiča, že byl Poličkaván, uplvz'm
& na. potupný kříž příběh?

(Sv. Alfons. Tamtéž.)

— čin.-“3_

Eth-hd vdechnutí.

jak bolestně litu'i nyni, S asitelí můj,
*. , že jsem Tě již řive nom' oval avždy

oky spíše zlým choutkám svým hověl než
Svaté vůli Tvé! Ach ošklivím si totojednání
své více než všecko zlo a. libují ho :z.celého
srdce. Ježíši, odpust mi!

(Sv. Alfons. Tam/úz.)

Dna 2l. Sv. Daniele.

O lé blahé posiadam-fi, jež zjednalo. mi odpuštění hříchů!
(Sv. Alfons. Liska duši.)

k i
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' už b ze mne bylo, Spasiteli můj, kdy

bys yl za. mne spravedlností Oboe ne
beského zadost; učiniti nechtěl? Děkuji Tobě.,
lásko má, a. pro zásluhy vznešené poslušnosti
této Tě prosiim, doj mi milost. abych ve všem
svaté vůle Tvoji poslechl. Ano, Ježíši můj,
jen proto pře—jisi přijítí do nebe, abych Tě
věčně milovati mohl za vši sily své. Usty
prorokovými slíbil Bůh lidem, že uzří vlast—
níma zrak—Umasvého božského učitele. Celý
život Ježíšův byl nepřetržitým příkladem a
školou dokonalosti, nikde však neučil nás
Ježíš Kristus dokonaleji upjvznešoněíšímctno
stem, jako na svatém kříži svém. Ždo učíme
se pravé trpělivosti, kterou nám zachovaná
třeba. zvláště v nemoci, nebot přibit na kříži
snáší tu Ježíš trpělivě nezměrné bolestí pro—
?ásejic—íjeho smrt. Zde učí nás příkladem
ovým na dokamaleiší poslušnosti k zákonům
Božím, uplné odevzdanoeti dn vůle Oboe ne
beského a. pravé lásce Boží. Faber Pavel
Segneri psal kdysi duchovní dceři své, aby
pod kříž svůj napsala, sislova: Hle, iak nřeba
milovat.-i!

A zdá. se věru, jakoby trpící na kříži
Spas-inel vida., že Opouštíme bohumílé (lilo,
abych to se malé únavě vyhnuli, ho., že proto
i milosti a. lásky Jeho so sí-íkámo,volalknám
všemi ranami svými: () vizte zde, vizte, co
může láska.! Ježíš Kristus miloval nás až
k smrti, & nesestoupí! dříve s kříže, dokud
za nás život: nepoložil.

::Sv. Alfons. Tamtéž)F.
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utnout vadu-hnuti.

"Ty; _nmeaž k smrti miloval, Ježíši můj,. » 1 Já. chci Tě milovati až k smrti.
(Sv. Alfons. 'l'amtéž.)

Dne 23. Sv. llaria Magdaleny.

Žádný dar míč nelíbí se Hospodinu,. ne'-dámu zároveň
_ vůli mom

(Sv. Alibns. Nev. II:-ist.)

' ani jedna. má. dvě služk „ z nichž jedna.
.. vyniká. neobyčejnnu plli & ubratnosti,

ale pracuje vždy jen die vlastní vůle; druhá
jeet méně rychle. a. chutna, ale věrně dbá.
ve všem paním. rozkazu. Z obou slušela těch
to zajisté více sobě váži paní služk zdlou
havě-jšíleč poslušné, nežli tě, kterád'evlastni
hlavy pracovni ehce. 0 což často se klame
me, chtíce podnikati práce, jež libi se naši
choutca, o kterých nevime, zdaž libi se i
vůli Boží, a. přece řikáváme si: učiním toto,
p ' _“'ji ku slávě Boží. Pamatnjmaž vždycky

? . Wším, že ničím nezalíbime se Bohu vine,

%s úplnou odevzdanosti cln nejsvětější jehoa. —
„Neotiš Boha. tolik., tona v duchovní ú—

těše & osvícení, iako když rád podrobuješ
se svaté Jeho vůli,“ dí sv. Jindřich Suse.
Všeliká. zloba. hříchu *: tam se zakládá., praví
zas sv. Anselm, že chceme—,čeho Bůh nechme4
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neboť chceme tim téměř uloupiti Bohu Jeho
korunu. Kdo vůli Boží odporuje a. vlastní
vůle poslouchá, béře Bohu čes-ť., neboť jako
koruna jen králi při-sluší, tak i Bohu jedi
nému přísluší úplná. neodvíslost vůle.

(Sv. Alfons. Tamtéi.)

Nlbotm'eudechnutt.

*";„9ože můj, nezavrhuj kajíciho hříšníka!
MD Miluji Tě nade všecko, ». jen toho si
žádám, co mi přikážeš!

(Sv. Alfons. Tammi)

D 23.
ne ' Sv. Apolináře.

Modiasťuz'ebníkem sluje, kdo neposimšen jsa, mista vůli
Boží mlh"vlastni slouži.

(SV. Alfons. Nev-. Er).

"ž Samuel pravil k Saulovi králi: „Nepo
slušnosů tolik jest jako modloslužba.“ A

proto, iako všelikou zlobu tvorů hlodati [m
v odporu proti Tvůrci, tak i všeliká- doko
nalost jejich zakládá se v úplném spojeni s vůli
Stvořitele. Kdo odevzdal se do vůle Boží,
feat mužem podle srdce Božího, jak Bůh sám
*avida nazývá.. „Nalezl jsem muža podle

srdce svého, kterýž bude činiti všecka vůli
mou.“ (ze Skin.. Ap. 13. 22) Žíjet ve štastná
duši. jeho jen Bůh, poněvadž vlastní vůle vy
mřela v srdci jeho. Blažen, kdo zvolati můž
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se svatou choti z pisně Šalomounovy: Duše
má. rozplývala. se, jakž byl promluvil. Proč
„rozplývala“ se? Pamatuj, že co se rozply
nula, na rželo tvaru svého, ný brž přijalo
tvar n* aby., jejiž bylo obsahem; a tak i
duše Boha milující ztrácejí vlastni vůli svou,
ve všem odevzdávajioe Jí do vůle miláčka
svého; jsouň učelivy &.volny ku všemu, co
se Bohu libi, kdežto jiné neznaií leč odporu.
Nástroj jest jen potud potřebným, pakud po
slušně se dá, vésti ruce, která. jim pracu-.Je;
"inak nevykonů. ničeho. Ci nezahndil by ma
šiř štět/ae vzpimjiciho se vůlí jeho a v levo
se n::branmajit::ilm$když by jej malíř na pra
vo kimči?

(Sv. Alfons. 15.1me
Nábožné udi-ohnutí.

.gglppsň ješltě ?nwkrát, Spagifzelí můj:- nikdy wee už. se nezpronvlm svate
vůli Tvé.

(Sv. Alfons. Tamtéž).

Dn“ 24" Sv. Kristiny.

Všscka dohnala! svatosti zakládá n u plnění toho,
čeho Bůh od nás ddd—fi.

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

% ěkteřihledajisvamst v přísnýchskutcích' “ kajícich, jíní v dlouhých modlitbách,
ještě jíní v častém přijímáni, leč všeliká.

-!.____-qzi—<

_„.___„_.<
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dokonaloot ne čivá. ve věcech těchto, nýbrž
v podřízeni v o Bohu. Modlitba., skutky ka
jim a časté přijímání Eroepivaji nám jen,
pokud shodují se u vůh Boží, . totiž pokud
nám pomáhají k větší odevzdanosti do vůle
Jeho; dokonalost naše & svatost jedině v pl
nění vůle Boží záležejí. Božská, vůle jest
řiditelkoa všeho dobre & vši ctnosti, &.jsouc
svatou, poevěouje vše inepatmé _e Jinak
lhostejná ekutk , kteréž vykonány bylyjediné
*?úmyslu, mali ití se Bohu. Tot jes-t zajisté
vůle boží, posvěcení vaše! disv. apoštol Pavel
(1. k Theseel. 4, $.) totiž v plněnivůie Boží
dospějí duše vaše svatosti. Pokud se člověku
vše dobře daří, tu arci rád. shoduje se &vůli
Boží, íinak ale, překvapí-li iei .rotivenství.
Ale toť pošetile, neboť, nemá,- ' o' evzdanosti,
trpí dvojnásobně & beze vši m'ualuhy, nebot
chtě nechtě vůli Boží přece vyplniti musí.
Není, kdo by pečlivě'i pomýšlel na. naše
blaho jako Bůh! není k 0 by mievíce miloval,
než miluje nás Stvořitel! Pevné mějmež

řesvědčeni, že cokoli Bůh čini,_ vždy jen z
tisky k nám a, pro blaho naše činí.

(SV. Alfons. Tomeše.)

Nábožné “dc—ohnutí

'uď vůle Tvá! Dejž, o předrehý Spasiteli
můj, abych po celý zbytek života svého

“jen vůli Tvoji plnil!
(Sv. Alfons. Tamtéž)
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“na “35 Sv. Jakuba Staršího.

Zda-ž bychom nalezli, kde by učmó'i pečovat o Maka
mše a naši spásu, leč sám Bůh?

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

%áaž uleví si nemocnýpřijímajenetrpělivěz rukou Božích nemoc svou. bolestí a.
zlo? Zdaž pomůže si mrzutosti a. hanlivými

slovy? Zbaví—11:75ae.tim své. bídy? Ach nikoli, 4
jen ješivě rozmnoži bídu svou, nebot »:od cru
prom Bohu nemizi bolesti těla., mizí ale vlivů
srdce. By trpělivě přijal útrapy, zdály by se
mu snesitelněgišlmi, neboť stále těšila by jej
myšléuka, že odevzdán jsm ? utrpení, líbí se
Bohu. Mnohé zdá se nám v životě býti naště—
stim; ola abychom pamětlivi byli úmyslu
Božího, kterýž všecko řídí, uznali bychom.
že zdánlivé neštěstí jsemmám milosti. Král
Manasses zval ao nešťasnnikem ztrativ říší
svou & upadnuv \?zajetí, a. přece byl mu pád
jeho štěstím, neboť. ? bídě své vzpomněl na.
Boha. a. činil ohání za špatný živou svůj.
Při závrmti zda, se, jakoby všecky předměty
kolem nás se otáčely, & napamatujemo, že
to jen klam choré hlavy t. 3. sobeláalm, jež
všecky věci nám jinak ukazuje než jakými
ve skutečnosti jsou ?še se mi kamí, nařiká,
si mnohý, v ničem nemám zdaru! Ai nikoli,
ty sám jsi pokažen, a vlastní vůle tvá ian
není zdárnou; neboť. vše, co se ti děje, 'est
určením vůle Boží, kteráž vše ku blahu tvemu
řídí, což by však bohužel nechceš uznati.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

__

».———_
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B&W vadu-luna.

"ITĚffvá vůla se staň! U boha štěstí, zemru-liu v této odevzdaností do vůle Tvé!
(Sv. Alfons. Tammi)

Dn“ 26- Sv. Anny.

Proč bychom nepadři—ďůimíle má dobrému Otci sněmu?
(Sv. Alfons. Nev. Kristova)

by nám dokázal lásku svou i péči v
mvdě otcovskou o duše naše, přirovnává.

se Bůh dobrému pastýři, jenž na. poušt od
chází, aby vyhledal ovečku ztracenou. Jindy
naz' & se matkou, již nelze zapomenouti
na. itě své: „Zdaliž se může žena zapome
nouti nad nemluvňátkem svým, aby se neslito
vala. nad synem života svého? (Ia.—19.tě.)
Jindy zas připomíná Slípka, jež svolává, ku
řátka. a. pod křídly Svými je ukrývá, aby
neutrpěly úrazu: „Jermaiéma Jerumléme,
kolikrát jsem chtěl shromáždití syny tvé,
jako slepice shromažďuje pod křídla. kuřátka
svá, &. nechtěl jail“ (U sv. M1113.23. 37.3

„ Bůh, slavem, zahrnuje nás dobrou vůlí
.““ svou, aby ostřežil nás před zlobou nepřítele.

Proč bychom aa tedy s důvěrou nesvěřili
i| jeho rukám otcovským? Či nebyl by pošetil
“ cem slepec, odmítaje na. kraji propasti dobro
qi tivé ruk-„grotcovy, &kráčebi chtěje sám, kudy
„1 mu libo:

lil L + 3
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Šťastna duše, jež ntldauě klíčí cestou,
již naznačuje jí vůle nebeského Otce. Prom
dejmež se rádi jako slepci vésti vůli Boží,
buďeí to již 20 cestě „řikré anebo rovné :
nalezneme zemité na t e cestě spásu emu.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)—

Hůboinč vdechnutí.

.a, Maria, matka _má.,vypres mi, abych pocelý zb k žlvota- evéhe poelušen byl
jediné vůle ožít

(Sv. Alfons. Tamtéž-)

Dne 97. Sv. Pantaleona.

Duše vůlí Boží. hledající dochází vždycky mého přání
a proto ve stálém šije Hide.

(Sv. Alfons. Nev. KrieL)

což svet " jest klid, jehož požívá. duše
úplně :) evzdaná do vůle Boží. Chtějic

ien, co Bůh chl.-ae1má. vždycky, čeho eebě
žádá., neboť ve světě děje se jen, co Bůh chce.
Panormítanus vypravuje o králi AlfonsaVeli
kém. kterýž jsa. tázán, koho by nejšťast
nějším nazval na světě, odpověděL že toho,
jenž dokonale ee odřidil vůli Boží. Aodkud
také béře se všeliiý náš nepokoj než odtud,
že neděje se Vše na světě podle naši vůle,

i že edge-ujeme vůli Boží? Spravedlivý totrest, sv. Bernard, že každý, kdo nedá.
se vésti v dobr-obě,zůeteven jest. bídě a útra

__ _. +A
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páru svévole. Vidíš-li tedy někoho as:.xnnutma1
věz. že neodevwdal se dosud do vůle Bozi.
Svatí & světice neznají smutku, ani v naj
krutějším utrpení & pronásledováni ne
rmouti so1nebotvůle jejich totožná. jest svůli
Boží. Svati, di Po Rodriguez, podobají se hoře
Olympu na jejímž temeni jest bezvětří &klid,
kdežto níže buráoí hrom &lijo se déšť,. Podo
baji se neisvěbějšimu Mistru našemu. Ježíši
Kristu, jehož mir nebeský ani v nqivětšim
utrpení nebyl porušen.

iSv. Alfons. Tamtéž;

" "' NábožnéManana.
ůle Tvá buď nyni jedinou láskou mon!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Du., „_ Sv. Innocence.

Srdce jeho zackvčb :: krvi.-mmwco bude mu 213155,aprotoprala Ohm, aby odňal kalich od :! Fm.
(Sv. Alfons. Nev. II:-int.)

.g. tčo, možno-li, af odejde kalich tento ode' mne!“ (U av. Mat. 26.) Tak modlil se
=nasitel, aby nás: oučil, že smima v fotí
manství kBohu vo ti, aby nás osvobodí ale
zároveň že máme podrobná se vůli "aha, jak
i sám Ježíš Kristus ihned učinil, říka: „leč
na mé, nýbrž Tvá. vůle se staňt“

Ano, Spasitali můj! nikoli má., nýbržTvš.
vůle oo staň! Vše přilímám, cokoli mi při
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soudiš. Tys, nevinný Ježíši, pro mne tolik
vytrpěl & rád všemu se podvolil. zdaž neze
slnhuješ. abychi já. bidný hříšník, kterýž
tolikrát již jsem pekle zasloužil, s radostí
a. láskou všecko učinil, čeho ode mne žádáš,
& vytrpěl, co na mne eeeleti ráčiš!

Nie přijemnějšiho nelee ti Bohu učiniti,
di sv.Augustin, než diš-li mu upřímně: Pane,
přijmiš mne; Tobě daruji všecka vůlí svou;
rei, čeho si ode mne žádáš & ihned vyplnila
vůli Tvou, Chtiee se tedy Bohu dokonale li
bibi. snažme se nejen podřiditi vůli svou
svatá vůli Jeho, nýbrž sloučiti 1vůli svou a
vůli Jeho tak, aby obě ve vůli jedi
nou splynuly, bychom nechtěly leč čeho
Bůh šedá., či aby vůle Boží jedma zůstala.,
jsouc zároveň naší. Tot vrchol dokonalosti,
po kterém bežiti máme ustavičně, toť cil
našich lkubků, našich žádostí, úvah amodli—
tob. V příčině tá neustávejmež vzývati neu
stále svaté patrony, anděly strážce, aan-zvláště
Matku Boží, Marii Pannu, kteráž proto jen
byla nejdokonalejšim :: tvorů, že neidekm
leji vůli svou sloučila. s vůli svého Stvo
řitele.

(Št Alfons-. O odovzdanoati do vůle BOŽÍ).

Niboinř ndwhnuti.

no; Baše můj, ano, Otče, staniž se jak
Lo chceš, & proto jen, že tomu chceš.

. 1181.Alfons. mm.)
16 i
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Dne 29. SV. Illarty.

Jak mohly By úniky Mia příspía' Im cizině Boží1 kdyby
se Baku nelíbily?

(Sv. Alfons. O odevzdanosti do vůle Boží.)

-. ám Spasitel přečasbo hlásal nasvěté, že
u nepřišel, aby svou vlastní vůli konal,
ny rž vůli Otce svého vnebosich. Chtěl tím

l dokázatí lidem lásku, již choval k Obcisvému,
* jehož bez reptáni byl poslnšen, kd ž žádal
[ od něho, aby se obětoval za apásu ldi. Vy
? znal tak zřejmě., když vrahové přišedše zmo

!

snili se ho, aby jej odsoudili k amu—ti.„Ale
aby poznal svět., že miluji Obce a. jakož mi
přikázání dal Obec. tak činím. Vetaiite a.

, pojďme odtud.“ (U sv. Jana. 14, 31.) A dále
l vyznává. že bratrem každého zove, kdož plni

vůli Otce jeho. Nebo kdožkolí činil vůli Otce
mého, jenž. jest. v nebesích: tant iool-.bratr
můj i sestra. (U sv. Mat.. 12, BO.) Od oby

! vazalů říše nebeské učmeso pravě lásce Boží,
která. zakládá, se v úplném sloučení vlastní
vůle a vůli Boží. Kdyby Serafinům Bůh o
ručiL aby sbírali písek na pobřeží moí-s m,
nebo aby vzabxadách koukal ploli &.bodláčí,
& to obé 'až do věčnosti, :; radosti by tak
činili u vědomi, že plm' vůli Boží . Ano, kdyby

\ iim Bůh pokynem pamati dal, že. si přoje,
. aby v pekle horeli, neváhali by ani oka.

mžiku, radostně spěchajice vykonat. i tenkrát.
autě vůle Jeho. Prom učil nás také Ježíš
Kristus prosit—io miloat, bychom imy na.

.— .L—___—__
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zemi doved Ii plniti ?ůli Boží tak, 'ako plní
ji nebašťané ? království Božím. „ uď vůla
Tvá. jako v nebi tak i na zemi.“

(Sv. Alana. Tamtéž.)

Elliot“ "adult-ld.
' Vůj jsem, Pane, vysvoboď mne! Nejsem

iii svým, ale Tvým, čiň se mnou, jak
Ti libo.

(Sv. Alfons. Tuma).

Dne 30. Sv- Ahdnna & Senena.

Jediným výkmm dakmié adwzdanosti do vále Boi!
h:: dospěti svatosti.

(SV. Alfons. 0 odevzdanosti do vůle Boží,)

grade Davida. nazývá Hoapodin mužempodle srdce svého proto, že vůli svou ve
všem a vůli Boží slučoval. A věru veliký nen
tuokrál byl mzdy hotov podřiditisa vůli Boží,
jak svědčí o tom _časbé volání jeho: „Elot—ovo
jest Brdce má, o Boža, hotovo jest Brdce mé,“
(Žalm 142, 10.1 a. vše, zač prosil Hospodina,
bylo, aby naučil jej plnihi vůli Páně: „Nauč
mě činím vůli Svoul“ (Sk. s.p. 9. B.)

A. což-činil Šaul? Vyšel, aby pronásle
doval církev Kristovu; Ježíš Kristus blíží
se však k. němu a nevěnuje mysl jeho. 00

odpovídá Šural, co činí? Jediné jen: gřejesi zvěděti vůli Boží: „Pane, co chceš & ých
činil ?“ (Sk. ap. 9. G.) A hle, ihned nazývá
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j ej Pán nádobou vyvolenou & apoštolom ná.
rodů. „Nádobou vyvolenou jeat mí on, aby
jméno má nesl předpohany.“ (Ska 5.9.13)
Ježiš Kriatus slíbil apoštolům svym radost
věčnou, dokonalou: Radosti. vaši žádný no
odojme od vás.“ (ď sv. Jana 16, 23.) Kdo
vůh svou ve všem :: vůli Boží slučuje, o
žívá této radosti dokonalé a. ustavičně. o
konalé, poněvadž všecko má, po čemtouží,

. a. ustavičně, poněvadž nic nemůž vůli Boží
; překážeti.
]“ (Sv. Alfons. Tomáš.)

"!' Nlibutur \—ulet-hnuti

1%*I | . , a 
:* vůle Boží, Jaka. slast, múovatl tebe!
'! (Sv. Alfons. Píseň :) odovzdnností do vůle Boží.)

il D““ 31- Sv. Ignáta : L.

», Jediným cíle.-n našim budič plnění mile Boží, :! indium:
pokrmům: všeho podniku také jen Jdu) vůle.

' (Sv. Alfons. [) odevzdanosti do vala Boží.)

! Úhůjmež jen čeho si Bůh žádá, a. nic
, nev pudi nás ze srdce Jeho. Ve věcech
,' zemejší buďme poslušni představených
' s. u věcech svědomí odrobnjmo se výrokům

„ zpovědnika, pevně ůvěřuiíce., že tak jen
vůli Boží plníme. Ne nadarmo mvil Spa.
sitel: Kdo vás slyší, mne slyší. ( sv. Luk.

„ 10. IS.) Služme Bohu, kde a. kdy toho od

„“ a —:u
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nás žádá. Prawim tak proto? abychom se vy
stiihaly nedokonalých myšlenek, jako: Kdy

bych byl na Éoašti, v klášteře nebonajiněmmístě, kdybyc mohl odejíni z domu tohoto,

od p—Hbuzgňch & přátel, Pak mohl bych. žitísvaté, mo ' bych se, majxmaladobrě skutky
konal. Říkáme: Činil bych . . . zatim však
nelíbí se nám kříž Bohem mim určený, ne
známe oddanosti. amis-to poavěeeni stáváme
se &enně horšími. Plnioe vůliBaží dospějeme
svatosti *?každém stavení. C-htějmež tedy
jen, čeho si žádá. ůh, & nic nevypudí nás
ze srdce Jeho. Zepamatujme si ktomu účelu
některé věty ze =sv. Písma, které učí nás
větší oddanosti do vůle Boží. „Pane, co chceš,
abych činil?“ (Ze sk. & . 9. G.) „Nauč mne,
o Pane, vůli Své, abyc činil, jak se Tobě
libi nechn'rhotov jsem plniti vůli Tvou?

„T'Šfůjjsem, Pane, zachraň mne.“ (Žalm 118.94. Nejsem 'iž sv' , Pane, ale Tvým, šíří
se mnou, jakJ se TĚ líbi. Zvláště však mo
dleme ae často a. nábožně jak učil mie Spa
sitel: Buďvůle Tvá-jaho vnebi tak ina. zemí!

(Sv. Alibmk Tamtéů)

Hmotné wade-ohnutí.

Pochvšlena budižvždy a všude svatávůlevk.:—Boži &nejsvětější ueposkměná Fauna,
Maria.!

(Sv. Alfons. Tanita.)

*—
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Měsícvěnovanýcinani ".“ Wim“ : uninný úctě

sv. npoitoll Bartolnmůie.

maji spatřuješ květinku
—Ježíšově Srdci kvést:

s jiaikau zříš konvaiůrúu
u vínek se kolem plést.
Konvalinka tichost značí
v lahodné své jemnosti,
ve iialce pak se zračí
ctnost svaté poker-nosti. —
„Duše, chceš-li (lati zadam
lňsae mé,“ —- di Mistr tvůj, —
„vč-zn:1že v ctnostech tečí: mám radost,
prato mne v nich násl.-zdary"!“

Dn“ 1' Sv. Petra \! ok.
Kdo mihi ' Kr' nmadým ' se s 'm' ' _'
náramků, JÉ; uuřmřufe &?e mawa: „53,633

pání-uji.
(Sv. Alfons. Láska !: Jež. Kr.)

gyšný podobá.se míči větu-amnadntému,který se sice zdá.býti velikého objemu,
avšak všecka jeho velikost záleží jen v jisté
částce vzduchu., který hned unikne, jakmile
míč ně'akým otvorem je porušen.

Kafe miluje Pána Boha., jaar. Opravdu
* pokut-ným &. nenadýmá. se pro své dobré

1?

.-'Há-r———
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vlaetnoeti poznúveje, že všecko dobré jest
od Pána. Boha., že Sám ze sebe ničeho nemá.
leč niootu & hřích, & rohož uznává milosti1
které mu Pán Bůh udě "] amů se za nahodne.,
od Boha omilostněn býti.

Sv. Tereeie mluvío o zvláštních milostech,
holými ji Bůh obdeřovel,pravi: Bůh eomnou
činí jeho lidé činivaji s domem, kte ' jest
již na. epeďnuti a. ze všech stran 0 ry

of. nglgbe
potřebuje. —-Na tšvuje-li kdy PánBrou duši evou_lás o , buďto že vsobě znamená
neobyčejný výlev lásky k Nšnm, že až k slzám
11od pohnuta, aneb zvláštní čistotou srdce
o na., pak ef. se nedomnivá., že ii Bůh
odměňuje za. nějaký dobrý skutek, nýbrž
tím více ať—ee pohoří a. pevně tomu věří, že
Pán Bůh jenom proto tak laskavě & ní se
chová, aby se Ho neopustila. Oddáwli se však
so příčinou těchto milosti mamivosti, a.bude
li se domýšleta', že 'e více omilostněn, poně
vadž Pánu Bohu horlivěji slouži nežli jiné
duše, zajisté ji Bůh potreeté. za tuto pýchu
& odejme ji všechny milosti. —

Aby se nějaká. budova v dobrém pořád
ku zachovale &udrželo, jest. dvou věcí třeba,
totiž pevného základu : střechy. Základem
naši svatosti má.býti pokora.kteroužto, pomá
váme, že nic nejsme &ničehož nemůžeme;
střechou budiž nám ochrana. Boží, na. nižto
jediné spoléháme.

(Sv. Alfons. Tamtéž—.)
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Nábot-ó vzdor-hnuti.

© vtělený Synu Boží, osvoboď mne od* pýchy &.dej, abych se též Tvé maté
pokory účastuým stal. (Sv. Alfons. TamtéžJ

Duo 2. Sv. Alfonsa z Liguori.
Proto : nebo sestoupil Spasitel, aby nás pokoře mučí!

nejm Blond-m,ale příkladu:,
(Sm Alfons. Nov. Krist)

_r_v idú neznali svaté—pokory a. nemilovoli ji,.
?, ba. s_iše ]"inenáviděli, dokud panovala

a. zemi p cha, kteráž Adams. byla svedla,
& srdci jeho potomatva se zmocnila. I snížil
se Syn Boží a příjem podobu služebníka
sesboupilmtanto svět. A tu vidíme Božského
Spasitele ve ohlévě betlémakém ? jeslích
Iežíoiho mezi hovádky. Později sleduje pěs
touna. do Nazaretu., kdož nowuáo žije žlvot,
chudých, život. práce &.námahy. To té bičují
jej v Jemualěmě jako otroka, &kejklo s ním
tropíootruim iai korunuji a konečněkřižují. Sv.
Augustán pozoruje zmučeného :. pokořeného
Spasitele, který tiše všelikou trýzeň snáší,
volá.: „Ani tanto lék nezho'i-li pýchy, nevim,
čím by ieště mohla býti & okna.“ A. v? listě
Díosourovi znějícím piše : „Choošlívěděti, která
'est nejvzácnější ctnost, jež činí nás učmmiky

' bow &jež naijistěji nás &Baham slu
čuje? Pak odpovimti na prvou otázku: tocpo
kora., na.druhou: pokora, na. třetí : pokora, &.koli 
krát.bys se mne tázal,'tolikrá.t stejně odpovím.“

(Sv. Alaina. Tamtéž,)
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Ý\ neposkvrněné. & svatá Panno, o naipo
. kol—nějšíze všech tvorů, jež jsi před
tváři Boží všech ostatních vznešenějšíl 

' Tys so adéla sobě samé tak nepisu-nou„ přece
i však byla,—spřed Bohem tak velikou, že Gn

až ku volebné důstojnosti Matky své "tebe
povýšiti ráčil & proto i Královnou nebo &
zomě tobe učinil. ——Děkuji Bohu, jenž
toho tak velice povýšil. „

|; ? (Sv. Alfons. Chvály ma'rinnakm

*; | Dno 3- Sv. Štěpána.

\ ' Nadnmnůqu a, že bys prospíval ? ďohomíosti, napum. Mei-£: se m Lok-nnejhoršího.
] 1 (Sv. Alfons. Lam k Jemu Kristu.)

|";' domnivej se, že bys prospíval v doko
„» unlesti, nepovažuješ—li se za. toho nej
' ' horšího & nepřeješ—lisobě, aby všiokm' před

., tebou přednost měli. —-Sv. František Sara.
l fmský, sv. Magdalena 5 Pazzis & všiokm'
* svatí považovali se za. největší hříšniky na

; světě udivili se tomu, že JB země nosi, & že
r:'; ao s nimi nepropadne. Když ctihodný Jan
15' -„ Avilo, kterýž od svého dětství svatý život

vedl, k poslední hodinoe smrti pracoval abyl
„_obsluhován knězem, který mu vznešené věci

wypravoval ohovaje se k němu jako !; něja.
kému světci a.výtečnému učenci, pravil onen:
Důstojný otčo, prosím vás, předřikávojta
mně modlitby, jak to zlosynu k smrti odsou—
zenému činíte, nebottím jsem já. — Takový

"& *_*:—
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pujem měli o sobě svatí & světice Boží za
živa i v hodíme amrt—i.

Podobně počínajme inny sobě, chceme-li
áuši svou sgasíti & v milosti Boží až do
smrti setrváním skláda'ice všecka avon důvě
ru jedině ? Pána Bo a.. Pyšný spoléhá. 133
své síly a proto klesá.; ale pokorný, pouši
vadž janom v Pána Boha se důvěřuje, pře
koná. i ty neipmdši návaly okušení, stoji
pevně. nekleaá řikaje: Všem o m hu skrze
bobo, kterýž. mne poailňuje. — ábel nás
někdy k. pýše chce svésti, někdy zase limu—
ihlství. Předstirá—línám, že není žádného na
bezpečenstvi, tehdáž senejvíc strachuime; ne
boť.opustí-li nás Pán Bůh milostí svou jen oka.
mžik, vem jest po nás. Pokouší-li nás kacu
falství, pak vzdychejme ]: Pánu Bohu & vo
le'me s velkou důvěrou sloyy žalmisty Páně:
"VJTabe Hospodina ďonfám, nedej m1 zahan
benu býti na.věky, aniž pozbytí milostí Tvé.
V tomto povzdechu nedůvěry !: sobě samým
& důvěry k Pánu Bohu jest na nám cvičítei
až do posledního vzdachnuti & Pána Bohů.
bez přestání o milců pokory prosibi.

(Sv. Alfons. Tami)

lm unum-u.
můj Ježíši, pro zásluhy tak velkých ' 1

- příkoří1 která Jsi vmučeni Svr-Emvytr- **
pěl, uděl mi tě milosti, abych ? pokoře žil
a. umí-eL jako Ty Jsi žil & umřel jsa pro !
mne pokořen. (Sv. Alfou. Tamtéš.)

%“
:a- L
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Sv. Dominika.

Pokora jest radosťze všeho toho, co koním opovržení
příapivá.

(Sv. Alfons. Láska !: Ježíši Kristu.)

&%th byli pokornými,]: tomunepotačujo, v sobě míti pojem úzkostí, aby
chom sobe považovali za.ony bídniky. kterými
jsme. Eldo jest opravdu pokorným, pravi
Tomáš Komponský, opovrhuje' sám sebúu a.
přeje sobě, aby i jiní jim opovrhovali. Tot
jeot. ]: čemu nás Ježiš Krismi: povzbuzuje,
&.jak bychom to učiniti měli, svým příkla
dem ukazuje řka.: Učte se ode mne, neboť
jsem tichý &.pokorný srdcem. — Kdo se
pravi býti největším hřišnikom na. světě a.po
té se nad tím horší, že 'ím druzi opovrhnjí„
dává. na jevo, že jest pod-zornýmústy, nikoli
však srdcem. Sv. Tomáš Aq. praví, kdo jest.
citliv ku každému pokoření, považuje zajisté
že ten. velmi jest (lalok dokonalosti, třeba. by
i divy činilo Matka Boží. poslalo sv. nice
z Loyoly ]: sv. Máří Mo aleně, aby iz učil

hoře, & onen světec a.! jí tuto nauku:
oka:-a jest radost ze všeho toho, co 1:naše

mu opovržení přispívá.. Pamatuj ma sobě olovo
__„radosc“; nebot., ačkoli se smyslnost naše
" proti potopě vzpírá, postačí k tomu, abychom

se alespoň v duchu radovali.
(Sv. Alfons. Tambo-t.)

Dno 4.
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NM udanou.

Přál bych sobě, abych byl opovržen &a ode všech opuštěn, ale bez Tebe niče
ho nemohu.

(Sv. Alfons. Tomáš.)

Dne 5' Panny Iarie Sněžné.

Sv. František Salcaly' raní.- Snášeti potupit fa: zkušební
lámat p ry :: pravě chimii.

(Sv. Alfons. Lásku. !: Ježíši Kristu.)

“ak by duše, která milujeJežíše, a.Ježíše- vého Boha, vidi, jak ješt paličkován
v tvář u lván a. jak 1 ve svém umučen,
(tehdy p valí na tvář Jeho &.dávali mu zár
ší'ky, "iní pak Poličkomli íej), nomilovala též
iilmžd pokořem? Za tím účelem chtěl Vyku

itel, aby na. oltářích gmbrazen byl na 'akoslavoný, nýbrž jako křižovaný, abyo om
ustavičně před očima měli jeho potopení &
opovržení, za kteréhožbo pohledu svatí &svě

tlce Boží radostí cžplývali, když i na světěbývali o ovržení. & tu milovatprosil sv. Jam
z Kříže ežiše Krista., když se mu zjevil kříž
na ramenou noaa: Pana, ro Tobe “pěti a pro

Tebeantimonu býti si ž 'ám. Pane, poněvadžTě vi 'm tak Potupena ?.lásky ke mně, nehle
dám ničeho jmého, leč abych $ lásky k Tobě
trpěl & byl opovržen.

O jaká známka. iest to, když duchovní
osoba, která. se modlí, častěji přijímá. Tělo4
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Páně, když nápotom žádné—hoodporu. žádného
pichlavého slova, snéstí nemůže? O bot jest.
třtina. větrem se klátici beze vši pokory a.
ctností. A co ak medlea činí duše, která
míhúe Ježíše čista., když z lásky k Němu
nemůže nějaké potupy směsmi, kterýž přece
z lásky k ní tak mnoho trpěl?

(Sv. Alfons. Tamtéž.]-_

Naučné mlechnm.

?ebe miluji, eevrchoveuádobro, a činím„: v pevné Pře-dsevaeti :: lásky k Tobě & s
Tvou IIIÍIOGĚJvšecko brpěti: potupu, zrada,
pronásledováni, bolesti, vypráhlosť, o uštěnosů;
spokojen budu, jenom když Ty, j 'ná. lásko
duše mé, mne neopustíš.

] (Sv..Alfons. Tannera)

? : Dne 6. Proměnění Krista Pána.
Nemůžeš-ii pro Boha snášatí paličkování :! miny, snášej Ě

\ chápeš některé odporné siamo.

L| . (Sv. Alfons. Láska !: Ježíši Kriatuj

“ i s 17.Tomáš Kempenský píše ve své zlatěknížce o následováni Ježíše Kriata takto:
Poněvadž se velice stmehuješ pokoře-nu býti-„
jest to známkou, že jsi světu dosud neumřel.,

i a. že nemáš ení pokory, ani Pána. Boha. před
. očima.. A kdo nemá Pána. Boha před očima., _

znepokoieván bývá. každým potupným slave—m,\

* které slyší. *L 4
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O jak se tomu divíme &nad tím horšimo,
vidime-li osoba která často přijímá. a potom
ani jednoho urážlivého slova. snéstí nemůže!
Naproti tomu však velice nás vzdělává. osoba„
která. jsouc potopena-, vlidu 'mi slovy odpo
vídá., aby upokogxla.toho, 1: o ji urazu, aneb
docela.uoodevidá, u ostatních sobě nestěžuje,
nýbrž tutéž zachovává. příjemnou tvář, aniž
se rozhořčuje!Sv. Jan Zlatoústý pravi: „Tich

rospivá sobě i jiným,“ & sice dobrým p -
Eladem, který dává svou tichosti, snášejo
trpělivě potupu. Aroíňse přirozenost mnohdy
lrrábe z toho bude rmouttti, ale než jaké zá.
aluhy z toho lla-budeš, 'astli že Všecko tiše &
pokojně suášoti budeš. v. Johanna. ze Chantal
pravi: Kdo jest opravdu pokomý, ještě více
se pokořnje, jakmile bývá. pokořon. A. to vším
právem, poněvadž opravdu pokomý nikdy
nemysli, že “eat dosti v té míře pokořen,
jak by mal oval.

(Bw.AWM. muž.)

ubohé "duhu-tt.

Nedej, abych IB kdy od Tobe odloučil!
(Ev. Aitom Tomáš.)

Dno 7- Sv. Kajetána.

Jenom tehdáž :: mém: omlouvah', „ia-Iiunum opravdu
potřebu,aby " pohoršeníMe.

(87. Alfons. Luka. ]: Jeiiil Kristu.)
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a e ti jsou blahoslavenými,ktorých sobě.svět váži, jež cti & vyehveluje, buďto že
inou stavu vznešeného, že jsou učení a mocní,
nýbrž ti, kterým svět zlořeči, které pronásle—
duje &.nenávidí, poněvadž těm jest připravena,
jestliže všecko tr ělivě byli snášeli, hojná
odměna. v nebeeio . Blehoelaveni jete, když
vám budou zlořečili & protivenehri činiti i
mluviti všecko ale proti vám ího-nee, pro
mne: radujte se o. veselte se, neb odplata.
vaše hojná jest \? nebesích.

Ale zvláště zeehovejme pokoru, když nás
představeni nebo kdokoli :: nějaké viny
kám'i. Jeonů mnozi, kteří seježkům podobojí,
kte-' zdaji se býti tíchými &pokornými, dolm
váde se jich žádný nedotkne; ale jak sejich
představený neb jiný přítel dotkne a. jim
nějakou ohybu předstírá, ihned se, jsouce
mražení, omlouvaji, že to není pravda, že
dobře jednali, nechtějí žádnému napomenutí
porozuměti, kdo se jich dotkne, “est jejich
nepřítelem &.tak se podobají človělm, jak se
sv. Bernard vyjadřuje, který se zlobi na
lékaře, že rány jeho vyléčiti chce. Svatý a.
pokoru ' člověk, pravi srv. J an Zleboůstý,
kdykoli je kámen,Oplakává své spáchané viny;
pyšný, je—likárán, také pláče, ale pláče,
protože jeho chyba jest. odkryta a známe., &.

proto jest znegokojován a. rozhořčuie se &
%ohrclá tím, l: až jeho ohybu odhalil. Sv.ilip Neri pravi: Kdo chce býti opravdu
svatým, nesmi nikdy se omlouval, i kdyby
jeho obviněni bylo nepravo. O, jakých zásluh
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nabýváme u Pána Boha, kdykoli nějaké ne- '
pravé ubvinění mlčky snášíme, a. z něho sa
ueomlouvúme. Sv. Terezie pravi: Kdo se ne
omlouvá„pros ívá much dykráta více v dokona
losti, nežli kdjgaydesetkázani slyšel; nebot tím
to způsobem nabývá, volného ducha amálo o to
dbá, zdaž lidé o něm dobré či zlé věcismýšlejí.

(Sv. Alfons. “mmm
mmmW.

_.':' děl mi, o Pane, tauhu, Tobě sa zalibimí,
' mí horlivost ? lásce Tvě„ pokoj ?

trápení & rozhmdnou mysl v promivenstvi.
(Sv. Alfons. Tamtéž) '

&
\—

Dne 8. Sv. Byl-inka.

Kdo miluje Jdu; Krista, nežádá ničeho, Ici! Ježíše Krista—
(Sv. Alfous. Lúalm ]: Ježíši Kristu.)

adu miluje Pána Boha. nežádá si toho]aby jej lidé chili & milovali; jediné po
tom touží, ab“ ae B'óhu Zali'ijil, jenž jedinem
láskou jeho. v. mim-ius pravi: Všecka tvéh
ská časů jest ďáblnvo zaměstnáni. A *?skutku
jest tomu tak; nebot ďábel pracuje pro pakin-.
jakmile: vznikne v duši lidské tnuha. po cti
& slávě, poněvadž. duše pozbývá pokory &
ubíhá. v nebezpečenství, že do každého 21,8.
se vrhne. — Bůh se chová k pokornýxň Ýelmi '

laskavě & dobrotivě: nikdy ale k pyšnšm,jak sv. apoštol Jakub tomu nasvědčuje. —ůh
se pyšným protivi, ale pakomým dává. milost
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Pyšným se protiví, tn jest, On neslyší
ani Íeřich proseb. A jeto zajisté pýehnn, kdo
po tom touží, aby jej lidé ctili, &potom ?
pastách sobě vzdávnných si libuje &. iest
mamivý. —-Mnozí vedou duchovní život,. ale
jsou při tom mocnáři své vlastní cti Na.odiv
stavi iisté ctnosti, ale přeji sobě, aby každ'
chováni jejich vychvaloval, a nechválí-li jia
žádný. chválí se sami. Chtějí být. lepšími
nežli druzi, & dotekne-li se něktlo jejich cti,
již jsou nepokojnýnú, zanedbávaji Bv. přijí—
máni i jiných obvyklých obožnosti anedaji
pokoje, dokud se Jím nemilá, že by ztracené
cti opět byli nabyli. Avšak tak sobě nepo
činaji, kdož opravdu Pána Boha miluji. Ti
neienom že se každého chvalného slava.chrání,
a. že sobě ve cti nelibují, nýbrž rmond 53
z toho, ža je druzi chválí a. radují se z toho,
že ostatní lidé o nich špatně smýšlejí & si
jich neváží.

(Sv Anima. Tmaň.)
I'm Manhunt

Nigela) nazasluhuji, ale všecko od Tebedoufám, jenž jsi mne krví Svouvykoupil.
(Sv. Alfona Tamtéž,)

Dno 9—Sv. Dnnáta.

smutný.-ne se vždy, že v nás uniká Žádfmf, abychom se
ve luští ukázali :; aby mil ulit na.

(87. Alfons. Láalm.k Jáiůi Kristu,)

L * 4.
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dějinách řídil Františkánské-ho vypravuje
' se nám velmi výstrožn příklad o bratru

Jmúnovi, kterýž se byl vysoké svatosti
povznesh touha však, kterou v srdci svém
choval, by jej lidé otili & sobě vážili, byla.
mu zkázou. Papež Eng-enim: IV. dobře 'sa.
() jeho svatoati zpravon, zavolal jej k 30 č..
uctivě jej přijal, objal osobě o boku pcsadil.
Alo bratr Justinus touto nooEyčajnou přízni

všeoek zpššněl1 že sv. Jan Kapistrán, vitajoho, takto *němu promluvil: O bratře J astine,
jako anděl jsi odcházel., ale iako ďábel se
navracujoš. A v skutku, neboť den ode dne
zmáholo se pýcha. jeho, hrdě si počínal, až
konečně nožem svého spoiubratra zavraždil,
potom jako odpadlík do Neapole se utekl, kde
se. ještě mnoho jiných zlo-činůdopustil &.tam
také jako odpadlík & vězeň skonal. Protož

mondřo iodotýkal jistýslužebnik Boží dokláda'e, že dykoli slyšíme aneb čteme, že jisté
oa Libánské klesly, jakolna př. Šalomoun,
Tertuliňn Osiris, kteří všichni za. světce byli
považováni, abychom byli .řesvědčeni, že se
mola. Pánu Bohu neoddaťi, že v ňadrech
svých chovali pýchu a. že za tou příčinou
klesli. — Straohujmosetudiž, že Vnás wnikú
žádost, abychom ae ve světě okázali, a aby
nás ovět ctil, & vzdá-li nám svět nějakou
poctu, Chraňme se, abychom si v tom libovali,
noboť to by nám mohlo býti na věčnou
záhubm

(Sv. Alfons. Tomáš.)

__r
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lúboht Yucatanu

251307 by mně w pmuuhiu, u můj Ježíši.
a „i kdyby mne každý ctil -a. sobě vážil,
avšak Tys mna namilnwl, jediná láako
srdce mého.

(Sv. Alfons.. Tamtéž.)

Dn. 10_ Sv. Vavřince. _ 1

Co nám m prospívá, že nás lidé cti (: sobě váži, jestliže
n Pána. Boha neverim ceny a jezdí.—šenámi opnnrhuje? 1

(Sv. Alfons. Láska ]: Ježíši Krum,)

0 nám to prospívá že nás liaě cti &
Sůbě váži, jestliže &Pina Buba. nemá.

me Geny &.jestliže námi opovrhuje? Naproti
tomu, co nám záleží na tom, opovrhuie-li
námi svém jsme-li jenom Pánu Bohu drahý
mi a. mílými. Sv. ;Augusnín di: Jako nás
nezbavuje trestu za. zlé skutky., kdo nás
chválí, tak nám neodnimá misiuh akutkň
dobrých, kdo nás haní. Zda. li nám mohou
škoditi tvorové., praví sv. Terezie. že nás ub
viřmjí & nás alehčuji, jsme-li před Pánem
Bohem vzácnými & nnůhonnýmir Svatí sobě
přejinejvice, aby žili vzátiši, aby byli světu
na.-mimi a. ztraceni. Zdali pak se nám děje
křivda., pravi sv. Frant. Sal., jestliže kdo o
nás špatně amýšlí? Zdali každý z nás nemá

o sobě šgatzně smýšlení? A vime-li, že ismezlými.,ja pakbychom mohli chtiti, aby druzi
nás za. dobré považovali. ——O jakých výhad

...A.-——&——v_-UL.—_— .v— ,a—n- „ . *



poslrytuje skrytý život těm, kdož ze srdce
milovati chtějí Ježíše Krista.! Jest: On nám
Sám příkladem skrytého života., nebot třicet.
let žil v xátiši & pracoval v dílně tesařské.
Za tou příčinou se svatí utíkali na poušť &do
jeskyní, aby oo vyhnuli každé cti světské.

(Sv. Alfons. Tmaň.)
NW Miru.

' eobětuiiwli iš. Tobě., o Ježíši, své artic—91
:. la vezmi si je sám, naplii je láskou Svou
&nodopouštěj. abych se kdy od Tobe odloučil,

(Sv. Alfons. Tami-i.)

Dne 11. Sv. Zuzanyo

Smrť naši ctižádosti. jest to, šití v zátiší, aby o nás m'ido
nevěděl.

(Sv. Alfons. Láska & Jeůši Kristu.)

hos-li kdo“ proapivabb láskou ku Kristu
' Ježíši, at mul-tvoje v sobě lásku _ku

své vlastní obi. Alo jak pak máme svou
vlaotni ctižádost umrtvovati? Tomu nás učí
sv. Maří Magi :: Panis dokládající: „Život
naší ctižádosti záleží v tom, aby nás všichni
lidé ctili, o nás dobře omýšloliř smrt naši
otižádosti jest. tedy to.,žití vzátíši, aby unás
níkďo nevěděl. Dokud kdo nedospějo-k této
smrti, nikdy nebude pravým služebníkem
Božím.

Chcemeli se tedy Pánu Bohu lihíti, sluší
nám bditi nad touhou, před lidmi se ukazo
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veti ejim se zalibiti. Především všekhleďme
udusiti touhu, jiným panovati & vládnoutí.
Sv. Terezie říkávalo, že raděfi chce, aby
klášter se všemi sestrami uhořeli,než aby se
do něho vloudila teto prokleté ctižádost—.
Taktéž soběpřávale, kďybymělo býti vjejim
klášteře některá. řeholnice, která by bežila.
po důstojnosti, býti ředstavenon kláštera.,
aby byla, vyhnáno. ne na vždy někde ze
vřena.. Sv. Maří Magd. z Poezie řikávala:
anbe duchovní hledati má čest v tom... aby
byla poslední mezi všemi, & aby se bála., by

I'

ji před jínšLgi přednost byla dána.. Edo miluje Pána ho, má. hledati čest v tom. aby
všechny ostatní v pokoře ředstíhnul dle
slov sm Pavla.: V pokoře j .' druhých za
vyšší nežli sami sebe držíee. Slovem, kdo
miluje Boha., nemá. ničeho hledací, leč Boha.

(Sv. Alfons. Taneční)

W valtellina.
_ ežádám ničeho jineho, leč Tebe, 0 J e—

? žiši můj, mílovoti a. Tobě se líbiti. Tot.
budiž mou o'tižádoeti, račiž ji jenom ve mně
rozmnožit-,i.

(Sv. Alfons. Tanita.)

Dne 12- Sv. Kláry.

Pokora jes! veliké poklad, neboťušvmi statky mými obden
řuye Bůh duši poker—uma.

(Sv. Alfons. Nev. Krist)
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%ákladem a eta—izkynivšech ctnoetí nazývají svatí oteové koru. Třeba. by
v příčině hodnoty neby & pokora ctnosti
první, dí em Tomáš přeceprvé misto zanikne.
JSOUGzákladem. Tak jako při etavbáoh přede
vším hle—dětijeet k základu, byt sebe draho
eenně'ši byly zdi, síně i kry-the, tak. i \? ži
votč nehomim přední místo náleži pokoře,
kteráž zapuzuje pýchu Bohu protivnou. „Kdo
by chtěl ctnosti stí-Mati, pokory al nedbal,
snáší jen prach rotí větru, di sv. hoř.

Četl jsem !: ysi o poustevníka, kterýž
dlouhá, lete na. poušti žije, všeobecně byl
světcem zván. Boznemohl se, a. cite že blíží
se hoďine smrti dal prosíti opata. aby mu
posledni omazáni udělil.. Opat přišel, HBS'A
nejsvětějšl Tělo Páně, & za ním připližil se
loupežník, kterýž ale neodvážil se překrv
čiti práh poustevníkův a jen skroušeně na.
umírajícího bledě volal: „Ach kéž jsem tobě
podoben !“ Poustevník uslyšev slova teto
pravil pyšně: „Ai ovšem, blaze tí, kdybys
mně b 1 odobenl“ Leč, co se obale. Loupež
ník oďyběíl. aby ve zpovědi vyznal knězi
zločiny své; cestou však epednnv ve ropesf.
zemřel náhle; poustevník v hrnce n edovel
jej na Onen svět. Duchovní bratr jeden kvilel
žalostnč nad smrti poustevníkovou, kdežto ze
smrti loupežníka jen se radoval. I tázeli se .
ho, proč by tak činil, aodpověděL že loupež

Šlik pro velikgg lítost svou milosti došel unepodína, ežbo oustevník šn jsa. '
zahynul. Zajisté, že Ppouetevnik p); šedině
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smrti nepodléhal pýše poprvé, nebo-ť.ze slov
jeho jasně vysvítá„ žedávnojiž sídlila. var-dci
jeho a. proto, což divu, že strašnou byla
jeho smrt!

(Sw. Alfons. Tamtéž—)

_ !óboiné. "necim-u.

Šaman možná.,Ježíši můj, že ještě pyšným: JL- isem, tolik hříchů Spáchavl
(Sv.Alfons.Tm.)

Dne l3-Sv. Hippolyta.

Jediný povzdech pokory váží více než vše—akystatky
tohoto světa

„ (Bv. Aifona—Liska !: Ješ. Kristu,)

více nás Pán Bůh milosti obdařuje,
* za více jest nám se pokořit-i. Kdykoli

sv. Tel-Baie od Pána Boha. nějakou zvláštní
milost byla obdržela, ihned sobě své spáchané
chyby na. myal uváděla &tím s ůsobem ještě
více se & Pánem Bohem spoj ' &. Cim více
se duše považuje za nebo-dnem milosti, tím
více ji Pán Bůh milostmi svými ohohacuie.
Tais, dříve hříšnice, potom světice, tak se
před Pánem Bohem pokořila, že se považovala
za. nehodnou i 'méno jeho vysloviti ; proto
se ani neodváž' & říci: „Můj Bože,“ nýbrž
Hkávala.: „Můj Stvořiteli, amilnj se nade
111110111“Sv. Jarolím píše o ni, že 59. tuto
pokeru obdržela v nebi zvláštní trůn. V životo
piae svaté Markéty Kartouzská sa vypravuje,

a_ A
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že když ji jednoho dne Pán Bůh neobyčejně
potěšil, takto zvolala: „O Pane, což ísizapo—
mněl, jakou jsem dříve bývala? Takovým
z sobem odměňujoš mi všecky urážky, kto

' jlom Tobe hněvala ?“ Pán Bůh ji na
to odpověděl. že zapomíná. na. všecky spácha—
né urážky, jakmile iej někdo zaso miluje
a. všech hříchů svých lituje, fak se o tom
ústy proroka svého vyjadřuje: „Pa-ldi by bez
božný činil pokánL všech nepravosti jeho,
které činil, znamena“ A na. důkaz toho
oznámil ji Bůh, že ii ? nebi připravil trůn
vanošený mezi Sal-ofiny. O kéž bychom poznali
není:-nou conu pokory!

(Sv. Alf-una Tomáš.)
BMČ! William.

%daš směl bych jů bědovati nad každoupotopou, kterýž jsem tak často peklo
zasloužil!

(Sv. Alfons. Tammi)

Dne 14 Sv. Eusebia.

Pokuď pýcha JH :: člověku„ nelze, aby Duch so. a srdce
jeho vešel.

(SV- Alfons. Nev. Kant.)

arvnootí jest; Hospodina každý hrdý,sv. písmo, nebot člověk pyšný j ost
kapičm, Hopem &.Iiiářm. Lupičom jest, poně
vadž osvojuje sobě, má Božího jest. „Co máš,
čeho jsi nopříjal?“ táže se sv. apoštol. Kdyby
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rozumným byl kůň, zdaž bude se vychlou
bati drahocenným sedlem dobřevěda, že kjo
dinému pánovu pokynujo sluha.zaso odnese?—

Siepcem jest, jakož ve Zjevení k bisku
poví volá. sv. apoštol řka: „Pl-Miš: Jsem
bohatý: & nevíš, že jsi ty chudý a. slepý,“
3.17. Ci jiného máme za sebe samých než
niootu &hřích? I nepatrné dobro, iež snad
konáno, plno jest. nodostatkův &.chyb, dí
sm Bernard

Konečně josu člověk pyšný i Lhářem,
nebot vše, cokoli má., dary přirozené i „dary
milosti duchovních jediné od Boha. byl ohv
držel; od Boha zdravi idůmysl, od Boha
krásu i obratnost; od Bohaižád-ooc dohra, ci
tlivou mysl, í osvícení ducha.. A proto dobře
pravi sv. Pavol Hm: „Milosti Boží jsem, co
jsem“ (1 ku Kor. 15. ID.) Proto také dle
výroku téhož apoštola nelze nám v sobě sa

my nemůžeme sami ze sobe ani něco do—
brého mysliiif (II. ku Kor. 3.ES.)Dokud v srdci

= našem vládne pýcha., nelze aby Duch av.
k nám sestoupil, za. to však ďábel do vůle
s námi zahrává.

, (Sv. Alfou. Tam-též.)

Hunů-é vndoclmti.

._' __miluj se nade mnou, Bože, uděl mi světlo
v JIH své a dej mí poznatí, co jsem a čeho

, zasluhují.
. (Sv. Alfons. Tomáš.)

mých maijediné dobré myšlénky nalézti. „Ano *

i
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Dne 15. Nanebevzetí Panny Ian-ic.
' Pokora. jes! Vzcikíadcm:: stráží.-gui všímá cinani, bez ní

nedaří se ani jediná v srdci lidském.
(Sv. Alfons. Chvály marianská)

* Éřed příchodem Kríaoovým byla. důležitáctnost babo neznámou, ale aotva.Spasitel
na svět, í-íšol, učinil jí podmínkou svatosti
řka.: „ čte- se ode mne, neboť jsem tichý
& pokorný sil-doom“ J ako-ž ale. María Panno.
první &nejdokonalejší byla.žakyní Ježíšovou
v příčině ctností všech, bylo jí také přede
vším v příčině pokory.

Nejsvětější a. nojdokonolejší ze všech
tvorů považuje se za nejmenší, za. poslední
dívku Pilně. '

\ Či mohla skvělojšíoh důkazů pokory
podaLi než kdy odřoknuvší se vší sobelásky
odloučila. se odo všech marnosti ovčí-,a, ode
cti a. důstojenetví 'íeho &.to již v den, kdy
rodičové jeJi v chrámě ji Pánu obětovali. Ci
nesvědčí o pokoře skrytý život její, kdy na
známa lidom, tím více známo a.mila. byla. Bohu
— i upřímně zamítáni vší zasloužené chvály
-— rozpačitooť & stud při pozdravu ondělově?
— Či nozáří pokora, ze přání jejiho, by všech
něm zdála. se býti hříšníci při vší svobootí
své? Či nevede ji jedině pokora, by nejpři
snějši pokání činilo., novinna jsouc & ovat-.o;
by třeba. na. újmu obi své umlčela, snoubenci
svému div, ]aký učinil &: ni Hospodin,
vyvoíiv ji za. matku Syna svého aneposkvr—
něno zachovav jeji panonství? — by sama.

...—..._!
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čistá, nepomšená podrobovala. se zákonu
očišťování ? —-—"by touhou vroucí žádala si potu
py & bolesti, kteréžto touze jeií oroi plného do—
stalo se zedostučiněni pod křížem Synovým,
pod křížem potupného zločince, 'ehož byla
matkou? Bohu Jediné všelikou z luhu při
dávala, tím pokorněji o slávu. Jeho pečujio,
čím větší divy miloeti Svou v srdci jeim
působil. To vše oajisté svědčí opokořo,ja. *éž
nedospělo nižádné stvoření &.pro kterou tak
nevýslovně zalíbila se Hospodina.

(Sv. Alfons. Tamtéž-)

Nábožné uit—ohnutí.

Nemobu se zváni ditkem tvým, dokudLnobude ve mě pokory, Matko má., Přispěj
mi, a pro zásluhy svaté pol-torjr své vypros
mi milost., bych v ctnosti této proepíval!

+ (SY. Alfons. Tomáš.)

Due 143. Sv. Rocha.

Andělé :pyšmřošc M aůyll' ani okamžiku o nebi, zoe—bot"
iluze gum—Mje Hoapoďin.

(Sv. Alfons—. Nev. Krist-)

esem připouští Bůh, abychom ve hřích
.. klesli a. poznavše nemožnost svou na.

ucili se svaté pokoře. Í Devid praví o sobě,
že pokud pokory neznal, hřešil. „fi pokorným,
di sv. Augustin, sestupuje Hospodin, jenž v
nebi sídlí, od pyšných však se odvrací.“ Pyšní
nejsou dobře zaznamenáni u Boha, obcování
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joiicb se mu ?rotiví. Kdo se povyšuje, budeponížen, ani s ovojeho, kteréž neklome. Svatý
Petr Damian vyprovqíe o pyšném muži, kterýž
chtěl ei souboiem dobytí práva. v jisté záleži
tosti. Nedlouho před bojem uslyšel ? chrámu

Páně při mši svaté slovo; „kdo se ovyšuie,bude ponižon“ ——Tobě lež, zvol zeměe,
nebot poniživ se byl bych pozbyl iměni svého
i cti. Soupeř jeho proklál v ooubojí mollový
jazyk !: usmrtil rotivnika.

Bůh slíbil sme, že každého prosioiho
vyslyší, od prosby pyšného se však odvrací,
neboť. rotiví se mu: kdežto pokomým štědře
udílí (gril svých.

(Sv. Alfe-na Tammi)

Nůbohé Mmhnnu.

fak mnozi ocitli se v pekle nemajíce
&naděje v odpuštění, a. hřešilí méně než

já.! Ach odpust mh Spasiteli můj, odpust!
lítají z toho srdce pýchy své!

(Sv. Mons. Tamtéi)

Dno 1.7. Sv. Líbal—úte.

Pokorným otvírá roku soon ďáooje, mnoho—Iisi přejí,
(Sv. Alfons. Nev. Er.)

ůh se \ n m rotivi. ale okorným
B dává.ŠŠŠ clipso.Jakub; í.?motvírá

ruku svou, uštědří-eudílí, čeho ni přeji. Svatý
Augustin modlíval aenejčastěji: Pane, uděliž
mi poklad pokory! Poklodem zajisté joet

\



pokora, neboť okorné zahrnuje Bůh statky
svými Srdco- ' člověka. plno je gama sebe,
nelze mu již přijmouti náplň darů Božích,
leč by se zcela, vyprázdnilo poznáním vlastní

nicoty. J ako vodami údoli zašlavujo Bůh dušepokorné svými milostmi; Ježto horám -
duším pyšným vod se nedostává, -——milost
Boží pomíjí jich. A. 'roto pěje Eřeavatá
Matka. Páně: „pohleděq na. ponížom divky
své“ „_ t. j. na poznání její, že ničím jest,
před tváři jeho — & prom veliké věci ii
učinil. St:. Terezie vyznává, že největší m1
iOSti obdržela, kdykoli ao velioo před Baham
pokořila.. Modlitba. pokorného proráží nebesa.

_ anoodoházi, dokud nepohleděl na.ni Hoa odin,
' a. proto pokorný všecko od Boha obdrží. eboj

se tudíž, pokomý jaa.,že nebudeš vyslyšení Sv.
Josef Calasanský řikával: „Chceš—lisvatým
býti, buď pokoruým; chceš-li býti ne'světěj
ším, buď nejpokornéjším.“ Tonže on byl
také jistý zbožný muž svatému antíšku
Borgiáši řka. ]: němu: Chceš-li býti svatým,
přomýšlej každodenně o nicotě své, &.ověbeo
věrně zachoval se vedle rody této.

(Bv. Alfons. Tamtéž-)lm W“
ituíi :. celého srdce, Bože můj, že jsem
v pýršesvé Tebou zlmlol i bližním svými

(Sv. Alfons. Tomé-š.)

\\.
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mami spaní býti, ůuamešpodle slov Spasitelnoýaů
důl—am"nikoli víkem, ale duchem.

(Sv. Alfons. Nev, Krist)

ako pýcha. nejjistější jest, známkou zavr
ženoů, pravi sv. Řehoř, tak pokora, nej

Justějši iost známkou vyvolených. Sv. opat
Antonin umřel kdysi Vo vidění celý svět
postlaný oky & tonaty ďáblovýmí tak, že
s hrůzou zvolal: „Ach, kdož “ujde těmto ná.
stmhám ?“ To řka., zaslechl hlas, kterýž
pravil: „Antoníne, jen pokora. kráčí jistě;
s hlavou skloponou jda. nemusíš so bátí, že
budeš lovem.? V životě sv. Palemooa čteme
o jistém mníohu, který po žhavém uhlí krá,
čel nedotknut. I zmoonila. se jej pýcha. &.
volal. na bratry své řkm Kdo z vás mohl
by podobně učiniti, aby se nepopálil? Sval:
Palomon napomínal jej ]: pokoře, leč mnie
nedbal slov jeho, zhrdl, a. na olepšiv se klesl
v těžké hříchy &. konečně idně zahynul.

Pokorným, kdož na zemi pronásletiováni
trpí &jimiž svět zhrdá., slíbena jest. králov
atví nebeské. Blahoslaveni jste, když vám
budou zlořečiti &.prot-ivenství činiti; radujte
se & vosolto se, nebo odplata. vaše hojná jest,
v nebesích. (U sv. Mat.. &. 11. 123. Pokorní
však nebudou raďovati se jen v životě bu
doucím 1?nebi, neboť šťastni jsou již i zde
na zemi. „Učte se ode mne, neboť. jsem
tichý & pokoxný srdcem, volá. Pán., a. na,

18
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leznete odpočinutí duším mýtu.“ (U ev.Mat.
11, 29.7)

(Sv. Alfons. Tamtam

mmm.Whita.
"' ežiši můj, příspěj mi! nebot až uzři klo,
JL že Tobě náležetí chci, tím větší ' zdy

bude mi činiti.
(ST.mu. Tamwi)

pm, 19. Sv. Ludvika T.

Bolen-ý šije vžďymřyspaním, neboť se na každé pocta
uznáním“ býtizdá. 

(Sv. NĚM. Nev.Erin.)

. yšný nenalézá, klidu. nebot vždycky zdá
se mu, že by více úcty zasluhovel, pež

mu líóé prokazují. Každý projev úcty Jest
mu nepatrným, nebot eoudí, že jmým vždycky
větši cti se destává, & myšlenka nato taápijei
více, než jej všecka úcta. bleší. Hle,

yšný dveře::Aewerův, tak vážen byl u dvora
E&lovekého, že s velitelem 11téhož stolu za
sedal, a. přece zval ee nešťastným, že nechtěl
he pozdmvití žid Merdochej. „Ačkoliv toto
všecko mám, zdá se mi, jekobyeh nic neměl,
dok-ud vidám Mardochea žida seděti u dveří
královských: (Ester. 5. 13.).

Pravá. čest, di ev. J emu “' jako stigi.
kráčí ze ctneeti; prchá pře tím, kde _11
hledá. a hledá. toho, kde ji zhrdá..
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Pokomý vždycky je spokojen. neboť.

? protivanstvi jso myslí, že za, hříchy své
ještě více 233101151 a. proto o Jobs—smvolá:
„Hřešil jsem a \: pravdě zavinil jsem, alojak
jsem byl hoden, nepřijal jsem.“ (V“ lm.
Job. 33, 27.).

SV. František Borgíáš aanechal nám
řiklad následováni hodné pokory. Bylo mu.

Edysi konati dalekou cestu a tu vyzývali
jaj, aby vyslal před sebou sluhu, který by
nocleh opatřil. „Tak činím vždycky“, od
pověděl světec; „kdykoli jedu., vys "lám posla
před sebou, myšlénku totiž na. po 10. které
wem zasloužil; a proto jest mi každý nocleh
pravým palácem proti mistm kde jsem býti
zasloužil.“

(Sv. Minus. Tamtéž,)

NW vidi-chuti.

ach Ježíši můj, se svatou KateřinouJa-- novskou volám ]: Tobě: Bože můj! ion
žádného hříchu více!

(Sv. Alfons. Tammi)

Dne 20. Sv. Bernarda.

Proto líbí se Boku člověk pokomý, že pravdu miluje.
(Sv. Alfons. Nav. Er).

Ozumom pokorný jest, kdo málo se do
sobe domýšli dobře věda., že ve sku

te nosti jen bídným iaat & špatným.



, F—
, —343 —

„Pokora jest pravda“, di sv. Terezie.
A věru až příliš pravdou jesg že ničím
nejsme, nevědomí, slepí & neschopni jsouce
tak, že neim nám učiniti, čim bychom se
Bohu zalibili. Ze sebe samých lze mím čer
patí jen hřích, který ještě pod nicotn nás
lnižuje; sami ze sebe konůme- jen zlo. Čini—
me-lí cos dobrého, mc jediné Bohu chvála.

řísluši, neboť on sám jest činitelem jeho.
uto pravdu jasně nahlíží člověk pokorný,

& Emte- sobě zásluh nepřidává, prato jen210 u v sobě hledá, nedíví se, kdy jej lidé
tupi a nepřipouští, aby jej vychvalovali azil.
sluhy mu přičitali.

Odtud láska., iakou k palm—mému Ino
Eau odin. „Čím více ae kořuioš, tím vzác
nějšl jsi před tváří Boží,“ -'sv. Řehoř. A proto
sv. Magdalena. :: Pazzia Prvým sloupem clo
konalosti zove lásku Boža &druhým pohrdání
samým sebou, řkouc, že čím více duše na.

světě se innižuje, tim jasněji zřitibude Boha.\? nebesíc .
(Sv. Alfons. Tamnr'žj

Nůbotnř "doc—hnuti

'1 ěkuji Tobě, Bože můj, žes mi dal po
wznati, jak všecko na. světě jen mar

nosti jest.
(Sv. Alfons. Tanita.)

L
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Dn.:- 21. Sv. Anastasia.

Chci-li BOM u pravdě nalití, měj stále před zrakem
bídu tvou!

(Sv. Alfons. Nev- Erina)

eváhejmež ustavičně volati se sv. Augu
otinem: „Bože můj, dej mi poznati,

kdo jsem já.-a kdo jsi T , abych zamiloval
si Tobe a. sob-on pohrdal?! Tys dobro naj
vyšši a. já, jen bida. vtělené; sám ze sebe ni
.čeho nemám, nevim, nemohu; ničeho nedo
káží leč zla! Ne nadarmo di Duch sv. vknize
Moudrosti, že jen pokorní Boha ctí, neboť

jen člověk šokem-ný doznává v Bohu jediné&nejvyšší obra. Proto také, chceš-Ii Boha
opravdově uctiti, měj stále Před zrakoma
všecka biáu svou upřímně vyznávaje, že ze
sebe jen Dicota máš & zlobu, ale Bůh že
všecko jest.! Budiž přesvědčen, že zasluhuješ
toliko ham: &.potupu, a rád přijímej zrakům
Božích, cokoli na tebe sešlo.

Zejména se nikdy nevychlouboj; svatí
Boží vykonali věci mnohem větší než ty,
_a proto tak vřele doporučuji, abys ]: du
chovní četbě své vohl životopisy světců &
světio. Při četbě této opustí nás zajisté Eýcha
naše, neboť pozorujíoe vznešeně činy Jejich
zastydímo se, že jsme chtěli spoléhatiseone—
patrné skutky vlastni! Či nomasmál !) 's se
oblakům, di sv. Bernard, by vychloub )* se,
že tvoři déšť,? A. podobného úsměvu zaslou
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žili bychom sami honosic—Áse maličkým do
brem, které jsme snad vykonali. '

(Sv. Alfons. Tamra.)
lihem:L vulnehnuti.

gmiluj se, Ježíši můj, & uzdraviž mne'e) 'od pýchy života.! _
* (Sv. Alfons. Tamtéž).

D“ 29“ Sw. Timotea.

Mnoho na tom gauči abychom dobře maminek; co od
' pochází :: co od nás samých.

(Sv. Alfons. Nav. Kristova)

É Avilavypravuje,jak kdysi velmožjedenzasnoubil se s prosbou divčící. I poručil
jí, aby uložila. svůJ chudičký šat tak, by
neustále jej viděla ajim v nynějším bohatství
& přepychu připomínala si dřívější chudobu
svou & meshi—dla..Podobně činiti jest i nám.
Loudi—li se nám v grace myšlénka, ža jsme
něco dobrého vykonali, rozpomaňma se na.
bývalý svůj šat. čim byli jsme dříve:,avěmě
poznůvejme, že almužnou je vše od Boha.,
cokoli na. nás dobrého.

Svatá Terezie učinivši dobrý skutek,
anebo videno, že hojíni učinilL velebila. Boha.
z toho., že všecko dobré jen od něho pochází.
A proto di světice tato moudřa, že kom
nikterak nebrání nám uznávali zvlášhm dary,
jimiž nás Bůh více než jiné lidi obmyslíL

— 1
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„Neni pýchou, di dále. uznávána-li, čeho
jeme obdrželi, ba. ozni'mim takovým vzrůshí
SPÍŠEi-eště naše po omi vděčnoat, když viděti
musíme, jak štědřeji na nás pamatuje než na.
jiné. Neum-li duše, že veliké mílosu od Boha.
obdržela, neodhodlá sa také nikdy ]; velikým
věcem pro Boha.

(SV. Alfons. Tamtéž)

uma vama.
ůže můj, libují vroucně, že zhrdal jsem
- láskou Tvou; smíluj se, », zapomeň na.

nesčíslm's provinění má!
(Bv. Alfons. Tammi)

DN 23 Sv. Filipa I).

Pyšný 31301336na vlnami 3in :: prala klesá.
(Sv. Alfons. Nev. Krist)

Pmmv úplnou nedostatečnostsvou, uč*" ' ae nedůvěře k sobě samému. Edo na.
vlastni sílu spoléhá, klasů, jako lze viděti na.
sv. Petra, kterýž přísahal Ježíši Kristu, že
ani smrť nepřivedla by je'. aby zapřel Mistra.
Poněvadž ale na vlastní síllu spoléhal, zapřel
mistra již o několik okamžiků Raději v domě
velakněze. Photo střez se Věřlti v nynější
vůli svou a. v dobrá. předsevzetí svá; nýbrž
všelikou důvěru svou v Boha ukládej, volaje
se sv. apoštolům: „vše mohu v tom, kterýž.

J.
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ma sílí.“ Vše mohu, ale nikoli ze sebe mms.,
nýbrž v Bohu, kterýž mne sílí. Pokomí, kdo!
v Boha důvěřuji, obnovují sily své, nebot

sami sobě nevěřim řeetávaji býti slalčými& chodí v síle Boží. rota učí sv.Joaaf ala
sanaký řka: „Chceš-li, aby tě Bůh k velikým
věcem užil, snažíš se býti ne'pokornějšim ze
všech.“ Ciňme tedy jako sv. teším. Sone-n—
ská., jež, aby marnivosti odolala., vždy více
se kořovala., :. aby sílou neochábla jeďiné
v oba ukládala důvěru svou tak, že ďábel
jednouzuřivěsena ní utrhl: „Bidnica kdotě
naučil, jak bys mi odolala, že všecka. rána

'moje znamou jest? Přichází-li tedy úhel
marnivostt zachvěj Se, a. věř, že bez omocí
Boží jsi ztracena; přichází-li ale ďábo malo
myslnosti, reiž důvěrně s Davidem: In te
Domina Sperm—i,non oonfundar in aetarnum!
(V tebe, Hospodina. jsem doufal, nebudu za.

.hanben na věky) 
(Sv. Alfons. Tam—%.)

liboiné“dutinu.
vůj příklad, J ežiši můj, příjemnou činí
mí všelikou potupu.

(SW. Alfons. TamtéžJ

Dn., 24, Sv. Bartnluměja.

„KdoHui, Maňuávd ležaté nýbrž povstalivýkonemWy!
' (Sv. Alfons. Nev. mian)

4
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& k neštěstí svému byl dopustil se'ichu, nebudiž malomyllným, ale okoř
35, lítaj viny své & snažíš se ještě vioe úvě
řovati ? Behai když poznala slabost- svou.
Hněváme—li se na. sebe, spáohwšo ohybu,
nejsme pokorni ale pyšní, nebot pýcha plni
nás úžasem, že jsme mohli hřešiti! Tenkrát.

ředevším třeba.,abychom s větší ještě důvěrou
Bohu volali, s novou odvahou doufati začali

v“milosrdenství Boží. l Takvzajilžté rozuměti'ost. 'roku sm apošm a: .. šoo věc-ina
Jmáhaš?k dobrému“ VI. kŘím. SJÍ28. Věří:
číně té- promluvil kdysi Bůh !: sv. Gertrudě:
„Ruka špinavá um Je se a je čistější než prve
byla; podobně i 11% hříchem znečistěná.,

okolním-li so očisti, milojšijost mi než dříve.“
som dopouští Bůh sám, aby dušo neutvrzené

dosud “pevně ? pokoře dopustily se hříchu,
učím se nedůvěřovati sobě & 'edinou pomoc
hledati u Boha. Zhřešiv te y, nezůstávej
ležoti, ale povstaniž výkonem lži.-aky& lítosti;
“umiň si. že se polepšii. & rozmnož důvěru
svou 1: Boha. A kolíkrátkoli téhož hříchu so
dopustiš, tolikrát podobně učiň, a. neustávej
*:pevném přodsevaeti, že chceš dospěti svatosti.

(SV. Alfons. Tamtéž)

Nábožné vzd-thaliana.

.g, Ježíši můj, jak nepodobenjsem Tobě!' --Pomoz, at plnim předsevzetí svá!
(Sv. Alfons. Tam-5m

"* _ |
c—q——>-___.

*......—
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Dno 25- Sv. Ludvíka kr.

Střesiz' se, abyn :: ucdom'člel, že umí na tobě chyby,
kůrou u" ml.jinám.

(Sv. Alfons. Nev. lir-ist.)

with jiné hřešiti těžce, nez“ ohni na.svatost svou; nezrhrdaj duši řešící, ale
polít-„ujji, boje se. abys sám naonítil se na
pokraji propasti- Nikdy nehůnosíž se sám

Eřed sebou, že není na tobě viny, kterou na,ratru zříš, jinak připnsti Bůh, že ? tutéž
chybu hle—aneš.Cassian vypravuje, jak mladík
jeden dlouho byl trápem pokušenim &konečně
utekl se o pomoc !: starému mnicha. Tento
Však, místo aby jej povzbudil a. pr.)sihail,1jal
ee činiti mladému muži trpké výčitky, jak
jen:1mnichem jsa, mmliti může na. věci po
dobné. Leč co se sta o?

Dopustil Bůh. &.zlý duch přiblížil se
i k starému mnicha s timže pokušenim atak
divoce naň doléhal, že stařec hluboce byl
zkormoucen & pomaten. [ pokáral jej opat
Apollo, který byl zvěděl o jeho tvrdosti k
mladému mníchu: Poznávej ruku Boží, bratře
můj, kteráž potrestatí chce nezměmou přísnost.

tvou & sousta—usti tě naučit-„í v Éříčině jiných.Na, ominaíe neprojevuj po rde'mí s ubo
hým hřlšuíkem, ale na to pomýšlei, že sám
velmi snadno klesnouti můžešměžce,nepřispě
ie-li Bůh mocnou pomocí svou.

(Sv. Alfons. TamtéžJ

*— A
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Nábožné“drahami

' ečiši_m]1j,wodpustiž mí hříchy pýchy mé,
l- libuji ]ich z toho srdce!

(Sv. Alfou. Tnmtéi)

Dne % Sv. Zafyrina.

Nauč? nil—do, že vine 1:53 'cď Bam více-Ii mu
' šištic »údypšrolcapáýí.

(Sv. Allana. Nev. Krist)

ď přesvědčen, že.—:největším hřišníkem.
Duše opravdu pokorné obdařeny jsou

oba. hojnějšim světlem a. proto jasněji
paznávaji i dokonale-£ Boží i vlastní nedo—
statečnost a bídu. Odtud také svatí při vši
dokonalými života svého hluboce byli pře
svědčeni; že jsou největšími hříšníky, & také
se jimi bl.saibě býtiávali, jak často č-inival
n, ř. svatý František Seraňuský. Sv. Tomáš
3 1Ilmnwyržil ? neustálé úzkostí z omíuaje
dne kdy bude mu vydutí počet 2. říšného,
jak tvrdil, svého života. Sv. Gertruda zvala,
zázrakem, že se země neotvírá., aby ji za.
spáchané hříchy pohltila.. Svatý Pavel, první

gamů, nařikals pláčem: „Běda mně,
nikluG1kterýž neprávem mnichem se na

Sem náleží také, co P. Avila. o jistě
pani vyprnv v'e. Byla velmi nábožna & ži—
vota ctnostné o, & vroucně prosila Boha.1aby
ji zjevil stav ieií duše. I vyslyšel jí Bůh a.;



5 v
—3=36—

umřela,duši svou, lač, ačkoli lpčlí na ni jen
hřichové všední. zhrozila. se pohledu na. ni

“volajřc: Bože můj,! Bože, pro milosrdenství
své zbaviž mne pohledu na tohoto at.—tvora!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

NaokiMun.
l51.3. jak jest- se mi bití věčnosth Ježíši můj,: neboť, všichni vyvolenci musí býti
Tobě podobní!

(Svf Alfons. Tammi)

Dne 27. Sv. loaefa Kal.

Ncmydš, in 1: ším. ;" 'ck, neboť nyni: tak, nábor-ih
F 53305 :: nimi. _

(Sv. Alfons. Nev..5_:giat_).

ínými jsi whrdal, di Tritemimu; & sám
učiněn 'si orším. Podobněi áomýšli—li36

0, že záaiuhamí aplývá, nabude mit-ív hrace
žádných, všech pozbnda. Nejpřeďnější záslu
hou pokory jest upřímné přesvědčeni, že
v pravdě jen pohanu &.hárání zasluhu'ema.
Bys darovaných aobě od Boha Bře ností
k tomu použil, abys se jimi nad jiné vy
chloubal & vypinal, budou tí při posledním
soudu příčinou mnohem přísněišiho rozsudku.
Nestačí však, abys se nad jiné 'newpinnl,

nýbrž důtklívě je třeba„ abš's, jak jsem jižněkolikráte byl “řekl, za. pas edniho se pova
žoval. Proč? Především proto, že na sobě
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íistě množství hříchů vidíš, ktorých nouzi-iš
na. bližním. & podruhé i proto, že bližní tvůj
snad skvějo se ctnostmi, jež tobě úplně jsou
neznámy. Poslěae ak mysli ještě, že pro
množství milootí &.Earův od Boha, kterých
se ti dostalo., měl bys již býti svěboom. By
'ich byl Hospodin nevěrci udělil, snad rovnal
? se již Sersňnům svatosti, kdež-to ty ln

iai bídy :. chyb. Tato myšlénka o navdě u
tvém brzy naučí tě poznůvobi, jak volioe jiní
nad tobe vynikají, neboť. čím větší nevděk
hříšníka, tím větší ijoho vína.. .

(ST. Alfons. Tamtéž,)

Nábožnéimunit.

uf

" hrozné rány vidím na duši svá
mon mi, Ježíši můj & obojí.! je!

(87. Alfons. Tamtéž,)

&. '

D'" 23- Sv. Augustina;
Fica už má boj ""i caff—afinitavýkonu, ba jeď-tí

' myllánčy„dny.
(815 Altima- Nov. Krist,)

nozi řeji zevnějším výkonům pokory,
% ale Jan z příčin nepoctivých; nikoli
proto, aby tiše přijali zasloužonou důtku
nebo nějaké pokoření, ale proto, aby uchvá
leni byli za svou pokoru. Kdo ale po orným
'e proto, aby byl pochválen, necviči se v po
oře. di sv. Bernard, ale ničí pokoru vsrdci

19
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svém, nebot z výkonu pokory činí Výkon

PYth— .. , . .?. Vmcenc Paulansky hkaval nezřídka:
„Libá na pohled jest. pokora, ale nesnadno
lze ji konati, nebot pravá. pokora. ? tom zá.
leší, abychom sobě přáli pohrdání & potu 37
od lidí.“ Proto na ten pekel-ným sluje, kůn
říká.. že špatným jest, ale tan. kdo raduje
se, jen od lin ch špatným zván. Dobře jest.,
di sv. Jan klimakwn, nazýváš—li se hříšni—
kem, lé & ale neodmlouváš—li, a. neho-rši-li tě,
kdy jin podobně tě zvou. Svatý Řehoř po
ůobně smýšh' řkm: „Duše pokorné. maývů.
se hříšníci & trpí, aby i ostatní nejmenovali
'i "inak.“ »
J J A sv. Bernard dokládá: „Člověk vpravdě

pokomý nepřeie-si, aby jeli pokorný' hla
šovali, ale nepatrným zva.L“ Těší GÉNÉ—ženi, že dostává. 55 nm, čeho 3321111111114

(Sv. Alfons. Tamwi)

Rabane videt-hana.

». \ pomocí Tvnu, Ježíši, jsem odhodlán
snáše—titiše všeiikou pumpu!

1181.Alim. Tamtéž)

Dne 29- Stětí sv. lana

Pokořouáad im ještě pokomijb'm činí protivného.
(Sv. Alfons. Nav. Kr.)
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sv. Josef Cala—%sanskýdí: „Edo miluje
bý Bob?,mnÉce aízdáti svat'm, ala chcetisvat . tocbějeo raw-n' kom
býti srdcem i vůli, stř-vezale)předeEĚím kg
dého slova, jež kn zvláštní chvále tvé by
směmvalo, buďai již v příčině zevněišku
tvého, schopností, činů, chováni, rodin tvé,
bohatství., rodu neb příbuzenstva, „Nec ! tě
chválí jiný. a ne ústa tvá“ di Duch sv. 1:
knize Přísloví 27. 2. Vlastní chvála cti nepři
vodí, ale hany. Prom je—líti mluvili o Babě1
(: věcech *Wých, ponížuj ae & nevypinei;
Snižuješ-li se, není se ti báti škody,. nao ak
ale vedle slov sv. Bernarda. jest škodou, Edy
třeba nepatri) m slůvkem sebe VYVJIŠUJBŠ.
Kdo *?mzkýc dveřích poněkud více hlavu.
s '—'...než by bylo třeba, neparam' se, jinak
ale _“příliš málo ji snižuje; byt o jediný
palec mezeru převyšoval, narazí čelem a.zraní
Je. Proto mluvě (: sobě., vyprat-vai raději, co
zlého víš, o dobrých skutcích mlče. Nqilé
však, kdy v hovoru s jí ými o sobě ničešz
namluviš.

(Sv. Alfou Tamtam '
IM "dechu-n

Miluji Tě. Ježíši, &.přičinimse, bych seTi aalibil.
(Sv. Alfons. Tamat)
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Dn“ 30- Sw. Runy p.

Ghátu: jaa pmýilcj na nesčetně chyby své :: pol—oř::
v Srdci tvém.

(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

v. Řehoř pravi: „Lidé yšní radují se
:. chvály nezasloužené pažemi však stydí

se &.rmouti, i když právem chválení jsou
Proto rmoutá se, že nevidí na sobě předností,
pro něž jsou chválení, & že ohání se, aby
smell—„hostinepozh'yli malých zásluh, kterých
si snad u Boha. byli ziskali. Písmo sv. učí,
že chválou člověk nejlépe zkoušen bývá.,
těší-li jej slova chvály, nekochů-li se v nich,
nýbrž rmonti-li se & leká jako sv. Fran
tišek Borgiáš, avatý Alois & mnoziíim'.. A
proto jsi-li chválou & vyznamenáván, pokoř
se hlubooo & chvěi se, aby chvála tato a.
vyznamenání nebylo ti příčinou zkázy & sš.—
hub . Noustávei připomínati Bi vážná. slova
av autíčka Sora-finského: „tolik ion mám
een , kolik ji mám řed Bohem.“ Myalíš-Ii
snaž, že tím více p atiš před Bohem, čím
více fě lidé chválí?

Kocháš-li se ve chvále & mornivosti se
oddáváš pohrdaje jinými, věz, že v témž
okamžiku, kdy chválí tě lidé, opouští tebe
Bůh. Chvála. lidi nikdy neučiní tě lopšim.
Proto, kdykoli chválu avon zaslechneš, má
se sv. Augustinem: lépe než oni znám sebe

já., a. lépe než já. zná-mne Bůh. Znám se lé?a. vimtedy, že nezasluhnji chvály jejich; B h

_
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, zná mna nejlépe a ví že jen m u
luhuji zde na zemi a v řekl—&. po ;!

(Bv. Alfnna. Tamtéž.

Nihat-é Yumhmlti.

oj mi sily, Bože mů', abych předsevzetí
svému věrně dos , obe.-itode dneška.

trpělivě snášati všelikou potupu.
(Sv. Alfons. Tamtam

D““ 31' Sw. Raimunda.

Návítéj'h a Would“ :: všechmora považuje“
u „jam alum PM.

(87. Alimu. Chválymu.)

Pro řimzenoet naší hříchem zkaženou'J nen arci ctností. která by nás více ře
málnáni stála. jako svatá. pohonu Nepšsmlíoe
ji však vedle- skvělého příkladu nebeské
Matky své, nesměli bychom máti se syny
“o'ilm &dcerami. Nemohu. následovati čistoty

- " y, di sv.Barna.rd, udela-duijeji pokoru.
Jako S jeji Kristus J ažiš pýchu &.sobeláslm
nenávidí? tak i Maria.. Čím větší jsi, milý
křesťana čim vzácně'šími & bohatšimí dary
tě nadnin dobrota. ská, tím více třeba,
abys se pýchy mtřihal. Pokořani tvé rovnej
se velikosti milosti, jimiž tě nad jiné hojněji
Bůh obdařil. Ponižuí se, číně “ako přesvaté.
Matka. tvá, kteráž viac pře osli, milosti
a dary od Boha obdriem pečlivě před zraky

I

.———“** —<— 5
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lidskými ukrývala. Ponížu' se, čínějako on
kteráž všelíkou chválu jenžna Dáme obracel:
skrze něhož jsi čim jsi, skrze něhož mášvše,
cokoli máš, proto jak anu, volaj : „Velebiš
duše má Hoapodina, který veliké věci na.
mně učinil !“ Jako žebračka, jež nesmi y
šměti, obdrževši darem nádherný šat, ný rš
ještě více pokoříti na má řad dobrodinoem

tak pokořovala se arie. Panna více,

kdykoli novz'mi milosňmi byla obdařena..
A právě tato lubokÉĚUkomučinila ii hodnouvznešeně hodnosti je) .

(Bv.Alfou TamtamWW
Maria, nemohu .slouti dítkem tvým, ne
maje pokory! Přispěj mi :. zásluhami

svými milost mi vyžádej, abych tě V pokoře
následoval.

(Bm Alfons Tamtéž-.)

V...-$. ,
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lilie včnmný “uču m *'"ho'
viviui postů mw & smutny nu nuit-alu

Hanuši.

„Kdo miluje duši mou, ztratit ji: akdo nenávidí
duše své na topit/0svi-tě, ]: životu věčnému ostřillá

ji.“ (U sv Jana I?.. žít.)

ach, jsa volným, k nebi 'tOuži,
ve ctuusti si libuje, -—
těla, ďáůeá však jej souši,
mít od dobra zmuje.
Stí-ez se, duše, nepřítele,
odlaž qufi vrtkavasf;
mrtvi ? srdci, mrtvi v těle
skálou It zlém“ náklonnost, —
a když :; mandrě samoh—vjxni
klam nepřátel přehnaně,
když udoláš chtičů žízní,
jistí: pak vitězství máš.

„„ 1. Sv. lilji.
Není M cesty: až do smrti je:: nám, ubohýmmim

Aďmwým, náš: bojovati..
(Sv. Alfons. Nev. mm:.

20
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ravdivý jest zajisté výrok učence, kte
__, rýč dí, že vůli Boží konajíce podobáme

se andělům, smyslům však novice, potřební
jsme. zvířatům, nebot andělům vlastní jest
služba. Hospodinova, zvířatům však hm'rěm'
chtíčům tělesným. Buďto. tělo pmiřidi se
duchu anebo duch vaidevotrocbvi těla Praha
jest nám zacházet-i &tělem svým jaku jezdec
činí 3 bujným okem, jehož pevně na, uzdě
drží, nepopouštěje, aby sám se sedla. nebyl
shozen.

Jednqi'mež také jako lékař, který namocnému éky předpisuja, _ič'Žae tac-mute ne—
líbí, u kterých užívati necha-e, nacpak však
odepirá mu, čeho si nemocný přeje, jidla. i
mapuje. Kmtým byl by lékař, číně jinak.
Ale mnohem krutělšimi jsou lidé v přiieiuě
duše své, když pro kratičkou rozkoš těla. v
nebez eči věčných,nevýalovně trapných trestů

řivoí tělo své. Láska taková. není láskou?
í sv. BermmL milosrdenství takové jest.nej

krutějši krutosti! Chcomeýline-bedospěti, jest
nám boja-trati neustále, beze klidu po celý
živab proti tělu svému &jeho žádostem Jiné
cafe—tynení, nebot: „Tělo žádá, proti duchu.
duch pak proti tělu“. (Ku Gal. L'),H.)

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Nm vakcinaci,

Nechci již býti svým, Ježišimůi; příjmiž„!„. lamne za. sveho & spasiž mne.
(Sv. Alfnna.num.)
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Duo 2. Sv. Štěpána kin

Chtějc spasení dojití čia! vždycky opak toho, co žádá
přirozenmť má. & val jen to, čeho :: Jaká.

(Sv. Alfons. Nev. Kristem.)

' ; Rodríguez vypravuje o poustevníka, kte
_ ., _. „týž tázán jsa, proč by tělo své stále tak

krutě mučii.,odpověděl: „Mučímjen toho, kdo
Sám mučí mne, svéhn nepřítele, kterýž. mne
zbaviti chce života.? Pán ..Težišpravil kdysi
!: sv. Františku: T—mžíš-Iipo lásce má, příď,-.h
ae, aby se ti všecka hui-ké slwlkým, sladké
pak hořkým býti zdálo. V příčině tého ne—
platí námitka, za dokonalosť.vmrtveni vlastní
vůle záleží, nikoli však v mernitělu, nehnt
s Pinamonmm odPovidám: Nelze arci tVrdití,
že by úrodnost vmíce byla. podmíněna. sil
ným plotem, přece ale jest plotzášbibon ovoce,
jehož bychom jinak nesklidílí.

Tělo nekrmené nebude půslouchati zá—
kona Božího. SvěL a. ďábeI Jsou zlými ne
přátely věčného spasení našeho; nejnebez
pečnější však napřítal náš jest, vlastni tělo.
neboť jest nepřítelem ve vlastním domě, kte
rýž podle slov sv. Bernarda neiůčínněji ško
diti dovede. Nejhorší ne- řátelé obleženéha
města; jsou nepřácelé vulnřni, před nimiž
nelze se uchráníti, leda. velmi těžce. Odtud.
také horlivost svatých v mrtveni těla.

(Sv. Minus. Tamtéž).
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lm Moohwa.
Ježíši, Bože můj, pomoz mi. ode dneška _J

» iohoi Tobě sloužiti věrně & dokonale.
' (Sv.-.Alfons. Tamra.)

,.

DM 3— Sv. Mansveia.

Běda duší, kteráž dá se vésti mi!-£tíha.
(Sv. Alfons. Nav. míst,) _l

%: idé světští snaží se atůlve,aby jen tělu: svému smyolnýoh radosti dopřáli, kdežto
dušolšoba. milující neustává vymýšletí, jak by
moje tělo mrtvila..

Sv. Poor z Alkantory promlouval asi
takto k tělu svému: „Měj jen strpení! V
životě tomm nebudeš míti oddechu ode mne,
nýbrž jen muka; jakmile se však spolu v
ráji ooitnom, “budeš so nehynouoimn klidu
těl—šití“Podobně vedla. si i sv, Magdalena z
Pas-mis. jež. na smrtelném lůžku vyznam, že

' za (Milýživot neměla. radostí jiné leč ? Bohu.
0 což jest. se nám zastyděti pro změkčelosť
svou & váhovosť, čteme-li ? životech svatých
& světio o ustavičném íoiioh mrtvoní vlast

“ * ního těla.! Arci lidé světští naoývoíi svaté
! . ukmtniky, že odopiralí tělo. avému všelikě

ukojeni smyslů, trýznice je nad to ještě ka
iicimi pá:—iyTmrskáuim &hladam. Když cps.—tu
Mojžiší podobnou přísnost k tělu jeho vytý

—-.....7—3-—.-,—__
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kali, odpověděl krásně: „Až vášně ustanou
nstanu i já.“

(SÚ. Álfollg- Tamtéž—)

lil—htMM
milovaný Spasiteli, hanbim se přad

' »T-ebou,že stále ještě toužím po ulmjeni
smyslů avízqh. Tye po celý život svůj jenze.
mne trpěli chtěl, ale já. zap-ominníe na. lásku
Tvem1žil jsem ien rozkoší své. OJežíši, siliž
mne. bych ještě než mnm1 něco pro Tebe
učinil!

(Sv. Alfons. TamtéžJ

Dno 4- Andělů Str. Sv. Rosalle.

Nedopřaješďš těl-nrod-oř! dovolenýchimdcáží se žádali
nedavalmýců. i

(Sv. Alfou; Nev. Krista)

$. jsem chumv &.sláb, vymlouvalSta-mnohý,& prato za ověděl mi zpovědník všeliké
skutky tělesné o mrtveni. Budiž. Poslechni
tedy, ale snášqj aspoň trpělivě všecky obtíže
své choroby, a stejně klídněivšelikon změnu
povětrnosti &, ročních časů. Nejsa. Schopen
tělesného mrtvenl. odepři aspoň časem smy
Slům svým nějakou dovolenou zábavu. Sv.
František Borgíáš jsa. ještě ve světě kníže
tem & vycházeie na lov zavíral oči v oka.
mžikn, kdy sokol na. kořist se snášel, aby
jim odepřel rozkoše, již činíval mu pohled

%
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benbo. Podobně i sv. Alois činil obcuie při
dvoře slavnostním hrám. Podobné mrtveni
zajisté nikcmu neuškndj & velice prospívá.,
neboť kdo nedovede si mie-přítí ani jedině
rozkúše dovnlené, sáhne brzy i po nedovole
nýuh. Veliký stuha Bnží ze řádu Ježíšova,
Vincenc Carafa učí. že se nám (105mm ra.
do:-mí světských od Boha, nejen proto-, aby
chom jich užívali, ale zejména. proto, aby
chom se jimi vděčnosti učili. z lásky kněmu
si jich odpíraiíce &.Bohu je vracejice. Ně
které nevinné zábavy arci zdají se být-i po
třebou pm slabou přirozenost naši, aby okříla.
& s;.:ůsobilqjši byla. k duchovnímu cvičeni,
ale třeba přísně pamatovatí, že smyslné ra.
dosti vždycky jen jedem jana pro duši, pou
mifce ji ku tvorům & že. proto třeba jich u
žívati íakn jedu. I jed V malých dávkách
užíván iest zdravi užitečen & podobně i ra
dosti smyslné, pokud náležitýchšetřima mezi.

,(Sv. Alfons. Tamia)

Inuité “doch-ti.

'; " “Pzasluhuji milosrdenství Tvého, Bože
a. „můj, ale rány Tvé a. smrt Tvá dodávají
mi duíi'wč-ry1ano zavazují mne k důvěře!

(Sv. Alfons. Tamtém
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D“ 5“ Sv. Vavřince !.

Kdo " všem svého síabčho draví se abdv' mdo. čj:
pri daleko. a, W

(Sv. Alibns. Nev. Kriatj

Éomětlivi buďme vždycky, abychom při
lišnou péčí o adm-am tělesné neuškodíli

zdraví duše své, která pokaždé iest v nebez
oči, kdykoli není tělo podrobeno mrtveni.

vatý Bernard praví: Soustrast mám se všemi,
kdož nemoci tělesnou trpí, ale více ještě bo
jim na nemoci duševních..

0 což často vymlonvámo se na chorobu
neb slabo-t tělesnou, abychom si snáze do
volili zbytečnou volnost! Svatá. Terezia na
pominajío kdysi v této příčiněduchovní dcery
své, pravila.: „Dnes nejdeme do modliteb-ny
]: společné modlitbě proto, že nás hlava boli;

'zitm ještě nepůjdema poněvadž nás včera.
bolela & pazojtří proto, abychom zabránily
novému bolení hlavy.“ Sv. Bernard nazval

neslušn'm. aby nemocný řeholníkdrahé lékškupova „ moho, se spokojiti odvar-emprostýc
bylin. Netvrdím ovšam, že by se tak diti
mělo vždycky, ale doznávám, že neíevi mno
ho dokonalosti v životě duchovním nanho.,
kteráž bee: ustání lékaře žádá alékův užívá.;
obyčejným lékařem svým so spokoiití nechce,
výrokům jeho nevěří a mnoho hluku nemocí
svou notre a'..

Lidé golu. milující, pravi Salvian, jsou
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často nemocní, ale vždycky spokojeni; zdrávi
jsouce na těle, nebyli by mad svatým,

(Sv. Alfons—\Tamtéž.)

ubohé "dubnu.

e-žíši můj, lit—Mišpřede mnou s křížem
Jlasvým, zdaž mohl bych Ti odřicí poslušen—

ství &.nepřijali kříže svého?
(Sv. Alfons. šípy ohmů.)

D'" 6“ Sv. Zachariáše.

Chceš—Iiradosti věčná 40335, mi u, aby život tvůji wtf—panácipodob :" říz.-omJežíšem
(Sv. Alfons. Příprava. k smrti.

lověk Boha. milující rád trpí. Dokladem
slov těchto jsou nám přemnozí, ba vši

okni svatí. Svatí přečasto bývali nemocní,
ale vždycky spol-.:qieni.Sv. Terezie, sv. Rosa,
sv. Magdalena z Pazzis &jiné trpěl nou
stálom chorobou. Cbihoduá Blažena ze tělonl,
první duchovní dítko svaté Terezie, byla.
stále nemoozía & plna. bolesti, přeoo však vy
znala, že by s nižádnou kněžnou nechtěla.
zaměniti osud svůj, tak že jí jedna. ze sester
kd 'si čertem nazvala. domáci chudou, ktorá.
ro ěii hladem umírá, než by se přiznala. k
chudobě své. Uzijmež příkladu ]eiího pro
sebe a. nemohouce pro slabé zdravi konat.-&
tělesné skutky kající, aoášejmeaspoň súplnoa
oddaností všeliká, zla, ktorá. Bůh na nás se

Fr
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mýlí. Možná., že činíce tak a myslí upřímnou
větší dokonaloati duchovní dospějeme? než

kdyblychom mami ustanovovalí si skutkykajic .
„Jako lékem nemoci těla se boji, tak

nemoc tělesná léčí neduhy duševní“, diav aká.
Syncletim

(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

lihovin-č vadu-hnuti.

Wm, Pama1jal-zázlo je mi snášet“ Z'bavižJemne utrpení, je-Ii tak vůle Tvá, anebo
dopřei mi síly, abych je snášel.

SV. 51170115.Gvičha ve ctnogtech).

Dne 7- Sv. Reginy.

Mrtamím těla zbavuje :: duše trýmč smyslnosti, krmí
ma'-Mia gamme ram-í.

(SV. AlfonB„ Nev, Krist.

rt-veni těla jest s velikým prospěchem
životu duchovnímu. Ranilahh srdce naše

láska, praví Origeuea, necítíme- ran. jež pů
sobí nám tělo. Ano, skutky kajícími můžeme
již zde na světě zadostčiniti za. hříchy své.

Byť odpuštění nám byli hřichové, přec
nelze zbaviti nás trestů za ně; třeba jich
odpykati, & kdo neučinil toho na. světě,budo
pykati v očistci. Tarn však isou tresty ty
neví slovně těžší. Kdož pokání neučiní zde
na. zemi za hříchy své, hořká muka snášeti
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budou na onom světě. Svatý Antonín vypra
vuje o nemocném, jehož se kdysi otázal anděl
strážný, přeje-li si raději zemřiti &.tři dny
snášebí muka. očistcová., anebo volí-lí raději
ještě dvě léta bolestné nemoci své.

Nemocný volil očílbee, ale sotva hodinu
tam ztrávív, žaloval již anděla, že nenechal
ho v očistci toliko tři dny, jak byl slíbil, ale
celou řadu let.. I odpověděl anděl: Jak? Gc
pmvš? Tělo tvé na smrtelném lůžku ještě
nevychladlo &.tymluvišo letech? Proto,e.bya
oddaně utrpení svá snášel, představ ai„ ze
bude tí ještě patnáct či dvacet let na světě
stráviti &.rei: Tot můj očistec! Ne tělo bn
díž vítězem, ale duše.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

uhne vsimnut!—

" nabyl jsem arci milosti Tvé, S asiteli
o u můj, leč Ty nepDzbyl jsi moci, & ys mí
ii. navrátil.

(Sv. Aliens. Tamtéž,)

Dne8. kmeni P. lulu.

Chtěje áskati si Lásku matčina, vstup:? 1: šlépéfc její.
(Sv. Alfons. Chvály maz-imám

M arie. Panny bíaženým zove toho, kde
po cestách JBJÍGhkráčí, & preto jen ti

zasluhují krásného jména. synů adcer jejich,
kdož seč síly stačí se přičiňuji nápodobiti
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vznašaný život. Matky Boží. Ačkoli ve svatém
evangaliu málo poznámek nalézáme o ctnostech
Panny Marie, přece dobře víme, íak ve všech
nad všecky Ostatni, tvory vynikala až k
hrdinství. Jasně hlásají nám to slova. sv.
evangelia, krátká. ala obsažná. & řkoucí, že
byla. milaati.plná.. Život jaíi dokonalým jest
vzorem pro každého, pročež právem mohl
říci w. Ambrož: „Jako obraz nějaký choveite
před zraky panenství nejsvětěiši Panny Marie.
Jí zvoltež za vzm- žimta svého a na ni po.
znávejtc, co vám nle—pšovatijest., před čím
prchati & cn podržeti máte.“

ijdiž řadamisvětcůobéhopohlavi,kteří
jako andi—léprošli světem slavně padla své
královny; viz všecky, kteří už do skonám'
světa následovatí ji budem v příčině ctností!
Což asi přimělo ie předevšim. hy odřekli se
náklonnosti svých i lásky k světu &.všaliké
kouzlo rozkoší obětovali Pánu Bubu svému?
Kdaž učíniíie schopnými vznešené, ale přiro
zenmti lidské tak těžké oběti?

Jediné razjímáni ctnosbíMariíuýoh, časté
pami-ování vznešeného jejiho příkladu, jeji
nezvratné věrnosti, která ai odměny nesčet
n 'ch milosti zasloužila

0 což duši zbloudilých přivolá. ještě dues
milostný její zjev lm pokání, kspravedlnosti,
k pravdě, ku štěstí! Prom neváhej, duše
křesťanská, ale po všem cos 0 Marií slyšela,
uctivei ctnosti její & oddej se vší-nému násle
dováni Matky své.

(Sv. Alfons. Tanita.)
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Nábožné.vdechnutí.

'; *.'“ ílio krásná mezi Lrnim, Panno neposkvr
l | : -_. p !

:, -..uměna., ohladom utrpněnarany srdce mého!
(ÚV. alfons. Chvály mar)

Dne 9. Sv. Gorgona.

SME-y kající pojí duší : Bočan.
(Sv. Alfons. Nev. Krist,)

$%? FrantišekSaleskýučí, ženelze,abydošlo k Bohu se povznesla, pokud není
tělo mrtveno &.]: poddanství vodano. I svatá
Terezie přečasto o této věci m1uvi:Nedomýšlej
lo nikdo, že Bůh důvěrně obcu'o &'lidmi
pohodlně žijícími. „Hostingyamo itba nijak
se nesrovnávajif „buši Boba. milující nelze
si pop'í'áti lenivého klidu.“

Mimo to jsou nám 11111kakaiioi příčinou
veliké slávy ? nebesích. Svatý Jan víďi v
rukou všech blaženýoh v království nebeském
palmy vítězství, z čehož poznáváme, že k
dosažení blaženosti třeba, abychom se stali
mučeniky buďto mečem z rukou nepřátel
Kristových anebo vlo—smímmrtvoním sobe.
Při tom nezapomínejme nikdy? že cokoli
bychom na. světě vytrpěli, nedá. oo porovnati
:; radostmi, které jsou nám připraveny v no
besíoh. Krátké, nepatrná mrwoní těla.zdem.
světě při raví nám slovem věčnou, dokonalou.
radosc to pevno budiž naša víra. Život

“' l
. _., o,: 
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lídský krátký jest. Pravá naše vlasť jest
věčnost, kde tím větší čekají nás radosti,č1'm

gilněji krotili jsme &mrtvili tělo na zemi této.vatý Petr nazývá blahoslawence živými
kameny stavebními, ?: nichž vystaven fest
nebeský J emaalém, které ale třeba. dříve na.
zemi otesati těžkým kladivem mrtvem'.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Ethen! _Mectnutl.

Ježíši můj! Proč neumírám pro Tebe,
- jako Tys pro mne umřel!

(SV. Alfons. Rozjím. 0 umně. Páně).

Dne 10- Sv. Mikuláše T.

Každý výkon mrtumi cila jas: úderm Radim pracujícího
pro nabesňý Jama-dém,

(Sv. Alfons. New.Erich)

ravda., že. mrtvenim pm věčnou radost
svo'i pracujeme, oslazuje nám všelikou

stmat. ]? někdo věděl, že abdrži celý lání
země, který za. den obejde, o což a radost
vydal by se na. cestu, a. což sladkou byla b
mu všecka únava.! anize „duchovnílouka
četl jsem opoustevníku, který chtěl zaměnit
svou poustevnu za jinou. jež byla. blíže pra.—
me—na.Jednoho dne však ubíraje se pro vodu
uzi-el za. sebou anděla. strážce, aulu—oky “eho
počítá. „Sčítám je. řeklmn anděl, aby žádný
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nezůstal by odměny.“ Ihned zapudil mnich
myšlenky na změnu, ba. přál si vduehu, aby
poustevna jeho ješbě se od pramene vzdálíla.

Leč člověku mrtvicimu tělo své dostává
se raďestí již i zde na světě. *ťaetným &
spokojeným cítí se vkažáém postavení dobře
věda, že obětmi svými 1mlíee se Bohu líbí
a. lásky jeho ei zasluhuje.

I samo mrtveni smyslův & pokání jest
radosti pro duši Boha milující, arci ne ra.
dostí smyslnou, ale duehovni,.- Lásee nelze
zabil-leti. Kdo Boha. miluje, nemůže žití, b
každého okamžiku nejevil Pánu Bohu novýc
důkazů leeky své.

' (Sv. Alfons. Tamtéž.)

IMmu.
ŘEZ dosud sloužil jsem jen sebelásce své,L.:.,. nynivšak chci jen Tobě se libíti, Bože
můj, kterýž tolik zaeluhuješ milována býti!

(Sv. Mfůnů'TamtŠŽJ

DI“ "' Sv. Pafnuee.

Pro duši v pravde" milující není minul těl,: matkou
(Sv. Alfons. Tamtéž.)

& uši nelzezřetelnějiproievitilásku k Bohu.
než kdy ro něho všech radostí světských

se odňká netřesky kněmu všecko ráda trpí.
Kdo miluje, dl ev. Augustin. nezná překážek
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ni obtíží. A kdo Ježíše uzří zraněného a, u
mučeného, dokládá svatá. 'l'orozio, zdož také
ihned nemtouži po utrpení jeho? Proto také
volá. svatý apoštol Pavol: „Ode umo pak
odstup to, abych srochlubil, leč v kříži Pána
našeho J ožíše Krista “ (ku Gal. 5. H.) Mílo
vnioi světa. snaží se jan hověti ohontkám
sm alným, ale milovnicí Boží křižují tělo
avg Blizko jest naše smrt. ale málo vyko

nali jsme dosud pro nebo! Ai áuřípilmo siodo dneška, abychom seč sily sta. odolávali
sebelásoe své! Node-jme uniknoubi nižádué
říležitosti, kdy bychom něco?ykonatí mohli.

dá. příležitost k mrtvoní soba jem. darem
Božím, kterýž pomáhá, bychom nové zásluhy
získali si pro život věčný. Co lze nám uč:
niti dnes, nedá se íiž vykonati zitra., čau
míjí & nevraci se! Neniů cílem naším rozkoš
světaká. a. užívání radovánek, ale \? plnění
vůle Boží, di sv. Terezie. A láska. B);-ží no

“ zakládá. se ve sladkých pocitech &.n—ěžnýoh
olovooh, ale v odhodlané, hrdinné službě.
Děkujmož tedy Bohu, kdykoli 118.31:tna se
mím možnosť utrpení a nikdy need ávejme
se smutku & netrpělivosbi.

LEV.Alfons. Tamtéž)

HW mmm.

%jov mi, Pane, 1zvůlisvou ústy zpovědníkaof . ' mého, jsem odhodlán dokonale ji vypl
nití adonfám, že smilostíTvou se mi podaří.

157. Albus. Tommi)
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D““ 12“ Sv. Theodory.

Oči jsou jako háčky pekelné, i'm-é nálšíím přitahují
duší ]: hříchu.

(ST. Alfuns. Cvičba ? hlav- ctnostech)

ětšina vášni ducha našeho znepokoju
jícich má. původ svůj v bezuzdně svo

bOdě mraků, nebot nepatrným pohledem budí
se v srdci celé řady námživosti a. nezříze
ných žádosti. Proto vyznává nábožný Job:
„Smlouvu jeem učinil. s očima. svýma, abych
ani nemyslil () panně! (31. 1.) Proč pravi
svatý trpíte-J, že ani pomysliti nechce, pmč
neužívá slova. pohledébi? Proto zajisté, že
myšlénka & pohled tak nel-03111čně jsou spo
jeny, že. nelze jich odděliti. Proto odříkaje
se myšlénekodříká.sezároveň pohledu. vaít
sv. Augustin: Za. pohledem řichází myšlén—
ka &za myšlénkou záliba., zalíba pak tívodiqd
svolení \? hřích, &.sv. František Sales ý do
kládě.: netoužime po tom, čeho nevidimd
By nebyla Eva uzřela, jablka se stromu po
znání. nebyla. by klesla; svolivši však kbúž—
Římu pohledu, doznala., čajem: krásna azdálo

se ji 1 chutí b ti vzácné & rota Ž'řostoupila,
Eňšázáni. Ta' svádí d'áb i n & neiprveneopatrné-mu pohledu, pa tékžádosti & ko—
nečně i lm svolení.

(Sv. Alfons. Rev. Krist)
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Im Mutt.
1,3,- Maria! pmsiž na. mne, aby učinil mne— '- Pán, ]akým mne míti chce.

(ST. Alfons. Chvilj' marf!

D" 13' Sv. Tobiáše.

Není dovoleno, abychom :bavíďi se zraku řcřauý-mželez-m,
tře-bnvšak, abychom 0:31ch se mrlvmfm :mků svých.

(Sv. Alfons. Cwíóbnvu ctnostech.

svatý Jeroným praví, že ďábel žádá od
nás jen prvniho začátku. jen abychom

poněkud pootevřeli dvéře duše svá _,o doko
nalé otevření postará se již sám Umyslný.
upřený pohled na nějakou osobu může býti
jiskmn pekelnou, která duši v Zába-.bnstrhne.

_,Očima, di sv. Bernard, vniká do srdce šíp
náklonnosti? Očima vnikají šípy, jež duší
nevinnou nezřídka,smrtelně raní. Zrak byly
příčinou pádu krále Davida, miláčka. ciziho..
Zrakové zničili Šalomouna, kterýž dříve Vy
volenou býval nádob-(JuDucha Svatého. A což
velikýiest počet. těch, kdož všichni zahynuli
zanedbavše střežiti zraky své.

Zavíreiž ted pečlivě zraků, kde nechceš
kdysi úpěti s eremíášem prorokem: „Oko
mé oloupiio duší mou.“ (Jar. 3. ÚL) Okem
probouzejí se v duši náklonnosti, jež brzy
úplně se jí nmocni. Proto napnminá sv. hor-:
Erotiž zraky, které návsilím vyzývají tě k

__.
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hříchu! Pohlížeje na nebezpečný předmět
začínáš toužící, po čem bys jinak byl netou—
žil. Důkazem uvádí mím pisma svaté Holo
í'erna.: „Krása je-ií (Judity) jala duši jeho.“
(Jud- 16. ll.) Nechceš-lí tudíž, eby nepřítel
vnikl 1? laeVHm—xťduše tvé, zuzamykej pečlivě
brány její.

(Sv. Alfons. Tama-ž.)

lat-obé Munn-u.

pesibeli milovaný, naplnit! duši mou city
strmými, abych Ti sveho-lu svou zcela.

věnoval
(Sv. Alfons. hrami.)

Dn“ 14' Povýšení sv. kříže.

Smka nazýval slepota podporou nevinnosti
(Sv. Alf-0119.Nev. Krist)

N eohlédej se na krásu cizi, napominá' Duch sv. ? knize Sir. 9. 8. „neb se od
tud žádost. jako oheň rezněcnjeř

Praha a všech svatých dočítáme se. jak
opatrně si vedli ? příčině zraků svých., ba.
že z obavy, aby neuzřelí věcí nebezpečných,
raděj ani očí nepozvedli, odepirejlee si po
hledu i na. věci nevinné. Sv. Bernard byl
iíž cel' rok 1? novíeiabě & nevěníěl, 'e—licela.
jeho 1:enute čili nie. Rovněž nevě ěl, kolik

—u
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oken bylo V kostela klášterním, neboť. po
celou dobu noviciatu byl mraků nepozvedl.
Jednou bylo mu kanati s několika bratry
dlouhou cestu a, tu slyše náhle hovoříti bra..
try o moři, bázal se, kde ho byli viděli? Nev
bylf, si moře povšimnul, v konav po břehu
jeho cestu celodenní! Sv. at: 5: Alkautary
také nikdy mraků nepozvedal & znal ducho
vní bratry své jediné podle hlasu, osoby na
maje. Ještě opatrněji vedli si však svatí vpří
čině osob druhého pohlavi. Svatý biskup Hugo
mluvě s ženou nikdy nepopatříl Jí vgtvář.Svatá.
Klára také nikdy nepohleděla ve tvář muže.
Jednou zarmoutila se velice, když pozved—
nuvši při pozdvihováni zraku na Krista v
hostíi, uzřola tvář kněze obětujioího. Svatý
Alois GOnzagubál se pohleděti v tvář i vlastní
matky své!

(Sv. Alfons. Tamat)

HW vdechnutí.

Éoi mi lásku avon &svatou vytrvalosqJežíši můj! Všeho se nadějí od no
skončoné dobroty Tvé!

(SmAHons. Tamtéž)

Dne 15 Sv. Nikodama.

Smélá pohledy mařisťnfí duši :“ tenkrr££_ když myšíčnky
uniklé bez mikin! :apudime.

(Sv. Alfons. Nov. Krist)
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Gnoblahé slepoty mnohých, kdyš—5no—st'řežioo zrak-ů Svých smělo na. všelíké
předměty patři ani osob drahého oblastí
nevyjímašioo, &,přaoa chtěji mchovan srdce
neporušené pokušoním! Opat Paotnr pohleděl
jednou zvědavě na děvčioi, která. klasy sbí
rala a po celých čtyřicet let bylo mu pak
bojovati s pok'ušonim robi sv. čistotě Jak
ochrání se tedy před po 'ušom'm, kdo nedbaje
opatrnosti zvědavě ohlíží se po osobách dm
hěho pohlavi? Pohled nahodilý, dí 312an
tišek Sale-ský, nepřináší škody, leč pohled
úmyslný. opětovanjf.

Udá-li se ti, napnminá zas Svatý Augustin,
žes náhodou pohleděl na věc nebezpečnou,
střeziž se obráhiti k ní mraků :: úmyslu, &.
trvale. A. safntý Řehoř podobně učí řku: Čeho
si žádoti nesmíš, na to ani zrakův upimti
nesmíš. Polda-dy takové znečistuji dušiT byc
bychom ihned zapudilímyšlénku vzniknuvší.
Bratr Roger, Františkou, byl znám pro
neobyčejnou čistotu srdce—.I tázulí se ho
kdysi, proč tok přísně střeží se každ ého po—
hledu na osobu ženskou. „Dokud se člověk
příležitosti varuje, odpověděl bratr, dotud
popřává. rno.,Bůh milosti své a. ochrany; ale
vydává.-li se sám ? nobozpoči, opouští ho
Bůh, a on klesá ve hřích těžký-*.“

(Sv. Alfons. Tomáš.)ILWWii.
kříži svatý, přijmiž mno 5 Tím, jahož

“ - nosíš pro spásu mou!
(Sv. Alfons. Rozjím. o umně. Páně.)

“.W—_ _
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_Dn. 1.5. Sv. Ludmily.

Btďlinými buš-meč strážci zraku? Mých, nebo! mnoha jest
Mch, kdož upí v pekingpro zraky své.

(ST. Alfons. Cvlčbn ve ctnostech.)

yt nám smělost oči ani jiné škody ne
učinila, rozruši aspoň mysl po čas

. lithy, nebot tenkrát vrací se. před zraky
dušean všeliký dojem a obraz viděný, &
tisíce!—onpůsobí rnztržitost; &.byt duše i při
modlitbě sebmmm mysl zachovala., pozbude
ji, jakmile dopřáia zrakům svobody. Kdo
však nemá. mys.—lisnbraué, namysli na míšení
se ve utnostach, v pokoře u. mrtvení. Proto
zajisté S].IIŠIID, abychom pilně vy:-;třihali se
pohledů avědavývh, kteréž zahánějimyšlénky
svaté., & hleděii jen na. věci k Bohu Vedouci.
Svatý Bernard říkávalz Oči ]; zemí sklnpené

gozvédaií srdce _k Bohu. A svatý Řehoř.Lmianský di: Kde Kristus jest, tam i skrom
noaů iest..

Netvrdím ovšem, že bychom snad nikdy
neměli pnzverlnouti zralaxůJnebo p-ohledětí na
rozličné předmět.', ale tolik radím, abychom
jen takových pře měnů si vširmllír které srdce
naše k Bohu vedou, krásou svnn jen Stvoři—
tele připomínajice. Jinak však zanhoveimo
zraky !: zemi sklnpané zvláště tenkrát, kdy
tušime nebezpečí.

(Sv. MODEL Nev. Krist)



_334_

Nábožné vida-hnuti

*tče věčný, pro záaluhy Ježíše Krista.f_smiluj se nade mmm; neustanu Tě
pracem o přispěnít

(Sv. Alfons. Tamtam

Dne 1? Sv. Lamberta,

Skramusf f: p—oMedwnaprospr'ná jen mim samým„ m'a
i ku povmšmí biišnáča.

(Sv. Alfons. Nev. Krist?

vatý Ambrož nazývá skromnoú avatých
osob vážným hlasem, kterýž ku polep

šení mravů vyzývá. světaíky, adokládú.: „Hm.
jak krásne, když. jediný pohled na, tebe jest
bližnímu & požehnáním !“ Sv. Bernardín
Senenský jsa ještě Jinochem světským. pou
hým zjevem sv rm udržoval kázeň mezi
mladistvými dru y svými kteří sotva. íej
z-očivše umlkali anebo iiný hovor začínali
řkouce: Bema-din jde! Ticho! Podobně vy
pravuíe sv. Rehoř Nýaenský ()avatém Efrému,
který zjevem svým nevýslovně dqjimah &.k
obrácení hříšníků přispíval. Papež Inocencll
navštíviv kdysi & kardinály svými svatého
Bernarďa ve Clan-mam: nemohl se zdržeti
slz při pohledu na.skromnost svěmovu ibratři
jeho, kteří se skIOpenými zraky byli mu
vyšli vstříc. Surius vypravuje :)svatém mnie-hu
& mučenm'ku Lucioví, který již pauza skrom
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nosti svou pohany pro viru katolickou ziakal.
Císař Maximin doslechl o této moci jeho,
: protož dav ho jednou k sobě zavolati i boje
se, aby sám pohledem naň nestal se křasťauom,
poručil, aby stanul za máclonou & tam odpo
vidal na otázky jeho A v této skromnOsti
mků vznešeným jest nám kladem sám
Spasitel, neboť svatí evongallaté tak často
zmiňujico se, že Mist.: „zraků pozvedl,“ pa—
trně projevují, že a pravidla byly oči ieho
sklopené. Nechtež at ukončím slovy sv.Ber
horda, jakáž ronesl !; duchovním bratřím
svým: „Pozve něm—Bahrain srdoe ovsík nobL
zraky pak sklepeny nechme na,zemi.“ A proto
s Davidem volojme k Bohu za prvního avitu
denního: Odvmt oči mé, aby novíděly
marnosti“ Žalm 118, 87.

(Sv. Alfons. Tamra.)

HW “doch-“ti
J ežiši můj, přečotná. jsou provinění má.

& u proti skromnosti! Neměl jsem vřelé
lásky k Tobě a. proto neuměl mrtviti žádosti
srdce svého. Leč nyní Tě miluji, smiluj ae
nade mnou!

(Sv. Allana. Tamtém

Dno 13 Sv. Tomášo.
Naja » příčině srubů třeba zachovávali sky-oman ale
„ colón :jm odm, „jména pak » odium.,chůzí, řečí.

(Sm Albus. Nev. Krist)
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odinou ozdobou ooob Boha milujioich
budiž zbožnost, modlitba a.mysl oabrmá,

llná práce, skromnost oči &.mlčení, praví
svatý Řehoř. Skromnosť třeba zachovat-i i
v chůzi. Chůze, ali sv. Basil, nehodi-ž. ani
loudavá ani příliš chvobnň., nýbrž umírněné.
Sodíoo nehledejte mnoha pohodlí, nepečujic-e
at:—iloo to, aby celá. horní část těla měkce
spočívala na. 190001111,aniž stála klaďte nohy
kříže-m. Při amle nespěohoito přiliš, abyste
již jižjídla obdrželi aneohližojte se po jiných,
mnoho-li asi požívají.

Nejpotřebnócjši však jest skromnost v
příčinějazyka, nebot každé přiliš volné slovo
lze nazvati neslušuým pro osobu v životě
duchovním si li'buííoí. .

Kdož n—onazvo no—lušnou osobu, která.
stále samu mluviti chce, nedopřávaíic slova
jiným, ano lapajío jim to téměř z úst! Tot
pýcha velmi obtížná, jež domnívá se, že všecko
lépe m" než. jiní &.všecko opravovati musí;
neprovosl tato ničí každou zábavu. Mladší
zvláště mluvíš vždycky jen kdy toho Lřoha1
nebot pro něho lépe jest. poslouchati než
mluviti: ale vždycky umlkej, jakmile začal
mluviti jiný.

(Bv. Alfons. Tammi)

EMM v :.

“Wye stvořil mno, Bože mi), abych Tě mi—o 101ml,ale já žil jsem, iokobyoh stvořen
byl pro hřích. _

(Sv. Alfons. Timotea)
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Dne 19. Sv. lanuaria.
Nemluvě o ničem, co by xrřůpíuato fm „„a-18 m;.

(Sv. Alt'una. Nev. Kr.)

příčině řečí zdržuí se také všech žer
Levných omnůmakomámých chybách

&vadách bližní o, nebot 3113.an mohou slovu.
žertovna býci brana ve smyslu vážném &,bo
lestně dojirnati mohu, která, chybou ia sti
žena Ku Vlastni chvále nemluv, ano všelíkě
podobné řeči znbmňuj & spěšné ]; Bohu. se
o pomoc utíkej. Naopak, odporují-li tobě jiní
& posmívají sa. ti, nedej se vyrušiti z klidu
duševniha. Sva František Regis býval pře
často terčem Zermvných poznámek &škádleni,
jakmile se mezi bratry objevil v hodině od
dechu. Leč světec nikterak nenemrzel, nýbrž
sám vesele pomáhal jiným, aby se rozesmáli
na účet jeho. Při řeči mírní dále i zvuk
hlasu., abys křikem snad nikohu nepuhoršil.
Podobně pamětliv buď mírnoati ipři smíchu
smích hlučný n románů, sa s duchem mrt
veným. Svatý hoř nýmrawnja1 že kdysi
zjevila. se Panna. Maria. nábožná služební—ci
své jménem Musa, napaminnjic jimby vzdala
se hlučné-.bnsmichu, ač-li si nepře'e znelíbití
se matce své. Mírný úsměv svědčlci u vese—
losti duše dobře sluší. mravu í nábožnoati.
Osoba nábožná. budiž mysli sabrané &.skromná.,
nikoli však smutne. & zaražena., neboť domý
šleli ]: se lidé, že nábožnost Vždycky jen trud
& tě omyslnoat— má. v zápětí, nikoli však
avatý mír a. veselmť.

21
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Ýýyaz veselé apokojenosti pak povzbu
zuie 1Jiné abudi touhu po pravé nábožnostri

(Sv. Alfona. Tnmtám

Edwina"rmutu..

Nach, Ježíši můj, of,zhrdají mnou všiokni„, “u tomtom-ovoYjen Ty sám na. mne neza—
pomínep

(Sv. Alfons. T&mlůĚJ

Dne 20. Sv. Eustacha.

I o tom nimiž jaxylc můj, aby: nemluvil často o očami:

marných, hostincích, svoláním, ddivadťeok, písních, o šafeck a! .

(Sv. Alfons. New. Krist)

"; idé. Opravdu zbožní dovedou velmi snadnozaměniti předmět hovoru obratnou otáz
kou nebo důmyslným obratem, kdykoli se
jim zdá., že mluví se o věcech ošeailých &.
zbytečných. Tak činival pokaž & sv. Alois,
věnovav každého dne půl hodin;;r četbě du
chovní. aby pak v hodině oddechu dosti
předmětu měl pro duchovní hovor. Sudé íen
s mladšími druhy začínal sám, mezi staršími
však vyčkat příhodné chvile &otázal se o radu
v Přičině duchovního života, čímž bozděky
'ah se všichni rozmlouvati o Bohu I svatý

út nikdy o jiném nemluvil leč :) Bohu,
začož byl také zván od lidu: „Pantermluvící
stálo o Bohu.“
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Zejména. však třeba mrtvicí jazyk svůj
? příčině řeči pomlouvačných, nečistých &
zlolajieieh. Jediné slovo takové, buďsi i žer
tam pronesena může spůsobiei pohoršení &
býti příčinou hříchu, ba. tisíce hříchů Zvlá
ště paměblivi buďme, ze sleva. &voiemyalná,
vtipně pronesená, namnoze více uškodí než
výrok zřejmě nepočeetný.

(Sv. Alfons. Tammi)

Imm mmm.

&ž dosud činil jsem jen předsevzetí ze—1 pomínaje volatin pomoc Tvem leč nyní
poznávám, že bee Tebe ničeho nemohu.

(Sv. Alfons. Tamen)

Dne 91. Sv. Matouše.

Jednou : nejdůlcžňijšimi věci v příčině mtm—ni těla je::
„není mysl“ chatovat).

(SV. Alfons. Nev Erin.).

v. Ondřej z Avelina praví, že nelze krá.
ti cestou.dokonalosti, puky-d neumrbven

jest, chtíč chuti. Podobně iamBehoř učí řka:
„Kdo se vší vážností o to nepečuje, aby chtiče
chuti zkratů, nenalezne síly k boji duche
vnimu.“ Požívúni pokrmů enápoiů jest však
věci velmí příiemnou, & měli bychomse snad
úplně jidla. eříei? Nikeli1 třeba. zajisté jisti,
abychom, pokud nál Bůh na. živé eechovává,
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řádně mu sloužiti mohli. Veďme si však:-: tě— '
lem svým tak, iako by a.s.:činil panovník, *
jemuž. porušili, aby sám každodenně kcně
svého několikráte cidil. Bude to nejistě činiti
nami. & s ošklivo-sti &pokud jen možná. krátce.
Sv. František Saleský Dopa—míná:Jez, abys
žil, nežíj však, abys jedl! A avntý Bernard
doznává, že zvířecím jest. spůsobem sháněti
se po mm? co i zvířata hledqii. Zvířata. vráží
mohouce mluviti jistě byla by zvoiala. ví
douuo Adama. poživati ovoce zapovězené.: O
běda, Adam učiněn jest nám podobným!
Proto říkávalo. těž sv. Kateřina Senenská, že

; nelze zachovati nevinnosti tomu, kdo v jídla
1 se mrtvití neumi, neboť proto ion vyhnán
: byl Adam z ráje. Pečnjmož tedy “především,
' abychom nepodlohli moci chtičn tohoto. Ne—

smíme arci. odapřití tělu pokrmu & nápoje,
pamětlivi však buďme slov sv. Augustina, kte
rýž ian tolik jisti radi, kolik nevyhnutelně
třeba k zachování života,.

Nestřidmosť \? jídle inst příčinou nemoci
tělesných & velice škodlíva zejména duši.
Napravost tato oslabuje rozum a. činí ho ne—
schopným k duohowmimu cvičení a zvláště
k modlitbě. Jako se postem duše: k blízkému
obcování & Bohem pozvndá, tak nonnřidmosti
klesá ? ů; Inounesch0pnost.8.me Zlatoůstý
nazývá, pný žaludek přeplněným korábem,
jemuž nelze se pohnouti, akwrýž bone1 sotva.
že přivalíln se naň bouře pokušení.

(Sv. Alfons, hrom.)

ii a— ;
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IM vidi—ohnutí.

Ěežíši můj, slibuji, že pilně přemáhatichcivšecky smysly své, ale zefména smysl
chuti. Nooptmštěj mne, Pane můj, & síly mi
dej, abych vyplnil, co slibuji. „

(Sv. Alfons. Tanita.)

Dne 22- Sv. Maurice.

Duše pravé pobožnosti oddané dovede mmm se, aniž
by budila pozornost:

(Sv. Alfons. Nev. IC:—int.)

ak a v čom zejména. záleží mrtvoní chuti?
' Sv. Bonaventura. odpovídá.na. tuto otázku
řka.: Mrtvití se sluší v příčině množství,
1?příčině jakosti a v příčině spůsobu.

Spokojmež se & pokrmy prostými, ne.-vy
hledáváme zvláštní chuti, ajo-li nám samým
volili, volmež jídla.měně chutná. Víno a.maso,
dí Clement Alman-slánský, dávají sice silu
tělu1 ale oslabuií duši. A sv. Bernard vy—
mává: Zdržuji se požívání vína a masa.,
abych nedával potravy nezřízoným žádostem
těla. Z toho vidno, že komu :. příčin omo
hýoh třeba. požíxrati obml těchto věcí? velice
má. býti opatrným, aby novydal so ? nahoz
poči četných pokušení protisv. čistotě. Vpři
číně množství zachovávcj střídmost, abys vělo
svoje sice posilnil, nikoli však obt-ížil. Gassion
vypravuje o zbožném mnie-hu.,jemuž bylo se
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kdysi několikráte denněposadití na stůl s hosty,
přece však odcházel rod stolu hladov, ačkoliv
byl pokaždé k vůli hostu něco málo pojodl.
Příležitost taková. zajisté výbornou jest pro
cvíčbu ? ere—ni smyslů, nebot mnohem
snáze lze si odřici chutné jídlo, jehož jsme
neokusilL než jiné, z něhož jsme maÍičko
pojodli.

Chtěje však ovičiti se v mrtveni & za
chovávati mzličné poroty, poraď se vždycky
dříve se zpovědníkem svým & svědomitě
podřiď se jeho výróku. Jinak číně, praví
svatý Benedikt i sv. Bernard. Japoušniš so
svévole, kteráž pokárání zasiuhuje, & skutky
tvé pozbývají zahaluh- '

I v příčině žízně cvíč se v mrtvení,
aniž bys zdravi svému škodil. Zejména, pak
vo dny post,-ůpřikázauých buď pamětlín že
staří křesťanů i od pití se. zdržovali.

V příčině spůsobu hleď zachovávati po
řádek, & jez jen ? čas určitý. Pokrmů tí
podaných přijímej jedině v úmyslu, abys
tělo svoje posilnil & Bohu tím lépe oloujil.
Mimo to nespěchoj přiliš, nýbrž obale—jpo
někud, než žízní své nebo hladu zadost
učiniš.

(SV. Alfons. Tamtéž)

Ethan!Wii.
"' Uznávám, Bože můj, že chceš, abych
MJ byl svatým, &.proto chci jím býti,
bych se Tobě zalíbil.

(Sv. Alfons. Toma.)
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Dne 23. Sva Tekly.

NMW “3121* Jaim—1% leč casty u::mu'čnčh boje.
(515 Alfons. Nav. Er).

Ěi na. ostatní smyslynezapomínejv přiřně mrtvení. Krotíž noho své & nedej
mu naslouchati řeč—sammarný—m, reptav m,
neslušným. Byt neučinily hned škody,'v uši
tvé. přooe ůsobi ti roztržitost v modlitbě &
rozjímání. ěji-lí se ve tvé thomnosti. pře
ruš je vhodnou otázkou, anebo mlčenim &
odvrácenim mraků na. jovo dej, že se ti ne—
libi; neustávajidi, odejdi.

Krotiž i čich svůj, odpíraje si věci ]íbě
páchnoucí, voňavky a. mostě; za to však tra
pěljvě snášej zápach nelibý, kterýž udá se
ti číchati v nemocnicích neb příbytoíoh chu
diny &jiných podobných příležitostech.

V příčině hmatu buď na. Výsost počliv,
ba. ůzkoabliv, neboť i nejmenší chybička může
býti záhubou duše. S ohněm zahrává, kdo
u věci tého neopatrně. si vede, a přece čistotu
duše své neporušenou zachovati chce.

K mrtveni citu náleži také klidně sná
šení zimy nebo psu-na. Učiňmež ai pravidlem,
že aspoň jednoho dne vtýdnu za veliké silny
nez—přiblížímese ku kamnům, abychom si oda

gřeli při|emného _pooinutepla.. Nanařikejme:aká, to zima! O toho horka! nýbrž příií
mpjme vše, jak nám Bůh právě swýlá. Ne
dbejmo také přílišné ohoulostivosti přispaní.
K čemu třeba 11.př, dvou žíněnok,kdy jedna
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dobře postačí. & k čemu žiněnk , když by—
ahom mohli spáti na slamniku? .eoddávejme
se také spaní přiliš dlouhému, amiména pak
bez dalšího otálení spěšně povataňme, jak
mile uhodila hodina. určená.,

(Sv. Alfons. Tamtéž.:

HW Minuta

“Říha po celý život svůj za mne trpělBože můj, ». já hleděl až dosud jet:
choute—ksvých! Pane Ježíši, silíž mne!

(Sv. Alfons. New. Kr.)

Dne 24. Sv. Gerarda.

Ovpraš nádobu dříve, než vody nabar'cř, find-Ě pití budeš
Špinu.

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

$ rdce naše jest zahradou, ve které bujiplevel ». mstlíny jedovaté, „rota nesmím
rukou našich vypadam rýč wat ho mrtvení,
kterýž by je plel, neboť.jinak zarostla. by
duše bndláčím.

Přemoziž gaba! Tot heslo svatého Ígnňce
z Lojoiy, kterýž bez ustání napomínal du
chovní bratry své; PRmáhejte aebelásku!
Excite vůli vlastni!

Nemnozi, kdož duchovní život. vedou,
jsou svatými, říkával, poněvadž. nemnozi
dokonale jsou umrtveni. A proto nevýslovně
větši ceny přičitnl světec tento jedinému vý—
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honu mrbvaní vlastní vůle než sebe delši
modlitbě v duchovní ůtěše. (Jo proapivů zu
zavíráni bran, volá, Opat Gilbem když v
městě samém sveřepý vládne nepřítel: hlad?
Chest říci zajisté.- Co rospivá všeliké mrt
veni zevněiší, co všem & cvičba duchovni,
když v srdci nepřítel plení, vlastní vůle, cti
žršuimfiThněv, přeceňovánj sebe a jiné nepra
vami!

Sv. František Borgiáš říkával„ modlitba
že pňvodí ? duši lásku Boží, mrtwni však
že lásce obydlí & cestu uprav—uje„vvpuznjíc
všelíké smetí, do něhož lásce vejizi nelze.
Třebaň nádobu dříve oprášiti než vody na
bíráme, jinak napiiame se špíny.

(Sv. Alfons. Tamtéž-)

M tanah-nu.
» adopustil jsem, Bože můj, aby ůsobila.

ve mně milost Tvá, nahmž „at a hověl
jsem námiivosbem svým.

$$$. Alfons. Tamtam

Dna 25- Sv. Kleofáša.

Samý Ignát slyše někoho chválit! v příčině n.mbyčeiné
nábožnastí říkám:: Jef patrně velice mu:-hran.

(SV. Alfons. Nev. Kr.)

? Baltazar Alvarez vhodnědi, že mod: litba. bez mrtvé.—nibuďto je pouhou do
mněnkou nebo jen přiliš krátce trvá.. A av.
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Ignát. dokládá., že duše umrtveuá za. čtvrt.

,. hodiny úžeji se s Bohem. spoji než nemající
,' mrtvoní za kolik dlouhých hodin, Mnozí

lidé konají dlouho modlit-by, často přistupují
\! ku stolu Páně, postí se a jiných kajicich
' skutků tělesných dbají, jednoho však m
5„ nendbávaji: mrtviti vůli svou.

:xi Nepřemáhaji špatné zvyky své, dosť,odpor, zvědavost, nenávist &.neblahé nákloxi
nosti. Nadovedou se přemoci, aby klidně
snesli odmluvu, aby spěšně potlačili vlastni

ř vůli poslušnwti ii podřídivše, aby odloučiii
ip) se od osob nebezpečných.

! * Zdaž bude jím možná. “pokročiti na cestě

tři _ dokonalmsbi? Ubozi nevymani asoz poklesků
ll

svých a stále kráčeti budou jen podle cesty.
Běží sice, pravi o nich svatý August-.in. mi
mo cestu však běží. Dompivaii se totiž, že
dobře běží, konajíce mnohé duchovní cvičeni,

V.. _ zatím však nevkročíli na. cestu dokonalosti,
* ' neboť na ni třeba zapřeni vlastní vůle. Vo—
w| ; likosť pokroku tvého měřiti lze fen podle
1; ' velikosti násilí, jaké sobě činiš, učí Tomáš
4& Kom panský.
.! [S'm Alfonsi. Tamtam

_ hw "dubnu.
Řeka Bože můj, nebudu iiž nevděčnikom,» ú nebudu déle vzdorovati milosti Tvé!

* ' (Sv. Alfons. Toma.) \

|:; F . *



_ 25h? —

Duo 2681. Cypriana.
Cestou mrhmn' volá Bůh, duše naše & životu věčnému.

(Sv, Alfons. Nes—.Kr.)

\\ alek jsem toho, abych snad zavrhoval
modlitby ústní, skutky kající a. jiná du

o ovm' cvičeni, připomínám však důrazně,
že všech jen k tomu konci užívati jest,
abychom přemohli neblahé náklonrmsti své,
nebot což jiného zřítí lze ve všech ducho
vních cvičeních, ilo—lipomůcky, jimiž blaže
nosti věčné & dokonalosti dospivůme? Proto
při každém svatém přijímání, při roajimáni
a návštěvě nejsv. Svátosti ú ěnlívě pro-amo
Ježíše Krista, aby nám :=in opřál k pokoře,
vnitřnímu mrtveni &poslušnosti, slovem, aby
nás učinil úplně oddaným do vůle své.

Bůh, taví Lactanbius, volá člověka
mrtvením životuvěčnému, ďábel však volá
jej k smrti věčné cestu-ourozkoše a. požitku.

Protož bedlivi buďme v umrtvování vá.
šni svých, zejména. však vášně, jež nejvice
bouři nitro naše, nebot kdo nedbá. umrtviti
hlavni vášně své, vydává. sa v “nebezpečíza
hynutí; kdo však hlavni přemohl, zvítězí
snadno i nad ostatními.

(Sv. Alfou Tama)

Báb-iné.“doch-ln.
edej, Bože můj, abych kdy ještě za
pomněl, co mi dobrota Tvá. učinila.

(Sv. Alfons. Tamtéž)
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Dm 27. Sv. Kosmy a Damiana.

Jediná trhům postačí, aby loži Manta.
(Sv. Alfou. Now.Kr.)

duchovní cvičeni své, konejmo v duchu
mrtvom', tak totiž. že nezdaří-li se nám,

anebo zapovídá.-li nám poslušnost je kanoi-„i,
rádi od. nich upouštímo, netrápioo se ne ko—

í'em. Každá i nejmenší Beboláskabráni do *onaěmu spojení se s Bohem.
Proto pevno budiž předsevzetí naše, že

neusmnemo odpíroti zlým náklonnostom svým
nedo řávajioo ]ím oni jediného vitězství.

atmo tudiž, že na. Výsost je potřeba.
mrtveni ízevnějšiho i vnitřního každému,
kdo přeje sí hráč—atioeobou dokonalostí. Jop
din-ý pozoruimož mzdil ve cvičbě obou: že
toto! mrtveni zovoější konoti sluší jen, po—
kud meze dovoluji, kdežto mrtveni vnitřnímu
netřeba určovati mezi, ba. že dlužno věnovati
jim herlivost noívětší. Což prospělo by nám
zevnělši mrtvom' smyslů, bychom nitra. svého
nomrtvilí? Což prospěje1tážososv. Jeroným,
že post—išse, až hyne tělo tvá, pýchou však
naplněn nosnoseš oni jediného slůvka. uráž
livého, oni odmítnuté prosby! Co plastu), že
odřLLáš so vina., hněvem však &.zlosti ihned
jsi opojoo. iokmile ti někdo odpornio onoho
&tvrzením tvým nesouhlasi. Takto číně nikdy
nedospěioš dokonalostí, nebot proto íoo ko

náž okubky kající, abys jimi přikryl ohybysv . —

č.?
[Sv. Alfons. hmotě-„č.1
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Nábožné. vzali—chlumu

' %.oufám, o Spasiteli můj. že od nynějška..„.„.vjen Tobě dokomle sloužiti budu. J en
po Tobě toužím nyni, Ježíši můj!

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Due. 2-5 Sv. Vácslava.

Větší Sii-dnům: “ ,. mrtvi-li jsi cit :m'gípři určite, než
Indy gs & vodě :: chďebě :: pasta.

(Sv. Alfons- Uwičbl.ve ctnost.)

úžině-li jsme si uminili umrbviti vlastni
»-vůli even, učiníme vkratičkém čase dů

ležité pokroky v příčině dokonalosti a.to aniž
b chom uškodili zdravi svému, aniž bychom
z rdli; nebot Bůh jediný jest svědkem toho,
co v nitru srdce svého proň činíme. 0 což
bohatá ]est žeň zásluh actnosti, když bedlivě
hned při vzniku ničime všelíká. marná, přání,
náklonnosti, zvědavost, vtipné poznámky &
iiné nedokonalosti. Odpomji-Li ti, ústup, ne
běží-li ovšem o šest Boží. Ceat svou vydej
klidně Ježíši Kristu vobět libeznon. Obdržev

pemi, které bše rád. ihned přečetl. mrtvi le,:: vyčkej něja 5?čas, než je obevřeš. Rád bys,
čte. 1?knize, zaváděl. jaký 3.5 bude konec vy
pmVOVŘ-DÍ,přemoziž se však & odlož četbu
na dobu pozdější. Na mysli tune ti dobrá
myšlenka, kterou. bys rád pronesl, — kvě
tina. tě láká., by- ji utrhl — věc některá. má

21
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jimavá volá, abys ji prohlédli Zdrž se, nmrtvi
žádost z lásky ]: Ježíši Kriatu.

Takových výkonů mrtvení lze ti denně
užití na tisice.

(Sv. Alfuns. Nev. Erin.)

mm VIII-Ghita.

Éčšeho zanechána :. všecko učinim1abychse Tobě zalíbil, Bože můj! _
ISV. Alfons. Tamtéž)

Dne 39 Sv. Michaela.

amu 'nab'strane ' &" 'dmnnůni „nabyli""" „% Tím. by
(57. Alfons. Neo. Krist)

svatém Dositheu dočkáme se, že vnitř—
im mrnvenim sebek neliká dokonalosti

dospěl. Ghmv jsa. nemohl jako jiní mniši
konati skutky tělesné kajícnoaú &proto s \i—
divem tázali se bratři: odkud tm že přece
tak blízkému obcování &Bohem sa těšíš bez
ustání? A světec odpověděl, že jen vnitřní

Ěrtveni vůle pomohlo mu k veliké milostito.
Ježíš Kristus chtěje dokázati nám nut

nolf, mrtvení, zvolil si na. nvěbě život, který
vyžadoval mrtveni neustálého, v němž bylo
se mu všeho zříknti & který jen bolestí a.po
tupou oplýval, tak že jej prorok Isaiáš „mn



žem bolesti“ nazývá.. Spasitel. náš byl by
mohl vykon iní svět nezaživ am' jedině bo—
lesti, leč ni Oli, nechtěl toho, zvoliv raději
utrpení &.hana. Chtěje býti mím vzorem,
volil křiž. Pozomi život Ježíšův stále astále,
nikdy nouzi-iš ho jinak leč & křížem. Vždyť
sám zjevil svaté Eatsřině Bologneskě, že již
? lůně matčině trpěl bolestí svého umučení.
K narozeni svému vyvolil si místo, hodinu
i měni čas, kdy bylo mu nejvice ta.-pěti. K
životu vyvolil sí-stav bídy, chudoby, potupy.
Smrt vyvolil ne'horši, nejpompněiši, nej
bolestněiši. Svata. Kateřina, Senenaká dí, že
“ako matka pm uzdravení ditětesvého hořký
%éře lék, tak i Kristus Pán boleabi života.
přijal, aby nás ubohé nemocné spasil.

(Sv. Alfons. Nav. Kar-ist.)

libo-hb tla—ohnutí.

sem hotov, Ježíši můj, beze vši útěchy
kráčeši s křížem, který na. mne sešleš.

(Sv. Alfons. Nev. Erin)

Dao 30. Sv. Jeronýma.

Út:-am: sebe čehnéjšc:: cikhéiši udanou še by mkssůy
látky, uýůrž jtšté více plamen Závityroznášejí v srdci,

jem Pána Boba milnjícím.
(Sv. Alfons. Líska & Ježíši Kristu.)

3 v. Terezie vyřkla pnmětihoduauzásadu:„Kdo touží po dokonalosti, at se chrání říci :
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Mně děje se křivda beze vší příčiny. Chceš—li
snáěeti kříže jenom, které na rozumu spočí
vají, pak nikdy nebudeš dokonalým.“ Známa
jest ona. odpověď, kterou dal Kristus Pán sv.
mučenniku Petrovi, když si do uvězněni svého
stěžoval opravil: „Pane, ooísom učinil zlého,
že mám toto příkoří snášotá?“ Tu odpověděl
mu Půnt „A. co 'sem zavinil já., že jsem při
bit byl na kříži &“

Touto myšlánkou silíli &.těšili se svatá
a. světíco Boží ve svých křížioh &loožonioh.
Pohlpa., chudoba., bolesti a. všechna. souženi
jsou duši. která Pána. Boha nemiluje, záva
dou, odlučuji ji ještě více od něho; olo duši
Pána Boha milniicí jooo. pobidkou, že ještě
více &Pánem Bohem se Spojuje a jei vrouc
nšji miluje.

Ale proč pak nás Pán Bůh tak mnohým
& těžkým křížem navštěvuje? Boduje so z
toho, že nás lidé sužuji, tupí, haní a. pro
následují ». s námi nelaskavě nakládají? -—
Pán Bůh raduje se z toho. když trpímo, ala
]: našemu prospěchu, abychom, trpico zde na
tomto světě, netrpěli na onom světě za.hříchy
své. — Raduío se z toho, chtě nám poskyt
nouti příležitosti, abychom k němu svou
lásku trpělivosti ooddanosti osvědčilí; & ko
značněz toho se raduie, abychom trpělivosti
větši slávy v nebi sobě vydobyli. ——Z těch

?Hčin, pocháoojicíoh ze samé soustrasti a.áaky, raduje—so Pán Bůh, že trpíme. — A
za tou příčinou, kdykoliv bývůmo v souženi,
děkujmo Pánu Bohu za.to a.přijímoime všecko

.,.—
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s radostí, cokoliv na. mie sešla, buď si ři
jemné nebo nepříjemné, poněvadž Pán 1111
vše jenom k našemu prospěchu řídí a. spra
vuje. Mimo to velmi námprospěja, ponoříma—lí
ae čel-atove svých křižích duchem do pekla,
které 'sme dříve zadoužilL Pak mím bude
zajisté ašdy' křížsneaitelnějšim, přirovnáme-li

iej k makám pekelnšm. Neivýdatnějším prostředkem však, všec na sloužení trpělivě snů.
Eeti, jest. modlitba. Modlitba podporuje :. sílí
naši slabost a. křehkosti To dobře věděli svatí
:. sobě také tak počínali; ? modlitbě nalé
mli sílu a odvahu, : překonali všechna sou
ženi & pronásledováni;

(Bv.Alfons. Tama)

M “Con—nu.

331.1. .io vůle má dříve odbojnou, avšak_ ' za to ji nyní Tobě úplně Gaav-čanů!
021mm mivůli Svou; přispěj mi ku pomoci
& všecko chci snášati!

(57. Allium Tanita.)



Mm
nim vinutý mm na“ ano“ : mlčení&
neměnný anténu npoltnluŠimonovi Hmmm. Eo

mk čctha.. Ontřihknijazyka.

„& rn ustiv zástu , vatou 11na horu sám aby
pp entodllL'PtUav.lšm.14.23.) ,

1.

Ve světějako na. mořibouře bývá, hluk & ryk;
toho, kdo se v mir rád noří,
neustálý ruší křik..
Duše, chceš-li pokoj míti,
ve hluku ho nehledej:
v samotě jen lze ho čití,
proto si ji „Madej !
V úkrytu, na. tiché pláni,
miláčkňm se jeví Bůh,
o samotě jen k nim se sklání
blahoplodný jeho duch!

2.

Že však nelze opustiti,
ptáš se, světa společnost,
čeho třeba učiniti,

.;...—.—

__.——_._s--—___.

MWA—-__..



by'u LlELl'Úle-Lautmotuoať?

Uotřihejž jen ústa svoje,
puk nalezneš náhradu;
zadá: marných řcčí zdroje,
;hzyku dej příhradu.
„Dob-ře ma'-iwi! každé chvíle,
těžko jest, jak sumu víš,
chceš-lí mluvit bohumilo:
míčeť dřív se naučíš _!

Dna I. Sv. Remigia.

Duše modlitbě oddané miluje mlčení.
£Sv. Alfons. New.míst.)

M lčeníjest pomůckounad 'iué vydatnou„ ve příčině dosažení pmvéíxodnohamod
litby &.usbavíčného obcování s Bohem. Edi)
mnoho mluví1 a těší asi bude mužem mod
litby. Právem nazývá. se mlčení sbrážwun
nevinnosti, ochranou v pokušení apramenem
modlitby; noboť mlčenim vznikali v srdci
dobré myšlénky & daří se duch pobožnosti.
Svatý Bernard praví: Míče-ni a. vzdálenost
od světa. nutí nás přemýšleti o věcech no—
boských Proto prchali svatí na vrcholy hor,
do ieskyň & samot. aby mlčení nalezli &.
hluku svět.-skálouušli? ? němž Boha nalézti
nelze. Mnich Theodosius po třicet pět let
zachoval mlčení. Sv. Jan Mlčolivý, který
bisku em jsa, votoupil do řehole. mlčel po
oelýc- čtyřioat sedm let až do své smrti. A
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všichni svatí, byť nebyli pouatevniky, node
všecko milovali mlčení.

o, jak veliké jsou statky, jimiž oboha—
cuje nás svaté mlčení, zachovávajic nás
prázdny nesčíslnýoh hříchů tim, že z kořene
vyvrací všelíký popud. ]: nesvárům, pomlu—
vám, hněvu a. zvědavosti, a zároveň podle
nás ku konání přemnohých ctnosti.

(Sv. Alfons. Tamtéž).

Kibo-néimunita.

ispěi mi, Ježíši můj, aby celý život
můj jen lásce Tvé byl věnován.

(Sv. Alfons. Tami—či.)

Bm.. ._)_ Sv. Loodegara.

MMM vyhnme se Móezpačcnsmíbřichu.
(Sv. Alfons. Nev. Krist)

alza vypadá, jaký ' mapěch získáme vav
' ", příčině pokory, nas ouchajioe jen skrom
n a. mlčíco, když mluvi iini. Kolik zásluh
dobývá si, kdo zadrží slovo, Íež tanulo mu

na. Jazyku, kdo zamlčol vtip, jenž mysl jeho
manual. Proto pravi Isaiáš: „V mlčení &doufám 'est vaše sila.“

roti tomu přaveliká. jest škoda půso
benú, přílišným mluvonim. Mlčení živi ducha
modlitby, mnohé mluvení však jej ničí. Střeň
se mnohého mluvení, napominá můj? Doro
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theus, nebot jim duši se dobré myšlénky.
„Lidé, kteří rádi po novinkách se pachů za.—

gominaji snadno sami na sebe“, praVí sv.osef Kalasanský. Byť při modlitbě byla,
mysl tvoje sebrána, jakmile oddůš se mluvení..
učiněn jsi roztržitým & &&iluým,iakobya se
ani byl nemodlil. Jilto jest; že kde přiliš
& lidmi obeuje, málo s Bohem rozmlouvá &
rovněž i Bůh málo s nim mluvi, nebot sám
vyznává., že jen v samotě rozmiouvati chce.
Proto žádá-li si duše hovoru s Bohem. třeba.
aby toužila. po samotě &.samotu nalézá ten,
kdo mlčení miluje. Či mohl by spěchatiBůh
k osobám. jež stému choutkou po zábavách
s tvory dávají na jevo, že netouži po obco
vání s Bohem?

(Sv. Alfons. Tammi)

“ubohé vdechnutí.

Ježíši, božský Poustavniče, dei, aby
\ a &uše má. byla tichou. samotou, ? niž

bych jediné a Tebou hovořil!
(Sv. Alfons. Tamtéž).

Dna 3. SV. Kalidida.

Kďo mnoha mluvi, cestuje bez vůdce., :: dopouští se
mnohých hříchů nemaje naděje, že by se. nzpamalovui.

(Sv. Alfuna. Nev. Krist)

?odle výroků Ducha. svatého: nezůstává.' * mnohé mluvení baz. viny. Byť. se mím
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i zdálo, že v dlouhém hovoru nehřešíme,
přec nadějí, pozorně probimiíc—aslova pro

nesena, shledána zlou pomluvu, nie—skromnost,
zvědavost anebo aspoň slova. zbytečná.. A
přece baz výjimky všichni budama júdnou
podle výroku Spasitelova počet vydávati
z každého zbytečného slova.. Ba, což dím,
tisíce chyb dúpouštlme se, mnoho mluvice.
Svatý Jakub nazývá. jazyk světlem nespra
vedlnosti proto, že většina hříchů z mluvení
anebo ze slyšené řečíklíči. Mnohémn člověku
nelze žití, by od rána. do večara nemluvil;
chce věděti vše, 00 děje se v domě i mimo
dům, ano i a to ae stará., na asi ]"mi mysli,
cn činí a. kam cházeji a. ještě táže se:
0013pak činím zlé a? Ustaň ve žvástu, snaž
em selat-ati mysl svou & poznáš, jak veliká
jsou provinění tvá pochodicí z mnohého mlu
vení. Člověk tako ' mdasti “est. ďáblovou,
neboť. nejen že zah lčívou žvástavostí svou
mnohá. cvičeni duchovní sám zanedbává, ale
i ostatní, kdož & ním jsou, neustálým, hlasi—
tým mluvením ruší.

(Sw. Alfons. Tamtéž)

lihem vdechnutí.
&!

Ěádám si posvěcení svého, Ježíši můj,nikoli proto jen, abych ráje došel, ale
proto, abych Tobě se zalíbil.

(Bv. Alfons. Láska ]: Ješ. Kr.)
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Dne 4- Sv. Františka Seraf.

Ctuasfmlčcííuaní mám 151ustrmíčncčmmlčení, ale :) ml
čení ÍBNŘJ'CÉĚC,kdy umi třeba min—míří.

(Sv. Alfons. Nev. lil-m.)
FU

; * idé, kteří ve mluvení serozplývqí, jsoustále roztržíti & snaáno zanedbávají
modlitby,r své i duchovní cvičení, ztrácejice
znenáhla všelíká. zalíbení ve věcech božukých
& ? Bohu samém. Pamětlívi však buďme, že
nezakládá se mlčelivosš v ustavičuém mlčení,
nýbrž, že třeba nám m]čati tenkrát-.g,kdy bylo
bv mluvení zbytečno. Prato di Šalomoun:
„Cas mlčení a čas mluvení,“ (Raz. 3, 7.3

Svatý Řehoř dokládá k tomu: „Nejprvé
udán jest čas k mlčení, neboť jen mlčenim
naučíme se. i správně mluviti.“ Mluveni vy
žaduii mnohé potřeby, vyžaduíe ho iláska.
kbližnima. „Buďmmlč'“ di svatý Ghrysmtom,
„anebo mluv něco, co lepši jest. než mlčení.“
Komu možná. bude na. smrtelném lůžku to
říci, co vyznal mnich Pambus, že se nepa—
natahuje!1aby v životě- svém byl pronesl slova,
jehož by byl později libovati musil! Sva—tý
Arsén vyznává naproti tomu, že promluviv
čaeto liboval, nikdy však že nelítoval mlčení.
Proto upomíná, sv. Eň'ém? abychom mnoho
s Bohem mluvili, ale málo s lidmi. Podobně
di 1 sv. Magdalena. z Pazzia: „Pravá služka
Kristova všecko snáší, mnoho pracuje a
málo mluvi.“

(Bv. Alfons. Tamtéž.
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Sůbuinó vsdmhnnti.

59 ne Ježíši, ard-oo, jež miluješ, namoono
iest. a. ranami pokryto, ranami hříchu,

račiž je uzdraviti!
(Sv. Alfons. Rozjím, náv-ant.)

' 51. SV. Placida.

Třeba-li tí mluvíš, rozumi dříve, co mluvili budeš.
(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

či: noh sv. upomíná.: „Slo-vůnisvým učiň
< váhal“ (Kn. Sir. 217-5,293 to jest. dříve

než pronosoš je, na, váhu je polož. A svatý
Bernard učí: dvakráte na pilník vlož Slova

' své, než jednou na.jazyk abys zamlčol, čeho
mluviti netřeba. Dobré jest zámek míti na
ústech, pravi av. František Salo-ský, abychom
dříve než promluvímo uvážilí řeč svou. Mluvčí

au'lětliv bobo buď, xdaž slova, tvá neuškodí
isna ani skromnosti; uvnž, iaký as úmysl
tvůj, nebot mnozi odobrých věcechmluvim,
nemaji úmyalu čistého, nýbrž vlastni chválu
hledají. Dbej dále i toho, s kým ti mluviti
jest. a. kdo asi ještě bude přítomen, i toho,
zdaž ničeho nezanedbáváš, mluvě. M1111? kře.—

sťanskou Proste—tou,neužívaio řeči stroíeně
nebo marnlvé; nevychloubej se, alezkaždého
slova tvého at vysvítá pokora; i mírnou bu
diž tvoje řeč., nejovic oui netrpělivosti ani
pohrdání s bližním; pokemon, abys nechtěl
mihi všude olovo první, zejména jsi-Ii mladší
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než ostatní. Zdržuj se významů světsk'ch
inealušných posunů &přiliš hlučnéhn smíc u;
mluv vždycky hlasem mírným. Svatý Bona
ventura velikou chybou nazývá. křiklavé
mluvení- zvlášně vd,-obě noční. Šla-lí ti někoho
napomiuat-i, nočíň bobo nikdy hlasem zvýše
mým1 aby nepozoroval káraný, žes netrpěliv
anebo prchlý. (Sv. Alfons. Tamtéž,)

HW vadu:—hnuti

gm íeště sto let.žití měl, ba.i tisíc let,všecka. věnuji ]en Tobě &.lásce Tvé,
Bože můj!

(Sr. Alfons. Tamia)

nm b' Sv. Brunona.

Všechy duše Boba. můg'ící iam mamina-£ samoty.
(Sv. Alfons. Nev. míst.)

Ě ůvěrněji rozmlouvá Bůh sďušemi o 55—motě, vida. je odlončany od náklonnosti
pozemských. O té samoty“, volá svatý Je
ronýmf „kde %ůh důvěrně se svými rozmlou—
vá. alaskavě snimi obcujel“ Tímto spůsobem
nemluví Bůh nikdy na místech hlučných,
při zábavách & kratochvilích.

Kdež však mluvi k nám? V samotě!
.„Povedu ji na poušť: amluviti budu k srdci
_“iajimu.“(Os. 2, Id.) Tubo mluví slovy, kteráž
.lásknu plni duše naše, jak čísti lze v písni

alomounově: „Duše má. se rozplývala, jakž

&— + A..
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byl promluvil.“ (5, G.) Svatý Euchariua vy—

Eravuíe o jinoohu, kterýž chtěje dokonalým't-i, tázal se sluhy Božího: „Ga 'est mi či
Dlti, abych Boha nalezli“ l odkazal jej tá
zaný keamotě, řka.: Vm' jen nalezneš Boha;
nikoli ve hluku světa, ale v klidu samoty.

V samatě snadno zachaváma Sinábožnost;
ve styku se světem však, kte "ž Boha málo
zná a. láskou jeho idary pohr ň, hyne mysl
nábožná Ve stínu samoty lesni svědčí jsem
více o věcech božských, než z knih a. z úst
učenců, vyznává sv. Bernard. Žádost samoty
vyháněla svaté z hluku světského do jeskyň,
na. hory a. do houštín lesních. „Vase—libíse
bude pustá &bezcest-ná, & lesati bude porát
& kvéstá bude jako lilium. učeti bude &ple
sati, radujíc sa &. chválím . . . . oniů uaří
slávu H inovou & krásu Boha. našem.“
(Is. 35. 1.

(Sv. Alfons. Tum-či.)

Nábožné. vidu—hnuti.

Nebudu již nevděčnikem,nebuduvzdorovati lásce Tvé, která. tak dlouho již
volá. mne, Bože & Pane můj!

(Sv.Alfons.mm.)

Dne ?. Sv. lustiny.

Navyčcrpateiným zřídka radosti bude samota du.-Hm,
kteréž ji__hkdají.

(SV. Alfons. Nev. Erin.) H
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% ako lilie rozkvétají duše ve svaté samotěčistotou & nevinnosti života, &.hoíné při
nášejí ovoce ctnosti. Proto ovzneaeny budou
štastná duše ty ku patřam na slávu a. ne
Bkoučenou krásu Pána. svého. Chceme-li, aby
duch náš ustavičně byl spojen s Bohem, zas-.
choveíma ? další své živou památku na. Něj,
na, nezměrné atatky, kteréž štědře chystá.
všam, kdož Jej milují. Stýkáme-li se však
ae světem, předvádí mím. neustále krásy
a statky své, jež násilím zatlačuji památku
na. Boha. a na věci božské., hubica 1?srdci
našem všelíké papudy dobré. Proto nemá.
ducha. nábožnosti, kdo vyhýbá. ae samotě,
vyhledávaje stále styky ae světem, nada
všecko miluj-a návštěvy, všecky noviny pro—
čítá. 3 jen o světských věcech mluvi. Takto
mrhá časem kterýž mu od Boha kn po.—ava
cení vlastnímu byl svěřen. Kterak možuáw
že nešetří času. jehož nejmenší okamžik by
svatí byli krvi zaplatili? Co dal by člověk
takový na. smrtelném lůžku za.jediný den,
ba za.jedinou hadinu, kterých byl tatik pro
mrhal! Řeholnřce jedna umíraiic, volala. bo—
lestně: Ach, kéž zbývá mi ještě trochu času,
všechen věnovala. bych ho Bohu svému!
Naša-mice. prosila 0 čas, kdy ho již pro
ni nebylo!

(Sv. Alfons. Tamtém
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libo-inéMati.
"931110 nastává, mne pokoušetí, J ežíšimůj,

"—-_oneopouštěj mno!
[va. Alfons.. Návšt. nejm. Sv.)

D“ 3- Sw. Brigity.

Lidé světští sov-cm'„samoty, wohnnet :: ui dolinami
výčitkám mědomť.

(Sv. Alfons. Hov- Krist-)

% ůh ? dobrotě své Vývod! duše zbožné
&.silou je nadal, aby dovedly se odří

kati radovánek, proč bys tedy na, novo vy
hledával styl: se světem a. na. novo vydával
se ? nebezpečenahvi? Unikše již nebezpečný—m
vlnám světa střežme-se jich pilně, aby nás
nopohltily. Duše v pravdě Boha milující no
řeje si znáti světa, aniž žádá, aby sama

Byla světu známa; Proto také, pokud. na, ni
jest, světa. se vzdalme. Liáě světští prchají
ze samoty, něvadž nemohou se tu zbavití
výčite-k svě omi; vyhledávaii raději hluk
gvětský, aby na. nitro svoje zapomněli, &.svě
domí ohlušili. Proto špatné svědectví dávala
by o sobě duše, namilujici aamoty; hledajíc
svět, hledá, čím hT umlčela. svoje svědomí
Lidé Bohu oddam, kteříž klidnému se těší
svědomí, nade všecko míluii samotu aposbrá—
dajíoo jí, ísou jako v živlu cizím, nopřirozeném,
"ako r ba mimo vodu. Člověku arci milou
Je spo očnosf., leč, může-li milajší býti společ
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nik mimo Boha? „Oboovánís Bohom“, čteme
v knize moudrostí, „nemá hořkosti, ani tosk—

nšmti; bydlení s ním ale veseloot a. radost.( : 15)
(Sv. Alfons. Toma.)

Nihat-é"nenutí.

.at Mario, útočiště moja, daj, 'abyoh Jožišovi zcela náležel.
(Sv.-.Alfons. Tama)

Dn“ 9' Sv. Dionysia

Smd o mmolé' šip'ícďzdaji se samotnými, v pravdě však
nejsw sami.

(51V.Alfons. Nev. Krist)

Ú tihodný Vincenc Komfo. generál řáduJežíšovo, říkával, že ai ničeho na světě
nepřeje; kdyby však přece něčeho žádati
si měl, nechtěl by lečjeskyni, kousek chleba
a. nějakou knihu duohúvm', aby nemusil o
pouštěti samoty. Život; v duchovní samotě
není zajisté životem smutným; ba.možnonazvoti
jej přodtuohou a počátkem života. blahosla—
venoů, kteří na výsooť šťastni jsou v lásce
&chvále Hospodinově. Dokl dom budiž svatý
Joroným, který-ž o ustiv im, odešel, aby
uzavřel se v jeskym betlémské, &.tu vyznal:
„Samota !ioot mi rájem !“ Svatý Bernard ří
kám-l nezřídka: Nikdy ne'aem méně sa
motným než '? samotě; ne o: to. poživům
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řitomnoeti Páně. která! nekonečně víqe mne
avi, než všelikě obcování s tvory. "vet

svatých zdá se bezredoetným, není jim však.
Světu život “ten zdá se ovšem emutným &.kru
tým, že prchají před zábavami jeho, kdežtn
zatim světci mírem nemšitelným & radosti
nevyrovnatelnou oplývaii. Pán těší duši sa.—
motneu &tísíekrůte nahrazuje ji ztrátu redoeti
pomiiejicich. Zahradu utěšenon v tvoří ji
v samotě, kdež vradoati a jáeánf e" e děkuje
Bohu svému & dobrotu jeho velebí.

(Bv. Alfu-ns. Tamtéž)

Eibohě videohnlti.

grace má "est majetkem Twin-nhSpasiteli: imůj; hu ' pánemjehoepřiepěg bídě mé!
(Sv. Alfons. Tanita.)

Dne „_ Sw. Františka a.
'Aby: motu mlat, netřeba tí prahnu“ do jeskyně anebo

širé pouště.
(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

yhýbej ee zábavám nevyhledává zby
tečných hovorů, vycházeje pokud velí =t.i

p Čnnoeů & láska k bližnímu, & nalezneš
samotu přiměřenou pro srdce své, samotu?
iaké žádá od tebe Bůh. Tak nelesní ji král
David při nesčetných pracích svý-eh vla
dařských; podobně i sv. Fili Nerejeký,
chtěje odebrali se na poušť, zve ěl od,Boha.,
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že není mu třeba opouštčfsi Říma, nýbrž že
v městě žití má.jako na poušti.

Proto samotným zůstati, nopomiml sv.
Bernard, odděl se od světa nikoli tělem, ale
duchem. .To-li ti. tedy bráti účastenství při
hovoru, zůstati samotou srdcem i vůlí, čině
totiž vše v čistém úmyslu, abys se Bohu
zalíbil. Podobně čiň i ve příčině rice své.
Při mnohém &dlouhém zaměstnán jest těžko
uchránili se víny nějaké. Sami svatí apoštolů
přerušovali vedlo slova.božského Mistra. svého
obtížné práce? aby na čas; věnovati mohli
mysl svoji Bohu & duchu svému klidu po
přáli Prací vnější i při nejlepší vůli vyniká.
1: duši roztržitoat. nepokoj & ochlazení ve
příčině lásky k Bohu; Proto potí—obojeklidu,
aby zbavila se všech těchto skvrn. Proto však
netřeba žití 1: samotě, nýbrž hodlivý mihi
pozor, abychom možná—li časem trochu sa.
moty si zjednali & neni—li to možná., aspoň
po samotě toužili, jak učísv. Vavřinec J usti
niani, řka.: „Samota třeba. vždycky milovoti ,
nikoli však ji vždycky užívali.“

[_Sv,Alfons. Tamtéž)

Eibohé vdechnutí.

Ěřivábiž k sobě srdce, mé, Ježíši můj,w aby v Tobě lásky nojhodnějším, jediný
klid hledalo!

(BV. Alfons. Tammi)
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D“ 11' Sv. Emiliána.

Což píchla, kdyby: na poušti dlel. :rďccm však im věcem
náhlým hnul!

(Sv. Alfons. Nov.min.)

& uše odloučenajsouc ode všech náklon
nosti smršť-.akýchTzachová. samotu amu

i na. veřejných ulicích & náměstich, di sv.
Petr ChrysoIo-g; kdežto zase, co prospívá jiné,
že uzavřena. dlí vkiášteře, mlčení zachováva
jia, v ard-si ale po tvarech touží avice těchta
tužeb dbá než. božských vnuknutí? Ji plati,
co pravil kdysi Kristus Pán svaté- Terezii:
Jak rád bych časem k některým duším pro
mluvil, nelze mi však, neboť, hlučí svět. v
ati-ci jejich tak, že neslyší hlasu mého Ach,
kéž by jen poněkud chtěly se odloučíbi od
světa!

V čem záleží tudíž pravá samota srdce?
V tom jedině, abychom vypudívše z něho vše-»
likou náklonnost k světu, při každém konání
svém jen oku Božímu se zalibiti anažili; a. v
tam ještě, abychom, s Davidem volali neustále:
„Co mi jest na.nebi, abs-. Tebe cojsem chtěl
na zemi?“. . . . „Ty jsi Bůh srdce mého &

díl můj. na. Věka (Žalm. 72, 25.3At krátce ' , zakládá se samota. srdce
ve svobodě ducha, která ve SkutečILOStlničeho
nehledá. &'nežádá., leč Boha. gama.

(Sv. Alfons. Tammi)
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Nábožné vzduchu-ti.

%)m. Ty vycházřš,abys hledal kající hřišd 9 niky; viz tuto u nohou svých jednoho,
kterýž Tebe hledá, a. rei, eo ieet mi činiti?

(Sv. Alfons. Tamtéž.)

Dne lg, Sv. Maxmiliána.

Boha neb-e hledali ení nalézti, pokud do neznáma.
(Sv. Alfons. Rev. KrisL)

eřfká'li si kde, že mu nelze Boha na
lézti, odpovídá mu sv. Terezie, řkone:

Zbeviž srdce svoje Všech věcí etvořených,
hledej Boha &.nalezneš Jej. Neznejíue Boha,
nenalezneme ho; ale jak máme Jej pamati,
okud srdce naše jen tvorům jest oddene?
o křišťálové nádoby hlínou naplněné ne

vnikne ani jedinýr paprsek slunečný a tak i
světlo božské nepronikne duší toužící po zá
bavách, bohatství a. důstejenstvi. Kdo pře-ie
si dospěti lm poznání Boha, vypudiž ze srdce
svého vše, co pozemského, & zavři je světu.
Emme nabádá nů: Spasitel obrazem „zavře
ných dveří“ a.slovy: „Když se budeš medliti1
vejdi do pokojíka. svého zavři dveře a modlí
se ]: Otci své-mu skrytě.“ (Met. 6, G.) Pokojík
znamená. dle slov sv. Augustina. srdce, kteréž
modlící se pro všelikou náklonnost. světskou
uzavírá aby se dokonale'i s Bohem spojil.

Osamělá., to jest odloučená. duše, v nížH
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všecky vášně pozemské byly umlkly, slučuje
se s Bohem v modlitbě svatým žádostmi,
obětováním sama sebe, výkony oddanostia
lásky; ve sloučení tomto nalézá štěstí nevý—
slovné a. nad sebe samu se pownáši tak že
každého lituje kdož po statcích světa se
pachti nebo' všecky Statky jeho zdaji se ji
malichernýmí :: nehodnými, aby milovala
ie srdce pro Boha stvóřené.

(Bv.Alfons. Tamtéž,)

HW Machina.

ežíši můj, jen žádného hříchu víme! Dej,
f. již nehřešim!

(Sv Alfons. Návšt—uejav. Sv.)

Sv. Kolomana.

V umně bw; dub Bah oddané; nikoli však !: nečinnosti :: změnila:

(57 Alfou Nev. KrisL).

mota o niž tuto mluvim, není nikterak
nečunnostd; i nedomýšlej ae nikdo, že

by snad dušo zbožné trvati mohly bez práce
&.baz přičinění.

Nemohla by jmínú bj,ti samotou ani
klášterní zátiší, _kd'ý'byosoby řeholní trávily
v nečinuoam, ani kdyby se snad časem pa

nělmcl četbouepobavíly. Byt tuístále mlčely,
nic by jimn „<:-spěla :. Hospodin požádalby od. nich p ých liči-ň.
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Sam—ot.;v zaháloa, jest samota., jakou
hledají zvířata Samota vědychtivosti jest
samota. světská.. Pravá. však samota, kterou
hledatí jest duším oddaným, nesmí býti le
nivou ani matnou, nýbrž 'lodnou & svatou;
nebot jako včely ? neustále píli ? úlech svých
pracují, í duše zbožné každé chvilky uží

všljtež lm práci, jež nikterak jim nebránís: ni pozvedati k Bohu. Vedle výroku sv.
J ana Zlatoůstěho nelze samotou nazvati osa.
mělost pouhou, nýbrž jen takou, v níž s Bo
hem rozmlouváme. Svatý František nazýval
bratrem komámm jednoho !.duchovních bratří
avýah, který zahálčivě po klášteře obcházel
&.ostatni rušil. Zahálka. jest všeho hříchu
počátek, di staré přísloví.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

množné udat-hnuti.

' avětíž mne,Bože můj„rozněf.mne, aučiň,
- ať. volně plním vůli Tvou.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Dne 14. Sv. Burkharta.

Jedno či pohání přichází na člověkapilného, trápí jich
aakdače ride.

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

? rospěšnajest duši samota,aby sBahem“J obcovati mohla.; nechce-li však pro Boha
ničehoučiniti, nepmapivá ji ani samota. Není

H ——u
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možná baz ustání na modlitbách trvati &proto
třeba. i zaměstnání a práce. Šalomoun chválí
ženu silného ducha, která pilně pracuje vlnou
&.inem. Sv. Jeroným doporučuje panně De
metrii, aby vlny z rukou nepouštěla..

Všichni svatí &světice pracovali ustavi
čně. Svatá Magdalena ; Pazzis nehrozila. se
žádné Prům. ačkoli stále byla.nemocna. Všude
bylo jl zřítí u práce, jak pomáhala. chorístkám
í sestrám ulužebnýn vkmchyni, viidelně, na
chodbách & u studně. Pří prádle účastnila.
se tak pilně, že se kdysi značně poranila..
Životopispc jeji tvrdí, že pracovala více než
čtyry sestry služebně. Že by pilná. práce
zdravi škodila, jest zajisté tvrzení plané.
Pommjmež lidi, ilně ba. těžce pracující,
avzhled. fejich Iljlsbi nás, že práce jejich
zdraví nemálo *řispívá. Jen ten, kdo praco—
vami nechce, ráně,se vymlouvá. na. slabé zdravi,
ale duše Boha. milující neleká se práce ni,
žádné. Sestra. Františka. ze řádu Ksrmelitek
bědovaln kdysi, vidouc moe své od práce
značně zraněné, & hle, Spasítael s kříže od
povídaje, řekl ji: Pohlédni prve na. ruce má
a. pak běduj!

(Sr. Alfons, Tammi)

Snadné “deskami.

ežiši můj, nejvyšší dobro mé, miluji &ctim
Tebe více než všecko na. světě.

(Sv. Alfons. Tamtam
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Dno 15- Sv. Terezie.

Není-Ii Bůh v srdci člověka, není také při práci rukou
jeho

(Sv. Alfu-no. Nev. Kant.)

É roce nepřetržitá.jest nemožno.,]ako namožnojest neustálá modlitba; leč oběma,
modlitbou apmí naučí se duše míloveti sa.
motu. Svatému tapetu Antoninovi bylo kdysi
zakoušetí těžká pokušení & zlý odpor proti
samotě. Rmoutil se, nevešlo si rady; i try—vedl
íej anděl strážný do zahrady, niel se rýče
&.zryv všeoku půdu, jal se modlití. Několi—
kráte učinil tak, až poznal světec, že tím
naznačil mu obě pomůcky k dosažení lásky
k emotě. Svatá. Terezie zjevila. se kdysi
sestře Pavle Marii napominajic ji, aby se
nižádné práce nelekela ani ji nezanedbávala,
jelikož velice lm blaženosti věčné přisupívň.

* Práce mírně & bez vášně konáno nebrání
? modlitbě. Svatý Bernard vida, kdysi bratra.,

311při práci se modlí, volal na. něj: I'okm
čuj jen radostně, milý bratře, neboť tim
zbavuješ se očistce! () svatém Bernardu oa.
měm dočitáme se, že při každé práci uvnitř

i na modlitbách trval. Proto nedobře činí, kdo
hledaje samotu, zevněgšího zaměstnáni se
sol-ani anebo naopak, kdo zese přílišnou prací
se přemáhe'e, nedopřává si času k zotavení
mysli v Bo u..

(Sv. Alfons. Tomáš.)

F _ &
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Nábožné vdechnutí.
'“Éjopřei, Ježíši můj, abych život svůj celý
? a jen službě-Tvoji zasvětil.

(Sv. Alfons.mm.)

Dne 16- Sv. Havla.

Nechte?přiliš mnořmprací výkonní. mbofjínak s též;
ian Wa? se hříchu

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

“kteří Fracujice,tak vášnivějsouzabrái v zilo své, že nelze jim na iiného
myslití. Třeba.ovšem, abychom všecko konali
pilně & pozorně, avšak zároveň klidně &bez
vášně, aby duch uepozbyl svobody a dovedl
le časem pevznésti k Bohu. J est zajisté po'
vinnosti nás všech pracovati, leč nikoli tak,
jako lidé IVĚĚÍÁ, kteří dnem i noci pachti
se, aby peněz si vydělali; ani z marnivosti
anebo vášnivé choutky, kdy nás některá. práce
více vábí Pracujme pilně. ale především
taniž nám na mysli apása duše-*a proto nej
čistší buď náš úmysl pracovni Ochotně,pilně

%svědomitě ve prospěch svěřené mím věcí.mysl takový vypuzuje ze srdce všelikou
lakem iúzkostlivou starost, kteráž nadopoušti,
aby se k Bohu pozvedlo. Svatý Antonín Qřeje
si, abychom i při nejpilnější práci nechamh'

ootevřená dvířka ]: srdci, ajmkmile unavení
Jsme anebo sklíčení? abychom uchýlili se
v tento útulek. Zejména při pracích ručních

'._-.5

***—_“—,
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nebrání nám nic ? častém ba uatavič-ném
vzpomínání na. Boha. Osoby Bohu oddané
zaahovávajice tato pravidla, získaJi zásluhy
přemnohé, vlažní však & nemění pracují
a pavučinách, pachtice se jen po světských
věcech, ztrácejí v hrace vše.

(Sin Alfons. TamtéžJ

Náhodnénic-chun:

%$; jediný jsi nyni všecka láska má, Jev o žiší, Spasiteli mňit
(Sv. Alfons. Tanzanii.)

Dne 17, SV. HBdVÍký.

Základnu duchovního života jest die výrok:? učitelů du
cňomich cvičení se m,-přitomnosti Boží.

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

' na cvičení se ve přítomnosti Boží nelze
use hříchů vystříhati. ani ve ctnostech

prosPÍvati & s Bohem se slučovati; nebot
ona. jediná od hříchu zdržuje, kn ctností na—
bádá. a ?e svaté lásce k Bohu nás vede.
Učitel andělský tvrdí, že bychom se nikdy
břichu nedopouštěli. anebo napoň velmi zřídka,
kdybychom stále. živě byli si vědomi. že Bůh
je nám přítomen. Podobně učí i sv. Jeroným,
že cvičením se ve přitomnosti Boží zaviráme
bránu hříchu. A věru, jako neodváži se lidé
vzdorovati rozkazu před obličejem mocnářo—
vým, před tváří rodičů nebo představených,



nedovoli si hřešíti proti přikázanim Božím,
dokud živé maji přesvědčení o přítomnosti
Jeho. Svatý Ambrož uvádí příkladem mla
distvé páže Alexandra Velikého, které si
raději. ruku uhořetí nechalo, než by bylo
u přitomnosti obětujíoiho velitele z ruky po
chodeň pustilo. Elle, tak hluboka byla. úctu.
jeho ]: přítomnému pánu, že přemohla. příro—
zenost samu. Mocnějši však. než uvedaný
právě uit úcty měla. by býti křesťana my
šlěnka na přítomnost Boží, aby všelíké po
kušení přemáhal & raději všecko vytrpěl,
nežli aby ve přítomnost-i Boží nevážnosní
se provinil.

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Niboinč Mac-hana

gigs, Spasitelí můj, vnukl mi žádnst počisté lásce Své; zjeviž mi, co bych či
niti měl, hotov jsem všecko činiti.

(ST. Alfnns. Tamra.)

Dne- lhz Sv. Lukáše evang.

Hřicby naše bez výjůnky maji původ sm'g' u zapomenutí
na tom:! Boží,

(Sv. Alfnns. Nev. Kr.)

%šmko ale naše odtud.pochází, že nepamatniíce-na přítomnost Boží, domníváme
se, že vzdálen jest od nás, pravi svatá. Te

rezia Dioklesnazg? zvířecím, ba.ďábelskýmtvorem člověka, . r—ýnepomýšlí na přitom
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'nost Boží. A zajisté právem jej takimenuje.
Či odolá člověk takový pokušení smyslnosti
& ďáblové? Swtí všickni vítězně udelali po
kušení, majíce na. myslí., že oko Boží nad
skutky jejich bdí. Myšlénkou touto zahnala
zbožná- Susana svůdce své, kteří ji smrti
hrozili. Rmíěji mmm vyznala, než bych hře
šila před obličejem Páně. Svatý Efram ku
kajicností pohnul ženu, která, jej ke hříchu.
sváděla, tim, že poučil íio přitomnosti Boží.
Skroušeně vrhla. se mu ' nohám, presio, aby
spasil duši jeji. I uvedl jí do kláštera.. kdež
až. do amrti vtuhém pokání hříchy své Opla
kávala- Podobně vedlo se i svatému Pafnu
ciovi. Hříšníce jmenem Thats ravila !; němu
kdysi: Zde nemůže nás viděn než Bůh sám.
„Jak“, Zvolal vážně světec, „ty věříš, že tě
Bůh vidí, &přece se odvažuíaš hřešltil“ Slova.
tato působila. mncně na. hříšníci, že zašklivila
si hříšný život., sebrala. všecky ozmloby11le
noty své &.spálila. je na. veřq'ném náměstí.
Po té ukryla se v klášteře, žíjlc tu ještě tři
léta pouze o chlebě &.vodě a bez ustání vo
lajic: Bože, kterýs mne stvořil, amilui se
nade mnou! Smrt jeji byla smrtí světice.

(Sv. Alfons. Tama)

&& lili—iné Vdechnutí.

?:f“ ?astvo&.velíca jaem Tě urážel, Bože můj,
'--.=_.»'Ldej, abych nade všecko si Tě “miloval

& 1? 119151chvály Tabě pěl!
(Sv. Alfons. Gvičbu ve ctnostech.)
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Dne 19- Sv. Petra : Alk. '

Coin“ bychom pro Boha učinili, málo jest.
(Sv. Alfons. Tamtéž)

% idouoe,jak mocnýmlékem proti hříchu' ' jest přítomnost Boží., neustávejme vo
lati & trpělivým Jobem: „O Bože, postav
mne podle sebe, &kohokoli "ruka, noo-hat bo
iuje proti mně,“ (17, B.) t. [. pak snadno
přomohu všecka ,okušoni . . .

Přitomnoot oži však nejen před.břichem
chrámů1 ale GB.-Eúčinnou jest Pomocníci při
cvičeni se vanestech. Nevite-11:2,jak mocně
působí přítomnost mocnářova & vojště? Jak
vzorné jest naše chování, vime—li. že nás
představení pozoruji! O byohom vždycky
vážně pamatovali, že vše, co činíme, děje
se před zrakem Božím, najisto bychom vše—
cko dokonaleji konali, nejčistším úmyslem,
boze všeho ohledu na. svět a beze vši iíné
žádostí. mimo té, abychom se Bohu zalibili.
Svatý Basilíus dí, že komu pm,-mm jest
zároveň vo přitomnosti panovmka &prosbého

rolníka., zašisté málo bude ale stat—ati, zda.uspokojil ro nika, & k tomu jedině bude hlo
děti, jak by se mocnáři zalíbil.. A podobně
i duše věřící pracují:: před obličejem Páně, [
nevšímá sobě světa. &. udkú jeho., nýbrž.
jediné Bohu zalíbití se lodi.

(Sv. Alfons. Nev. East.)

23 *
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IM "datumu.

3136357 J ežíší můj, dei, aby vůle Tvá.' byla mi jedinou pohnutkou při všem
konání, bych poslušen byl pouze lásky Tvá.

(Sv. Alfons- Cvičbn. ": him-_ ctnostech).

Dne 20- Sv. Vendelína.

Šťanm, kdo z celého srdce :anim“ může: Můj Ježíši,
jm Tebe si žádám a ničeho wíce.

(Sv. Alfnns. Gvfčba ve ctnosti.)

? řetim účinkem přitomnosti Boží jestspojeni duše s Bohem. Vždyň plát—ozana
fest. že lásky ustavičně přibývá. & přitom
nosti milovaného přadmětm Děia se tak.
i v láme k lidem, \\ kterých však častým
obcovánim i mnohé chyby ve jeví. Jak te
prve v_nmržllá|aby nepřibývalo lásky k Bohu,
kdy v blízké &.ustavičně přítomnoatí Jeho:
více a více jest nám poznávali Jeho krásu
a. lahodu! Pouhá modlitba ranní a večerní
nedostači, aby zachovala nás ve stálé pří
tomnosti Boží. Ivoda vřelé zchladne, jakmile
byla nástavena. od ohně a, proto i po rozji
mav-é modlitbě snažme se obnovovatl v sobě
vědomi přitomnoeti Páně. Sva-tý Barnard
vyznává., že když v prvé době řeholního
života. citival ae unaveným na. duchu a ne
pokojným, postačila. mu jediná. upomínka
na. zemřelého neb vzdáleného světce, aby
ihned me duchovní pružnosti & klidu srdce
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nabyl, Jak mocnoumusi teprv býti myšlénka:
Bůh jest mi blízek &žádá si lásky mé! Duše
Boha. milující, byť sebe více byla aku-žena. a.
zarmoucena, pomněním na. milovaného Pána.
SVéhÚopravdově & trvale se potěší Odtud
ten klid a radost duši Bohamilujícich: nebot
ať děie sa cnkoliv, zmky jejich stále Lipí-eny
jsou na. Boha thomně—ho.

(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

Bába—inéMachina.

.g. BOŽEmůj, dej srdcí mému nezměrnou- —lásku k Tobě & dokonalou ndevzdanost
do vůle Tvé.

(Sv- Altam. Grit-.bn.w: ctnostech.)

D“" 21—Sv. Voršily.

Kdo Bobr: 19133516,všuďs studi-osf nalézá, bez lásky všaka pro něj leč ůořkoní a zimy.
(Sm Alfons. Evička. w. ctnostech.)

pravdovč milující neustále myslí na
předmět lásky své, praví. sv. Terezie.

Jest mim činiti, ab chom ustavičně na
mysli měli přítomnost oči.?

K tomu konci třeba, ab pracovala pa
měť naša. obraznosti i vůle. Išiušno, abychom
na. Boha. všudy přítomného myslíš &.všudy
přítomnost Jeho na. “smět—,imajica, abychom
záslužným výkony pci—or?.úcty alásky snim
se sytý-iii. Přítomnost Boží Ize-ai čtverým spů
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sobem představiti. Především jalmžto Boha.
Spasitele, který vidí nás všude, kdekoli jsme.
Tu lze si jej předatavíti ? některém tajem—
ství vtělení, buďsi jako dítko v jeslich bet
lva—:[tnalqš'ch1buď na útěku do Egypta, v domku
nmaretakém jako učně., buď zhičovaného &
umučenéitno na. kříži.

Nelze však tvrdiffi, že by způsob ten byl
nejlepší, poněvadž není pravdě podobna, že by
nám J ežiš Kristus všude avždy příbomanbyl.
v nejsvětějšim člověčenstvř svém_„jak děje se
zejména při sv. řiiimání.

Druhý způanlí)1kterýž více jistoty akytá,
jest, abychom si zrakem viry představili Boha
všudy přicomného, jak každý krok náš sle—
duje, myšlěuky naše i skutky zknuméb & pe
zomje. Což na, tom, že- nelze nám ho vitlěti
očima. tělesnýma? Či vidime vzduch? anebo
nevěřime, že nás všude obklič'uje? Boha ne
vidíme, ale vím svatá. jistoty nám dodává.,
že jest. nám všude přítomen.

[Sw—.Alfons, Nav Kristem.)

llbotné udat-hunti

„g, Ježíši, kterým jsem zhi-dai; Bože, jehož'- * jsem ztratil, odpustiž mi! .
(Sv. Alfons. Lanka !: Jeá.Kr.)
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22. Sv. Korduly
Ba: Bahn nflu nalézti pravého pokoje.

(SV. Alfons Cvičba ve ctnostech).

ýkon, kterým lze si představiti Boha,
' jakožto bytost všude přítomnou, jež

všecko vidi, vše zkoumá & v níž všichni ži
jome, nepůsobí žádných obtíží. Footaňijedině
zbuzoni viry slovy: Bože můj1 věřím pevně,
žes mi tuto přítomen! K tomuto vyznání
vir snadno přidáme některé: výkony 151.5qur
odšanootí do vůle Boží, dobrého “úmyslu &
jiné ještě. _

Třetí způsob, jak bychom sobě živě Boha,
řoóstavili, jest, připomínáme-lí si Ho koš—
ým tvorem Jeho, vším, cokoli pro nás byl

atvořil. Okem věřícím pomatujmo na Noi,
vidouoo Jej ve vodě, která. nás napáiia činí,
v ohni, jenž nás zahřívá, ve slunci.. které nás
osvěouja v pokrmech, jimiž ae posilujeme,
v oděvu, který nás kryje, &.ve všech jiných
“věcechkužitku našemu stvořenýoh. Kvetoucí
sad, rozkošný kvítek probouzej \: nás upomínku,
že paprskem jsou new—jalová krásy Stvoři
telovy. Člověk bohumilý, osvícený, pamatuj
nás, že od Boha. nadán byl vznešenýmí vlast
nostmi; Iihozná hudba„ lahodné, vůně a.
sladká chut uč nás, že tím vším nás Bůh
povzbuzuje, abychom po radostech rajských
zatoužili. Zvykejme tudiž spatřovati ve všech
věcech jen Boha samého, o. zbuzujme diky
v srdci svém za to, že na. nás Bůh od věč
nosti pamaboval a tolik krásných tvorů pro
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nás učinil. Vo tvarech uč se milovaziSbvoř—í
tele, volá sv. Augustin, abys naoddal so
tvorům na. Boha zapomínaje.

(Sv. Alfons-. Nov. lít-ist.)lm mnm.
!“

["]kůň, a Ježíši, aby srdce mé, „jež tak
d .v bídně zbavilo se lásky Tvé. již ničeho
si nežádalo a Tobe jen milovala.

(Sv. Alfons. Tammi)

Dne 23.
Sv. Sovoriua.

Kdo jen : "vařil-édálky při modlitbě : Bohem minová
neubrání se rozmiitwti.

(Sv. Alfons. Nev. Krist)

tvrtý, nejdokonaloiši způsob, jak by
chom si přítomnost. Bazi živě předsta

vili. zakládá se v ustavioném povoz-ování
Boha v nás aamých. Netřeba., abychom hlo
dojioe Boha. vystupovali až do výšin nebo
skýoh, neboť v sobě jej naleznom. Svatá.
Terezie pravila kdysi: Nevědělajsem, cojost
pravá, modlitba, až Bůh sám modlitvi se mne
naučil; kdykoli jsem se v sebe pohřižila,
bylo mi těšiti se velikému prospěchu Aby
chom tohoto stupně modlitby dospěli, uva—
žujme, že Bůh v nás jinak jest přítomennež
ve tvorstvu jiném V nás sídlí jako ve chrá
mu noh obydlí svém: „Nevíte-li, že chrám
Boží jste, a. že Duch Boží přebývá ve vás ?“
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tém se sv. apoštol Pavel. (1. Kor. 3, w.)
Prom di také Spasitel náš, že s 00th i
Duchem svatým vchází do duše, která. Jej
miluje, nikoli jen na. okamžik, ale aby trvá
příbytek v ní zvolil & vždycky u ní zůsta_.

Králové tohoto světa. maji paláce- veliké,
leč ? nich vuli Bůbě jen některé komnaty,
ve kte-rých přebývají; Bůh všude jasu. pří
tomnosti Jeho na lněua jsou nebesa i země,
zejména. však pře ývá. v dušicb naších kte—
réž za. příbytek si volí a jako, v utěšeném
sadu rád v nich se zdržuje. O, snažme se
tudíž často připomínaci si nevystihlou veleb
nosť Boží, abychom Vyznávali nícotu svůu a.
zároveň s důvěrou obraceli se kn přítomnému.
Veliteli, děkujice za milosti Jeho, radujice
se z velikosti Jeho & prosice Jej za osvícení
ve všelikých ,hybncsbach života.. To “Vše
konejme v main—ě, ůtěše., že nejvyšší Dobro
v sobě samých nalézáme, beze vši bázně, že
by né.—:kdo & přítomnost Jeho oloupiti mohl,
anebo že by samo nás opustilo, dokud dobro
volně se Ho naodřekneme.

(Sv. Alfou Tamtéž-“J

mmm vdechnutí.

,s; Srdce Ježíšovo, dej, af. dnešní den jean» . mi dnem pravého obrácení!
- (Sv. Minus. Příprava k smrti.)
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Dne 24. SV. Rafaela.

cvičením se ve přitomnosti Boží získali tobě mt! nej
váxší zásluhy.

(Sv. Alfons Nov. Kr.)

* 'm jistě, že duše, které v nitru svém
. jako v malém nebi dovedou aobrati

mysl ]: blízkému obcování s Bohem, který
v nich sídlí, nejlepši cestou kráčejí & brzy
daleko doapějí, vyznává. svatá. Terezie. Svatý“
Jindřich Suza oddal se cvičení tomu tak.poě
livě, že cokoli činil, ustavičně ve řitomnosti
Boží činil a neustále něžnými \? achy lásky
s Bohem svým obcoval. Svatá. Gertruda. do
spěla. ustavičného vědomi přitomnosti Boží
tak, že sám Spasitel mluvě kdysi Lu svaté
Meohtildě vyznal () ni: Milovaná duše to
neztrácí nikdy vědomi přítomností mě, ve
všem chtíc platiti jen vůli mou a rozmnožo
vati mou čest

Na. otázku.. kolikrát aai denně iest. nám
připomínatí si přítomnost Boží, odpovídám
se sv. Bernardem: každého okamžiku. Nemít
okamžiku "v životě našem, kd bychom ne
přijímali dobrobrodjni z rukou „ospodinových
& proto nebndiž. také okamžiku, kdy bychom
neměli Mu děkovati & na. přitomnwf, Jeho
pamatovati. „Choď přede mnou & budiž do
konalým“, na. aminů Bůh Abrahama v I. kn.
Moji. 17, 1. odobně i Tobiáš děl ku synu
svému; „Po všecky dny života. svého v pa
mětí měj Boha.“ Když tázal se sv. Dositheus
učitele svého I)-'.'n'0tlusa.rco by činiti měl, aby

i *_a
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'dospělsvatosti, odpovědělmu tento: Pamětliv
buď přitúmnosti Boží!

(Sv. Alfou Tamiya)

Emmě Moohwa.

wavrhuj 11mmqJežíši můj, kterýž iai slí—
bil, že zavitáš k duši po Tobě toužící!

(lv Alfons. Tamtam

Dne 25 Sv. Kryšpína.

Boha máclje. ztrát“ všechno.
(SY. Alf/(má. Cwčbn ve “neumel-„]

wenn;— sluha.Boží P. Josefánehieta, kterýž k veliké dokonaioati přišel, cviče
se ustavičně ve přitomnosti Božíý praví, že
nic nás jí nezbaví než vlastní lenost & ne
dbalost. Proto napomíná prorok Micheáš,
abychom pečlivě chodili před obličejem Bo—
žím, poněvadž tim spasení své pojit—fámaa vůli
Boží naplníme

Duchovní učitel vravi, že možná častem
opomenouti rogjimavnu modlitbu, ku př. 1:čas
nemocí nebo důležité práce, nikdy Však že
nesmíme zanedbati cvičeni as ve přitomnosti
Boží, nýbrž bez uatáni pěstovati je pomocí
čistého úmyslu :; zbožných výkonů,.

K tomuto cvičení se třeba. předevšim
výkonů vůle.. Nutno arci pamatovati, že jediné
svatí v nebasicb dospěli k dnkonnlé síle du—
cha, aby dle—li? ustavičněm vědomi přítomno

,_-q—„=
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ati Boží, čehož nám na. zemi dokonale nikdy
dosíci nelze. Pokud však to učiniti možná,

Efičiňujmo se, seč sily stačí, ale nikoli úzosblivě & nepokojně nebo s přílišným na.
máhůním ducha. nýbrž klidně a. prostě.
Můžeme tak činiti předně pozdvižeoim srdce
k Bohu ve krátkých ale vře—lýchmodlitbách
střelných & ve zbuzování lásky & vděku.
Modliteb těchto užívati 1m všude, při každé
práci. při stole, při zábavě. Výkony těmito
projevujemo Bohu touhu svou, žádost, lásku,
oddanost, obětováni sebe? odříkání se, vděk,
pmsbyn pokoru & důvěru. Které zaměstnání
mohlo by nám brániti ve promáčení krati—
čkých myšlének city naše Bohutlumočícich?
Svaři otcové vsLioe dbali krátkých modliteb
střelných, kteréž lépe uvedou nás ve pří
tomnost Boží než modlitby dlouhé.

(SV. Alfons. Nev. Kr.)

lm mmm.
% Tebe jediného důvěřuji,Bože můj!

(Sv. Alfons. Tamtéž).

Dne 26. Sv. Evarista.

Cobalt“ přichází nám- :. minor.: Božích, buďsí štěstí burani
protivnstaí, všechno dobré jen a. .h: prospěch našemu

slonů.
(Sv. Alfons. Nev. Erin.).

osněcui se čas!; mi modlitbami střelnými,
učí sv. Jan latoůstý, & tak zaviráš
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bráoy srdce sveho řed pokušiuelem. V ně
kterých hodinách enuioh buďme více než
jindy pamětlívi modlitbou přítomnosti Boží.
1. Z jitra, procitnuvše, memež ihned: Věřím,
Bože můj, ze Jeí všude přítomen, kamkoli
dues vejdn. Budiž všude ochráncem mým, a..
nedej, abych před tváři Tvou zhřešil. ?. Když
počínáme modlitbu roejimavou i ústní. Roz
tržitá modlitba svědčit že modlící se nezbudíl
řádným způsobem vím ve přítomnost Boží.
di kaz-dino! Uemoiolo. & Při každém pof
hašení ]; netr'pělivoeti, tue-čistotě,ku př. když
trápí nás neeneeibeluá bolest, když nás někdo
těžce urazil, nebo když umně bylo nám &—
zřiti předmět pohoršlivý. Tu pomáhejme sobě
rychlou vzpomínkou na. Boha. přítomného,
kterýž. nás vidi & pomáhá,. Při nesnadnému
výkonu ctnosti obu-atmo k Bohu mysl svou,
volejice s nábožnou Juďitou o pomoc a. sílu
Hospodinova. A zejiebé, že nás neopustí, ale
pomůže, abychom jako ona. hrdinně obstáli.

(Sv. Alfons. Tomu-%.)

Hill-ohléMachura“

Gokou činím a. trpím, děj se pro Tebe& z lásky !: Tobě.
(Sv. Alfons. Tamtéž).

Dne 27. Sv. Sabiny.

Blaženost!dni: na zemi zařídím milování Boha a jinač
Jeho přítomností.

(Sv- Alfons. Nev. Kr.)



—144171—1

— 4—11) —

Šín? způsob, „jak bychom si výkonemVůle připomínali přitomnosf. Boží ieat,
když při sebe obtížnější nebo namáhavá rávci,
čaatěji budime úmysl, že jen z lásky k ohu_
ji konáním. Začínaja tudiž. prá/ci, lm stolu jih.
k zábavě nebo na. odpočinek, roi pnkaždé:
Nikoli ku své zálibě, ale :: poslušnosti k
Tobě, Bože. můj. Při práci pak častěji obno
vujme úmysl svůj: Bože múi, ku 'Dvě cti &
slávě! Tímto způsobem za,-chováš si zahadne.
beze všeho namáhání duusfhuMustavičně vědomí
přítomnosti Boží. neboť, iiž pouhá. žáden—f.Bohu
se libit-,i, iest. milou upominlmu na. přítomnost
Jeho. Rovněž připomínajmo si Boha. slyšice
hodiny bití, při každém pohledu na kříž a. při
vycházení zdomu. Pozorujíce přílišnou achá
blosf ducha. po namáhavé, dlouhé práci, snažíme
se zjadnani sobě okamžik, v němž bychom před
oltářamnebo ve světnici své oddali ae přitomno
sti Boží. Život svatých v nebi jest.usnaviůným
patřenim na.Boha. a.láskujeho, &proto Soudim,
že i největší štěstí duše na zemi záleží v
milování Boha. a, v patřeni na Něi; nesl.-zeť
arci vidět—iJej zde tváři \'tvář jako na nebi,
nýbrž aspoň zrakem víry ve přitnmnosňjeho.
Tímto obcovánim dospějeduše nejhlubší úcty,
důvěry a. lásky k Bohu, největšímu dobru.

(Sv. 411150115.'l'nmtúžJ

Nihat-Al!cmm.
“' ože můj, děkuji Ti za všecky milosti,

které Jsi mi. udělil &.prosim, abys mi
přispěl ku pomoci! (Sv. Alfons. Tumtéí)
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o 23. Sv. Šimona a ludy.

úm' mmm 1m 'a pro životduchovníneméněpo—
tře na ne:" modlitba.

(Sv. Alfons. Rev. lil—ist.)

? odle výroku sv. Athanasia není sluhy_, Božího. kterýž by nebyl oddán četbě
duchavní. 1Michal zakladatelé řádu doporučo
vali vřele četbu všem žákům sVým. Sv. Bene
dikt předpisuje, ab ' každý mnich jeho denně
čítal, dva bratři ze řádu aby přihlíželi, zdali
všickni zákon ten plní, nedbalý pak aby
byl potrestán. Jak škonllivo jest čtení knih
š abných, právě tak užitečna. jest četba. d'a—
o ovni knihy dobré. Přemnozi hříšníci to
liko četbou obrátili. se v kající křesťauy„
kdežto četba špatná přečasto byla. příčinou
zkázy mládeže. Učaný spisovatel praví, že
první příčinou Btále se zmáhajiei nevěry jest.
všeobecná záplava špatného čtení, kteréž one
vřelo brány nemravnocsoi. Jed knih špatných
pmniká brzy duší, zabemňuje rozum, kazi
srdce a konečně ničí celuu duši. Nemáť ďábel
lepšího prostředku, aby duši nevinnou zkazil
než nemravnou četbu. Za to však tim hojnější
'esb požehnání spočívající na četbě duchovní.

uše plná dojmů aobmzů nábožných. mající
předzrakem zásady učitelů církevních ukrás
né příklady ze života světců, nalézá. při m0
dlítbé i mimo modlitbu jen svaté myšlénl-zy,
iež stále úžeji s Bohem ji spojuií. Duchovní

24
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četbou hledejte pakt-m wůi :. okuete ho, roz—
jimuvou modlitbou pak poživejme ho.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

albumi— vxdemhnnti.

"“ Pěkuii Ti, Bože můj, žes tolikerou udělil
mi pomoc & osvícení, abych se posvětíti

mohl a vždy úžeji s Tebou se spojoval,
(Sv. Alfons. Tamtéž)

Dn“ 29- Sv. Narcisa.

Četbou duchovní poznáváme skvrny duše své :: učíme se
i: či.—15h

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

31.1%, kteráž duchovní četbou plní myslsvouseatými myšlenkami, dosahuje zna
čné síly, aby odolala. všemu pokušení. Svatý
Jeroným napomíná žákyni svou Salvinu:
„Nezanedbůvej četby duchovní: ona. jest ští
tem, o kterýž odrážejí se zlá. vnuknutí“ A
Demetríi radi týž světec: Na “místězrcadla.
užívej četby duchovní: ona objevi ti pramen
postavu duše tvé. „Medlíee se“ pravi na
jiném místě sv. Jeroným, „mluvíme e Bohem,
čteme—livšak, mluví k nám Bůh.“ A po
dobně ievatý Ambrož tvrdí: Modlíce se,
mluvíme ]: Bohu. čtouce alyšime Jej. Svatý
Augustin nazývá. dobré knihy dopisy lásky
Boží, ve kterých před nebezpečenstvim ve
mie1 cestu spasení značí, k trpělivosti vy
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351%., oavěoujo & k lásce zve. Proto ohběie
speaiti duší svou & lásk Boží dospěti, čí
oojž pilně \: Jeho dopisec Sv. Augustin vě
zel, ink známo, v tomteoh námživosti &.
nepravosti, ale četba. listů av. Pavla osvitila.
mysl jeho, že opustiv dráhu tamnosti, jal
se žití život světoo. Podobně i sv. Ignát jsa.
ještě vojínem a. raněn. ? bitvě, ujal se :: dlou—
hé chvile knihy, jež obsahovala životy ava
býoh. Odloživ ji, poznal cenu života du
chomiho & stal se zakladatelem na Výsost
zasloužilého řádu Ježíšova. Svěmům těm &
jiným ještě neačetným nebyla však četba,
duchovní jen počátkem života. svatého, pěsto—
vali ii pilně i později, aby \: dokonalosti
setrvali & pokračovali. Proto živ duši svou
četbou svatou, napominá sv &. umim.

(Sv. ns. Tamtéž,)

“hutné. vdechnutí.
“ rdce nové utvoř ve mně, Bože můj, abych

0 jen Tobě libit-i se obtěl!
(Sv- Alfons. Tamtéš.)

Dne 30. Sv. Hal—cola.

Kdo čteš, “Milíč jen &: foam, abys vídychňaoať won
opakuji:.

(Sw. Alfons. Nev- Kr.)

Qué-li užitek mini z četby duchovni," ti zdlouha &.uvažui. Nedobře činí, kdo
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z pouhé vědyohtivosti obsahy knih pohlcují,
aby mnoho přečnlí &.zvědavost. svou ukojili.
Četba taková. jest časem ztraceným, praví
watý Řehoř, který přísně káral lékaře The—
odora za. příčinou přiliš spěšného &. tudíž
neprospěšného čtení pisma svatého Chceme
1i, aby byl pokrm tělu našemus pros ěchem,
třeba jej rozžv'ůeti, nikoli však tuti
kusech. A po ohně sluší vésti si při čet ě
duohomí. Třeba rozjímati, přemýšlení o tom,
čeho jsme z knihy zvěděli. Cim více nás věta.
některá. dojímá, tim častěji onip'řemýšlejme.
Zalibíla—lise nám zvláště některá. zásada ve
knize vyslovena nebo ctnost světoova., vy
čkejme někud & delším čtení zn, 3. zeletme
-; nebi ikem. Modlitba přerušuj čtení, pra
vi sv. Bernard. Toť pravý způsob včel, kteréž
neodlétaji &kviůka., dokud všecko. sladkost je
ho nevyssůly.

A proto nechť přečteme snad jediný
řádek z knihy, kterou jsme přinesli nechť.
uplynul čas ku čtení určený tim, že roejimali
jsme o slovech přečtených; iediná. věta ta.
ková časem více působí. než celý list. Ku
konci četby rez omeň ne na. jednotlivé body,
které tě zejmena vábíly & hleď, abys je
duši zachoval, jako si květinku odnášíš, od—
cházeje ze zahrady.

(Sv. Alfons. Tamen)

Niboine udechnntzl.

goa nemohu již býti nevděčným.lásceTvé, Ježíši můi ! (Sv. Alfons. Tamtéž;,
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Dne 31. Sv. Volfganga

0 už bMtMNÉ kdy :: ležím o sanwtč hnutí můžeme.
(SV. Alfons. Rozjim. vánoční.)

.' ažíš vyvolíl si při svém naroumi chlév
' " behlémský za pokoji-]: & modlítebnící.

Nechtěl ao narodili v hlučněm městě, nýbrž
\? pusté, osamělé jeskyni, aby milovati nás
naučil samotu &mlčení. Mlčky leží Pán Ježiš
v jeslích, mlčky pozoruji & velebí J e_jJosef
a. Maria.

Sestře Markétě : nqisv. Svátosti oltářní
ze řádu bosých Karmelit-.sk, která. sluje ne
věstou J ažíšovon,zjevil kdysiBůh, že všecko ve
chlévě betlémakěm dělo se mlčky, nevyjímaje
ani návštěvu ast ani klanění se mudrců.
Šťasten zajistí k o vposvátné samotě u jes
liček &:Ježíšem, Marii aJosafem zábavu na—
lezá.. Krátce jen prodloli tu pastýři, & hle,
srdce iejich v lanula. láskouk Bohu &ničeho
již si nepřeji, oč chváliti Boha. ó, šťastná.
duše, kteráž uchyluje ae do tišiny betlémské,
aby roziimala o milosrdenství &lásce, j až Bůh
nám projevil. V ammoběmluví k nám dítko
Boží, mluvi k srdci našemu, vyzývajic nás k
milování Boha. Fazorujmež hož—akehopoustev
níka ve chladné jeskyni, kde není olmě, aby
ohřál údy ové, kde jesle jsou mu kolébkou &
trochu slámy poduškou! Zdaž možná neza
lkati při myšlénee, že to Bůh sám, který za
nás všecko obětoval? O, řablahá poustevna
bealémská., blahý úkryt tluče milujici! Pros

_.

_.chi—_.:'lj'ln
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tudiž Ježíše duše milá., pros aby 1tebe přijal_
1? samotu svou Přebývej tu a. ntDpGHštěj
svatého mista.!

Šťastná samota., kde důvěrně s miláčky
svými rozmlouvá. Hosmdiu: kde není jim
pan-omi m nýbrž přítelem, bratrem, vyvo—
lemem ká té blaženpostl, 15:15?v samotě dliti
můžeme B Ježíšem v chlévě betlémskům

(Sv. Alfons. Tanita.)

Nábožné r&dechnuti.

&“ Ježíši můj, nezhrdei přitomnosti mou vsamntě své! Nezasluhuii arci, abys mne
přiia1,leč eco slyším jak laskavě mne k
sobě zve-š. PVšeclm opustim, abych celý život
u Tebe prodlel.

(Sv. Alfou. Tamtém

_*—
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Eldo vinonný modlitbě, | mvimý mámu apoštolu

Tadaši.

„Pověděl pak jim i podobenatvi, že potí—obijest
vždycky semodlitianenstávatiř (Ua?.Lnk.18. l.)

iz, jak ráno něžné kvíti
čile otvírá sta—újkvět,
aby ssúlo nové žití,
jež mu skýtá rosy med.
Nuž — w nerozumné kvítků
núalednj též srdce tvé, —
otevř—kalich jako dítko
? nábožná maďfííbe' své!
Na. nebi, hle, poklad svatý
pro tebe jest uschovún,
k němu modlitba Hit,: zla—tý,—
pros — a, on ti bude dán.

Dna 1. Všech Svatých.
Nebeť člověka, aby sám » Marubispasení, jdičošpřdl
si Bila, aby vše, co má u a milí Máří, jadt'ná příxpádm

mílottí Jeho obdržel.
(Bv. Albus. Modlitba hlavní prostř. kdoaašeni spisy.)

25
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& neni & zřetelně. čteme v pismě Matem:„Modlete se bez přestání“ (I. k Thessal.
& U)) Slova tato: „modlete se“ naznačují
podle babeslovoů potřebu modlitby. Bez při
spění milostí nelze nám clobrého konati. Sv.
Augustin připomíná. že neřekl Pán Ježíš:
„Beze mne nelze vám ničeho „dokonobí“.“
nýbrž „konat-„P,jakoby říci chtěl, že bez mi
losti ani začití nemůžeme v dobrém. Ano
sv. apoštol dí, že sami ze sebe ení mysliti
na. dobré nedovedeme; & nelze-ii nám na
dobré myslití, jak mohli bychom si ho žádná?
Na mnohých mistech dočítáme reo v písmě
svatém potvrzeni pravdy této „Člověk vyko
ná, jen tolik dobra,“ dl av. Lev, „mnoho-li
Bůh přispěje mu milostí svem“ Toto přispění
však propůjčuje Bůh \: prozřetelností své
obyčejnějen prosíoímu. Poněvadž tedy jednak
bez přispění mílcmtí nelze nám dobra konaní
u. poněvadž za druhé Bůh obyčejně jen pro
síoimu přispění toto propůjčuje, jest. na. bile-—
dni, že nám k dosažení s ' yvěčně modlitby
nevyhnutelně jest potře i. Bohoslovci učí
? souhlasu se svatými obci, že modlitba. do
spělému nejen proto jest potřebná., že jest
“prostřeákem ke spasení nutným, čili jinými
slovy, že věřící) nechtějí-li si potřebných mi
losti modlitbou vy rosit-i, spasení věčného
dojíti nemohou. Sv. omůš dokazuje nutnost
modlit-by jak následuje: Chce-lí kdo spo.—mnu
býti jest mu bojovati &vítězíti; ——bez při
spění Božího nelze odOIotí pokušení; přiv
opční tohoto lze však dosíci jediné modlitbou;
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z toho jda, že bez modlitby není spasení.
Na iiném místě pravi týž svěbec: „Všecky
milosti, kterými Bůh od věčnosti nás ob
myslil, uvolufe se propůjčiti nám jen ku
prolbě naší. Sv. Řehoř sdih'. tuto myšlénku.

Nikoli proto gest nám prosibi., připomíná. sv.Tomáš, aby ůh snad poznal nouzi naši;
ale proto, abychOm sami doznali, jak navy
Imm—helměnám třeba k Bohu útočiště bráti,
i jak Bůh jediným jest dárce—111všeho dobra..
Jsmef., at zkrátka. dim, jen ubozí žebráci, un,
mající, leč co nám Bůh almužnou udělí. Mu—
dlibba zove se také potravou duše; nebot jako
tělu nelze býti bez potravy, tak mvněž duší
není života,bez modlitby, tvrdi sv.Aug-ustin.
. (Sv. Alfons. Tamtéž,)

MW ul.-ohnutí.
'f atronové moji oroduitež, abych jako vy

láskou zabořel k Bohu svému!
(Sv. Alfons. Tamtéž.)

Duo 2. Dušičak.

Poněvadž láska vždycky touží po spojení s předmět:-m
naovuným, byla duše Mariina ustavičně v modlitbě k Bohu

obráma a srdce jqi nádobou planu pobožnosti.
(Sv. Alfhns. Chvaly mu.)

' eno jeat., že 'en tenkrát očekávatí

smíme Eřimluvy iiatky Boží ? příčiněpmab našic !: Bohu, když snažíme se u—
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qtivatí ji věrně dle úmyslů církve av' té.
Úcta. tato dělí ee na. vnitřní azemější. eta
vnitřní zakládá ee v poznávání jejich ctnOStí,
ku kterémuž pan-známivede majímání života.
jejího. Poznávejiee, že matkou naší jest., a
jako matka.nás miluje, třeba také, aby isrdce
naše láskou dětinnou kni plála..thřm' tato
láeka jev—išse pak i zevně nábožným a. ucti
vým pozdravovánim.

Plno-lí srdce naše obdivu pro ctností
jeji, nebudeme zajisté váhati zdmvevati
ji přečastoslevy sudetskými: „Z ráves Maria
m1loetiplná, Pán :: tebou! “ Plno-lí srdce naše
Půdim ? příčině jejího důstqjenstvi, voláme
zajisté přečasbe se svatou Alžbětou ,pože
hnané. Jsi mezi ženami & požehnaný plati
živote. tvéhol“ Plno-lí srdce naše důvěry
v mateřskou lásku jeji, neustávejme vzývati
ji stále s církví svatou: „Svatá Maria, matka
Boží, pre-a za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti našií“ Neustivejme radostně pozdra.
vovati ji vznešeným hymuem: deávae krá.
lovnei litanii leretanskou, zpěvy marienskýmí
& modlitbou svatého růžence.

Zevně—jšíúcta marianská. učí nás: také

ne všemi ctiti obrazy Matky Boží; neboťkdo &ríi Pannu obi, jak nechil by obrazů,
kteréž znázorňují mu ctnosti & utrpení jeji;
vždyť. i vděčné dítě v úctě chová podebizny
svých rodičů. [ v tom záleží úcta. Marie
Panny, kdy nábožně & svaté trávíme dny
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osla—vějeji zasvěcené, bohoslužeb se pilně
účastnice &možnáili svaté svátosti přijímáme.

(Sv. Anima. Tama)

IM Mnou.
mg, ne mkvměná, Panna Maria.; plna j sous» . 1111nad, račiž mi také částečku jich do
přáti! Bůh sám učinil ae Synem tvým, aby
modlitba tvoje neodolatelně moci dosáhla, a
každého hříšníka spasila.

(5:7. Alfons—Tamat-]

D'“ 3—8V Huberta,

Modlitba jen nýpoh'fcbnějšizbraní proti útokůmmřífcle.
(Sv. Alfmm. Modl. hlav. prostř. spásy.)

mo se nemodlLjest ztracen, pravi sv.omáš, iujišňuje, že Adam jen proto
klesl, že ? pokušení ]: Bohu nevolal. Sv.
Gelatina domnívá ea totéž o Padlých andě
lích. Sv. Karel Borome'ský přlpomíná.v listu

astorálnim, že ze všem Pánem J ežíšam nám
úporně-“mých mi:-středků ]: dosažení spásy

ne přednější m sto zaujímá, modlitba. Tím
zvfúště rozeznatí chtěl Pán. církev svou od
rozličn ch sekt, že nazval ii domem mod
litby. omnívát se sv. Karel B., že jen modlit
bou oěínají, prospívají & k dokonalosti spěii
vše:: 3 ctnusti tak sice, že ve všelikých pochyb
nostmh, útocích & nebezpečenstvich jediná.

...A-.

"
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zbývá nám naděje: důvěrný pohled 1: nebo
sům, abychom modlitbou vy rosíli sobě 0
ohranyaútěchy. David králje inou znal zbraň
proti ůklodům nepřátel: nounavné, úpěnlivě
vzývání Boha o pomoc. Proto nepřestává.
volati: „Shlédui na mno, Eos odino , „ _ ,
smilui se nade mnou a. z bírYy vysvohoď
mne! Bez Tobe malomocen jmm & mimo
Tobe není mí pomooiE“

Pán dobře ví, praví sm Bernard, jak
volic-e udržuje v nás nutnost modlitby po—
koru i důvěru. Proto připouští na. nás útoky
nepřátel silnějších, abychom u milosrdenství
jeho sil k odporu potřebných hledali. Pozo
rnjmo zvláště, že 'on modlitbou lze nám
odolatí pokušonim nečisbobě. Strašlivým
nepřítolom jest. žádost těla, oslňujío mia, “že
zapomínáme na, dobré, předsevzetí, že pozbý
váma úcty ku pmvdám sv. víry své i bázně
před trestem Božím. Kdo v podobném oka
mžiku útočiště u Boha nehledí, jest ztracen!

Jedjnýwrosnředkom proti pokušeníjest.modlitba, t. 1' sv. hoř.
(Sv. Alíbns. Tamtéž.)

IHW vdechnutí

Nedej, &.Pane, abych Tě man, kdyžJsimne tolika mílosbmí byl obdařil. Dej,
af. raději mmm!

(Sv- Alfons. Tamtam)
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Dne 4. Sv.. Karla Bor.

l" Bou'mjediném jes! mim arci t-xýuafi dárce všelikých
milosti; mimo to však káže mám povinnotů abychom
maté za přímluvuprosili, určený pořádek zachováním
atd?—eučňoi Niši pomocí vyšších se dom-Mají, aby apa

um' došli.

Ii LST. Alfons. Maa-dl.prostř. |: do:. mísy).

$a je:-rtdovniano,ba užitečno ve svatýchprostřeďniky hladat-„i, abychom pro zá—
aluhy Ježíšovy dosáhli, čeho pro hříchy své
nejsme hodni, dokazuje nám církev sv.
v koncilu, tridentském Proč nebylo by do
voleno vzývání svatých & světí-c Božích,
kteříž již ve alávš jeho dll? Tim zajisté
neumenši ae sláva a. čest Bohu slušici. ——
Čeať jeho naopak uctěm'm svatých ještě se
množí. jako i na zemi uctíváním sluhů také
krále samého uctiváma Proč však — etáže
se snad někdo, - proč byla by nám teprve
vzývati svaté, kdy přeca íiž sami za všecky
orodujL kteří hodnými se toho prokázah.
K tomu odpovídá. sv. Tomáš: Nikdo není
hoden přimluvy svatých, teprve tenkrát
stává se-jím, když pokorně o pomoc jejich
byl žádal.

Zdaliž však přikázáno jest. svaté & při
mluvu vzývati?

„Každý člověk m'isté jest vinen se
modlítí,“ tvrdi svatý omáš, „UŠOŠ jenom
modlitbou lze nám docilití milosti ke spáse
potřebných.“ Na jiném místě tážesa, jsme-li
rovněž povinni svaté za. orodaváni proaiti?
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A. odpovídá: „Pořádek jakýž Bůh na. zemi
udržuje, hlásá. nám zřejmě, že nám ke spa.- —\
saní přímluvy svatých nevyhnutelně je třeba,
a sice proto, abychom jejich prostřednictvím
potřebných miloati obdrželi. Háda-li kdo

gamos ]ojích býti zbytečnou., odvolávaje sonevýslovné dobmtě boží &.dobrotivé vůli
Jeho, s jakxouž nás vyslyšeti chce, odpovídá
týž světec dále: „Nikoli z nedostatku do
broty, ale proto, aby určenému na zemi po
řádku dostál, přeje oi Bůh, abychom pomoci
svatých. Bo dovolovali, nebot od počátku
určil již, že k výkonům svým na. zemi
užívati bude prostřeďniků.

(Sv. Alfons. Tamtam

libo-iné vadu—Amati.

„$, Maria.! vypros mi milost, oh oh se: vždy k tobě utíkal. 0 av. Jose &, uděl
mi velikou důvěru v tvou moon-Duochranu.

(Sv. Alfons. Tama).

DunA 51— Sv. Emericha.

Vira naše nás uči, že mláftč modlitbou svoji ——jak
církev sauna dokamjc, — pomáhali můžem duším

:: očima
(Sm Alfono. Motu. hlav. prostř. ]: dol. opisy-.)

' _ _ ravdě podobna. ie,-st také domněnka. že
" i duše ? očistci nám orodovniky býti

mohou; nebot proč bychom nevěřili, že zle

UF—
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voje Bůh milým těmto duším svým naše
' modlitby, aby co nás crodovati mohly coby

tim mezi námi a jimi vzájemná. ěstovala.
co láska. &.modlitba. Chceme-li vša pomoci
duši v očistci dosíci, slnšuo zajisté, abychom
zprvu sami modlitbami & dobrými skutky
jim pomáhali. Ano rcemo přimo, že to i 
vinnocti jest každého křesťana; či u dá.
od nás láska, abychom pomáhali bližnímu,
seč sila naše jest? Jiste však také, že íduše
v očistci za bližní svoje počítáme. — Vira
naše nás učí, že zvláště modlitbou svoji, —
jak církev sama. skutkem dokazuje, — po
máhali můžemeduším vočistci; nevim tudíž.
jak možno ještě ospmvodíniti toho, kdož ani
krátkou modlitbou nedbá přispěli duším u
bohých bratří. Nccitimc-li hlasu povinnosti
v srdci, učiňme tak kopou, abychom se za.
líbilí Spositoli svému, pomáhajioc vyvoleným
srdce jeho !! brzkému 3 Nim so spojení. P&
matujmo, že odobnýmí výkony křesťanské
lásky lze si lekati přomnohé zásluhy, jakož
i že duše vysvobozonýoh v radosti sve ne
zapomínají na. vděčnost kpozomčonům, kteří
k blaženosti věčné jim pomohli. Sv. Augu
stín dokládá, že kdo na. světě nejoice bahn
milým duším v očistci řispival, sám kdysi
řízením Božím hojnějšl pomoci na onom
světě obdrží. Ýydatnou pomoci duším ? o
čistci josu také mše sv. Proto obcujme ji
za ně. řkouco Bohu Obcí: „Otče věčný, obě
tují Ti tělo a krev Pána. našeho Ježíše
Eliota. i všecka utrpení, která v životě svém
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i při anu-ti na. se vzal. Obětuíi Ti všecky
záaluhy tohoto utrpení a prosím, abys pro
ně sleoval se nad dušemi v očisnci, zvláště..... “

Chceme—li výborný skutek lásky vyko—
nati, poroučejme Bohu zároveň i všecky
duše umimjicích.

(Sv. Alfons. Tuna—ž.)

Núbohř Vidu-hnuti.

Říší by Tě všichni Lidémilovali, iak zaslnhuiaa Spasiteli můj!
(Sv. Alfons. Tamtam

Dne 6. Sv. Leonarda op.

Cim více raduje se Bůh., když v modlitbě !: Nám-u mlá
me, tím větší neHbosťjwi, medbáváme-H modlitby

(SV- Alfons. Mod). hl. praistř. ]: dos. spásy.)

Ěehké má.Bůh zalíbení v modlitběnaši,nebot dle slov sv. Hilm'ia nařídil an
dělům svým, aby nezměněnu donášeli ji ke
trůnu jeho. Zobrazuiet se mám zvláště v ta
iemném &' u kadidla1 kterýž před zrnkoma
sv. Jana \ nebesům staupal & kterýž pak
andělé Bohu podávali. Abychom se však
ještě lépe přesvědčili, jak mocha. jest mod
litba., třeba jen vzpomenontí nesčíslných
slibů Božích, kterých ve Starém i Novém
Zákoně se dočítúma. Bůh přeje si naši bla.
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žonoat, přeje si však také k našemu prospě—
chu, abychom stálým bojem si ji vydobyli.
Modlitba jest všemoona, raví Thoodoret;
modlitbou všeho dokážeš- v. Bonaventura
ujišťuje, že modlltbou docházimo milosti, &
bychom dobré činili & zlé-ho se varovali. _
Podle sv. Vavřince Just. stavíme sí modlit
bOu věž, která bude nám ochranou proti
střolbě &.útokům nepřátel. Moonyjsou brány

pekelně, ale mocnšiší ještě modlitba, praví
právem sv. Borna , nebot modlitbou ziadnává. si duše Přiapění Boží, kteréž čin ji
silnou nada všeoky tvory. I sám David těší
se ve všelíké trampotě jistotou pomoci Boží.
—- Podla slov sv. Jana Zlatoůstáho konečně
jest modlitba. zbraní, hájící nás proti úto
kům nepřítele &. mysli nám dodávající vo
všaliké strasti.

Čím více však raduje se Bůh; když
v modlitbě k Němu voláme, tím větší nali
bosů jevi, oanedbáváme—lí modlitby. Zajisté,
že :: nověrnosti vinil by král vůdce svéhcu
kdyby tento nepřátoly sevřen jsa pomoci
jeho se nedovolával; —. rovněž: i Bůh ne
věrným zove toho, kdož ? pokušenich po
mocníka ? Něm nehledá; čekát jen, aby-—
chom za. pomoc prosili, načež ji hojně udílí.
Prorok Isaiáš praví, že uvážíme Boha., zhr—
dámo-li nabízeným nám Jeho miloutmi.

(Sv. Alfou Tamní-ž.)
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chnhé Manhunt.

gosti již isem Tě urážel; od této chvílejen milovati Tě bude duše má!
(81. Alfons. Líska. ]: Ja. Kristu.)

Dna 7' Sv. Engelberta.

Modlete se, madlefe se bc.-„ustání, dékngiíccBohu, £.: slíbil
mím všecko učiniti, ačkoli jaj prositi buchu.
. Alfons.. Modlitba hlav. prani-. k dos. spásy.)

jednom místě volá.ústy ro:-oka.Iaidša:
Po'ďta? „& budou-Ii hřígímvé vaši jako

šarlat, Jako snih zběleni budou & budou-Ii
červeni jako čawec, íako vína. bili hadam“
(1. IS.) Což však jest modlitba? Sv. 011 so
stom sám odpovídá. 1: otázoo této: Modhtba
jest kotvou spásy pro všecky v nebezpečí
lbénajíoí &tonoucí; nezměrným pokladem bo
hatství pro chudého; účínlivým lékem pro
nemocného, & zdravému prostředkem,. kterým
by sobě zdravi zachoval.

Jaké jest ovoce modlítb ? Síyšmo, co
taví sv. Vavřinec Just.: Mešitbou mírní se
něv Boží, nebot odpouští Pán hříšníka o

korně prosícímu; modlitbou možná dosíci vše o,
několi prosíme; modlitbou vitězimo nade
všemi lstiyými nepřátely; modlitba. krátce
měni člověka.

Tapeš—lisnad ve tmě? Pro-s Boha., a světla
ti udělí. Jsi anad sláb? Pros Boha., a síly
obdržíš. Odkud čerpali sily mučenioi, aby
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hrdinně odolali tyranům? Odkud, ne—li2 mod
litby? Modlitba činila. z nich hrdiny, že
muka i smrt. byla jim lohodou.

Modlici se nohřeši, pravi sv.J an Zlatoústý,
odlučuje se od země s.povznášl se k nebesům,
začinaqe již. v tomto životě těšiti se vrouoimu
obcování &Bohem. Netažte se tudíž úzkostlivě:
„Ach, jsem-li jen zapsán v knize života;“
„damío-lj mi jen Bůh milosti, abych v dobrém
vybrval?“ Coplatno člověku, aby podobnými
otázkami se znepokojoval? Hleďte se zbavili
takových starosti, kteréž jen důvěry vám
odnímají & vlažnějšimi i linějšimí vás činí
na cestě spásy. Modlete se, modlobe se bez
notám', děkujioe Bohu, že slíbil vám všecko
učiniti, začkoli iej prositi budete; že hotov
jest áábi vám milosh k dobrému, vytrvalost,
spasení, zh-átka všo, vše.

(SV. Alí-nns— Tamtéž)WWII.
iš jsi mne k sobě připoutal, Ježíši můj;

. jak mohl bych se ještě odtrhnouti od Tebe?
(Sv. Alfons. Haka. k Jež. Kristu.)

Dn“ 3- Sv. Bohumíra b.

Všeho můžeme se odvaž-55:: milosti Boží, Eltron pokorně
platícími vždycky uděluje.

Alfou Modlitba hlav. prostř. I: do:. spásy.)

atmo Pán zajisté, bychomproti mocnýmopřibelům bojovali, věren však slibu
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svému nedopouští, aby útok b ] prudší, než
másti mohou (milostí jeho 0 porovaué) síly
naše. Věrou iool: Pán, pomá. aje bez mačkání,
jakmile jsme jej byli vzývsli; proto však
nelze se nám omluvili, když v pokušení pod
léhámo; jen naše tu vina, neboť jsme se ne
modlili.

„Modlítba“, pravi sv. Bernardín Sienský,
„jest věrným Blancem známým již u krále
nebeakého, sua ně zjednávási přístu do domu
jeho, ahorlivooti svou nutí milostivě o vládce,
ab nám v bídáoh &. v bojích potřebných
mí ootí udělil.“ Újíšťuje-Eísaíáš: „Vzmužte se,
příletu to a. ak mluvte! Nebo já. Hoopodiu
jsem ůh t "j, ujimajo tě za ruku tvou a.
řka. tobě: Neboj so, jů ti opomohuf'

sty Jeremiášovýmí výčitkou táže se nás
Spasitel: „Proč tedy řekl lid můj: Odstoupilí
jsme! Nopříjdemo více k Tobě! Zdali pushi
nou učiněn jsem Israoloví, anebo zemi po.
nimi?“ (2. Bl.)

Míníl tim zajisté Spasitel, že nikdy ne—
odpirá vyslyšení proseb, &utěšuje si do nedů
věry všaoh, již prosíti se bojí v domnění, že
by jich Bůh oslyšol.

Nemalou bylo by zajisté milostí. kdyby
nám Bůh jednou v měsíci dovolil, abychom
mu híd;r svoje projevovali. Světšti panovníci
udílojí slyšení jen několikráte v roce; Bůh
však jest. neustále hotov, aby nás vyslechl o.
rosbám našim vyhověl, praví sv. Jon Zlato
tý; & prosíme-li "ak se sluší, neodoházime

nikdy oslyšeui. 1) ve ještě, než skončilíjomeL A
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modlitbu, vys! šel nás Bůh. „Volali sprave
dliví, & Hospo in vyslyšel je; a. ze všech
zármutků vysvobodil je, nabo blízkojest těm,
kteří jsou nsouženěho amica,“ Žalm. 33. 18.
U:), praví David. 1 Mojžíš podobnou byl
myšlénkou prodchnut ike.: „Aniž jest jiný
národ tak veliký, kterýž by měl bohy ]: ao
bě blízké, jako Bůh náš řítomon jest viom
prolbům naším“ (V. 4. 75

(87. Miou Tomu-š.)

Nákotní- "dotahnou

': “ dekou oplýváš, Ježíši můj, a. přece tak
o malý počet jest těch, kteří Tě miluji.

(Sv. Mňms. Láska „kJeš. Er.)

Due % Sv. Theodora v.

Každá prosba & Bohu přivodí m daily drahocen
néjši než Celýnát.

(Sv. Alfons. Moďlit. hlav. prostř. !: do:. nohy.)

&% omámo n'čaho, avšak modlitbou zjednáváme si potřebného dobra. „Přistup—
mež tehdy s důvěrou k trůnu milooti, abychom
došli milosrdenství & nalezli milonů k pomocí
příhodné,“ di sv. & ošbol Páně v opištolo
k Žid. 4. 16. Poněvs. " však nooměrně mocný
jeat Pán & bohab, volá sv. Augustin, no
prosmo o věci malíohorné nýbrž velikých
si žádejmo. Byť i někdo o haléř-prooil krále
svého, urazil by jaj. Slibilt Pán, že proaioímu

T



..na..
těch milosti udělí, za které žádá., & proto
jakkoli bidni ísme & darů jeho nehodni,
žádáme věci vznešené v pevném přesvědčení,
že tam jen ctíme milosrdenatví jeho & vele
bime štědrost. Sv. Magdalena 55Puzzle ři
kávale, že pl.-osb;ro potřebně milosti veliké
oblibě se těší, tak že nám téměř za. ně
děkuíe; vždyť jimi skytáme mu příležitosti,
aby nás dary svými zahrnul &. touze své
zadost učinil.

Jistoíest, že žádáme—liBoha. za milosti.,
' vždy štědřeji nás obmysli, než se prositi

odvozujeme. Sv. apoštol Jakub, obtěje nám
ukázali, jak neskrbi Bůh ee statiky avými

y jako lidé, praví: Lide sebe bohatší1 bohaboí
, nější & štědřejši skytaji přece obyčejně al
, možno menší, než žádal si prosebnik, vždyt
“'; bohatství jejich sebe větší jest přece vyvá
* žita-Ino, & [čím více z hojnosti své udělili,

tím méně již jim zbývá.. Bůh však dává.
fl proeic'lmo; vždycky více, než zač byl žádal,

nebot nevyvážitelny jsou pokladny who, byl
i sebe více dal, vždy více ještě zbývá mu.
aby rozdal. „Ale vyslyšel Bůh & pozoroval
hlasu prosby má, volá.Devidř pěvec královský.
Požehnán buď Bůh, kterýž neodvrhl modlitby
má od sebe.“ (Žalm. 65. 19. so.) Proto ne—
změrna budiž důvěra naše & modlitba otevře
nám poklady nebeské. Pokladem jest sama
modlitba neboť poměrně :! _msbou naši ston
pá i štědroet dárcem. Kač & prosba. k Bohu
přivodí nám statky drahocenné—jšínež celý
svět. (Sv. Alfons. Titana.)

.,
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Mnohémangu.
ráli srdcí, i mého srdce budiž králem!

_0! přivábiž mne k Sobě cele, za to Té
(Sv. Alfou Láska ]: Jež. Kr.)

D““ 10 Sv. Ondřeje Avell. Přenašeni ostatků
sv. Ludmlly.

Šimán a rozja'mdnůn mažu—zimenuje „mam, moďďit- %
ňou však mbyuáma milostí &:p ání jich.

(87. Akuna. Modlit. hlav. prostř. ]: dos. spásy.) ]

Mnohé zbožné duše věnuji mnoho časučtení & rozjímání, málo však dbají mod- 1
litby; obě prve míněné. cvičení jsou nám
zajisté s velikým prospěchem. avšak mnohem
ieště prospěšnější jest nám dle slov sv. Au
gustina, modlit-ba. Co platan, abychom znali

povinnosti své, nešnlnice jich? Nejsme-li tim3611ještě treatuho ějšimi? Bychom i celou
duší oddáni byli čtení & rozjímání. poún—
nos-bem svým přece nedostojimo, no u—
li Boha, aby nám milosti svou pomth Sv.
Isidor připomíná, že nás zlý nepřítel nikdy
více netrápí m lénkami na starosti vezdejší,
Jako při mo 'thě. A proč asi? Poněvadž
dobře ví pokušitel, že modlitbou největších
milosti si dob váma Nejvýtrečněíšim ovocem
vnitřní modlit y iest úpěni ]: Bohu () setr
vání *? dobrém & o milosti ke spáse “Věčně
potřebně. Proto však zvláště jest vnit-iní4*———7.-—..„ff.—.—
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modlitba duším potřebna, že ji ? miloeti
Boží se udržuií, že, kdo v rozúmáni nez-:o—
béře mysli, aby k Bohu o pomoc & aetrvům'

| v dobrém úpěl, jindy asi sotva. tak učiní. Net-Úz
jimajíce nepoznáme mi jak nutno jest nám
milost Boží ; roziimáním však poznávám-asvoío
potřeby a nebezpečí i potřebu modlitby;
utíkáme se k modlitbě, a Bůh udílí nám
milosti &.spásy. Chceme-li účasť. míti v ží
votě milosti, neustávejme k Bohu volati o
pomoc, abychom smrti hříchu se vy,-střihů
a. ve maté jaho lásce prospívali. Panter Ro—
driguez vypravuje, jak kdysi sešli se staří
otcové, prví učitelé naši vživotě duchovním,
aby se radili, které as cvičeni duchovní by
lo by neinžitečněiši & věčné blaženosti nej
nutněiši; i soudili, že nejlapšim bylo by
časté opakování krátké modlitby Davidovy:
„Pane, ku pomoci mí přispěj !“

(SV. Alfons. Tamtéž.)

Inch!—W.
* lodni isi mne, Pane, když. jsem před To

a bou. prchal, o zajisté nemmitneš mne
nyní, kdy Tě hledám.

(Sv. Alfons. hmmm

Dne 11. Sv. Martina b.

: Všm daroval mi.-mBůh mihsť modlítčy, bychom mamca.
* se, hojných, ča. slabých přispění byli tři—“ash:"a tak

sva-tý :ákon J :achováoqiicc, velmoži až do smrti.
LST. Alfons. Modlit. hlav. prostř. ]; dns. spásy.)
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olše můj, pomoeiž mi! volejme z jitra.
při probuzení a. po celý den vždy na,

novo při všelikěm zaměstnáni duchovním či
světském, zvláště všakv době pokušení. Sva.
tý Bonaventura praví, že nezřídka krátkou
modlitbou spíše zasluhuj-eme si milosti Boží
než mnoha. 'ínýmí, dobrými skutk .

Sv. Am rošš učí, že rosioi zima. vy—
elyš'en bývá.již pokud mod “tha trvá, poněvadž
proeiti &. příjimati tu jedno jest. Abychom
stali se dokonalými, pravi ev. Bernard, třeba.
nám rozjímatí &.modliti se. Rozjímánim pr:—
zmiváme, čeho se nám nedostává, a. modlitbou
zjednávdmc si toho.

Boz modlitby jen těžko lze dojíti epe
seni; modlitba ale činí spasení snadno dosa—
žitelným. Gassion di, že staří otcové pilně
všecky věřící nabádal, aby krátkými aloe,
ale často Opakovanými modlitbami l: Bohu
se obraceli. A rota volá i sv..Berna.1-d:
Nepodceňujte mo 'tby podobné, nebot Bůh
sám velice si ji váži & udílí nám bud' co
jimi žádáme anebo věci ještě prospěšnější.
Uvažme přísně, že nemodhc-im se není omlu

šy, neboť. milonů modlitby dána. jest všem.edojdeme-li e aeeni, jen sobě vinu přiči
tejme, p—otoj né, že nedbali jsme modlitby.

(Sv. Alfons. Tammi)l'ihhiW
» rdy vyíde mi den, bych říci mohl: Je

íši můj, již Tebe neztratim!
(Bv. Alfons. Tammi)



»— 466 —

Dn“ 12' Sv. Martina p.

Prom důkfštou vlastnosti modlitby jest: a chom. mo—
dlili :: za abc, Mbnfprosicůnu slibuje B' spasení.

(Sv. Alfons. Modlibu hl. 13.k doo. spásy.)

ežiš Kristus slibuje nám vše, ačkoli
budeme prositi Boha. Otce ve jménu

Jeho, ač-li ovšem modlitba naša _otřobnýoh
vlastností'nopostrádů. Sv. Basilvy ládaio ulo
“vu.sv. Jakuba, pravi: Mnozí prosí, ulo prosbám
iojioh uodontává. se viry a. důvěry ano i
touhy po božské milosti; prosio statky, kte
rých jím není ku apasoni třeba anebo nemaji
vytrvalosti, & proto nojsou vysly-šení. Sv.
Tomáš určuje modlitbě otvorů potřebných
vlastností: poprvé, že třeba modliti se zvláště
za. s:.be, — podruhé, za věci ku spáse po
třebně, — po třoliuotivě. &po čtvrté vytrvale.
Prvou důležitou vlastnosti jest tudiž, aby
chom modlili ae Za. sebe. Nepochybuiemo
arci, že modlitbgr jiných hřišnikům velice
prospívaii, ano že i Bohu zvláště mily jsou,
vždyť Stěžuio si Piu sám do sluhů s 'ch,
kteří mu hříšníků v modlitbách naduporu ují.
En sv. Magdaleně z Pazzia pravil kdysi
Bůh: Hle„ doero má, jak duše mnohých křo
sťanů (ocitly se v rukou napřítelo; nevysvo
bodl-li jich moji vyvolení, zah nou jistě.
Těchto služeb lásky žádá ale Buš oejména.
od kněží &.ooob řeholních.

(Bv. Alfons. Tamtam
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Nthotné udal-„hnuti.

ežiši můj., polil—eli,abych konal modlitbyJlssvé vždycky, ja. nejpříjemnější jsou bož
skému Srdci Tvému!

(Bv. Alfons. Tanita.)

Dne 13 Sv. Stanislava.
Madlo si: o věci vezdejší nuapominej dodali.- jc—h' jich

třeba ku Maltu duše mé,

(Sv. Alfons. Modlit. hlav. prostř. ]: dos. spásy.)

Tuhá vlastnost modlitbě potřebná jest,
abychom prosili o věci ku spasení ne

v „ uhelné, neboť naslibu'e Bůh slyšení
modlitbám za věci časné, u spásevšuši ne
potřebné. Sv. Augustin vykládajo slib Páně
1?příčině modlitby pravi: ase-m prooiváme
o mílooti časně &. Bůh neučiní podle přání
našeho :. lásky knám &z milosrdenství, jako
lékař nehoví škodlivým choutkám nemocného.
Mnohý zajisté chud lea. uuemooen, neda ou
Štěl by se. chyb, ku kterým svádí jej ho i:
sbvi & zdravi. Proto od irů Bůh prosícimu,
zač prosí lm vlastni ško-gě. Proto ale nemy
sli nikdo, že by neprávem bylo modliti aa
aa, potřebné věci k životu, pokud se se spá
sou duše shodují. Svat' Tomáš uči, že dovo
leno iest., rozumnou ]: io ně míti. Škodlivou
byla by jen péče přílišná, kůerá by nás vedla
]: zanedbávání věci duchovních, ukuzujia nám
ve atarnstech svě-takých jedinouaneivětši po—

.JAA—a_

'“hr—"dh—
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vinnost. Proto prosico Boha. o věci vezdejší
nezapomínáme nikdy doďatí: třeba.-li "ich
pro blaho nše má, načež, nevyslyši-li ůh
proseb našich, Vězme :; jistotou, že jen z lá
sky tak činí, & že. by dary tyto duši naší
neproSpěly.

(Sv. Alfona. l'amtéáj

lm Wil.
"UŠO-že můj, budiž jedinou mou žádosti, je
.g? dinou myšlénkou, jedinou láskou!

(Sv. Antona Tamtam

Dne 14. Sv. Serapíona.

Pokušc—m'mneztrácíš milosti Boží, ale svolením o po
hrušní!

(Sv. Alfons. Mall. bl. prostř. & dos. spásy.)

Řádnou prosivámeBoba,aby nászbavilnebezpečného pokušení a. Bůh nás ne
slyší; dopouští, abychom déle ještě byli po
koušeni. I to zajisté jest nám s velikým
prospěchem. Neztráoimeů milostí Boží poku—
šenim, ani zlými myšlénkami, ale svolenňn
v pokušení. Pokušení samo stává. ae nám
mocnou páskou k dokonalosti a. spojení se
s Bohem, když jou modlitbou :. zapiránim
sebe moci jaho odolati se snažíme. Sv. Pavel
ůpěl ]; Bohu, aby jej zbavil pokušení pmtí
svaté čistotě, Bůh však odpověděl a. oštol'a,
že dosti mu josll;Tkdyž milost obdrže . Proto
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volejms v době pokušení: Pane,. zbaviž mne
bídy této, ač, bude-li mi s prospěchem, bys
mne ii zbavil; nex-li, popřel; mi Bily, abych
odolal!

Z výsledku pak doznáme, iak hluboce
pravdivý jest výrok sv. Bernarda, kterýž
di: Prosíme-li Boha o milost, uděluje nám
buď milonů žádané; nebo cosi proapěšnčjšího.
Časem zdá. se, jakoby Bůh dopouštěl na nás
bouře pokušení, aby k užitku našemu. zkusil,
zdaž osvědčíme se věrnými, & tenkrát zdává,
se nám, že nevšímá si proseb naších, kdežto
přece touhám dlí nám majblíže, slyší naša
prosby & sílí nás milosti svou.

(Sv. Alfons. Tamů)

lm Viliama..
ežiši dobrý, obrátiž zraky své na. bídu

Ho mou & miluj se nade mnou.
(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

Dne lb. Sv. Leopolda.

Pokoma, div-čna, vyu—valabudiž modlitba tvá.
(Sv. Alfons. Modl. hl. prostř. [: dos.. spásy.)

igif-elfí &čtvrtá vlastnost dobré modlitbyjsou uctivost & vytrvalost-. V activ—ústí
zahrnuta. 'est pokeru & důvěra; vytrvalomí
třeba až o hrobu Proto pokorně voleime
]: Hospodinu, důvěrně & vytrvale.
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Schází-li modlitbě pokora, zavrhuje ji
Bůh. Modlitba yšných, kteří plni jsou dů
věry ? sebe, ne es neproniká. Bůh opouští

je v bidáoh & From hynou bez milosti. Sámsv. Petr donna toho při smrti Spasitelově.
Sám. Pán zvěstoval mu, že všiokni učenioi
Jej o usti, ale Petr neunnávqie slabosti své,
nevol k nebesům o přispění. nýbrž důvěřuje
\? hodnotu svou tzn-dl, že, by všiokni Metra.
opustili, on toho neučiní. Spasitel oznamuje
mu, že právě on Mistra. evého zapře, leč
Petr nevěří & směle odmlouvá.. — A hle,
sotva ooitnuv se v domě velekněze, zapo—
míná. již, s. přísahou zapil-á. Pána svého.
Kdyby se byl ponizil &. (: milosrdenství
žádal, nebyl by ee hříchu dopustil. Svět.

náš Leeb podoben vysokému pohoří, kteréhlubo é yropastí tají. Na výšinách jeho nad

Biggest-m1 hříchu vznášime se my lidé, a. je' á. jen nit udržuje nás —- milost; pře—
trhne-li se nit, kácime se v hlonb t..j. vnej
děenějši zmatek. Bůh-li eám duši hříchu
nenohrůni, nestačí síle jeji a. klesne.

(Bv. Alfonm Tenten)

HW Multi. *

Ěevně si umiňqii,Božemůj, ževkežďémpokušení, ? každé nouzi k Tobě se
utoku.

(SY. Alfons. Nov. Krist,)
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Dne 16- Sv. Otmara.

Modlitba duše pakmó “erupci !: nebesům.
(Sv. Alfonš. Modl. hl. prostř. k dos. spisy.)

„9,5 cemež se sv. Augustín—3m, že všeliká
“ a věda. křesťana vrcholí vpoznáuí vlastni
nicot a. malomocnosti. Poznání tow uěi nás
modllbi se za silu proti pokušení, za. sílu ku
mpíránl sebe & knnůní dobra; a pak zajisté
mnoho dobrého vyknnáme, neboť pokorně
prosiciho Bůh neoslyši. Modlitba, duše pokor
né swupá k nebesům, proniká. až ku trůnu
Nejvyššího & neodchází nikdy nevyslyšena..
Nezhrdáť Bůh srdcem, které se okařilo, být

bylo i zločinš zprzněuol Spanha? sám pravilkdysi svaté ateřině Barmanské: Vůz, duem
má, že kdo vytrvá. v pokorném úpění o mi
lost, všemi ctnostmi bude ozdoben.

Prosím stále, :. pracujice & Při ěnim
Božím, dq'deme jiabě cíle, nebot negvře ejšim
přáním Bo ajast naše věčná blaženost. Prosme,
aby nás. Bůh zbavil náklonnosti ku věcem

Eomemak m; neboť. v nich rodí se jen nepoo' & ža . Jen v úplném odevzdání se Bubu
na. ezů. duše naše klid; odevzdali se ale. Bohu
úplně podaří se ji jen modlitbou. Prosme jen
ovůli BOŽÍ, neboť ve spojení 1:fůlanaší avůlí
Jehozáleži všeliká.svatost &dokonalost lásky.
Prosma o mysl statečnou, abychom sebe za.
přiti dovedli, nepřítele přemohli & všelíká.
trápení trpělivě snesli. Prosme, aby Bůh
zranil srdce naš-e láskou svou svatou, aby ve
všeliké náklonnosti své jen libosti jeho dbala.

26
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Všech těchto milostí dosáhneme jen modlit
bou; modlioe se pokorně, důvěrně avytrvale,
dosáhneme všeho.

(Sv. Alfou. Tamtěšj

litai-6mu.
1,3, svěhiž mne, Bože můj, abych pnznal:— .. m'aotu věci pozemských a jediné pravé
do . hledal, Tebe suma:..

(Sv. Alfons. New. Kr.)

* Dne 17. Sv. Řehoře divotv.

V příčině darů dmohovm'cňnečiní Bůh podaní-agi- ne sli

becb mých, aproto vysývá sv. Augustus,.webem ::pevné" na vyslyšení o ne' pro ' i.
(BY. Alfons. hladí. hl. prostř. ]: nos. spi—ly.)

© veliká.zajisté jest moc modlitby! Dvahříšníci umírají na hoře Kalvarii vedle
Spasitele; jeden prosí a. vchází ? radost
věčnou; druhý neprosí &hyne na. věk . Není
vůbec řiklndu, dísv. Jan Zlutoústý, že y Bůh
byl os yšel kající modlitby hříšníka & neu
dělil mu milost-í žádaných. K čemu však
třeba. ještě příkladův & dokladů, vždyť. Spa
sitel sám volá. k mim: „Pojďte ke mně
všichni, kdož ublížení juta, a. Já. Vás občer
ntvim.“ Slovo „obtíženi“ latí dle učení
svatých otců zejména hřišni 'ům, 'iž stěnaji

d tíži hřichův ajimž Otec nebes ý spasení
slibuje, ač—li o Oman je' budou vzývabi.
„Ano,“ pravi sv. un Zlata-mý, „Bůh přejesi

L_—______$_
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spásy naši vřeleji, než my sami, i není mi
losti, již by naudělil ku vřelé, vytrvalé mod
litbě,. třeba, modlící se byl největším břišní
kem“ Sv. J almb dí, že kdokoli v modlitbě
!: Bohu se utíká., bude vyslyšon & hojnými
milootmi obdařen; — pravi mimo to, že Bůh
nečiní výčibek. Ani najnevděčnějšimu tvoru
roviněuí nevyčítaje, prokazuje mu nesčíslné.

[ olorodini1 sotva že byl začal prositi o dary
ku spáse svoji potřebné; jakob nikdy a cesty
spravedlnosti se byl neuohý il, doznává-li
hříšník štědrosti Boží. Bůh přijímá,iei atňší:
naslouchá. prosbám jeho, & štědře daří. Ano
všeho obdrží, cokoli jen s blahem duše sou—
visi, nebot ? příčině darů voodejších slyšeli
jsme již výše, že neudili jich Pán časem pro
škodlivé účinky na duši. „Jak by také mohl
nám Pán čeho odepříti,“ dokazuje sv. Augu
stín, „vždyt sim větši touhy doznává. po roz
dávání milosti, než my po příjímání jich.“
Sv. Jan Zlaboůstý di také, že nevůli Boží vzbu—
zuíomo, neprosime—li aa. milosti Jeho; nemů—
žeů pak uslyšel-á Bůh duše ion o lásku omi.
losť. J eho rosici &.úpěnlivě volaiioi; „Nežá
dám si bagatství, Pane, ani rozkoši, ani cti;

i? o milost Tvoji prosim; osvoboď mne od"iohův & propůgč mi lůaku k Tobě (přede
\šomi milosbmi slul—'n'Boha žádati za lásku
k Němn, pravi sv. Frant. Sal.); udělíž mí
úplnoa odevzdanost do svaté vůle Tvé, bla
ženou smrt. a. konečně Tvůj nebeak' ráj !“
Jak uslyšel by Bůh takové modlitby

(Sv. Alfons. Tamtéž)

—T
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NW WU..

?řipoutoj mne k sobě tak těsně,Pana„ na můj, abych nemohl se již odvrátíti
od Tobe.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

Dne 18. Sv, Ott-y opata.

Milost višně blaženosti není milosti jedlotlívou, nýbrž
celým řetěgm nadaní, "ei společnď milos! setrvá-ní moři.

Toman řetěm m“oslí třeba také řetězu proseb.
1.5'1'.Mona, Modlit. hlav. prostř. ]: don. cpáam

fosílii jest nám tedy v pokoře adůvě'řev
nodoati však na, tom, chceme—Li dosíci

setrvání až do komes spasení. Jednotlivými
modlibomi io nám atol dosíci jednotlivých
milosti; uokonáme—líiioh však s vytrvalosti
neziskaií nám setrvání až do konco, nebot
jeho dosíci lze jen nesčetnými, v jedno sloni
čonými milostmi a. následovně 5 _)en neustá

lšm až do smrti trvajícím voláním ]: Bohu.emůžemo arci sami, podla učení církevního
sněmu tridentského, zaslani—šitísi setrvání až
do konce, vytrvalosti; přece však tvrdí sv.
Augustin, aspoň částečně můžeme ho zaslou—
žíti modlitbou, totiž dosíci ho modlitbou. A
Pato-r Suarez dodává, že kdokoliv pmsí, do
sahuje ho. „Aby ho však dosáhl,“ pravi sv.
Tomáš, „a aby opravdu spasen bylý jest mu
neustále se modlitif' Pán zajisté chce nám
uůěliti vytrvalost &. život věčný; uděluje
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jich však padlo slov sv. Nils jen vytrvaío
rosicímu. Mnozí hříšníci by se &: omocí
oží polepšili & odpuštění hříchů osáhlí,

zapomínajl však prosíti o vytrvalost, klesají
znovu, až konečně h nou. Belarmín tvrdí,
že nadostači íednou ne několikráte prositi
o dar vytrvalosti: každého dne, po celý ží
vot až do smrti jest nám o ni volati, ač-lí
ji denně obdržetň chceme. Prosí—liněkdo dnes
za. milost vytrvánL obdržiji dnes, zapomene—
Ii však zítra prosití. klesne zitra. Pán uka

2130nám to v podobenství o muži, kterýž& aby svoj-e příteli vydal to rve po několi—
kráte opakovaně rosbě. šdyž již přítel
takový žádané ohle—y proti vůli své uděluje,
aby dotěravého pmlobnika. se zbavil, čím
více teprve Bůh, nevýslmmá dobrota, s ra
dosti darův udělaiioi, obmyslí nás milmtmí,
za. které prosíme, volá sv. Augustin.

(Bv. Alfons. Tamtéž)

Nábožné Maximum.

*!givítězilq, Bože můj! Neodpomji již, odvám se Ti zcela.
(Sv. Aliens. Tomeša)

Dna 19. SV. Alžběty.

Modlit“ :: může každý ; poníci se, alarmů-y dávati není
vždycky možná; nad modlitbu není oční '
(Bv.Alfou. Modlit.hm. prom !: dos.w.)
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? ím žádá,tedy, abychomneunavně prosili Jej o milosti ku spasení potřebné i
o spasení samo, jehož nám popřátí chce, aby
chom téměř útokem dobývali si těchto mi
losti. „Lidé,u dodáváještě Komolius aLa ida,
„nenávidí uletěl—avast!,ale Bůh přeie si j na.
nás v příčině prosby o milosti, zvláště však
o milost setrvání“ Sv. —hoř dovozníe, že
přeje si Bůh, abychom modlitbou přinutili
J ej k udílení milostí; přinuceni takové však
nemrzí, Jaj, naopak jest“ mu milo. Ku dosa—
žení vytrvalosti třeba.tudiž, abychom vzývalí

' Boha z jitra, 1).večer, ři rozjimánioh, ří
mši svaté, při každém uohovnim cvičo &
v každém čase, jmenovitě však v době 0—
kušeui, kdež jest nám volati: „Pane, snu uj

„: se nade mnou! Noopust mno! Spěi ku po
í' moci! Zachraň mnel“ Či jest něco lehčího?
'-+ Proto noulavujme ? modlitbě; přinutme Pána,
;- aby nám pomohl; přinuceni toto působí Mn
f libost &.ev. Jeroným ujišťuje, že čím vytr

+ valqjši & úsilovnějši loar. modlitba, tím i
+ Bohu míleiši. Blahoslaven, povídá. Pán, kdo

síyši 11133můi. a v neunavnýoh prosbáoh
a. úpění bdí u veřejí mého milosrdenství.
Pie-šťastni, již spasení doufa'í od Hospodina..

Proto také na aminů nás ššasitel Ježíš, &bychom rosi ti: ale jak? „, roste, hledejte,
tlucta!“ a nadarmo užil slov těchto Spa
sitel., aby nám ukázal, jak při prosbáoh máme
si vésti podle apůsobn chudých žebráků.
Nedajit se odstrašíti odpovědí zápornou; ro—
si znovu & neobjevuje-li se hospodář, le
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a'i na. dvéře, čekajice, až jich obdaři. Po
o ně i nám jeat ůsilovně prositci za dary

osvícení a. síly, bez kterých nelze dobra ko
nati a. býti spasenn. '[J'čnmýrLees tvrdí, že
běžce hřeší &. omluviti ae nedá. člověk ve
hříchu trvající či v nebes či smrti jsoucí,
jenž neuuká. se ]: modlit ě, jakož i jiný,
kdož po delší dobu, buďai měaic nebo dva,
modliti se opomenul.

(Sv. Alfons. Tmtéž.)

Iůbuhómmm.
eště před smrtí dai, at již všecek Tobě

. J l. náležim, Ježíši můj: lásko má., života i
poklade můj, mé všecko!

(Sv. Aitom. Tanita.)

Dne 20. Sv. Felix : Valois.

A viru, čína mén ne.-Ii modlitbou : důvěrou stála ro
stoucí podněcuje u :“láska naša i Boku?

(Sv. Alfons. Modlitba. hlav. prostř. k do &. spásy.)

32138: však otazn'1 by se někdo: Proč-,htěje mi již dam setrvání udělití, na
udčlí mi ho Pán hned celého, když prosim?
Svatí Otcové uváději rozličné přlčin . Bůh
nauděluje ho celého ani najednou, nýšrž od—
kladů:

1. aby zkoušel naši důvěru; '
2. aby vzbudil v nás větši touhu po

něm;

A
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. 3. abychom naň nezapomínali. Maiioe
Jistoty ? příčině setrvání až do konce a.svého
Spasoni, nepotřebníioe lm spása své ustavičně
pomoci Boží, jak snadno bychom zapomněli
na. Boha. A proto, aby nie! !: sobě přitáhl,
aby častěji spatřil nás u nohou svých & mia
lostmi nás tu zahrnoval, proto odkláďá Pán
s udělováním milos-til; spasení až k okamžiku
smrti naší, pravi sv. Jan Zlaboústý;

4. “proto konečně váhá. také Bůh, aby
chom ustavičnou modlitbou v lásce k Němu
stále rospivali.

nk dlouho však třeba tedy prositi? —
Vždy & vžyok'y. „Neustávojme v proobáoh,“
di av.JanZlatoústý, „pokud nabylonám slyšeti
milostivý rozsudek :) věčném spasení, totiž
v hodině smrti.“ I dokládá.: „Spasen buds
jistě, kdož odhodlán iesb prosini, pokud by
nebyl spasen“. Chceme—litudiž spasení. dojíti.
nedostačí pouhá. všeobecná. prosba., ale třeba,
prooní až k okamžiku, kdy podána. nám ko
runa, Bohem slíbené. všem, již v modlitbě
vytrvaji až do konce.

Jako David čiňmo, běžidí nám o věčné
spasení; neodvmoelů zrakův od Hospodina.,
čekajo od Něho přispění, aby nepřátelům
odolal. Jako satan ustavičně léčky svoia kladen1
aby nás zničil, třeba i nám stále třímati v
mkou zbraň !; obraně. J nk však dobudomo
vitězství tak nesnadného? Madlítbnu. odpo
vídá. sv. Augustin, ustavičnou modlitbou no
natávajioi, dokud boj trvá

(SV. Alfons. Tamia)
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Nthotnó udouhnuti.

nezměrné dobrom, po celý život ještě
hrozí mí nebezpečí ztráty Tvé!

(STF-Alfnns. Tanita.)

Dn“ '“- ohětnvani Panny Marie.

V dobrotč své uděluje Bůh každém dar modlitby.
LEV.Alana. Modlitba. hlav. prostř. !: doo spásy.)

Přejeme si, abynásBůhneopustil? Proeme'" "J Joj tedy bez únavy, aby nás neúpouštěl.
Pomůže mim ' jistě \: každém čase a. ne
dopustí, ab om Ho stratili odloučením se
od lásky J 0. Erasma Jej ustavičně neien :)
konečné setrvání & k tomu potřebné milost;
nýbrž také o milost, abychom ovzáoné- da
tyto proeiti neustávali. Tot zvláštní miloslš,
již slibuje Pán všem vyvoleným svým ústy
prorokovými. Veliký tudiž zajisté jest dor
modlitb . milost totiž neustávající prosby.
Poněva ž modlitba. nevyhnutelnou jest lm
blaženosti věčné, jest nám s jistotou věřili
že také každému dostává, se s nebo přis ční,
aby mohl se opravdově modlíti, aniž by 155%
zvláštní milosti potřeboval; modlitbou však
dosahujeme všech milost-i k věrnému &vytr
valému zachovávání zákona.Božího potřebných
& nelze tedy odsouzenci vymlouvati se, že

nepopřál mu Bůh Eomooie dostatek, aby mohlspoof—nídojíti. Bů chao zajisté, aby všichni

-.—.“kA.„_..: _
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byli spaaeni, vždyť proto také zemřel Spaaitel
náš Ježíš Kristus: Bůh také každému uděluje
ka spáse potřebných milosti; proto také všichni,
již & mílostmi těmito spolupůsobí, spasení
věčného daj-ion.

Proto všichni povinni jsme věř—ití,že
dostane se nám od Boha života věčného.
Ale jak mohli bychom chovatí naději tuto
(nuttíou. jak iqme _rávě-dovodíli) bez zvlášt
ního zjevení, kdy'yohom neměli jishaty, že
Bůh wšem milost-i pravé modlit.-by uděluje,
ku které netřeba milosti zvláštní. jež by
nebyla společnou všem?

Bohumilou ctnosti jest naděje a. Bůh
libuje si v“duši důvěřujieísevNěho islibuio,
že pro důvěru jeji vítězství jí udělí nad.
ne "řátely idar \'ytrvaIOSti & život věčný
,. obe a. země pominou. ale slova. &. šlíby
Hospodinovy nepomínou.“

(57. anno Tomáš.)
liboWeclmuti.

' f'“

všemocný Bože, učínližmne svatým!
(Sv. Alfons.Tma)

DM 29. Sv. Cecilia.

Co pf lla by všecka na ominánl kdyby milos! pravi
"? modlitby Mayů údělem;každého!

_ (Sv. Alfons. Modl. hlav. proatř. i: do:, spisy.)

.. do zah nutí dospěje, vlastní vinou ho
dospě , poněvadž Bůh nikomu milosti
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modlitby neodepřel. Milost modlitby však
zředná nám všeck " ostatni mílos'i, kterých
potřebujeme, abys om odolalí hříšným žádo
stem & pokušemm. Přál bych si povzbuditi
všech, aby s větší horlivosti ujali se modlit—
by, přenosného &nevyhnutelném prostředku
k dosažení spásy- Kolik ubohých duši hřeší,
ve hříchu ži'e & konečně hyne proto jen., že
modlitbyr ne baji & Boha opřispění nežádajt'.
Ceho však nejvíce jest mi Opakovatí, že -a.ni
mi kazatelé azpovědníci dosti nedbaji,aby
posluchače své !: modlitbě vybizeli, bez niž
nelze zákona. Božího plniti, ani vytrvalosti
dÚSiC-i.

Pmbo také zavedl jsem ve shromážděni
našem zvyk, že při každé missíi věnováno
jest. jedno káaani modlitbě. I pravím ještě
anovu1 &.opakují atálo, že všelíkčz spasení jen
od modlitby závisí &.že tudíž není, čeho
bychom věřícím více doporučovala měli než
modlitbu, říkajíce uctavičně jen: modlote se,
madlem se, uoustávojte v modlouí; nebot
modlitboupoiíštnjeto svoje age.—.com,nemocnice
se však, zahynulo jistě. Ano, všecky školy
katolické souhlasí '? domněnce. že každý, kdo
prosil, účasten jest milostí k věčnému spasení
potřebných i spasení samého. Ale jako skrovný
jest, počet prosioieh, i skrovný je počet těch,
kdož dopluji přístavu spasení.

[Sv. Alfons. Tambo“

3..x;;.___-_
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tholne vdechnutí.

Íůožehnáno budiž na. věky milosrdenství
."; Tvé, Spasítali můj!

(Sv, Alfons. Tuum,)

Dn“ 23' Sv. Klimanta.

Rájem jest srdce lidské Bohu.
(Sv. Alfons. Nav. ]: dův. obc. s. Bohem.)

'1D
31111 miluje nás, 15milujme jej navzájem.

Radosti jest Muobcování snámi imám
budiž radosti obcování s Bohem po všecky
časy žímta našeho. Proto neustávejme '?
modlitbě, t.. j. ? rozmlouváni &Him. Vřele,
přitulně otvirejme mu srdce své, jako bychom
s nejdražším přítelem mluvili. Klame se,
kdo nesměle a. plaše jako otrok blíži sa Pánu
& Bohu svému. Otaž se jen duši Boha. oprav
dově milujicich & ovědi tobě, že v trpkých
zkouškách života je inou, nejúčinnější útěchou
"est, pob t s Bohem. Nemysli, že by ti proto
ylo tře “&stále namáhati mysl, zanedbávatí

praci svých &.sřikatí aa zábav! Bůh jest ti
povždy blízek, ano jest i v tobě. Neni vrát
ného, kterýž by ti k němu přistoupiti bránil.

Havai s ním o vše-ch pracích wich & záměrech, ()utrpenich & o všem, coka ' se tětýče..
Nemluvít Bůh sám k duší, čeká, až sam
promluví, nebot nezvyklá obouvání s Him,
nerozuměla. by slovům Jeho. Pohrdáme-li
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milosti Boží, jeví se nám Bůh Pánem noi
moonějším & hrozným, ale když v lásce po
něm toužimo, chce, abychom viděli v něm
přítele nejoddanějšiho; proto přeje si také,
abychom nenuceně, upřímně sdělovali s nim
potřeby své.

(87 Alfou. Tomtom

Nábožné Vide-ohnutí

*tče věčný, syn Tvůj slíbil nám, že- - všecky prosby naše vyslyšíš, voláme-li
jménem Ježišovým. Smiluj se tady a. odpusť
mi hříchy mé.

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

Dne 24. Sv. Chrysogona.

Bůh čchi ím, až Jej mluvíš, načež ihned projevuje tí
svou ochotu, slyšení tě.

(Sv. Alfons. Nav. i: dům obc. & Bohem.)

+59 řátelé světští stanoví ai hodiny, kdy sa
"' sejítí chti, ? ostatnim čase žiji odlou

čení od sebe; ale s Bohem, přeješ-lí si tom:)1
netřeba ti loučení ani na. hodinu.. „Odpoči—
neš, & budeš líbezný sen. tvůj. Nebo Hospo
din bude po boku tvém a ostříhati bude noh
tvých“ čteme v knize přísloví 3, 24., za

Hospodin nevzdoluje se od lůžka tvého
uni kdy spiš; stálo myslí na. tebe, aby ři
probuzení ihned dobrými tě myšlánkami 113331
a nějaký výkon lásky & díků od tebe přijal.
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Z rána. přichází, aby zasleuhl První slova.
modlitby, první myšlénky tvé. Čaka., že budeš
mu obětovati všecky činy celodenní, bolesti
i 231 1: Jeho oslavě & Jemu :: lásky. No
zanošboj tudiž okamžiku toho & pohledem
lásky plným pozdrav Jej &. veselo zajásej
Mu vstříc, že nevzdalujo so tě jako kdyoi,
když ještě hřichově tížili tvé světlomio Mluv
s nim jak často můžeš; nikdy Ho neomrzíš
ani neunaviš, jak by se ti snad stalo při
častém obcování &pány tohoto světa.. Mi
luješ-li Jej, snadno nalezneš, o čem byl
&Ním rozmlouval. Mluv s Nin: o záleži

tostech svšoh, jakobys mluvil se svým při—telom, no oň těší se Bůh, když sděluje-me
Mu důvěrně i nojuepatrnějši a. nejvšednějši
starostí a. péče své.

(Sv. Alfons. Tamtéž).

EMM Manhunt.

Éožo můj, prosim Tobe o svatou láskuTvou abych poznal, žes největším do
brem na nebi i na zemi.

(57. Alfons+ Nev. Krist)

Duo 211 Sv. Kateřiny.

Otwřmž Bohu důvěrně celé!srdce své :: hit:-oi prohnat,
aby nás přivedl ]: dohodám plnění vůle své.

(81. Altam. Kov. k důw. obo. s Bohem.)

394 ůh tok horlivě o nás pečuje, ža zdá.
"9 se, Jakoby jen každou jednotlivou duši

, .
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spravoval, iakoby ion k užitku jejímu byl
milosrdným. jen nad ní se smilovával, ji
žehnol a. všohkými důkazy lásk důvěru i
láaku íe'í získati hleděl. Otevh mu tedy
srdce sv i celé nitro svoje & pros Joj, aby
přivedl tě ]: dokonalému plnění svaté vůle
své. Všecko. tužba tvá i přičinění k tomu
konci :; ěj, abys se Jemu zalíbil & božské
srdce Jldho upokojil. Pros, aby řídil kroky
tvé, a aby v něm spočinuly všecky úmysly
tvé. Nenamítej: Proč bych všecky potřeby
své teprv Pánu zjevoval? zná je jistě lé o
než já. sám. Bůh je arci zná, a dobře ví, i
je ti nejvíc—.ost.-lidma, leč činí jakoby nevěděl, !
dokud sám s Nim o tom nepromluviš, & po— .
mooi u něho nehleděli VědělňS itoloomrtí _
Lazarová &. řece zdálo se, lakoby toprv :
steskem Maggie—nybyl o ni sváděl; tom
to rv potěšil truchlící sestru, vzkříaiv tatra
jejiho. Jsa. tudiž trápon nemocí.. paknšom'm, '
pronásledováním nebo jiným zlom duševním '
nebo tělesným, pros ihned, abyrmocnou rukou
svou tě ohrániL Dootočí, phpomonei-lí mu
bídu svou, řka: Pane, víz, že v bídě jseml
&jistě, že tě neoalyši, potěšív tě, neb aspoň
sily ti dů., abys trpělivě neol břímě své.

(Sv. Alfons—Tamat)
lihem vdechnutí.

'“ ožo můj, uděl mi nezlomnou důvěru v zá,
sluhy Ježíše Krista. a. ochranu Matky

Bosí, Panny Marie.

AA—_—'-1
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(Sv. Alfons. Nev. KL)
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Dne 26' SV! Konráda

Sidia ořelejšl' budiz" důvěra má. i přesvědčení, že Bůh
vše jen k užitku tvému činí nebo dopouští.

(87. Alfons. Návod ]: dův. ob-c. &Bohem.)
,-.-.

„:_armouuen jsa, sděl s Bohem všecka
* ' i i zármutek, řka :! důvěrou : Bože

můj, \? Tobě jest jediná naděje má; Tobě
obětují zármutrek svůj, do vůle Tvé. se zcela.

1 odevzdávám; možná.-li však, smiluj se nade
!? mnou, anebo mí dej síly, abych kříž svůj
\' trpělivě nesl.

Bůh nemali ti zajisté, když snad ve
sklíčouosti své 11přátel ůběcbv hledáš, chce
však, abys především na. něho pamatoval.
A Proto, když jsi snad již. ku tvorům marně
o pomoc volal. aapoň tehda otec se ke Tvůrci
mému, s důvěrou volaje: Pane, tvorové těší
jen slovy, a. nemohou mne zbaviti smutku;
netoužím již také po iejích úběše; ale Ty jsi
jedinou naději mou, jedinou láskou!

Nemyslí, že by ae nelibilo Hospodina?
když časem zalkáš ]: němu v nitru duše své
==pěvcem králowkým: „Proč, Hospodina od
stoupil jsi daleko? Žalm 10. 1. Pane, Ty

* víš, že Tě miluji a. mimo lásku Tvou ničeho
! nežádám; prosim Tě, pcmoz & neopouštěj

%' mne! A trvá.-li skličenusů tvá dlouho, a. vav
Í lice: tě dojimů, tu spoj hlas svňi se žalným

' ! hlasem umírajícího Spasitele na. kříži, gros. Boha. za smilováni a. volej: Bože můj, olo
vl můj, proč jsi mna opustil!
' . (Sv.Alfons. Tamtéž,)

_..___—*...“

li —i
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laciné vdechnutí.

Gta; šěčuý, udělížmí setrvání ? milostiTv .
(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

Dna 27, Sv. A-chace.

Račí :: : Bohem:: prca m onion? abytposnal, čímby:ít.na radost pasa
(Sv. Alfons. Návod ]: dův ohe. : Bohem.)

'$? modlitbě své pomuěej Bohu i otřeby' jiných. Není zajisté, co by seBo u více
libilo, než kdy časem vlastního blaha nebo
bolu si nevšímaje (: povznesení úcty J eho s
nim hovoříš nebo 0 cizí bídě, zvlášbě o bídě
milých mu duší vočistci, kteréž“ mučeny jsou
touhou po spatření SRás své, jakož i o bídě
hříšníků 1?nemilosti hlín eh. Za tyto zejména.
orodui, řka.: Pane, Tys neekončeně miloutív
& nezměrné lásky hoden; jak jest Tí ien
možná hleděli na tolik duši na světě., které
nesčísIná dobrodiní z rukou Tvých příjima
jiee přece Tě nepoznáva'i & nemiluji, ano
spíše ieště Tě urážejí & abou zhr 'll

Mimo to také nezapomínej. duše řeshit
ská., často s povzdecbem _aízatoužíti po nebi,
sídle Boha svého. Rei Pánu, že jako doba
tisíců let zdá se ti dlouhým býtl čas. než
umi-išJeětě Jeho tvář & Premlauvej ]; Němu
často: Pane, pokud žijí, tom v nebezpečí,

„$.-ia..-ó-;_—
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že dopustim se nevěry & lásky Tvoji zbudu.
Kdy ach bude mi.již opustiti tuto zemi, kde
stále Tě hnšvám, &. vejiti tam, kde věčně
budu Tě milovat-i beze stranku, že nadejde
doba. rozloučení? Touha, podobná ozývala se
stále v srdci svaté Terezie, kteráž milovala
se slyšiu hodiny bití, že mu již 9 hodinu
nebezpečí hříchu unikla. Touhu její po smrti
& spatření Boha. rostla. neustále, až bylai
příčinou tělesné její smrti.

Chceš-li tedy mílujicimu srdci Božímu
radost“.působiti, mluv & ním často, přečaato,
ba neustáJe a to vždy s největší důvěrou.
On zajisté neumíme tě, aleodpovi na.každou
otázku a bude hovořiti s tebou. Namnslechneš
síce od ovědi jeho uchem tělesným, ale naitiš
ji v ar ni, & porozumiš.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

lm Watt.
%nukni mí, Pane, co chceš, abych činilnebo mluvil, a. poslechnu.

(Sv. Minus. Tammi)

Dno 23- Sv. Rafa.

Prcůcj před :pokčnoshninčta a :: ním: duše ruzni-Iowa“
: Bahn; mým.

(Sv. Alfonm Návod 1: dům obc. : Bohem.)

gab—rá. vnuknutí, vnitřní osvícení, zjevenídobroty Jeho, sladké. pocity Brdce,jistota.

n—* _1 .
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Jeho odpuštění, blahý klid duše, rozkošný
požitek Jeho milostí, něžné výlevy lásku
tof, řeč, kterou mluvi k tobě Pán; tof. alndhá
mluva. lásky, kteréž duše Bohem milovaná
aJej- samého hloduiíoí dobře rozumí. P. Saint
Jure rodi, abychom každého jitra. následující
smlouvu sBohem uzavírali: Že kdykoli toho
dne ruku na srdce položíme nebo trnky
k nebi ]mvedne;me-, na. obraz Ukřižovaného
je up-řemo & t. d., lásku svou Bohu projavibi
chceme i zároveň vyslovíti přání, aby jej
všichni lidé na světě milovali. Po té poručmo
duší. svou v otevřený bok Ježíšův, stánek ji
u ravi-fšo pod ochranným pláštěm nejblnho
s avenějši Panny Marie & prosme Boha, Otce
věčného, aby nás toho dne mocnou rukou
svou chránil.

Chceš-li, duše milá., v životě duchovním
ae zdokonalená, oblibiž sobě trojí pobož
nosť: pobožnosť k utrpení J ežlšovu, pobož
nosf. k neisvěbějši Svátosti oltářní &.pobožnost
k Matce Boží+

V modlitbách opak-ui často lítost nad
hříchy, vzbuznj lásku k Bohu &.obětní sebe
Jamu. il'llzílrnodnjrP. Coruňa. zakladat-el spo
lečenstva. zbožných dělníků připomíná., že

vřelé zbuzonl lásky : jittaůostačl, aby dušepo celý den horlivou zůsm .
(Bv. Altam. Tamtéž).

'...v—né!-
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nm Machina.
ada jsem, Pane, čiií se mnou,jak Ti libo.

(Sv. Alfons. Tm též.)

Dne 29. Sv. Saturnin

Blail, : podle řikladu su. Kateřiny Sen-maká čiutčjí
ďmč agua .: £ komárů-y srdce svého :: roz—minutu.!

: Bohm,
(Sv. Liliana. Národ !: dův. ob. : Bohem.)

%? še, cokoli činiš, čilí s Bohem. O-poušběje' ' světnici nebo dům, & vracajo se tam,
\ poroučej se do ochrany Rodič-ky Boží u
, Hmným „Zdrávas Maria? & stolu obětuj
- golu: nabiliri nechuť, jakou ti jidlo působí a.
L' na. konec děkuj Bohu. Za dne vyvol ai
|: . příhodnou chvilenlm ]: četbě duchovní a
' kloň se neisvětější Svátosti oltářní i Ro
. íčce Boží v některém obraze; a večer mo
; žnů-li modlí se růženec, vyzyytuj svědomí,
i vzbuď lítost. & ředsevzatí ku polepšení ži
' veta.. Obnov to, 45úmysl, že v životě i při
. umrti přijímali chceš sv. svátosti izískati od—

pn ' s nimi spoíené.
ybil-lis, pokoř se ihned a lásku zbu

div hleď owtati : kalu hříchu. V neštěstí

— obětní Bo & ubýveni své & odevzdej se zcela» ve svatou vůli eho; zvykej při všem, co
koli hořkého tě potká, jediného užívati slo
va.: Toť vůle Boží a. proto ivůle má.! „Je-li

u— : 'H
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ti mzhodovatzi ? důležité věci, nabo rady
udíloti, poroučej ao nejprv do ochrany Boží .
a pak teprv odpovídoj. Kolika-što za. den i
ti možná opakuj po příkladu sv. Růženy Li- &
manské důvěrnou modlit-bn: Bože, ku !
moci má wood-i !“ Ctihodný P. Šalom ví ěl. J

kd“8i S 'telo našeho, jak mať mea plny !mi osmi o cházel, hledaj-e, komu y je udělil; .
leč Bůh chao také, abychom o milosti Jeho

rosilL „Proste n. bude vám dáno“ (u sv.
“ana 16. M.), jinak odvrací štědrou ruku

svou GWh-ajeji ala hned každému, kdo pro
sebné k Nému volá., neboť nej raději dává. se
nalézti duši hledající Joi & toužící po službě ;,
Jeho 9. Jeho lásce. '

(Sv. Alfons. Tomáš.)

mmm-u.
Boža můj, nezůstavuá mno sobě samému !

(Bv. Alfons. Tam&)

Dna 30- Sv. Ondřeje.

Na modlitbě závisí všecko naše blaho, polepšení švem,
setrvání v dobrém, a život něčim—y

(Sv. Alfons. Láska k Jež Kr.)

% nohého, který má duchovníspisy četl,jsem měl obtěžoval, že tak často na
srdce kladu důležitost a. potřebu toho, aby
chom ustavičně modlitbóu !: Pánu Bohu se

L i ?
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utíkali. Avšak mně se řece jaště zdá., že
jaem velmi málo řekl. lm, že ďábel & pe—
klo nám dnem inocí nástrahy činíaže každé
příležitosti užívají, aby nás v záhubu při
vedli. Vím, že bez pomoci Boží ne'smo &to,
abychom útokům ďáblovým odolah, že nás

Erato Apoštol napominá, abychom se obléli v oděni Boží: „Obleote se ? odění Boží,
abyste mohli státi proti úkladům ďábolokým.
Neboť není bojování naše toliko proti tělu
& krvi, ale proti knížatům & mocnost-em:

proč-isšrávoům světa této temnosti.“ (Efos.G. 11. 2.3 A v čem hoto oděni Boží záleží,
to nám sv. Pavel hned naznačuje, jak
bychom ďábla překonali: „Všelíkou mo—
dlitbou & prosbou modlice so každého času
v duchu, a v tom bedlivi jsouce se všiusta—
víčncmti“ (Elea. 6. IS.) Jsoutotedy ustavičně
& vroucí modlitby ]: Pánu Bohu, aby nám
]: vítěztvi pomohl. Tak se pamatuji, kterak
nám pismo sv. starého i nového zákona. mo—
dlitbu na srdce klade.. ,.Vzývej mne a vy
trhnu běl“ (Žalm 40.'„16.J „Volej ke mně, &
vyslyšim tě.“ (Jar. 33.3) „Potřebijosůvždy
cky se modlití & neustávati“ (Luk 18. l.)
„Proste &. bude vám dáno.“ Tito výmkové
nasvědčují tomu, ža jsem vlastně ještě málo
o modlitbě mluvil. Přál bych sobě, aby vši
chni kazatelé svým osluohačům ničeho více
na. srdce nekladli j :) modlitbu; aby zpo
vědnici k žádné věci své kojicníky stakovou
horlivosti nepovzbuzovali jako k modlitbě,
spisovatelé duchovních spmň aby o ničemF



„_
__493_

obšíměii se nerozepisovali, jako právě omo—
dlitbě. Proto, Obama-li Spas—anidoíití, mo
dlemo se vždycky & poroučejme se avému
Vykupiteli; ntá'kejme ee vždy !; Matce Boží,
která. jeat mzdavatelkou milostí, jak svatý
Bernard praví: „Hledáme-li milosti, hledej
me je skrze Marii.“

(Sv. Aitom. Láska ]: Jež. Kr.)

IM 'Malá.
"kg; Maria., nabidniž. srdce moje Ježíšovi, &' vproa Jaj, aby je přijal.

(Sv.. Alfons Liska k Jež. Kr.)

,.-.-id..

.A...;.—r—„-..4



m vinnvuýMonti„„ „„ ....,me .mmmt
„Chce-likdo za.mnougain, zapi'l seba sim,vezmi křtí svítá &nasla e.“(U av.Mat.15.2—1A.)

V ídyserůžemmm '“:: trm' tobě ajevuje, -—
vždy se láska věčná, čšaiá
na kříži předstamje.
Vonné kdo si růže trhá,
bodiáků ten nesmi dbát;
kdo se :: náruč Boží vrhá,
bolesti se nesmí bát. —
Proto, duše, zaijuj ai
Pána svého svatý kříž,
nenaříkej, - nestěžuj si:

POV
anfjm vede v nebes rts!

2-4-__>f' j.... ,

1 Sv. Elig'ia.
bohům! duše miki—£:: :apřcni sebe sama.

(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

') V mňa.záři mábj'ti : věnovaný ctnosti „mravní sebe.“
27
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% vě druhů čítá. sebe—láska.,dobrou &špatnou. Seboláska dobrá. nutí nás pečovati
o život věčný, pro který nás Bůh stvořil,
špatná. ale učí nás poohtiti se po stamioh
světa ku zkáze vlastni duše, působit: nám
tak nelibost Hospodinova.

init sv. Augustin: Láska. Boží &zhr
cláni samým Sebou stavi vlast nebeskou,
kdežto vlasů pozemská vystavena, joo-tláskou
k sobě samým &. hrdánim Bohem. Proto
vyzývá, nás sám ežiš Kristus: Chce-lí kdo
za mnou. přijíbi, zapři sobe sám.! (a sv. Hot. 161
24.3 Dokonalost. duše záleží tudiž v zapiráui

——sebe.Kdo sebou nozhrdl, nemůže spo'ibi
sa s Kristem Pánem. Čím více roste lásva,
ilia sv. Augustin, tim wrioochřadne sobectví;

'do ale oobeotvi zmizelo, tam zavládla. do
konalost.. Kdo nejméně ohtičům vlastnim
how-i, největší láskou. k Bohu vyniká,; kdo
však jediné po Bohu toužL dospěl lásky
dokonalé. J an J ožiš Kristus & Maria Panna.
byli sebelásky přosti dokonale; jiným sva.
tým bylo všem bojovati proti lařovráooným
náklonnost-om. Proto první 'o; budiž nám
krocení nozřizonýoh choutek "sa elásky, v němž
s očivň. také všeliká, práce vnitřního mrtveni.
Sibelásko. nejhorším je naším zrádcem, jako
Jidáš polibonim nás zrazujio. Nod ni-Ii zví
těziš, přomohls všecky např-itelna Nelze—li
umrtiti ji ranou jedinou, ot.-rovii. Nopříteh
stoje vstříc, zbraně neukládm, sme, Jednou
“jen zanedbav obranu, budeš přemožen.

(Sv.mnm-. Tammi)



497 _

Núboinč ndwhnutl. .

otov jsem, Ježíši můj, nésti kříž, kterýs
. mi určil, i zbavena býti všeliké du

chovní útěchy.
(Sv. Alfons. Tammi)

Kdo sebe snma pře-mm, Snadno přemůže £ aš? ostatní.
co by mu bylo protínala.

(Sv. Alfou Linka !: Jež.-Kristu.)

?edevšim sluší nám, abychom sami od *“u.: sebe se lemčilil "to jest.: od své vlast“—
ní vůle. ' 

Přemáhej sebe sama! Toť b 10 onu na—
me.—nutí,které dával všem sv. raut. Xav.

A Ježíš Kristus taví: „Chce-li kdo za.mnou
přijiti, zapří se 0 sám!“ V těchto slovech
Jest všechno zahrnuto, co nám činiti jest,
ab. chom svatými se stali; sebe zapil-ati &
růži své nehDVěti. „Po žádostech svých ne
choď & od vůle své odvracuj se,“ upomíná,
Duch svatý. Tot jest největší milosti, kterou
nám Bůh uděliti může—,gaba sama. zapřizi,
své vlastní vůle se zříci. Sv. Bernard praví,
že bez svévole nebylo by pekla,; mimo to
dokládá. že svévole veliké Jest zlo, kteréž
působí, že i skutky dobré nedaatatečnými se
stávají. Tak, kdyby na. př. někdo chtěl ně
jaký kající skutek wylie—nutí,buďte se postiti
aneb sa bičovati proti podnšnosti, zajisté

k + i
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bylo by mrtveni takové, konané a popudu
své vůle, Pánu Bohu nemilé; ba. nešťasben,
kdo iesb otrokem svévole! Toužíti bude po
mnohých věcech, kterých se mu nedostane,
nad to bude mu mnoho nepříjemných věci
snášeti a. hrpšti.

(Sv. Alfons. Tamtam

IM vn.-chuti.

Wšoho chci se vzdáti &.vše opustiti, abych, byl všema—kTvůj, & Ježíši můj!
a'Sv. Alfons. Tomáš.)

Duo 3. Sv Františka Xavaria.

Miluju:- Pám: Boha, ale iai se Jama Líbí-_.a nikoliv dle
“Unie své!

(Sv. Alibns. Láska k Jež. Kr.)

& dkud 35011bojové & svůrová mezí::áami?Zdali na právě z žádosti vašich, které
bojuji v lidech vašich? Žádáte & nemáte.
První boj vzniká z žádosti těla; odstraňme
příležitost, držme oči své na uzdě, poručme
:e do ochrany Boží, a. nebude vioo boje.
Druhý boi jest nám uikati se žádom' po
bohatství. Milnime udobu & zanikne ka—„
ža? Mj

Třeti boj Vaniká. ze otišádosti; milujme
01mm, žijme v zátiší & veta. jest. po boji.

%tvrbým & nejobtížnějšim bojem hroaí mim
vlastní naše vůle; odevzdejme “se ve všem
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' do vůle Boží, —- a boj jest ukončen. -

Vidíme-li nělmlm, že jest nespokojen. Věřme,

že příčinou této nglíůokoienrsti jest., že nemohl svou vlastní i prov-ásti.
Spasitel Sám stěžoval sí jedenkráte sv.

Maří M. 61.:: Panis řka: „Jisté duše přeji
sobě mě o ducha, ale jak se jim to Právě
líbí, & protož jsou neschopný, aby jej při—
jal .“ Pán Bůh chce, aby duše ode všeho se
o oučila., &Nim se quiíla & Jeho svatou
láskou se naplnila. Sv. Teresie íše: „V mo
dlitbě :: Pánem Bohem sa Spejití není nic
jiného, leč úplně umírati veškerému světu
a. jenom v Pánu Bohu se radovatí! Jísbo
jest, že čím více z lásky ]: Pánu Bohu od
věci ae odlučuieme, tím více býváma láskou
Jeho naplnění :: tim. úžeji sa s Nim spo— .
JuJeme.

(Sv. Alfons. TlmhÉJWM.
"'svěhiž mne, Ježíši můj, a &ajmi pomstí,
. od čeho měl bych ss odloučiti; úděl mi
síly, neboť ve všem chci Tebe býti poslušan.

(Bv. Alfons— Tamtéž,)

Dne 4. SF. Barbary.

Běda duši, ici dá se mmm: vín;:nímí řádostm'.

“ (Bv.Alimu. Nev.Kňmn.)
"vat náš jest jen ustavičným bojem &.
yt i duše pokaždé vitězila., přece v boji
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neustávej, neboť-vášně tisickráte přemožany
nejsou umrtveny. „Fluval vášní,“ učí sv.
Bernard, „stále v řezívún, přece stále znovu
puči, & byť se má! již býti vypleněn, zase
klíčí, & proto nelze křesťanskému bojm niku
jinak leč seslabovati jej, aby ho tím snáze
mohl zničitif“ Mnich jeáen žaloval kdysi
opatu Theodorovi, že osm m rokem již pra.
cuje o vyhubení svých naklonnosti nezříze
ných, ale stále beze zdaru. Ipodivil se Opat
řka: Jak? Ty stěžuješ si do bOjGosmiletého?
Já, žiji na poušti již celých šedesám lat, &.
nelze mi říci, že bych jediného dne byl od
pokušení býval ušatí-an.

* Zlé náklonnosti neustávaji ted.;r nikdy
na nás doléhati; leč veliký jest. rozdil slyšet.,
divou tuto zvěř jen jako z dáli, spa. řovati
jen obrysy jeíi mimo srdce vlastní, &.rozdili
nositi ji v srdci & dolařávati ji vzrůstu. aby
nás konečně pohltila. Zapři sebe sama! volá
Spasitel, uča nás, že bylo mu vystupovati
na horu myrrhovou, na. horu hořkcmti & utr—
pení. 1 vyzývá nás, bychom jej následovali,
chtíce přátely jeho slouzi. Chceš-lí s Bohem
spojena býti, di sv. Petr Damian, nadospěješ
toho jinak leč přicházišali & křížem anebo

„Edl s žádostí, aby ti kříž udělil. Proto(„Ooliv činíš a žádáš, neděj se nikdyk vlast
nímu upokojení, ale proto, abys zalíbil se
Ježíši Kristu, zapíraje vlatní vůli z pouhé
k němu Iónský.

(Sv. Alfons. Timem
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- EMM. valut-ML

“)$% dal mi vůli, abych Tě miloval, Božemůj, já. ale zneužil jsem vůle této urá
žeje a hněvaje Tě.

(Sv. Lifem- Tamtůů

Dno 57- Sv. ludity.

Předcnlůn Media“každý mrmiti v sobě náklonem která
najviac o dušíjdw panuje.

(Sv. Alfou. Nev.min.)

Farním pravidlemvnitřníhonebesa irání*"——'jest, abychom poznali, která asia klon
nosť nejčastěji nás k pádu řivádi anejhlasi
tějí se v srdci našem oz vá. Pamvše ji,
nemeškejme racovati o jegimvyplenění! Sv.
Řehoř učí, & ychom si při této práci vedli
timže způsobem, jako ďábel, který nás 110

konši, & kterýž nejvice godněcnla převrácenou náklonnost, ieá se n. m stala nejdražší.
Proto i nam třeba předevšim tuti této bojo
vati. Přemůžeš-li hlavní nůglcmnosf. svoji
k hříchu, přemůževši všecky ostatni, dopře
ješ—lí ii ale vzrůstu, nepokračíš na. cestě
ctnosti. Co jsou platan , "dla orlu s outn
nému? táže se sv. Efrém. což mnoh duše
rády by se podobaly orlům na. cestě nábož
nosti, ale poaemské nákIDnnosti neda ouštěji
jim, ;:ovznéstí se, ba. ani pokročíti. v. Jan
: Kůže praví, že jediné. nit postačí, aby

.——í

,:

....
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zaďržela- duši ? letu knebesům. Ano. dávaie
se ovládati některou námživosti, nejen že
nepokračiš, ale u velkém jsi nebezpečí ú
lného zahynnti. Protož první starosti tvou

*udiž zapinani hlavni náklon—nosti své kn
břichu, nebot jinak mama jest všecko sebe
mrtveni. Nejsi snad lakomým, za to ale
trápí tě ctižádost. Naobrátíš-Ii tedy všecka

marnost svou k tomu, abys klidně a. trpě—
ivě snášet-i se naučil potupu a. hana, což

šla-,na, že nedbáš peněa & statků vezdeišich?nebosnad. naopak neznáš ctížůdosú, ale m'i
luješ peníze, — pak nepomůže ti trpělivé
snášení urážek, nedbáš—h',abys vyhubil svoji
Motu.

(Sv. Alfons. Tama)
DW vdechnutí.

Éra bolestnérány své, Ježíši, Králi můj,smiluj svenade mnou.
(Bv. Alfons. Pub. ]: uct. utrpení Páně.)

6.
D“ Sv. Mikuláše.

Fála odhodlaná vítězi : pomad Boží. nad: všemi přa
kážkmí.

(Sv. Alana. Nev.Erin.)

Ěčiňmež tedy pevně přadsemti, že sa
přičinime () přemožení hlavni náklon

ností ku hříchu. Svatý František Saleaký
byli velice nakloněn zloeti, vytrvalým přiči—
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něním však učiněn posléze vzorem mírnost-,i
& tichosti, iak zřítí lze při každé filožitosti,
kd ' naň Bůh potupu. seslal a po nu. Jak
miře se nám podahlo zkrotíti jednu náklon
nost k břichu, oůdejma se ihned mrtveni
druhé, nastávají-aa ani na, okamžik, neboť
jediná. náklonnost. zbývající může býti při—
ůinou záhnby. Pravit sv. Josef Calasanaký:
pByř, iai byl všecky náklonnosti umrtvil,
ednu ale zůstavil na živě, nebudeš míti po
oje.“ A sv. Cyril Jerusalémsk piša: „Jedi

ná,-li štěrbina, zůstane v 10 i nejpevněji
atwčné, bude příčinou.jujího utonutí“

Rozšlapaj vášeň přemoženou & stoiiai
smíš volá,sv. Augustin. Proto jsi—diodhodlán.
kráčet-a',cestou dokonalosti, radím ti, abys
ušel k duchovnímu vůdci svému. & požádal

řej, aby sám ? dl tě stezkou, kterou za. nejepši uznává. pros, ab tě nešetřil n brž
ve všem aebeiásoa tvé o po:-oval, paním) za
apaaitelno uzná. „Vůle umrtvená,“ dl kardinál
Petrucci, „tof,vůle dokonalá.“ Sv. Terezie do
znívá, že ku spáae její nejvice přičinil zpo
yědnik ten, který nejvice přání jejímu od—
poroval. .

(Sv. Alfons. TamtěžJ

.W unum-m.

Na trůn již sobě,nýbržTobě,Bošemůj;iňao mnou, eo Ti libo.
(Sv. Aitom. Odevzd. do vůle Bom.

“€:-"3Tr
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Arv'rwla
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Dm 7— Sv. Ambmfs.

minima-Ii jiskru nelze ji :pímuh' » žár.
(lv. Alfons. Nev. Erin.)

% odlivi buďme, abychom zmáhaíicí se
vášně hned při začatku přamáhaliř nebot

| nepálené., vzrostla. náklonnost k ziému ionvelmi těžce dá. sa vypuditi. Sv: Augustin
praví, že žáďoať moai býti spoutána niobu.
'souo, jinak sosili & zmohutni. Mnohá duše

+ i: 5. koně—ana]: rončilené odpovědí, jak
' míle jYOněkdo odmluvil; jiná. ráán. pohlíží
! snad na. osobu“ milou; těmto oběma jest
q vzdorovat! hned při prvním hnuti, nebot.snad
: no rozbola-vi se rána nebezpečně, nejsou.-::
\ hned zpočátku pečlivě hojena. Mnich jeden.,

vypravuje svatý Dorotheua, kázal kdyei mla
dému žáku svému. vytrhnonti ze země strů
mok cypřišový. Žáklvykonal snadno rozkaz
duchovního Oboe. Po lé poručil mnich vy
trhnouti stromek starší, leč práce tato nebyla.
jlš anodou a'mladistvý šáklse značněunavil,

; ' než se mu "podařilojyozkazu vyhověti. Na.

nl konec Vyvadil mnich strom veliký, jehož ko; řený hluboko Sůhaly do země, leč tu namá—
hal se žák,—nadarmo.Stromu nevytrhl.

„Podobně děje se i s našimi vášněmif

poučil ho otec duchovní; Š„slabé vypndímosnadno ze srdce svého, ja. mile však staly
se nám zvykem, jest umrbvenif jejich skoro

— n<e*:111—0Šim:>.“IA proto'pilnou mějme péči o to,

!; abychomíve vlasůmm srdci nechovali divou
„' tuto zvěř, která. nás roztrhohí hrozi.
, (87. mm. Tamra.)

)— .

—vA;_,

5
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Nábožné vadu-hnuti.

Ježíši můj, dej mi bolest nadpřirozenou,
' ..-kteráž by učila.mna oplakávati viny má .

(Sv. Alfons. Tomáš.)

Una H. POČOÍÍ P. ".

Marie Pam dána nám příkladům všech—tmm, mimča-a
však svaté h'pčlíaozti.

(Sv. Alfons. Chvály man)

oužime-li býti pravými dítkami Marie
Panny, budiž pevný úmysl náš násle

ovati i její trpělivé negení kříže. Země naše
ávem nazývána jest údolím slzav'ým, va

Ecel-těmvšem lidem. trpěti jest, aby si brašlivosti přístupu zjednali do vlasti nebe é.
Maria. Panna učiněna.iest nám vzorem ctností,
cnosti křeeťmských, ze'ména pak svatá trpě
livosti. Sv. František“ šaleský tvrdí, že prá
vě proto jen, aby nám trpělivost matčina
ukázal, tážqse Spasitel v Kám' Galilejské:
Což mně & tobě, žena? za kterýchž slov
zdála se vysvítabi nevážnosf. ku prosbě Ma
riině. Zbytečno jest ovšem gbit—atidůkazů

pro quělivost. Matky Boží, nebot celý životJaji by nekonečným konáním veliké ctnosti
této. Již soucit, jakým plálo srdce ]Bjí při
pohledu na bolesti Synovy, byl by dostaačil
učiniti ii mnčadnici trpělivost-i, pročež také
bolestně valů. o ni sv. Bonaventura *: „Ukři

' ""“-"l;nw"ťJ'n—llí-t
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žovoná .řijímá. Ukřižovaného !“ Roziimali
jsme již ve, co bylo Marií snášeti na. ů—
těku do Egypta. i v cizí mami této í posléze
po celou dobu, kdy s Ježíšem v Num-etě

'přobývala. Chceme-lí si však pravou před
stavu učiniti o neobmezaně joíi trpělivoeti,
pomněmo jen, jak vytrvale následovala. 
čonéhoSyna evého a.jakna Kalvarii pod křížem
umírajícího stanula. Protož, chtíce pravými
ditkami jejími slouti, umíňmo si pevně ná
sledovati trpělivosti ieíi, nebot nic na světě
nezíská nám čotnějšich zásluh aniž bohatší
odměn v nebesi-oh než trpělivé nesení křížův
od Bo & nám aeslanýoh.

(Sv.Alfou. Tama)

HW Machina.
Marin, h—álovnomá! Ty nevinna jsouc
trpělas s oddanosti. & iš. peklo zaslou

živ nechtěl bych trpěti? Opromm Tebe dnes,
Matko má., nikoli snad, abych zbaven byl
kříže svého, ale o to, abych trpělivě jaj nesl.

(Sv. Alfonn. Tamtét)

DM 9- Sv. Leokadia.

Boh míhfůcúnu nic má nesnadným.
(Sv. Alfons. Nav. mm.)

& boji proti zlým náklonu—stemtřebataké, abychom snažili se odloučiti ie
od předmětů nebezpečných a upoutati je
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k jiným, iimiž by samy tyto náklonnosti
naše znenáhla se poovšcovaly. Jsme snad
přiliš rádi oddáni těm, kdo s námi dobře
smýšlí; pamatujmc však, že Bůh noskončcně
jsa. dobrotiv, na'většim "a nám dobrodinccml
a. učme se pře ovčím eho milovati; nebo
snad rádi horšima se na všecky, kdož mím
odporují, přenecmcž tento odpor na hříchy
své, které nenávistí zasluhují jsouce nám
horšími nepřátoly než sám duch pokclný.
Touži'li srdce naše po statcích vezdejšich,
přičiňmež.se, abychom žádali si statků nc
beských. K tomu všemu třeba ale častého
rozjímání o pmvdáoh věčných & tajemstvích
Viry, jakož i duchovní četby. Pamatujmež
ustavičně na nejdůležitější zásady života

duchovního, Iiohož jsou: Bůh jediný zasluhuje býti mi ovánu. Jen hřích jcct zlo, kto—
rého sc mím nade všecko bití jest. Všecko
jest dobré, co Bůh chce. Vše, což pozemského

jest, gina. Zvcdncš-li stáhlo slámy, abysvůle i poslechl, více jali učinil, než kdy
bys proti vůli J oho celý svět. obrátil. To
čiňmo, co bychom si v hodině smrti přáli
viděti hotow. Ži'ma tak. jakobychom sami
žili na světě —sBo om. Kdo takoVými myšlén—
kamí ducha. naplnil, nedá. uo znopcko'iti hou
řomi světa. a snadno 'řcmůžo ná onnooti
své Především ale tře & úailovně a. stále
“prositi Boha o milost Jeho & Jeho lásku,
nebol milujioímu Bohu. nic není nesnadným!

(Sv. Alfons. Bev. Er.)

_..;ŠL—_L.—_l
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mm fidochnllti.
ašíší můj, jen po Tobě toužím,- nyni!

Maria., matka má, pros, aby vyslyšel
mne Syn tvůj !

(Sv. Alfons. Tamtéž)

Dne 10. Sv. Malchiada.

Kdo se odhodlal trpěli., necítí utrpení.
(ST- Alfons. Chvály mat.)

ic na světě nemů! získati nám v nebe
siah tak hojné odměny jako trpělivé

nesení kříže. Jako vinice plotem tmavým je
obklíčena, tak i Pán obkličnje vyvolence své
strastmi mnohými, aby srdce svého neunddali
přiliš světu &.statkům jeho, a tak snáze ne
pomš—enuzachovali duši avan. Trpělivost mia
posvěcmje, nebot dodává. nám síly, abychom
v nerušeném klidu ujali se křížů bez rostře
dně od. Boha. seslanýoh, nemeni, chu oby a.
zároveň i těch, které od lidí pooháze'i, ro
tivenství, urážky, pomluvy a j. ?, ?. an
viděl ve zjevení svém.všecky svaté krášeti
s palmami v rukou, čímž zaiisbá naznačuje
nám Bůh, že každému dospělé-mu. který ve
jíti chce do slávy nebeské. třeba. býti mu 
čanikem, ne-li pmliům krve, napoň trpělivo-ti.
Proto radostně volá sv. Řehoř: V trpělivosti
si libujice, můžeme být.-&mučeniky i baz
meče! 0 což veliká. jest odměna čekající nás
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na nabesioh za všecko, oo trpělivě nasli jsme
na. uomi : lásky kJožíši Kristu. Kdo objímá
kříž svůj, necítí ho, a kdo odhodlal se trpěti,
necítí utrpení. A, proto tíži—linás břímě utr—

eni, těžkých pownnosti & zkoušek, a. klesá
' mysl naše, obmtmež se s důvěrou kMatoe

Boží, kteráž Potěšonim zarmouoených sloje,
& přímluva. jeji vymůže nám zajisté auly
& trpělivosti.

(Sv. Alfons. Tamtéž).

NábožnéWhnuti.

' Maria, z lásky k Ježíšovi vyprosiž mi
' - milost, kterou na přímluvu tvou zis
hatí doufám!

(ST. Alfons. Tamtéšů

Dne 11. Sv. Damaše.

Chceš-E se Bohu mluvíš, vyhledán—ejpříležitosti, abys
tak učiniti mně!.

(živ. Alfons. Nev. Krist)

? rotu štěstímnazývajídušezbožnévšecko,-* uo avět neštěstím zove, poněvadž tonžíce
po tom, aby se Bohu zalibily, vítají s ro
dostí každou příležitost, aby mu tuto touhu
svoji projevily a. přízně jeho dosáhly. Čím
těžší &.trapněíši kříž na ně posýlá, tím štrasb
něíšimi je činí. Netrpělivl, proti vůli Boží
reptaiici nemocní jsou tvory nojbidněj—šími
a. zasluhují naívíoo politování nikolišpro ne
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moc svou nebo utrpení, ale vphčm'' 5 ale
duchovní, která“ jim káže polu—daňGaga

Eoklady zásluh, jakých by se _'im dostalo,dyby trpělivě nasli svůí kříž. božímimění
takto léky nemoci své v jed, nabot nema-cí
těla imu nejúčinněiším lékem pro chorobu
6.11.39an P. Alvarez učí, že oddanosů do
vůle Boží při utrpení &bolestech letem spo
iuje duši s Bohem. Bůh přitahujenša kSobě,
jak zjevil svaté Gerbmdě řkm, že duše zar
rmoucené vábí Jej, aby k nim sestoupil, a
rozkoší že jest mu obcuyati s nemocnými
& sklíčenými. I David vnuknubím Ducha
svatého podobně vyznává.: „Blizko jest Hos
podin těm, kteříž usouženého jsou srdce,“
(Žalm 33. IQ.) A na jiném místě těž: „S ním
budu \" souše-ni.“ (Žalm 90. H).)

151: Alfonz. Tamtůš.)

laciné vdechnutí.

ožiši můj, smiluj se nade mnou! jak často
zasloužll jsem si 'iž pekla pro stálý od—

por proti svaté vůli vě! Leč O&pust, Spa.
siteli dobrý,. nikdy již vůli Tvé odporovuti
nebudu!

(Bv. Alaina. Tamtéž)

Dne 12. Sv. Sinusia.

Hledáš-I:“ sebe :: modEtbáck .eu-ých,nikoli ale Baňa, tte
š vyaíyřán.

(57. mm- NW-Kn.)
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,? nemocechjsmearciPovínniužívatiléků'od lékaře přeďepeanyoh; při tom však
'eat se nám zcela oddaní svaté \ůli Boží.

ůžeme arci také o uzdravení svoje prositi,
abychom zdrívi isouce službě Jeho se za
svetilí, ale i v této příčině odevqujme se
zcela do svatých rukou Jeho, aby činil 3 nám—
mi! jak Jemu samému se líbí. Tak čřnice

nejsnáze sobě zdraví vyfrosíme. Kdo kBohuse modle jen sebe hle á., nikoli ele Boha-..
nebude vyelyšeu; kdežto jistého vyslyšení ;
dojde, kde při prosbáoh svých jen Boha. na v
zřeteli má. & svatou vůli J eho. Pán Ježiš
zjevil se kdy:-ai svaté Gertrudě, kteráž—E_běžoe
b la. ekličeno zimnici, a 12513531se, Přeje-li si, ;

a y ji uzdravil. Svštiqe pohleděvšl na. srdce ;

I

!

-:;„Ž.—___.-“___—..—w***.—sv...

—___...—__.__—_.—.___.-_

Jeho pravila: „Tot jediné, čeho si žádám,
svatá. vůle Tvá. jest jediným přáním mým“
Č) což vydat-ným lékem pro každou nemoc
jest. krásná. prosba „buď vůle Tvá 1“

Sv. Lidvina ranami zabavena. &bolestmi
trýzněna. volala. stále: „Radosti “eatmi, Pane
můj„ že z vůle Tvé bolestmi oplývá—.mn,nebol! .
'edmou "est mi útěchou, by na.mně vyplněno '
Vyla. e Tvál“ Takové oddanosti nelze arci 7“

dospěti duši vložné, snadno však postihne ji
duše milující. 0 což štestným možno nazvati - [
utrpení lásky!

(Bv. Alfons. Taman-) ?;
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lihem “dubium.
uď vůle Tvá! Boj, o Pane—,bych po celý
život svůj jen vůli Tvoji plnil.

(Sv. Milano. Tamtéž,)

Duo 13 SV. Lucie.

Kdo mírní. cďmzďáoajc :: do vůle Boží, atm-ira“mrzí
svatých.

l$l Alfons. 0 odemdanosú do vůle Boží.)v

s vlastnú,duše1kteréž trpěli jest utrpenímlásky! Tot ona. hořka sladkost, kteráž
na výscsů chutná. duším Boha. milujicim, kte+
táž svah m mučenikúm Vítaný-ml činila biče„
železné dky iřeřavýrošt. Svatému E íkmtu
kázal pohanský soudce trhati maso koštěmí
z těla a. boky jeho pochodněmi pálili A'což
činil svatý mučenik? Bez ustání opakoval
slova.: Pane, Tvá. vůle se staň! Tvá. vůle staň
se na. mně! A tak vytrpěl všecky bolesti své
s nezlomnou trpělivostí.

Podobně jako v nemocech třeba. také.
abychom volně odevzdali se do vůle Boží
? příčině vad přirozených, tělesných nebo
duševních: špatného nadání, slabého zraku,
slabého zdravi, neschopnosti k úřadu, nízkého
rodu a podobných věci. Vyčitá—linám někdo
tyto nadf_m-.ctmizkgr1rcemož mírně: Neotvořili
íme se sami, nýbrž stvořil nás Bůh, &protož
staň IB vůle Jeho. Co řekl bys o žebrům,
který neobdriev tak lkvostněho oděvu. jaký

.„„7
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si byl přál anebo vzácného jidla., odchází
raptaje? A noni—lížco máme všecko ion al'
mužnou Boží: zdaž nemohl nás Bůh stejně
stvořiti jen palnými komix-y anebo stáhly
trávy? Či byh jsme již něčím před sto lety ?
J akým právem tedy žádáme si více? Protož
spoqujmo se jen tím, co nám Bůh udělil,
nežádajíoo ničehojiného. Pomocí milosti Jeho
můžeme na posvětití. ion neschází-Ii nám
vůle, být bychom jinak natěšili se nadání
oni zdravi, ani bohatství, ani kráse.

(Bv. Alfons. New,Kr.)

Ktboiné vdechnutí. _.

„%, těo věčný, pro lásku Ježíšovou popřej. - mi milost, aby vyplněna byla na mně
vůle Tvá..

(57. Alfons. Tmaň.)

D'“ 14- Sv. Hikasia.

Nikdy nepoznáváme mi dobřevlastní nedosmlečnoať:; bídu,
jako v době Mel-ma' vypráklosti.

(Sv. Alfons. O odevzdanooti do vůle Boží.)

řičině vlastni dokonalosti dlužno arci,
& yohom snažili se dospěti stupně nej

ššího, leč ani v tom nechtějmo hledali
v astni upokoieni, nýbrž jen vůli Boží aproto
spokojmež se stupněm, který bude nám určen
od Boha.. Odovzdívojmo se trpělivě do vůle
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Boží, kdykou zachváii nás duševní vypráhloot.

Jef. arci stav tento Éra duši Boha milujícímukou nevýslovnou, &o řecenikdy neoddůvaj
so nopokoil, žalnía souš : Bych věděl, že z
vůle Boží jsem tak opuštěn, rád budu trpěti,
leč bojim se, že zapudil jsem hříchem Boha
svého!

A byt i trestem byla opuštěnost tvá., jsi
povinen anášetí jí trpělivě; řimiž trest;svůj
pokomě, pří'miž kříž, & Boi udo s tebou
spokojen. eohň sviti tobě světlo blahé ná.
božnoati nebo at obkličujo tě tma Opuštěnoat'i
neustávej volati: Vediž mno, ó Bože můj,
vodič mne cestou, která se Tobě nejlépe libi;

popřej, abych plnil jen vůlí Tvou, šinéhonení potřebí. Duše, kteráž pozbývá. ]: idu v
době vypráhlosůi, svědčí o sobě, že dosud
neni zcela Bohu oddána. Svatá Terezie dí:
Modle se pamatuj, abys především po od
danosti do vůle Boží toužil, &budiž přesvědčen,
že jen v tom zakládá. se nejvyšší dokonalost

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

IMW.
lažen budu žíi-o podle vůle Tvé & umi
aío, jak se Tobě libi, Bože můj!

(Bv. Alfons. Tomáš).

?
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Dn“ 15- Sv. Irenou.

Čím více prospíváme v oďdmxtí do oůle Boží, tím
hojnější milosti uděque Hospodin.

(Bv. Alfons. Nov. Kr.)

lnice vůli Boží, činíme vše. Zvykejmež \
si tedy stále na. rtech míti střolnou

modlitbu: Buď vůle Tvá! V modlitběobětujmo
se Bohu, že z lásky k němu strpěti chceme
všelíkě utrpení tělní duše, opuštěnost duševní, !
bolest, nemoc, potupu. & pronásledování, a. *
pokaždé prosme o silu, abychom vždycky :
a. všude svatou vůli. Jeho plnili. I'

Těžce-li tě Bůh navštíví, nenalezne-š
k rozjímání vhodnějšího předmětu, leč právě ',
tento kříž svůj, kterýž nutí tě stále a. stále „ '
budibi v duši odovzdauoot do vůle Boží. .:
Sv.. Petr a Aikman-y jdu. na. odpočinek pře-d- *
stavoval si, že jest na. smrtelném lůžku &že \
ducha vypouští &tu opakoval často slova:
Pane, staniž se na mně vůle Tvá, načež či—
nival úmysl, že každý jeho výdech při spaní

má běž;1 novým výkonem odovzdnnosu do 'vůle '. Což milými jsou Bohu takové Vý- ,
hony oddanosti; nikoli snad. prot-D, jakoby .;
se těšil z našeho utrpení, ale proto, že poznává., “,
jak Joj milujeme.

údaje na Abrahama obětováni Isáka,
nečinil tak Bůh proto, žeby sipřálsmrti synovy,
ale že chtěl přesvědčim se o sebezapirání
Abrahamově & o lásce jeho. Pokořmož se “\
tedy v každém kříží &.odevzdejme sa do ru- '
km:. Hospodinovýoh zvláště ve dnech opuště- „'

. _.
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.čimž získáme. sobě více zááluhpež za
měsíc něžných výlevů lásky & slz.

(Sv. Alfons. Tuma)

Hihi—névideohru.
whovoi mi jen milost svou, Pane, &pak
čiň se mnou, cu Tí libo.

(Stálou. Ta'-muž.)

u. A

Dno mSv. Albiny.

V tom jediné pravd. “dosť se ukládá, abychom sobě
samým odwnřelí.

(57. Alfons. Nov. Kr.)

obě samým odumřeme nežádajice si ni
čeho, leč aby vyplněna byla nanásvůle

Boží, odříkajíce sa všeho ukojeni vřáninaších
& Masti ve spěch této vůle oži. Proto
zdá-li se ti iš některý přiliš obtížným,
neustávej říkatí se Spaaitelem: Ano, Pane,
stani?- ee, poněvadž se Tobě libit Hrůza-„li

iímň před hranicím nebezpečím, raíž bez
váhání: Chci,Pane, coby cheeš! Čína:) chceš,
se vším, což mého jest! Sv. Řehoř vypravuje
o mnicha, kterýž velmi nábožný jsa., kdysi
po oelá. tři léna trápan byl ďáblem va způ
sobě hada., Bylo mu anášati muka nevýslovná,
ale přece nikdy klidu neztrativ domlouval
ďáblu'řka: Pokud jest.vůle Boží, čiň se mnou,
co ae tobě líbi.

Slo—m.tato buďteš i naši ushavičnóu mo—
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dlitbou. Prociimuvše z jitra, lehaiíoa u večer,

rozjímaiice, ku stolu Páně Ěřístupuiice, stálea stále opakujme jen: Bu vůle Tvá! Buď
vůle Tvá!

Blaze nám, vytrváme—li v této odevzda
nosti do vůle Boží; blaze nám 'iž v životě,
ještě více však vhodínu smrti. losius tvrdí,
že jediný výkon dokonalé odevzdanosti do
vůle Boží na smrtelném lůžku vysvobozuje
duši nejen od pekla, ale i od očistce, byt i
množstvím hříchů byla poskvrněna, nebot kde
v dokonalé odevzdanosti přijímá. smrt svou,
dobývá si zůaluh rovných zásluhám mučeuiků,
kteri život svůj s radostí obětovali za Ježíše
Krista..

(Sv. Alfons.nam.)

um vsimnut.
Maria., přeblašenou jsi, žes po celý ži
vot dokonale plnila vůlí Boží.

(ST. Bubna. Tamtéž-_)

Dno 17. Sv. Lazara.

Uírpmí pumká jsou pach—nýmimání—cm' vyvoícncň
Božích. '

(Sv. Alfons. Nev. Erin.)

Win: ni & pmúvensbvi jana na světě- & ělem vyvolených, pravi sv. Řehoř,
údělem všech, kterým uchys'eám ieat od
měnou věčná blaimlosů.. Proto dočitúme se o
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svatých Božích, že bez výi' — všíokni na
světě jen útisky a. kříže Snůšoll. Proto psal
také sv. Jeroným panně Eustochíi: Hledej,
& nalezneš, že všickni svatí protivenstvi tr

ěli. Šalomoun jediný žil \? radosti & grow
nbooo klesl. Svatý Pavol učí, že všxokni

vyvolení musí býti potřební Ježíši Krism.
Život Ježíšův byl však jedinou řadou utrpení.
Nadostoči však jen ští, nýbrž třeba trpěti
tak, jako trpěl Syn oži, který nezlořečil,
když jemu zlořečíli, nninehrozil, jsa trýzněn
akřižován. V příčině této di sv. Řehoř: Ja.
ko trpělivost ? boleatech jest znamením vy
volení, tak netrpělivost ? strastech zřejmou
io známkou navrženi. Zajisté jen proto se
sýlá na. nás Hoapodín protivenstvi, poněvadž
žádá. ai našeho & saní &ujimájnám světských
radovánek, abyc om nepozbyli slasti nobo
skýoh. Sv. Augustin divi oo řka: „Hořký
jest „svět, a přece jeot milován, jaké by se
teprv lásce těšil sladký jsal“ Ano, hořký
iest. svět, nebot. všecky radosti jeho nenkojí
srdoo lidská, ale posléze promění se ? hoř
kost a výčitky svědomí; a přece milován
joat svět! Proto ak ? haikai obrací Bůh
radovánky světsk , aby nás naučil jimi zhr—
datai a. nalití kříže, které v radost věčnou
se obrana:- (Sv.Altam mms.)

lm Muni.
ožiši ukřižovaný, kterýs pro mne tolik
bolestí byl zakusil, smíluj se nade mnou!

(ov.mnu. Tmin.)

?

L
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Dne 13 Sv. Graciana.

Naše ainda : vůlí Boží nutí ' ' úplně dokonalá, nug—
oíčná, ncodvo žehná.

(Sm Alfons. Linka !: Ješ. Kristu.)

štipme si hlubocev pamět, že, chceme-—
Ii to, co Pán Bůh chce, tim své nej

větší blaho chceme, poněvadž Pán Bůh
opravdu ničeho jiného nechce, leč naše blaho.
Sv. Vincenc Paulánský říkal: „Srovnalost
vlastní vůle s vůli Boží jest poklad křesťana.
& lék proti všem neduhům, neboť v sobe
zahrnuje sebezapiráni, spo'oni &Pánem Bo
hem & všecky ctností. Zťcrátka v slovech;
„Palm, co chceš, abych činu,“ jest všecka
dokonalost zahrnuta. Kristus Pán nám při
81íbil: „ani vlas s vaší hlavy huahyne.“
Tím chtěl říci, že nám odplutí každou dobrou.
myilénku, kterou se mu zalibiti ohoomo,

odmbujioe ao Jeho svaté vůlí. Sv. Terezia
Ukládá.: Pán Bůh nám nikdy snažení ně

jaké nenašlo, aby nám je zároveň nějakou
milosti neodměm'l, jestliže je a rozhodnou
oddaností přiiimáme.

Alo naše chodu s vůli Boží musí býti
úplně dokonalá, uotavičná. neodvolatelná. V
tom vrcholí dokonalost & k tomu maií smě
řovati všechny naše akutky, všechny naše
žádosti a modlitby.

(Sv. Altam. Tamtéž).

28
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lm Mutt

?? , ó J ežíší budiž jediným &neobmeb zeným vládcem &.pánem srdce mého;
duše má. at jenom Tebe miluje, Tebe pon
slouchů & Tobě jedině at se libi.

(51. Alfons. Tamat)

D" 19- Sv. Nemeela.

Kdo miaj: Ježíše Krůta, nechce nic jiného, Iné co obce
leží! Kristu

(Ev. Mons. Láska !: Ježíši 11:11st

& íž častěji o tom “sme ee zmínili, ževšecka svatost &.do onalost duše v tom
záleží, aby sama sebe zapít-ala. &.vůli Boží
plnila; avšak nyni chceme o tom obšimčjí
rozprávět-i. Chceme-li tedy evatými býti,
hleďme, aby všechna naše touha a. snaha.
k tomu se nesla, nekonati vůle své, nýbrž
vůli Boží. Neboť toť jeet. soubor všech ři
kázám' & rad, činiti & trpěti to, co Pán ůh
chce a jak tomu chce.

Proeme tedy Pána Boha., aby nám dal
svatou volnoeť. ducha.; vola-neli ducha, která
objímá všecko, co se líbí J ežiši Kristu, nen
dba'íe žádného odporu své vůle, ani ohledů
lide-ých. Láska. Ježíše Krista zjednává. mí—
Iáčkům Jeho úplnou erovnelost vůle, kterouž
jes-tjim všecko stejne, sladké itrpké, ničeho
neohtí, co by se jim libilo, všecko ehti, oo se
Pánu Bohu líbí, a týmž klidem nanášejí se



Návěští.

Stoletá. památka. úmrtí sv. Alfonsa Marie de
Liguori konatí se bude slavně v kostele nn. Radem

_ptoristů u sv. Kaiatana \: Praze od 5. do I3. listu
padu t. r.

V sobotu dne 5 listopadu započne u večer
a 5. hod. vzývánim Ducha sv., úvodní řeči a. sv.

' požehnáním.
Každodennč bude dopoledne německé kz'aani;

asics v neděli a 10. hod., všedního dne 0 9. hod. -- 
Po kázani bude vždy pontifikální mše srv.

Odpoledne bude každodenně o 5. hod. české
kázani, & po něm slavné požehnání.

Jubilejní tato alswnost zakončena bude v neděli
ťing 13. Hstopadu odpuledne o 5. hod. ,

Účastněním se na: této slavnosti lze získati

Bv. odpustků.
.. ;.- „._,_

Oznamujeme zároveň, že. ohlášený

„Život sv. Alfonsa H. do Liguori“

' vyšel, a, sice nákladem kníž. arcih. knihtiskámy
Rohlička. &.Siweraa. v Praze; cena. bez zásilky [ zl.

-——-na+— »
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věcmi důeátými jako nepatrnými, věcmi
příjemnými i nepříjemnými; dosti jest jim,
zalibiti se Pánu Bohu.

Sv..:Lugnstín pra—vn:„Milý, &.pak čiň, oo
chceš.“ “Kdo milujo upřímně Pána. Ježíše,
ničeho jiného nehladá. leč Jemu se zalibiti;
zalíbiti se Pánu Bohu, v tom všecka jeho
spokojenost Sv. Terezie pravi: „Kdo hledi
jěnom svému milému vyhověti, ten se vším
tím spokojuje, oo upokojí milého.“ Tak
mocně působí dokonalá. láska... že zapomíná.
svého vlastního užitku asvé výhody a.svýmj
myšlénkami jen k tomu směřuje, aby svému
mtlému ae zalíbila, jej co možná ctila &íině
k této cti přiměla,

(Bv. Alfons. Tomm-.::.)lmW
y jsi a. budiž mým klenotem zde i na.

věčnosti, Tobě věnuji tedy, o můj Je—
žíši, zcela srdce své & všecko vůli svou.

(Sv. Alfons. Tama)

Dn. a). Sv. Kristiny.

Kdo opravdu Ježiš: Krůta mil 'a, ztráci příchytnod ňu
vim ztuth'm pami-3,339 :: hic i všeho se :prortítí, aby

jmom : Ješišcm spojen byl.
(Sv. Alfons. Li.-ko. ]: J eilii Kristu.)

% nazi přejou sobě sioa,_aby dokonales Pánem Bohem se !POJilÍ, ale při tom

Ý

F"
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nechtějí ani kříže, ani namoci, ani chudoby
a. potupy snášeti &.trpěti. Dokud však do
vůle Boží ůpíně se neodevzdaji, nikdy jak
náleží s Bohem se nespojí. Slyšma slova. sv.
Kateřiny z Janova: Abychom s Pánem Bohem
se spojili, ]8011nám nevyhuubelně potřebná.

prmivenstvi, která. nám Pán Bůh Eosýlá,poněvadž jimi zamýšlí všecka.nezřízan hnutí
v nás zničíti &stráviti. — Dokaváde nám
kříže z lásky ]; Pánu Bohu nebudou milými,

' dohad nedospějeme ]: dnknnalé jednotě &Pá
nem Bohem.

Co se týče sm“síň, máme ihned z lásky
k Pánu Ježíši kai é zábavy se vzdátí,—která.
nesměřuje ke cti &.chvále Boží, na 1řikíad1
chceme něco viděti neb s]yšeti, avša věc ta
nevede nás k Pánu Bohu: tedy se 'i vzdejmel

00 pak náklonnosti se týče, híoďme vždy
k tomu se kloniti, co jest nqivioe prawa, -.
nepříjemné &chudobná, aniž žádejme něčeho
jiného leč trpětí aopovrhovňnu býti. Slovem,
kdo npravdu Ježíše miluje,. ztráci příchylnost
ku všem statkům pozemským. K Ježíši všev
chny jeho tužby ss nesou, na. Ježíše vždy
myslí, po Ježíši vždy vzdychá a. jen Ježíši
všudy, ? každé době a. při každé příležitosti
zalíbiti se hledí. Eda však chce ]; tomu (10
spěti, ní má,ustavičně na. zřeteli, aby ze srdce
svého každou náklonnost vypudil, která. se
k Pánu Bohu nenese. Táži se., jak Babě po
čínabi má duše, aby zcela Pánu Bohu se
oddala-?

1. Jastjí chrániti aa všeho toho, čím
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by Pána Boha hněvala, a činiti to, čím by
se Mn zalíbila

2. Všecko příjimati :: rukou Božích ni—
čeho nevyjímaje, buď si o trpké neb ne
příjemné:

3.175 všem vůli Boží přednost dáti ».své
vůle nedbati. —

Takovým mp_ůqobemduše :; Pánem Bohem
dokonale se spojuje

(Sv. Alfons. Tamra.)WW.
Harla mi tu“milenci, abych na nic jinéhonemyslil leč na, Tebe, po ničem ne
toužil leč po Tobě, ajiného ničehonehledal
leč Tebe, ó lásko nm, 6 má jedina (Iobrobol

(Sv Alfons.nam.)

D" 21- Sv. Tomáše.

K tomu se má naše touha ušatí, aby naša vůle : vůlí
Boží banka na mojim :: sice ve všech případná příje

mných :“prašných.
(Sv Alfons. Liska k Ježíši Kristu-)

ňmů jeli: pravda: Mnozíříkají: Tobě,(:Pane Bože, věnují všecka vůll svou, ni
čehož nechci leč co Ty chceš; alejalnnile _je
naštěstí nějaké potká. nedovedou se vpraviti
ve vůli Bqži. A za. tou příčinou běduji &na
h'kají, že jsou nešťastnými na světě, že je
stíhají saménehody ale mají trapný živců.—F
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Kdybychom *: každém rotívenství s vůli
Boží se shodovali, stali yehom se miisté
svatými & byli bychom neišťastnějšimi lidmi
na světě. K tomu se má. také naša touha.
néstí, aby naše vůle a vůli Boží trvala ve
Spojeni asics ve všech případech příjemných
ipmtivných. K tomu nás napominá Duch
svatý: „Neklan se po všelikém větru.“ Janou
lidé, kteří se mění, 15k právě vítr vane; ita-li
vítr nepřiznivzto 'est: jestliže sejim věaitak
nedaří, jak sobě žadaji, bývaji všichni smutní
& netrpělivi; za ton příčinou neprospivaji
? dokonalosti, vedou nešťastný život., poně
vadž v tomto životě sbíhají se věci protivné
mnohem čmaběji, nežli věci příjemne & nám
milé. Sv. Dorotaus pravi: Příjimati z ruky
Boží všecko, jak se to právě přiházi, jest
mocným prostředkem zachovati ustavíčný
pokoj & Poklid srdce. Protož vy mvnie týž
světec, že poustevnici \? jeskyní nabývali
nikdy ani zlostnými ani zasmušilýmí, poně
vadž vše. co je potkalo, s radostí přiiimalí
z ruky Páně.

(Sv. Alfons. TutéŠJ

ubohé “helium

Mahádej se mnou, ó Pane, jak se Tobělibí, všecko přijímám, ke všemu jsem
odhodlán.

(Sv.Alam. muž.)

L
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Dno 22. Sv. Zena.

Kdo chce proapivati čítam linkou, tmu jat nutno, aby
ve vinu mih“mou podroboval nm Boží. _

(Sv. Alfons. Láska !: Ježíši Kristu.) „_

37. Maří Mag-d.z Pazzis řikávaln, abyvšechny naše modlitby k tomu cili smě
řovaly, by nám Pán Bůh udělil tn milost,
ve všem plniti Jeho svatou vůli. Mnohé duše
nehledí ve svých modlitbách ničeho jiného,
nežli aby příjemnými. & sladkými city se ha
Film avšak silné duše. které mají opravdovou
touhu, Pánu Bohu zcela náložeti, nehledaji,
než aby je Pán Bůh osvítil, by vůli jeho po
znaly, & ie poailnil, ji dokonale Úplnití.
„Avšak nikdy se nedomnivej,“ pravi sv. Frant.
Sal., „že bys byl dospěl k čistotě lásky, do
haváde vůle tvá ve všem, i v těch nejpro
tivnějšich věcech milerůde se nepodrobn'e
vůli Boží.“ Sv. Terezie clokládá., že jakm &
svou vůli obštuieme, Pán "Bůh k nám se
schyluje, aby se s naší křehkost-íspojil. Toho
však lze dosíci rozjimánim, ustavíčnou mo
dlitbou &.ogravdovou touhou J ežíši Kristu
bez výjimky nálože-zná.“-—

O nejlmkavějši Srdce mého Božského
Spasitele! Srdce nejvřelejší láskou k nám
lidem všecko rozníeené, Srdce na Výsost toho
hodně, abys všem ardoim neobmezeně vládlo
& novela, ó kýž to dovedu, aby všichni
li &pochopili Tvou lásku, kterou je miluješ,
ab poznali ty nesčíslné miloati, kterými
ob duješ duše Tobě zcela.zasvěcené! Přiímíš,F
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6 neisladši Ježíai, za oběť mou vůlí, kterou.
Ti dnes všecka zasvěcuji. Učiň, „abych poznal
vůli '.[jvou&abych ii u milostí Tvou dokonale

lml.
WP (Sv. Aliens. Tamtéž)

ltboinó videa!-nutt.

Na..." zásluhy Svého přehořkého umučení,

» » řařijmiž mne, (&Ježíši,? & učiň, abychTi by věrným až do smrti.
(87 Alfons. Tamtéž,)

D" 23- Sv. Viktoria.

Kdo miluje Ježíše Krůta, snáší pro nika všecka, mínil“
namod—

(Sv. Alfons. Linka 1: Ježíši Kristu.)

% vatí považujínemocia.bolestimwláštni
miloati, kterých Pán Bůh jim uůěluje.

Když jedenkráte sv. František :: Ass. byl
těžce nemocen ajeho bratr duchovní k němu

ravil: „Ota, proste Pána. Boha, aby vaše
olesti zmírní!1 &.aby muka Jeho tak těžce

na“vás nespočívala.,“rychla povstal světec : lů
žka avého,poklakl na kolenasvá. ».děkoval Pánu
Bohu za. tyto bolesti apo té ravil ku svému
bratru: „Věř-,kdybych nevě ěl, že jsi mluvil
s_upřimnosti srdr.a, vícekrůte ani viděti bych
tě nechtěL“ 
,;3'3 hluchý nemocný řekne: Newpouzím se
tak velice Evě nemoci, íako spíše- bomu, že
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nemohu ohoditi do chrámu Páně, konati své
pobožnosti, přistupovati ku stolu Páně, mši
sv. slyšéti, že nemohu *?kůru modlit-&se ho
dinky, že nemohu sloužiti mši svatou, že se
nemohu ani pomodlití, poněvadž mně hrozně
boli hlava že nevím, co si mám počítá.

Alo řekni mí, proč. chceš ohodití do
obřímu Páně- a.do kům, proč chceš ke stolu
Páně, proč alonžiti aneb slyšoti mši svatou?
Abys se Bohu zalíbil? Alo Pán Bůh tomu
nyní nechce, abys se modlil hodinky, chodil
ke stolu Páně, slyšel mši sv., ale abys se
svou trapnou nemocí spokojil. A 'si li. tím
nespokojen, jest to znamením, že ne báš o to,
aby: plnil vůli Boží, nýbrž,. že činiti chceš,
co sa tobě líbi. P. Avila psal nemocnému
knězi, který sobě podobně neříkal: „Milý

ita-lil neutaroj se nyní 0 to, co bys činil,
„dýhy-szdráv byl, ale spokoj se nemoci svou.,

dokud se Bohu libiti bače. Snažiš—Iiso vůli
Boží plniti, což na tom, zďali ve zdraví noh
nemoci ji plniš?“ ,

(Sv.Alfons.mm.).“M
' Pane 13058,nyní jsem úplně přesvědčen,

nemohu získati koruny slávy věčné,
leo křížem & trpělivostí.

(Sv Alfons.Tma)
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Dne 24. Sv. Adama & Evy.

Tobi nek: mámu. a “lodí jesi vláknitámod-libo:lapií,
nešli čas od šum pchti wa Ukříšwanůůo:: Jm své

bolestí obětovali?
(Sv. Alfonn. Láska k Ježíši Kristu.)

ta.-víš, že se nemůžeš modlit-L' poně—
v !:tě hlava. hrozně boli? Ano, nemůžeš

IOBJimati1ale zdali pak nemůžeš odevzdávati
se do vůle Boží? & činíš-li takové. vzdoohy,
jast to zajisté neikrásněiší modlitba, kterou
můžeš konati, obi-imaíesláskon bolesti, které
tě svírají. Tak sobě počínal sv. Vinconc de
Paula.. Kdykoliv býyal běžcenemocen. mila-áá
sobě vzpomínal, že jest mu Pán Bůh při
tomau, & volně obracel mysl svou !: něja.
kému zvláštnímu předmětu. a sám v sobě
vzbuzoval čas od času výlevy lásky, důvěry
& díků, a. čím více se jeho bolesti množily,
tím vroucněji se odovzdával do vůle Boží.
Sv.František Sal. řikával : Souženi sama vsohě
pozorovaná bývaií nám hrozná, ale porovná
mefli je a vůli Boží, bývaji mim milá a. při—
jemná.. Tobě nelze rozjimati, 9. zda.—li íest
nějaká. moďlínba. lepší, nežli čas od času po—
hližeti na Ukřižovaného a. J emu své bohatí
obětovati, spojitá všecko 3 Jeho ulrpením,
5Jeho nesmrnými bolestmi, které byl vytrpél
na. dřevě kříže?

Jistá velmi zbožná. pani trpěla nešmimě
bolesti,. Jeji ošetřovatelka dala ji do ruky
kříž s. pravila. k ní, aby prosila. Pána Boha.,
by ji zbavil takových muk. Nemocná však
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odpověděla: „Čeho to na mně Máš; abych
zbaviti se hleděla svého kříže, když právě
v rukou držím Boha Ukřižovaného? Bůh
mne toho uchovej, chci trpěti pro Onoho,
'enž chtěl trpěti pro mne mnohem větší
olesti, nežli_'sou mě.“ To dosvědčil iKrisms

Pán sám sv. 'erezii, když byla těžeb nem-dana
&.bolestmi trápnm '

Zjevil se ]i totiž, všecek jsa takřka ra
nami posetý. & _řakl k ní: „Vian, dcera má,
jak velké bolesti pro tebe isem trpěl, a. pozo
mj, co jsou tvé bohatí proti bola-stem m na.“

A od té dob říkávala světice, kdy oliv
byla. nemucna: ahmiie sobě pomyslim na.
hrozná muka, která, Kristus Pán, nevinnost
mnm, tr ěl, nevim, jak bych lůbč měla stě
žovat-bi svých bolestí. Sv. Lidvina. byla.
po třicet osm lat nemocna, trpěla. zimnicí,
byla sklíčena dnou, poseta rozličnými ranami,
&.všecka. ztrýaněna; ale poněvadž. ustavičně
měla, na. mysli a. před očima utrpení Páně,
zachovala vždy na lůžku klidnou &vasalou
111331.—

(Sv. Alfons. Tnmtéž.)lm Wil.
5%; můj Ježíši, pro zásluhy Tvé trpělivosti.' kterou Jsi z lásky ka mně tak veliké.
muka aniš'el, uděl mi té milosti, abych kříže
z lásky k Tobě snášel.

(Sv. Alfons. Tamtéž,)

]
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Dnowlamuim
Snášíme—Iitrpělivě bolení nemoci. dovršuje-meNa mu

korunu, kterou nám Pán Bůh v nebi připravil.
(Sv. Alfons. Liake k Jež. Kr.)

jak mnoho zásluh můžeme získati., sním
' šime-lí jenom trpělivě své nemoci. Al

verezovi ukázal Pán Bůh jedenkráte onu
velkou, velebnou slávu kterou přípravu jisté
zbožné řeholnicí, že inyla trpělivě snášela
nemocí své &pravil, že ze osm měsíců ? běd-.o
nemoci více zásluh sobě dobyla, nezlioetetní
řeholnice za mnoho let.. Snášíme—li trpělivě
bolesti a. nemoci, dovršujeme tim korunu,
kterou. nám Pán Bůh v nebi připravil. Totéž
zjevil sv. Lidvině. Když byla. mnoho těžkých
nemocí vytrpěla, jak již dříve :) tom isme
se zmínih, přála sobě smrť mučenníekou
z lásky ]: Jeziši Kristu; ekdyž jednou vzdy
ehala. po této smrti, spatřila.krásnou korunu,
ele neúplnou anedokoaelou, poznala, že tato

korunajeeb ji pí'igmvena, aby ji dovršila, proto prosila Pána ohm aby bolesti jeji remune
žil. Pán Bůh ji vyslyšel, vysla? na ni
mnohé voiiny, kteří ji bupih, haněli &velmi
krutě s ni ukládali. Po té zjevil se _iianděl
maje ? rukou onu úplnou & dokonalou ko
runu, a.oznámil jí, že oelednímí mukemi
vsadila do korun ty rahokamy, které se
ji ještě nedostáve y. — Pomoz tiše skonala.
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libuii Tobě, ó nejsladší Ježíši, že chci

' tvšechny kříže & souše—ní,která. na. mne
měleš, trpěhtrě přijímali.

(Sv. Alfons. Tamra.)

t _Dnomsvt.3thm
Předevšímvšak bum cekani v umeni přiiati mrť .:

sice onu mvt, která Pánu Bohu :: HM.
(87. Alfons. Láska, k Ježíši Kňatu.)

& est nám jednou. umi-ití & 1? poslednínemoci dohončíme život svů', nevíme
i však,kbará.nemocjest posledni. Z to ovysvitá,

že v každé.nemoci máme býti připraveni na.onu
smrt, kterou nám Pán Bůhsešle. Než.mnohý
namítne, spáchal. jsem mnoho hříchů a. žádné——
ho pokání jsem neučinil. Chtěl bych jenom
proto déle žití, abych před svou amu-mBož

? aké spravedlnaabi dosti učinil. Ale řekni
mí, bratře můj, jak to víš, že budeš ješuě
činiti pokání, kdo ví, nebudeš—li,ještě mno
hom horším? Nyni můžeš doufali že ti Pán
Bůh odpustil, & zdaž jest krásnější pokání,
jako přijati soddanosti smrť, jak právě Pánu L
Babu se líbí? Jan Avila byl toho mínění,
že každý, kdo v dobrém amo i jen v pro“
středním mm se mletá, má si přáti umí-ití,
aby ušel nabezpečanství, že milost Boží
itn—ati;ale v tomto nebezpečeuatvi trváme,
dokud na této zemi žijeme.

Mimo to nemůžeme na. tomto světě žití,
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abychom alespoň pro svou řirozanou křeh—
kost všedního hříchu se ne o ustili; &tudiž
sluší nám 3 této stránky s ra usti smrť při
jímati, abychom-Pána. Boha.vicekrňte nahně
valí. — A milujeme—li opravdu Pána Boha,
musíme po tom vzdychati, abychom na Něj
tváří v tvář v neběsích patřili & Jej ze vši
sily milovali, poněvadž- žádný člověk není
s to, aby to dokonale činil za tohoío života.
Neotevře-li však smrt brány, nemůžeme;do
oné blažené vlasti vstoupiti. Praha volá, sv.
Augustin, láskou všecek roznicený: „Ach
Bože, nech mne umí-ití, abych Tě lpanřil a.
tváří v tvář Tě miloval.“ '

(Sv. Alfons. Tamtéž)

lm Mutt.
.g. Ježíši _můj, kéž bych mohl za Tebeumí-ití, ]e-nžjsi umřel za mne!

' (Sv. Llťons. Tamtét)

Dn“ 27“ Sv. Jana evang.

Kdo náký: Ježíš.: Krista, máčí všeckopro Nám, zvláště
chudobu.

[Sm Altam Linka l: Ježíši KriltuJ

a viňmese v trpělivosti,suášejicechudobu.Jiste jean, že jeth nám třeba mnoho
trpělivosti, nedostává—li se nám vezdejšich
atatků. Sv. Augustin pravi: „Kdo nemá
Pána Boha, nama ničehož, kde má Pána. Bo

g. ' 4



-—533__

ha„ má všecka; kdo mší—PánaBoha. &sJeho
svatou vůlí se erVnává., nadaná.vPánu Balm
všecko dobro.“ ——Jen ten jest chad, kdo
touží & baží po statcích, kte-rých nemá, ale
kdo sobě ničeho nepřeje, &.svou chudobou
se & okcriuje, ton jest v plné míře bohem
Sva a.světzee Boží nejenomž—esnášalitrpělivě
svou chudobu, nýbrž hleděli se ívšeho zbaví
ti, aby jsouce ode všeho odloučení, jediné &
výhradně Pánu Bohu žití mohlí. Nemáme-li
bobo ducha, abychom se všech vezdejšich
statků zřekli, buďme alespoň spokojeni tím
stavem, 1? který nás Pán Bůh postavil, &.
stat-aims se raději o statky nebeské & věčné,
které isou mnohem vzácnější, nežli o statky
vmdejši; řiďme se výmkem sv. Terezie:
.. 'm méně máme na. této zemi, tím větší
bude naše ladnost ? nebesíchí“ -——

Chudí duchem 113qu však ti, kdož maji
nedostatek na. statcích vezdejšich, nýbrž kte
ří ničeho sobě nežádaji : dle sv. Pavla žij-ou
\? spokojenosti. _

l Pálí Jlšzšíštakž rzvíl blahoslavené AHL;&z D' no: „ 5?y neb laobudobata
š.;nešeným &.drahým pokladšm, nebyl bych
Já ii sobě vyvolil &.jako dědičný podil živým
vyvoleným zanechal.“ Za tou příčinou!také
svatí, vidouce Ježíše chudého, milovali tak
vřele svatou chudobu. Touha. zbohatnouti
jam-. lůžka ďáblova, mnohé duše do záhuby
uwbujioí.

Pán Bůh nim budiž vším, —- npokojme
se tim, co nám uštědřuje, běžne se svou
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chudobou, i se všemi 'ejímí násled : neboť.
v tom Spočívá záslu &. —- „Ne a udobm“
praví sv. Bernard, „jest ctností, nýbrž láska.
k chudobě." Mnozí ale iacm chudí, \ něvadž
nemiiují své chudoby, nemaji žá ných zá.—
sluh; & protož pravi sv. Bernard, že ctnost
chudoby nezáleží v tom, býti chudým, nýbrž
abychom chudobu milovali.

(Sv. Alfons. Tamat)IMW
yní jsi mne přitáhl svou láskou, 6 P&
na můj„ já. všecko opouštím, všeho se

zříkám. & Tebou se spojují, 9, Ty budiž mně
nude všecko.

(Sv- Alfons. Tamtam-+

Dno„_ mama.
K svaté chudobě náleži též, ahyckom h-pěšívč snáře“
ztrátu přátel :: příbuznýcb svý-ců:: v tom mlčí“ má

ma kpňívmf tunu osvědčila
(sv. mons. Linka 1: Ježíši Kristu.)

Mnozí iakmile ztratí přítelesvéhombpříbuzného, bývaji nepokojnýmí, za.
virají se do soukromých bytů avých. oddávaji
se zármutku, bývají v takové míře netrpě—
livými, že jich žádný potěšili nemůže. Rád
bych věděl, komu asi tací lidé nesmim
zúrmutkem a. ustavičným pláčem se 29.11i?
Pánu Bohu? O nikoliv! poněvadž Pán Bůh
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chce, abychom se do Jeho svaté vůle cde
Wmdalí Aneb duši, která. nás Opustil-a,? Ni
koliv, ani tě! .la-lidma duše zavržena., pak
nenávidí vás a. vaše slzy. J arli ? nebi, přeje
sobě, abyste Pánu Bohu děkovali za miílúwsti1
které ii udělil; trápí-li sa v mukách očistce
Vých. žádá. sobě, abyste raději % ni se
modlili, do vůle Boží su odevzdali, svatými
se stali, ahyate jedenkrate s ni v nebi ra
dovatí se _mohli. — Komu tedy prospívá.
takový přílišný pláč?

Ctihodný J osef Caracaioio, jsa jedenkráto
mezi svými příbuznými, kteří nemimě &

Eí'ilišně oplakávali jeho milé—habratra, takto\ nim promluvil: „Nač pláčem? Plačme ra.—
ději nad smrtí Ježíše Krista, jenž byl našim
otcem, našim bratrem a naším anmilmemcem.M
Počine'me sobě po příkladu. zbožného Joba,
k Ldyž byl zpr-avan o smrti svých synů,
úplné oddal se do vůle Boží, řkm: „Hospodin
dal, Hospodin vzal: jakž se Hosmdinnlibilo,
tak se stalo: buď pošehnáno jméno Hospo
dinovo !“

(Sv. Allian. Tamtéž-.)

mmWil.
“© jak bych mohl mimo Tebe ještě něcojiného milonů? Láska k Tobě budiž
mi nade všechny vezdejší statky.

(Sv. Alfons. Tamtéž)
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Dub % Sv. Tomáše hist.

Máme se cvičili :: trpělivostí :: lásku svou 1: Prima
Bohu atušdčiti tim. že máňime hlídač potupu, kterou

nám lidé můsobují.
(Sv. Alfons. Láska k Ježíši Kristu.)

% dykoh která duše Pánu Bohu zcela.se' oddá, stará se již Pán Bůh o to, aneb
dopustí. aby ji lidé opovrhovali aneb ji pro
následovali. Jednoho dne zjevil ae anděl
blahoslavenému Jindřichu Susovi, řka.k němu:
„Jindřicha, až dosud mrtvíl isles sám, jak
se ti libilo, ale ode dneška budou tě umrům
vati lidé, "ak se jim bude líbiti.“

Druhé 0 dne spatřil z okna pm, který
sobě zahrával kuaom plátna ajai na.kusy roz
trhal; vtom zaslechllvčtechlas, který kněmu
takto mluvil: Takovým způsobem i tvé
dobré jméno lidš roztrhaji.“ Po té šel Jin
dříoh na ulici & schovalťsohějono roztrhané
plátno, aby si" jím potěšilTaž buše pronásle
dován, jak mu to anděl předpověděl. Pompy
a. bezpráví jsou sva-tým žádoucimi radosm.
Sv. Fili Narejský, na po třicet. let, v domě
sv. Jaro ímo v Římě mnoho aužováu, nechtěl
dům tan opustil-„í &jíti do oratoria chrámu,
který sám byl vystavěl, kde již jeho milí
synové přebývali &jej prosili, aby těžili nim

zavítal, kdyby jej DÍFBŽ zřejmým rozkazemnebyl k tomu přinut' ..
(Sv. Alfonz. Tant—ii.)

?

„___—„_A—
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Hmmm

ym' již sobě nenáležim, 'sem Tvůj, ó
» Bože. soudce můj, nakl' ej se mnou.
jak se Ti líbí; mílerád přijímám všechna.
snažení, která na mne eeslati ráčíš.

(Sv. Alfons. Tanita.)

Dne 30. Sv. Davida kr.

Nelso! bos hluboké aiu—pneu:"pozoroval-“£muža, ' ' zla-idey
'k nás-nvýb-pěti bytu nejmčtějšímu ardci g;! !

(Bv. Alůms. Newgen.k srdci Páně.)

dež maje dosud 'iskřičlm lásky v srdci,
mohl by pohle čti na. Ukřižovaného,

viděti, jak Bůh ? můře bolestí & potu 3? o
nořen, umírá. z 1551: k člověku., a n .til y
na mocně puzena & é sám trýzeň jakoukoli
snášeti : lásky k Bohu svému! Svatá. Mag
dalena říkávela: Každé utrpení jest sladkosti

ři pohledu na Ježíše ukřižovaného. Učenému
Bushovi Lipsiovi bylo kdysi veliké bolesti

čti ihleděl; ieí jeden z přítomných po
vz uditi k trpělivosti,“ pamatuje jej na trpě—
livost stoiků.. Nemocný pohleděl však na..svůj
kříž, řka: Zde jest ravů tr livost! Chtěl
říci, že jediný přikla Boha., 'terýž tolik pro

nás vytrgěl, může nám dodamsily, abychomz lásky němu všecka. utrpení rádi snášeli.
Kdo miluie Ukřižovaněho, praví sv. Bernard,
miluje i potupu. kříže. Svatá. Aim mala seF
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kdysi sv. Eleazara kterak to mažná., že tak
hrubě urážky &pohaněni snáší od lidí hru
bých. aniž by nelmeuši netrpělivosti pro'evil.
„Hanzy.—zlu,že jsem ni!—citelným v příčin tu
peni jejich, od. ověděl světec: citimje velice,
ale nenstňvám edětí na Krista ukřižovaného
dokud neutíši se zase mysl má.“

Svatá Kateřina.Janovská láskou planouc
]: Spasitelí říkávala, že neví, co je utrpení,
a. snášejíc muka strašlivá. nedbals. jich, my
slic jen stále na to, že láska Božijí je,sesýlá..
Řeholnik jistý z Tovaryšstva. Ježíšova. kdy
koli bylo mu snášeti bolastí, téma.!se: „Rciž,
bolesti,.kdo tě sesýlá? Bůh? Aj, budiž mi
tady vítánat“ A tak zachoval stálý mír
duší, avé.

(Sv, Alfons. Nev. Kr.)

líhně vdechnutí.

niž, Ježíši, čeho žádáš ode mne, at vše
. kc- učiním!

' (57. Miou. Tůma.)

DŘ“ 51“ Sv. Sylvastra.

Duše, kteráž rozumí mluvě lásky, mismon nun-pali vše,
čeko si přefi.

(Sv. Alfons. Nev. Kr.)

$ ““ všichninepřálisobějiného leč nar.
peni. Svatá Gertruda říkávala, že smut
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ným jest "i clen, kdy nebylo ii trpěli. Sv.
mněenik kopius pravil k tyranovi, který
nová. muka připravoval: „Mně mna jak ohmů,
věz ale, že milovníka Ježíše Krista nic není
sladáiho než utrpení pro iméno John.“ Svaté
panně Potmieně hrozili tyranné, že vrhnou
ji do vřelé smoly. „Budiš,ng zvolala. panna,
„prosim jen, abys mne na onořil najednou,
nýbrž znenáhla, aby mi byo déle trpěti pro
Ježíše Krista.“ 1 učinili ji po vůli aponořili
nojprvé nohy, pak zvolna pokračuiíoe,až hrozná.
tekutina. krk světice znaáhla. a řeči i života
i zbavila.. Svatý Gordian kráčoje k smrti
litoval bolestně, že není mu možná. několi
krámoumírali z lásky k Ježíši Kristu.

Jak ale možná., že všiokm' tito i jiní
světci s tolikou radosti vítali hrozná muka,
těla.? Či nebyli z masa jako my anebo odňal
jím Bůh cit pro bolesti tělesné? Nikoli; od
povídá. sv. Barnard, neučinil toho nedastatek
citu, ale láska.; bolesti ušetřeni nebyli, ale
lásko byla mocnější bolesti &.nedbala ji.
„Boha. nelze nikdy draho zaplatiti“ bylo
heslom nábožného P. Hippolita Dni-5.220 z
tovaryšstva Ježíšova. A svatý J osef Galas—
sanský říkával: Nechceš-li pro Krista. čti,
nelze ti získati Íeho lásky.“ Duše tedy, te
réž rozumi mluvě lásky, naleznou vše, čeho
Sobě žádají, dobře vědoma, jak velice líbí se
Bohu trpělivé zapíráni nebo sama..

(Bv. Altons— Tammi)
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[db-inévudcem.

ej mí síly. Ježíši můj, pomoz, abych
bledě na kříž Tvůj trpěhvě & rád uji

mal na hříchů svých!
(Sv. Alfons. Tamtéž)

Svatý Alfonse Maria, oroduj mania!



MBLOY.

Slov tí. mnoho je podáno,
duše, svaté moudrosti
dle nichž. má. být zbudováno
„stavemi“ tvé zbožnosti.

Kopej zaklad : viry svaté,
upevní ho naději, —
zeď stav : lásky k Bo_huzlaté,
láskou '( bran-u odějji

Bránu učíš : chudobaosti
ansi zlata. krásnější;
okna 11va : počesinuati
mdo křišťáljasně)'ši

Pnalušnnjsf buď krovem vzdomým

315111tg; svatou bugovou,a tim nerez orným
žiclmf srdce s pokorou.

Z modlitby pak ustavičně
schody zrob m srdce tvé,

řidaj zůbra k nim aličné:
Emunim vši zloby své.
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V budově té la krmné
\! samotě dlí ce ý rak —
&.Pán v lásce nevýslovně
rád obrátí k ní svůj krok. -—

Co však dál máš učiniti,
by tě ualez' —-—zdali víš? _
Domeček tvůj ma'. zdobití
prapor Jeho: svatý kříž! * „_

Stav jen tehda?Tduše, s pili,
jako dobrý stavitel “_
potřebně ti dodá síly
& ndplatu - Spasitel!


