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Sníh, obraz milostí Boží.

Vše v přírodě může býti předmětem našeho zbož
ného rozjímání, poněvadž v ní vše nám připomíná
Boha, uvádí nám na mysl jeho neskonalou moc, mou
drost, dobrotivost... Svět přirozený je jaksi zrcadlem,
v němž věřícímu člověku se jeví svět nadpřirozený.
Skrze věci hmotné a viditelné se duch náš povznáši
k věcem neviditelným a duchovním,

Tak tomu je i se sněhem, který v zimě v hojných
chumáčcích padá na zem a ji pokrývá svým bílým há
vem. Co jest obyčejnějšího nad tento každoročně se
opakující zjev? A přece z něho můžeme čerpati pře
krásná naučení: On nám jednak připomíná pomíjejíc
nost všech věcí pozemských, jednak je překrásným
obrazem milosti Boží, an nám ukazuje 1. co milost
jest; 2 kterak v nás působí; 3 kterak
ji ztrácíme.

1. Co jest milost? — Katechismusnáš na
tuto otázkuodpovídá:Milost je vnitřní, nad
přirozený dar, který nám Bůh pro zá
sluhy Ježíše Krista uděluje, bychom
mohli dojíti spasení, Než tuto odpověďblíže
vysvětlím, kladu otázku jinou: Odkud přichází sníh?
Neviditelným působením přírody se tvoří v oblastech
vzduchových. S výšin oblohy padá na zem, nebe je
místemjeho vzniku. Bůh přikazuje sněhu:
»Padni na zemk dí zbožný Job (37, 6). A kde
má své sídlo milost? V nebi. Kdo jiný, než Bůh jí při
kazuje sestupovati na zem? On ve své neskonalé dob
rotivosti nám ji uděluje beze všech našich zásluh, iako
zdarma daný da r. My na ni nemáme žádného práva,
nemůžeme si jí vyzískati žádnými dobrými skutky.

3 —



Potvrzuje to výslovněsv. Pavel, an píše: Jestliže
z milosti, tedy ne již ze skutků; sic ji
nak milost nebyla byjiž milostí (Řím.11,
6). Z toho tedy zcela jasně plyne, že milost není žád
nou odměnou, žádnou mzdou za vykonané
skutky, — Milost je dar, který nám dává Bůh, neb
pouze Bůh může udělovati tak drahocenný dar, jakým
je milost. Andělé a svatí, ba i sama Královna andělů
a svatých, nejsvětější Panna Maria, nemohou nic více,
než u trůnu Božího o milosti prositi a nám je svou
mocnou přímluvou vymáhati. — Milost je dar, který
nám Bůh uděluje toliko pro zásluhy Ježíše
Krista, našeho Spasitele,který za nás veškeru krev
svou vylil a život svůj obětoval. — Milost je dar nad
přirozený, kterým nás Bůh nad naši přirozenost,
nad naše vrozené síly povznáší vzhůru k nebi —
Milost je dar vnitřní: Jako sníh tiše dopadá na
zem, podobně Bůh svou milost nám vlévá přímo do
duše. Ono jasné světlo, které tak často osvěcuje náš
rozum a nám ukazuje převelikou propast, do které
bychom se sřítili, kdybychom povolili svým hříšným
žádostem, vykonali ten neb onen zlý skutek; ona síla
k uvarování se nebezpečných příležitostí ke zlému,
lítost nad hříchem spáchaným, výčitky svědomí, tou
ha po blaženosti nebeské, láska, která nás pudí aby
chom milovali Boha nade všecko a pro něho vše obě

hovali toť vesměs jsou vnitřní milosti, které nám udílíůh.
2. Kterak v nás působí. a) Popatřmetu

opět na sníh. Čo jest sníh? Sražená pára, něco tajem
ného, co věda je s to vysvětliti pouze nedokonale;
jsou to chumáčky jemné a tak čistě bílé, že až oslňují
zrak. V době, kdy padá, je příroda zbavena listí a
květů, ale opět sníh jí dodává nemalé ozdoby. A tu
se táži: Není to překrásný obraz milosti, jež člověku
dodává čistoty srdce? Není sníh, tak čistý a beze vší
poskvrny, výrazem svatosti křesťanské, ke které nám
dopomáhá milost Boží?

Bílá barva je znamením nevinnosti: bílá rouška se
klade na právě pokřtěné dítko na znameníčistoty, které
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se mu v první ze svátostí dostalo; a když jde dívenka
po prvé přikleknout ke stolu Páně, má bílý závoj na
hlavě, který naznačuje, s jak čistým srdcem má veleb.
svátost přijmouti. Která stvořená bytost je světější a
neposkvrněnější nad Marii Pannu? A o ní je řečeno,
že je nad sníh bělejšíl! Hřích ji nikdy neposkvr
nil, ona je jako ty vysoké hory, které své sněžné koruny
neztrácejí nikdy.

Vypravuje se, že ve čtvrtém století, za dob papeže
Liberia, dva urození a zámožní manželé prosili svatou
Pannu, aby jim dala poznati, jakým způsobem by jí
mohli projeviti svou vděčnost. Maria je vyslyšela a ve
snách jim oznámila přání, aby k její cti postavili chrám
tam, kde příštího rána uzří zem pokrytou sněhem. Ač
to bylo v měsíci srpnu, kdy v Římě panují veliká horka,
přece k svému úžasu uzřeli, kterak pahorek Esauilin
u hradeb římských je pokryt hojným sněhem. Zpráva
o této zázračné události se rozšířila ihned ve městě.
Veliký chrám, který na tom místě byl vystavěn a na
zván chrámem Panny Marie Sněžné, hlásá celému svě
tu, že sníh je obrazem čistoty Panny Marie.

b) Sníh, pokrývaje zemi, zahaluje vše, co na ní je
nevzhledného a znečištěného, Jak krásný je to obraz
milosti Boží, která přikrývá všecky naše poklesky a
smývá naše provinění!

Udělení svátostného rozhřešení je jako sníh, pada
jící do duše poskvrněné,aby ji očistil a jí dodal ztracené
nevinnosti.Byťbyly vašehříchy jak šarlat,
dí Pán ústy svého proroka (Is. 1, 18), jak sníh bu
dou zbíleny. Obrať na mne zrak svůj, děl Hospo
dinu kající David, a má provinilá duše bude bělejší než
sníh— nad sníh budu zbílen (Ž.50, 9)!

c) Jak je zjištěno, uchovává sníh život tomu, co
spočívá pod jeho ochranným pláštěm. On chrání na
podzim zaseté osení před vyhynutím, chrání kořínky
květin a stromků před zhoubnými zimními mrazy...
A milost Boží nám prokazuje podobné služby. Co by
bylo z našich ctností, kdyby milost Boží jich neposilo
vala, nás před hříchem a duchovní smrtí nechránila?
Všichni ti, kteří se opravdově snaží křesťansky žíti, mne
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chápou zcela dobře. Všichni máme zapotřebíštítu, který
by chránil naši víru, naše dobré mravy a vůbec dobré
símě, které ruka Boží tak štědře zasela do duše naší,
před zhoubou, kterou jí hrozí naše vnitřní náruživost a
zlý svět. A tu milost Boží to jest, která v nás střeží
a chrání tyto drahocenné poklady!

d) Sníh je velice křehký a choulostivý: jen poněkud
teplejší paprsky sluneční působí, že měkne, kdežto za
mrazu naopak tvrdne. Mnohem křehčí a choulostivější
je naše ctnost: nosíme ji v hliněné nádobě. Ale je pro
středek, abychom se v ní utvrdili, abychom potlačovali
hříšný žár svých náruživostí, abychom udržovali teplo
měr svých zlých náklonností stále pod bodem mrazu.
A prostředkem tím je milost Boží.

3. Kterak ji ztrácíme. — Sníhpodnohami
chodců pozbývá své svěžesti; teplý vzduch a sluneční
žár působí jeho tání, — Milost se ztrácí podobným způ
sobem. Časté a nebezpečné společnosti, důvěrný styk
s lidmi špatnými ji připravují o její kouzlo a jas. Žár
smyslných žádostí a hříšných náruživostí působí dílo

Pe: zkázy; připravují nás o naše ctnosti a čistotu našichuší.
Hle, naučení, která nám dává sníh. Važme si

svrchovaně milosti Boží a svatosti svého života; chraň
me se všeho, co by bylo s to nás o ni připraviti. Po
vznesme mysl svou k Bohu a prosme ho pro svá srdce
o takovou neposkvrněnou čistotu a bělost, jakou dal
sněhu. Jestliže pak na neštěstí hřích ji v nás poskvrní,
pokořme se kajícně před Pánem, a on způsobí, že opět
nad sníh zbílení budeme.

IL.

Milost pomáhající.

Z vlastních úst apoštola sv. Pavla známe divy,
které na něm vykonalBůh. Milostí Boží jsem
to, cojsem (1 Kor. 15, 10), prohlásil on sám o sobě.
Zaujímal přední místo mezi farisey, planul nadšením
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pro Starý zákon a s počátku byl zapřisáhlým nepříte
lem Ježíše Krista a všech těch, kteří věřili v jeho
jméno a klaněli se mu jako Synu Božímu. Byl na cestě
do Damašku, opatřen jsa veškerou plnou mocí, aby
tamní křesťany mohl zjímati a uvrhnouti do žaláře. Tu
najednou Pán náš Ježíš Kristus jej oslňuje nebeským
světlem a jemu dí: »Šavle, Šavle, proč mě pronásledu
ješ?« A on tu volá: »Kdo jsi, Pane, a co chceš. abych
činil?« Jak veliká s ním ihned nastává změna: vstu
puje do Damašku, ale ne již jako pronásledovatel Je
žíše Krista, nýbrž jako jeho věrný a horlivý služebník,
Místo aby vodil křesťany na smrt, zasvěcuje svůj život
hlásání víry Židům, pak pohanům a stává se velikým
apoštolem národů.

Toto své náhlé obrácení, tuto zázračnou změnu
připisuje sv. Pavel jedině milosti Boží. Milostí
Boží jsem to, co jsem. Stalo se tak působením
té milosti, které říkáme pomáhající. Mypak se
dnes o ní poučmea vizme 1. co jest a jak vnás
působí; 2 komu jí jest třeba; 3. komuji
Bůhdává; 4 zda působí samanašispásu.

1.Co jest milost pomáhající? —Je to
nadpřirozená pomoc ke konání dobrých skutků, pro
nebe záslužných. Je nám na př. třeba vykonati ten neb
onen dobrý čin; uvarovati se toho neb onoho poklesku;
opříti se tomu neb onomu pokušení: tu Bůh spěje nám
na pomoc svou milostí pomáhající. On jí osvěcuje náš
rozum, abychom dobré poznali. Tak, když na př. ráno
vstáváte, večer na lůžko se ubíráte, milost pomáhající
vám volá: Je třeba, abys modlitbou Bohu poděkoval za
vše dobré, co ti během dne prokázal, abys ho prosil za
jeho ochranu ve dni nastávajícím! Přijde neděle, a ona
vám opět volá: Je to vůle Boží, abys šel do kostela! Uzříte
nuzného, a ona vám uvádí na mysl skutky milosrden
ství: lačné krmiti, nahé odívati... Přijde pokušení ke
hříchu, a ona vás osvěcuje, jak velikého zla byste se
to dopustili... Než věděti pouze, co dobrého činiti
máme, ještě nikdy nestačí. Proto milost pomáhající
dále pobádá a posiluje naši vůli, abychom dobrý sku
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tek konati počali, jej dále konali a úplně vykonali
Zkrátka, ona nám ukazuje cestu, po které kráčeti má
me, a nás posiluje, abychom na cestě ctnosti setrvali,

2. Komu jíjest třeba ? — Každémučlověku.
Jak veliká jest, žel, naše ubohost! Následkem své prvot
ním hříchem porušené přirozenosti jsme naklonění ne
k dobrému, ale ke všemu špatnému, Tak velice závisíme
na pomoci milosti Boží, že bez ní nejsme s to nic učiniti
dobrého a záslužného pro své spasení, My samí o sobě
můžeme toliko chybovati a pracovati na svém zatra
ceníBeze mnenemůžetečinitiničeho (Jan
15, 5), děl Syn Boží. Na první pohled by se zdálo, že
aspoň dobrý úmysl bez pomoci Boží můžeme v sobě
vzbuditi,ale ani to ne: Ne že bychom samiod
sebe jako ze sebe byli způsobílí něco
mysliti, nýbrž že způsobilost naše jest
z Boha (2 Kor. 3, 5). Co by se zdálo býti lehčím, než
vysloviti nejsladší jméno Ježíš? Ale ani to nemůžeme
učiniti, aby to bylo záslužné pro nebe, bez pomocí Du
cha sv.: Nikdo nemůže říci »Pánem jest
Ježíš« leč v Duchu svatém (1Kor.12,3).To
likoBůhjest to jenžpůsobívnásichtění
i konání (Filip 2, 13). Kdyby nás Duch sv. neosvě
coval, nedovedli bychom ani poznati své slabosti a ubo
hosti, ani zvěděti, o co nám je třeba Boha prositi: N e
víme totiž, zač bychom měli se modliti,
jak jest potřebí; ale Duch sv. sám při
mlouváse zanás za všecky (Řím.8, 26).Svou
vlastní silou nedovede člověk odolati pokušení ke zlé
mu, nic dobrého vykonati pro spasení duše. Sv. Ireneus
tu praví, že jako země nedovede vydati žádného plodu,
dokud jí dešť s nebe padající nesvlaží, tak i my sami ze
sebe že nejsme s to vydati ovoce života a učiniti něco
pro svou spásu, dokud nám Bůh nesešle onoho spasitel
néhodeště,kterým je milostpomáhající.Nestaví-li
Hospodin domu, marně se lopotí, kteří
jejstavějí (Ž. 126,1).

Nezmůžeme-li pak bez milosti Boží ničeho, s ní mů
žeme všecko: hojně zásluh a ctností nabýti, každou
překážku na cestě ctnosti zdolati, každého nepřítele své
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spásy přemoci. Milost dává člověku moc nad sebou sa
mým, sílu stavěti se na odpor svůdnictví a rozkošem
světa, hrozbám a ukrutností tyranů. Ten, v němž milost
působí, může opakovati se sv. Pavlem: Všecko mo
hu vtom, jenž mne posiluje (Filip.4, 13).

3. Komu ji Bůh dává? — Pán Ježíš,
stav se smírnou obětí za hříchy naše, chce, abychom
všichni došli spasení. Poněvadž pak bez milosti pro
spásu svou nic učiniti nemůžeme, dává ji štědře lidem
všem. Dává ji spravedlivým, aby ve spravedlnosti setr
valí a ve ctnostech prospívali; dává ji hříšníkům, aby se
obrátili; dává ji každému přiměřeně k potřebám a okol
nostem, ve kterých se nalézá. Nevymlouvej se tedy,
příteli drahý, na svou prudkou povahu, na zlé vášně a
náruživosti tělesné; neříkej, že ti není možno zachová
vati zákon Boží, že křesťanská dokonalost je nad tvé
síly! Jsou to nicotné výmluvy. Bůh ti dává stále po
třebné milosti, abys všecky překážky na cestě spásy
lehce přemoci mohl. Pracuješ-li na své záhubě, viň
z toho sám sebe, že náležitě nepoužíváš udílených ti
milostí, ba je od sebe odmítáš, Co pomůže nemocnému
nejlepší lék, když o něj nedbá? Co prospějí člověku
veliké poklady, když jich neužívá?

4 Působíonasamanašispásu? —Bůh,
dávaje nám svou milost, nezbavuje nás naší svobody:
volá nás k sobě, ale beze všeho nátlaku. Bůh chce pa
novati nad srdcem svobodným; chce, aby mu člověk
sloužil zcela dobrovolně, a proto mu dává možnost, že
Mu může všecko odříci. Pod vládou jeho milosti člověk
si uchovává svobodnou vůli: má před sebou vodu i oheň,
život 1 smrt, dobré i zlé; má si z čeho vybrati (Sir. 15,
14). Ač Bůh na vůli naši působí, přece jí ponechává mož
nost postaviti se jeho milosti naproti. Smutná zkušenost
nás poučuje, že jsme velice často užívali této výsady.
I nám by Bůh mohl činiti výčitky, které činil lidu isra
elskému:Volal jsem, a odpírali jste (Přísl.1,
24).— Po celý den jsem vztahoval ruce
své k lidu nevěřícímu a odmlouvající
mu (Řím.10,21).— Jerusaleme, Jerusale
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me, kolikrát chtěl jsem shromážditií
dítky tvé, jako slepice shromážďuje
podkřídla kuřátka svá, a nechtěl jsi (Mat.
23, 37)! Tento odpor, tato zatvrzelost srdce to byly,
které vynutily slzy z očí Ježíše Krista, že nad ním pla
kal (Luk. 19, 41).

Žel, velice často odporujeme milosti Boží! Křesťa
ne, kdykoli nechceš uposlechnouti daného ti naučení,
udělené výstrahy a přehlížíš dobrý příklad lidí jiných;
kdykoli nedbáš výčitek svého svědomí; kdykoli pohrdáš
tím vnitřním hlasem, který ti volá, abys odložil nepra
vost a obrátil se k Bohu; zkrátka, kolikráte jsi zhřešil,
tolikráte ses protivil milosti Boží.

Oh, jak přísný počet vydáme Bohu za tolik milostí
zneužitých! Pán nám řekne: Já jsem ti dával tolik vnitř
ních vnuknutí, abych tě odvrátil od hříchu a přivedl do
služby své, ale tys je v sobě tlumil! Já jsem ti dával
tolik dobrých předsevzetí, ale tys jich nevykonal! Do
pustil jsem na osobu ti známou náhlou smrt, abys při
pohledu na tak neočekávaný odchod její šel do sebe a
začal pamatovati na duši svou! Já jsem se tě dotkl
utrpením, nemocí, abych tě přivedl k životu dle víry!
Covícjsemučinit mělsvé vinici aneuči
nil jsem jí? (Is.5, 4.)

Drazí moji! Chceme se stále protiviti Duchu sv.?
(Sk. ap. 7, 51.) Budeme ho stále zarmucovati? Mají
onásplatitislova:Záhubatváztebe, Israeli?
Oh, dejme se vésti milostí Boží! Dosud k tomu máme
čas; zda jej budeme míti ještě zítra, nevíme. Proto
dnes-li uslyšíte hlas jeho, nezatvrzujte
srdcesvého (Žid.3, 8)!

NI.

Milost posvěcující.
Jedenkráte vypravoval Kristus Pán podobenství

o svatbě, kterou vystrojil král synu svému. Když byla
hostina v plném proudu, přišel se král podívat na ho
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dovníky. Spatřil mezi nimi člověka neoděného rouchem
svatebním. I řekl jemu: »Příteli, kterak jsi sem vešel,
nemaje roucha svatebního?« On pak oněměl. Tu řekl
král služebníkům: »Svažte ruce i nohy jeho a uvrzte
jej do temnosti vnější; tam bude pláč a skřípění zubů;
neboť mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených
(Mat. 22, 1—14).«

Touto hostinou svatební je třeba rozuměti blaže
nost nebeskou. A co znamená svatební roucho, které
musí míti ten, kdo na ní chce býti vpuštěn? Jeť ono
obrazemmilosti posvěcující, bez níž se nikdo
do nebe nedostane. Uvažujme o ní dnes a vizme 1.jak
jest drahocenná; 2 kterak ji ztrácíme;
3. jak ji můžeme opět naléztií.

1. Jak jest drahocenná. — Cenajejí jest
neskonalá. Pouhý atom milosti platí více, než všechna
tělesa, která krouží v prostoru vzduchovém. Pouze tu
šiti můžeme cenu její, a to z účinků, které působí: Ona
nás očišťuje ode všech těžkých hříchů, posvěcuje a činí
Bohu milými. Duše naše se jí stává před Bohem tak
krásnou,že o ní platí slova:Všecka jsi krásná,
má přítelkyně, poskvrny na tobě není
(Cant. 4, 7). K ní volá Božský Spasitel, toužící po du
šíchspravedlivých:Jak jsi krásná, přítelky
ně má,jak jsí krásná (Cant.4, 1)!— Milostpo
svěcující je balsámem, hojícím rány, které nám zasadil
hřích. Ona nás znova obohacuje těmi zásluhami pro ži
vot věčný, jež následkem hříchů, kterých jsme se do
pustili, byly vymazány z knihy našeho života. Třebas
úplně neuhášela žáru zlých žádostí, přece jej tlumí, osla
buje sílu a prudkost tělesných náruživostí, ona posiluje
ducha proti tělu a dopomáhá nám tak k vítězství v du
chovním boji proti hříchu. — Ona násčiní přáteli Boží
mi, ba jeho dítkami. Nad velikostí tohoto účinku sv. Jan
celý žasnea volá: Vizte, jakou lásku Otéc
nám prokázal abychomdítkami Božími
sluli;a my jsme jimi (1Jan 3, 1).Kdyžpak jsme
syny Božími, byť i přijatými, jsme také bratřími Kristo
vými. Otcem tedy naším je Stvořitel nebe i země, ten
Pán, před nímž se koří andělé, a my jsme jeho dítkami;
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bratrem naším je Ježíš Kristus, a my jsme jeho bratry!
Je možno si mysliti přátelství vzácnější, vznešenější,
slavnější? Kdyby někdo měl otce, jenž by byl mocným
králem a vladařem, kdyby se mohl honositi, že jeho
bratrem je světovládný panovník, jak by si na tom za
kládal, jak by si toho vážil! A hle! Nám jest možno
státi se syny Božími a bratřími Ježíše Krista: prostřed
kem k tomu je milost posvěcující. Jak tedy si jí máme
vážiti, jak máme po ní toužiti, jak za ni máme Bohu
děkovatil — Ona nás povznáší k důstojnosti dědiců
království nebeského. Stává-li se člověk milostí posvě
cující synem Božím, pak také má právo na dědictví po
otci, stává se dědicem Božím. Stává-li se milostí posvě
cující bratrem Kristovým, stává se také jeho spolu
dědicem.Proto píše apoštolsv. Pavel: Jsme-li dít
kami Božími, jsmeidědici Božímia spo
ludědici Kristovými (Řím.8, 17).Oh,jak pře
velikou odměnu, jakou korunu slávy chystá nám Bůh,
jen když zde na zemí budeme bojovati boj dobrý, víru
si zachováme a ve stavu posvěcující milosti zemřeme!
— Milost posvěcující je drahocenná, poněvadž je seme
nem slávy a blažené nesmrtelnosti: Jako se ze semene
rodí strom a ovoce, tak z milosti se rodí blaženost a
sláva věčná. — Milost posvěcující konečně neuděluje
nadpřirozený život toliko duši naší, ale ona navrátí 1 ži
vot přirozený našemu tělu: až jednou zaplatíme povin
nou daň smrti a rozloučíme se s tímto světem, ona nám
dopomůžek slavnémuvzkříšení.Jako v Adamovi
všichniíumírají, napsalsv. Apoštolvěřícímv Ko
rintu(I.15,22) tak iv Kristu všichnibudou
oživení, Nyní se zdá, že smrt vítězí nad naším tě
lem;ale její vítězství je pouze zdánlivé, poněvadžji pře
máhá milost posvěcující, která 1 tělu udělí život nový,
slavný a nesmrtelný. .

2. Kterak ji ztrácíme. — Hříchem,poně
vadž milost jest spojení, přátelství s Ježíšem Kristem,
kdežto hřích nás od něho odlučuje.Nepravosti
vašejsou přehradou mezi vámia Bohem
v aším (ls. 59, 2). A jak lehce ji můžeme ztratiti! No
síme poklad tento v nádobách hliněných (2 Kor. 4, 7),
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které se lehce mohou rozbíti. Jediný smrtelný hřích,
byť se stal i jen myšlenkou, pouhou žádostí, stačí,
aby nás o ní připravil. Naši prarodičeji ztratili, že pouze
jedenkráte jedli z ovoce zakázaného. Lucifer a vzpurní
andělé ji ztratili jediným hříchem pýchy; David ji ztratil
pouhým pohledem... Milost posvěcující je poklad svr
chovaně cenný, a proto si ho važme, bedlivě jej střezme,
aby nás o nějďábel,jenžje vrahem od počátku
(Jan 8, 44), neoloupil; střezme jej aspoň tak pilně, jako
střehou lidé své poklady pozemské!

3. Jak ji můžeme opět nalézti — Oh,
bylo by pro nás velice smutné, když jsme milost posvě
cující ztratili, kdybychom si jí již nikdy nemohli znovu
vyzískati! Ale přesvatá víra naše nás ujišťuje, byť
naše hříchy byly sebe větší, byť bychom sebe více a
sebe déle bloudili po cestách nepravosti, že nám je
možno z hříchů povstati a opět se přiodíti rouchem mi
losti posvěcující, Milosrdenství Boží je neskonalé, a
dobrý Ježíš nás o tom ujišťuje v překrásných podoben
stvích o marnotratném synu, o dobrém pastýři a o
drachmě ztracené.

A jak ji máme hledati? As tak, jako ona žena,
o níž vypravuje evangelium, že ztratila drachmu, řecký
to peníz, který platil as 1 Kč. Jakmile svou ztrátu zpo
zorovala, ihned se jala peníz hledati. Rozžehla svíci,
metla celý dům a prohledala každé místo. Následujmeji

a) v pečlivosti, se kterou peníz hle
dala. — Jakmile zpozorujeme, že hřích vstoupil do
duše naší a uloupil nám poklad milosti posvěcující,
začněme ho ihned hledati: ve světle svíce víry důkladně
zpytujme své svědomí, dobrou svatou zpovědí vymyťme
z duše veškerou nečistotu. Jen žádné odklady, žádné
prodlévání! Toliko s touto podmínkou nám popřeje
Pán, že ztracenou milost opět nalezneme.

b)slítostí, kterou nad ztrátou pocí
tila. — Vzpomeňme si, že vše v domě přerovnala a
přestavěla— mete dům; tak veliká byla její lítost
nad utrpěnou ztrátou. Podobně i my máme hledati ztra
cenou milost s opravdovou a hlubokou lítostí nad svými
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hříchy. Tak ji nalezl Petr po svém trojnásobném za
pření Pána; tak ji nalezlo město Ninive, když zkrze pro
roka Jonáše mu bylo hrozeno tresty s nebes; tak ji na
lezl David, když na slova proroka Nátana vyznalhřích
svůj a činil pokání; tak ji nalezla MaříMagdalena,
když padla k nohám Spasitelovým a je svými slzami
smáčela. Slzy lítosti očišťují, zjasňují zrak naší víry,
abychom drahocenný poklad milosti Boží mohli snadno
nalézti. Když pak jej nalezneme, pečujme, abychom ho
neztratilijižnikdy.— Chopila jsem jejanepu
stila (Cant. 3, 4)! A neztratímejej, budeme-li si tohoto
velikého pokladu posvěcující milosti náležitě vážiti, jej
stříci jako oko v hlavě a jej opatrovati prospíváním
v dobrých skutcích!

IV.

Sv. svátosti.

Já jsem přišel, aby měli život (Jan10,
10). Život, o kterém tu mluví Pán náš Ježíš Kristus a
který on přinesl svým učedníkům, zajisté není ten, jejž
obdrželi od svých rodičů, a kteří mají všichni lidé bez
výjimky. Mluví se tu o životě nadpřirozeném, který
uděluje duši milost posvěcující: tento život pro nás po
číná křtem sv. a má trvati po celou věčnost. Jak velice
si máme vážiti tohoto života, života jedině pravého!
Když ten budeme míti, nebude nám třeba báti se
smrti; ba smrt právě naopak jej zdokonalí a ochrání od
všeliké změny. Když jej budeme míti před svým odcho
dem na věčnost, smrt nás zbaví bázně a nebezpečenství,
že o něj budeme připravení.

A jak nám Ježíš Kristus tento život uděluje? jak
jej v nás uchovává? jak jej v nás rozmnožuje? Číní tak
skrze sv. svátosti. A o těch právě se dnes poučme.
Vizme1.co jest svátost; 2. kdo je ustano
vil; 3 jaký jest jejich počet; 4jaký jest
jejich účel; 5. kdo jest jejich udělova
telem.
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1.Cojestsvátost? —Natutootázkukate
chismusnáš odpovídá:Svátost je viditelné a
působivé znamení neviditelné milosti,
které od Ježíše Krista k našemu posvě
ceníustanovenojest.

Svátost tedy je znamení. — Znamením roz
umíme věc, která nás přivádí k poznání věci jiné. Tak
je slovo znamením myšlenky, dým znamením ohně,
bankovka znamením peněz, které na ní jsou označeny.
Z takových věcí hmotných některé Pán Ježíš vybral,
aby skrze ně lidem uděloval život nadpřirozený, milost
posvěcující, a ty nazýváme svátostmi.

Svátost je znamení viditelné, tedy takové,
které svými smysly můžeme pozorovati, je viděti neb
slyšeti. Tato znamení dávají nám poznati věc, které
nevidíme, totiž vnitřní a neviditelnou milost, kterou Bůh
do duší našich vlévá. Ona tedy, jak dí sv. Jan ZÍ., něco
jiného představuje našim smyslům a něco jiného roz
umu. Tak na př. při křtu svými smysly pozorujeme dvě
věci: vidíme vodu, která se lije, slyšíme slova, která
kněz při tom mluví; jsou to viditelná znamení. Než co
značí ta voda, ta slova? Značí milost Boží, která
obmývá duši od poskvrn hříchu, jako voda obyčejná
očišťuje tělo od špíny,

Svátost je znamení působivé. — Ono milost
nejenom naznačuje, ale ji i uděluje. Jako na př. oblaka
dešť nejen ohlašují, ale jej 1 přinášejí, podobně křest je
působivé znamení, poněvadž, co naznačuje, také pů
sobí: očišťuje duši.

2.Kdojeustanovil? —PouzeJežíšKristus,
pravý Bůh, mohl učiniti tak veliký vynález a prokázati
nám jimi tak veliké dobrodiní. On sám je pánem nad
svcu milostí, a proto také on sám ji mohl připoutati
k oněm viditelným znamením, jimiž jsou sv. svátosti.
Žádná voda, žádný olej, žádné hmotné znamení, použité
jakýmkoliv způsobem a kterýmkoliv tvorem, by samo
od sebe nemělo moci obmývati a posvěcovati duše,
kdyby to tak byl nechtěl a neustanovil všemohoucí
Bůh. Proto nepozastavujte se pranic nad tím, že trochu
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vody, chleba, olivového oleje se stává zdrojem milosti,
ba ve svátosti oltářní samým Ježíšem Kristem, původ
cem vší milosti. Je to z ustanovení a vůle Boží, R. 1815
přišelAlexander, ruský car, do města Troyes ve Francii
a tam nabídl obrovskou částku sto tisíc franků za bron
zovou sochu Kristovu. A přece je bronz dosti obyčéjná
kovová smíšenina, a za ony peníze by se jí dalo opatřiti
veliké množství! Ano, ale ona socha je dílem slavného
sochaře Girardona, a umělec do ní vtiskl pečeť svého
genia; hmota zcela obyčejná nabyla tvarem, který jí
sochař dal, nesmírné ceny. Podobně voda, olej, chléb a
víno jsou věci zcela všední, ale vtiskne-lí v ně Kristus
pečeť své moci a svého milosrdenství, mění se v naše
svátosti a nabývají ceny nekonečné.

4, Počet. — Je článkem víry, že jich je sedm.
Ne více a ne méně. A proč právě sedm? Pokusím se to
odůvodniti: Bůh stanovil jakousi podobnost mezi živo
tem naších těl a našich duší. Aby člověk mohl dostáti
své úloze jako osoba soukromá a jako občan, tvořící
část společnosti lidské, je mu zapotřebí sedmera věcí.
Musí se předně naroditi; musí růsti a síliti; má zapotřebí
potravy; v nemoci má zapotřebí opatrování a péče;
poněvadž pak je zrozen pro společnost, je třeba, aby
byl podroben a poslouchal zákonité vrchnosti; konečně,
aby pokolení lidské nevymřelo, je třeba zákonitého
spojení muže se ženou.

Podobně tomu je se životem naším duchovním.
Duše naše přichází na svět se hříchem dědičným; ná
sledkem něho je jako mrtva, je jako by jí nebylo. A tu
na křtu sv. se rodí k životu nadpřirozenému. Potře
buje vzrůstu a síly — a toho se jí dostává ve sv. biř
mování. Potřebuje pokrmu, kterého jí skýtá svá
tost oltářní. Umírá poznovuhříchem— a tu po
kání je pro ni lékem, jenž ji křísí z duchovní smrti.
Když pak nadchází poslední chvíle jeho života, tu hlu
boké rány, které hřích duší jeho zasadil, a na které
během života třebas zapomínal, se mu jeví ve vší
ošklivosti a plní ho úzkostí nevýslovnou: než hle! po
slední pomazání tyto rány hojí Svěcení
kněžstva dodává biskupům a kněžím pravomocí
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vésti duše po cestě spásy a říditiCírkev sv. Svátost
manželství pak je nutna a veledůležita pro ty,
kteří chtějí dáti nové občany vlasti, nové křesťany
Církvi, nové svaté nebi.

5, Jejich účel. — a) Je sice pravda,že by nás
Bůh mohl posvětiti a spasiti tisícerým jiným způsobem,
ale on k tomu vyvolil sv. svátosti. Proč? Poněvadž to
jsou prostředky velice snadné a vhodné pro naší lidskou
přirozenost. Máť ona, sestávajíc netoliko z duše, ale
také z těla, zapotřebí věcí zevnějších a viditelných.
A takovými právě jsou sv. svátosti.

b) Kristus Pán je ustanovil pro naší potěchu, aby
chom měli úplnou jistotu, že se nám dostává ovoce jeho
utrpení a smrti.

c) Hlavním však účelem Pána Ježíše pří ustanovení
sv. svátostí bylo posvěcení lidí, jich znovuzrození z du
chovní smrti a přispění jim na pomoc v bědách a potře
bách duchovních, nejednou 1 tělesných.

5. Udělovatel. — Je jím sám Ježíš Kristus.
Kněží jsou při nich pouze jeho zástupci, přisluhovateli,
nástroji k uskutečnění záměrů jeho milosrdenství. Oni
při jich udílení nejednají ze své vlastní moci, ale jménem
a mocí Kristovou, který skrze ně nevidifelně působí a
svou milost do duší lidských vlévá. Proto, jak dí sv. Au
gustin, ať křtí Petr, Pavel, nebo Jidáš, stále křtí skrze
ně Kristus. Nehodnost přisluhovatele při nich nemá
žádného vlivu na udělení sv. svátostí. Když je kněz udě
luje ve stavu hříchu smrtelného, uvaluje na sebe těžkou
vinu, ale jiné posvěcuje, poněvadž na ně svolává záslu
hy Ježíše Krista, Sv. svátosti je možno přirovnati k se
meni, které, ať je rozséváno jakoukoli rukou, se množí
na polích našich díky moci, kterou do nich vložil Pán;
lze je přirovnati k tekoucí vodě, která stejně svlažuje
luka, ať již plyne vodovodem zlatým, olověným nebo
dřevěným. I bláto v rukou Kristových se stalo zdrojem
světla pro slepého od narození. Ne, působení sv. svá
tostí nezávisí na ctnosti a zbožnosti kněze, který při jich
udílení přisluhuje.

Sv. svátosti tedy jsou ustanoveny k našemu blahu.
Proto si jich máme Vážiti Ale jak velikou lhostejnost
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k nim vidíme mezi křesťany! Spasiti by se chtěli, ale
prostředků k tomu používati, to nikoliv!

Byl jeden muž, který sv. svátostmi, zvláště pokáním
a svátostí oltářní pohrdal a říkával: »Bůh již ví, zda
dojdu spásy, či nikoliv, Jestliže ano, nač svátosti přijí
mati? Spasím se i bez nich. Ne-li, je to zbytečné tím
spíše!« Jednou těžce onemocněl, zavolal si lékaře, svého
přítele, dobrého katolíka, který o jeho smýšlení o svá
tostech dobře věděl. Ten ho prohlédl, ale o lécích nic.
Nemocný tu zvolal: Jakže, vy mi nepředpisujete žádné
ho léku? To jsem ztracen!

— Příteli, léky jsou pro vás zbytečné!
— A proč? ©
— Bůh již ví, zda se uzdravíte, čili nic. Proč tedy

jich užívati?
— Čo to je za rozumářství?
— Je to stejné rozumářství, jakého používáte vy

v nemoci mnohem těžší, v nemoci své duše. Proč ne
přijímáte sv. svátostí?

Bylo to dobré naučení, které onoho muže přivedlo
k rozumu. Zapamatujme si je i my, želme své předešlé
lhostejnosti ke sv. svátostem a přijímejme je ode dneška
často! Přistupujme k nim s pravou zbožností k větší
chvále Boží a spasení svých duší!

V.

Nezrušítelné znamení.

Sv. Jan ve svém Zjevení (7, 2) viděl anděla, mají
cího v ruce pečeť Boha živého, kterak jí poznamenává
na čelech věrné služebníky Boží. Chtěl tak naznačití
zvláštní ochranu, kterou Bůh v čas obecného utrpení
chrání své věrné, a kterak obzvláště je chrániti bude
na soudě posledním a je uvede do blaženosti věčné. Co
tuto je vyjádřeno pouze obrazně, činí Ježíš Kristus sku
tečně ve třech ze svých sedmera svátostí: na křtu sv.,
v biřmování a svěcení kněžstva. On v nich těm, kteří je
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přijímají, vtiskuje na duši svou pečeť, své nezrušitelné
znamení,Vizmednes 1. co toto znameníjest;
2.jak je vznešené a drahocenné; 3jaké
povinnosti námukládá.

1. Co jest nezrušitelné znamení? —
Jako ti, kteří nastupují službu vojenskou, dostávají
zvláštní oblek, který je označuje jako vojíny, podobně
dává Bůh zvláštní znamení těm, kteří vstupují do
jeho služby. Je to znamení, kterým se rozlišují po
křtění od nepokřtěných, biřmovaní od nebiřmovaných,
sluhové Boží od lidí světských. — Je to znamení
vtištěné na duši. — Je to znamení nezrušitelné,
poněvadž, když jednou bylo duši vtištěno, zůstane jí
vtištěno vždycky. A tak, kdo přijal i jen jednu ze svá
tostí, které vtiskují zvláštní znamení, ba i kdyžji přijal
hříšně, přece jím má označenou duši. Nebude je s ní
moci nikdy smýti, nikdy zahaliti nějakým závojem a
je skrýti před Bohem, anděly, svatými, zavrženými,
ďábly... V životě i ve smrti, v nebi, očistci, v pekle, po
celou věčnost ponese křesťan na sobě své svátostné
znamení. — Je to znamení, které přinese obzvláštní
vyznamenání a větší blaženost těm, kteří příjdou do
nebe; těm však, kteří budou zavržení, bude k tím větší
mu zatracení. — Je to znamení, které uděluje právo na
obzvláštní ochranu Boží a na milosti, kterých nám je
třeba, abychom přijetím té neb oné svátosti na sebe
vzaté povinnosti náležitě plniti mohli.

2 Jak je vznešené a drahocenné. —
a) My všichni patříme Ježíši Kristu. Jsme jeho majet
kem především proto, že nás stvořil. Přináležíme mu,
všemohoucímu Slovu, jako mu náležejí všecky věci,
pcněvadžskrze ně vše učiněnobylo: všecky věcí
povstaly skrze ně (Jan 1, 3). — Jsme Kristovi,
poněvadž on nás vykoupil. Našim duším, poskvrněným
hříchem, hrozily věčné tresty spravedlnosti Boží. Aby
nás od nich vysvobodil, obětoval Ježíš zásluhy svého
narození v největší chudobě, svého pracného života,
svého utrpení a své přebolestné smrti. Vším právem
mohl říci sv. Apoštol Korintským (I. 6, 20): jste vy
koupeni za cenu velikou! — Jsme Ježíšovi,
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poněvadž on námumožnil dosažení milosti posvěcující
a s ní života nadpřirozeného. Patříme mu tak, jako stro
mu patří jeho větve, listí, jeho květy, jeho ovoce; patří
me mu tak, jako mně patří tyto dvě ruce, které k vám
vztahuji s vroucími slovy: křesťané, pamatujte, vy
všichni náležíte Ježíši Kristu! — Než vy víte, co činí
majitel, aby poznal své věci: vtiskuje na ně svou znač
ku. Podobně Ježíš Kristus, pán pánů, prohlašuje své
vlastnické právo na nesmrtelné duše svátostným zna
mením, dle kterého je rozeznává on a je poznají všichni
ti, kteří jsou povoláni, aby vládli jeho dědictvím. Byli
jstepoznamenáni, dísv. Apoštol(Ef.4,30).Tak
tomu v Čírkví bylo věřeno za všech dob.

b) Nezrušitelné znamení je drahocenné, poněvadž
nám uděluje zvláštní duchovní práva.

Když člověk přijme křest, nezrušitelné znamení mu
uděluje právo na veškeré duchovní milosti, které Bůh
skrze Církev uděluje. On tu k rozvoji svého života nad
přirozeného může žádati udělení Ducha sv.; jeho hlado
vějící a žíznící duše může požadovati pokrm nebeský;
když ztratí milost posvěcující, může kajícně prositi
o milosrdenství a pokoj pro duší; v hodince smrti má
právo na posilující a očišťujícísvaté pomazání; má právo
na zvláštní požehnání, když touží spojiti své srdce se
srdcem jiným, své tělo s tělem jiným; a, cítí-li k tomu
povolání, Bůh mu neodpírá ani kněžského posvěcení,
k němuž nepřímou schopnost obdržel na křtu.

Když pak křesťan přijme svátost biřmování, nové
nezrušitelné znamení ho posiluje, aby dle víry své živ
byl, ji veřejně vyznával a pravdy její až i mučednickou
smrtí hájil,

Když konečně je křesťan vysvěcen na kněze, po
slední znamení ho posvěcuje a vkládá, oh! div neslý
chaný, do rukou jeho moc posvěcovati opět věřící. On
ve jménu nejvyššího kněze, Ježíše Krista, jehožto místo
zastává, může říkati: »Já tě křtím, já tě biřmuji, já tě
rozhřešuji, já ti žehnám.«

Povinnosti. — Ze vznešenostia drahocen
nosti nezrušitelného znamení vyplývají pro křesťana
svaté a veledůležité povinnosti, kterými hlavně jsou:
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a)Úcta k právům Ježíše Krista a k je
ho znamení na naší duši, Úctak právůmje
základem veškeré spravedlnosti. Mezi nimí na předním
místě stojí právo majetkové. A my jsme majetkem
Ježíše Krista, poněvadž nás stvořil a vykoupil; nezru
šitelné znamení potvrzuje toto jeho vlastnictví, Chová
me v úctě tento majetek? Dobrý Bože! Co křesťanů
za našich dní úplně zapomnělo na život nadpřirozený,
kterého se jim ve svátosti křtu dostalo; co jich žije
pouze pro zemi, pro hovění svým choutkám a náruží
vostem; co jich v chtivosti majetku, důstojností a roz
koší v sobě dusí každou dobrou myšlenku, každou sva
tou touhu a stává se otroky nejzavilejšího tyrana, lid
ských ohledů! Ale i tito otroci nesou na čele napsané
znamení, které není s tohoto světa, ale je znamením
Ježíše Krista!

Mějme v úctě práva Ježíše Krista a ctěme svá
tostné znamení! Který obraz má větší právo na naši
úctu, než obraz Boží, vrytý do duší naších svátostným
znamením? Naší největší péčí tedy budiž, abychom
tohoto obrazu nikdy neposkvrnili špatným skutkem!
A kdybychom na neštěstí poznali, že jsme tak přece
učinili a dosud neprosili Boha za odpuštění, nesetrvá
vejme v nekajícnosti, poněvadž by to bylo novou po

tupou svátostného znamení!
b) Máme rovněž užívati a dobře užívati moci, kte

rou skrze toto znamení Bůh do duše naší vložil, Kdo
má moc, cítí potřebu ji projeviti. [ svátostné znamení
je moc, které nemáme nikdy nechatií ležeti ladem. A my
tak přece činíme, když zapomínáme zákonů Božích a
církevních využitkovávati ke svému duchovnímu pro
spěchu! Když vidíme kněze, který zapomněl na své
povinnosti a své svátostné znamení, právem mu vytý
káme, že se tak ponížil. Ale tu buďme důslední a vy
týkejme také sobě, když jsme v sobě nechali vyhasnouti
život dle víry! Ale činíme tak? Nezrušitelné znamení,
že jsme křesťané, volá po milosti Boží, a my o ni ne
dbáme! Znamení, že jsme vojíny Kristovými, nás volá,
abychom bránili prapor Kristův, zákony Kristovy, Čír
kev Kristovu, a my tu nečiníme nic! Co je mezi námi
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těch, kteří ustupují před vítězící bezbožností a stydí se
bojovati po boku Toho, jenž nás učinil svými vojíny!
Jiní, místo aby bojovali, pouze naříkají a zbaběle vo
lají: »Jsme ztracenil« Ale je důstojno vojína před ne
přítelem plakati? — A žel, co je dnes těch, kteří své
svátostné znamení nechávají ležeti ladem! Nazvete to,
jak chcete, ale já to nazývám nespravedlností a zradou.

Za císaře Diokletiana zuřilo krvavé pronásledování
křesťanů. 16. července r. 305 byla předvedena před
soud prokonsula v Čilicii mladistvá urozená žena, jmé
nem Julita. As čtyřletého synáčka Auirika držela v ná
ručí. Síň byla plna nástrojů k mučení.

— Kdo jsi? tázal se Julity přísně prokonsul.
— Jsem křesťanka! odpověděla ona jasným hla

sem. A synáček žvatlal po ní: Jsem křesťan.
Tyran v nitru zužil. Ale aby si aspoň synáčka na

klonil, vzal ho na kolena a jal se ho laskati. Než malý
Ouirik ho škrabal do tváří, trhal mu vousy a volal:
Jsem křesťan! A tu rozezlený tyran jím mrštil na ka
mennou dlažbu tak, že mu vytekl mozek. Julitu pak
dal uvrhnouti do kotle vařící smoly a potom jí uťal
hlavu.

Drazí mojil I vy jste křesťané! Osvědčujte to ne
ohroženě před celým světem a celým životem svým,
a pak sválostné znamení Kristovo na vašich duších bude
vám znamením spásy!

VL

Křest.

Jednoho večera, tak vypravuje evangelium, vy
hledal učitel Zákona, jménem Nikodém, Pána Ježíše,
o němž tušil, že by mohl býti zaslíbeným Vykupitelem.
»Mistře,« oslovil Spasitele, »jdu poslechnout, čemu
učíš, neb jsi od Boha vyslán; nikdo by nemohl činiti
těch zázraků, které ty činíš, leč by Bůh byl s ním.«
»[oužíš tedy,« děl mu Ježíš, »přijíti do království Bo
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žího;ale tu pravímtobě: »Nenarodí-li se kdo
znova, nemůže viděti království Boží
h o« (Jan 3, 3). Nikodém, vztahuje tato slova na znovu
zrození tělesné, užasle děl: »Jakže, člověk tak starý
jako já, že by se mohl znova naroditi?« Božský Mistr
pak, chtěje ho poučiti, že mluví o znovuzrození du
chovním,mupravil:»Nenarodí-lisekdozno
va z vody a Ducha svatého, nemůže ve
jíti do království Božího« (ib. v. 5). Poně
vadž pak toto znovuzrození se děje na křtu svatém,
poučmese dnes 1. co křest jest; 2. kdo jej
ustanovil; 3. jak jest nutný.

1. Co jest křest. — Jako všechny ostatní
svátosti, jest křest viditelné a působivé znamení vnitř
ní milosti. Viditelným znamením u něho jest předně
voda, která se na křtěnce leje. Z toho, že hlavní vlast
ností vody jest obmývati a očišťovati to, co bylo zne
čištěno, lehce chápeme, proč bylo použito vody při
první ze všech svátostí. Jeť účelem křtu obmývati a
očišťovati od poskvrny hříchu prvotního a úplně shla
zovati všechny jiné hříchy, kterých se člověk před
přijetím této svátosti snad dopustil. — Při lití vody
na křtěnce se zároveň říká: »Já tě křtím, t. j. já tě
obmývám,já tě očišťujive jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.« Není možno jasněji vyjádřiti, že osoba, která
je zevně obmývána vodou hmotnou, je vnitřně očiš

rována ode všech poskvrn hříchu vylitím na ni milostioží,
Kterak tu nežasnouti nad dobrotivostí, moudrostí

a mocí Boží, který z živlu tak obecného a všude po
ruce jsoucího učinil nástroj tak velikého divu, jakým
je naše duchovní znovuzrození? Jak máme býti Bohu
vděční, že nám skrze svátost křtu učinil tak snadným
vstup do brány spásy!

2 Jeho ustanovení. — Tato svátostbyla
ustanovena od Pána našeho Ježíše Krista, Dle nauky
sv. Otců a koncilu Tridentského se tak stalo při jeho
křtu v řece Jordáně, Tehdy, jak píše sv. Augustin,
přirozená voda dotekem se svatým člověčenstvím Spa
sitelovým od něho obdržela, když se jí stanoveným
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způsobem použije, božskou moc znovuzrozovati duše.
Tehdy se slavnostně zjevila nejsv. Trojice, v jejímžto
jménu se má duchovní znovuzrození uskutečňovati.
Tehdy bylo slyšeti Boha Otce, kterak s výšin nebes
kých pronášíslova:Tento jest Syn můj milý
(Mat. 3, 17). Syn Boží stál v řece, a Duch sv. se nad
ním vznášel ve způsobě holubice, Při tom nebe se
otevřelo, a nám dána byla naděje, že skrze křest sv.
do něho vejdeme.

Než teprve po svém vzkříšení nařídil Ježíš Kris
tus apoštolům, aby se rozešli do celého světa učit
všecky národy a je křít: Odejdouce tedy,
učte všecky národy, křtíce je ve jménu
Otce i Synaii Ducha svatého (Mat.28, 19).
Je tedy nepochybno, že Kristus Pán sám stanovil,
kterak se má křest udělovati: totiž vodou a slovem
Božím.

3. Jeho nutnost. — Sv. Petr, kníže apošto
lů, srovnává křest s archou Noemovou (1 Petr, 3, 20).
Jako za potopy světa byla archa jediným prostřed
kem k záchraně života tělesného, podobně od doby
Krista Pána jest křest jediným prostředkem k získání
života duchovního. Proto katechismus nás učí, že křest
jest svátost nejpotřebnější, a že beze křtu nikdo, ani
dítě, spasení dojíti nemůže.

a) u však někteří nepřátelé naší sv, víry volají:
Kněží jsou ukrutní; posílají do pekla tak mnohé a
mnohé proto, že jim nebylo vylito na hlavu trochu
vedy! — Ale povážili tito lidé, co praví? Tato obža
loba se netýká nás kněží, ale Krista Pána. Nebyli to
přece kněží, ale sám Kristus Pán, jenž stanovil: N e
narodí-li se kdo znova z vody a Ducha
svatého, nemůže vejíti do království
Božího. A Krista Pána chcete víniti z ukrutnosti?
Je to rozumné? — Neběží tu o trochu vody, ale o víru
a poslušnost k Bohu, jenž stanovil: Kdo uvěří a
pokřtěn bude, spasen bude (Mar.16, 16).
Ostatně neumírá se rovněž nedostatkem trochu
chleba, jímž by se člověk nasytil, nedostatkem
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trochu vody, jíž by uhasil žízeň, nedostatkem
trochu léku, kterým by se uzdravil? — Kněží
neposílají do pekla nikoho: ba přáli by si, aby do něho
nepřišel skutečně nikdo, Proto, a jedině proto, vás
poučují, vás upozorňují a vás zapřisahají, abyste po
užívali všech prostředků, které nám dal Bůh, abyste
do něho nepřišli. Při tom však nemohou jinak, než
prohlásiti: kdo nechce uposlechnouti a sloužiti Bohu
tak, jak On si přeje, a pak se zatratí, je to jeho vina.

Právě proto, že křest je tak nutný, může býti na-,
hrazen křtem žádosti a křtem krve. Vysvětlím ihned,
v čem tyto křty spočívají,

Křest žádosti. — CísařValentin II, si přál
býti pokřtěn od sv. Ambrože. Ale než se tak stalo,
byl zavražděn. Sv. Ambrož pak v pohřební řeči o něm
věřícím prohlásil: »Nermuťte se, že nedošel svátosti
křtu. Vždy po něm toužil a žádal si ho ode mne. Jest
jisto, že jeho touha jej obmyla.« Hle, císař ten byl po
křtěn ne sice vodou, ale žádostí,

Křest krve. — Tímto křtem byla pokřtěna
nemluvňátka betlemská, jež Církev ctí jako svaté.
Křtem krve byli pokřtění všichni ti, kteří dříve, než
přijali křest vodou, pro Krista byli umučeni, jako na
př. sv. Emerenciana, která, jsouc ještě nepokřtěna, se
modlila na hrobě sv. Anežky a při tom od pohanů
byla ukamenována. Za prvních dob křesťanských po
hané mnohdy vnikali do katakomb a pobíjeli jak křes
ťany, tak i katechumeny, kteří se na křest teprve při
pravovali. Tito katechumeni byli pokřtěni svou krví
podle slov Kristových:Kdo ztratí život svůj
pro mne, nalezne jej (Mat.10,39).

b) A dítky, které umírají beze křtu? Co bude
s nimi? — Rozhodně nepřijdou do nebe. Stojí totiž
psáno: »Nic poskvrněného do slávy Boží nevejde!«
(Moudr. 7, 25.) A každé dítko, které přichází na svět,
je poskvrněno hříchem dědičným! — Někteří boho
slovci sice chtějí doufati, že takoví ubožáčkové se
spasí přece, jestliže jejich rodiče měli úmysl je dáti
pokřtíti... Ale je to málo pravdě podobné. — Je
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však zcela jisto, že takovéto nešťastné dítky nebudou
se trápiti s jinými zavrženými v pekle, Sv. Řehoř Naz.
tu praví: »Nemluvňata přede křtem umírající nedo
cházejí ani věčné slávy, ani jich božský Soudce ne
zavrhuje do pekla, poněvadž se neprovinila žádným
hříchem osobním.« — Co se tedy s nimi stane? Dle
učení valné většiny bohoslovců požívají takovéto děti
jakésipřirozené blaženosti: radují se na
věčnosti asi podobně, jako lidé, kterým se na světě
dobře vede. Než tato radost má se k radosti svatých
v nebi tak, jako matné světlo lampy k jasnému světlu
slunečnímu.

Drazí moji! Jak velice máme děkovati dobrému
Bohu za svátost křtu, na níž jsme se stali křesťany!
Co je ještě dnes těch, kteří nejsou pokřtěni! Žijí dnes
1 mezi námi rodiče, kteří svých dítek křtíti nedávají...
Jsou dále protestanti, bludaři, u nichž se sice křest
uděluje, ale mnohdy způsobem takovým, že je ne
platný, neb aspoň jeho platnost valně pochybná...
Jsou konečně celí národové pohanští... Ale tu vizte
naše missionáře! V květu mládí opouštějí otce a mat
ky, bratry a sestry, přátele a známé, domov a vlast,
nedávajíce se zdržeti slzami stařičkých rodičů, kteří
je oplakávají jako ztracené navždy, ale, jsouce plni
apoštolské horlivosti, se plaví přes bouřlivé oceány,
nebezpečné řeky, procházejí pralesy a pouštěmi, jen
aby tamním pohanům přinesli milost křtu sv. a světlo
evangelia.

I vy, drazí moji, můžete míti podíl na této z hlu
boké víry plynoucí záslužné činnosti jejich: můžete
tak činiti podporovánímDíla šíření víry. Sebe
menší částkou na tento účel věnovanou přispějete po

« hanům k dosažení milosti křtu sv. a sobě získáte hojně
duchovních milostí,
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VII.

Účinky křtu.
Ve starších dobách Církve křesťané při křtu sv.,

který slavným způsobem přijímali na Bílou sobotu,
oblékali bílé roucho, které pak nosili po celý týden.
Toto roucho jak jim, tak všem, kteří je viděli, mělo
připamatovávati vznešené účinky a veliká dobrodiní,
kterých se jim dostalo na křtu sv. I my jsme byli po
křtěni. Kněz sice nás na něm nepřioděl celé bílým
rouchem, ale dal nám kolem krku bílé rouško, aby jím
naznačil nesmírnou cenu této svátosti. Abychom tuto
cenu aspoň poněkud pochopili, rozjímejme dnes oúčincích svátosti křtu.

1. Odpuštění hříchu dědičného — je
prvním a hlavním ovocem této svátosti. Náležitě je
oceniti dovede pouze ten, kdo ví, jak hroznou kletbu
uvrhl hřích dědičný na prarodiče naše a s nimí záro
veň na celé pokolení lidské. Ztráta milosti a lásky
Boží, věčná i časná smrt, to byly hlavní následky hří
chu dědičného. Pod těmi sténalo ubohé člověčenstvo,
až Ježíš Kristus svou smrtí na kříži smazal vínu Ada
movu a ve svátosti křtu nám ustanovil spasitelnou
koupel, v níž bychom byli očištění od hříchu prvotního.

Nezprošťuje nás sice křest všech následků hříchu
dědičného, jako na př. zatemnělosti rozumu, náklon
nosti ke zlému, nemocí, smrti, ale to je dílem prozře
telnosti Boží, Bůh nám tyto nedokonalosti ponechal,
abychom pomocí nich prospívali ve víře a ctnostech;
aby nám připomínaly, že tato země je pro nás pou
hým vyhnanstvím. Osvobození od nich budeme teprve
tehdy, až nadejde den všeobecného zmrtvýchvstání.
Tenkráte přestanou nad námi panovatí choroby, smrt;
1 všechny ostatní následky hříchu zmízejí navždy.

2.Odpuštění všech přede křtem spá
chaných hříchů. — Působí to ovšem jen u lidí
dospělých, poněvadž malé dítky kromě dědičného,
žádného jiného hříchu nemají. Proto dospělí, když při
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jímají křest, nepotřebují se zpovídati. Ba zpovídati by
se ani nemohli, poněvadž, dokud nejsou křesťany, by
u nich svátostné rozhřešení nemělo žádné platnosti.
Jen když mají upřímnou lítost, křest v okamžiku
smyje všechny jejich víny, byť jich bylo na miliony.
Jak zázračná a požehnaná změna! Je vám povědomo,
jak děsně vypadají malomocní: jsou plni odporných
vředů a znetvoření tak, že z nich jde hrůza. A tako
véto ubožáky Kristus Pán pouhým slovem: »Chci, buď
čistl« přeměňoval v lidi čisté, zdravé a silné! Je to
pouze matný obraz velikého zázraku, který činí trochu
křestní vody na duších znetvořených hříchem,

3. Prominutí trestů věčných 1 Čas
ných. — Je vám známo, že za hřích těžký zaslouží
člověk trest věčný v pekle, za hřích pak lehký trest
časný, který by mu bylo odpykati buď zde na zemí,
nebo po smrti v očistci. Na křtu sv. se křtěnci odpouštějí
tresty oba dva. Je tu rozdíl mezi křtem a svátostí po
kání. Při svátostném rozhřešení se odpouští rovněž
trest věčný, ale trestu časného pouze část. A tak křes
ťané, když zbožně přijmou svátost pokání, se ochra
ňují před peklem, ale ne úplně před očistcem, Proto
také se hříšníku po sv. zpovědí ukládá pokání, kdežto
pokřtěnému nikoliv. Tomu křest s trestem věčným
odpouští i všechny tresty časné, A tak, kdyby po křtu
sv. člověk ihned zemřel a žádného nového hříchu se
nedopustil, přišel by přímo do nebe.

Z toho však nesmíte souditi, že takto by bylo lépe
s přijetím křtu sv. vyčkati až na konec života. Ne, po
něvadž nás smrt může překvapiti v každém okamžiku.
Odkládati se křtem proto, aby člověk mohl prosto
pášně žíti a pak se přece spasiti? Oh, jak lehce by se
tu mohlo státi, že by nám Bůh za takovéto nekalé jed
nání řnilosti křtu sv, vůbec nepopřál!

4, Činí nás dítkami Božími. — Kterak
bychom při této myšlence neměli zvolati se sv. Pavlem:
»Co jest člověk, ó Pane, že jsi naň pamětliv? Učinils
jej maličko menším než anděly, slávou a ctí korunoval
jsi ho (Žid. 2, 7)?« Či mohl Bůh pro nás učiniti více,
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než když nás na křtu sv. přijal za své dítky? Nepo
vznáší, nedojímá nás to, když můžeme, smíme, ba
máme Boha nazývati svým Otcem, když smíme k ně
mu volati »Otče náš«? A je-li Bůh Otcem naším, a my
jeho dítkami, tedy tam u něho jest i domov náš, dě
dictví naše!

Jaká to milost! Kdo ji pochopí, vysloví? Bůh, jehož
to dechem moře se pohybuje, jehožto vůlí světy po
vstávají, před jehož jasností slunce se v temnost ukrý
vá, ten všemohoucí, svrchovaně dokonalý Bůh jest
Otcem naším, my jeho dítkami! A nebe, to sídlo nevý
slovné blaženosti, kde Bůh svým vyvoleným tváří v
tvář se zjevuje, jest naším dědictvím. Čo jest svět s jeho
radostmi, s jeho statky a poklady proti tomu, co duše
věrou osvícená zde na zemí doufá a čeho tam jednou
dosáhne!

5. Činí nás údy Církve sv. — Církevmá
tolik dítek, kolik je pokřtěných: všechny je má zazna
menané ve svém- dlouhém seznamu. Aby někdo byl
přijat za člena některé společnosti, je mu třeba o to
předem zažádati. Podobně, má-lí se někdo státi údem
oné veliké společnosti náboženské, jíž jest Církev sv.,
je mu předem projíti onou branou,jíž jest křest, a který
z nás činí její dítky. Když pak se někdo stane členem
té neb oné společnosti, stává se zároveň účastným je
jích práv, majetku a výhod, na které dříve nároku ne
měl. Podobně, když někdo přijme křest, stává se údem
a dítkem Církve a má právo na všechny její poklady,
milosti, tedy 1na ty nejhlavnější, jimiž jsou sv. svátosti.
Dříve na ně nároku neměl, neboť nemůže se udělovati
biřmování, pokání a vůbec žádná svátost tomu, kdo
není pokřtěn. Kdyby pak nekřtěný ze zloby neb omy
lem k některé svátosti přistoupil, nepřijal by ve sku
tečnosti žádnou svátost. Proto také říkáme, že křest
je první ze svátostí.

6 Vtiskujenezrušitelné znamení.—
Konečně vtiskuje křest duši naší nezrušitelné znamení,
kterým se ona stává pravým obrazem a podobenstvím
Božím. Jako se zrcadlí na obličeji dítek podoba rodičů,
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tak křtem svatým dochází člověk té nepochopitelné
důstojnosti, že se stává obrazem a podobenstvím Otce
nebeského. Proto pokřtěný člověk nosí a na věky nositi
bude na duši své pečeť, nezrušitelné znamení, kterým
se liší od nepokřtěných. A kdyby sebe více klesl, kdyby
sebe více na sobě poskvrnil obraz Boží, ba kdyby i víru
v Krista úplně zapřel, on zůstane přece pokřtěný. Ta
pečeť, to znamení, které mu bylo vtisknuto na křtu sv.,
tím více a silněji bude žalovati na něho jednou před
soudem Božím, čím více svou důstojnost křesťanskou
zneuctíval a ji zapíral.

Křesťan Marinus, udatný vojín, zasloužil si hodnost
kapitána. Již jím měl býti jmenován, když tu před vo
jenského velitele předstoupil pohanský důstojník se
slovy: »Ne Marinus, ale já mám býti jmenován kapitá
nem, poněvadž Marinus je nepřítelem bohů.« »Je to
pravda, že jsi křesťan?« tázal se velitel Marina. »Ano,
jsem/« zněla odpověď. A velitel na to: »Pak ti dávám
tři hodiny na rozmyšlenou; buď smrt nebo odznaky ka
pitánské: vol, co ti je libo!« Vyšed z prétoria, setkal se
Marinus s biskupem cesarejským a vypravoval mu, co
se stalo. Biskup zavedl jej do kostela ke křtitelnici.
Jednou rukou mu ukázal na křtitelnici a druhou na
meč, který Marinus dostal od císaře, a děl mu: »Vol,
bratře, mezi důstojností křesťana a mezi odznaky, které
ti nabízí císař.« Marinus neváhal a za několik hodin
zkrvavělá jeho hlava padla k nohám katovým.

Drazí moji! Vzpomínejte často na veliké milosti,
kterých se nám dostalo na křtu sv.: že jsme jím byli
očištění od hříchu dědičného, po případě i od jiných
hříchů, že jsme došli odpuštění trestů za hříchy, se stali
dítkami Božími, dědici království nebeského a údy
Církve sv.! Když pak tělo, svět a ďábel budou nás
lákati, abychom zapomněli, že jsme označeni znamením
Ježíše Krista, dejme své důstojnosti křesťanské před
nost přede vším ostatním! Tak jednou budeme i my
míti podíl na veliké odměně, které se dostalo svatému
Marinovi,

— ——— ———————
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VIIL

Praktické otázky pří udílení křtu.
Jeden farář byl v noci volán k nemocnému. Kolem

půlnoci se vracel zpět, a tu uzřel na hřbitově, který byl
nedaleko fary, dvě osoby, jak se skrývají za pomník.
Čo to? Snad zloději, kteří se chystají vyloupiti chrám?
Ale ne, nebyli to zloději. Byla to ubohá matka a její
přítelkyně, jež tajně chtěly pohřbíti děcko, přes měsíc
staré, které náhle beze křtu zemřelo. Zdálo se silným,
zdravým, a proto odkládali se křtem den ze dne, čeka
jíce, až přijede kmotr ze vzdáleného místa. Než žel,
dítě najednou zemřelo. Poněvadž pak to bylo v kraji,
kde dle přísnější církevní kázně nekřtěňátka nemají
býti pohřbena ve svěcené zemi, šla ubohá matka po
hřbíti do ní dítko své tajně v noci. Co as vytrpěla při
hrozném vědomí: mé dítko umřelo beze křtu a umřelo
tak mou vinou!

Z tohoto případu vyplývá, jak důležito jest, aby
chom si zopakovali následující otázky, týkající se udíle
ní křtu sv.: 1. kdy má dítko býti pokřtěno; 2. kde
má býti pokřtěno; 3. jaké jméno se mu má dáti;
4., jaké kmotry mu vyvoliti.

1. Kdy? — Co nejdříve po narození, a to:
a) z lásky k novorozeňátkům. Jsouťfona

v ustavičném nebezpečenství smrti, i tehdy, když se
zdá, že jsou zdravá a silná. Jak velikou zodpovědnost
by rodiče na sebe uvalili, kdyby jejich vinou dítě ze
mřelo beze křtu sv.!

b) z lásky k Bohu. Vždyť Bůh teprve na křtu
sv, nalézá na dítku zalíbení a přijímá je za dítko své. —
A nevelí rodičům rovněž 1láska ke Kristu, aby co nej
dříve vyhověli jeho příkazu: Nechte dítek jíti ke mně
(Mar. 10, 14)?

c) z lásky k sobě sa mým. Která matka, který
otec si nepřejí, aby jejich dítko bylo co nejkrásnější?
Nuže, na křtu sv. se mu dostává milosti posvěcující a
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s ní krásy tak neskonalé, že sv. Teresie, uzřevší krásu
duše dítka právě pokřtěného, byla jí tak unesena, že
prohlásila, že by byla ochotna život svůj obětovati za
to, kdyby mu tuto krásu mohla zachovati až do smrti.

d) z lásky k celé své rodině. Rodiče v pokřtě
ném dítku budou míti ve svém středu světce a anděla,

story, bude svolávati požehnání s nebes na celý důmjejic
A tak je zcela jisto, že ten, kdo bez důležitých

příčin značnější dobu — bohoslovcí praví přes 10 dní —
se křtem dítka odkládá, se dopouští hříchu těžkého.
Někteří liknaví rodiče tak činí proto, že čekají na
kmotra. Ale což, kdyby dítko zemřelo a nečekalo, až
kmotr přijde? Ostatně naleznou kmotra i v Čechách,
a není třeba ho volati až odněkud z Ameriky! Je pak
možno přivésti ke křtu i zástupce nepřítomného kmotra!
— Jiní opět čekají, až se matka uzdraví, aby křest
oslavili. Těm však odpovídám: Zajistěte nejprve duši
dítka: to je důležité. A později, nikdo vám v tom ne
brání, oslavte jeho narození pro život věčný, jak za
vhodné uznáte!

2. Kde? — V kostele, skrze ruce kněžské, aby
to byl křest slavný. Je to zlořád a pohrdání Bohem,
když se někde žádá, aby kněz šel za dítětem do domu.
V soukromém domě křestní obřady nemají žádného
smyslu. Kněz na př. při slavném křtu dítko ode dveří
chrámovýchuvádí do kostela a mu volá: Vejdido
chrámu Božího. Ale kterak je může uváděti do
chrámu v soukromém domě? Ne, úkon tak svatý, jako
jest křest, má se konati na místě svatém!

Jinak ovšem sluší se zachovati při křtu z nouze,
kterým se posluhuje na každém místě. V takovémto
případě je dovoleno křtíti i nekněžím. Ovšem, pokud
je možno, má to býti z těch, kteří jsou přítomní, osoba
nejváženější a nejschopnější. Ale jinak může křtíti každý
člověk, i dítko, ba i protestant, žid, bludař a pohan, jen
když chtějí činiti to, co činí Církev, třebas i v moc křtu
samého nevěřili.

Kdybys tedy, křesťane, nahodil se k tomu, že by
umíralo nemluvňátko nepokřtěné, pokřti je; prokážeš
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mu tím největší dobrodiní. Ale musíš se při tom za
chovati následovně:

a) Musíš si v mysli předsevzíti, že budeš činiti to,
co ustanovil Kristus, když rozkázal křtíti.

b) Musíš k tomu míti vodu, nejlépe svěcenou. Kdy
by však té nebylo, vodu přirozenou ze studně, z řeky,
struhy, ze sněhu vytlačenou, ne však pouhý sníh, led
neb nějakou jinou tekutinu, která není voda.

c) Vodou tou musíš, je-li možno, políti hlavu dítěte;
jinak aspoň některý úd jiný. Podotýkám tu: vodu musíš
lít. Jeden lékař mi vypravoval, že, vida dítě v nebez
pečenství smrti, smočil prst ve vodě a ukápl na hlavu
jeho dvě neb tři kapky. Křest tento nebyl platný. Voda
musítéci!

d) Konečně v tom okamžiku, kdy vodu leješ, ne
dříve, ne později, musíš říci slova: Já tě křtím ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého.

K tomu podotýkám, když se takto z nouze po
křtěné dítko uzdraví, že je přísnou povinností donésti
je do kostela, aby na něm byly doplněny modlitby a
obřady křtu slavného.

3. Jméno. — Dle přání Církve má to býti jméno
některého svatého. Proč? Aby v něm mělo ochránce
a přímluvce u Boha ve všelikých potřebách duchovních
i tělesných, aby v něm mělo vzor ctnosti a svatosti, jímž
by se v životě řídilo. Co souditi o těch rodičích, kteří
dávají dětem jména sice libozvučná, ale světácká a po
hanská a tak je zbavují vzoru a ochrany sv. patrona?
Což pak jména Josef, Petr, Pavel, Jan, Václav, Antonín
Anežka, Ludmila, Františka, Anna, Cecilie a na sta
jiných velikánů Církve katol. nám nepodávají úžasné
vzory hrdinnosti, moudrosti, učenosti a mravní doko
nalosti? Po příkladě otců našich dávejte dítkám svým
jména svých zbožných předků; budou to rozhodně jmé
na svatých, a od vás to bude jednání křesťanské!

4. Kmotří. — Než nejen v nebi, ale i na zemi
má býti křtěnci přidělen zvláštní zastánce — křestní
kmotr. Mnozí kmotrové si myslí, že úkol svůj úplně
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vyplnili, když se zapsali do matriky a dítku dali do
vínku nějaký dar. Ne tak! Církev sv., přejíc si míti
kmotry při křtu, si počíná jako opatrný věřitel, jenž při
půjčování peněz žádá, aby se za dlužníka někdo za
ručil. Podobně kmotři mají ručiti a pečovati o křesťan
ské vychování křtěncovo, zvláště zemrou-li jeho rodiče
nebo se o jeho vychování nestarají. Ten, kdo by svých
kmotrovských povinností plniti nemohl neb nechtěl, za
kmotra volán býti nemá. Proto pravím:

a) Křestní kmotr má k tomu míti přiměřený
věk. — Nemají to tedy býti děti. Věc je zcela jasná:
ty samy ještě potřebují náboženského vyučování a vý
chovy, kterak by tedy mohly vyučovati a vychovávati
jiné?

b) Má to býti katolík — ne tedy nekatolíci,
odpadlíci. Neb u takových by bylo nebezpečenství, že
by dítky, místo aby je k pravé víře vedli, naopak, je
od ní odvraceli.

c) Má to býti katolík dobrý. — Nemajítedy
býti bráni za kmotry lidé nevěřící a nábožensky chladní,
lidé, kteří občanský sňatek uzavřeli, pohoršlivý život
žijí. Či kterak by ve víře mohli utvrzovati jiné ti, kteří
svým životem ji zapírají?

d) Má znátiaspoňzákladní pravdy našeho
nábcženství. — Jak smutné jest, když se ke křtu do
staví za kmotra takový, který se nedovede pomodliti
ani Věřím v Boha, ba ani ne Otčenáší

Jak vypravují církevní dějiny, byl diakon sv. Mu
ritta křestním kmotrem jistému Elpidoforoví. Tento
Elpidofor později od víry Kristovy odpadl a stal se
pronásledovatelem křesťanů. Muritta se nad tím rmou
til, častěji ho napomínal, ale marně. Jedenkráte Elpido
for před četným zástupem lidu odsuzoval křesťany na
smrt. Tu před něho předstoupil sv. Muritta, vytáhl bílé
roucho, v něž věrolomný Elpidofor byl oblečen na křtu
sv., a drže mu je před očima, k němu zvolal: »Viz,
bezbožníče, tento oděv, jenž před trůnem božského
Soudce na tě bude žalovati. Na křtu sv. ti byl zname
ním nevinnosti, ale tehdy bude znamením tvého od
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souzení. Co si počneš, bídníče, až na tebe zvolá Pán:
»Kterak jsi sem vešel, nemaje roucha svatebního? Svá
žíce ruce 1 nohy jeho, uvrzte jej do temností zevnitř

ní? — A Elpidofor,celý jsa zmaten a zahanben,utekl,
Katoličtí rodičové! Dávejte dítky své křtíti co nej

dříve po jejich narození; dávejte je, pokud jen trochu
možno, kříti v kostele; dávejte jim na křtu jen jména
svatých a volte jim za křestní kmotry dobré katolíky!
Vy pak, kteří některému dítku již kmotry jste nebo
budete, mějte svědomitou péči o jeho věčné spasení,
jako ji měl diakon sv. Muritta, Buďte ujištění, že Bůh
vám tuto vaši péči odplatí stonásobně!

IX.

Obřady pří udílení křtu.

V prvních dobách Církve byl křest udílen tak, jako
nyní křest z nouze. Klamali bychom se, kdybychom
měli za to, že sv. Petr a apoštolové v den letnic, ihned
po seslání Ducha sv., v Jerusalémě zřídili křtitelnice
se svěcenou vodou a pak teprve oněm třem tisícům na
víru obrácených udíleli křest sv. Ne, posvátné obřady
byly od Církve k vlastnímu křtu připojeny teprve po
stupem času, ale již v dobách prastarých, ba apoštol
ských. Ony nic nepřipojují a nemohou připojiti k pod
statě křtu, ale činí jej mnohem velebnějším a lidskému
rezumu vhodně naznačují úžasné účinky, které křest
v duši působí. Můžeme je rozděliti na obřady: 1.před
vlastním křtem, 2. při křtu samém, 3. po
křtu sv.

1. Před vlastním křtem. — Kmotřipři
nášejí dítko, které má přijmoutikřest, ke dveřím
chrámový ma tam s ním zůstávajístáti; do kostela
s ním nevcházejí. Má se tím naznačiti, že člověk ne
pokřtěný k Církvi nenáleží a proto nemá práva vstou
piti do domu Božího. — Kněz, oděn jsa rochetou a

..
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štolou barvy fialové, přijde ke kmotrům a nejprve se
táže,kterak chtějí tomu dítku říkatiíIi
vysloví jméno budoucího patrona dítka. Jak jsme si již
pověděli, má to býti jméno některého svatého. — Nato
se kněz křtěncetáže, čeho žádá od Církve
Boží? A když kmotři ve jménu jeho odpověděli, že
víru, která člověku dává život věčný, připomíná kněz
křtěnci, že, chce-li do života věčného vejíti, musí za
chovávati dvě přikázání lásky, totiž lásky k Bohu a
k bližnímu. — Než jak by je mohl zachovávati, kdyby
mu v tom překážel zlý duch, ďábel? Hříchem prvotním
jsme upadli do jeho moci, stali jsme se jeho sluhy. Aby
chom tedy mohli sloužiti Bohu,jest třeba, abychom z jeho
mocí byli vysvobození. A to právě se stává na křtu sv.
Naznačuje to následující krásný obřad: Jako Kristus
Pán po svém zmrtvýchvstání ve večeřadle na apoštoly
dechl a jim udělil Ducha sv., tak kněz na křtěnce po
třikráte dýchá a potom poroučí zlému duchu,
aby přestal vládnouti v tom dítku a učinil místo utě
šiteli Duchu sv. Aby pak se to s ním snáze stalo, a aby
křtěnec tím spíše plnil přikázání lásky k Bohu a k bliž
nímu,znamenájej kněz dvojímznamenímsv. kří
že, na čele, aby se nestyděl před lidmí ukazovati se
jako křesťan; pak na prsou na znamení, aby se nestal
nikdy nehodným veliké důstojnosti dítka Božího, ke
které je právě povyšován. — Potom, jak to činíval Pán
Ježíš s nemocnými,klade kněz pravicí na hlavu
křtěncovu a tak naznačuje, že od té chvíle bude pod
ochranou Církve. Při tom Boha prosí, aby křtěnce zpro
stil veškeré zaslepenosti srdce a pout hříchů, aby tak
mohl s radostí zachovávati přikázání Boží a prospívati
ve všem dobrém. — Nato mu kněz dává do úst s vě
cenou sůl. Sůl je obrazem moudrosti, dodává chutipokrmůma jechránípředporušením.Kněztakkřtěnce
vyzývá, aby si zaliboval ve věcech Božích a chránil
v sobě pravdy sv. víry před veškerým porušením. —
Poněvadž pak proti tomuto dílu Božímu dojista bude
působiti úhlavní nepřítel spásy křtěncovy, následuje
nové zaříkání zlého ducha, načež kněz opět znamená
křtěnce na čele sv. křížem, znova klade ruku na jeho
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hlavu, a pak, vkládaje konec štoly na jeho tělo, pří
jímá ho do Církve, aby byl účasten zásluh Ježíše Kri
sta. Vložením štoly mu zároveň povoluje vstup do do
mu Božího, při kterém se s kmotry modlí A poštol
ské vyznání víry a Otčenáš, Modlíse Věřím
v Boha, že Ježíš Kristus řekl: Kdo uvěří a po
křtěn bude spasen bude (Mar.16,16);modlí
se Otčenáš, poněvadž život křesťanův má býti usta
vičnou modlitbou.

2. Přikřtu samém. — U křtitelnicese kněz
s křtěncem zastavuje, činí nová zaříkávání ve jménu
tří božských osob a pak pomazává slinou
uši a nozdry jeho, jak to učinil Ježíš s hluchoně
mým (Mar. 7, 33) a se slepým od narození (Jan 9, 6),
modle se při tom, aby měl uši stále otevřené pravdám
sv, evangelia tak, aby je chápal ve vší jejich vzneše
nosti; aby měl pohotově nadpřirozený čich, by stále
a plně pociťoval nebeskou vůni nauky křesťanské, —
Poněvadž pak to je úplně nemožné, kdyby se předem
rozhodně neodřekl tří úhlavních nepřátel své spásy,
táže se knězkřtěnce,zda se odříká ďábla jeho
skutků a jeho pýchy. Obdrževod něhoskrze
ústa kmotrů kladnou odpověď, chce mu k plnění tohoto
slibu vyzískati pomoci a posily Boží. Proto ho maže na
prsou a mezi lopatkami ole je m křtěnců, a to ve způ
sobě kříže. Smysl tohoto obřadu jest hluboký. Za star
ších časů mazali se veřejní zápasníci olejem, aby jejich
těla byla svěží a hladká, aby se svým soupeřům snáze
vymknouti mohli. Nám všem jest bojovati proti nepříteli
našemu ďáblu; a mazání sv. olejem ve způsobě kříže
značí prosbu, aby Bůh křtěnci pro zásluhy Ježíše Krista
udílel té milosti, aby také on v boji proti zlému duchu
byl vždy svěží a jeho nástrahám lehce se mohl vy
mknouti.— Pak kněz za mě ňuje štolu fialovouza
bílou na znameníradosti, že křtěnec již již má přejíti ze
stavu hříchu a věčné smrti do stavu milosti a věčného
života. — Poněvadž již od počátku Církve křtěnci před
přijetím křtu vyznávali svou víru v nejsv. Trojici, činí
tak i dítko a na otázky kněze: věří-li v Boha Otce
i Syna i Ducha sv., ústy kmotrů odpovídá: Věřím. —
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Ač bez křtu nikdo nemůže dojíti spasení, přece Bůh
k němu nikoho nenutí. Proto se kněz bezprostředně
přede křtem křtěnce táže: Chce-li býti pokřtěn? Te
prve když křtěnec odpověděl: Chci, lije dle rozkazu
Kristova na něho vodu, říkaje slova: Já tě křtím ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého. A již se tu stal
veliký div: Jako voda umývá tělo, byla duše křtěncova
obmyta od hříchu dědičného a všech hříchů přede křtem
spáchaných; jako voda tělo osvěžuje, tak je on duchovně
znovuzrozen; jako voda mírní horkost v nemoci, tak je
v něm umírněna horkost duševní, t. j. náklonnost ke
hříchu.

Oh, jak plesají andělé a svatí v nebi, jak se raduje
Církev sv. a obzvláště jak se radovati má křtěnec,
když mu na křtu sv. bylo popřáno státi se dítkem Bo
žím! Ale když se mu dostalo tak velikého štěstí, má
také zvláštní povinnosti. Ty pak krásně naznačují
obřady

3. Po křtu svatém. — Kněz maže křtěnce na
temeni hlavy sv. křiž mem na znamení, že se stal kře
sťanem a náleží Kristu. Ve Starém zákoně byli mazání
sv. olejem a zváni pomazanými Páně proroci, vele
kněží a králové. Když pak i on se stal pomazaným Pá
ně, má po způsobě proroků hlásati Krista světu; má
jako velekněz býti mužem modlitby; má jako král pa
novati sám nad sebou, přemáhaje všeliký hřích. — Natokladekněznakřtěncebílérouškoa připomínámu,
aby je přinesl bez poskvrny až před soudnou stolici
Boží, Na křtu sv. se duše jeho stala čistou, bílou jako
sníh, a on se má starati, aby ji po celý život svůj uchrá
nil čistou od všeliké poskvrny hříchu. Křesťane, střez
si pilně nevinnosti, které se ti dostalo na křtu sv.! Kdy
bys však přece, nedej Bože! ji ztratil, hleď si ji ihned
vyzískati! Pamatuj, jak by ti bylo, až by před Kristem
Soudcem tvůj anděl strážný ti zvolal: Věrolomníče, po
hleď na své roucho křestní, které bylo znamením tvé
nevinnosti, a viz, co jsi z něho učinil! Odejdi pryč, křivo
přísežníku! — Pak dává kněz kmotrům,vlastně křtěncí,
do rukou hořícísvíci. Sv. Karel Bor. dí, že světlo
té svíce znamená víru, která má osvěcovati rozum náš;
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teplo, které vydává, že znamená lásku k Bohu a k blíž
nímu; a ta okolnost, že hořící svíci je třeba držeti vzhů
ru, že znamená křesťanskou naději, která nás má od
světa odlučovati a povznášetí k Bohu. Svíce ta rovněž
značí dobrý příklad, který dle slov Ježíše Krista máme
dávatisvýmspolubližním:Taksvěťsvětlovaše
předlidmi aťvidí skutky vašedobréa
velebí Otcevašehojenžjest vnebesích
(Mat. 5, 16). Drazí moji! Nedopusťte nikdy, aby zhasla
víra, křesťanská naděje a láska v srdcích vašich! Dbejte,
abyste dle příkladu moudrých panen z evangelia kdy
koliv s lampami, plnými oleje dobrých skutků, mohli
vyjíti vstříc Ženichu nebeskému a zároveň s ním mohli
zasednouti na hostinu svatební! — Konečně kněz jme
nuje křtěnce jeho jménem a ho propouští se slovy:
»Odejdiž v pokoji, a Pán budiž s teboul« Drazí moji!
Kéž drahocenný pokoj, Kristem vám udělený, stále zů
stane ve vás a nikdy vás od něho neoddělí! Stane se tak
skutečně, když si svrchovaně budete vážiti velikých
dobrodiní, kterých se vám na křtu sv. dostalo, a svědo

mit plniti veliké povinnosti, které jste v něm na sebevzali.

X.

Křestní slíb.

Pán náš Ježíš Kristus nazývá křest novým zroze
ním, bez něhož není možno dosáhnouti království Bo
žího:Nenarodí-li se kdo znova z vody a
Ducha svatého, nemůže vejíti do krá
lovství Božího (Jan 3, 5).Apoštolsv. Pavel prá
vě naopak jej nazývá smrtí a pohřbením. A křest sku
tečně je jedním i druhým: je smrtí a pohřbením člověka
hříšného, syna kletby a hněvu Božího; zároveň pak je
zrozením člověka nového, syna milosti a lásky Boží.
Pohřbeni byvše s Ježíšem Kristem, jenž na kříži dosti
učinil za hříchy naše, povstáváme s ním skrze nesko
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nalé zásluhy Jeho k životu novému, nadpřirozenému.
Než tento nový, na křtu sv. počínající život, nám uklá
dá vznešené a svaté povinnosti, Jsou jimi Lověřiti
v Boha a ve pravdy, které zjevil; 2. od
řeknouti se ďábla, jeho pýchy a jeho
skutků; 3. žíti dle nauky a příkladů Ježíše Krista,

1.Věřiti v Boha a ve všecky pravdy,
které zjevil. — První otázka, kterou sluha Boží
klade tomu, kdo se dostavuje ke křtu sv., jest tato:
Čeho žádáš od Církve Boží? Křtěnec pak odpovídá:
Víru. Po předběžných modlitbách a bezprostředně před
udělením svátosti křtu se kněz křtěnce znova a něko
likrát táže na hlavní tajemství té víry, o kterou přišel
žádati: »Věříš v Boha Otce všemohoucího, stvořitele
nebe i země? Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, narozeného a ukřižovaného? Věříš v Du
cha svatého, svatou Církev obecnou?« a p. d. Na všec
ky tyto otázky dítko, ústy svého kmotra, odpovídá:
»Věřím.« Ale toto prohlášení není žádným slovem
prázdným a bezvýznamným. Ono je vážným slibem,
slavnostním závazkem, přísahou, pronesenou před tváří
nebes i země, že celým srdcem bude věřiti a ústy vy
znávati všecky pravdy, obsažené v Apoštolském vy
znání víry. Vy tedy všichni, kteří jste přijali křest svatý,
nezapomínejte, že jste na sebe vzali povinnost podro
bovati svého ducha nauce Církve svaté a věřiti slovu
Ježíše Krista. A toto slovo vám je hlásáno ústy těch,
jimž božský Spasitel děl: »Odejdouce, učte všecky ná
rody« (Mat. 28, 19), t. j. ústy papeže, biskupů, duchov
ních správců, kteří mají povinnost vás ve víře vyučo
vati... Než co je dnes křesťanů, kteří na tento první
závazek, který na křtu sv, na sebe vzali, zapomínají
a až příliš ochotně nastavují uši nepřátelům své víry,
kteří se dávají svésti bludy, lžemí a potupami, které
proti ní vymýšlejí a šíří lidé, schopní jakékoli nesvě
domitosti a klamu, jen když si tak dopomohou k lep
šímu soustu chleba! Je to víra pevná, která se kolísá,
viklá a se nechává zahaliti temnostmi pochybností?
Je to víra neohrožená, která nedovede státi pevně
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z bázně před nějakým úsměškem, nějakou potupou?...
Je to víra živá, která se bojí projeviti navenek koná
ním dobrých skutků?... Máte-li víru, dokazujte a pro
jevujte ji svým životem! Hořící svíce, kterou kněz po
křtu sv. vložil do vašich rukou, neměla jiného význa
mu, než aby vám uvedla na mysl, že víra vaše má zá
řiti jako pochodeň uprostřed světa a na všecky strany
šířiti světlo dobrého příkladu a svatého života.

2 Odřeknouti se zlého ducha, jeho
pýchy a jeho skutků. — Druhou povinností,
kterou křesťan na křtu sv. na sebe vzal, je odřeknouti
se ďábla, jeho pýchy a jeho skutků. Dříve než kněz
od křtěnce žádá vyznání víry a ho poznamenásv. ole
jem, se ho táže: »Odříkáš se zlého ducha ?« a on od
povídá: »Odříkám.« — »Odříkáš se všech jeho skutků?
— Odříkám. — Odříkáš se vší jeho pýchy? — Od
říkám.« Sv. Otcové, aby tím spíše učinili pochopitelnou
důležitost tohoto slibu, nazývají jej smlouvou, smlou
vou uzavřenou mezi námi a Bohem, slibem slavnost
ním a největším ze všech slibů. Je to slib, jak píše sv.
Ambrož, který byl nejen zaznamenán při zápise vašeho
křtu, ale i v knize života, kterou vede Bůh sám. Tu
pak, odřeknuvše se zlého ducha, jste se zavázali, že
se již nikdy nestanete jeho otroky hříchem; vzali jste
na sebe závazek, že budete potírati nezřízené žádosti
svého těla, kterých ďábel jako vnadidla používá, aby
vás strhl do svých osidel a dostal znovu pod svou
vládu.

Pýchou zlého ducha je třeba rozuměti tento svět,
který se řídí zásadami úplně opačnými od zásad evan
gelia, a je ovládán, jak píše sv. Jan, pýchou, lakotou
a smyslnostííVšecko, co jest ve světě, žá
dost těla jest a žádost očí a pýcha živo
ta (1 Jan 2, 16). Ježíš Kristus hřměl proti tomuto.
světu; a vy byste mohli, aniž byste zrušili svou pří
sahu, státi se jeho následovníky a jeho otroky?
Ostatně božský Spasitel náš děl: Nikdo nemůže
dvěma pánům sloužiti (Mat,6, 24)...

3. Žíti dle nauky a příkladů Ježíše
Krista. — Pánem, kterému jste na křtu sv. se za
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vázali sloužiti, jest Pán náš Ježíš Kristus. On vás vy
koupil z potupného otroctví ďáblova; on vás na křtu
očistil od vašich hříchů; on vám na něm udělil svou mi
lost posvěcující a vás obohatil neskonalými zásluhamí
svého utrpení a své smrti. Na křtu sv.jste se stali jeho
učedníky a údy jeho Církve. Není tu přísnou povin
ností vaší, abyste s ním zůstali nerozlučně spojeni?
Nebylo by to od vás svrchovaným nevděkem, kdybyste
žili podobně jako ti, kteří jsou nepřáteli vašeho Pána?
Když jste byli znovuzrození v Ježíši Kristu na křtu
sv., je třeba, abyste mohli stále volati se sv. Pavlem:
Žiji již nikoli já, nýbrž žije ve mně Kri
stus (Gal. 2, 20). A jakým způsobem se projevuje ži
vot? Děje se tak myšlenkami, slovy, skutky. Na křtu
sv. jste se zavázali, že své myšlenky, své názory, své
tužby uvedete v soulad s myšlenkami, názory a tuž
bami Ježíše Krista, že ve svých slovech a rozhovorech
budete se říditi duchem evangelia, že dle toho, jak žil
a se choval Kristus, budete žíti a se chovati i vy...

Marně se zoveme křesťany, nejsme-li následovníky
Ježíše Krista! Mučedník sv. Tiburcius často káral
jednoho křesťana, jménem Torauata, že svým životem
víru zlehčuje. A ten, nemoha snésti napomínání svět
cova, šel ho jako křesťana udat k soudu. Aby pak
svou zradu ukryl, dal se s ním zavříti do žaláře. Oba
byli předvedeni před prefekta Fabiana, který se
Torguata tázal, jakého je vyznání. Ten odpověděl, že
je křesťan. Ale sv. mučedník s hrdinnou odvahou se
ihned proti tomu ozval: Torguatus si přivlastňuje
jméno, které mu nikterak nenáleží. A tu se jal vypo
čítávati, jak se nekřesťansky a světácky chová a na
konec dodal: Takový člověk není hoden názvu učed
níka Kristova; on je na potupu evangelia a hanbou
pro křesťany! — A zanedlouho se ukázalo, že měl
úplnou pravdu, neb Torguatus cd víry odpadl.

Drazí moji! Na křtu sv. jste na sebe vzali tři ve
liké závazky: že chcete věřiti v Boha a ve vše, co
zjevil; že se odříkáte zlého ducha a že dle nauky a
příkladů Ježíše Krista chcete býti živi. Buďte jim
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věrni, neb v den posledního soudu Bůh neuzná za své
a nepřipustí do své slávy než ty, které shledá ve všem
podobnými Ježíši Kristu, svému Synu, jenž s ním žije
a kraluje na věky věkův.

XI.

Biřmování.

Na křtu sv. se rodíme k životu novému, životu
nadpřirozenému v Ježíši Kristu. Než žel! sotvaže po
někud povyrosteme a přijdeme do rozumu, již tu vy
vstávají nepřátelé uvnitř nás, nepřátelé kolem nás, a
hledí nás o tento nový život připraviti, Na nás pak jest,
abychom jako neohrožení vojíní povstali na jeho obra
nu. A těmi nás činí Pán náš Ježíš Kristus ve druhé ze
svých svátostí, ve svátosti biřmování, Věnujme dnes
svou pozornost této svátosti, Vizme 1. kdo ji udě
luje; 2. jak ji uděluje; 3. jaký význam
mají obřady pří jejím udělování; 4 kdo
ji má přijmouti.

1. Kdo ji uděluje? — Biskup. Na křtu sv.
jsme se stali poddanými Ježíše Krista, biřmování z nás
činí jeho vojíny. A tu, jako nováčky odváděti, přísahu
od nich přijímati nepřísluší nějakému pouhému četaři,
ale vyššímu důstojníku, podobně k přijímání nových
vojínů Kristových nestačí pouhý kněz, kterýkoli farář;
ale je k tomu třeba biskupa. — Jako v umění je úko
lem mistra dodávati dokonalosti obrazu, soše, dílu roz
pracovanému od žáků, podobně v biřmování doplňují
biskupové nadpřirozené dílo, započaté kněžími na
křtu sv.

2. Jak ji uděluje ? — a) Vztahujeruce nade
všecky biřmovance a vyprošuje jim sedmero darů Du
cha svatého.

b) Klade pravici svou na hlavu každého biřmo
vance zvlášť a maže jej sv. křižmem na čele, dělaje
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mu na něm kříž a říkaje slova: »Znamenám tě zname
ním kříže a posiluji tě křižmem spasení ve jménu Otce
1 Syna i Ducha svatého.«

c) Dává každému biřmovanci lehký poliček, ří
kaje: »Pokoj s tebou.«

d) Modlí se nakonec nade všemi biřmovanci, dává
jimsvaté požehnání a propouští je.

3. Význam obřadů. — a) Vztahuje ru
ce nade všecky biřmovance a vyprošu
ie jim dary Duchasv. — Je pravda,přijalijsme
Ducha sv. již na křtu, ale ve svátosti biřmování na
nás sestupuje v plné míře a se všemi svými dary, Posi
Juje nás ve víře, dodává nám odvahy, abychom ji před
světem neohroženě vyznávali, věrně plnili její přiká
zání, bránili ji proti všem útokům a raději vše možné
vytrpěli, než abychom ji zradili.

b)Klade pravici na hlavu biřmovan
covu, — Ve starém zákoně patriarchové, proroci,
velekněží své slavnostní modlitby doprovázeli vkládá
ním rukou. I patriarchové Nového zákona, apoštolové
Ježíše Krista, používali vkládání rukou, jak potvrzují
Skutky apošt., aby udíleli Ducha sv. Odtud má původ
opětovné vkládání rukou, jež se děje při udílení biř
mování.

c) Maže jej sv. křižmem. — ©o jest sv.
křižmo? Je to smíšenina oleje olivového a balzámu,
který biskup na Zelený čtvrtek světí. Obě tyto hmoty
mají hluboký význam. Ol ej v sobě chová tučnost; je to
obraz plnosti darů a milostí, které od Ducha sv. sestu
pují na biřmovance, Olej má zvláštní přednost, že oži
vuje tělesné údy a činí je hbitými; proto za starých
dob se zápasníci mazali olejem, aby se posílili a učinili
nepřemožitelnými v boji. I to je překrásný obraz vnitř
ní síly, udílené od Ducha sv., kterou se stáváme schop
nými hbitě vládnouti zbraněmi duchovními, abychom
zcela jistě zvítězili nad světem, tělem a ďáblem, —
Balzám pak, jenž chrání těla před hnilobou, nazna
čuje vznešenou milost, které se biřmovanci dostává,
aby se uchoval čistým od hniloby hříchů a setrval
v dobrém. — Balzám kolem sebe šíří líbeznou vůni,
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což znamená, že biřmovanec má kolem sebe šířiti libou
vůni ctností a tak jiným dávati dobrý příklad,

d) Na čele. — Jako je hlava nejpřednějšíčástí
těla, tak opět čelo je nejpřednější částí hlavy; je vy
staveno zrakům všech; kdo se nad něčím pyšní, nosí
vysoko čelo, A křesťan je od biskupa mazán na čele,
aby si zakládal na tom, že je synem Božím, zapsaným
mezi vojíny Ježíše Krista. — Na čele se rovněž jeví
stud a bázeň; a biřmovanec je mazán na čele na zna
mení, že se nemá nikdy styděti za jméno »křesťan«,
že nemá nikdy blednouti před nepřáteli.

e) Ve způsobě kříže. — Dává se mu tím
naučení, že všelikou naději má skládati v kříž Pána
Ježíše, v němž je spása, život a zmrtvýchvstání naše;
že, chceme-li míti podíl na slávě Spasitelově, zároveň
s ním máme nésti kříž. Dokonalý křesťan ochotně trpí
s Kristem Pánem a pokládá za kříž, když by měl žíti
bez kříže,

f) Lehký poliček. — I ten není bez hlubo
kého významu. Biřmovanec, stav se vojínem Kristo
vým, má jako dobrý vojín pro Ježíše Krista ochotně
snášeti potupy a pronásledování. — Víme dále, že za
starých dob lehkým úderem, daným před soudcem,
býval otrok propouštěn na svobodu; v pozdějších pak
dobách rovněž lehkým úderem se dálo pasování na
křesťanské rytíře. A v biřmování pokřtěný člověk do
stává lehký poliček na znamení, že nabývá svobody
dítka Božího, a že se stává hodným sloužiti Králi ne
bes i země, jemužto sloužiti je více než kralovati.

6) Při udílení poličku pronáší biskup slova: Po
koj stebou, čímž biřmovancinaznačuje, že boje a
utrpení, když jim jako vojín Kristův bude čeliti a je
přemáhati z lásky k Bohu, ho učiní podobným ukři
žovanému Vykupiteli a již zde na zemi mu dají okou
šeti onoho sladkého vnitřního pokoje, jenž blaží duší,
když jsme dostáli své povinnosti, a jenž je zárukou
pokoje věčného, kterého požívati bude v nebesích.

4. Kdo ji má přijmouti? — Biřmovánítak,
jako křest, k dosažení věčné spásy nevyhnutelno není.
Je jisto, že pokřtěné dítky, umrou-li dříve, než přijdou
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do rozumu, dosáhnou věčné spásy i bez biřmování.
Tu stačí, že odcházejí na věčnost ve stavu posvěcující
milosti Boží. Ale jakmile dosáhnou sedmého roku, již
pro ně počíná povinnost, ba závaznost, biřmování při
jmouti. A tu, kdo by mohl, ale nedbal tak učiniti, do
pustil by se těžkého hříchu, Bylo by to od něho ve
likou urážkou Boha, poněvadž by pohrdal drahocen
nou zbraní a mocnou ochranou proti nepřátelům svého
spasení, kterou mu v této svátosti připravil Ježíš
Kristus. Sv, Otcové vypravují o jistém Novatovi, jenž
biřmování zanedbal, že se stal velikým bludařem a
bídně skonal; celé toto jeho neštěstí připisují tomu, že
pohrdl sv. biřmováním.

Drazí moji! Vy dospělejší zajisté všichni jste svá
tost biřmování přijali. Ale tu buďte pamětlivi hlubo
kého významu posvátných obřadů, které při jeho udí
lení biskup nad vámi konal! Jako vojíni Kristovi pod
praporem jeho neohroženě bojujte; však přijde čas
odměny!

Dějepisec Sultonius vypravuje následující událost:
Caesar Augustus jednoho dne se ubíral po ulici města
Říma, když tu před něho předstoupil starý vojín, který
po dlouhá léta pro něho bojoval. »Caesare,« jal se pro
siti, »jsem chudý vojín, sestárlý ve stínu tvých vavřínů.
I o to málo, co jsem měl, jsem byl nespravedlivě při
praven. Zastaň se mne!« Caesar se obrátil ke svému
pobočníku se slovy: »Jdi a vyřiď senátu, aby tomuto
muži zjednal spravedlnost!« Ale vojín sí tu rozhalil na
prsou šat, ukázal na nich jizvy po ranách a děl: »Cae
sare, já jsem tě hájil osobně v bitvě u Aktia, a ne
skrze zástupcel« A Caesar, zahanbiv se, šel osobně
do senátu, aby dal onomu věrnému vojínu učiniti po
právu.

Drazí moji! Ježíš Kristus bude mnohem spravedli
vější, než kterýkoli mocnář pozemský, Budeme-li pro
něho bojovati zde na zemi, on sám osobně, svými vlast
ními ústy bude hájiti naši věc před soudní stolicí svého
Otce. Proto volám se sv. Pavlem jednomu každému
z nás:Pracujjakodobrý bojovník Krista
Ježíše! (2Tim.23).
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XII.

Účinky sv. biřmování.
Nově odvedení vojíni bývají svěřování zvláštnímu

důstojníkovi, který při výcviku jim je nápomocen ra
dou i skutkem, je učí zacházeti se zbraní, jak mají ko
nati útok na nepřítele, jak ho mají obkličovati, jak
ustupovati, zkrátka ve všem, co v boji vede k vítěz
ství. Než oč více mají zapotřebí pomoci a vedení ti,
kteří ve svátosti biřmování berou na sebe povinnost
bojovati proti nepřátelům své spásy! Proto zcela vhod
ně a oprávněně se k ní berou kmotrové, kteří biřmo
vancům mají býti vůdci v prospívání ve ctnostech,
v neohroženém vyznávání víry a je utvrzovati v tom,
co tato svátost v ních působí. Rozumí se tedy samo
sebou, že to mají býti katolíci biřmovaní, dospělejšího
věku a žádní veřejní hříšníci, Neb jak by ti v nich
mohli účinky sv. biřmování přiváděti ke stále většímu
rozkvětu? A které jsou tyto účinky? Jsou hlavně tři.
Biřmování1. rozmnožuje milost posvěcu
jící; 2.vtiskuje biřmovanci nezrušitel
néznameníbojovníka Kristova; 3udě
luje zvláštní milost, abychom víru sta
tečně vyznávali a podlení živí byli

1.Rozmnožení milosti posvěcující.
— Na křtu sv. jsme milosti posvěcující nabyli; ve sv.
biřmování Duch sv. působí, že se jí biřmovanci dostá
vá více, že se v něm rozmnožuje, že jí je pln. Jak
skvělý je to účinek! Či nepřeje si člověk, který se
z těžké nemoci pozdravil, aby měl zdraví a síly více?
Nepřeje si rolník, když zasívá símě v ornou půdu, aby
se hojně rozmnožilo? A který člověk, pečlivý o spásu
duše své, by si nepřál, aby stále silnější a zdravější
byla jeho duše, aby símě na křtu sv. do ní zaseté, se
v ní rozmnožilo stonásobně? A to právě se děje ve
sv. biřmování.

2. Nezrušitelné znamení, — Ustavičný
boj panuje o nadvládu nad dušemi lidexými: vedou jej
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Kristus a satan. Dějiny nejsou ničím jiným, než vypra
vováním o tomto zápolení. Jak mezi národy vzděla
nými, tak i barbarskými vidíme tato dvě království
proti sobě ozbrojená. Skrze křest člověk vstupuje do
království Ježíše Krista, syna Božího, a bere na sebe
povinnosti dobrého občana, věrného poddaného. Skrze
biřmování vstupuje do vojska Kristova, aby bojoval
pod jeho praporem, A tu tajemně se vtiskuje na jeho
duši pečeť velikého Krále, kříž, znamení síly, před
zvěst vítězství. Balzám s jeho čela brzo zmizí. Ale zna
mení tímto balzámem učiněné zůstane věčně vryto na
duši, takže biřmovanec nemůže nikdy ze služby, ke
které se zavázal, sběhnouti, aniž by nebyl ihned a kde
koliv od svého Velitele poznán. Sběh z vojska pozem
ského může odhoditi zbraň, odložiti vojenský šat, pře
tvořiti svůj obličej, někam utéci a skrýti svou zbabě
lost. Sběh z vojska Božího by se marně snažil zahla
diti znamení vojína Kristova se svého čela. Ono mu
bude v nebesích k větší slávě a tam zářiti podobně,
jako se skví veliké válečné vyznamenání na prsou
udatného vojína; pro zavrženého bude neskonalou po
hanou, jako je pohanou výtka zrady pro vojína, který
Opustil své vojsko a přešel k nepříteli.

3. Zvláštní milost. — Působenítéto milosti
je viděti na apoštolech. Jak slabí a bázliví byli před
příchodem Ducha sv., a jak se stali pevnými a neohro
ženými, když ho přijali! Tu otevřeně se prohlašují za
učedníky Ježíše Krista, původce života, kterého Židé
vydali na smrt; vystupují ze svého večeřadla a hlásají
onomu lidu bohovražednému, že Ježíš vstal z mrtvých,
že ho viděli, s ním mluvili a jedli. Od hlásání evangelia
nebyly jich s to odvrátiti ani hany, ani potupy, ani
rány, ani žaláře. Radují se, že mohou trpěti pro svého
božského Mistra; ba jdou vesele na smrt, aby zpečetili
svou krví svědectví, které vydávali pravdě o zmrtvých
vstání Páně.

Nejinak tomu bylo u prvních křesťanů. Nadešla
pronásledování, a tu Neroni, Domitiáni, Deciové, Dio
kletiáni vymýšleli nejkrutější muky, aby je vyhubili.
Na kříže je věšeli, na skřipce napínali, na kolech lá
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mali, na hranicích pálili, na rozžhavených roštech sma
žili, kleštěmi drásali, dravé zvěři předhazovali... Ale
což? Znavili se spíše katané mučením, než mučedníci
muk snášením,

Krásný příklad této neohroženosti nám podává
mučednická smrt legie thebánské. Tvořilo ji asi 6600
křesťanských vojínů, sloužících ve vojsku císaře Maxi
miána, proslulých zbožným životem a divy udatnosti.
Velel jim tribun Mauritius, o němž sami nepřátelé
Kristoví nevěděli, zda více vyniká neohrožeností v bit
vách, nebo stálostí ve vyznávání své víry. Tito lvové
byli na pochodu z Říma do Galie; překročili již Alpy
a stanuli před nepřítelem. Schylovalo se k boji. Maxi
mián, který osobně vojsku velel, před útokem nařídil
obětovati bohům. Mauritius se svou legií se tomu hle
děl vyhnouti. Ale Maximián, zuřivý nepřítel křesťanů,
to zpozoroval a legii nařídil obětovati. »To neučiníme
nikdy!« — odpověděl jménem všech Mauritius, »Bojo
vati pro tě budeme na život a na smrt. Ale abychom
zapřeli svého Boha, to nikoliv. Můžeš nám vyrvati
srdce z těla, ale ne ze srdce Krista! Maxímián zuřil
a nařídil, aby ona legie byla decimována, Metají losy,
660 nevinných vojínů je pohotově jíti na jatky. —
Nerozumní vojíni, tak zajisté by zvolali lhostejní kato
líci našich dnů, nač popuzovati tyrana a podstupovati
smrt? Povolte, obětujte! Jste vojíni a křesťané: jako
křesťané se klaňte Ježíši; jako vojíni obětujte s ostat
ními! — Tak by mluvila náboženská lhostejnost, ale
ne tak Mauritius. Ten zvolal: »Přátelé, nadešla chvíle,
abyste vydali o Ježíši Kristu svědectví nejslavnější,
svědectví krve. Budete váhati? Jste ji ochotni v bitvě
prolíti pro císaře a nechtěli byste tak učiniti pro toho
Boha, jenž ji pro vás prolil na kříži?« Potlesk vojínů
přerušil jeho slova. Ze 660 vojínů ani jeden se neviklá,
ani jeden nepovoluje, ale všichni padají mrtví k zemi
pod meči katanů. Maximián, vida to, zuří tím více:
znova je metán los, a nových 660 hrdinů jde na po
rážku, ale opět žádný se nestává zrádcem své víry. —
Maximián tu ztratil úplně rozum, poručil vojsku legii
obklíčiti a rozsekati na kusy. Stalo se tak; všichni
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padli, velebíce Pána, — Vidíte, bázliví vojíni Kristovi,
onu horu mrtvol? Víte, co říkají ona hrdla usekaná,
ony proudy krve? Mně dí, že jedině pravá je víra naše,
a ten, kdo se proti ní vzbouří, že je zbabělec, zrádce
Ježíše Krista.

Namítnete mi: Proč biřmování takovéto stálosti
ve víře nedodává i nyní? Ale na to odpovídám opět
otázkou: Jak tuto svátost dnes mnozí přijímají? Ne
hodně. A co prospěje drahocenná tekutina tomu, kdo
by ji naléval do nečisté nádoby? A pak: I když při
jmeme biřmování náležitě, dostane se nám účinků této
svátosti pouze jaksi ve stavu skrytém. Člověk, obda
řený neobyčejnou silou, si tuto sílu zpravidla uvědomí
teprve tehdy, když jí při nějakém siláckém výkonu
použije, Nejinak tomu je i v řádě nadpřirozeném: to
liko tehdy, když se k tomu naskytne příležitost, jeví se
moc svátosti biřmování, Vidíme to zcela jasně v naší
době na neohroženosti katolíků, krutě pronásledova
ných v Číně, Mexiku... A u nás v Čechách? Jak
dlouho tomu je, co kostely, kláštery nám byly zabí
rány? Posvátné sochy nám kácejí, kříže vyhazují, ná
boženství se tupí a zlehčuje... Ale co tu vidíme?
Katolící se probouzejí, nedbají potup a ran, organisují
se pod praporem Kristovým, a tyto organisace kato
lické rostou tak, že nevěra z nich již dostává strach.
A katolický tisk, tato moderní zbraň uvědomělého ka
tolíka, nabývá den ze dne většího rozmachu, a dnes
jej vidíme i v rukou katolíků takových, kteří nedávno
vůbec nevěděli, že nějaký existuje.

K nim, drazí moji, připojte se i vy! Buďte probu
dilými, neohroženými, věrnými vojíny Kristovými a
čiňte čest vznešenému znamení, které biskup ve svá
tosti biřmování vtiskl na vaše čela!
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XIII

Povínnosti bířmovanců.

Před svým nanebevstoupením oznámil Pán Ježíš
apoštolům, že na ně sestoupí Duch sv., je naplní svou
silou, a že o něm, o Kristu, budou vydávati svědectví
v Jerusalemě a po všem Judsku i Samařsku a až do
končin země. A skutečně: Dleli ještě při zavřených
dveříchve večeřadlea trvali jednomyslně na
modlitbě... s Marií, matkou Ježíšovou
(Sk. ap. 1., 14). A tu náhle povstal s nebe hukot, jako
když táhne silný vítr, a oni viděli sestupovati na sebe
Ducha sv. v podobě ohnivých jazyků (Sk. ap. 2, 2).
Ihned byli proměněni v lidi nové a neohroženě počali
kázati jméno Ježíše Krista, nic se nebojíce krutosti
Zidů, kteří vydali na smrt jejich božského Mistra. Jako
apoštolové, tak i všichni křesťané přijímají Ducha sv.

jen když ji svatě přijmou. Rozjímejme dnes o povin
nostechbiřmovanců1. před přijetím svátosti
biřmování; 2. přisv. biřmování; 3. posv.biřmování

1. Před sv. biřmováním, — Abychomse
o nich náležitě poučili, připamatujme si, jak apoštolové
se připravovali na přijetí Ducha sv. a) Pán náš sám
očistil duše jejich v den před svým utrpením, před usta
novením nejsv. svátosti oltářní, a jim řekl: Vy jste
čistí (Jan 13, 10). Je nutno, aby se křesťan rovněž
takovýmto způsobem připravoval na přijetí svátosti
biřmování, aby byl čist od každého smrtelného hříchu,
aby předem ve svátosti pokání si očistil duši ode všech
poskvrn. Dle učení Církve je biřmování svátostí ži
vých, totiž jednou z těch, kterých nelze řádně přijmouti,
leč ve stavu posvěcující milosti Boží, Předstoupiti před
biskupa s duší poskvrněnou těžkým hříchem a chtíti
od něho obdržeti sv. biřmování, by znamenalo dopu
stiti se svatokrádeže. Tato první podmínka k hodnému
přijetí této svátosti je přísně přikázána a naprosto nutna.
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b) Dále je třeba, abychom byli poučení o hlavních
pravdách sv. víry, o hlavních povinnostech katol. kře
sťana a obzvláště o tom, co se týče svátosti biřmování.,
Ač tato druhá podmínka není tak nevyhnutelně nutna
jako první, přece je svrchovaně důležita. Čím více totiž
kdo zná své náboženství, tím více si váží milostí, které
ono udílí, a tím více je s nimi s to věrně spolupůsobiti
a jich býti hodným. Jinak přijímá poklad, jehož ceny
nezná, a nečerpá z něho žádného užitku. Apoštolové,
než vstoupili do večeřadla, byli poučení o pravdách sv.
víry samým Ježíšem Kristem. Ale přes to, jak jim
božský Mistr jejich doporučil, v sebranosti mysli a na
modlitbách se připravovali na přijetí toho nebeského
Ducha, který je měl dokonale vyučiti v pravdě, naplniti
je v ní zalíbením a láskou k ní. Zdá se, že Církev pouze
opakuje vroucí prosby jejich, které vznášeli k nebesům,
když na Hod Boží svatodušní pěje: Přijď, ó Duše
přesvatý, a sešli s nebes pramensvětla
bohatýl

c) Vroucí touha utvrditi se ve víře křesťanské, toť
je třetí nutně potřebná podmínka k náležitému přijetí
svátosti biřmování. Co Bůh od biřmovance žádá, je
obzvláště srdce. A duše prostá, pokorná, poslušná a
plná touhy po svatosti, i když by nebyla příliš učená,
je vždy mnohem způsobilejší k přijetí jeho milostí, než
duše, ve vědě sice zběhlá, ale bez lásky, pokory a ob
zvláště bez touhy po křesťanské dokonalosti.

Je tedy zapotřebí, abychom, po příkladě apoštolů,
v ústraní od světa, v sebranosti mysli, modlitbou a
postem se připravovali na přijetí Ducha sv. a hojnosti
jeho darů.

2. Přisv. přijímání. — Jaké city tu majína
plňovati naše srdce? Tytéž, jako při sv. přijímání. Ve
svátosti oltářní totiž skutečně a opravdově přijímáme
druhou božskou osobu, Ježíše Krista, ve svatém biřmo
vání pak skutečně a opravdově božskou osobu třetí,
Ducha sv. Je tedy třeba, abychom tu byli naplnění ži
vou věrou, hlubokou pokorou, vroucí láskou, opravdo
vou lítostí nade všemi svými hříchy, vroucí touhou po
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přijetí Ducha sv. a jeho darů, které jsou tak vznešené
a velice nutné, abychom byli dokonalými křesťany.

3. Po sv. biřmování. — Biřmovanecjiž tím,
že k sv, biřmování přistupuje, skládá slib, že se vyna
snaží, a) aby učení Kristovo vždy lépe poznával, je
před světem vyznával a přikázání jeho věrně plnil;
b) bude-li toho třeba, že bude pro víru všeliké obtíže
a protivenství snášeti. Tento pak slib svůj má po sv.
biřmování často obnovovati, a to obzvláště

a) když obnovuje slib křestní. — Na
křtu sv. stal se, jak známo, dítkem Božím, synem Krista
Krále. Který zdárný syn by nebránil, nezastával svého
otce, když ho někdo tupí, zraniti neb docela zabíti
chce? A my ve sv. biřmování jsme se stali bojovníky
Ježíše Krista. Máme-li pak povinnost hájiti Krista jako
synové, máme ji rovněž jako jeho bojovníci. Když tedy
vzpomínáme na svůj křest, máme vzpomínati i na
biřmování; a když obnovujeme slib křestní, máme ob
noviti 1 slib svého biřmování.

Když vojín obdrží záslužný peníz za svou udatnost,
bývá na něm psáno, kdy, kterého roku a dne, pro vlast
a krále bojoval. A nevzpomíná rád i po letech na ten
den, kdy si ho vydobyl? — Bojovník Kristův znak ne
zrušitelný obdržel v den svatého biřmování; znak ten
nese na duši ve svém životě vezdejším a podrží jej v ži
votě věčném. Nemá-liž i on na ten den pamatovati, ne
má-liž mu den ten býti dnem svátečním? A jak jej má
zasvětiti? Slyšením mše sv., svatou zpovědí a obnove
ním svého slibu. Dále tak má učiniti

b) ve výroční den biřmování;
c)na svátek světce, jehožto jméno

přisv. biřmování přijal, a
d) o svátcích svatodušních. — Hody

svatodušní jsou dnové, ve kterých sestoupil Duch sv.
na apoštoly. Když křesťan v ty dny slyší sv. čtení,
když slyší o ohnivých jazycích, o prudkém větru, o po
divném mluvení rozličnými jazyky, o divech, které se
toho dne dály, a kterými se obrátily tisícové na víru
Kristovu; a když vidí, že v ty dny plesá celý obor
země, celá Církev Kristova: jen on by měl zůstati chlad
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ným, jen on by neměl vzpomenouti, že i jemu byl dán
Duch sv.? Ne, to není možné! Proto i v ty dny volejme:
»Pane, tobě věrní zůstaneme! Víry tvé se nespustíme|
Ji chceme hájiti slovem, skutkem, majetkem i životem
svým! Duchu sv., posiluj nás ve slibě toml«

Drazí moji! Jestliže jste náležitě nevyplnili pod
mínek před sv. biřmováním, z nichž nejdůležitější jsou:
býti ve stavu posvěcující milosti Boží, vycvičení ve víře
a dobré skutky; jestliže jste přijali tuto svátost nehodně,
vězte, že jste se dopustili veliké chyby, že jste těžce
zhřešili proti Duchu sv. Neztrácejte však veškeré na
děje. Aspoň nyní provinění svého litujte, upřímně se
z něho vyzpovídejte, a nejvýš dobrotivý Bůh dá se
uprositi a ve svém neskonalém milosrdenství oblaží vás
velikými účinky sv. biřmování aspoň od nynějška. S mi
lostí sv. biřmování si víru zachováte, vítězně proti ne
přátelům své spásy bojovati budete a dosáhnete koruny
věčné slávy.

XIV.

9Svátost oltářní.

Velikou lásku prokázal nám Ježíš Kristus tím, že
ustanovil svátost křtu, ve které býváme zrození k ži
votu novému, nadpřirozenému. Rovněž velikou lásku
nám prokázal ustanovením svátosti biřmování, ve které
se nám dostává od Ducha svatého posilnění, abychom
víru svou statečně vyznávali a dle ní živi byli. Než
veškeré poklady lásky své k nám Kristus Pán takřka
vyčerpal ve svátosti oltářní. A právě tuto svátost
počněme studovati. Vizme dnes 1. co jest, 2. jaký je
základ naší víry v ní, 3. popatřmena některé
námitky proti ní

1.Co jest? — Je to posvěcenáhostie.
a) Hostie. — Touto hostií je chléb, připravený

z rozemletých zrn pšeničných a vody a upečený na ohni,
což nám připomíná tělo Kristovo, které pro nás tolik
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trpělo; je to chléb nekvašený, což znázorňuje čistotu
a svatost těla Kristova; je to chléb okrouhlé podoby,
čímž má býti naznačeno, že pod jeho způsobou je pří
tomen Bůh, jenž právě jako kruh, nemá začátku ani
konce. — Touto hostií jest víno z hroznů vytlačené,
do něhož se přilévá několik kapek vody. Tato voda do
vína přimísená má nás připamatovávati jednak na bož
skou a lidskou přirozenost v Kristu Pánu, jednak na
krůpěje vody, které po jeho smrti na kříži s poslední
krví z boku jeho vytekly.

b) Je to hostie posvěcená, posvěcenáknězem
sloužícím mši sv. a pronášejícím nad ní divotvorná slo
va: Totoť jest tělo mé; totoť jest krev
m á. Tato slova totiž, sotvaže byla pronesena, způso
bují, že se chléb a víno mění v tělo a krev Pána našeho
Ježíše Krista. Mění se tu podstaty chleba a vína v pod
staty těla a krve Kristovy. Při tomto přepodstatnění
způsoby chleba a vína — chut, barva, vůně, váha,
tvar — zůstávají nezměněny. Těmi se Ježíš ve sv.
hostii halí as tak, jako při svém proměnění na hoře
Tábor,kde oblak světlý zastínil jej (Mat.
17, 5). Takto zahalen dlí v posvěcené hostii v celé své
božské osobě, živý, oslavený, jak sedí v nebesích na
pravici svého věčného Otce, a to tak dlouho, dokud
způsoby chleba a vína trvají.

2 Základ této víry. —Je jímJežíšKristus.
Neklamné slovo jeho je nám důvodem k víře v tak
veliké tajemství. On totiž tento veliký zázrak

a) učiniti slíbil — Byloto na poušti.Zá
stupy několika tisíc lidí tam po tři dny naslouchaly
slovům jeho s takovou dychtivostí, že by byly málem
zhynuly hladem. A tu Kristus Pán, vida to, slitoval se
nad nimi a několik málo chlebů a rybiček rozmnožil
pro ně tak, že jedli všichni a nasytili se
(Mat. 14, 20), a že ještě sebrali dvanáct plných košů
drobtů. Lid, vida tento úžasný zázrak, byl pln nadšení
a chtěl jej učiniti králem. Ale Ježíš se tu uchopil slova
a děl: »Čím jsem vás nyní nasytil, byl pouhý chléb po-.
zemský. Ale dám vám chléb pravý s nebe, a kdo z toho
bude jísti, živ bude na věky.« Lid tu toužebně volal:
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vw ..
»Pane, povždy nám dávej ten chléb.« A Ježíš jim slav
nostně prohlásil: »Chléb, který já dám, tělo mé jest.
Tělo mé vpravdě a krev má vpravdě jest nápoj. Ne
budete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krve, ne
budete míti v sobě života« (Jan 6, 27—56).

b) Slib svůj splnil. — Nadešelvečer oné
noci, ve které byl zrazen (1 Kor. 11, 23).
Ježíš se ve večeřadle jerusalemském loučil se svými
apoštoly. Byla to chvíle, kdy každé milující srdce hledí
svým drahým zanechati něco na památku. A tak učinil
1 Pán Ježíš: Vzal do rukou chléb, díky činil, lámal a
řekl:Vezměte a jezte: to jest tělo mé. Pak
vzali kalichřka:Pijte ztoho všichni neboť
toto jest krev má (Mat. 16,28).

A tu se táži: Pamatujete se, kterak Kristus Pán
zvolal: »Lazare, pojď ven!l« a kterak Lazar, jenž již
čtvrtý den tlel v hrobě, v okamžiku vyšel z něho živ
a úplně zdráv? Pamatujete se na mrtvou dceru Jairovu,
kterou Kristus pouhým slovem »Dívko, vstaň!« vzkří
sil k novému životu? Pamatujete se na ženu, která po
dvanáct let trpěla nezhojitelným krvotokem, kterak se
dotkla pouze lemu roucha Ježíšova a v témž okamžiku
uzdravena byla? — Nuže, byl-li Ježíš Kristus při po
slední večeři ještě Bohem, jakože byl, pak slova jeho:
Toto jest tělo mé; toto jest krev má
měla tutéž moc, jako když zvolal: Lazare, pojď ven!
dívko, vstaň! — a to, co tehdy v rukou držel, bylo jeho
tělo a jeho krev. — Když pak doložil

c)to čiňte na mou památku —dalapo
štolům a s nimi zároveň i jejich nástupcům, kněžím,
moc konati tentýž zázrak, který vykonal sám. A tak,
kdo věří v božství Ježíše Krista, je nucen také věřiti,
že tento Ježíš Bůh je na oltářích našich skutečně a pod
statně přítomen.

3. Námitky. — a) Je-li tomu vpravdě tak, proč
se nedá Ježíš ve svaté hostii aspoň někdy viděti nebo
nějak cítiti? Ale to mé cko, má ruka, má chut, všecky
mé smysly mi praví, že i po posvěcení je chléb stále
chlebem a v kalichu že je stále víno, nic více, než
předtím!
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Odp. — Nedává-li se Ježíš Kristus v posvěcené
hostii nějak pozorovati, činí tak proto, abychom mohli
osvědčiti víru svou a obohatiti se tím většími zásluha
mi pro nebe. — A pak, kdyby v ní dlel v plném lesku
svého božství, co by bylo s námi? Když apoštolové,
kteří při jeho proměnění na hoře Tábor spatřili pouze
nepatrný záblesk jeho slávy, padli jako omráčení na
tvář svou na zem, kterak bychom byli ohromeni při
pohledu na jeho velebnost teprve my! — Ostatně není
pravda, že Ježíš Kristus nikdy nepodal žádného důkazu
o své přítomnosti ve svátosti oltářní. Naopak je pravda,
že Bůh učinil mnoho velikých zázraků, aby svou sku
tečnou přítomnost v ní potvrdil. Tak na př. zůstaly sv.
hostie v ohni neporušeny; ukradené hostie vydávaly
zvláštní záři, aby byly nalezeny; tekla krev ze sv. ho
sti; hostie se vznášely ve vzduchu; Kristus v hostii
vzal na sebe postavu dítka neb beránka; mnozí svatí
udržovali se naživu pouze sv. přijímáním, jako na př.
sv. Kateřina S., sv. Růžena z Limy, sv. Lidvina a j.
A jsou to většinou události historické a zcela přesně
zjištěné. To pak nám stačí, abychom smýšleli tak, jako
sv. Ludvík, král francouzský: K tomu totiž jednou při
spěchali jeho ministři, celí jsouce vzrušeni, aby se šel
spěšně podívati na podobný zázrak, který se stal v jed
nom kostele pařížském. On však klidně odpověděl:
»Jděte spíše zavolat nevěrce; mně takovýchto důkazů
není třeba; mne má víra ujišťuje zcela pevně, že Ježíš
Kristus je pod svátostnými způsobamí opravdově pří
tomen.

b) Ale kterak je možno, že Ježíš Kristus dlí v nebi
a zároveň v jedné, ve stu, v tisících hostií; v jednom,
ve stu, v tisících kostelích po celém katolickém světě?

Odp. — Kterak je možno, táži se opět já, že Bůh
je přítomen všude, na všech místech? Že duše naše je
celá ve všech částech našeho těla? Že slunce se odráží
ve všech zrcadlech? — Odpovídám dále: Mám v hlavě
myšlenky, které vám nyní s tohoto posvátného místa
pronáším. Tyto myšlenky sestupují do myslí vás všech,
kteří mě pozorně posloucháte. Je-li pak možno, aby
tytéž myšlenky byly v mysli mé a zároveň v myslích
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vašich, proč by nemohl týž Ježíš Kristus býti v nebe
sích a zároveň ve všech katolických kostelech? —
Konečně nezapomínejme, že tělo Pána Ježíše ve svá
losti je ve stavu oslavném, jaké měl po svém zmrtvých
vstání: proto nesmíme rozhodovati, co je u něho možno
a nemožno, dle svých těl smrtelných.

Ne, drazí moji, nelámejme si zbytečně hlav snahou
pochopiti, jak je Ježíš ve svátosti oltářní přítomen:
starost o to přenechejme jemu! Nám nechť postačí, že
z jeho neklamných úst zcela jistě víme, že je v ní pří
tomen skutečně, jako to postačilo milionům věřících od
dob apoštolských až po naše časy!

Zaletťme v duchu svém do Lurd. Je dne 21. srpna
1889 odpoledne. Za účasti mnoha tisíc věřících koná
se tam procesí s velebnou svátostí k zázračné jeskyni.
Četní nemocní leží na nosítkách. kolem a lid velikým
hlasem Krista ve svátosti za ně prosí: »Oh, Pane, uzdrav
tyto naše nemocné!« Biskup Potockhof staví monstranci
na oltář a vzývání se zdvojnásobuje: »Ježíši v Tebe
věříme, v Tebe doufáme, Tebe milujeme! Ty jsí Kristus,
Syn Boha živéhol« Nadchází okamžik sv. požehnání,
a tu jedna na smrt nemocná žena na svém lůžku usedá,
povstává, volajíc: »Jsem uzdravena, jsem uzdravenal|«
A byla by běžela obejmouti monstranci, kdyby okolo
stojícími nebyla zadržena. A již tu jiná nemocná, chro
má, náhle povstává ze svého kočárku, připojuje se ke
třetí, rovněž právě uzdravené, a obě ruku v ruce pev
ným krokem následují velebnou svátost, jsouce vděčno
stí celé u vytržení. — Co následovalo po patření na tak
veliké zázraky, nadšení, které se lidu zmocnilo, není
s to žádný lidský jazyk vysloviti.

Oh, drazí, po příkladu tohoto lidu oživme víru svou
v Ježíše ve svátosti i my a volejme z hloubi srdce: »Po
chválena, pozdravena budiž nejsv. svátost oltářní, ve
které Ježíš Kristus, jakožto Bůh a spolu člověk, jest
přítomen!«
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XV.

Proč Pán Ježíš nejsv. svátost ustanovil.

Svátost oltářní je tak veliká, že její vznešenosti
a velebnosti jedním slovem nikterak nelze vyjádřiti.
Proto má názvy velmi četné. Jmenuje se svátost
oltářní, poněvadž se na oltáři koná a na něm ve
svatostánkuukládá.Říkáme jí nejsvětější svá
t ost, poněvadž nás netoliko, jako ostatní svátosti, po
svěcuje, nýbrž samého původce veškeré svatosti, Ježíše
Krista, v sobě chová. Jmenuje se Tělo Páně, po
něvadž v ní dlí Pán Ježíš se svým oslaveným tělem jako
Bůh a spolu člověk.Jmenuje se chléb nebeský,
poněvadž se nám v ní za pokrm uděluje Vykupitel,
přišlýs nebe. Jmenujese chléb andělský, poně
vadž nás činí podobnými andělům. Jmenuje se po
krm na cestu do věčnosti, poněvadžje po
silouumírajícím,Jmenujese eucharistie, což zna
mená dobrořečení, poněvadž Kristus, když ji ustano
voval, dobrořečil. A proč ji Kristus Pán ustanovil?
Ž více důvodů. Popatřme aspoň na tyto tři:

1. aby i jako člověk mezi námi ddlel|;
2. aby byl pokrmem našich duší; 3. aby
námsvé utrpení a svou smrt ustavičně
připomínal

1.Aby i jako člověk mezi námi dlel
— Bůh jest láska. Proto také vše, co činí, činí z lásky.
Z lásky nás stvořil, z lásky nás vykoupil, z lásky nám
uchovává život. Byla to láska Boží, jež vložila do našich
křehkých a hynoucích bytostí touhu býti mu ustavičně
nablízku, na něho patřiti, z jeho přítomnosti se těšiti.
A on, aby této vrozené touze naší vyhověl, se lidstvu
ustavičně zjevuje ve svém tvůrčím díle, ve stvoření,
zachovávánía řízenísvěta: Nebesa vypravují
slávu Boží (Ž. 18, 1). Než nejenom to: on se lidem
1 osobně zjevoval a je navštěvoval. Tak Adam slyšel
kroky Hospodina Boha, procházejícího se za podvečer
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ního vánku v ráji, a tam s ním důvěrně rozmlouval.
Když pak byl nevděkem a vzpourou prarodičů našich
těžce uražen, přece se Bůh od lidí úplně neodvrátil,
ale čas od času mezi ně sestupoval, aby je napomínal
a těšil. Tak se zjevil Abrahamovi v podobě pocestného;
přerušil spánek Jakubův, aby mu ukázal svou sílu; po
učoval Mojžíše, zákonodárce svého lidu; osvěcoval
Davida, mluvil k Šalomounovi... Jako tajemný oblak
sestupoval na archu úmluvy a z ní z pod křídel cherubínůdávalslyšetihlassvůj.Zjevovalseprorokůma je
vyzýval, aby lidu oznamovali budoucnost. — Byly to
návštěvy přátelské, ale přece plnily ty, kterým se jich
dostalo, chvěním a bázní. Aby pak i tuto bázeň od
stranil, sestoupil konečně mezi nás Ježíš Kristus, Syn
Boží. Po třiatřicet let oblažoval svou přítomností srdce
všech těch, kterým bylo přáno se mu přiblížiti. A s ja
kou láskou, s jakou dobrotivostí se věnoval lidem! Ne
chával se od nich bráti za ruce, líbati si od nich nohy...
Dlel s nimi a oni s ním. — Než Syn Boží jednoho dne
zemřel na kříži, aby nás spasil od smrti věčné. A co tu?
Snad se jeho zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením u
končilo jeho zjevování a božský pobyt mezi lidmi? Ne,
to by bylo v rozporu s jeho láskou k následovníkům
jeho evangelia. Ne, on v tu noc, ve které zrazen byl,
vstavil korunu své lásce k nám a ustanovil nejsv. svá
tost oltářní, v níž mezi námi dlí ustavičně.

2. Aby byl pokrmem našich duší —
Hlavním účelem, pro který Ježíš Kristus tuto velikou
svátost ustanovil, bylo sycení našich duší. Jako tělo
lidské beze stravy chřadne a zmírá, tak duše nemůže
žíti bez pokrmu její přirozenosti přiměřeného. Hmotné
tělo má zapotřebí pokrmu hmotného; duše, bytost du
chovní, má zapotřebí pokrmu duchovního. Ba duše,
zrodivší se na křtu sv. pro nebe, má zapotřebí pokrmu
nebeského. Ač jsou různé pokrmy hmotné, které udr
žují tělo lidské na živu, přece nejpřednějším z nich je
chléb; podobně, ač různé pokrmy mohou sytiti naší
duši, přece nejpřednějším mezi nimi je svátost oltářní.
V ní pod způsobou chleba dlí Ježíš Kristus, pravý Bůh
a spolu člověk, právě proto, aby byl nebeským po
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krmem našichduší. Chléb s nebe dal jsí jim,
ó Pane!

3. Aby nám své utrpení a svou smrt
ustavičně připomínal. — Když Pán Ježíš
nejsv. svátost ustanovil, ihned doložil: To čiňte na
m ou pa mátku (Luk.22, 19).A proč to? Drazí mojil
Zapomětlivost je velikou naší chybou. Pokud osoby a
věcí nám drahé máme na očích, dotud na ně myslíme
a je milujeme. Ale jakmile prostor a čas nás. od nich
oddělí, již vzpomínka na ně v nás stále více bledne, až
zhasnedocela.Sejde s očí, sejde s mysli. —
Proto člověk ze všech sil svých bojuje proti zapomětli
vosti: proto staví pomníky, buduje pyramidy, zřizuje
1 památkové úřady. Když Josue suchou nohou pře
kročil řeku Jordán, dal vyzvednouti dvanáct velikých
kamenů z koryta jejího a řekl Israelitům: Tyto kameny
postavte na břehu jako pomník na památku toho, co
jste viděli. A když později synové vaši a vnucí vaši se
budou tázati, co tyto nakupené kameny znamenají,
odpovězte jim: »Na tomto místě vody jordánské se
rozestoupily před archou Páně (Jos. 4, 22).« A než
Leonidas se svými třemi sty Sparťanů hrdinně padl
v Thermopylách, napsal na skálu tato památná slova:
»Zvěstuj Lakedemonským, že jsme tu pro vlast ze
mřeli.«

Tak tomu je: Člověk do žuly a bronzu vrývá to,
co není s to vrýti do myslí a srdcí lidských. Než není
vždy třeba takovýchto věkům vzdorujících pomníků.
Stačí i prostá věc, jen když je s to udržeti a oživiti naše
vzpomínky. Když Ludvík XVI. byl veden ze žaláře na
popravu, věrný jeho sluha Clery, celý tona v slzách, mu
přiběhl vstříc, padl mu k nohám a vroucně mu líbal
ruce. Král by byl rád Clerymu něco věnoval na pa
mátku za jeho velikou lásku a hlubokou vděčnost. Ale
co? Ludvík XVÍLse na okamžik zamyslil. Pak zvedl
ruku k hlavě, vytrhl z ní chumáček svých vlasů, v jeho
neštěstí úplně sešedivělých, a mu jej dal jako nejdraho
cennější památku, kterou v oné chvíli mohl zanechati
král svému služebníku. — A rcete, drazí moji, kdyby
mu byl tehdy mohl dáti na památku sám sebe, nebyl
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by to učinil? Zajisté. Než co není možno lidem, je možno
Bohu. Kristus Pán, aby lidstvo na něho a na jeho vyku
pitelské dílo nezapomnělo, před svým odchodem s to
hoto světa mu dal také dar na památku: ale nebyly to
jeho jesle, jeho kříž, nýbrž nejsv. svátost oltářní, do
níž vložil sám sebe, své tělo, svou krev, svou duši, své
božství... Zanechal nám ji na památku svého utrpení
a své smrti, poněvadž mše sv., při níž se vel. svátost
koná, je pravým nekrvavým obnovením jeho oběti na
kříži. Proto, abychom si uchovali v živé paměti po
slední chvíle Ježíšovy, nám není třeba uchylovati se
v myšlenkách do zahrady Getsemanské, před soudní
stolice u Annáše a Kaifáše, Heroda a Piláta; není nám
ani třeba vystupovati na Kalvarii, Nám tu stačí během
mše sv. patřiti na oltář: tam máme opravdovou a sku
tečnou památku na utrpení a smrt svého Spasitele,

Drazí moji! Kristus Pán ustanovil nejsv. svátost,
aby i jako člověk mezi námi dlel. A co z toho plyne
pro nás? Tolik, že jsme povinní své vrozené touze býti
nablízku Bohu vyhovovati a jej ve svátosti často na
vštěvovati. — Ustanovil ji, aby byl duchovním a ne
beským pokrmem našich duší. A na nás opět jest,
abychom se jím ve svatém přijímání často sytili. —
Ustanovil ji, aby nám své utrpení a svou smrt ve mši
sv. připomínal., Proto povinností naší jest, abychom
na mši sv. často chodili. Plňme tuto vůli Krista Pána
a získáme si tak jeho zalíbení zde na zemi a jednou
věčnou slávu v nebesích!

XVI,

Svaté přijímání.
Božský Vykupitel náš jedenkráte vypravoval učed

níkům svým podobenství o člověku, který učinil večeři
velikou a pozval na ni mnohé. Ale ti se začali jedno
myslně vymlouvati a nepřišli. — V podobenství tom
Pán Ježíš zobrazil nebeskou hostinu, kterou vystrojuje
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nám všem u svého stolu, ve sv. přijímání. Popatřme
dnes, 1. jak skvělá je to hostina; 2. jak ni
cotné jsou výmluvy těch, kteří na ni nepři
cházejí.

1. Skvělá hostina. — Sv. přijímáníje poží
vání těla a krve Ježíše Krista v nejsv. svátosti oltářní.
A svátost oltářní?

a) Toť je Ježíš Kristus, Syn Boha živého, je to ono
Slovo, o němž tak úžasně píše sv. Jan na počátku své
ho evangelia:Na počátku bylo Slovo, a Slo
vobylouBoha, a Bůhbylo Slovo. ASlovo
tělem učiněno jest (Jan 1, 14)... Přijímatijej
ve sv, přijímání tedy je tvořiti s ním jednu bytost, jako
ji on činíse svým Otcem:Já a Otec jedno jsme
(Jan 10, 30). Jak úzké a svrchovaně vznešené je to
spojení pro ubohého tvora, jakým je člověk!

b) Svátost oltářní, toť je Ježíš Kristus, Syn Marie
Panny. Přijímati jej ve sv. přijímání je nositi jej ve svém
srdci, jako ho jeho božská Matka nosila ve svém ná
ručí. Čo tedy můžeme záviděti sv. Josefovi,... pastý
v ©řům,... mudrcům?...

c) Svátost oltářní, toť je Ježíš Kristus, žijící v dom
ku nazaretském, chudičký, neznámý, poslušný, prospí
vající ve všech ctnostech... Jakou tedy školou kře
sťanské dokonalosti je pro nás sv. přijímání!...

00, /
d) Svátost oltářní, toť je Spasitel, žijící mezi lidmi

a prokazující jim dobrodiní všeho druhu: Chodil
dobře čině (Sk. ap. 10, 38)... Přijímati jej je do
cházeti uzdravení ve všech neduzích našich duchov
ních:Nepřišel jsem volat spravedlivé,
nýbrž hříšné ku pokání (Luk.5, 32).

e) Svátost oltářní, toť je Ježíš, jenž se obětoval
pro naši spásu... Přijímati jej znamená přivlastňovati
si zásluhy jeho utrpení a jeho smrti: Koná se památkautrpeníjeho...

f) Svátost oltářní, toť Ježíš, slavně z mrtvých
vstavší... Přijímati jej pro nás znamená vzkříšení k ži
votu novému... Ježíš Kristus, vstav z mrtvých, již ne
umírá: a my bychom měli umírati znovu hříchem?...
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6) Svátost oltářní, toť Ježíš Kristus, oslavený v ne
besích... Přijímati jej je přijímati záruku věčné slávy:
A budoucíslávy záruka se námdává.

O nevýslovné tajemství lásky našeho Boha!...
A přece, co je těch, kteří na tuto nebeskou hostinu ne
přicházejí a svou nedbalost nicotně omlouvajíl...

2.Výmluvy. —Sv. přijímánínenížád
ným pobožnůstkářstvím. — Je naopakjed
ním z úkonů nejsvětějších a božskému Srdci Ježíšovu
nejmilejších. Ježíš Kristus ustanovil vel. svátost neje
nom, aby jako náš druh a jako vězeň své lásky k nám
na oltářích naších dlel, ale rovněž, a to obzvláště, aby
byl duchovním pokrmem naších duší ve sv. přijímání.
Proto právě, sotvaže vykonal veliký zázrak přepod
statnění,děl:Vezměte a jezte... Protonásk so
bě zve:Pojďte ke mně všichni.. Protoprávě
násujišťuje:Rozkoš má jestbýtisesynylid
ský mi (Přísl. 8, 31). Pán Ježíš tedy vroucně touží
vstoupiti do příbytků duší našich: Hle, stojím
u dveřía tluku (Apok.3, 20) a, aby mohlvstoupiti
do nich, kupí neslýchané divy své moci a lásky jeden
na druhý. Není tedy z toho zcela jasně patrno, že ten,
kdo ho přijímá do svého srdce dobře a často, působí
mu radost a potěšení, a že si zaslouží jeho požehnání
a odplaty?

b) Není pravda, žellidé pobožní jsou
horší, než ostatní. — Je sice možno,žel! že se
někdy zřídka lidé tohoto druhu vyskytnou. Ale pak
o takovýchto nešťastnících, kteří své špatnosti přikrý
vají rouškou zbožnosti a dělají se hodnými, vězte, že to
jsou nesvědomití pokrytci. Chodí ke sv. přijímání, ale
svatokrádežně, Tisíckráte lépe by pro ně bylo, kdyby
toho nechali vůbec. Tu však se táži: Najde-li se občas
tu a tam křesťan pokrytecký, je spravedlivo vztahovati
jeho špatnost ihned na zbožné lidi všecky a volati:
všichni křesťané jsou pokrytci? Zajisté nikoliv. Ostatně
proč by tak měli činiti? Uznáte sami, že naše doba
není již ta, kdyčlověk ze strojené zbožnosti měl nějaký
prospěch. Dnes tomu, kdo často chodí ke stolu Páně,
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je naopak snášeti od lidí bezbožných posměch, potupy,
pronásledování, mnohdy i hmotnou škodu. Představte
si zbožnou dělnici v továrně. Co tam mnohdy od ostat
ních spoludělníků pro svou zbožnost zkusí! Jak ne
jednou se proti ní spíknou tak, že horší práci dostává,
výdělky má špatnější, ba mnohdy z práce bývá vy
štvána. Dnes právě naopak ti, kteří na odiv nosí svou
bezbožnost, si otvírají cestu k lepšímu zaopatření, po
stupu v úřadech, k dosažení vyznamenání a světské
slávy. Tvrdíte, že lidé zbožní jsou horší ostatních...
Ale půjdete mezi ně hledati zloděje, vrahy, prostopáš
níky, vyvrhel a hanbu společnosti lidské? Mají ovšem
1 oni své chyby. Ale neměli jich i svatí? I oni jsou jen
lidé: jsou i oni podrobeni zlým žádostem a pokušením;
1 oni žijí uprostřed hříšného světa a jeho špatných zá
sad a příkladů... Není tedy tak veliký div, když tu a
tam pochybí. Ale oní takovýchto poklesků želí a z nich
se kají... A tu nechť ti, kteří jsou bez hříchu, vrhnou
na ně první kámen! Ne, řekněme si pravdu: Jsou-li
zbožní, kteří často ke sv. přijímání chodí, lidmi chybu
jícími, tu zhusta ti, kteří se jim posmívají a ovšem ke
stolu Páně nechodí, jsou lidmi nejen chybujícími, ale
plnými špatností a nepravostí. Rozdíl však jest v tom,
že zbožní, když poklesnou, činí pokání a se hledí po
lepšiti, kdežto druzí si ze svých špatností žádných vý
čitek svědomí nečiní a na polepšení ani nepomyslí.

Sv. Stanislav Kostka narodil se r. 1550 na zámku
Kostkově v Polsku z rodičů urozených. Až do svého
čtrnáctého roku byl vychováván v rodném domě. Pak
byl od otce, zároveň se starším bratrem Pavlem, poslán
do Vídně a dán na další vzdělání do tamního šlechtic
kého vychovávacího ústavu. Po roce byl konvikt roz
puštěn, a Pavel, k velikému zármutku Stanislavovu,
najal byt u nekatolického měšťana. Než i v onom domě,
pro křesťanskou zbožnost tak málo vhodném, vedl
zbožný Stanislav život andělský. Na cestě do školy i ze
školy neopomenul nikdy pokloniti se v některém chrá
mě nejsv. svátosti. Každou neděli a každý zasvěcený
svátek přistupoval s dojemnou vroucností ke stolu Pá
ně. Ale to nelíbilo se světáckému jeho bratru Pavlovi,
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jakož 1 pěstounu Bylinskému, kterého otec s oběma
bratry do Vídně poslal. Oba ho nazývali přemrštěncem,
vytýkali mu, že se svým výstřednictvím nikde nepo
chodí; že také jiní lidé chtějí přijíti do nebe, ač si neli
bují v pobožnůstkářství; že modlaření sluší starým že
nám, ale ne urozenému jinochovi. Ale zbožný jinoch na
to odpovídal: »Budu vždycky živ tak, jak je Bohu libo,
ať se to bratru líbí, nebo nelíbíl« — R, 1566 roznemohl
se Stanislav na smrt. Útrapy od bratra i pěstouna pod
lomily jeho tělesné síly. Přál si býti zaopatřen sv. svá
tostmi, Ale proti tomu byl domácí pán, zarytý prote
stant. Stanislav tu na vroucích modlitbách se obrátil
k Bohu, aby splnil jeho zbožné přání. A jaký div! Na
jednou jeho světnička zazářila neobyčejným světlem.
Zjevili se mu dva andělé, z nichž jeden mu přinesl a
podal Tělo Páně.

Drazí moji! Dle příkladu sv. Stanislava Kostky
choďte i vy často ke sv, přijímání. Nechte zaslepené
nevěrce, ať se smějí. Bude vás blažiti nevýslovný pokoj
a mír v tomto životě pozemském, v hodince smrti a
obzvláště na věčnosti. Nemůžete-li pak k němu choditi
tak často, jak by si bylo přáti, nebraňte aspoň těm,
kteří k němu choditi mohou a chtějí. Neposuzujte jich,
neposmívejte se jim, nezrazujte jich. Běda tomu, kdo,
nekonaje dobré sám, nechce a nenechává ho činiti jiné!
Jak děsný počet mu za to jedenkráte bude vydati na
věčnosti! A toho nás chraň dobrotivý a milosrdný Bůh!

XVII

Účínky sv. přijímání.
Je velice poučné, co čteme v církevních dějinách

o prvních křesťanech. Tenkráte býti křesťanem zname
nalo býti mužem plným víry, naděje a lásky k Ježíši
Kristu, nelpěním na tomto světě a stále býti ochotným
k největším obětem pro víru. Tehdy býti křesťankou
znamenalo býti ženou hluboké zbožnosti, hrdinných
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ctností, zcela cddanou Bohu; znamenalo to býti vzorem
dcery, manželky a matky. A odkud čerpali sílu k ži
votu tak svatému? Skutky ap. o nich praví: T rvali
v obcování lámání "chleba (2,42).Přistupo
vali často ke sv. přijímání: to v nich působilo tak veliké
divy. A působí je i dnes ve všech těch, kteří často a
zbožně přistupují ke stolu Páně, Sv. přijímání totiž
působí:

1.Spojuje nás co nejúžeji s Kristem.
— Jako požitý tělesný chléb přechází a se mění v naše
tělo a krev, tak ve sv. přijímání vchází Kristus do naší
duše a jako její pokrm se s námi spojuje. Jeho pře
svaté Tělo spojuje se s naším tělem, jeho Krev s naší
krví, jeho Duše s naší duší, jeho Srdce s naším srdcem,
jeho Božství s naším člověčenstvím tak úzce, že nad
tím žasnou andělé a celé nebe, On se stává touž by
tostí s námi a my touž bytostí s ním as tak, jako dvě
roztavené svíce splývají do sebe a jsou jedno a totéž.
Proto křesťan, když zbožně přistoupil ke stolu Páně,
můžeopakovatise sv. Pavlem:Žiji již nikoli já,
nýbrž žije ve mně Kristus (Gal.2, 20).Kdo
dovede oceniti vznešenost tohoto spojení, které přiro
zenost ubohého člověka činí jaksi božskou?

2. Rozmnožuje v nás milost posvě
cující. — Chléb pozemský uchovává tělo lidské při
zdraví, je pro ně občerstvením a posilou. Svátost oltář
ní, jsouc chlebem andělským, chlebem živým, který
s nebe sestoupil, působí v duších našich totéž. Na křtu
sv. zrodili jsme se k životu v milosti Boží. Ale život
ten v nás je slabý,jsmejakodítky novorozené
(1 Petr. 2, 2) a potřebujeme posily, abychom si ten
budící se v nás život uchovali a zajistili mu vzrůst.
A to právě děje se ve sv. přijímání. Ti, kteří ke stolu
Páně nechodí, upadají v nemoc hříchů a život posvě
cující milosti Boží ztrácejí. Vyplňuje se na nich to, co
vyřkl náš božský Spasitel: Nebudete-li jísti
těla Syna člověka a píti jeho krev,
nebudete míti v sobě života (Jan6, 54).
Kdežto naopak vidíme, že osoby, které pobožně ke
sv. přijímání přistupují, ztráví celá léta i celý život bez
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upadnutí do hříchu smrtelného, Děje se u nich něco
podobného, co vidíme zobrazeno na proroku Eliášovi:
Bylo mu utíkati před mstou bezbožné královny Jeza
bely. Na poušti nasytil jej Hospodin podpopelným chle
bem, který mu dodal takové síly, že šel čtyřicet dní
a čtyřicet nocí, až došel k hoře Boží Horeb (3 Král. 19,
8). I my na tomto světě jsme poutníky, ubírajícími se
k hoře sv. Sionu, blaženosti věčné, A kterak bychom
byli s to vykonati tuto dlouhou a obtížnou pout, kdyby
nám byl Bůh pro ni nepřipravil posilující a osvěžující
pokrm v nejsv. svátosti oltářní?

3. Je pro nás zřídlem přemnohých
jiných milostí. — Ať jsou jakékolipotřebyvaše
duchovní, přistupujte s důvěrou ke Kristu ve svátosti;
on v ní chová neskonalé poklady, které je ochoten
vám rozdávati. Tam naleznete prostředek proti poku
šením, tam lék na své pochybnosti, těžkosti a duchovní
neduhy. Jen ho zbožně přijímejte a s důvěrou mu před
nášejte své potřeby: chyby a nedokonalosti, kterých
chcete pozbýti, ctnosti, kterých se vám nedostává, a
buďte ujištění, že všecko, o co prositi budete, dosta
nete. Pán Ježíš sám vás k tomu vyzývá, an dí: Ro
zevři ústa (srdce) svá, a já je naplním
(Ž. 80, 11).

4 Seslabuje zlé náklonnosti. —Pokud
budeme žíti na světě, nebudeme prostí náklonnosti ke
špatnostem. Největší světci, jako na př, sv. Pavel, byli
nejednou těžce trápení různým pokušením. Proto tou
žili po oné blahé chvíli, až budou vysvobození z těla,
jež, táhnouc duši k zemi a k hříchu, ji činí chladnou ve
službě Boží., Než neskonale milosrdný Pán, který nad
námi stále bdí a se stará o všecky potřeby naše, nám
dal ve svátosti oltářní lék proti doléhajícím na nás ná
ruživostem, nápoj, ochlazující rozmanité horečky, jaký
mi na př. jsou horečka pýchy, horečka smyslnosti, ho
rečka hněvu neb závisti, na které tak často stůně
duše naše. Žízní-li kdo, pojď ke mně (Jan 7,
37), volá Pán Ježíš, Nepřáteli tedy sami sebe jsou ti,
kteří se úporně Pána Ježíše straní, Ký pak div, že
žijí ve stálém nepokoji, bouřích a upadají do propasti
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hříchů? Nebuďme tak zaslepení aspoň my! Přijímejme
často Ježíše ve svátosti, a on, jako kdysi utišil roz
bouřené vlny na moři, utiší i nyní veškeré bouře v du
ších našich.

5,Očišťuje duši od hříchů všedních.
— Není pravda, že sv. přijímání je toliko pro svaté.
Je i pro hříšníky, aby se svatými stali. [ hříšníci, jen
když činí pokání, mohou jíti ke sv, přijímání, ba mají
k němu choditi hodně často, aby se tím chlebem ne
beským posílili v dobrém, nedali se tak lehce strhnouti
do hříchů a stali se tak dokonalými, jako jsou svatí.
K hodnému sv. přijímání postačí milost Boží, Abychom
pak ve stavu posvěcující milosti byli, k tomu opět po
stačí nemíti na svědomí žádného smrtelného hříchu.
Hřích lehký není žádnou překážkou, proč bychom ne
mohli přistoupiti ke stolu Páně, Ba právě naopak, jen
když jich budete litovati, sv. přijímání vás od nich
očistí právě tak, jako sv. zpověď, A ještě více: časté
a hodné sv, přijímání je nejlepším a nejúčinnějším pro
středkem, abyste neupadali i do hříchů lehkých.

6. Posiluje naši lásku k Bohu. — Jako
chléb pozemský nám dodává síly k námahám těles
ným, podobně chléb svátostní nás posiluje k snášení
útrap všeho druhu pro jméno Boží. On to byl, jenž
sílil mučedníky pro svatou víru naši, že pranic nedbali
ani hněvu, aní lichocení tyranů, ukrutnosti katanů,
řevu luzy... Pohané nad takovýmto hrdinstvím žasli
a je připisovali kouzlům, Ale nebylo třeba nad tímto
zvláštním zjevem ani žasnouti, ani ho vysvětlovati
kouzelnictvím. První křesťané, jak jsem již řekl,
trvali v obcování lámání chleba; a tím
je vysvětlenovše,Je-li Bůh pronás kdo pro
tinám? (Řím. 8, 31.)

A kdo to je nyní, jenž sílí křesťanské panny, že si
uprostřed znemravnělého světa uchovávají svou ne
vinnost? Kdo to je, jenž sílí Milosrdné sestry, že se
obětují opatrování lidí, sklíčených odpornými a nakaž
livými nemocemi? Kdo to je, jenž sílí missionáře, aby
opustili rodiče, vlast, plavili se přes širá moře, puto
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vali po pouštích, dleli na věčných ledovcích, jen aby
ubohým divochům přinesli světlo víry Kristovy? A kdo
to je, jenž působí, že muži i ženy všeho věku a všeho
stavu, žijící na venkově, v dílnách, ve městech, v sobě
potlačují zlé žádosti, milují práci, odpouštějí svým vin
níkům, zkrátka žijí počestně a svatě: kdo odívá duše
jejich takovou krásou? Nikdo jiný, než Ježíš ve svá
tosti. Ano, všechny tyto zástupy hrdinů ve ctnosti jsou
výtvorem svátosti oltářní,

Vypravuje se o slavném vojevůdci římském, Pom
pejovi, jenž bojoval proti svému protivníku Caesarovi,
že rozpustil své vojsko. Jeden jeho přítel mu toto ne
prozřetelné jednání vytýkal, a on mu odpověděl: Stačí,
abych jen zadupal na zem, a vojsko již se objeví, —
Tato marnivá a směšná slova z úst Pompejových jsou
pravdiva v ústech Ježíše Krista. Toliko on sám může
opravdově říci: Kdekoli se jí mé tělo a pije má krev,
tam vyvstávají voje duší zbožných, šťastných, když
mohou trpětí a zemříti pro mne.

7. A ještě jeden účinek bude míti časté a zbožné
svaté přijímání. Přeje vám jej kněz u stolu Páně slovy:Tělo Pána našeho Ježíše Krista chra
niž duší tvou k životu věčnému, Zaručuje
pak nám jej Ježíš Kristus sám, an dí: Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný,
a já ho vzkřísím vden poslední (Jan6,55).
Drazí moji! Toto slavné vzkříšení a život věčný, toto
věčné svaté přijímání, si hleďme zajistiti častým a
zbožným svatým přijímáním zde na zemi!

XVIII.

Příprava na sv. příjímání.
Dle slov sv. Bernarda měl Pán Ježíš takovou lásku

k chudobě, že, nenaleznuv jí v nebi, přišel ji hledat na
zem. Na ní si ji zvolil za družku svého života tak, že
»byl chudý při svém narození, chudší během svého ži
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vota, nejchudší na kříži«. Než věřili byste tomu? Na
dešel den, kdy se zdálo, že na svou lásku k chudobě
zapomíná. Bylo to na Zelený čtvrtek. Tu poslal sv. Fi
lipavyhledatvečeřadlo veliké, prostřené
(Mar. 14, 15). A proč? Aby naznačil, že Církev činí
dobře, když zdobí jeho chrámy, v nichž dlí v nejsv. svá
tosti oltářní; aby naznačil, že tím více je třeba ozdobiti
srdce, které ho má přijmouti ve sv. přijímání. Je k ně
mu třeba přípravy dvojí: 1. přípravy duše;
2. přípravy těla.

1.Přípravaduše. —Prvnínutnoupodmínkou
K hodnému sv. přijímáníje býti ve stavu posvěcu
jící milosti Boží. Výslovněto potvrzujesv. apo
štol Pavel, an dí, že »každý má sám sebe zkoušeti, než
jí z toho chleba a pije z toho kalichu«. K tomu pak
dokládá, že kdo ke sv. přijímání přistupuje nehodně,
t. j. ve hříchu smrtelném, »je vinen tělem a krví Páně,
že jí a pije sobě odsouzení (1 Kor. 11, 27)«.

Velebná svátost je svátost živých, ustanovená k to
mu, aby v duších podporovala vzrůst milosti posvě
cující. Je tedy zřejmo, že ten, kdo ke sv. přijímání při
stupuje, touto milostí již přioděn býti má, Kterak by
také v člověku mohlo vzrůstati něco, čeho vůbec nemá?
Jako ten, kdo je tělesně mrtev, je úplně neschopen
přijmouti pokrm hmotný: podobně ten, kdo je mrtev na
duši, je neschopen přijmouti pokrm duchovní. První
tedy přípravou na sv. přijímáníje, aby duše žila životem
nadpřirozeným, t. j.j. aby měla posv. milost. Jestliže ji
ztratila, je třeba, aby si jí znova vyzískala: a k tomu,
po křtu Sv., jediným prostředkem je svátost pokání.

b) Pobožnost srdce. — K té je především
třeba víry. Je jisto, kdyby se nám Pán Ježíš ve sv.
hcstii zjevoval tak, jako se zjevil Mojžíšovi na hoře
Sinai, neb apoštolům na hoře Tábor, obklopen jsa touž
slávou, která oblažuje vyvolené v nebesích, že by nám
nebylo zapotřebí vzbuzovati víru svou. Ale on v nídlí
neviditelně, zahalen jsa způsobami chleba a vína. Rozum
náš není s to pochopiti tohoto velikého tajemství. Oči
tělesné nevidí nic jiného, než zevnějšek a tvar pouhého
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chleba... Proto je třeba přikázati mlčení smyslům a
podrobiti rozum náš víře. Z hloubi srdce máme vznésti
k Pánu prosbu:Pane, pomoz nedůvěře mé
(Mar. 9, 23)!

Dále máme vzbuditi důvěru a živou nadě ji, že
ve svátostném pokrmu se nám dostává nejvznešeněj-
ších darů, záruky života věčného a našeho budoucího
vzkříšení.

Pak máme vzbuditi vřelou lásku k tomu Bohu,
jenž v této svátosti se nám zcela odevzdává a vroucně
si přeje spojiti naše srdce se svým božským srdcem pev
ným a sladkým poutem lásky. Láska žádá lásku; a láska
neskonalá žádá vzájemnou lásku beze všech výhrad.
Řekněme tedy Pánu Ježíši, že ho milujeme převelice,
ale že toužíme milovati ho. ještě více, Prosme jej, aby
nám dal srdce nové, které by se přímo rozplývalo
láskou k němu.

c) Hluboká pokora. — Kdo ve sv. přijímání
přichází k nám? Je to Syn Boží, jenž z lásky k lidemjednohodnesvýšinnebeskýchsestoupilnazema stal
se člověkem. Je to ono božské Dítko, jež ve chlévě
betlemském bylo pozdraveno chvalozpěvy andělů ne
beských; jemuž se klaněli pastýři a mudrci. Je to Ježíš
Nazaretský, jenž konal tolik divů: vracel zrak slepým,
sluch hluchým, řeč němým, zdraví nemocným a život
mrtvým. Je to Bůh, jenž byl ukřižován, aby nás vy
svobodil z otroctví hříchu a pekla a otevřel nám brány
nebeské, Je to Stvořitel a všemohoucí Pán všech věcí,
jenž ve svátosti oltářní nás přichází obejmout, potěšit,
obohatit, celý se nám věnovat...

A ke komu přichází? Přichází k bídnému tvoru,
jenž, kdož ví kolikráte, hříchem se stal předmětem
jeho nelibosti. Je pravda, svátostné rozhřešení nás oči
stilo od našich vin. Ale kterak by duše naše při vzpo
mínce na urážky, učiněné Bohu tak velikému a doko
nalému, neměla býti sklíčena a pokorně opakovati
krásná slova setníka z evangelia: Pane, nejsem
hoden abys vstoupil pod střechu mou
(Mat. 8, 8)?
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2. Příprava těla. — Poněvadžsvátostoltář
ní je nejsvětějším a nejdokonalejším pokrmem, k němuž
žádný jiný pokrm přirovnán býti nemůže, je slušno, aby
měl přednost před kterýmkoli posilněním tělesným,
abychom jej přijímali, jsouce lační. Proto Církev naři
zuje, aby ti, kteří jdou ke sv. přijímání, od půlnoci ničeho
nejedli, ani nepili. — Je sice pravda, že Kristus Pán při
poslední večeři s apoštoly nejprve jedl Beránka veliko
nočního a pak teprve jim udílel sv. přijímání, Ale to
učinil proto, že je již již měl opustiti a jíti na smrt, a
tu chtěl, aby se jim veliké toto tajemství živě do srdce
vrylo. Než je rovněž jisto, že apoštolové, obdaření od
Krista Pána mocí stanoviti, jak sv. svátosti mají býti
přijímány, nařídili, že věřící ke sv. přijímání mají při
stupovati lační. Kdo by tento příkaz vědomým a zú
myslným požitím po půlnoci sebe menší částečky po
krmu neb nápoje porušil, hřešil by těžce. Výjimku tu
činí pouze těžce nemocní, kteří nejsv. svátost přijímají
jako posilu na cestu do života věčného.

b) Skromnost v celém zevnějšku. —
Kdo chce přistoupiti ke stolu Páně, může se vším prá
vem přistrojiti dle svého stavu. Ale jedenkaždý, nechť
odloží vše to, co je známkou světáctví. Proto pryč se
vší okázalostí v oděvu, ve špercích!... Obzvláště pryč
se vší obnažeností těla, která v naší době Církvi tak
veliký bol působí! Skloněná hlava, sklopený zrak,
skromný krok, zkrátka celé zevnější chování člověka
nechť je projevem hluboké úcty, kterou k nejsv. svá
tosti chová ve své duši!

Blahoslavený Alfons Rodriguez, člen řádu Tov.
Jež., chodil velice často ke sv. přijímání, Když se měl
svátostně spojití s Pánem Ježíšem, užíval všech pro
středků, aby tomuto milému Hosti připravil v duši své
příjemný pobyt. Celý den se na sv. přijímání připravo
val různými dobrými skutky a pobožnostmi. Sv. zpověď
před ním vykonával co nejdůkladněji, hořce oplakávaje
svá pochybení. Ke zpovědnicí přistupoval s takovou
zkroušeností, jako by byl kdovíjak veliký hříšník, kle
sající pod tíhou svých vin. Když nadcházela chvíle sv.
přijímání, přes všechnu svou přípravu na ně, pokládal
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se za nehodna tak veliké milosti a prosil nejsv. Pannu
a všecky vyvolené Boží, aby mu svou přímluvou vy
mohli milost dobrého sv. přijímání. Při sv. přijímání
zářil obličej jeho blahem takovým, že nebyl ani k po
znání. Po přijetí Pána Ježíše uchýlil se v kostele v ú
straní a tam projevoval Bohu svou lásku, radost a vděč
nost mezi jinými modlitbami chvalozpěvem: Bože,
chválíme tebe. Při slovech »Nebe i země jsou
plny velebnosti tvé« vzýval všecka stvoření, aby zá
roveň s ním pěla chválu Bohu a náležité mu vzdávala
díkůčinění.

Drazí moji! Podobně čiňme i my: Přistupujme často
a hodně ke stolu Páně a po té nebeské hostině opakuj
me s královskýmProrokem: Čím odplatím se
Hospodinu za všecko, co prokázal mi
(Ž. 115, 12)? Zasvěťme se úplně jemu, a on opět bude
úplně náš!

XIX.

Svatokrádežné sv. přijímání.
Nejsv. svátost oltářní je nebeský pokrm, který duši

naši posiluje, aby nesla ovoce života a spásy věčné.
Ale toto její božské působení závisí na stavu, v jakém
jj kdo přijímá. Jako pokrmy obyčejné, pozemské,
mnohdy nejenom nepřinášejí žádného užitku tělu cho
rému, ale naopak mu škodí: nemoc jeho zhoršují a
smrt mu přivodili mohou, podobně tomu je i s Tělem
Páně. Ono se stává zřídlem nebeských milostí pro spra
vedlivé, ale zároveň zkázou pro duše, nakažené nemocí
hříchu. Proto Čírkev v jedné ze svých písní pěje:

»Dobrým spásu, zlým smrt chystá,
viz, jak jeden pokrm Krista
v účinku svém různý jest.«

Nešťastník, který nehodně přistupuje ke stolu Pá
ně, dopouští se velikého hříchu, svatokrádeže. Popatř

— 174 —



me dnes 1. jak děsný je to hřích, 2. jaké
tresty má v zápětí.

1. Děsný hřích. — a) Z přesladkýchúst Ježí
šových, jenž byl tak dobrý, laskavý a milosrdný ke
hříšníkům všeho druhu, vyšel jedenkráte bolný stesk:
Běda! běda! A komu běda? Snad jeho katanům?
jeho soudcům? jeho rouhačům pod křížem? Nikoli, ale
běda tomu člověku, skrze něhož 8yn
člověka bude zrazen (Mar. 14, 21). Je to
Jidáš, nešťastný Jidáš, dle všeobecného mínění nej
horší ze všech lidí.

Ale žel! Tento Jidáš nezůstal osamocen. Vychoval
si celou školu: za všech dob a na všech místech byli a
jsou, kteří ho nápodobí. Jsou to ti, kteří přistupují ke
sv. přijímání svatokrádežně. Pod rouškou přátelství a
zbožnosti jdou zrazovat Ježíše, jako Jidáš; ba mnohem
hůře, než Jidáš! Nutí Ježíše ve svátosti, jenž je Bůh
nejvýš svatý, před nímž aní serafiní sami nejsou dosti
čisti, aby vstoupil do jejich ohavné duše a dlel v místě
tak odporném...

b) Kdo nehodně přistupuje ke sv. přijímání, je po
doben židům, kteří Pána Ježíše ukřižovali, poněvadž
1 on ho znovu křižuje v srdci svém. Nemyslete sí, drazí
moji, že přeháním. Sv. Pavel výslovně tvrdí o každém
hříšníku, a slova jeho se tím více hodí na svatokrádež
níky,že Syna Božího znovu křižují (Žid.
6, 6). Je sice pravda, že Pán dlí nyní oslavený v nebe
sích a trpěti nemůže. Ale, jestliže ten, kdo nehodně
přistupuje ke sv. přijímání, ho nevraždí ve skutečnosti,
má aspoň ten úmysl. Nevraždí-li jeho těla, vraždí Ho
v jeho darech a milostech, které nemají přístupu do
duše nečisté a zkažené. Zabíjí Ho v srdci svém, poně
vadž Pán Ježíš v takové duši nemůže vydávati ovoce,
k jehož dosažení vel. svátost ustanovil. Židé, zahrnuvše
božského Spasitele všeho druhu potupami a ranami,
aspoň jeho přesvaté Tělo uložili do nového ve skále vy
tesaného hrobu. Aspoň to jim je možno přičísti za zá
sluhu, kdežto hříšník svatokrádce nutí Pána svého, aby
dlel v jeho srdci hříchy znečištěném.
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Apoštolsv.Paveldí,že kdo bude jísti ten
to chléb anebo píti kalich Páně ne
hodně, vinen bude tělem a krví Páně
(1 Kor. 11, 27). Co to značí? Tolik, že svatokrádce
právě tak potupuje jeho nejsv. Tělo a Krev, jako to
učinili Židé; že srdce jeho se stává novou Kalvárií, kde
na kříž přibíjí svého Spasitele. Ba hřích, kterého se do
pouští svatokrádežník, je mnohem ohavnější, než ja
kého se dopustili Židé, poněvadž oni v Kristu neuzná
vali svého Spasitele. Nevědomost je zavedla k tak veli
kému zločinu. Než svatokrádežník ví velmi dobře, že
nejsvětějšího Boha má přijmouti do svého srdce, Kněz
mu to připomíná ještě před samým sv. přijímáním, volaje. Ejhle Beránek Boží, jenž snímá
hříchy světa. A on přece opovážlivějde potupit
Toho, na kterého nesmějí popatřiti tváří v tvář ani
cherubíni a serafíni!

2. Tresty. — a) Duchovní. — Pán opou
ští srdce, které se stalo nehodným jeho milosti a
zneužilo jeho největšího daru. A tu duše hříšná se řítí
do špatností a ohavností všeho druhu a nezná žádné
uzdy. Sv. evangelia vypravují, že když Jidáš požil nejsv.
svátost, vešel do něho ďábel (Jan 13, 27). Totéž děje
se s hříšníkem svatokrádcem. Po nehodném přijímání
vstupuje satan do duše jeho a žene ho z nepravosti do
nepravosti. A čím více svatokrádežných přijímání se
dopouští, tím hlubší je propast, do které seřítí.

Dalším trestem za nehodné přijímáníje zat vr ze
lost srdce. Hříšníksvatokrádce je bez citu. Svědo
mí jeho odumřelo veškerému působení milosti Boží.
Spasitelné výčitky svědomí, které z počátku dávaly
naději na jeho obrácení, se víc a více utišují, a on se
domnívá, že se mu nic zlého nemůže státi.

Třetím trestem nehodného přijímání je zoufa
lost. Když svatokrádežník přece někdy do svého svě
domí nahlédne,dí si s Kainem:Můj zločin jest
větší, než abych zasluhoval odpuště
ní (Gen. 4, 13). A místo aby s lítostí prosil o milosrden
ství Boží, oddává se zoufalství. Jidáš, zradiv Mistra
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svého a poznav ohavnost svého činu, stává se sám
svým žalobcem,soudcem a katem. Zhřešiíl jsem,
zradiv krev spravedlivou (Mat.27,4). A
odešed osidlem se oběsil.

Svatokrádežnépřijímánívede do věčného za
vržení. Když svatokrádce nohama šlape svatou ho
stii, která jedině může usmířiti hněv Boží a zjednati
mu odpuštění, ke komu se uteče? Přesvatá krev, která
mocným hlasem volá: »odpuštění! milosrdenství!« volá
hlasem rovněž tak mocným: »spravedlnost! pomstal|«
A tak svatokrádežník již jest odsouzen, rozsudek nad
ním již jest vynesen, Výslovně to potvrzuje sv. Apoštol,
anoněmdí:Odsouzení sobějí a pije (1Kor.
11, 29). Děsná slova! Krev při nich stydne v žilách a
studený pot na čele vyvstává. Rci, bratře milý, polkl
bys ostrý nástroj, o kterém bys věděl, že ti pořeže
hrdlo a vnitřnosti? Ale když nehodně přistupuješ ke
stolu Páně, odvažuješ se mnohem horší věci: tu si piješ
své odsouzení, rozsudek svého věčného zavržení.

b) Pozemské. — Je známo, jak přísněpotre
stal Bůh lid židovský za jeho bohovraždu. Hlavní město
jejich, Jerusalem, bylo vypleněno a úplně zničeno,
chrám jejich byl obrácen v popel a celá země judská
poseta mrtvolami. Ti pak ze idů, kteří to neštěstí a
porážku přežili, jsou rozprášení po celém světě a až
dosud nosí na čelech svých znamení hanby. A tu se
táži: Mohl by Bůh býti milosrdnějším k tomu, kdo Ho
nehodně příjímá a jest daleko více vinen, než Židé? —
Připamatujte si, čemu sv. Pavel připisoval neduhy a
nemoci, zuřící uprostřed Korynťanů, ony smrti náhlé a
hrůzné, které plnily strachem a smutkem celé rodiny.
Přečtěte si pozorně jeho slova a přesvědčíte se, že
všechna ta neštěstí připisuje neúctě, páchané na nejsv.
svátosti.Proto jest mezi vámi mnoho ne
mocných a slabých, a mnozí zesnuli
(1 Kor. 11, 30).

A v pozdějších dobách? Král Lothar, pravnuk cí
saře Karla Velikého, zahnal od sebe svou zákonitoumanželkua žilvcizoložství.Papež,sv.Mikuláš,bdělý
strážce mravů a svatosti manželství, ho vyobcoval
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z Církve. Lothar to těžce nesl, ale polepšití se nechtěl.
Když po sv. Mikuláší na trůn papežský dosedl Hadrian
II., odebral se do Říma, pokrytecky stavěl na odiv svou
kajícnost a žádal přistoupiti ke sv. přijímání, Sv. Otec,
než mu tělo Páně podal, mu děl: »Jsíi-li očištěn od
hříchu cizoložství, přetrhl-li jsi v upřímné lítosti svá
hříšná pouta, přistup a přijmi svátost věčného života.
Ale není-li tvá lítost opravdová, neodvažuj se přijmouti
tělo a krev Páně, nechceš-li jísti a píti své odsouzení.«
Hříšný král se při těchto slovech zachvěl, ale přece
nehodně přijal tělo Páně. Netrvalo to ani celý měsíc a
tento silou a zdravím kypící král náhle onemocněl ne
mocí tak hroznou, že všechen lid v ní viděl trestající
ruku Boží, a zemřel v děsných bolestech.

Drazí moji! Zkoumejme dnes vážně svědomí své.
A je-li mezi námi někdo, komu toto svědomí vytýká
svatokrádežné sv. přijímání, ten nechť ve svátosti po
kání se od tohoto hříchu očistí co nejdříve. Bůh mu k
tomu popřává ještě času a vybízí jej k tomu nyní třebas
již napřed. — Vy pak ostatní přistupte ke stolu Páně
často, ale vždy se srdcem čistým, plným víry, úcty a
svaté pokory! Sv. přijímání vám tak bude pokrmem
k životu věčnému.

XX.

Velikonoční povinnost.
Sv. Ambrož dí, že raněný člověk se stará o za

hojení svých ran a vhodných k tomu hledá prostředků.
Drazí moji! My všichni jsme raněni na duši, neboť
všichni hřešíme. Hojícím pak lékem na tyto naše rány
je hodné sv. přijímání, Kdy tedy k němu máme při
stupovati? Odpověď na tuto otázku je vám všem
známa. Z katechismu jste se učili čtvrtému přikázání
církevnímu:Alespoň jednou za rok zříze
nému knězi se zpovídati a v čas veliko
noční velebnou svátost oltářní přijí
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m ati. Máme tedy přistupovati ke stolu Páně nejméně
jednou za rok, a to v době velikonoční. Toť ie naše
velikonoční povinnost. Rozjímejme dnes o ní a vizme
1.včem spočívá; 2. jak smutné jsou ná
sledky jejího zanedbání

1. V čem spočívá. — První křesťané, po
učení jsouce apoštoly o vůli Krista Pána, chodili ke
sv. přijímání velice často. Kdykoli byli přítomní mši
sv., a to bylo takřka každodenně, měli za svou povin
nost přistoupitii ke stolu Páně, Trvali v obco
vánílámání chleba a na modlitbách (Sk.
ap. 2, 42). V dobách pronásledování zlatem si kupo
vali dovolení, aby směla v žalářích, kde byli vězněni,
sloužena býti mše sv. A při ní oni, budoucí mučedníci,
ze sv. přijímání čerpali sílu, aby zvítězili nad mečem
katanů i nad spáry a zuby dravých šelem. Tato od
danost věřících k nejsv. svátosti trvala i po dobách
pronásledování, Víme z kázání sv. Jana Zl., sv. Am
brože a sv. Augustina, že i za jejich časů, kdo z vě
řících jen trochu mohl, chodil často ke sv. přijímání.
Později jednak následkem válek, jež pustošily křesťan
ské státy, jednak vinou vzmáhající se osudné lhostej
nosti ve víře a ospalosti ve hříších, počali věřící při
stupovati ke stolu Páně řidčeji, ba někteří se ho již
úplně vzdalovali. A tu Čírkev na sněmě lateránském
r. 1215prohlásilapřikázání:Alespoň jednou za
rok, a to v čas velikonoční, velebnou
svátost přijímati! Tuto změnuod prvotnísvé
kázně povolila velice nerada a s bolem v srdci, Učinila
tak jako pečlivá matka, obávající se o osud svých dí
tek, když by se sv. přijímání, zřídlu to veškerého ži
vota duchovního, úplně odcizily. Ale smýšlení její se
nezměnilo pranic. Ona si stále vroucně přeje, aby vě
řící ke stolu Páně přistupovali často. Na sněmě tri
dentském je prosí a pro milosrdenství Boží zapřisahá,
aby život svůj zařídili tak, aby se stali hodnými přijí
mati často chléb andělský.

Doba velikonoční, kdy každý do rozumu dospěvší
katolík je povinen příjmouti Tělo Páně, trvá vlastně
jen dva týdny: od neděle květné do neděle bílé. Ale
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ve mnohých diecesích Církev, shovívajíc i tu lidské
slabosti, tuto dobu prodlužuje od Popeleční středy až
do svátku nejsv. Trojice, Tak tomu je i v diecesích
našich českých.

2, Smutné následky. — Naznačujenám je
sám Pán Ježíš, an těm, kteří ke stolu jeho nejdou,
hrozí:Nebudete-li jísti těla Syna člově
kaapítijehokrve nebudetemítivsobě
života (Jan 6, 54), t. j. duchovně zemřete.

a) A věru: Ten, kdo svou velikonoční povinnost
zanedbá, dopouští se těžkého hříchu. A těžký hřích je
smrt pro duši!

b) Při smrtí člověk ztrácí všechen svůj majetek.
Podobně i smrt duchovní ho připravuje o všecky po
klady, které měl nashromážděné v nebesích. Císař
Nero, onen korunovaný netvor, byl náruživým hráčem.
Jednoho dne prohrál obzvláště velikou částku peněz.
Agrippina, jeho matka, aby mu dala názorné poučení,
jak špatně jednal, vzala právě tak velikou částku pe
něz a rozložila ji na stůl v místnosti, skrze kterou bylo
Neronovi procházeti. Nero, spatřiv ji, užasle se tázal:
— Čo znamená tato spousta peněz? — Je to částka,
odpověděla Agrippina, kterou jsi včera prohrál!

A kdyby hříšník spatřil ztrátu všech svých statků
duchovních, o které ho připravuje smrtelný hřích, po
znal by, že je to ztráta neskonale větší, než byla Ne
ronova, A není to svrchovaný nerozum 'odhazovati od
sebe ty zásluhy, jež nám jsou ke spáse nutny? —
Mimo to duše poskvrněná hříchem nejenom že staré
zásluhy pro nebe ztrácí, ale není ani schopna získati
si nových. Jako uschlý strom nemůže nésti ovoce, tak
duše provinilá hříchem nemůže nésti ovoce života
věčného.

c) Mrtvola nejednou kolem sebe šíří nakažlivé ne
moci. — A kdo nechodí v době velikonoční ke stolu

Páně, šíří kolem sebe nákazu pohoršení, Otec rodiny,
hlava domu, mají přísnou povinnost dávati dobrý pří
klad svým dítkám, svým podřízeným, Jinak jsou jim
pohoršením. Když nejde otec ke sv. přijímání, když
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nejde hospodář, když nejde selka ke stolu Páně, řek
nou si dítky, řekne si čeleď: Nepůjdeme také! A bě
1a člověku tomu, skrze něhož pohorše
ní přichází! (Mat. 18, 7.)

d) S mrtvolou spěchají lidé ze svého domu a
urychlují její pohřeb. — A tak i toho, kdo zúmyslně
zanedbá svou velikonoční povinnost, Církev přestává
pokládati za své dítko, vylučuje ho ze svého středu
a stíhá jej svou kletbou.

e) A v hrobě? Tam mrtvola práchniví a, jak se
lidé domnívají, stává se pokrmem červů. — Podobně
duše, která následkem zanedbávání velikonoční povin
nosti klesla do hrobu hříchů, propadá práchnivění zlý
mi navyklostmi a nejhoršími nepravostmi. Všichni
ďáblové, jako odporný a žravý hmyz, se o ni rvou.
A překvapí-lí smrt takového ubožáka v jeho hříšném
stavu, bude na věky kořistí neúprosného červa, vý
čitek svědomí:Červ jejich neumírá (Mar. 9,
43).

3. Pryč s odklady!| — Sám božský Vyku
pitel náš si přeje spatřiti vás alespoň v této době ve
likonočníu svého stolu: S toužebností jsem
žádal tohoto beránka jísti s vámi (Luk.
22, 15). Uposlechnete tohoto přání jeho? Jestliže ano,
blaze, tisíckráte blaze vám! Čí naopak chcete dále od
kládati, dále kráčeti po cestě, vedoucí do záhuby
věčné? Běda tomu, kdo spoléhá na zítřek! Vzpomeňte
si, co se stalo Archiovi, vladaři athenskému: Ten, jak
vypravuje dějepisec Plutarch, jednoho dne pořádal ve
likou hostinu. Mezi hodováním mu byl doručen dopis,
v němž byl upozorňován na spiknutí Pelopidovo proti
němu. Ale on uprostřed hodování dopisu čísti nechtěl
a těm, kteří mu jej doručovali, řekl: Nyní se veselme!
Vážnější věci až nazítřek! Ale zítřka se nedočkal.
Téže noci byl svými nepřáteli zavražděn. Pamatujte,
že smrt přichází jako zloděj za noci; že je velice ne
bezpečno trvati ve hříších a odkládati s přistoupením
ke stolu Páně! Proto, když dnes slyšíte hlas Boží, ne
zatvrzujte srdcí svých! Žádnými odklady na sebe ne
uvalujte hněvu spravedlnosti jeho! |
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Slyšte následující příklad: Jedním z nejskvělejších
talentů a nejušlechtilejších povah, jež kdy zdobily fran
couzskou sněmovnu, byl Berryer. Bylo to v době ve
likonoční r. 1868, kdy jeden státník mluvil s tímto pro
slulým řečníkem a mu pravil: »Půjdete k velikonoč
nímu sv. příjímání?« »Ovšem,« odpověděl Berryer,
»ba tentokráte k němu půjdu docela dvakrát: po prvé
zde v Paříži ve své farnosti a po druhé na venkově,
kde jest můj zámek, abych dal svým milým sousedům
příklad, jak věrně se má plniti tato povinnost.« — Po
tak upřímné odpovědi tazatel se neodvážil nějakého
úsměšku, ale naopak děl: »Máte pravdu, kdybychom
tak jednali všichni, Francie by byla šťastnal«

Drazí moji! [ já vám pravím, kdybyste všichni
měli odvahu přijímati velebnou svátost aspoň o veliko
nocích, přivolali byste s nebes nejhojnější požehnání
na své rodiny; mír a pokoj by panovaly v dříve tak
svorných našich vískách, v naší farní osadě! Aspoň
vy tedy se pevně rozhodněte: V tyto dny vykonáme
všichni svou velikonoční povinnost! Uposlechnete tak
přikázání Církve, obohatíte duše své novými draho
cennými milostmi, připravíte si radostné svátky veliko
noční, A tato vaše radost bude zárukou radosti mno
hem čistější, které jednou okusíte v nebesích u Pána
Ježíše slavně z mrtvých vstavšího.

XXL

Časté sv. přijímání.
Božský Vykupitel náš jednoho dne zástupům děl:

Já jsem chléb živý, jenž s nebe sestou
pil (Jan 6, 51). Židé nechápali těchto velikých jeho
slov a udiveně se tázali: »Kterak nám může dáti tělo
své k jídlu?« A při tom dokládali:Tvrdá jest ta
řeč; kdo ji může poslouchat? (Jan 6, 61.)
Ale Pán Ježíš pod přísahoujim prohlásil: Vpravdě,
vpravdě pravímvám: Nebudete-li jísti
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těla Syna člověka a píti jeho krve, ne
budete míti vsobě života (Jan6, 54).Tělo
mé vpravdě jest pokrma krev má vpratv
dě jest nápoj (ib. 56). — Drazí mojil Nechme
Židy, ať se pohoršují, ale sami uvažujme: Stal-li se
Ježíš Kristus pokrmem našich duší, jest naší povin
ností, abychom jím často duše své sytili. Časté sv. při
jímání:1. Pán Ježíš je chce; 2. náš pro
spěch ho vyžaduje.

1. Pán Ježíš je chce, — Že tomu je sku
tečně tak, vysvítá zcela jasně z různých okolností, za
kterých tuto svou svátost lásky ustanovil.

a) Vzpomeňme si na slova, která pronesl apošto
lům připoslednívečeři:Vezměte a jezte: toto
jest tělo mé (Mat. 26, 26). Těmito slovy Pán Ježíš
stanovil dvě věci: oběť mše sv. a sv. přijímání, On obě
tyto věci jediným konem vůle své spojil dohromady.
To pak znamená, že kolikrátkoli se slouží mše svatá,
tolikrát také se má přijímati svátost oltářní. Tak sku
tečně činí kněz. Ale nezúčastňuje se této oběti 1 lid,
který je na mši sv, přítomen? Zajisté. Je tedy také po
vinen míti účast na sv, přijímání,

b) Církev, jež je věrnou vykladatelkou vůle svého
nebeského Zakladatele, neopomenula nikdy projeviti
přání, aby se tak skutečně dělo. Na sněmě tridentském
výslovně prohlásila, že jest velice slušno, aby věřící
přistupovali ke stolu Páně pokaždé, kdykoli jsou pří
tomní nekrvavé oběti mše sv,

c) Ježíš Kristus v této svátosti dlí pod způsobou
chleba, A to znamená, že svátost oltářní působí v duši
tytéž účinky, které má chléb hmotný v našem těle.
Tělo pak chleba vezdejšího má zapotřebí každodenně.
Každodenně totiž naše chabé tělo slábne, a každo
denně je nutno oživovati je pokrmem, A tak tomu má
býti i s duší: [ ona každodenně slábne a brzo by ze
mřela hříchem smrtelným. Je tedy třeba, aby velmi
často přijímala chléb, který je pro ni výživný, a kte
rým je přesvaté Tělo Páně.

d) I hmoty, kterých Pán Ježíš při ustanovení této
svátosti použil, nás vedou k témuž závěru. On totiž
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mezi námi zůstal přítomen ne pod způsobami hmot
řídkých a drahocenných, ale pod způsobami chleba a
vína, věcí to zcela obyčejných, které jsou obvyklým
pokrmem a nápojem ve vezdejším našem životě. Chtěl
tedy Pán Ježíš státi se nám tak přístupným, jako je
snadno požívati chléb a píti víno. A nepoužíváme kaž
dodenně chleba u svého stolu? I nejchudší se nemo
hou bez něho obejíti. Kterak tedy bychom se chtěli
obejíti bez častého sv. přijímání?

e) Účel pak, pro který Pán Ježíš v nejsv, svátosti
mezi námi zůstal, nás přesvědčuje o téže pravdě. Je
v ní přítomen, aby nám projevoval lásku svou a žádal
lásku naší. Ale láska žije ze spojení, a čím silnější je
láska, tím živější je touha po spojení ustavičném. Ti,
kteří se zde na zemi vpravdě milují, chtěli by býti
stále u sebe, a když jsou nucení se odloučiti, navště
vují se denně, ba i častěji za den, Ale Pán Ježíš nás
miluje láskou svrchovanou; proto touží nás navštěvo
vati velice často, A to právě se děje, když přistupu
jeme k jeho stolu. Jestliže se však častému sv. přijí
mání vyhýbáme, je to znamením, že ho nemilujeme.
Tolik je úplná pravda.

2. Náš prospěch. — Časté sv, přijímáníje
svrchovaně užitečné

a) pro hříšníky. Nemluvímtu ovšem o těch,
kteří jsou ve stavu hříchu smrtelného, Mluvím o těch,
kteří se navrátili k Bohu a duše své očistili v koupeli
svátosti pokání. Byli mrtví před Bohem, ale ve svaté
zpovědi povstali k životu novému, k životu v posvě
cující milosti Boží. Ale, ač jsou živí, přece cítí smrtelné
rány, které jim hřích zasadil, Nejsou uzdravení tak ve
lice, aby nebyli svrchovaně slabí. Aby pak neklesli
znova do hříchu, co nepřátel jim tu je přemáhati! Ná
ruživosti špatně potlačené se v nich ozývají, zlé ná
vyky je ovládají... Kolem nich zůstává svět se svým
svůdnictvím a se svými špatnými příklady... A ďábel,
jak dí Kristus Pán, usiluje se do nich vrátiti se sedmi
duchy ještě horšími, než jest sám (Mat. 12, 45)... Co
bude uprostřed takovýchto nebezpečenství s hříšníkem

— 84 —



obráceným? Kterak bez vydatné pomoci setrvá v dob
rém? Touto pomocí, ó Pane, jsi mu ty sám ve velebné
svátosti, V ní jej očišťuješ od hříchů všedních, chráníš
od hříchů smrtelných. Jí v něm přesekáváš, jak dísv.
Tomáš Akv., kořeny hříchů, potlačuješ zlé náruživosti,
hasíš žár zlých žádostí, maříš úklady satanovy.

Jsou-li však takovéto užitky ze sv. přijímání, kte
rak by neměl hříšník, jenž šťastně povstal k životu
v milosti Boží, přistupovati často ke stolu Páně? Kte
rak by se neměl sytiti chlebem živým, aby si uchoval
zdraví a svěžest duše své? Každodenně cítí v sobě žár
zlých náruživostí: kterak by se neměl každodenně utí
kati k spásonosné vodě, schopné jej uhasiti? Zapřisáhlý
nepřítel jeho spásy si nedá nikdy pokoje: kterak by
neměl oživovati své síly k boji proti němu tělem a krví
Toho, jenž přemohl svět a peklo?

b) pro spravedlivé, Neméněužitečnojest
přistupovati často ke stolu Páně pro spravedlivé, Oni
mají zapotřebí posilovati se v dobrém a stále pokračo
vati na cestě dokonalosti, ke které je volá Bůh. Duše
křesťanské, duše věrné, jak často si stěžujete do své
ubohé přirozenosti! Se sv. Pavlem voláte: Já ne
šťastný člověk! Kdo mne vysvobodí
z těla smrti této (Řím, 7, 24)? Dnes máte nej
lepší úmysly, jste odhodlání ke všemu, zítra již jste ne
rozhodní, nejmenší překážky vás zarážejí... Je vám
tu třeba pomoci, posily... A kde jinde ji naleznete,
ne-li v častém sv. přijímání? Ježíš Kristus zástupům,
které ho následovaly, aby nezhynuly na cestě, zázrač
ně na poušti rozmnožil chléb. Dnes množí chléb eucha
ristický, aby jeho věrní neklesali mdlobou na cestách
duchovních.

Než spravedliví mají nejenom zapotřebí posilovati
se v dobrém, ale zároveň mají každodenně růsti v do
konalosti. Pán Ježíš jim stanovil veliký úkol: Buďte
dokonalí, jakož i Otec váš nebeskýdo
konalý jest (Mat. 5, 48). Poněvadž pak Bůh je
svrchovaně dokonalý, nedosáhnou dokonalosti jeho
úplně nikdy. Mají se však aspoň snažiti jí se přibližo
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vati. Nesmějí si tedy nikdy říkati: Dosti již! ale heslem
jejich musí býti: Stále výše! Ale k Bohu se stále výše
mohou povznášeti pouze úzkým spojením s Ježíšem
Kristem. A on právě ve sv. přijímání žije v nás, a my
v něm. Jak tedy velice užitečné je časté sv. přijímání
pro spravedlivé!

V době pověstného moru v Miláně udál se tento
dojemný výjev. Městský úřad nařídil, aby mrtvoly na
mor zemřelých byly co nejdříve pohřbívány. Mrtvoly
byly nakládány vrchovatě na vozy a obzvláště v noci
dopravovány na hřbitov. Tam byly kladeny na hro
mady a časně zrána pohřbívány do společné veliké
šachty. Tu se stalo, že jednou na úsvitě šel kněz ze
hřbitovní kaple s nejsv, svátostí zaopatřovat ubohé ne
mocné. Hlouček nábožných lidí ho doprovázel, Bylo
jim jíti kolem hromady mrtvol za noci tam uložených.
Byly naházeny na sebe, polonahé, plné odporných bo
láků, pokryté mouchami a červy. Při pohledu na ně
se všem svírala žalem srdce. Modlili se tím vroucněji,
když tu najednou z oné hrůzné kupy se ozvalo úpěn
livé volání: Duchovní otče, také mně, také mně! Kněz
k ní obrací zrak a vidí, kterak se tam cosi hýbe. Byl
to stařec, který omylem byl pokládán za mrtvého a
vyvezen na hřbitov, aby s ostatními byl pohřben. Vida
průvod kráčeti kolem, prosil, aby byl zaopatřen sv.
svátostmi i on. Kněz k němu přistoupil, krátce vyslechl
jeho zpověď, udělil mu rozhřešení a pak mu podal ve
lebnou svátost. Po sv. přijímání složil stařec na prsou
ruce křížem, sklonil hlavu a odebral se vykonat své
díkůčinění na věčnost.

Kdo byl onen stařec? Byl to muž, který přistupo
val denně ke sv. přijímání. A dobrý Ježíš nedovolil,
aby odešel na onen svět bez svátosti, která je zárukou
života věčného.

Drazí moji! Choďme často ke sv. přijímání, Pán
Ježíš to chce a vám to prospěje, že jedenkráte mezi
vyvolenými Božími se budeme radovati na věky věkův.
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XXII.

Povinností k nejsv. svátostí.
L

Když Pán náš Ježíš Kristus ustanovoval nejsv.
svátost oltářní, učinil apoštolům, a skrze ně i všem
těm, kteří v něho uvěří, veliké a blahé zaslíbení: Hle,
já jsem s vámi po všeckydni až dosko
nánísvěta (Mat.28, 20).Je článkemvíry, že v této
velebné svátosti je přítomno jeho tělo, jeho krev a jeho
božství. Je tedy tento chrám skutečně a opravdově
palácem Ježíše Krista, vtěleného Boha, žijícího mezi
námi právě tak, jako když dlel na zemi se svou matkou,
pěstounem sv. Josefem, se svými apoštoly; tento oltář
je jeho trůnem a zároveň jeho kalvarií; a tento svato
stánek, tak malý ve svých rozměrech, chová v sobě
celé a úplné nebe.

Ale když je tomu tak, jaké opět my máme povin
nosti k této velebné svátosti? Máme se Ježíši Kristu
v ní přítomnému1. klaněti; 2. jeho milovati;
3. v něho důvěrovati; 4, býti k němu plni oddanosti a obětavosti.

1.Klanění se. — Ten, jenž dlí mezi námi, za
halen jsa svátostnými způsobami, je tentýž Ježíš, jenž
v nebi sedí na pravici Boha Otce, Tam, v sídle své
slávy, on přijímá projevy úcty a klanění se od andělů
a vyvolenýchBožích:Klanějtese muvšichni
andělé Boží (Žid. 1, 6)! Tam kůry nebeské mu na
počest po všechna století pějí a pěti budou tento ve
lebný chvalozpěv:Svatý, svatý, svatý (Apok.
4, 8).

Od počátku světa během všech věků ho patriar
chové a proroci pozdravovalí jako Žádoucího
všem národům (Agg.2, 8)... On to jest, jemuž
se pastýři klaněli ve chlévě betlemském... On to jest,
jenž od mudrců, přišedších od východu, darem obdržel
zlato, kadidlo a myrrhu... Jedním slovem je to ten,
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kterého apoštolové uznávali za Syna Božího: Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého (Mat.16, 16).

Kdybychom pak my měli to štěstí, že bychom
jako pastýři, mudrci a apoštolové rovněž viděli Pána
Ježíše svýma vlastníma očima, oh! jaké city úcty a kla
nění se by naplňovaly veškeré naše nitro a jevily se na
našem zevnějšku. Nuže, tytéž city máme k němu cho
vati ve vel. svátosti! Proto, když klečíme před svato
stánkem, nechť celý náš zevnějšek jeví, jak velikou
máme víru, úctu ke Kristu ve svátosti, jak hluboká
zkroušenost nás naplňuje před naším Bohem, naším
Pánem, naším Spasitelemí

2. Láska, — Byla to láska, jež Syna Božího při
měla k tomu, že sestoupil na zem: Tak Bůh milo
valsvět, že Syna svého jednorozeného
dal (Jan 3, 16). A rovněž z lásky to jest, že dlí na
oltáříchnaších:Pro nás lidia pronašispásu
sestoupil s nebes (Nic.vyzn.víry) a chce býti
pokrmem duší našich... Jestliže učedníci emauzští
cítili, kterak v nich srdce hoří, když šli s Ježíšem, aniž
by ho byli znali (Luk. 24, 32), neměli bychom i my
býti láskou celí rozníceni, když víme, že tento dobrý
Mistr je tak blízko nás? Dobrý Spasiteli, ty se nás
tážeš jako kdysi Petra: Milujete mne (Jan 21,
15)? S týmž apoštolem ti odpovídáme: Ano, ó Pane,
milujeme tě!... Než kde jsou důkazy této lásky? Jsme
ochotní opustiti vše, abychom tě následovali? Zacho
váváme věrně tvůj zákon? Ty sám jsi řekl, že skutky
jsou nejbezpečnějšímdůkazem lásky k tobě. Kdo má
přikázání moje a je zachovává, ten mě
miluje (Jan 14, 21). O Pane, posilní vůli naši, aby
chom nemilovali, než tebe! Vždyť v lásce k tobě spo
čívá naše důstojnost, naše štěstí, naše sláva!

3. Důvěra, — Sv. Pavel nás ujišťuje, že Pán
náš Ježíš Kristus v nebesích je naším obráncem a
advokátemu svéhoOtce:Jsa vždycky živ aby
za nás orodoval (Žid. 7, 25). Rovněžve veleb.
svátosti žije pro nás a hájí naši při před věčnou spra
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vedlností. Jsme ubozí hříšníci a máme zapotřebí milo
srdenství... S pevnou důvěrou doufejme v Ježíše
Krista, on nám je vymůže. On je naším veleknězem
a přináší se za nás v oběť Bohu, svému Otci. Ve všech
svých potřebách a těžkostech duchovních se utíkejte
k němu; on sám vás k tomu vyzývá: Pojďte ke
mně všichni, kteří se lopotíte a jste
abtíženi, a já vás občerstvím (Mat.11,28).
Slepí, kteří nevidíte cesty k nebi,... hluší, kteří ne
slyšíte ani slibů, ani hrozeb Božích,... kulhaví, kteří
se namáhavě vlečete po cestách prospívání ve ctno
stech a plnění svých povinností,... ochrnutí, kteří ne
ste schopní pracovati na dobrých skutcích,... malo
mocní, kteří úpíte pod nákazou špatných návyků a
zlých náruživostí, vy všichni se utecte k svému nebe
skému Lékaři: on k vůli vám bude konati znovu zá
zraky, které konal během svého života smrtelného.
Jen když budete míti pevnou víru, i o vás budou pla
liti slova:Slepí vidí, hluší slyší, kulhaví
hodí (Mat. 11, 5); on i vám řekne: Chci, bud
šist (Mat. 8, 3)!

4, Obětavost. — Milujete-liopravdově Boha
ve svátosti, budete mu zcela oddání a pro něho plni
obětavosti. Budete ho v jeho svatostánku často navště
vovati, abyste si s ním mile a důvěrně pohovořili. Při
nesete mu v oběť svůj rozum tím, že v něho pevně
budete věřiti a dle víry žíti; přinesete mu v oběť své
srdce tím, že mu zasvětíte své náklonnosti, své tužby;
přinesete mu v oběť své tělo tím, že je podrobíte spa
sitelné kajícnosti; přinesete mu v oběť svůj majetek,
že dle možnosti z něho budete přispívatí na opravy
kostelů, ozdobu oltářů... Svými rozhovory, svým po
učováním bloudících, napomínáním chybujících a ob
zvláště svým dobrým příkladem budete apoštoly Ježí
še ve svátosti, abyste k němu vedli duše, které jsou
k němu chladné a Ho nemilují. Oh, kéž byste tak činili!
Jaké zásluhy byste si tak získali! Návrat duší k úctě,
lásce, důvěře a oddanosti k vel. svátosti by byl spásou
rodin, obcí, států a celého světa, byl by zde na zemi
počátkem blaženosti věčné...
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Za prusko-francouzské války v r. 1870 měli vítě
zící Prusové vtrhnouti do francouzské vísky Veloros.
»Co s námi bude?« — volali ustrašení její obyvatelé
— »náš kostel bude znesvěcen, sv. hostie je ve svato
stánku a pan farář není doma; jaké neštěstíl« — Radí
se, jak zachrániti před znesvěcením vel, svátost, a po
věřují vážného starce čestným úkolem, aby svaté cibo
rium přenesl na bezpečné místo. Ale stařec se zdráhá
a navrhuje místo sebe chlapce, chlapce velice hodného,
nejhodnějšího z těch, kteří se právě připravovali na
první svaté přijímání. Povolávají ho tedy a mu ozna
mují, že má přenésti Nejsvětější svátost. — »Nejsem ho
den té milosti,« odpovídá on prostě a upřímně, »poně
vadž jsem se od své poslední zpovědi dopustil hříchu.«
— Po tomto druhém odmítnutí vyvolili nevinné asi
čtyřleté dítko a přivedli je do kostela. Jak dojemné to
bylo divadlo! Stařec otvírá svatostánek, a zatím, co
všecky hlavy sesklánějí, je malý andílek vyzdvižen
na oltář, bere do svých ruček svaté ciborium a pro
vázen jsa věřícími, zachraňuje velebnou svátost před
znesvěcením.

Drazí moji! Od obyvatelů obce Veloros se učme,
jakou víru, úctu, lásku a oddanost máme míti k svá
tosti oltářní!

XXIII.

Povinnosti k nejsv. svátosti.
II

Lid israelský ubíral se pouští Faran do Země zaslí
bené, Bůh, chtěje ho na této dlouhé a obtížné cestě
potěšiti, poručil Mojžíšovi, aby dle rozměrů, které mu
udal, zhotovil archu svatou, a slíbil, že v ní svojí du
chovní přítomností dlíti bude. Stalo se tak, a lid s nadše
nímjásal:Není jiného národa tak veliké
ho, jehož bohové byli by mu tak blízko,
jakojeblízko Bůhnášvšem prosbámna
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šim (Dt. 4, 7). — Tisíckráte šťastnější jsme my. Ona
archa byla pouhým předobrazem naších chrámů kato
lických, v nichž Bůh Ježíš Kristus dlí skutečně a osobně
v nejsv. svátosti. Ale jaké povinnosti z této přítomnosti
jeho mezi námi plynou pro nás? Uvažovali jsme o nich
již minule. Dnes chci ukázati, jak je máme osvědčovatí
prakticky. A tu volám:

1. Chodďte rádií a často do kostela. —
Není pravda, že se lze modliti stejně dobře doma, jako
ve chrámu Páně. Je sice Bůh přítomen všude, ale jaký
rozdíl! V kostele jsme ze zbožnosti méně vyrušováni
starostmi o záležitosti světské. Veškeré zařízení kostela
nás pobádá k modlitbě mnohem vroucnější. Hlavně pak
lu nalézáme Ježíše, jenž je pravý Bůh a spolu člověk.
A ten není všude, ale na zemi jedině ve chrámě.

Tento Ježíš je náš Bůh, náš Král a Pán. Na nás
pak jest, abychom jej za svého Boha, Krále a Pána
uznávali. A to se stane, když často přijdeme mu vzdát
svoji úctu a Čest.

Tento Pán Ježíš je rovněž náš otec, bratr, přítel.
Jak velice by nás to mělo puditi, abychom k němu
hodně často přicházeli, s ním rozmlouvali, jemu své
tužby, své potřeby časné i duchovní přednášeli! A on
si to přeje: Slyšte jej, kterak z tohoto svatostánku vás
zvea vásvolá:Pojďteke mně všichni kteří
se lopotíte a jste obtíženi, a já vás ob
čerstvím (Mat. 11,28)!

Kolem Ježíše, když ještě ve smrtelném těle dlel
na této zemi a hlásal svou božskou nauku, kupily se
ustavičně zástupy lidu. Dychtily slyšeti jeho slova ži
vota věčného, viděti jeho veliké a nesčetné zázraky,
obdržeti od něho milosti a požehnání všeho druhu.
Proč bychom my neměli činiti rovněž tak? Proč by
chom teprve my se neměli kupiti kolem Ježíše z mrtvých
vstavšího a nesmrtelného, obzvláště když k němu máme
tak blízko?

2. V kostele se chovejte uctivě. —
Když vstoupíte do kteréhokoli cízího domu, uznáváte,
že jeho majitel v něm je pánem, a vy pouze hosty.
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Vrozený cit i společenský mrav vám tu velí, abyste
zdvořile pozdravili a chovali se slušně. A čím výše je
postaven pán domu, tím větší je vaše zdvořilost a ucti
vost. Nuže, kostel je dům Boží, zde je pánem Pán
pánů. A tu pouze u něho byste chtěli činiti výjimku?
Dnes vyhánějí Krista odevšad: z rodin, ze škol, z celého
veřejného života. Nevyhánějte ho tedy aspoň vy z jeho
vlastního domu svým neuctivým jednáním! Pamatujte
na anděly, kteří ho obklopují a jemu se koří ustavičně.
Proto, jakmile sem vstoupíte, zbožně ho pozdravte:Pochválena pozdravena... A připroměňo
vání, neb když se Ježíš slavnostnědává vystaviti na
oltář, nezůstávejte vyzývavě státi, ale na kolena! Na
kolena padejme! Mimoto onohokrátkéhočasu,
který před Ježíšem ztrávíte, nenechávejte vyjíti na
marnost: varujte se vší netečnosti a roztržitosti! Dbejte,
aby modlitby vaše jako libá vůně kadidla se vznášely
k Ježíši Kristu. Pouze tak si odnesete od něho po
žehnání do domovů svých.

3.Vzdávejtemučest kdyžvyjdezko
stela ven, — Činí tak

a) oslavnosti Božího těla. —V ten den
Církev slavnostně volá: Ježíši Kristu ve svátosti, jeho
božské velebnosti tak často popírané, jeho svatosti tak
často urážené, jeho lásce tak často zneuznávané: od
prošení, zadostučinění! A tu ještě slavnostnějším způ
sobem se opakuje to, co se stalo před jeho utrpením,
když se na oslátku ubíral do Jerusalema. Jako tehdy
lid v nesčetných zástupech ho doprovázel, roucha na
cestu mu kladl, kvítí před něho sypal a nadšeně jásal:
Hosannal!l. „Požehnaný, jenž se béře ve
jménu Páně 5(Mat. 21, 9), podobně 1o slavnosti Bo
žího těla. Tu Ježíš Kristus v posvěcené hostii vychází
z přítmí svatostánků a chrámů na ulice a náměstí naše,
na plný jas zářivého slunce. Družičky bíle oděné, s vě
nečky na nevinných hlavách, mu tvoří čestnou stráž a
sypou mu květy na cestu. Oblaky kadidla ho zahalují,
srdce radostně se chvějí, a tisíceré hlasy jásají k jeho
chvále. A tu, drazí moji, i vy projevte svou víru v Je
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žíše ve svátosti a svou lásku k němu. I vy jej zbožně
na jeho vítězném průvodě beze všech lidských ohledů
doprovázejte. Vyžaduje toho nejen sláva Boží,

ale iváš prospěch, — Pod svátostnýmizpů
sobami je přítomen týž Ježíš, který během svého ve
řejného života pozemského chodil ve své vlasti s místa
na místo a při tom uzdravoval nemocné, posiloval slabé,
těšil sklíčené, křísil mrtvé, prokazoval dobrodiní všeho
druhu. A tato božská jeho moc se během 19ti století
jeho života pod svátostnými způsobamí neumenšila
pranic; jeho láska k lidem neochladla ani dosti málo.
On o slavnosti Božího těla, právě jako kdysi, od čtyř
oltářů žehná naším osadám, jejich obyvatelům v jejich
pracích, v jejich štěstí, v jejich starostech 1v jejich hoři;
obzvláště pak žehná těm, kteří se této jeho slavnosti
zbožně zúčastní.

b) Nacestě k nemocným. — Věřte,drazí
moji, se smutkem v duší si vzpomínám na mnohé země,
jako na př. Italii, Španělsko, kde Krista ve svátosti
k nemocným nosí pod baldachýnem, se světly, v prů
vodě, k němuž se cestou z věřících připojuje kde kdo,
komu jen trochu je možno. Kdežto u nás? Nésti Krista
Pána veřejně k nemocnému znamená vydati jej tisíce
rým urážkám a potupám, a to nejen od bezvěrcůa jino
věrců, ale i od »také katolíků«. Není to bolestné -zřítí
i katolíky, kterak se rychle vyhýbají, do domů se ukrý
vají, vidí-li kněze nésti na prsou Ježíše Krista? Ukrý
vati se, když Ježíš Kristus jde mimo! Prchati, když se
blíží ten, jenž z lásky k nám se ukřižovati dal! Chápete,
drazí moji, co smutku je v tomto pomyšlení? Aspoň
vy, když uzříte Krista Pána se ubírati k nemocnému,
před ním zbožně poklekněte, uctivě ho pozdravte, do
provoďte jej do příbytku nemocného a tam se vroucně
modlete za uzdravení, je-li to vůle Boží, jeho těla a
hlavně za spásu jeho duše.

Anglický kancléř Tomáš Morus, tedy v říši první
pán po králi, jedenkráte dlel ve venkovském chrámě.
Kněz právě se hotovil jíti zaopatřit nemocného, ale ne
měl ministranta. Kancléř, vida to, vzal sám do ruky
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svítilnu se světlem a kráčel jako ministrant před ním.
Jeden z dvořenínů pak kancléři děl: »Až se to dozví
král, příliš těšiti ho to as nebudel« Ale kancléř klidně
odpověděl: »Kterak by se mohl král horšiti, že jsem
prokázal úctu jeho Pánu, Králi všech králů?«

Drazí moji! Takovýmito opravdovýmictiteli Ježíše
Krista ve svátosti buďte i vy! Úctu svou mu projevujte
častými návštěvami a uctivým chováním ve chrámě;
svou zbožností k němu, kdykoli z něho vyjde na ná
městí a ulice naše!

XXIV.

Návštěvy svátosti oltářní.
Jedenkráte lid, spatřiv veliký zázrak Krista Pána,

velebilBoha,volaje:Prorok veliký povstal
mezinámi a Bůh navštívil lid svůj (Luk.
7, 16). Jaká teprve by měla býti radost naše, když Bůh
nás nejenom navštívil, ale mezi námi ustavičně dlí
v nejsv. svátosti oltářní? Ano, ó drazí, na oltářích na
šich, třebas očím tělesným neviditelný, přebývá tentýž
Ježíš, který jako dítko v Betlemě plakal, který vedl
život skrytý v Nazaretě, který v Galilei a Judsku evan
gelium hlásal, který krví se potil na hoře Olivetské,
který zemřel na Kalvarii.

A jak mezi námi dlí? Toliko jako pokrm našich
duší? Nikoliv, neb vidím, že i po sv, přijímání je zde ve
svatostánku. On se v něm stal naším vězněm, vězněm
sice dobrovolným, vězněm z lásky, ale přece jenom
vězněm.

Pokud pak je pokrmem našich duší, jsme povinni
se jím sytiti. A jaká je povinnost naše k němu jako
k vězni? Nejiná, než navštěvovati ho. Vyžaduje toho
1.slušnost; 2.náš prospěch.

1. Slušnost. — Přísnou společenskou povin
ností je oplácení návštěv. A čím vznešenější osobnost
náš příbytek svou návštěvou poctí, tím větší je tato
povinnost. Nuže: V Písmě sv. stojí psáno, že domem
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Božím jsou nebesa, příbytkem pak lidským že je země.
A Bůh v osobě svého Syna ráčil sestoupiti s nebes a
přijíti na návštěvu k nám na tuto zemi. Na tom však
neměl dosti, Po třicet a více let dlel ve viditelném těle
zde mezi námi, chodil ve své vlasti s místa na místo,
vstupoval do příbytků lidských, zúčastňoval se obědů,
svateb... Nejsa však ani tím spokojen, chce ve své
neskonalé lásce osobně navštíviti celé člověčenstvo.
A co činí? Tvoří, ve své všemohoucnosti, svátost oltářní
a tak svoji návštěvu u něho dovršuje. Čí nemám prav
du? Projděte celý katolický svět: jděte do velkých
měst s nádhernými chrámy, do prostých vesniček s chu
dými kostelíčky, a všude najdete Ježíše ve svátosti.
Přesvědčíte se, že na víru naši obrácení obyvatelé nej
zazšího severu, nejzapadlejších ostrovů v oceánu se těší
z návštěvy Ježíšovy, právě jako se z ní těšíme my vě
řící v našich Čechách.

Než, je-li Ježíš tak horlivý v navštěvování nás, je
jasno, že opět přísnou povinností naší je navštěvovati
jeho. Vyžaduje toho slušnost, a on si toho přeje. Vzpo
meňte si jen, kterak, sotvaže přišel na svět, již o to pe
čoval, aby mu učiněná návštěva byla oplacena. Zrodil
se v Betlémě a poslal anděla zvěstovat svůj příchod
pastýřům, hvězdu mudrcům, aby ho přišli navštívit opět
oni. A právě tak si toho přeje i od nás. Ale činíme tak?
Kráčíme-li kolem obydlí přítele, vzpomeneme si na
něho a říkáme: zastavím se u něho, abych mu stiskl
ruku; kdežto kolem kostela kráčíme několikráte a ně
kolikráte za den a ani si nevzpomeneme navštívit pře
drahého Vězně v něm. Ach! drazí moji, je to žalostné,
ale pravdivé: naše kostely se neskvějí hojnou přítom
ností věřících. Všedního dne je na mši sv. přítomno ně
kolik stařenek a pak? Pak ty, ó můj Ježíši, tu zůstáváš
csamocen, sám po celý dlouhý den a noc. Lampička,
často na zhasnutí, vydává před tebou své třesavé svě
télko, a to je veškerý hold lidu, jenž by se měl ustavičně
kořiti před tvou velebností.

Je věru smutná a zahanbující ona opuštěnost, ve
které jsi, ó dobrý Ježíši, ponecháván v tak mnohých
kostelech! Je větší, žalostnější nad opuštěnost tvoji

— 9 —



v zahradě Gethsemanské. Věru, že se mí tak mnohdy
zdá, jako bych ze svatostánku slyšel vycházeti hlas,
opakující stesk tvůj na kříži: Lide můj, lide můj, proč
jsi mne opustil!

2. Když ne povinnost, nechť aspoň vámi pohne
prospěch, který z návštěvPána Ježíše budete míti.
Konáme totiž návštěvy z touhy po poučení, z touhy
po dosažení pomoci ve svých tísních a z lásky. A z týchž
důvodů máme navštěvovati 1 Ježíše.

a) Jsou lidé, kteří touží po vědě a spěchají jí na
býti u učenců. — Drazí moji, chceme ukojiti svou touhu
po vědění? Oh, navštěvujme Ježíše: On nám může po
věděti všecko, poučiti nás o všem, může rozptýliti kaž
dou naši nevědomost. V jednom římském klášteře žil
řeholní bratr, jménem Felix z Kantalice. Byl to člověk
úplně nevzdělaný, jenž ani čísti neuměl. Úkolem jeho
bylo choditi po ulicích městských a žebrati o chléb pro
klášterní spolubratry. Ale sv. Karel Borromejský, jeho
vrstevník, ho nazýval nejpřednějším z římských boho
slovců. A Felix tu prohlašoval, že veškerých svých vě
domostí o Bohu nabyl v dlouhých hodinách, ztrávených
před svatostánkem.

b) Navštěvujeme lékaře, aby nám předepsal lék
proti neduhům, které nás skličují. Máme však, ó drazí,
nemoci a neduhy také na duši, a naším lékařem tu je
Pán Ježíš. Navštěvujme ho, a on nám dá neomylný lék
proti našim bolestem, hojivý balsám na naše rány.

c) Navštěvujeme advokáta, abychom mu doporu
čili obranu svých ohrožených zájmů a práv. Ale, ó drazí,
máme také zájmy, jež jsou mnohem vyšší, než pozem
ské, zájmy věčné; a tu je Ježíš naším advokátem. Sv.
Pavel o něm výslovně praví, že tam nahoře jako obránce
je stále pohotově nás se zastávati (Žid. 7, 25). Navště
vujme ho tedy, vkládejme do jeho rukou, svěřujme jemu
svou obranu, poněvadž jinak nám hrozí odsouzení a
strašlivý trest.

d) Navštěvujeme přítele, abychom od něho došli
potěchy ve svých trudech. A kdo z nás nemá zapotřebí
potěchy? A od koho ji chceme očekávati? Snad od
světa? Oh, svět v našich bolestech s námi jedná, jako
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jednal s marnotratným synem: obrací se k nám zády.
Snad od přátel? Ach, přátelé!... Jsou jako svět: mů
žeme je míti ve štěstí, ale ne v neštěstí. Snad od ro
dičů? Oh, jak mnohdy mohou rodiče s námi pouze pla
kati, ale ne nás potěšiti, poněvadž mají zapotřebí útě
chy právě tak, jako my. Snad od matky? A kdybyjí
někdo neměl? ... A pak (není to pravda ?) třebas máme
v srdci jistá bolestná tajemství, která odkrýti bychom
se hanbili i před svou matkou. Ke komu tedy půjdeme
pro útěchu? Hle: k Ježíšovi. Ten při pohledu na náš
bol nám řekne slovo: nedovedu ho vysloviti, ba ani ne
znám toho slova, ale je takové, že ihned snese útěchu,
pokoj a mír do našich zkormoucených srdcí.

e) Ještě jednu návštěvu očekáváme od Pána Je
žíše: Až svět nás bude opouštěti a smrt se bude přibli
žovati k našemu lůžku, tenkráte budeme očekávati
druhou návštěvu jeho; a přejeme si jí, přejeme si jí
z hloubi srdce, poněvadž nás tehdy Ježíš ve svátosti
posilní v zápase našem smrtelném, poněvadž svou
vlastní rukou nám odevzdá průvodní list do blažené
věčnosti. Abychom si však této poslední návštěvy jeho
zasloužili, je třeba, abychom nyní navštěvovali my jej
zde v kostele, před jeho svatostánkem,

V poslední době panování císaře Napoleona II.
bylo lze viděti v katedrále města Orleansu, v kapli
nejsv. svátosti, vojína, který tam po dlouhou dobu stá
val vzpřímen a nehybný jako socha. Jeho velitel se
o tom dověděl a se ho tázal, proč tak činí a raději se
neprochází, jako ostatní vojíni, po městě. A tu slyšte
krásnou odpověď, která vyšla z úst, neb, lépe řečeno,
ze srdce onoho hodného jinocha: Pane kapitáne, každý
generál, každý maršálek, každý vladař má svou stráž;
já, pokud mohu, dělám stráž Králi králů, Vladaři vla
dařů, skrytému pod svátostnými způsobami ve svato
stánku.

O drahý Ježíši ve svátostil My ti dnes slibujeme,
že tě zde v chrámě budeme navštěvovati, činiti ti čest
nou stráž velmi často, poněvadž si to zasloužíš, a poně
vadž to bude k našemu velikému prospěchu!



XXV.

Před Výstavem vel. svátoslí.
Drazí mojil Vy víte, že v naší diecésí litom.... je

zaveden ustavičný Výstav nejsv. svátosti oltářní, Ve
lebná svátost je po celý den vystavena v kostele jed
nom, následujícího dne v kostele druhém a podobně
nepřetržitě dál, Tu pak vám oznamuji, že příští středu,
dne...., přijde na řadu opět kostel náš, á že budeme
míti Výstav zde. Abych horlivost vaší k tomuto význam
némudni povzbudil,promluvímdnes 1.oúčelutéto
pobožnosti; 2. jak se jí zúůčastniti; 3. a
jaký užitek přináší.

1. Účel, — Je vznešený: je jím napravovati tak
mnohé urážky, které se Ježíši Kristu ve vel. Svátosti
dějí. Který jazyk lidský by byl s to vypověděti všechny
potupy, jichž se Ježíši ve svátosti dostalo ode dne, kdy
sám sebe jako neskonalý poklad křesťanům daroval
a mezi námi pod způsobami chleba a vína dlíti stanovil,
až na naše doby? Žel, tyto potupy začaly při Poslední
večeři, kdy zrádný Jidáš, sotvaže vel. Svátost byla
ustanovena, se opovážil svatokrádežně přijímati pře
svaté Tělo a Krev svého božského Mistra. Sv. Cyprian
pak dosvědčuje, že za jeho doby mnozí byli tak "smělí,
že přistupovali ke stolu Páně, jsouce si vědomi těžkého
hříchu, ale že také za to od Boha potrestání byli děsný
mi tresty. A v dobách po sv. Cyprianu? Co tu bylo blu
dařů, kteří se opovážili popírati vel. Svátost a tupiti ji
sterým svatokrádežným způsobem! Co pak řící o potu
pách, učiněných Kristu ve svátosti za první veliké revo
luce francouzské? V oněch přesmutných dobách lidé
zavilí nenávistí proti katol. náboženství se zapomněli
tak dalece, že pažbami ručnic rozbíjeli svatostánky,
ciboria a monstrance z nich vyjímali, posvěcené hostie
z nich po zemi rozhazovali a posvátných nádob použí
vali k hanebným orgiím. »Zabte je, zabte je« řvala
rozzuřená luza pařížská proti kněžím katolickým, »zabte
ony podvodníky, kteří se odvážili klamati lid tvrzením,
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že v hostii přítomen je Bůh.« A vraždili sluhy Boží, kde
kterého jen dopadli.

Pokud se pak naší doby týče, co neúcty, co urážek
se páše i dnes proti této svátosti lásky! Či nečteme, žel!
až příliš často v novinách, že tu tam, tu opět jinde ne
známí pachatelé vztáhli svatokrádežnou ruku na svato
stánek a uloupili posvátné nádoby? Nestalo se tak
1 u nás? Nejsme nucení až dosud je z kostela každo
denně odnášeti?

Hle, drazí moji, potupy, kterými byla zahrnuta vel.
Svátost již od svého ustanovení. A napravovati tato
zneuctění, toť účelem jejího Výstavu.

2 Jakse zúčastniti? — Kladudáleotázku,
co činiti, aby pobožnost, kterou zde máme konati, byla
Pánu Ježíši ke cti a oslavě, vašim pakduším ke pro
spěchu? Doporoučím vám tu následující tří věci:.

a) V den Výstavu přijďte četně na mši sv. a při
stupte zbožně ke sv. přijímání. Vyplníte tak jeho vroucí
přání,které projevil,když děl: — S toužebností
žádal jsem tohoto beránkajísti s vámi
(Luk. 22, 15). Jak milé mu to bude, posuďte sami: Není
pro matku, které jeden nezdárný syn působí zármutek,
velikou útěchou, když druhý syn k ní tím vroucněji lne?
A nebude pro Krista, uprostřed nynější neúcty k němu,
velikou útěchou vaše láska, kterou mu projevíte sv.
přijímáním?

Při tom pak prospějete i sami sobě. Ve sv. přijí
mání se budete sytiti tělem Toho, jenž je bez hříchu,
čistý, třikráte svatý: tělem Toho, jenž shledal nepravost
1na andělech; tělem Toho, jenž je dárcem všeho dobra,
a který ve sv. přijímání chce zahrnoutí duše naše svými
drahocennými dary. Proto, rcete mi, může býti úkonu
světějšího a užitečnějšího nad sv. přijímání?

b) Kristus Pán příští středu bude dlíti na našem
oltáři jako Král na svém trůnu a bude přijímati hold
svých poddaných, vyslýchati jejich prosby. Proto během
dne hojně ho navštěvujte a nenechte ho ani na chvíli
osamotě, Bylo by to pro něho velikou urážkou! Proto,
jako před půldruhým rokem při minulém Výstavu, vy
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zývám i dnes zbožné duše mezi vámi, které by se aspoň
jednu hodinu chtěly modliti před Kristem ve svátosti,
aby se u mne ohlásily. Dohodneme se o hodině, kdy tak
učiní, by stále někdo klečel před oltářem. Ba nespokojte
se pouze jednou návštěvou, ale, pokud vám jen trochu
bude možno, navštivte ho během dne častěji. A navště
vujte ho s onou zbožnou touhou, se kterou šly zbožné
ženy v neděli po Velkém pátku časně z rána na Kalvarii
pomazat mrtvé tělo Kristovo.

c) Pří tom kla ňte se mu. — Je to Stvořitel nebe
i země, Pán všehomíra; je to Syn Boží, stavší se z lásky
k nám člověkem; jenž pro nás 33 let pracoval, pro nás
zemřel, ale slavně z mrtvých vstal, vstoupil na nebesa
a tam sedí na pravici Boha Otce všemohoucího. Celé
farní osadě naší volám: — Pojďte! Pojďte, mladí
1 staří, bohatí i chudí, spravedliví i hříšníci, pojďte
všichni k zářivémujeho trůnu a klanějme se a
padejme před ním (Ž. 94, 6), prohlašujíceho za
svého Boha a svrchovaného Pána. Následujte kající
Magdalenu, jež, klečíc u nohou Spasitelových, plakala,
vylévala před ním své zbožné city a rozplývala se
vroucí láskou.

3. Užitek. — A jaká odměna vás čeká za úctu,
kterou chováte k vel. svátosti, a které nový projev
učiníte zúčastněním se blízké naší pobožnosti způso
bem, jak jsem právě naznačil? Slyšte, drazí moji: Kristus
Pán vyslyší všechny vaše prosby, pokud budou k jeho
cti a ke spáse vašich duší. Až pak se na vás bude míti
vyplniti trpký výrok, který vyšel z úst Božích, že každý
ze synů Adamových zaplatí svou daň smrti, tu tento
dobrý Bůh, skrytý pod svátostnými způsobami, ob
zvláště hojně odmění předešlou vaši k němu úctu a
lásku. V odměnu za vaše návštěvy, které mu učiníte
nyní ve svatostánku, učiní opět on poslední svou lásky
plnou návštěvu vám. Při oné návštěvě vás potěší ve
vašich bolestech a posílí k zápasu smrtelnému. Sám
sebe vám dá darem a tím zároveň vám dá záruku věč
ného vašeho štěstí. Majíce v rukou, abych tak řekl,
doporučující listinu božského Syna k nebeskému jeho
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Otci, opustíte s důvěrou toto slzavé údolí. Vzlétnete
do oněch sídel slávy, které Bůh ve své neskonalé
dobrotě vám připravil od věčnosti.

XXVI.

Svátost pokání je ustanovena
od Ježíše Krista.

Jedenkráte ubíral se Kristus Pán do jednoho mě
stečka. Příchod jeho zpozorovalo deset mužů malo
mocných. Stáli zdaleka, jak to tehdejší zdravotnictví
nařizovalo, a vroucně ho prosili, aby uzdravil i je, jak
to učinil již tak mnohým jiným nemocným. A dobrý
Mistr, jenž nedovedl nikomu nic odepříti, je vyslyšel
tím způsobem, že je poslal ke kněžím. — Jděte,
ukažte se kněžím (Luk. 17, 14). Šli tak učiniti
a byli očištění všichni, — Drazí moji! Tento zázrak
byl předobrazem svátosti pokání, ve které křesťan
skrze katolické kněze bývá očištěn od malomocenství
hříchů.Studujmednes 1. od koho tato svátost
jest; 2. vyvraťmesi některénámitky protiní.

I. Od koho jest. — Je článkemvíry, že svá
tost pokání byla ustanovena od Ježíše Krista. Rovněž
pak je zcela jisto, máme-li dosáhnouti odpuštění hříchů
po křtu sv. spáchaných, že je naprosto nutno vyzpoví
dati se z nich zástupci Božímu zde na zemi, zřízenému
knězi. Kdo v božský původ sv. zpovědi nevěří, nechť
je ujištěn, že již není žádným katolickým křesťanem.
Abychom se o tom přesvědčili, zkoumejme některé
námitky proti této pravdě.

IL Námitky. — 1. Bůh sám může od
pouštěti hříchy: kněz je člověk jakovšichni ostatní

a) Že Bůh toliko sám může odpouštěti hříchy, ú
plně uznávám. Hřích je urážkou Boží a připravuje nás
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o jeho milost. Tuto milost pak nám navrátiti, otevříti
nám nebe a uchrániti nás pekla může toliko On sám.

Ale rovněž je pravda, že Bůh nám může hříchy
odpustiti takovým způsobem, který on ve své nejvyšší
moudrosti za dobrý uzná, A Bůh nám je odpouští, ano,
ale toliko s tou podmínkou, když se z nich vyznáme
jeho zástupci zde na zemi.— Jděte, ukažte se
kněžím. Mohl ovšem k tomu vyvoliti jiný prostře
dek, jinou cestu, Ale, když vyvolil sv. zpověď, je na
nás, abychom uposlechli, jí ke své spáse používali a
byli za ni vděční.

Ostatně je v tom veliká moudrost Boží, že vyvolil
právě tento způsob odpouštění hříchů: dal nám tak
mocný prostředek, abychom se před ním pokořili, činili
zadost za své poklesky a tak lehce do nich znova ne
upadli.

Konečně, kdyby Bůh dovolil, abychom se zpoví
dali toliko jemu, kdy bychom mohli býti zcela ujištění,
že se nám odpuštění skutečně dostalo? Nežili bychom
tu v ustavičné nejistotě, ve zcela oprávněné obavě a
úzkosti, zda naše lítost byla náležitá, naše kajícnost
dosti uspokojivá, a zda nám Bůh proto odpuštění hříchů
neodepřel? Kdežto naopak rozhřešení kněžské nás
ujišťuje zcela bezpečně, že se nám dostalo i odpuštění,
naplňuje nás ihned vnitřním pokojem a nevýslovným
blahem, jen když zpověď naše byla upřímná a lítost
aspoň nedokonalá.

b) Že pak kněz je jako všíchnií lidé
ostatní? Ano a ne. Ano, přiznávámúplně, i on je
člověkem křehkým a hříšným. Proto i on má zapotřebí
zpovědi a odpuštění. I kněží jsou povinni se zpovídati.
Že by však kněz byl pouze člověkem jako všichni
ostatní, popírám. Vizte otce: Jeť on člověk jako jeho
dítky; ale je něco víc než jeho dítky: máť nad nimí od
Boha zvláštní moc. Vizte světského soudce: i on je
člověk jako my, ale jeho soudní rozsudky platí, jako
by je pronesla hlava státu sama, A tak otec, soudce
atd. jsou lidé jako všichni ostatní, ale zároveň jsou ve
svém oboru a nad svými podřízenými něco více než
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ostatní. Podobně, a to mnohem vyšší měrou, tomu je
u kněze: Je sice člověk jako všichní ostatní, ale při
tom má zvláštní moc, jaké nemají jiní: moc ve jménu
Božím odpouštětí hříchy.

2. Dokažte, řekne mi tu někdo, že Bůhkněžím takovouto moc skutečně dal —
Dokazuje to zcela jasně veškeré ústní podání a i evan
gelium.Přijměte Ducha svatého, děl vzkří
šenýKristusapoštolům,kterým odpustíte hří
hy,odpouštějísejimakterým zadržíte,
zadrženy jsou (Jan 20, 23). Slova ta zcela jasně
dokazují, že Ježíš Kristus sv. zpověď ustanovil, Ze
slov těch poznáváme, že božský Spasitel svým apošto
lům dal moc nejen hříchy odpouštěti, ale i zadržovati,
t. j. neodpouštěti. Neměli tedy hříchy odpouštěti kaž
dému bez rozdílu, nýbrž jen tomu, kdo odpuštění za
sluhoval. Neměli jich dále odpouštěti neb zadržovati
dle rozmaru, osobní libovůle, nýbrž spravedlivě, Kris
tus Pán je učinil soudci a chtěl zajisté, aby byli soudci
spravedlivými.

A světský soudce? Má-li nad někým vynésti spra
vedlivý rozsudek, je mu předem jeho vinu neb nevinu
důkladně znáti, Podobně i zpovědník: Má-li spraved
livě, dle zásluhy, hříchy někomu odpustiti neb zadržeti,
potřebuje je předem znáti. Než od koho se jich dozví?
Je to možno pouze od toho, kdo je zná. A kdo zná
hříchy kajícníkovy? Jsou to pouze dva: Bůh vševě
doucí a hříšník sám. Bylo by tedy třeba, aby je zpo
vědníkovi zjevil buď Bůh nebo kajícník. Ale Kristus
Pán neslíbil žádnému apoštolu, žádnému zpovědníku,
že mu bude zjevovati cizí hříchy, on jich neučinil vše
vědoucími. A tak nezbývá než druhá možná cesta:
hříšník musí knězi, který je na místě Božím, z hříchů
se vyznati sám. To pochopí, to uznati musí každý, kdo
má zdravý rozum.

3. Zpověď vynalezli kněží: učinil
takpapežlInnocencIIL r 1215! —a)Úpl
ná nepravda! Dnes, kdy tato otázka je důkladně děje
pisně osvětlena, by již byl čas s takovými lživými dů
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vody ustati. Pravý dějepis nám dokazuje, že se křes
ťané zpovídali již od prvních dob Církve.

Potvrzuje to Písmo sv. ve Skutcích ap., kde stojí
psáno (19, 18), že mnozí z věřících přichá
zeli k apoštolům,vyznávajíce a vypravu
jíceskutky své. O sv. zpovědimluvísv, Jan, an
dí: Jestli vyznáváme hříchy své, Bůh
jest věrný a spravedlivý, aby odpustil
nám hříchy naše a očistil nás od všeli
ké nepravosti (1 Jan 1, 9).

Dokazují to římské katakomby, v nichž se ukrý
vali první křesťané před svými pronásledovateli. Nechť
nevěrci do nich sestoupí: vlastníma očima tam vedle
oltáře a blízko křtitelnice spatří sedadlo do skály vte
sané pro zpovědníka a klekátko, kde poklekali kajíc
níci, vyznávali své viny a dosahovali jich odpuštění,

Že svátostní zpověď v Církvi byla vždycky, toho
dalším důkazem je, že i nejstarší sekty, které hned
v prvních stoletích od Církve katol, se odštěpily, zpo
věď podnes mají. Důkazem toho jsou Řekové a Ruso
vé, kteří před r. 1215 od jednoty církevní se odloučili,
ale zpověď za ustanovení Ježíše Krista prohlašují,

Ne, křesťané se zpovídali již od prvních dob, ba
zpovídali se velice často. Čím více však během doby
víra jejich chladla, tím více také chladla jejich horli
vost v přijímání svátosti pokání. A tu r. 1215 na II..
koncilu lateránském papež Innocenc III. prohlásil: Vy
všichni, kteří se nezpovídáte častěji, jste povinni zpo
vídati se aspoň jednou za rok; jinak nebudete žádnými
křesťany a sami se z Církve vylučujete! Tak tomu
bylo. Chtíti tuto pravdu překroutiti a tvrditi, že papež
Innocenc zpověď teprve zavedl, může toliko učiniti
hrubá nevědomost neb zlomyslnost.

b) Ostatně, když vše dobře uvážíme, poznáme, že
zpověď vynalézti vůbec nebylo možno. Proč? — Při
zná kde kdo, že žalovati na sebe věci, ze kterých by
se člověk mnohdy nevyznal ani matce své, není nic
příjemného, ale že k tomu je třeba velikého sebeza
pření, pokoření, A proto by kněží, kdyby zpověď za
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vedli, sami se jí vymkli. Zatím však je známo, že zpo
vídati se jsou povinni i kněží, biskupové, papež...

Když se někdo nějakého podvodu dopouští, chce
z toho míti prospěch. Ale jaký prospěch mají kněží ze
slyšení sv. zpovědi? Posaditi se do zpovědnice, v ní
nepohodlně celé hodiny i za mrazu seděti; konati da
leké cesty i v největší nepohodě a v noci, kdy ostatní
klidně spí, k nemocným, nejednou i nakažlivě nemoc
ným... ne, kněží by byli proti sobě, kdyby zpověd
zaváděli. Kdo pováží, že za sv. Karla Bor. při morové
ráně v jediné Anglii 1845 kněží při zaopatřování ne
mocných se nakazilo a zemřelo, uzná, že slyšení sv. zpo
vědi pro kněze není věcí lehkou. Když ve středověku
za doby, kdy tak zvaná černá smrt tisíce a tisíce lidí
denně kosila, a v jediném řádu sv. Františka 30.000
kněží v Evropě od nemocných při slyšení sv. zpovědi se
nakazilo a zemřelo, tu se táži: Obětuje člověk zbyteč
ně, pouze pro ustanovení lidské, svůj život? Co tedy
nadchlo ony zpovědníky, že ochotně se vydávali v ne
bezpečenství života? Zajisté pouze přesvědčení, že
zpověď je zřízením božským.

Nestačilo by pak zpověď toliko vynalézti, ale bylo
by třeba ji také zavésti. A tu pravím, že by se svět
nikdy nepodvolil zřízení tak nepohodlnému, kdyby
bylo pouze od lidí!

Ne, vy všichni, kteří již ke sv. zpovědi nechodíte,
buďte upřímni: přiznejte, že tyto a podobné námitky
pronášíte proto, že se vám zpověď nelíbí, že se ne
chcete polepšiti, Ale tím na věcí ničeho nezměníte: zpo
věď je ustanovena od Boha samého!

Za války francouzsko-holandské ubíral se jeden
mladý vyšší francouzský důstojník na bojiště, Přišed
do města Cambrais, vyhledal tam stařičkého biskupa
Fénelona a mu děl:

— Monsignore! Za několik dní se utkám s nepří
telem. A tu cítím živou touhu vyznati se vám ze svých
poklesků. Dříve však bych rád slyšel z vašich úst dů
kazy, že zpověď pochází skutečně od Boha.

— Jsem vám k službám, odvětil vlídný prelát; ale
mám za to, že bude nejlépe, když se dáme nejkratší
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cestou: napřed se vyzpovídejte. Doufám, až tento po
svátný úkon vykonáte, že mne podávání dalších dů
kazů zprostíte.

— Ale to by nebyl správný postup, namítl nejistě
mladý muž. Mám-li se zpovídati, je předem třeba,
abych znal důvody, proč tak mám učiniti,

— Jenom důvěřujte v mé stáří a v mou zkuše
nost, domlouval mu zbožný arcibiskup. Vy tak získáte
dvě hodiny k práci pro vlast a já k práci pro Církev.

Nemoha odolati těmto vážným slovům, důstojník
poklekl. Mezi ním a svatým knězem se tu rozpředl
tajemný rozhovor, pří němž Bůh tvoří divy a marno
tratným synům otvírá bránu k návratu do domu otcov
ského. Když byla zpověď u konce, kajícník plakal,
a zpovědník, vina jej na svá prsa, se ho tázal:

— Nuže, mám vám ještě dokazovati božský pů
vod sv. zpovědi?

— Nikoliv, monsignore, odvětil mladý muž; já
božský půved její cítím, a to je mnohem lepší, než jej
chápati.

Drazí moji! Zvu vás všecky: přistupte jen zoožně
ke zpovědnici a pocítíte i vy sami na sobě, že sv. zpo
věď je od Boha.

XXVIL

Zpylování svědomí.
V Písmě sv. (Is. 38) čteme o králi Ezechiášovi, že

byl od Boha zázračně uzdraven ze své smrtelné ne
moci. Prorok Isaiáš pak ho ujistil, že Pán mu popřává
ještě patnáct let života. Ezechiáš v této milosti nevi
děl nic jiného, než nový důvod, aby se pokořil před
svým Stvořitelem: v hořkosti duše své si připomínal
všecky své myšlenky, všecka svá slova, všecky své
skutky. — Drazí moji! Rovněž tak máte činiti i vy,
když se chcete smířiti s Bohem a ve svátosti pokání
dosáhnouti odpuštění svých hříchů. Toto jití do sebe,
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tento přehled veškerého našeho chování se nazývá
zpytování svědomí. To pak si zaslouží veškeré naší
pozornosti, poněvadž na něm závisí úplnost a upřím
nost naší zpovědi, rozsah naší lítosti a opravdovost
našich rozhodnutí pro budoucnost. Všech svých
let vzpomenu v hořkosti duše své, čteme
u proroka Isaiáše (38, 15). Proniknuti jsouce city, vy
jádřenými v těchto slovech, rozjímejme dnes o zpyto
vání svědomí,a to 1. co jest; 2. za jakou do
bu je mámezpytovati; 3. jak si je usnadniti.

1. Co jest, — Zpytovati svědomí je vážně pře
mýšleti, kterých hříchů jsme se od jisté doby dopustili.
— a) Kdo praví, že hříchů nemá, dává najevo, že své
ho svědomí nezpytoval, neb ho zpytovati vůbec ne
dovede. A bohužel! Jsou dnes nejední, jak praví sv.
Vincenc Fer., kteří zpytují všechna tajemství přírodní,
vypočítávají dráhy hvězd a pohyby těles nebeských,
ale o sobě nikdy nepřemýšlejí a nevědí nic o tom, co
se děje v jejich nitru. A totéž rcete o těch, kteří mají
stále plnou hlavu myšlenek a starostí o obchod, zisk,
zábavu a rozkoše... Praví-li pak takovíto lidé o sobě,
že hříchů nemají, platí o nich slova Písma, že sami
sebe klamou,a pravdy v nichnení (1Jan
1, 8).

b) Jak tedy zpytovati svědomí? Vážně, tedy
as tak, jako kdybyste ztratili drahocennou perlu, Není
liž pravda, tu byste se bedlivě rozpomínali na všecky
cesty, kudy jste chodili, na místa, na kterých jste po
byli, na osoby, se kterými jste se zastavili, a hledali ji
všude? Nuže, čiňte totéž, abyste nalezli perlu milosti
Boží, kterou jste ztratili hříchem. Upamatovávejte se
na místa, kde jste prodlévali, na osoby, se kterými jste
se stýkali, na okolnosti života, ve kterých jste se na
lézali, na zaměstnání, která jste vykonávali. Zkrátka,
prozkoumávejte nejtajnější záhyby svého srdce, a do
pátráte se hříchů, jichž bude dosti a dosti. Abyste pak
při tom zachovali náležitý pořádek, projděte přikázání
Boží a církevní, sedmero hlavních hříchů a při tom se
tažte, zdali jste zhřešili myšlením a žádostí, slovy a skut
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ky, neb opomenutím dobrého, jež vykonati bylo vaší po
vinností, Dále se rozpomínejte, zdali jste se dopustili
hříchů cizích, a jak jste plnili povinnosti svého stavu.
— Při hříších těžkých je třeba zjistiti jejich počet, aby
chom jej ve zpovědnici mohli uvésti, Není-li to možno
učiniti přesně, má se tak státi aspoň přibližně, Když
pak ani to nikterak nemůžeme zjistiti, máme se roz
pomínati, zda jsme se toho hříchu dopouštěli denně,
kolikrát as za týden, za měsíc...

Konečně je nutno zpytovati svědomí ze zvláštních
okolností, které pravidelně hřích doprovázejí a jej činí
těžším, neb druh jeho proměňují. Takovými zvláštními
okolnostmi jsou na př. místo, kde hřích byl spáchán
(doma neb v kostele), osoby, se kterými byl spá
chán (ženatý neb svobodná),následky, které způ
sobil, jako na př. škodu na majetku, pohoršení, sváry
atd.

b) As tak čtvrt hodinky na to stačí, ale nestačíme
na to sami. Je k tomu třeba pomoci Boží, a o tu je
třeba předem prositi. My totiž velmi lehce zapomíná
me na zlé, jež jsme spáchali. Mimo to nám samým je
nesnadno poznati se dobře: známe chyby jiných, ale
ne své; »poznej sám sebe«, toho nám je třeba, A toho
dosáhneme jen za pomoci milosti Boží. Je tu tedy tře
ba povznésti se v duchu k vševědoucímu Bohu tak,
jako bychom stáli v jeho přítomnosti, a prositi Ducha
sv. za jehoosvícení.Vyjasní oči moje abych
snad neusnuldo smrti (Ž.12,4).

c) Konečně připomínám, že zpytování svědomí
před sv. zpovědí máme konati sami. — Král Nabu
chodonosor měl jednou v noci sen, který ho poděsil
tak, že ráno si na něj nemohl vzpomenouti. Vzpomínal,
vzpomínal, ale marně. [ rozkázal svolati všecky hadače
ze své říše a poručil jim, aby mu oznámili, jaký měl
sen, a jaký je jeho význam, Ti to ovšem učiniti nedo
vedli a již již měli býti utraceni, Ale tu Bůh osvítil pro
roka Daniela, že mu onen osudný sen oznámil a vy
ložil (Dan. 2, 1...). Tomuto králi Nabuchodonosoroví
jsou i dnes podobní mnozí lidé: příkleknou ke zpověd
nici, nejvýše odříkají zpovědní formuli: Já bídný hříš
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ník... a pak mlčí. Čekají, až kněz začne zpytovati
svědomí za ně... Ne, zpovědník je povinen pátrati po
poklescích svých vlastních, a ne lidí jiných. Není po
vinností jeho, aby ze sebe dělal nějakého věštce neb
hadače, a nemá k tomu ani moci. Ovšem může a má

vám při zpytování svědomí býti nápomocen, je-li tohotřeba.
2. Zajakou dobu, — Za tu dobu,která uply

nula od poslední dobře vykonané zpovědi až ke zpo
vědi, kterou se hotovíme vykonati. Proto, jestliže jsme
poslední zpověď následkem povrchního zpytování svě
domí, nedostatku opravdové lítosti, dobrého předse
vzetí, neb zúmyslného zatajení některého těžkého hří
chu vykonali špatně, bylo by třeba jíti stále zpět a
upomínati se na zpovědi a přijímání svatokrádežně
vykonané, až bychom přišli k té, kterou jsme vyko
nali podle vůle Ježíše Krista a svaté matky Církve.
Když má lékař operovati úd, stižený rakovinou, zasa
zuje nůž až tam, kde je úd zdravý; kdo staví dům, od
kopává zem tak hluboko, dokud nepřijde na pevný zá
klad. Podobně má činiti věřící, když se hotoví při
jmouti svátost pokání: má posunouti zpytování svědo
mí, lítost, opravdové předsevzetí a zpověď až tam,
odkud je třeba odstraniti nemoc, kterou v našem pří
padě jsou hříchy; má kopati a odklízeti tak hluboko,
až přijde na pevné základy, na kterých by vystavěl
budovu své věčné spásy.

3 Jak si je usnadniti. — Každodenním
zpytováním svědomí, každodenním skládáním počtu
ze všeho dobrého i zlého, co jsme během dne konali.
Dvojí cenný prospěch plyne z tohoto vpravdě křesťan
ského jednání: a) máme stále připravenou látku ke
zpovědi; b) pociťujeme stále živou touhu po smíření
se s Bohem a svém polepšení. To pak má za následek,
že hřích nikdy po dlouhou dobu se neusídlí v duši naší,
a že špatné návyky v něm nezapustí kořenů.

Takovému zpytování svědomí by se neměl vyhý
bati nikdo, kdo opravdově chce spasiti duší svou. Co
vidíme kolem sebe? Dům, který se nikdy neopravuje,
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stále více chátrá, až se rozpadá. Pole, které se neob
dělává, se brzo mění v poušť. Ze šatu, který se denně
nosí a nikdy nespraví, konečně bývá cár, Podobně
tomu je i s naší duší: Zlé náruživosti, pokušení světa,
úklady ďábelské nás usilují strhnouti do hříchu tak
mocně, že duše naše je ve stálém nebezpečenství věč
ného zatracení. Kdyby pak jí nepřišly na pomoc kaž
dodenní zpytování svědomí, upřímná lítost nad spá
chanými nepravostmi a opravdové předsevzetí se po
lepšiti, běda jí!

Jako dobrý obchodník každodenně se hledí pře
svědčiti, zda jeho obchod prospívá či nikoliv, podobně,
jak dí sv. Basil, i katol, křesťan, který chce prospívati
v dobrém, každého dne krátce sice, ale vážně má
zkoumati, jak prospívají jeho záležitosti duchovní.
Večer, tak dí onen světec dále, uchyl se do svého po
kojíku a taž se sám sebe: Urazil jsem dnes v něčem
svého Boha? ... vyplnil jsem všecky povinnosti svého
stavu?... neznelíbil jsem se v něčem svému bližnímu?

I staří filosofové, ač byli pohané a nebyli osvícení
světlem evangelia, uznávali důležitost každodenního
zpytování svědomí pro polepšení života. — Pytha
goras je předepsalsvým žákům. — Cicero o so
bě vypravuje, že každého večera se zkoumal z toho,
co během dne mluvil, slyšel a konal. — Senekao
sobě praví, že každého večera, vstoupiv do svého po
kojíku a zhasiv světlo, si připomínal vše, co během
dne konal; když pak nalezl něco, v čem pochybil, si
říkával: tentokráte ti to odpouštím, ale varuj se, aby
ses toho nedopustil znova., — Mezi křesťany každo
denní zpytování svědomí obrátilo i nejzatvrzelejší hříš
níky; vytvořilo největší světce; zaplavilo vyvolenými
nebe...

Drazí moji! Číňme tak i my, pamatujíce na slova
Písma:Kdybychom samisebe posuzovali,
nebyli bychom souzeni (1 Kor. 11,31).
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XXVIIL

Lítost.

Co je platno lovci,pátrajícímu na polích a v le
sích po zvěři, když se mu podaří zjistiti jí hojný počet,
ale pak nic nezastřelí a neukořistí? Podobně málo zá
leží na tom, když křesťan pilným zpytováním svědomí
pozná, že se dopustil mnohých hříchů, ale jich nezničí,
nepřivodí jejich smrt. A která zbraň má tak velikou
moc, aby to vykonala? Touto zbraní je lítost, která,
jako ostrý meč, probodává a usmrcuje hříchy, kterých
jsme se dopustili. Uvažujme dnes 1. co je lítost;
2. jak je nutna; 3. jaká má býti.

1. Co jest lítost, — Jest to bolest a oškli
vost duše nad hříchy spáchanými. Neběží tu tedy o
bolest tělesnou, jakou na př. máme při bolení zubů,
neb když se zraníme. Ne, k odpuštění hříchů je třeba
bolesti duše. A nestačí ani taková bolest duše, jakou
pociťujeme při ztrátě majetku, úmrtí osoby nám dra
hé... Naše duševní bolest má býti podobna té, jakou
měl Petr, jenž po zapření Krista Pána vyšel z nádvoří
domu Kaifášova ven a hořce plakal. Bolest, která
k odpuštění hříchů je nutna, spočívá v tom, abychom
vážně pochopili a pokorně uznali, že, spáchavše hřích,
jsme se dopustili velikého zla; že jsme jím urazili Boha,
svrchovaného svého Pána, nejlepšího svého Otce, že
jsme ztratili nebe a si zasloužili peklo.

Ale k tomu, abychom pochopili, že hřích je tak
velikým zlem, je nevyhnutelně zapotřebí pomoci mi
losti Boží. Co je těch, kteří nechápou zloby hříchu!
Nazývají jej maličkostí, křehkostí, slabostí, požadav
kem lidské přirozenosti, vůbec ničím, Ba zajdou snad
až tak daleko, že budou nazývati dobré zlem, zlé dob
rem! Prosme tedy Boha, aby nám dal pochopiti ve vší
podrobnosti velikost zla, jehož jsme se dopustili těž
kým hříchem.

2. Jest nutna. — a) Jako duše dodává život
tělu, které by bez ní bylo pouhou mrtvolou, tak lze
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lítost nazvati duší svátosti pokání, která by bez ní byla
věcí mrtvou a nestála za nic. Může se státi, že i bez
zpovědi lze od Boha dosáhnouti odpuštění hříchů, jak
tomu bylo před příchodem Krista Pána. Ale nikdy
není možno dojíti od Boha odpuštění bez lítosti. Proto,
nechceme-li z celého srdce oplakávati hříchy své na
zemi, bude nám 'za ně rozhodně pykati na věčnosti.
Otec, byť byl sebe lepší a laskavější, neodpustí své
mu provinilému synu, který ho urazil, leč když uzná
svou vinu, se pokoří a bude jí litovati, prositi za od
puštění a slíbí polepšení. Podobně ani Bůh, nejlepší ze
všech otců, nám, svým nevděčným synům, neodpustí
leč s podmínkou, když uznáme, že jsme ho svými
hříchy urazili a jich budeme litovati. — Jako není
možno křtíti bez vody, udělovati sv. biřmování bez
křižma, obětovati mši sv. bez chleba a vína, tak není
možno dosáhnouti odpuštění hříchů bez lítosti.

b) Bůh sám ujišťuje,že srdcem zkrouše
ným a pokorným nepohrdne (Ž.50, 19).On
bývá ihned pohnut k milosrdenství, když vidí ubohého
hříšníka, kterak se upřímně kaje, a uděluje mu od
puštění, byť hříchy jeho byly sebe větší a četnější.
Jest to zjevno z mnohých příkladů v Písmě sv. David
se dopustil dvou převelíikých provinění, cizoložství a
vraždy. Pán k němu posílá proroka Natana, aby mu
to vytkl. A co činí David? Pokořuje se, uznává svou
vinu a, maje srdce sklíčené hlubokou lítostí, volá:
Z hřešil jsem. Prorok pak na popud Boží ho ujiš
ťuje, že Bůh vzhledem k jeholítosti mu hříchy odpustil
— Hospodin promíjí hřích Tvůj (2 Král.
12, 13). — Prorok Jonáš na rozkaz Boží hlásá Nini
vitům, že pro své nepravosti brzo budou vyhlazení
s povrchu země, a město jejich že bude zničeno. A co
oni? Uleknuvše se této hrozby, se pokořují, oplakávají
své hříchy a činí upřímné pokání. Bůh pak, jsa tím
usmířen, jich ušetřuje a ve svém velikém milosrdenství
jim odpouští. — Magdalena je veřejná a pohoršlivá hříš
nice. Ale kajícně padá k nohám Ježíšovým a hořce
pláče. Pán pak čte v srdci jejím, poznává, že její slzy
jsou upřímné, a ihned jí uděluje odpuštění. — Jeden
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ze dvou lotrů, ukřižovaných na Kalvarii, pln jsa zkrou
šenosti, se doporoučí do milosrdenství Ježíše Krista.
On pak, vida, že zločinů svých z celého srdce lituje,
mu zaručuje, že ještě téhož dne s ním bude v nebi. —
Oh, veliká moc lítosti! Blaze nám, jestliže to oprav
dově pochopíme! Byť bychom byli největšími hříšníky
na světě, můžeme s plnou důvěrou očekávati odpuštění,

3. Jaká má býti. — Lítost, má-li býti hodna
tohoto jména, musí míti čtyři vlastnosti, které náš
katechismus uvádí následovně: vnitřní, nade
všecko, obecná, nadpřirozená.

a) Vnitřní, — t.j. má vycházeti ze srdce, po
něvadž Bůh se nespokojí pouhými slovy a nedá se
oklamati zevnějším tvářením, jak se to mnohdy po
daří u lidí. On o sobě prohlašuje, že hledí na srd
ce (1 Král. 16, 7). Jestliže si srdce opravdově hříchu
neoškliví, ho neoplakává, z něho se nekaje, nic nepo
máhají slova, slzy, zevnější projevy kajícnosti. — Ba
veliká bolest se vůbec navenek příliš neukazuje. Která
bolest byla větší, prudší nad tu, kterou byla pronik
nuta Maria Panna pod křížem? Ale v Písmě sv. o ní
nečteme, že by tam byla naříkala, vlasy si rvala...
Ono o ní dí pouhé jedno slovo: stála, čímž je na
značeno, že navenek svého bolu příliš neprojevovala,
ač právě tam hlavně se stala Královnou mučedníků.
Podobně nechť tomu je u nás: Když srdce a vůle to
byly, které nás od Boha odvrátily, nechť opět srdce
a vůle to jsou, které nás k němu pokorně a zkroušeně
přivedou.Obraťte se ke mně, dí Pán (Joel 2,
12), celým svým srdcem; roztrhnětene rou
cha svá, ale srdce svá.

b) Nade všecko. — Tato bolest má býti ta
ková, aby si nebylo možno představiti větší, Lze to
lehce pochopiti. Jestliže Bůh je dobro svrchované, pak
hřích, který Boha uráží, je svrchované zlo. Je-li pak
hřích svrchovaným zlem, pak lítost, že jsme se ho do
pustili, má převyšovati žal, který bychom pocítili, kdy
by nás potkalo jakékoli jiné zlo. — Čím dražší věc
ztratíme, tím větší nad tím pociťujeme bolest. A co je
dražšího, cennějšího nad Boha? A toho právě, jeho
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lásku a přátelství, ztrácíme hříchem, Kterak bychom
tedy nad tak velikou ztrátou neměli pociťovati bolest
svrchovanou? Proto učí Ježíš Kristus: Co prospě
je člověku, byť celý svět získal, život
věčný však ztratil (Mat.16,26)?

c) Obecná. — Má se vztahovati na všecky hří
chy těžké bez výjimky, poněvadž tu Bůh nepřipouští
žádného rozlišování, žádných výhrad. On chce srdce
naše celé a nespokojí se pouhou jeho částí. Pán Ježíš
dí:Nikdo nemůžedvěma pánům sloužiti
(Mat. 6, 24). Bůh nenávidí hříchy všechny, všechny při
bily Krista Pána na kříž, všechny si zaslouží trestu
věčného, proto jest třeba shladiti pokáním je všecky.
Pouze jediný těžký hřích, kterého bychom nelitovali,
stačí, aby nás učinil nepřáteli Božími a nehodnými od
puštění.

d) Nadpřirozená. — Nemá vyplývatiz po
hnutek čistě přirozených, pozemských, jakými by byly
časné škody, které hřích často mívá za následek, jako
na př. ztrátu cti, majetku, zdraví a pod. Ne, ona má vy
plývati z pohnutek, které nám vnuká víra, a které tedy
vysoko stojí nad obzory pozemskými. Máme hříchů
litovati pro převelikou potupu, pro svrchované bez
práví, které jsme jimi způsobili Bohu, nevděčně ho ura
zivše, proti němu se vzbouřivše. Máme jich litovati pro
převelikou škodu a děsnou zkázu, do které jsme uvrhli
duší svou, připravivše ji o milost Boží, učinivše ji před
mětem nepřátelství a nenávisti Boží. Mámejich litovati,
poněvadž jsme hříchem ztratili právo na nebe a zaslou
žilí si peklo, do kterého bychom rozhodně byli uvrženi,
kdybychom zemřeli i s pouze jediným smrtelným hří
chem na duší. Hle pohnutky, ze kterých má vyplývati
naše lítost, aby byla nadpřirozená.

Sv. František Sal. zpovídal jednoho dne člověka,
jenž se vyznával ze hříchů velice těžkých, ale nejevil
žádné lítosti; vypočítával je s takovou lhostejností, jako
kdyby vypravoval nějakou historku. Světec byl nad tím
sklíčen žalem. Kajícník to zpozoroval a se ho tázal, zda
mu něco je. Ne, odpovědělsv. František, alesvámi
je zle, Když pak kajícník s touže lhostejností ve zpo
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vědi pokračoval, nemohl se světec udržeti slz. Kajícník
se ho tázal znova, proč pláče. Pláči, odvětil světec,
poněvadž nepláčete vy! Tato slovapohnula
srdcem onoho hříšníka tak, že šel úplně do sebe. Sv.
biskup pak, vida jej, že hříchů svých upřímně želí, ho
radostně objal, předepsal mu prostředky k opravdovému
polepšení, jej rozhřešil a celého potěšeného propustil.

Drazí moji! Modleme se vroucně a vytrvale, aby
chom od Boha obdrželi velikou milost opravdové lítosti:
aby byla vnitřní, nade všecko, obecná, nadpřirozená,
tedy taková, jaké je třeba k odpuštění hříchů.

XXIX.

Pohnutky k lítosti.

Nemůžeme, aniž bychom byli mocně dojati, čísti
o hlubokélítosti, která krušila srdce krále Davida, když
těžce zhřešil. Naznačil nám ji ve svém žalmu (50, 5):
Nepravost svou já poznávám, a hřích
můjpředemnoujestvždycky. —Drazímoji!
Jestliže jsme snad měli neštěstí, že jsme následovali
onoho velikého krále v jeho proviněních, nezbývá nám
nic jiného, než vzíti si ho za vzor své kajícnosti. [ my
máme padnouti na kolena před Pánem, abychom od
jeho milosrdenství dosáhli odpuštění svých hříchů, Toto
odpuštění je nám zaručeno, budeme-li nad nimí míti
opravdovou lítost. Lítost po spáchaném hříchu je nej
větší milost, kterou nám může uděliti milosrdný Bůh.
Máme ho tedy o ni vroucně a vytrvale prositi. Ale při
tom, dle příkladu kajícího se Davida, máme se snažiti
v sobě vzbuditi opravdovou lítost, rozjímajíce o veli
kosti, ošklivosti a zlobě svých hříchů, používajíce k to
mu pohnutek, které nám předkládá víra. Tyto pohnutky
vyplývají1. z dobrotivosti Boží; 2. z jeho
svatosti; 3 zjeholásky knám; 4zjeho
spravedlnosti
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1. Z dobrotivosti Boží. — Božemůj,tak
mu rceme, jsem proniknut svrchovaným žalem nad tím,
že jsem tě urazil, poněvadž jsi neskonale dobrotivý.
Pochopíme kdy dobrotivost Boží k nám? On násstvořil
k svémuobrazua podobenství:Učiňmečlověka
k obrazu a podobě naší (Gen. 1, 26).On člo
věka vyvýšil nade všecky viditelné tvory a učinil ho
pánem nade vším, co zde na zemižije a dýchá... Není
to Bůh, jenž nám uchováváživot a bdí nad námis otcov
skou pečlivostí? Chovati vás budu jako dítko na svém
klíně— na klíně budete laskáni, prohlašuje
On skrze proroka Isaiáše (66, 12). A týž prorok na ji
ném místě (49, 15) dokládá: Kdyby i matka za
pomněla na svédítko, já přece nezapo
menu na vás. Oh, jak nesčetnými milostmia dobro
diními nám každodenně projevuje Bůh svou otcovskou
péči! A tohoto neskonale dobrého Boha my hříchem
urážíme, stíráme se své duše jeho obraz a činíme se
podobnými jeho úhlavním nepřátelům, ďáblům. Jedním
slovem, hřích nás strhuje do nejhanebnějšího ponížení:Člověk kdyžvectibyl nesrozuměl; při
rovnán jest zvěří nemoudré a učiněn
jest podoben jím (Ž. 48, 13).Není to od nás ne
vděk svrchovaný?

2. Zjehosvatosti — Bůh,samádobrotivost,
je rovněž neskonale svatý: a to jest druhý důvod k hlu
boké lítosti, kterou nás má naplniti vzpomínka na naši
věrolomnost. Andělé a vyvolení v nebesích prohlašují
svatostBoží:Svatý, svatý,svatý (Is.6,3).Církev
ji oslavujezde na zemi: Svaté jest a hrozné
jeho jméno (Ž. 110, 10). A hříšník tuto jeho svatost
snižuje, potupuje, ji ničí v duši své! Nepraví nám Bůh
v Písměsv.: Buďtež svatí, neboť já svatý
jsem (Lev. 11, 44)? Vše tedy by mělo býti svaté ve
vašich skutcích!... A vy jste nepoužívali schopností
své duše a smyslů svého těla než jen k množení svých
nepravostí! Jako hříšníci můžete obrátiti na sebe, co
děl prorok o Ježíši Kristu, posetém ranami po bolest
ném jeho bičování:Od paty do temene nic
nenízdravého na tobě (Is.1, 6). Jsouto vaše
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náruživosti, vaše nepravosti, vaše nezřízenosti, které,
jako neúprosní katané, vás posely ranami hříchů a ne
nechaly na vás ani stopy po svatosti, kterou vás přioděl
Bůh, když vás přijal za své dítky. Oh, jak tedy převelice
si máme ošklivěti hřích, pro který před Bohem, nejvýš
svatým, jsme dali přednost peklu!

3. Z lásky k němu. — Bože můj, říkáme ve
zpovědní formuli při vzbuzení lítosti, já svrchovaně že
lím, že jsem tě urazil, poněvadž jsí nejvyšší a lásky nej
hodnější dobro. Tento jediný důvod by měl postačiti,
aby vyvodil z našeho srdce nevyčerpatelný zdroj slz při
vzpomínce na náš mrzký a trestu hodný nevděk k tomu
Bohu, jehožto neskonalou lásku k nám hlásá celé evan
gelium. Ten, jehož jste urazili svými hříchy, je Ježíš,
přemilený Syn nejsvětější Panny,... onen Ježíš, který
přišel zvěstovat evangelium chudým, uzdravovat ne
mocné, těšit zarmoucené, křísit mrtvé; ...onen Ježíš
tak dobrý, tak soucitný, tak milosrdný k hříšníkům...
Vizte ho v Getsemanské zahradě, kterak tam v smrtel
ných úzkostech krví se potí... Následujte ho před
soudní stolice Kaifášovu, Pilátovu a Herodovu, dopro
vázejte ho na Kalvarii, na kterou se ubírá s křížem na
rameni. Slyšte ho tam, kterak před svým posledním vy
dechnutímvolá: Dokonáno jest (Jan 19, 30), vše
jest dokonáno pro spásu a vykoupení člověčenstvaí
Nebylo to pro shlazení vaších hříchů, že se narodil
v chudobě, že namáhavě pracoval, že zemřel v nevýslov
ných bolestech? ... Petr, zapomenuv se, zapřel svého
božského Mistra. Ale, byv dojat jeho milosrdným a sou
citnýmpohledem,šel do sebe aplakalhořce (Mat.
25, 75). Ústní podání pak dokládá, že svůj pád oplakával
po celý život, takže mu slzy vyryly hluboké brázdy na
lících... Nemáme i my důvod, abychom se káli právě
tak vroucně ze svých hříchů, jako tento apoštol?

4.Zjehospravedlnosti — Jestliženesko
nalá láska Pána našeho Ježíše Krista nestačí, aby nás
naplnila žalem nad našimi vinami, chvějme se aspoň
před neúprosnou spravedlností Boží, S Kalvarie, na níž
božský Spasitel svou krví a svým životem činí zadost
za naše hříchy, se přenesme v duchu do pekla. Proč
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v něm ony sžírající plameny nikdy neuhasnou?... proč
se onen temný a hluboký žalář nikdy neotevře? ... proč
ony tresty, ony nevýslovné muky nikdy neustanou?...
proč v něm zuřivost zlých duchů nikdy nebude ukro
cena?... proč onen nářek, ona zoufalost, ono skřípění
zubů, onen hlodající červ nikdy nepominou?... Vše to
je na potrestání hříchů. V pekle úpějí po staletí, pone
chániíjsouce věčnému zoufalství, Kain, Antiochus, Jidáš,
nemilosrdný bohatec z evangelia a všichni ti, kteří po
hrdali milcsrdenstvím Božím. A tam přijdeme i my, ne
smyjeme-li hříchů svých upřímnou lítostí, opravdovým
pokáním:Nebudete-lipokáníčiniti všichni
taktéž zahynete (Luk,13,5).

Ale, naopak, budeme-li se upřímně káti ze svých
hříchů, jaká radost a jaká neskonalá sláva je nám při
pravena v nebesích! V nebi jsou duše nevinné, které si
stále uchovaly milost posvěcující; ale v nebi je i veliký
počet hříšníků, kteří, nejednou i v poslední hodince
svého života, s lotrem na pravici Kristově si zasloužili
z božských úst jeho uslyšeti tato potěšitelná slova:
Dnes budeš se mnou v ráji (Luk.23, 43).—
Drazí moji, kéž opravdová lítost nad hříchy spáchanými
zajistí tuto milost 1 vám a přivede vás do věčné slávy
svatých kajícníků!

A jak velikou moc má takováto opravdová lítost,
vizte z následujícího příkladu:

Jednoho dne padl k nohám sv. Vincence Fer. po
věstný lupič a vrah, který za hořkého pláče jej vroucně
prosil, aby ho vyzpovídal. Světec, vida, že hříchů svých
opravdově želí, mu uložil pokání, které měl konati po
dobu sedmi let. Ale vrah prohlásil, že toto pokání vzhle
dem k jeho přetěžkým hříchům je malé, a prosil o větší.
Ale Světec učinil pravý opak: pro obzvláštní jeho
zkroušenost mu pokání zkrátil na pouhé tři dny přísné
ho postu. Onen zločinec se nad tím zarmoutil a jal se
plakati ještě usedavěji. Sv. Vincenc pak i toto pokání
odvolal a uložil mu, aby se pouze pomodlil třikrát
Otčenáš a Zdrávas. Ale co se stalo? Sotvaže
kajícník ono malé pokání vykonal, sevřela lítost nad
spáchanými hříchy srdce jeho tak, že padl mrtev k no
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hám zpovědníkovým. Následující noci Světec onoho
šťastného kajícníka viděl, kterak již požívá nebeské
blaženosti, obdržev pro svou velikou lítost nejenom od
puštění všech hříchů, ale i prominutí trestů očistcových.

Drazí mojil Této převeliké zkroušenosti jeho aspoň
poněkud podobné lítosti nad hříchy dosáhneme i my,
když budeme vroucně rozjímati o dobrotivosti Boží,
o jeho svatosti, o Kalvarii, pekle a nebi. A pak i naším
údělem bude blaženost věčná!

XXX.

Opravdové předsevzetí.
Jdiajižnehřeš (Jan8, 11)!Tatoslovapronesl

Pán náš Ježíš Kristus ženě, kterou rozhřešil od těžkého
hříchu, pro který měla býti ukamenována, Slovy těmi
je vyjádřeno pevné rozhodnutí, které má učiniti hříšník,
když ve svátosti pokání chce dosáhnouti odpuštění svých
provinění, Lítost nad spáchanými hříchy nemůže nikdy
býti upřímná a opravdová, není-li doprovázena pevným
rozhodnutím v budoucnosti se jich uvarovati. Je nutno,
abychom, když ne dříve, aspoň u zpovědnice se rozho
dli: »Bože můj, raději chci zemříti, než znovu těžkým
hříchem tě urazitil« Pouze tak nám bude možno usly
šeti slova: Hle, jsi zproštěn svých provinění, jsi očištěn
od svých nepravostí, Jdi a již nehřeš! Rozjímej
mednes1. o nutnosti opravdového před
sevzetí; 2 ovlastnostech, jaké míti má;
3. o prostředcích, jak v něm setrvati.

1. Jeho nutnost. — Stačíprostý rozum,aby
chom poznali, že hříšník nemůže míti ani opravdové
lítosti, ani očekávati odpuštění, neučiní-li upřímného
slibu a se nezaručí, že má pevnou vůli v budoucnosti
se uvarovati těch vin, od kterých žádá býti rozhřešen.
Odpustil by otec dítku, které se proti němu prohřešilo,
kdyby neslíbilo, že se svého provinění již nedopustí?
Odpustil by pán svému služebníku, když by viděl, že
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nemá vůle se polepšiti? Připustil by král pouhou změ
nu trestu odsouzenci, který by neslíbil, že začne nový
lepší život? Zajisté nikoliv, Kterak by tedy Bůh, jehož
milosrdenství i spravedlnost jsou neskonalé, mohl od
pustiti hříchy těm, kteří by nebyli rozhodnuti v bu
doucnosti ho již neurážeti? Duch sv. skrze ústa proroka
Ezechiela(18,31)dí:Odvrzteodsebevšecky
své věrolomnosti, jichž jste se dopusti
li, a učiňte sobě srdce nové. Učinitipak si
srdce nové znamená úplně změniti své smýšlení, žádosti
a celý život svůj. Projděte Písmosv.: najdete pouze jedi
ného mezi hříšníky, o kterých se nám uchovala zpráva,
že by se byl navrátil do milosti a přátelství Božího bez
opravdového rozhodnutí zříci se navždy hříchu, bez
upřímného předsevzetí polepšiti život svůj? O tom, kdo
by se o něco takového pokoušel, píše sv. Isidor: P o
směvač je a ne kajícník, Sv. Pavel pak dí:
Nemylte se, Bůh se nenechá posmívati,
neboťcokdobudesíti to budeižíti (Gal.
6, 7). Při nedostatku dobrého předsevzetí se posmíváte
shovívavosti a milosrdenství Božímu, vaše lítost nad
hříchy je pouze zdánlivá: budete žíti, co jste rozsévali,
a váš úděl na věčnosti bude osud pokrytců.

2.Vlastnosti —Mábýtia) pevné. Je před
sevzetí, o němž mluvíme, pouze jakýsi neurčitý slib,
povrchní touha konati dobré? Nikoliv, poněvadž tu nic
neukazuje na rozhodnou vůli raději zemříti, kdyby toho
bylo třeba, než dobrovolně upadnouti znovu do hříchu,
jak toho vyžaduje opravdová lítost. Máte-li pevné před
sevzetí Boha již neurážeti, nedáte se pohnouti ničím:
ani svůdnictvím světa a jeho rozkošemi, ani sebevětším
pokušením, ani jakýmikoliv obtížemi, které snad se vám
postavív cestu připrospívání v ctnosti, ani sebe přísněj
ším pokáním... Ne, vy zvoláte s Davidem:Přisáhl
jsem —a totaké splním —že šetřiti bu
duspravedlivých tvých řádů (Ž.118,106),
Hospodine.

b) Obecné t. j. má se vztahovati na varování
se každého hříchu smrtelného a plnění všech přikázání
Božích a církevních. Málo by prospělo nemocnému, že
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se uzdravil z devíti smrtelných nemocí, kdyby se ne
chránil desáté, která by ho rozhodně přivedla do hrobu.
Podobně nic by vám neprospělo, kdybyste se varovali
všech těžkých hříchů, pouze jednoho nikoliv. Ve IÍL.
stol. po Kristu žil v Římě mladý vojín, kapitán caesarovy
stráže, jménem Sebastián, Byl to světec, který pouhým
znamením sv. kříže často od Boha dosahoval uzdravení
nemocných. V té době byl v Římě místodržitelem Chro
matius, který se rozstonal nezhojitelnou nemocí. Zvěděv
o zvláštní moci Sebastianově, poslal k němu se vzka
zem, aby ho navštívil, A Sebastián šel s úmyslem získati
ho víře Kristově. Místodržitel byl pokřtěn a Sebastián
ho ujistil, že ho pouhým znamením kříže uzdraví, zničí-li
všecky modly, které má ve svém paláci. Chromatius slí
bil tak učiniti. Ale pak? Jednu jedinou, zlatou a krásně
pracovanou se nemohl odhodlati zničiti a proto ji uscho
val. Když Sebastián přišel a uslyšel, že všecky modly
jsou zničeny, učinil nad Chromatiem znamení sv. kříže,
ale ten, místo uzdravení, byl zachvácen tak prudkými
bolestmi, že až křičel. Sebastián mu tu děl: »Vy jste
mne oklamal; vy jste nezničil modly všecky! « — A
Chromatius sklonil hlavu a vyznal pravdu. Soška byla
přinesena, světec ji rozlámal- na kusy, rozdal je chudým,
pak nad nemocným učinil nové znamení kříže a ten byl
ihned uzdraven. — Podobně hříšník, který by se chtěl
polepšiti, ale při tom činil nějakou výjimku, ponechával
si nějakou modlu v srdci, by se ze svých hříchů ne
uzdravil nikdy.

c) Trvalé. — S královským Prorokem je třeba
Pánu zvolatiiNakloňují své srdce, abych
činil tvé rozkazy na věčné časy (Ž. 118,
112). Tedy ne na týden, na měsíc, na rok, ale na celý
život se máte rozhodnouti, že se odříkáte hříchu a bu
dete sloužili Bohu z celého srdce svého, z celé duše své
a ze vší síly své,

3 Prostředky k setrvání. —Jakýchpro
středků máme užívati, abychom si dobré předsevzetí
uchovali? a) Nejpřednějšímz nich je modlitba a
důvěra v Boha. Chtíti dobré a je skutečně konati je
milost, které se nám může dostati toliko od Otce naše
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ho, jenž je na nebesích. Bůh jest to, jenž působí ve vás
i chtění i konání (Filip. 2, 13), píše sv. Pavel.
Proste tedy o tuto milost a Bůh vám ji udělí. Ale na
vás jest, abyste s tou milostí spolupůsobili, abyste se
ustavičně vynasnažovali svým dobrým předsevzetím
zůstati věrnými. Statečně přemáhejte všecky překážky,
které jsou na závadu vašim dobrým úmyslům; v boji
proti nim se nedávejte odstrašiti žádnou obtíží. Usilujte,
aby o vás neplatila slova Písma: Chce a nechce
sečlověkullenivému (Přísl.13,4)!

b) Chcete ještě jeden mocný ochranný prostředek
proti nebezpečenství upadnouti znovu do hříchů a proti
zapomenutí na svá dobrá předsevzetí opravdově se po
lepšiti? Držte se rady, kterou vám dává Duch sv.
v knize Sirachově(7, 40): Ve všech svých
skutcích pamatuj na poslední věci své,
a na věky nezhřešíš! Ano, ve všechsvých
skutcích, ve všech okolnostech svého života, pamatujte
na smrt, soud, nebe, peklo, a neupadnete znovu do
těžkých hříchů. [yto důležité a vážné myšlenky budou
jako proudy chladné vody, vylité na plameny vašich
hříšných žádostí.

Krásný příklad stálosti v dobrém předsevzetí nám
dává mladý piemontský vojín, jenž při své zpovědi před
nastoupením vojenské služby před křížem slíbil, že chce
raději zemříti, než úplně vědomě zhřešiti. Svému roz
hodnutí dostál i v následujícím případě, který se mustal:
Za několik měsíců, co sloužil na vojně, pocítil živou
touhu spatřiti své rodiče. Stál právě na stráži u žaláře
a pokusil se o útěk. Za tím účelem seskočil se zdi,
kterou žalář byl obehnán, ale zlomil si při tom nohu.
Volá o pomoc... Přichází desátník a táže se ho, proč
se zdi skákal. Vojín odpovídá, že chtěl utéci domů.
Desátník, jat jsa soucitem k němu, mu radí, aby svůj
úmysl uprchnouti ze stráže zatajil, ale aby říkal, že
přišel k úrazu, když chtěl zabrániti útěku vězňů ze
žaláře; tak že bude vyznamenán a povýšen; udá-lí však
pravý důvod, že bude potrestán smrtí. Ale vojín si tu dí:
Smrt? ano, chci raději zemříti, než lháti. A děkuje de
sátníkovií za radu, kterou mu dává, ale zároveň prohla
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šuje, že se nezpronevěří slibu, který učinil pří sv. zpo
vědi. Desátník ho přemlouvá znova a poukazuje na
přísný trest, stanovený ve vojenském zákoníku na jeho
čin, Ale vojín nedává jiné odpovědi, než: Zemru, ale
lháti nebudu! — Přišel před vojenský soud, a tam,
vzhledem k polehčujícím okolnostem, mu byl vyměřen
trest poměrně dosti mírný. Podvolil se mu ochotně,
nalézaje velikou útěchu v myšlence, že se zalíbil Bohu,
když tak pevně stál v předsevzetí, které učinil ve sv.
zpovědi.

Drazí moji! Podobně buďte i vy neochvějní ve svých
dobrých rozhodnutích, věrní svým slibům, učiněným u
zpovědnice! Zasloužíte si tak jednoho dne uslyšeti z úst
Páně tato potěšitelnáslova:Dobře, služebníku
dobrý a věrný, vejdi v radost pána své
h o (Mat. 25, 21).

XXXL.

Blízké příležitostik hříchuse varovatí!...
Jeden jinoch se zbožného poustevníka tázal na

nejlepší prostředek, jak by se uvaroval hříchu a vy
trval ve službě Boží. Ten pak mu na tuto otázku od
pověděl: Poradím ti k tomu nejen jeden, ale docela tři
prostředky: prvním z nich je utíkati, druhým rovněž
utíkati, třetímopět utíkati: Utíkej utíkej, utí
k ej — před příležitostí ke zlému! — Drazí moji! Ne
učí nás každodenní zkušenost, že zlé příležitosti z pře
valné části jsou příčinou hříchů, kterých lidé se do
pouštějí? Naše ubohá lidská přirozenost je nakloněna
ke zlému tak, že mu velice lehce podléhá. Stačí ná
vštěva toho neb onoho místa, setkání se s tou neb onou
osobou, pohled na předmět, který by působil na naši
obrazotvornost, na naše srdce, na naši vůli aby nás
strhly do toho, co je zapověděno zákonem Božím. Když
projdete minulý život svůj, nejste nucení vyznati, že to
byla ta neb ona příležitost, při které vaše nevinnost po
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prvé utrpěla zkázu? když pak jste se nalézali v téže
příležitosti, že jste do téhož hříchu upadali znova a
znova, až se stal vaším návykem?

Promluvmesi dnes 1. co příležitost ke
hříchu jest; 2. proč se jí máme varova
ti;3. a jak jsouklamné výmluvy těch,kteříse
jich stříci nechtějí.

1.Co jest? — Katechismusnáš na to odpovídá:
»Blízkou příležitostí ke hříchu rozumíme osobu, spo
Ječnost, místo a vůbec vše, čím upadáme do velikého
nebezpečenství zhřešiti.« Je jí tedy styk s osobou, je
jížto rozhovory směřují proti náboženství a ctnosti;
jsou jí návštěvy podezřelých domů; jsou jí mravně zka
žení přátelé, špatné knihy, nestoudné obrazy, pohor
šlivá divadla apd.: toť jsou vesměs zlé příležitosti ke
hříchu, které jsou tím nebezpečnější pro toho, kdo se
v ně lehkomyslně vydává a je sláb.

Drazí moji! Co tedy je příležitostí ke hříchu pro
vás? Jinoši: Oni přátelé, se kterými se tak často stý
káte, a se kterými se oddáváte hříšným zábavám v ho
stincích a jiných podezřelých místnostech; ony spolky,
které přímo neb utajeně bojují proti Církvi a pod krás
nými hesly k sobě lákají dosud nezkaženou mládež,
tyť jsou pro vás blízkou příležitostí ke hříchu: před
těmi máte utíkati. — Dívky: ono večerní prodlévání
mimo domov, ony schůzky, ony tance bez svědomitého
mateřského dohledu, tyť jsou blízkou příležitostí ke
zkáze vaší nevinnosti: těch se vám je třeba zříci...
Vy pak čtenáři, mladí i staří, ať jste v tom neb onom
postavení, přiznejte podle pravdy: čím pro vás jsou
ony knihy mělké neb nemravné; ony noviny nepřátel
ské proti náboženství neb společenskému řádu: čím
jsou, ne-li příčinou zkázy pro vaši víru a vaše dobré
mravy? Je nutno nadobro je z rukou odhoditi! Je zá
kon, který vám ukládá tuto povinnost. Tento zákon je
krátce možno vyjádřiti těmito slovy: »Kdo je v blízké
a dobrovolné příležitosti ke hříchu, je povinen se jí
zříci; kdo se jí nezřekne, je nehoden a neschopen roz
hřešení!« Je ho nehoden, a žádný kněz, dbalý své po
vinnosti, mu nemůže uděliti rozhřešení; je ho nescho
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pen, a kdyby je snad klamem obdržel, takové rozhře
šení by bylo neplatné, a on by svých hříchů zproštěn
nebyl. Proč? Sv. Ignác z Loyoly to jednomu šlechtici,
svému dobrému známému, vysvětlil následujícím pří
kladem: Onen šlechtic se stále doporučoval do jeho
modliteb, aby již neupadal do hříchů nepočestnosti.
Světec se za něho modlil, ale on tonul stále ve své
nepravosti. Sv. Ignác poznal, že příčinou opětných pá
dů šlechticových je, že se nevaruje zlých příležitostí
ke hříchu. Proto jednoho dne, kdy tento opět se do
poručoval do jeho modliteb, ho požádal, aby mu po
mohl přenésti stůl, u něhož seděli, do druhé místnosti.
Šlechtic byl k tomu ochoten: uchopil stůl na jedné
straně a sv. Ignác na straně druhé. Šlechtic jej chtěl
nésti na označené místo, kdežto sv. Ignác jej táhl ve
směru právě opačném, takže se stůl nehýbal s místa.
Ale Otče, děl tu šlechtic, pokud potáhneme stůl každý
na jinou stranu, nedokážeme nic. Světec, který právě
na tato slova čekal, mu děl: Právě tak tomu je 1s ná
mi: pokud já se budu modliti k Bohu, aby tě tvé ne
pravosti zbavil, a pokud ty se budeš vydávati do hříš
ných příležitostí k nim, potáhneme každý na jinou stra
nu a nezmůžeme nic. Táhněme společně: já modlit
bami, ty útěkem před zlými příležitostmi, a tak se nám
náš úmysl zdaří!

2. Proč se jí máme varovati, — a) Prv
ním důvodem, abychom utíkali před příležitostmi ke
zlému, je, že jinak nemůžeme dosáhnouti odpuštění
svých hříchů. K jejich odpuštění je třeba míti upřímnou
vůli se polepšiti. Ale kterak bychom ji mohli míti, kdy
bychom se nezřekli toho, co nás bezprostředně do hří
chů strhuje? Nemocný, který se chce uzdraviti, se vy
stříhá příčin, které jeho nemoc zavinily. Nešťastník,
který se sřítil do propasti, nestaví se již na její okraj,
aby se potěšil pohledem do ní, Ten, kdo byl vytažen
z vody, v níž by se byl málem utopil, nevydává se již
v totéž nebezpečenství, A bude ten, kdo se nechce
popáliti, skrývati oheň ve svém klíně? bude kráčeti po
žhavémuhlí?Můžekdoskrýti oheňdo své
ho klína, aby mu neohořelo roucho? Či
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můžechoditinařeřavémuhlí aby si ne
popálil nohy (Přísl.6, 27)? Byli jste oloupení na
cestě lesem, a nebáli byste se osamoceni jím jíti znova?

b) Slyšte dále příkaz, který vám dává sám náš
Pán Ježíš Kristus, abyste se odhodlaně varovali každé
příležitostike hříchu:Pohoršuje-litěokotvé,
vylup je a vrz od sebe. Jestli ruka nebo
noha tě pohoršuje, utni ji a vrhnií od se

zahynul jeden úd tvůj než aby cceléttvé
tělo bylo uvrženo do pekla (Mat.5, 29).
Jak přísný a tvrdý je to rozkaz! Kristus Pán mohl při
kázati zavříti oko a spoutati tu ruku, která by nás lehce
mohla strhnouti do duchovní zkázy; ale on dí výslovně:
Vylup, odetní a vrhni daleko od sebe ty údy, které ti
jsou tak velice potřebné. Proto kdyby nám některá
osoba byla drahá jako oko, přece jsme povinní se od
ní odloučiti, je-li nám popudem ke hříchu. A kdyby nám
vystaviti se v nebezpečenství příležitosti ke hříchu bylo
tak potřebné jako ruka neb noha, přece se ho máme
bez váhání zříci. A proč? Protože záležitost naší věčné
spásy je tak důležita, že lépe jest ztratiti všecko, než
ztratiti duši.

3. Klamné výmluvy. — a) Chcetese uvaro
vati hříchu? Chcete spasiti duši svou? Pak utíkejte před
příležitostmi ke hříchu stůj co stůj! Nespoléhejte, že jste
se pevně rozhodlise polepšiti.Kdosedomnívá,
že stojí, hleď, abys nepadl, varujesv. Pavel
(1 Kor. 10, 12). Pamatujte na příklad Davidův,... Šalo
mounův,... sv. Petra!

b) Namítnete, že vás Bůh bude posilovati... Je
pravda, Bůh byl při Danielovi, když byl uvržen do jámy
za pokrm Ivům, a třech mládencích v peci ohnivé...
Ale kde a kdy on slíbil svou milost a pomoc oněm opo
vážlivcům, kteří příležitost ke hříchu přímo vyhledávají
a do ní se zavřenýma očima se vrhají?

c) Budete se odvolávati na svou dosavadní stálost
v dobrém? ... Co znamenitých osobností, mnohem zku
šenějších a světějších než vy, při jedné příležitosti ke
zlému ztratilo všechny zásluhy, kterých si vyzískaly
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během dlouhé řady let, ztrávených ve službě Boží! —
A božský, nejvýš moudrý Spasitel náš? Ten dává všem
příkaz: Bděte! A sv. Petr k tomu dokládá: nebdábel jakolevřvoucí obcházíhledaje,
kohoby pohltil (1Petr,5, 8).

Proto vy všichni, kteří se chcete opravdově na
vrátiti k Bohu a věrně mu sloužiti, pilně se varujte
všeho toho, co by mohlo býti příčinou vašeho duchov
ního pádu. Rozejděte se s nepravým přítelem, který
slovem a příkladem vás vedl na cestu zkázy. Straňte
se té osoby, která svou přítomností rozněcuje v srdcích
vašich oheň vášní! Utíkejte před takovými zábavamí,
které vám jsou příležitostí ke zkáze nevinnosti! Vy
sloužící, opusťte tu službu, v níž je ohrožena vaše ctnost!
Vy jinoši, přerušte ony známosti, které hrozí býti ka
menem úrazu pro vaši nevinnost! Vy dívky, zacpěte si
uši před řečmi pochlebníků, které by se mohly státi
jedem pro vaše duše! Vy, kteří jste hněviví a mstiví,
straňte se toho, co by ve vás mohlo buditi nenávist
proti jiným! A vy jiní varujte se vysedávání v hostincích,
karbanu, pomluv,nactiutrhání!... Pamatujte, když běží
Oovaši věčnou spásu, je třeba utíkati, i kdyby k tomu
bylo třebanemaléhosebezapření:Království ne
beské násilí trpí (Mat. 11, 12), a pouze sebe
zapíráním se staneme hodnými Ježíše Krista!

XXXIL

K čemu je zpověď?

Stane se, že někdo má drahocennou věc, ale nezná
ceny její a jí si neváží, Platí to 1 o nás katolících: Ježíš
Kristus svěřil nám ve sv. zpovědi převeliký poklad, a
zatím, co je mezi námi těch, kteří jí pohrdají a posměš
ně se táží: »K čemu je zpověď ?« a sami ihned dokládají:
»K ničemu!« Ale jak veliký je to klam! Ne, odpovídám:
Zpověď má veledůležitý význam 1. jak pro jedno
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tlivce, 2. tak pro celou společnost lid
skou.

1. Pro jednotlivce. — a) Zpověďje poža
davkem přirozenosti lidské. Člověk v sobě cítí neodo
latelnou potřebu, když nějaká strast na něho dolehne,
důvěrně se někomu se svým hořem sděliti. Tu hledáme
kolem sebe duši, která by s námi upřímně cítila. Ale
nenalézáme jí vždycky; ba čím více kdo trpí, tím ne
snadněji ji nalézá. A tu nezbývá, než své hoře tlumiti
v sobě, čímž se ještě více zveličuje. — Čí svěřiti se
komukoliv? Oh, s jakým nebezpečenstvím by to bylo
mnohdy spojeno! Jsou věci, které nepoví dcera ani své
matce, syn svému otci, manželka svému manželi, man
žel své manželce. — Obzvláště člověk, který se něčeho
zlého dopustil a provinění svého lituje, cítí v sobě na
léhavou potřebu zjeviti svůj hřích a dosáhnouti odpu
štění. Co zlosynů dobrovolně odhalilo svou špatnost a
se udalo světskému soudu! »Žaludek,« praví hrabě de
Maitre, »nemoha stráviti pokrmu, který pozřel,se kře
čovitě svírá a hledí jej vyvrhnouti ven. Podobnětomu
je se srdcem, do něhož se vetřel hřích, I ono trpí, se
svírá, dokud nenalezne ucha, které by je přátelsky vy
slechlo a hříchu zbavilo.

Jedna protestantská paní msgru Chevéreovi, když
byl biskupem v Bostonu, za náboženského rozhovoru
pravila: »Co se mi na katol. církvi obzvláště nelíbí, je
zpověď.« Za důvod této nelibosti uvedla, že zpověď
ukládá svěřiti se knězi s tím, co je v životě člověka nej
tajnějšího. Ale msgre Chevérus jí s laskavým úsměvem
odpověděl: »Ne, milá paní, vy nemáte proti zpovědi ta
kového odporu, jak se domníváte; vždyť vy se mi právě
nyní zpovídáte!l« »Jak to?«, tázala se užasle ona paní.
A msgre Chevérus jí děl: »Vy mi nyní vykládáte, co
máte na srdci, a chcete slyšeti mé mínění. A zpověď
není nic jiného, než sdělování knězi toho, co člověku
srdce tíží|«

K čemu tedy je zpověď? Je k tomu, aby vyho
vovala přirozenosti lidské, která si přeje sděliti jiným
to, co srdce kruší.
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DJLIUMI1VyYCItKy sSVeaom.-— noo vypoví
utrpení duše pobloudilé! Abyste si o něm učinili jakousi
představu, bylo by třeba líčiti vám Tartarus starých
národů se všemi jeho mukami, jimiž jej naplnila obrazo
tvornost básníků: bylo by třeba líčiti vám výčitky, hlo
dající v nitru lidském na způsob orla, vyžírajícího vnitř
nosti člověka; bylo by třeba porovnati je s furiemi,
které s metlami v ruce neustále ho pronásledují...
Chmurná trudnomyslnost a černá zoufalost provázejí
ustavičně toho, kdo se zpronevěřil ctnosti, a neušetří
nikoho. Není klidného dne pro hříšníka. Může se baviti,
veseliti, svědomí své ohlušovati, ale okoušeti blaha a
radosti opravdové, ne, to nikdy! Jakmile hříchem se
vzbouřil proti Bohu, vidí všude nepřátele, ustavičně se
chvěje, zmírá strachem... Kříž, kolem něhož mu je
jíti, kněz, kterého náhodou potká, hlas zvonu, svoláva
jící věřící do chrámu Páně, stačí, aby mu otrávil veške
rou radost. Rád by se zbyl dotěrných vzpomínek na svá
provinění, ale svědomí jeho bdí ustavičně. Obzvláště
v noci cho pronásleduje: spánek jeho je nepokojný, a
když se probudí, je to jen proto, aby nad svou hlavou
viděl zavěšený meč Damoklův. Přeháním? Jestliže
někdo z vás zhřešil, těžce zhřešil, zdaž nepociťoval i on
podobné muky ve svém svědomí? Oh, hřích je ostrý
trn, který probodává srdce a působí bolesti nevýslovné
tak dlouho, dokud ho nevytrhneme!

Jeden bohatý člověk se dopustil těžkého hříchu.
Když se z jeho omámení vzpamatoval, pocítil nad ním
stud tak veliký, že by byl ochoten raději jíti do pekla,
než ke zpovědi. Jedenkráte slyšel kazatele tvrditi, že
člověk dojde odpuštění, když se nevyzpovídá z těch
hříchů, na které si při dobrém zpytování svědomí ne
vzpomněl. Vynasnažoval se tedy všemožně, aby hřích
svůj pohřbil do propasti zapomenutí. Chodil ze zábavy
do zábavy, doufaje, že tak svůj kletý hřích ztratí
s mysli. Ale nadarmo... Vydal se na dlouhé cesty, ale
zbytečně... Pustil se do vědeckého studia, ale ani to
nepomohlo... Chopil se jiného prostředku: postil se,
kál se, dával hojné almužny ... Marnost, rána duše jeho
se tím jen více horšila. Ve své zoufalosti pojal děsný
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záměr: chtěl učiniti konec svému životu. Šel vykonat
svůj neblahý čin, když tu potkal známého kněze. Hovo
řili spolu a řízením Prozřetelnosti brzy přišli na zpo
věď. Kněz záhy vytušil, v jak smutném stavu se spo
lečník jeho nalézá, a jal se mu vypočítávati různé hří
chy. A tu, při vyslovení jednoho těžkého hříchu, zoufalý
boháč zvolal: T inění, jež
trápí!« Kněz pak mu ihned děl: »Poněvadž jste se z to
hotohříchu již vyzpovídal, řekněte mi ještě ostatní, a
bude dobře.« Nešťastník tak učinil, upřímně knězi
"otevřel srdce své a dosáhl rozhřešení. Při tom pocítil
takovou radost, že na ni nezapomněl nikdy a často
svému zpovědníku opakoval: »Otče, co úzkostí mne
zbavila zpověď! O zpovědi, co radosti a blaha působíš
člověku!«

Ejhle, k čemu je zpověď: působí mír mezi člově
kem a Bohem.

c)Chránípředhříchy. —Zpověďnejenduši
od jejích poskvrn očišťuje a ji zprošťuje tíže jejích pro
vinění, ale zároveň, pro budoucnost, je mocnou ochra
nou její nevinnosti. Představte si dva jinochy, kteří spo
lečně přistoupili k prvnímu sv. přijímání. Vstoupí do
světa, mají stejné zlé náklonnosti a jsou obklopeni týmiž
nebezpečenstvími. Jeden z nich se zpovědnici úplně
odcizí... Co s ním bude? Zlé náruživosti v něm brzy
nabudou převahy, a on se stane špatným členem spo
lečnosti lidské, Druhého naopak je možno postaviti za
vzor všech ctností. Proč? Poněvadž zůstal věrným sv.
zpovědi,

d Prospívátělesnému zdraví. —Hřích
neškodí toliko zdraví duše, ale i zdraví těla, Stačilo by
navštíviti nemocnici, otázati se nemocných na příčinu
jejich nemocí, a odpovědi jejich by potvrdily pravdivost
našich slov. Každý hlavní hřích má za následek řadu
nemocí, obzvláště nestřídmost a smilstvo. Tyto nepra
vosti strhují přemnohé předčasně do hrobu. Svědomití
lékaři neopomíjejí zkoumati i mravní příčiny nemocí,
které mají léčiti. A není tu svátost pokání, když je často
a hodně přijímána, mocným lékem proti všem nemocem
duše, majícím za následek nemoci těla?
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2. Pro společnost lidskou. — Zpověď
pro ni je bezpečnou zárukou

a) autority. Společnostlidská sestává z rodin,
a jaké jsou rodiny, takové jsou i státy. V rodině pak
zdrojem blaha, souladu, jejím pevným základem je auto
rita otce, zahrnovaného láskou, úctou manželky a dí
tek. A hle! U zpovědnice se otec učí znáti prostředky,
aby si svou autoritu udržel; matka své četné veledůle
žité povinnosti; děti své svatosvaté závazky k rodičům,
— Od rodiny pak přikročme ke společnosti lidské: Jak
neskonale by zpověď prospěla těm, kteří stojí v čele
států. Ona by jim mocně připomínala, že přední jejich
povinností je vládnouti dle přikázání Božích. Rovněž
pak je jisto, že 1 lid by se lépe poučil o svých právech
ve zpovědnici, než ze čtení všelijakých novin. Ti, kteří
nenávidí zpověď, dobře vědí proč...

b)spravedlnosti. — Ten,který ve zpověd
nici zasedá, má přísnou povinnost bdíti nad plněním
všech přikázání Božích a ke všem. I jinověrci jsou nu
ceni uznati, co ublížení na cti, co škod, učiněných na
majetku, bylo dle možnosti napraveno zásluhou sv. zpo
vědí! Ona nejen viny shlazuje, ale je i napravuje.

c) A kde konečně naleznou lepší ochranu dobré
mravy, než ve zpovědi? Skrze ni by byl učiněnkonec
zhoubnému vlivu špatných novin, znemravňujících knih,
pohoršlivých divadel, bezuzdnému přepychu, obžerství,
opilství, smilnosti, lenivosti, krádežím, loupežím, podvo
dům a vůbec všem těm nepravostem, na které tak
těžce stůně dnešní společnost lidská.

Obyvatelé města Norimberka v Německu byli za
Luthera stržení do protestantismu, který odstranil zpo
věď. A tu slyšte zajímavou věc, kterou nám o nich vy
pravuje učenec Dominik Soto. Dlel právě u dvora
Karla V., když se k císaři z Norimberka dostavila de
putace s prosbou, aby vydal nařízení, že všichni oby
vatelé jejich města jsou povinní choditi ke zpovědi, jak
tomu bylo před zavedením domnělé reformy. Za důvod
své prosby udávala, že od té doby, co zpověď byla od
straněna, počet nepravostí a zločinů vzrostl tak velice,
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že je třeba se obávati úplného rozvratu v tamním kraji.
Celý císařský dvůr, jak vypravuje týž učenec, se jejich
žádosti divil. Nechápal, když zavrhli svátost pokání,
ustanovenou od pravého Boha Ježíše Krista, kterak
mohou místo ní chtíti nějakou nahrážku, nařízenou od
císaře.

Drazí moji! [ v naší vlasti byla zpověď nejedněmi
lidmi buď úplně odhozena, neb aspoň uvedena v ne
vážnost. Ale co to má za následek? Že dobré mravy
u nás upadají a zločinnost stále více stoupá. Važme si
jí aspoň my, upřímní katolíci, a přispějeme tak k zá
chraně své vlasti, hlavně pak ke spáse svých nesmrtel
ných duší.

XXXIIL

Jaká má zpověďbýti?
Co nevděku, co zloby se skrývá v srdci lidském!

Není věci, byť by byla sebe vznešenější a spasitelnější,
aby se jí člověk neopovážil zneužíti. Je vám již známo,
jak veliké dobrodiní nám prokázal Ježíš Kristus usta
novením sv. svátostí: a přece, co je těch, kteří je, věci
svaté, znesvěcují! Mají býti lékem na jejich choroby
duchovní a oni z nich pro sebe činí zhoubný jed. Platí
to o svátostech všech, obzvláště pak o svátosti pokání.
Právě tato svátost, která od Ježíše Krista byla usta
novena, aby nám znova otvírala ztracené nebe, se pro
nejedny stává kamenem úrazu a příčinou jejich du
chovní záhuby. Proč? Protože znesvěcují obzvláště tu
její část, kterou je sv. zpověď. A jaká tedy má býti
našezpověď?1.Úplná; 2 upřímná; 3. krátká.

1. Úplná. — a) Máme na sebe pověděti hříchy
všecky. Běda tomu, kdo ve zpovědníci zatají byť i pou
ze jediný hřích smrtelný! Jako se neuzdraví nemocný,
který lékaři nevyjeví veškeru svou nemoc, tak rozhod
ně nedojde zdraví duchovního ani on. Ba nejen to: on
se dopouští převeliké bezbožnosti, obtěžuje své svě
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domí novým těžkým hříchem, svatokrádeží. Uznávám,
že je trudno, obtížno, žalovati na sebe své špatnosti,
Ale s pomocí milosti Boží se to zdaří, jen když sami
budeme chtíti. Dodejme si tedy mysli, pamatujme, že
lékaři, advokátovi, příteli svěříme všecko; svěřme se
tedy úplně i zpovědníkovi, jenž je lékařem, advokátem,
přítelem naším nejlepším, V několika minutách bude
bolestná operace se zdarem vykonána, Třebas po dlou
hé době opět okusíme nevýslovného pokoje a převeliké
radosti, kterou nám připraví dobře vykonaná zpověď.

b) Je třeba zpovídati se ze všech hříchů tě ž
kých. Z lehkých to nutno není, poněvadž je možno
se od nich očistiti i jinými prostředky, jakými na př.
jsou pozemské utrpení s oddaností do vůle Boží sná
šené, sv. přijímání, svátost posledního pomazání...
A kdybyste se z nich i neočistili před smrtí, smyjete je
se sebe v očistci. Je jisto, že pouze pro ně, byť by
jich bylo sebe více, do pekla nepřijdete. Radno však je
zpovídati se i z nich. Proč? Protože tak shladíte jistou
část časných trestů za hříchy; a poněvadž tak dojdetevětšíhokliduduševního,jelikožumnohýchhříchůs jis
totou nevíme, jsou-li to hříchy všední neb smrtelné,

c) Je třeba pověděti na sebe všechny hříchy těž
ké, na které se po náležitém zpytování svědomí u pa
matujeme. Jestliže i pak nešťastnou náhodou na
nějaký hřích zapomenete, buďte upokojení: zpověď je
dobrá, a Bůh vám hříchy odpustí, Povinností vaší tu
pouze bude, až se na ně upamatujete, vyznati se z nich
dodatečně.

d) Je konečně třeba udati i počet hříchů těž
kých a okolnosti, které velikost neb druh hříchů
proměňují, jak jsme se o tom zmínili v promluvě o
zpytování svědomí,

2. Upřímná. — Takovou jest, když na sebe
žalujeme právě tak, jak se před Bohem vinnými po
znáváme, aniž co zamlčujeme neb omlouváme,

a) Abychom se takto zpovídali, máme se chrániti
výrazů povšechných. Špatněse tedy zpovídá,
kdona př. pouze říká: »Hřešil jsem proti 3., 5. a 1.
přikázání Božímu«; neb kdo říká: »Nemiloval jsem
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Boha z celého srdce svého; mluvil jsem hříšné věci,
myslil jsem hříšně, jednal jsem hříšně apd.« Tím není
řečeno nic, a kdo takto se chce zpovídati, dává najevo,
že to se sv. zpovědí nemyslí upřímně, Proti každému
z přikázání Božích je možna dlouhá řada hříchů, a hříš
ně mysliti, hříšně jednati je možno sterým způsobem.
Ne, tu je nutno podrobně uvésti, v čem tyto hříchy
záležely,

b) Mámedále býti upřímnív odpovědechna
otázky zpovědníkovy. Buďte ujištění, že zpovědník
svých otázek neklade pro zábavu, ze zvědavosti, pro
ukrácení času. Teprve tehdy, když zpozoruje, že ne
dovedete zpytovati svého svědomí, neb že se nedove
dete vyjádřiti, klade své otázky. Činí tak proto, že má
zapotřebí poznati lépe stav vaší duše: původ a příčiny
vašich pádů a křehkostí... Jako lékaři je se dotazo
vati a podrobně prozkoumávati nemocného, dřív než
předepíše léky a nemoc hojí, podobně je třeba činiti
lékaři duší, zpovědníkoví. Odpovídejte mu tedy správ
ně. Mějte pozor na jeho otázky, abyste je dobře pocho
pili, neb kdo špatně rozumí, mnohem hůře odpovídá.
A dávejte pozor i na své odpovědi, aby byly přesné a
upřímné; běda, kdybyste zpovědníka klamali: oklamali
byste na konec sami sebe.

c) Konečně upřímně uznejte svou vinu a ne
omlouvejte se: Kdose ve zpovědiomlouvá,ied
ná tak pošetile, jako první rodiče v ráji, kteří se z pro
vinění svého vytáčeli a proto tím těžší pokání obdrželi.
Ne, jestliže jste zhřešili, přiznejte se k tomu pokorně
a upřímně, a kněz bude šťasten, že vám bude moci
dáti rozhřešení, |

3. Krátká. — V několika minutách může býti
zpověď hotova. Ušetří se tak času nejenom pro zpo
vědníka, ale i pro kajícníka, a obzvláště pro ty, kteří
u zpovědnice čekají, až dojde na ně. Je tedy třeba po
nechat stranou vše zbytečné: a zbytečným a nemíst
ným je vše to, co se netýká kajícníkova svědomí, Zpo
vídejte se tedy

a) z toho, co vaše svědomí tíží, ze hříchů. Mám
tu na mysli osoby, které si rády popovídají jinde, a při
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cházejí si popovídat i do zpovědnice, Nejedni kajícníci
mají ve zvyku vypravovati sáhodlouhou historii a na
konec na sebe požalují, že při tom byli poněkud ne
trpěliví. Z té netrpělivosti se mohli vyzpovídati i bez
oné historie, Mimo to se tak lehce mohou dopustiti
hříchů i při zpovědi samé: mohou toho neb onoho po
mlouvati, do hněvu proti němu upadnouti... Při tom
lehce mohcu zapomenouti na hříchy své, a to by ne
bylo jen tak lehce omluvitelno.

b) Je dále třeba zpovídati se ze hříchů svých,
a ne lidí jiných. Činí tak nejednou manželky, které se
zpovídají ne ze hříchů svých, ale ze hříchů svého man
žela. Jedna žena přišla ke zpovědi. Když se zpovídala,
obviňovala též svého muže z rozličných chyb. Zpověd
ník ji přerušil v řeči, řka: »Poslal snad vás sem váš
muž, abyste se zpovídala za něho?« Žena této výtky
nedbala, ale přednesla ještě jiné žaloby na svého muže.
A tu jí kněz uložil následující pokání: Na pokání za
hříchy své se pomodlete tři Otčenáše, na pokání za
hříchy svého muže tři růžence. Žena se divila, proč by
se měla modliti místo svého muže, A tu jí kněz odpo
věděl: »Protože jste se zpovídala z jeho hříchů. Příště
se zpovídejte pouze ze hříchů svých vlastních!« Po
dobně zpovídávají se dítky ze hříchů svých rodičů, ro
diče ze hříchů svých dítek. Ne, ve zpovědi nemáme
nikoho jiného obviňovati!

c) Konečně připomínám, že při zpovědí nemáme
míti žádného jiného účelu, než abychom dosáhli od
puštění hříchů. Činím tak proto, že nejedny z těch
osob, kleré o sobě říkají, že žijí život zbožný a doko
nalý, by chtěly, aby jim kněz při každé zpovědi konal
dlouhé nábožné výklady. Ale to není nikterak nutné.
Uzná-li kněz za potřebné dáti vám své naučení, slyšte
ho pozorně, Ale když vám dá pouhé rozhřešení a ne
připojí ani slova, mějte na tom dosti i vy. Je to zna
mením, že vám pro tentokrát nic jiného není třeba,

Několik dobrých přátel bavilo se společně v hos
tinci. Přišla řeč na to, kdy kdo z nich byl naposled
u zpovědi. Jeden z nich se chlubil, že u ní nebvl iiž
po mnoholet, Jeho soused mu na to děl: »Jistě se zpo
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vědí bojíšl« On však odvětil: »To není pravda. Šel bych
k ní hned, kdyby toho bylo třebal« A vsadil se o sou
dek vína, že zítra půjde ke zpovědi. Druhého dne zrána
se oni přátelé sešli v kostele, aby byli svědky, zde je
jich soudruh své slovo splní. Skutečně ke zpovědi šel.
Klekl u zpovědnice a pravil: »Důstojný otče, nepřichá
zím, abych se zpovídal, nýbrž pouze proto, abych vy
hrál sázku: soudek vína. Jak vidíte, tamto jsou moji
přátelé a hledí sem, zda skutečně, co je třeba k vy
hrání sázky, vykonám.« Kněz byl nad touto bezbož
ností celý zaražen, varoval ho, aby se svatým věcem
neposmíval a děl: »Nebojíte se, že vás Bůh potrestá?
Pamatujte, že nad námi jest spravedlivý Bůh!« Ale muž
ten odvětil: »I z toho já si nic nedělám!« Kněz ho upo
menul na smrt. Ale obdržel zase odpověď: »ZŽtoho já
si nic nedělám!« Konečně připomenul mu kněz peklo.
Ale on pravil i tu: »Ž toho já si nic nedělám!« Tu mu
kněz vážně řekl: »Vy tedy jste učinil vše, abyste sázku
vyhrál, Nyní učiním povinnost svou já. Rozumí se, že
vám rozhřešení dáti nemohu a nesmím, ale pokání vám
přece uložím. Po celý měsíc ráno i navečer si řeknete
následující slova: Jest na nebi spravedlivý Bůh, ale
z toho já si nic nedělám. Jedenkráte musím zemříti,
a já si z toho nic nedělám, Jest peklo, a já si z toho
nic nedělám.« — Hned po zpovědi nepravý kajícník
svým druhům vypravoval celou příhodu. Ti trvali na
tom, že musí vykonati také uložené pokání, a pak te
prve že sázku vyhraje. Slíbil, že tak učiní. Sotvaže
však činil pokání jeden týden, počalo se svědomí jeho
probouzeti; počal přemýšleti o Bohu, smrti a pekle.
Následek toho byl, že po čtrnácti dnech šel opět ke
zpovědi a zkroušeně se ze hříchů vyznal. Nároků na
výhru se zřekl. (Stalo se tak v chrámě Nanebevzetí
Panny Marie v Paříži.)

Drazí mojil Suďte: Jestliže již věrné vyplnění ve
zpovědnici uloženého pokání přivedlo nevěrci tak ve
liký užitek, jaký prospěch teprve budeme míti my,
jestliže celou svátost pokání budeme přiíjímatí hodně!
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XXXIV.

Stud ve zpovědnící.
Jedna žena přiklekla ke zpovědnici. Zpovědník,

jak vypravuje sv. Antonín, spatřil po jejím boku státi
ďábla. I tázal se ho: Co tu děláš? — Vracím jí to, co
jsem jí vzal, zněla odpověď. — Jak to? tázal se kněz
znova. — Když jsem ji chtěl svésti ke hříchu, odvětil
ďábel, vzal jsem jí stud, aby se ho beze všeho dopustila.
Nyní, kdy se z něho chce vyzpovídati, jí stud vracím,
aby svůj hřích zamlčela, — A věru, drazí moji! Jak
nejední přistupují ke zpovědnici, vyznávají se ze svých
hříchů, ale když přijdou k tomu hříchu, který obzvláště
tíží jejich svědomí, najednou jim stud sevře hrdlo, aby
ono provinění nemohlo ven, a oni odcházejí od zpověd
nice s novým hříchem, svatokrádeží. Studu ve zpověd
nicichcičelitidnesa ukáži 1. nalichéomluvysty
dícíchse kajícníků;2. na zhoubné následky
studuve zpovědnici;3. kterakjejpřemocí

1. Liché omluvy. — a) Kdybych se z 0
noho ošklivého hříchu vyzpovídal co
bysiomněkněz pomyslil? —Chcetevěděti,
co by si o vás pomyslil? Je tu možna dvojí věc: Buď je
zpovědník světcem nebo hříšníkem. Je-li hříšníkem,
tu vás polituje. Ježíš Kristus nedal nejvyšší moc svazo
vací a rozvazovací nevinnému apoštolu Janovi, ale hříš
nému Petrovi. Proč to? Právě proto, aby jako bývalý
hříšník mohl míti mnohem vřelejší soucit s hříšníky ji
nými. Kdo již nešťasten byl, dovede nejlépe politovati
toho, kdo nešťasten je.

Je-li naopak zpovědník mužem opravdově svatým,
není ještě nikdy ve stavu posvěcující milosti Boží utvr
zen tak, aby padnouti vůbec nemohl. Není andělem bez
těla: 1 on v scbě cítí křehkost lidskou, velikou sílu po
kušení. A proto vás dovede politovati i on. Mimo to
pak, i kdyby byl skutečným andělem, neměl by míti
radost nad tím, že kajícník se vyprošťuje ze svého ne
bchého hříšného stavu? Neřekl Ježíš Kristus, že větší
bude radost andělů v nebesích nad jedním hříšníkem
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pokání činícím, než nad devadesáti devíti spravedlivý
mi? — Co že si tedy o vás zpovědník pomyslí? Bude
vzdávati chválu Bohu a radovati se z vítězství, kterého
dobyla nad vámi milost Boží. Co si myslíme nyní o hříš
nících, jakými byli Magdalena, Augustin, Marketa Kor
tonská? Ctíme je jako svaté,

K sv. Bertrandu přišel ke zpovědi veliký hříšník,
Kdykoli nějaký těžký hřích jmenoval, pohlédl na tvář
svatého zpovědníka, co tomuříká. Ten však zůstal klid
ným. Ke konci svého vyznání hříšník dodal, že se do
pustil i nyní ve zpovědnicíi hříchu: že totiž o sv. Ber
trandu se domýšlel, když tak veliké hříchy zcela klidně
poslouchá, že se jich as dopustil i on. — I při těchto
slovech zůstal sv. zpovědník klidným a řekl: Milý synu!
Jsem ovšem veliký hříšník a snad je můj nevděk k Bohu
větší, než tvůj, ačkoli jsem se žádného z tvých hříchů
nedopustil. Ale slyšel jsem tvé hříchy proto tak klidně,
že jsem měl velikou radost z toho, že tvé upřímné vy
znání je jistou známkou tvé lítosti.

Pokud se pak mne týče, ujišťuji vás, drazí moji:
Když zasednu do zpovědnice a slyším zpověd, o které
jsem nucen se domýšleti, že přes mou snahu je neplatná,
věřte, že mi to působí velikou bolest. Kdežto naopak
kajícníka, který přede mnou upřímně otvírá srdce své,
si velice vážím.

b) Kdyby zpovědník mé ošklivé hří
chy uslyšel, od zpovědnice by mne ode
hnal Ajakbymitubylopředostatními?
— Jste úplně na omylu! Kněz ve zpovědnici zastupuje
Ježíše Krista a má přijímati hříšníky s právě takovou
láskou, s jakou je přijímal On. Kdo se nepamatuje, jak
dobrotivě Kristus Pán jednal se Samaritánkou, se sv.
Petrem a docela i s Jidášem? — Vy knězi ve zpověd
nici říkáte: duchovní otče! A on v ní skutečně má otcov
ské srdce, otcovskou lásku: on vás otcovsky napomene,
jen aby vás uvedl na cestu spásy. Ostatně nač šířit
řeč? Jděte a zkuste to!

Že by se kněz rozkřikl a vás od zpovědnice ode
hnal? Naprosto nemožná věc: bylo by to zrušení zpo
vědního tajemství, a toho se kněz nedopustí nikdy!
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c) Je toto tajemství skutečně tak
přísné? Právěobava, že by knězhříchynašemohlprozradititodálejest která
nám brání se z nich vyznati. — Nerozum!
Ústa jeho jsou uzavřena ne jedním, ale trojím pevným
zámkem: Jsou to: zákon přirozený, jenž zakazuje vyje
viti jakékoli svěřené tajemství; zákon božský, jenž dává
knězi moc hříchy slyšeti, ale ne je prozraditi; zákon
církevní, jenž je pln nejtěžších hrozeb a trestů proti
těm, kteří by se tohoto převelikého zločinu dopustili.
Kněz je povinen podstoupiti spíše tisíckráte smrt, než
by zjevil, byť i jen nepřímo, 1 jen zdaleka, hřích svého
kajícníka, Žádný biskup, žádný koncil, žádný papež ne
může zprostiti kněze tohoto závazku. A jisto také je,-že
žádný kněz ze zpovědi nikdy nic neprozradil: ani tehdy
ne, když přišel o rozum a byl nepříčetný. Je to tím, že
Bůh sám svou zvláštní pomocístojí při něm.

Ukazuji tu na naše dva české veliké mučedníky
zpovědního tajemství, sv. Jana Nep. a Jana Sarkandra.
A co jiných příkladů by bylo lze uvésti! Není tomu tak
dávno, co noviny přinesly zprávu 0 následující hrůzné
události: Jedna bohatá paní chtěla faráři Demolinovi
v Aix v jižní Francii na stavbu nemocnice odevzdatí
12.000 franků. Ale kostelník, jménem Kloser,ji na scho
dišti ve faře zavraždil a o peníze oloupil. Ihned pak se
faráři ze svého zločinu vyzpovídal a s penězi uprchl.
Podezření padlo na faráře: byl odsouzen na smrt, kte
rýžto trest mu byl cestou milosti proměněn vdoživotní
žalář. Byl by mohl snadno se očistiti kdyby porušil
zpovědní tajemství; ale ani slůvko, jež by obrátilo pode
zření na kostelníka, nevyšlo z jeho úst. Trpěl s ode
vzdaností do vůle Boží tak dlouho, až kostelník, do
hnán byv výčitkami svědomí, sám se udal soudu. —
A ce podobných případů třebas vůbec nevyšlo najevol

Ne, zpovědník bude tisíckráte mučedníkem, ale
zrádcem zpovědní pečeti nebude nikdy!

2. Znouúubnénásledky. — a) Množení
hříchů. Pověděli jsme si již, že tomu, kdo ve zpověd
nici těžký hřích zamlčí, se neodpustí hřích žádný, ale
že naopak se dopustí nového těžkého hříchu, svato
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krádeže. A on s touto svatokrádeží na duši a se všemi
ostatními svými hříchy obyčejně přistupuje ke stolu
Páně a dopouští se nové svatokrádeže, hříchu Jidášova,
hříchu nade všecko pomyšlení většího. A to opakuje
třebas znova a znova... Můj ty Bože, co tu hříchů,
děsných hříchů! í

b) Svatokrádežná zpověď, místo aby přinesla hříš
níku klid do duše,naplního tím většímnepokojem.
Utajené hříchy jako ostré trny budou bodati jeho srdce;
jako jedovaté zmije budou ustavičně bodati duši jeho
děsnými výčitkami svědomí. Bude míti peklo dvojí:
jedno zde na zemi, druhé na věčnosti.

c) a co teprve, až přijde soudný den! Tu, ó svato
Krádežníku, onen tvůj hřích, který jsi tak velice utajo
val, bude zjeven nejen před tvými rodiči a krajany, ale
před celým světem. Jestliže se ze spáchaného zla
upřímně nevyzpovídáš, vyplní se na tobě, co praví Pán:
Ukážikrálovstvím tvou hanbu (Nah.3,5).

3 Kterak přemoci stud? — a) Jděteke
svému zpovědníku a, nemáte-li odvahy pověděti mu
svůj hřích otevřeně, řekněte mu as takto: Otče, mám
na srdci něco z předešlého života, co mne velice tíží.
On již pochopí, o co as běží, a vytrhne vám trn ze srd
ce s takovou obezřelostí, že to takřka ani nebudete
pozorovati.

b) Či snad se stydíte před zpovědníkem, který vás
zná? Pak jděte k jinému, utecte se do ticha klášter
ního, poklekněte u zpovědnice kněze, kterému jste
úplně neznámi...

c) Pravíte, že jste již nejednou chtěli ze hříchu
svého se vyznati, ale že se vám tu hlas v hrdle dusí,
a že ze sebe nemůžete vypraviti ani slova, Budiž! Ale
není tu možno, abyste napsali hřích svůj na lístek a
odevzdali jej při zpovědi knězi? Co se vám zdá? Není
vám možno ani to, poněvadž je vám příliš bolno ote
vříti své nitro jinému?

d) Ale pak vzpomeňte, že zpověď ze spáchaných
vin je sice bolná, ale při tom čestná. Člověk následkem
své přirozenosti je podroben chybám a pokleskům. Je

— 140 —



to smutné, ale tím smutnější je, tím větší je jeho vina,
když se nechce polepšiti. Kdežto naopak opravdová
lítost, upřímné vyznání spáchaných vin ho povznáší a
vrací mu jeho důstojnost. Člověk se má styděti, když
chce hřešiti, ale nepotřebuje se hanbiti, když chce ze
hříchů svých povstati.

Jeden žák slavného mudrce Sokrata vešel do do

mu, který měl špatnou pověst. Když chtěl dům opustiti
a již stál ve dveřích, spatřil, že jeho učitel Sokrates jde
právě kolem. Ihned uskočil a se schoval za dveřmi, Ale
Sokrates ho zpozoroval a mu zvolal: »Pojď jen ven,
synu můj! Dům tento opouštěti není hanbou. Hanba jest
do něho jíti.«

Tato slova obracím k vám, drazí moji, a volám:
Vyznejte se upřímně a odhodlaně ze všech hříchů
svých. Stud, který při tom pocítíte, budiž vám popu
dem, abyste se jich nedopustili již nikdy!

XXXV.

Dostiučínění.

Když marnotratný syn z evangelia se rozhodl, že
se vrátí k otci svému, kterého tak velice zarmoutil a
urazil, kajícně si předsevzal, že mu řekne: Již ne
jsem hoden slouti synem tvým. Učiň
mnejako jednoho zesvých dělníků (Luk.
15, 19). Uznával, že za své provinění je hoden trestu.
Podobně 1 kajícník si zaslouží trest za hříchy, kterými
se provinil proti Otci svému nebeskému. A tento trest,
jemuž se říká dostiučinění nebo pokání, mu ve zpověd
nici ukládá kněz. Ukládá mu jej proto, aby za urážku,
kterou učinil Bohu, aspoň nějakou náhradu Mu dal;
aby vytrpěl časné tresty za hříchy; aby budoucně byl
opatrnější a již tak snadno nehřešil. Toto dostiučinění
je podstatnou součástí svátosti pokání, a my dnes viz
me 1. jak jest nutné; 2 v čem spočívá;
3. jak je máme vyplníti.
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1. Je nutné. — Potvrzujenám to a) rozum.
Ten totiž nám dí, že každá vina, každá nespravedlnost
nutně vyžadují napravení, shlazení zla, které jimi bylo
způsobeno. Dítko se proviní neposlušností proti svému
otci: kde kdo souhlasí, že si zaslouží trest. Dopustíte
se nespravedlnosti proti bližnímu, na příklad krádeže:
v očích každého soudu na světě, právě tak jako v očích
prostého zdravého rozumu, jste povinní k náhradě toho,
co jste odcizili. Dopustili jste se jiného bezpráví? Vaše
svědomí vám dí, že jste nehodní odpuštění, dokud ho
nenapravite...

b) Písmo sv. Starého zákona. Pán od
pustil vinu našim prarodičům, Adamoví a Evě, ale vy
hnal oba z ráje pozemského a podrobil je nemocem a
smrti; a tento trest Ipí až dosud na nás, jejich potom
cích. — Odpustil Pán Davidovi; ale potrestal ho úmrtím
syna, zrozeného z jeho hříchu (2 Král. 12). Maria, sestra
Mojžíšova, reptala proti svému bratru a Pán jí odpustil,
ale ihned byla pokryta odporným malomocenstvím
(Num. 12). Mojžíš a Aron zhřešili nedůvěrou a Pán od
pustil oběma; ale potrestal je tím, že zemřeli před pří
chodem do Země zaslíbené (Num. 20).

c) Písmo sv. Nového zákona. Pán náš,
ač za nás spravedlnosti Boží učinil úplně zadost, přece
nás dostiučinění za hříchy nezprostil. Skrze svého před
chůdce. sv. Jana Kř., skrze ústa svá, skrze apoštoly
své, neustává nás vyzývati ku pokání. On sám dí:
Přinášejte tedy ovoce pokání hodné
(Luk. 3, 8). A neřekl sv. Pavel výslovně: Vyplňujiínasvémtěleto,co zůstává zútrap Kri
stových (Kol.1,24)? Jinde pak děl: Trestámtělosvéapodrobujivslužebnost, abych
snad kázav jiným, sám nebyl zavržen
(1 Kor. 9, 27). Kterak tedy bychom neměli uznati nut
nost trestati se ze hříchů a jako spasitelný lék přijmouti
kající skutky, které duchovní lékař pokládá za vhodné
nám uložiti? Ostatně jsme třebas svými hříchy byli po
horšením pro jiné: je tedy slušno a sepravedlivo, aby

zpom jim opět svými dobrými skutky dávali dobrý příad...
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2. V čem spočívá ? — Abychomčinilihodné
ovoce pokání, k tomu je vhodný každý dobrý skutek,
když za tímto účelem byl vykonán. Poněvadž pak hlav
ními dobrýmiskutky jsou modlitba, půst a al
m užna, máme právě jimi činiti zadost za hříchy své.
A modlitbou tu rozumímenejen to, čemu v užším
smyslu modlitba říkáme, ale i zbožné slyšení mše sv.,
návštěvu kostelů, rozjímání o věcech duchovních, čtení
dobrých knih, slyšení kázání, přijímání sv. svátostí,
pobožnost Křížové cesty a steré jiné pobožné úkony. —
Půst je prostředek k dostiučinění za hříchy velice
mocný, Jestliže chabé zdraví neb namáhavá práce nám
v něm jsou na překážku, mámesi ukládati jiný půst.
Takovým postem je zdržování se některých zábav, ne
jen nebezpečných, jako na př. některých tanců a diva
del, ale i dovolených a nevinných. Je jím umrtvování
zvědavosti, která nás plní dychtivostí zvěděti věcí zby
tečné; máme umrtvovati své oči a je stříci pohledu na
věci, které by pro nás mohly býti blízkou příležitostí
ke hříchu; máme umrtvovati svůj jazyk, varujíce se řečí
nejen hříšných, ale 1zbytečných; máme umrtvovati svou
chut po vybraných jídlech a dobrých nápojích. Máme
umrtvovati svou marnivost v oděvu, zálibu v okázalo
sti, utíkati před zhebčilostí a pohodlím.— A Imužna.
— I ta je více méně, přiměřeně k poměrům, možna
všem. Bůh tak příliš nehledí na velikost daru, ale spíše
na dobré srdce a úmysl toho, kdo dává. Je mu milý
právě tak haléř chuďasův, jako skvělý dar boháčův, a
nežádá nikdy více, než co snesou naše síly. Pod jmé
nem almužna pak rozumíme i všecky skutky tělesného
a duchovního milosrdenství ku blahu bližního, počítaje
v toi veškeru pomoc trpícím duším v očistci. Jak tedy
široké pole tu máme k dostiučinění za své hříchy!

Vhodným prostředkem ku pokání nám budou i po
vinnosti našeho stavu, když je budeme přesně, bez ú
navy a reptání plniti, obětujíce Bohu těžkosti s nimi
spojené, Velmi dobrým pokáním je trpělivost v utrpe
ních, když je budeme ochotně snášeti z lásky k Ježíši
Kristu na shlazení našich vin, A oh, co křížků, co útrap,
co bolestí vidím v rodinách, u rodičů 1 dítek, u starců
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i jjmochů, u chudých i bohatých, u hříšníků 1spravedli
vých! Ale je zcela spravedlivo, abychom s Kristem na
kříž přibitým trpěli i my. Byl-li Ježíš Kristus korunován
trním, kterak bychom se my měli korunovati růžemi?
Život náš má býti zrcadlem, v němž by se zračil život
božskéhoVykupitelenašeho:aby život Ježíšův
zjevil se na smrtelném těle našem
(2 Kor. 4, 11)!

3 Jak je vyplniti? — Vracímse k svátost
nému pokání, které nám ukládá kněz, a tu pravím:

a) Máme je přijmouti. Pouze tehdy, což se
tak snadno nestane, kdyby mu bylo opravdově nemož
no neb velice obtížno je přijmouti, by mohl kajícník
pokorně žádati o jeho změnu, ovšem s uvedením důvo
dů pro to. Nesmíme přece chtíti, abychom uložené po
kání mohli vykonati ve spánku! Pokání má pro nás býti
něčím trestným, a tím bude, když nám nebude lahoditi.
Proto buďme poslušní!

b) Máme je vykonati co nejdříve, i když to
zpovědník přesně nestanovil. Býváť ono mnohdy ulo
ženo na zabránění opětnému pádu do hříchu. A kterak
by tohoto účelu mohlo býti dosaženo, kdybychom je
vykonali teprve tehdy, když jsme již do hříchu padli?
-—Když pak s vyplněním uloženého pokání odkládáme,
vydáváme se v nebezpečenství, že na ně zapomeneme
a ho nevykonáme vůbec.

c) Pokání je třebavykonatipřesně a zbožně.
Přesně, což znamená, že je máme, pokud se času a
okolností týče, vykonati tak, jak nám zpovědník přede
psal. Když by nám tedy na př. uložil, abychom slyšeli
mši sv. klečíce, neplatilo by, kdybychom ji slyšeli sedí
ce. — Vykonati pak pokání zbožně znamená, vykonatí
je v duchu opravdové kajícnosti, v touze učiniti úplně
zadost spravedlnosti Boží.

jícné skutky, na př. půst o chlebě a vodě, zdržování se
masa a vína, veřejné vyznání hříchů před celou farní
osadou a pod. Mnohé kajícné skutky netrvaly pouze
několik dní, nýbrž mnohdy několik měsíců, ba někdy
až do smrtí. Slyšte následující příklad:
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Za bouřlivého podzimního dne r. 1084 přišel ze
mdlený poutník v kajícném rouchu ku bráně benediktin
ského kláštera v Osoji v Korutanech. Zdál se býti ně
mým, neboť jen znameními dával najevo, že by se rád
stal mnichem. Opat Tencho přijal ho za klášterního
sluhu. A on po osm let zcela ochotně vykonával nej
nižší práce v klášteře. Když se těžce roznemohl a tušil,
že se blíží hodinka jeho smrti, učinil řeholníkům, lůžko
jeho obklopujícím, toto dojemné sdělení: »Jsem Bole
slav II., král polský. Za své vlády dopustil jsem se
mnoha ukrutností. Ba vlastní rukou jsem zavraždil u
oltáře biskupa v Krakově Stanislava, poněvadž mne
káral z mých chyb. Papež Řehoř VII mne proto vy
loučil z Církve. Vypravil jsem se do Říma a na zpá
teční cestě přišel jsem mezi vás a jako prostý sluha se
kál ze svých hříchů.« Na důkaz svého prohlášení uká
zal svůj královský pečetní prsten a brzy nato zemřel.
Podnes nalézá se v tamním chrámu Páně náhrobek
tohoto polského krále, na němž je latinský nápis: »Bole
slav, polský král, jenž zavraždil svatého Stanislava,
biskupa krakovského.«

Ža dnešních dob se obyčejně ukládá pokání zcela
lehké, které není v žádném poměru k trestům, kterých
jsme si svými hříchy zasloužili. Máme je tedy vykonati
s horlivou snahou, aby nám přispělo aspoň k ukrácení
časných trestů na onom světě.

XXXVL

Jak často se zpovídati?
L

Vidím vás, drazí moji, kterak, když ne častěji, ale
spoň jednou za rok, pravidelně zjara, se pouštíte do
zvláštní práce: důkladného čištění svého příbytku. Není
to práce právě příjemná, ale nutná, má-li se vám v něm
líbiti. — Podobně je třeba činiti s příbytkem duše naší,
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má-li v ní míti zalíbení Kristus Pán. I tu je třeba ale
spoň jednou za rok důkladně očistiti od prachu hříchů
ve svátosti pokání, Je to nutno k naší spáse. Proto pryč
se všemi odklady, pryč se vším studem! Je to sám
Duch sv., jenž nás k tomu vyzývá: Nestyď se vy
znatisvéhříchy (Sir.4, 31)!Církevsv, pak, tak
velice pamětlivá spásy a štěstí dítek svých, nám to pří
mo přikazuje:Alespoň jednou za rok zří

„zenému knězi se zpovídatií! Vysvětlemesi
dnes1.proč Církev toto přikázání sta
novila; 2 kdy je máme vyplniti; 3. tre
sty, kterými jeho přestoupení stíhá;
4. výstrahu, kterou nám jím dává.

1.Proč Církev toto přikázání sta
novila. — Jak jsme si již pověděli, zpovídali se
první křesťané velice často. Ale během doby počala
vira křesťanů chladnoutií, a s ní i jejich horlivost v při
jímání sv. svátostí. Došlo to tak daleko, že nezřídka
nechávali uplynouti celá léta, aniž by přiklekli ke zpo
vědnici. A tu Církev sv., věrná strážkyně ustanovení
Páně, stále pečlivá Matka o blaho dítek svých, aby du
chovní ospalosti jejich zabránila a zbožnost jejích oži
vila,vydalapřikázání:Alespoň jednou za rok
zřízenému knězí se zpovídatil! Učinilatak
r. 1215 za papeže Innocence III. na koncilu laterán
ském, kde stanovila: »Každý věřící obého pohlaví, jak
mile dospěje do rozumu, nechť se upřímně zpovídá ze
všech hříchů svých alespoň jednou za rok svému knězí
a vyplní, pokud na něm jest, pokání, které mu bude
uloženo.«

Popatřme na toto přikázání poněkud blíže:
a) Kdoje jímvázán?Každý věřící obého

pohlaví. V očích Církve tu není žádného rozdílu
mezi mužem a ženou, jinochem a dívkou, starcem a
stařenkou, pánem a chuďasem, knězem a laikem:
všichni mají této povinnosti dostáti!

b) Od kteréhověku? Když přijde do roz
umu. Je tedy povinno jíti ke sv. zpovědi již každé
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dítko, jakmile dovede rozeznávati mezi dobrem a zlem.
Pamatujte na to, ó křesťanští rodičové|

c) Jak se zpovídati?Zpovídej se upřímně
ze všech svých hříchů. Zpověď jakákoliv
tomuto přikázání zadost neučiní, K platnosti jejímu je
nutno, aby byla upřímná, úplná; aby byla provázena
srdečnou lítostí a opravdovým předsevzetím.

d) Jak často?Alespoň jednou za rok.
Ž toho vysvítá, že Církev si přeje, aby se křesťané ve
spásonosné koupeli svátosti pokání očišťovali mnohem
častěji.

e) Komu? Svému knězi. Tímto zřízenýmkně
zem je biskup pro svou diecési, řádně ustanovený farář
pro svou farní osadu. Nyní zpravidla mají věřící dovo
leno zpovídati se knězi kterémukoliv, jen když ke zpo
vídání je zplnomocněn. — Tohoto přikázání církevního
máme býti poslušní i tenkráte, kdybychom si byli vě
domi jen všedních hříchů. [ všední hřích je pro duší
zlem. Působí na ni asi tak, jako mráz na živou ratolest:
nezbavuje ji života, ale, hubějejí list, seslabuje její život
vnitřní.

2.Kdy, vkteré roční době, se zpoví
dati? — Církev tu nestanovila nic přesného. Ona
pouze nařídila, že v čas velikonoční máme přistupovati
ke stolu Páně. Poněvadž však svatému přijímání zpra
vidla má předcházeti zpověď, z toho samozřejmě plyne,
že v té době jsme zároveň povinní jíti ke sv. zpovědi.
Tato doba velikonočnítrvá od neděle květné až do
neděle bílé. Biskupové však pro jednotlivé farnosti
neb celou diecésií mohou trvání této doby prodloužiti.
U nás je prodlouženatak, že trvá od Popeleční
středy až do svátku nejsv.Trojice. Kdo v této
době ke sv. zpovědi jíti mohl, ale tak neučinil, dopustil
se těžkého hříchu. Takový liknavec má veliký dluh u
Boha, k jehožto zaplacení lhůta již prošla. Nechť jej
zaplatí co nejdříve! Proto upozorňuji: Jestliže někdo
z vás zanedbal vykonati svou velikonoční zpověď, nechť
nečeká na dobu velikonoční v roce příštím, ale vyzpo
vídá se ihned! Tu pak k ostatním hříchům, jimiž se cítí
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vinným, je povinen připojiti i ten, že v době velikonoční
sv. zpověď a sv. přijímání vykonati zanedbal.

3. Tresty. — Koncil lateránský, stanoviv při
kázání o každoroční zpovědí, doložil: »Kdo neuposlech
ne, pokud je živ, budiž vyloučen z Církve; a když ze
mře, budiž zbaven církevního pohřbu!« A Kristus Pán
děl:Kdo pak Církve neuposlechne, bu
diž tobě jako pohana publikán (Mat.18,
17)! A kdo ani jednou za rok nejde ke sv. zpovědí, od
pírá Církvi poslušnost. Proto je v očích Církve jako
pohan, a pohan do Církve nepatří.

Odejde-li duše z těla takového pohana, je zavrže
na na věky. Té neprospívají nic pohřební obřady a mod
litby Církve, ani mše sv., ani přímluvy svatých. Na
darmo se zpívají při pohřbu takového nešťastníka svaté
žalmy, nadarmo se zdvihá k nebi předrahá Krev Kri
stova, nadarmo lid u hrobu se modlí »Otče náš«; na
darmo se po pohřbu zpívá »Zdrávas Královno«: ani
mocná Královna nebes i země, Matka Boží, nemůže po
moci. Vše je marno. Co by mu prospěl církevní pohřeb?
Ale Církev sv., jako nejlepší Matka, jedná tu velice
shovívavě. Odpírá církevní pohřeb toliko tehdy, bylo-li
zanedbání sv. svátostí veřejně známo, a když farář
umírajícího marně upozorňoval na jeho povinnost. Farář
pak, má-li za to, že by někomu měl býti odepřen církev
ní pohřeb, sizpravidla vyžaduje rozhodnutí svého bisku
pa, a nemůže-lí se to pro krátkost času státi, raději
volí mírnější cestu. Ale jak zřídka kdy tomu, kdo až do
posledního vydechnutí sv. zpověď zanedbával, církevní
pohřeb prospěje!

4,Výstraha, kterou nám jím dává.—
Toto přikázání je pro vlažné katolíky upozorněním,
aby svého pokání neodkládali na léta, protože by jinak
v nekajícnosti lehce mohli zahynouti.

Otevřeme-li matriku zemřelých, která se na kaž
dém katol. farním úřadě svdomiítě píše, vidíme tam
též poznámku, jakým způsobem kdo zemřel. U někoho
jest poznamenáno, že skonal mrtvicí, ač třebas byl v
nejlepších letech; u jiného opět, že zemřel sešlostí vě
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kem, — Podobně hynou i duše lidské: jedna umírá na
mrtvici, t. j. bývá i z třebas mladého těla náhle vyrvána
a předvedena na soud Boží; druhá hyne »sešlostí«. Až
do dlouhého věku pozemského s pokáním stále a stále
odkládala, až se z mladého hříšníka stal hříšník starý,
nekající. Snad k němu i před smrtí byl povolán kněz,
ale on již, vinou své dlouholeté nekajícnosti, nebyl s to
v sobě vzbuditi k odpuštění hříchů potřebné lítosti, a
tak duše jeho bídně zahynula. Jaké neštěstí!

A právě tohoto neštěstí chce nás uchrániti Církev
svým přikázáním, abychom aspoň jednou za rok se
zpovídali: má pří něm na srdci, aby nás náhlá smrt ne
zachvátila beze vší přípravy, neb aby dlouholetou ne
kajícností se srdce naše nestalo pokání neschopným.

R. 1838 mladý italský obchodník se odebral za
cbchodem do Paříže. Vyřídil si své záležitosti a pak
v ní chtěl také něco »užíti«,Nadešla Bílá sobota,
a on, prostopášným životem celý jsa znaven, procházel
ulicemi města. Příšel ke chrámu Marie Panny Vítězné;
dveře jeho byly otevřeny... S úmyslem prohlédnouti
st jeho památky, vstoupil dovnitř. Spatřil tam kněze,
sedícího ve zpovědnici, a kolem ní zástup kajícníků. —
Cožpak se lidé v Paříži také zpovídají? si tu děl; a i ji
noši! — a měl pro ně útrpný posměch.

Přišel k hlavnímu oltáři, zasvěcenému Srdci Marie
Panny... Zapadající slunce ozařovalo jeho obraz svými
posledními zlatými paprsky... Patřil na něj, ale jeho
mysl zalétala k lidem, stojícím u zpovědnice. Při tom si
v duchu šeptal: »Byla doba, kdy jsem se zpovídal 1 já;
a věru, tehdy jsem byl mnohem šťastnější!« Pak vzpo
mínal na svůj dřívější život a hanbil se za něj. — Což,
kdybych se také vyzpovídal? si tu děl. Ale ihned se
této myšlenky zhrozil a chtěl vyjíti z kostela. Než jakási
tajemná a okouzlující síla mu v tom bránila; zdálo se
mu, že vychází z oltáře Marie Panny. Konečně tu mi
lost Boží nad ním zvítězila, a on si děl: »Co mne bude
státi, když se vyzpovídám? Nikdo mne tu neznál«
A přiklekl ke zpovědnici, co již po řadu let učiniti za
nedbal, vyznal se z celého svého hříšného života, a od
cházel od ní šťasten a blažen.
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Drazí moji! Je-li mezi námi někdo, kdo také již po
léta neokusil, jak milosrdný je Pán k duším opravdově
se kajícím, nechť tak učiní ihned! I on, jako jinoch,
o kterém jsem právě mluvil, zanechá svého života
bříšného a dá se na cestu k nebí.

XXXVI.

Jak často se zpovídatí ?
I

Minulou neděli na otázku »Jak často se zpoví
dati?«jsmesidaliprvníodpověď:Alespoňjednou
za rok zřízenému knězi se zpovídati.
Dnes pak chci jíti dále a dáti vám na ni odpověď dru
hou. A tu volám:

1. Nespokojte se pouze zpovědí velikonoční, ale
zpovídejte se častěji 1 během roku! Víte dobře, jak by
to vypadalo v domě, kde by se jen jednou za rok za
metalo. Nuže, podobně tomu je s duší. Jediná zpověď
za rok sice stačí, aby člověk zůstal údem Církve katol.,
ale nestačí nikterak, aby bylo dostatečně postaráno
o naši spásu. Tu budeme míti pojištěnu jen tenkráte,
budeme-li stále ve stavu posvěcující milosti Boží.
Udržeti se však ve stavu této milosti je pro toho, kdo
se zpovídá pouze jednou za rok, velmi těžko. Ale běda
nám, kdybychom měli zemříti se hříchem smrtelným na
svědomí! Co by nám tu prospělo, že jsme se zpovídali
v čas velikonoční, a že jsme byli ve stavu posvěcující
milosti Boží několik dní, neb docela několik měsíců?
Zatratili bychom se rovněž.

Nenamítejte mí tu: Církev sama prohlašuje, že
stačí zpovídati se pouze jednou za rok! Byla by to stará,
ale zároveň dětinská výmluva. Církev praví, že se
máte zpovídatí alespoň, nejméně jednou za rok,
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chcete-li zůstati jejími opravdovými údy. Při tom však,
jak již i ze slova alespoň plyne, doporoučí a na
bádá vás, abyste se zpovídali mnohem a mnohem
častěji. Činí tu pouze to, k čemu vás zavazuje opatrnost
a láska k sobě samým, nemáte-li se vydávati v ne
bezpečenství, že zemřete ve hříších svých a zahynete
na věky. |

2. Kdy tedy a kolikráte je záhodno se zpovídati? —
Řiďte se příkladem osob zbožných a rozvážných: zpo
vídejtese o hlavních svátcích běhemcírkev
ního roku. Nevymloúvejte se, že na to nemáte kdy. Kdo
má dobrou vůli, nalezne k tomu čas zcela lehce. Obě
tujte na to hodinku spánku, neb, lépe řečeno, ušetřte si
onu hodinku tím, že se vystříháte rozhovorů zbyteč
ných, zábav nebezpečných. Den sváteční je právě
k očištění a nasycení duše. — Neříkejte, že setrvati
o něco déle v kostele je ztracený čas: vyřkli byste bez
božnost. Není žádnou ztrátou času pečovati o duši,
právě naopak! Ba není to ani žádnou ztrátou času vzhle
dem k záležitostem vašim pozemským. Bůh vašemu
pozemskému počínání požehná a onu hodinku mu obě
tovanou štědře odmění.

3. Jak často se zpovídati? — Povím vám pravidlo
ještě jednoduššía lepší: zpovídejtese vždy aihned,
jakmile budete míti neštěstí, že upadnete do hříchu.
Nesetrvávejte v těžkém provinění: máte-li víru, nemů
žete tu míti pokoje v duši. A běda, kdyby vás v tako
vémto stavu překvapila nenadálá smrt!

Mimo to zajisté každý z vás vykoná více méně
dobrých skutků tím, že plníte povinnosti svého stavu a,
když ne všecky, aspoň některé povinnosti křesťanské.
A všecky tyto dobré skutky nejsou pranic záslužné pro
nebe, nekonáte-li jich ve stavu posvěcující milosti Boží.
Je to škoda nenahraditelná, na kterou se, žel! náležitě
nemyslí. Vymaňte se tedy rychle z neblahého, zhoub
ného a nebezpečného stavu hříchu! Co činíte v nemo
cech tělesných, čiňte rovněž v nemocech duchovních:
když vážně onemocníte, spěcháte k lékaři ihned a ne
odkládáte s tím až do velikonoc; ba ani ne, až nadejde
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některý hlavní svátek. Číňte rovněž tak s duší: ona
platí o něco více, než tělo!

4. Ba řeknu vám docela: zpovídejte se ještě
dříve, než upadnete do hříchu. Číňte tak, jakmile
zpozorujete, že chabnete a chladnete v dobrém, když
cítíte na sebe doléhati pokušení, zkrátka, když jste
v nebezpečenství upadnouti znova do hříchů. Zpověď
je nejenlékem uzdravujícím, ale i ochran
ný m : Při zpovědí dostane se vám rad a vhodných upo
zornění od vašeho otce duchovního; obnovíte a utvrdíte
svá dobrá předsevzetí... Bůh pak oběť, kterou mu
takovouto sv. zpovědí přinesete, neopomene odměnitií.
Jednáte přece rovněž tak, pokud se těla týče: Bojíte-li
se neštovic, dáváte se očkovati; zpozorujete-li na sobě
příznaky chřipky, horečky neb kterékoli jiné nemoci,
užíváte léků ochranných. Oč více máte býti takto
opatrní vzhledem k chorobám duchovním! Tohoto pro
středku používali nejední hříšníci, až se jim konečně
podařilo změniti se v anděly plné čistoty a svatosti.

5. Zpovídejte se rovněž 1 tehdy, když, Bohu díky!
máte zato, že duši vaší netíží žádný hřích
smrtelný. Slyšeli jste již, že je velice záhodno zpo
vídati se i ze hříchů všedních. Jsouť i ony urážkou Boží,
1 ony zohavují naši duši... Mimo to pak strhují nás
lehce do hříchů těžkých. Nehleďme tedy na ně jako namaličkosti.Jednejmeitutak,jakčinívámeu tělasvé
ho: neléčíme pouze svých nemocí smrtelných, ale i ne
moci lehké, obzvláště když hrozí zponenáhla oslabiti
naše tělesné ústrojí a zvrhnouti se v nemoc vleklou,
těžkou. Jsou sice 1 jiné prostředky, abychom se mohli
očistiti od hříchů všedních, ale prostředkem k tomu nej
snadnějším, nejbezpečnějším, nejúčinnějším je dobrá
zpověď. Jeť ona opravdovou koupelí, očišťující člověka
od veškeré duchovní poskvrny a nemoci. Popatřte tu
na svaté a všechny ty, již mají opravdovou touhu státi
se svatými: zpovídají se pravidelně za osm dní. Činí tak
ne snad proto, že by se dopouštěli hříchů těžkých, ale
toliko z toho důvodu, že vědí, že i hřích všední je veli
kým zlem, a že se chtějí uvarovati i těch. Podivujte se
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jim, ale zároveň následujte jejich příkladu, jestliže
můžete!

K tomu pak podotýkám: Je možno zpovídati se
opětovně ze hříchů kdysi spáchaných, ze kterých jsme
se již zpovídali, a dosahovati znova a znova od nich
rozhřešení,Lkal-líDavid:Hříchmůjpředemnou
je vždycky (Ž.50, 5), a prosil-liBoha: Úplně ob
myj mne od mé nepravosti (Ž. 50, 4), proč
bychom tak neměli činiti i my? Jednejte tu tedy takto:
Zpovídejte se ze hříchů lehkých, když smrtelných ne
máte, ale připojte k nim a žalujte na sebe znova některý
hřích těžký z předešlého života, ze kterého jste se již
zpovídali. Vzbudíte tak snadně náležitou lítost nad hří
chy, která k dobré zpovědi je tak velice nutna.

Jeden misionář, jak vypravuje biskup Noel, kázal
o odkládání s obrácením, A tu promluvil k posluchačům
svým následovně: Když jsem se k vám ubíral, drazí
přátelé, hlásat slovo Boží, byl jsem svědkem velice
smutného případu. Viděl jsem jedncho jinocha, an jel
tryskem po náměstí, sedě na voze. Najednou se vůz
zvrátil a nešťastného jinocha na celém těle pohmoždil
tak, že sotva zůstal živ. Lidé se kolem něho skupili,
spěli mu na pomoc, litovali ho a chtěli zavolati lékaře.
Ale jinoch, uslyšev to, zvolal: »Poradím se s lékařem,
ale až o velikonocích.« Dovedete si představiti, kterak
diváci nad jeho slovy žasli: měli za to, že mají před
sebou člověka na mysli pomateného. — Budete se di
viti, drazí moji, tak kazatel pokračoval, když vám
řeknu, že takto na mysli pomateníjste vy sami? Upadli
jste do těžkých hříchů; duše vaše, nejdražší část vaší
bytosti, je netoliko zraněna, ale mrtva. Mluvím vám
o lékaři všemohoucím, ne ze své moci, ale z moci Boží,
o lékaři, jenž může vzkřísiti duše vaše, ale vy stále
říkáte: »Dobře, ale až o velikonocích. Až o veliko
nocích půjdeme k onomu slavnému lékařil«

Toto přirovnání u posluchačů vyvolalo tak mocný
dojem, že přemnozíz nich přijali sv, svátosti.

Kéž drazí moji, nadchne i vás, abyste tak činili i vy
hodně často!
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XXXVIIL

Životní zpověď.
Drazí moji! Dnes, na konec svých promluv o svá

tosti pokání, chci k vám promluviti o zpovědi životní
neb generální. Je to vyznání hříchů, kterých se člověk
buď za celý život, neb aspoň za delší čas života do
pustil, a ze kterých se zpravidla již zpovídal. Činíme při
ní opět něco podobného, co s obydlím: Obydlí se za
metá a čistí několikráte za týden; po delší pak době
se dává znova do úplného pořádku: stěny se bílí,
podlahy se opravují a pod. Rovněž tak očišťujeme duši
častěji v životě sv. zpovědí, ale po delších dobách ji
dokonale očišťujeme zpovědí životní. Popatřme na tuto
zpověďa vízme1.komu ješkodliva; 2 komu
je prospěšna; 3. komu je nutna.

1.Komu je škodliva ? — Těmduším,které
trpí duchovní nemocí, zvanou vrtochy. Příznaky tako
véto nemoci jsou takřka ustavičný nepokoj, nejistota
o stavu vlastního svědomí, a to nejen, pokud se týká
přítomnosti, ale 1 minulosti. Duše takto nemocná stále
u sebe vidí hříchy tam, kde jich vůbec není. Ona své
minulé zpovědi pokládá za neplatné a svatokrádežné.
Tone v úzkostech, že při nich neměla náležité lítosti a
opravdového předsevzetí, že nedokonale zpytovala
svědomí a neúplně se zpovídala...

Co by takovýmto lidem životní zpověď prospěla?
Jakou útěchu by jim přinesla? Zůstali by stále znepo
kojeni, a jejich svědomí by bylo stále rozrušeno. Podo
bají se ptáku, který má své nožky pomazené lepem:
pokouší se létati — a pomazává si křídla; chce-li si
pomoci zobákem, slepuje se mu 1 ten. Vrtoch je jako
malé zrnko písku, které se dostane do oka: bolí vás
to... Abyste mu polehěčili,třete je... Ale bolest se
zdvojnásobňuje, a následky toho mohou býti velice
smutné,

Je pravda, i někteří svatí z dopuštění Božího trpěli
takovouto nemocí, Nechci tedy zastrašovati nikoho
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z vás, kdo by snad podobně byl nemocen. Ale je nutno
následovati svaté i v užívání léku, který na tuto ne
moc je jedině dobrý: je jím poslušnost. Když váš zpo
vědník nechce, abyste konali zpověď generální, má vám
to postačiti, a máte ho uposlechnouti. Kdybyste ne
uposlechli, neměli byste ctnosti. Vaše zbožnost by
nebyla zbožnosti, ale pýchou a tvrdohlavostí. Proto
opakuji: poslouchejte! Vzbuďte denně lítost nad hříchy
ze svého předešlého života, a na tom mějte dosti!

2.Komujeprospěšna? —Mluvímtu k těm
křesťanům, kterých se nemoc vrtochů nedotkla; k těm
křesťanům, kteří se zpovídají dobře a často. A těm
životní zpověď může býti k velikému užitku, a to z růz
ných důvodů:

a) Předevšímbudoutím víceujištěnioodpu
štění svých hříchů. Duchsv. totiž dí: Pro
hřích odpuštěný nebývej bez bázně (Sir.
5, 5). Rozumí se samo sebou, že tu nemáme ani dosti
málo nedůvěřovati v milosrdenství Boží, které je svr
chované, ani v moc svátosti pokání, která je neskonalá;
ale máme nedůvěřovati sami sobě, zda jsme tu svátost
přijali zcela hodně. Co zpovědí jsme třebas vykonali bez
pilného zpytování svědomí, bez opravdové lítosti, bez
pevného předsevzetí se polepšiti, bez úplně upřímného
vyznání hříchů! Co obzvláště pochybností a výčitek
svědomí budí v duši vzpomínka na zpovědi z našeho
mládí! A životní zpověď, když ji správně vykonáme,
plní nás velikým klidem duševním. V prvním účtování,
které má správce se svým pánem, obává se správce
vždy ještě nějaké možné chyby; prohlédne-li se však
onen účet ještě jednou a shledá-li se správným 1 tu,
zmizí všechna obava. A takovýmto novým přepočítá
váním účtů s Bohem je zpověď životní.

b) Dalším užitkem ze zpovědigenerální je posila
k setrvání v dobrém. Mámesmutnouzkušenost
o své křehkosti: hanbíme se při vzpomínce, že tak
lehce, tak často znova padáme do hříchů, ze kterých
jsme se již častokráte zpovídali, a kterých jsme se tře
bas za hořkých slz zříkali. Zpověď generální může uči
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niti přítrž tomuto opětnému klesání do předešlých hří
chů. Při ní jako ve filmu si stavíme před oči celý svůj
nezřízený život. Je to obraz, který nás nemůže neza
strašiti a nepřívésti k tím pevnějšímu rozhodnutí, že se
opravdově polepšíme.

c) Proto se doporučuje vykonati životní zpověď
všemtěm, kteřívstupují do nového stavu,
jako na př. do stavu kněžského, aby v něm v novotě
života sloužili Bohu. Doporučuje se dále těm, kteří vstu
pují do stavu manželského... Ale ach, jak zřídka bývá
tato rada plněna! — Doporučuje se v roce jubilejním,
Osv. missii, při duchovních cvičeních, kdy horliví kněží,
vypravení zvláštní pravomocí, v častých kázáních sta
vějí před oči věřících svaté pravdy víry a křesťanské
mravouky. Tu rozum bývá osvěcován, srdce dojato,
zpytování svědomí usnadněno, dostavují se nejlepší
pohnutky k dobré sv. zpovědi...

d)Skrzenidostávásevelikých milostí.
Vidíme to na svatých, jako na př. sv. Ignáci z Loyoly,
sv. Karlu Bor., sv. Františku Sal., kteří vykonali životní
zpověď častěji, ne snad z nějakých vrtochů, ale aby si
stále více ošklivěli hřích a prospívali ve ctnostech. —
Když sv. Marketa Kortonská za svrchované lítosti se
vyzpovídala z celého svého předešlého hříšného života,
zjevil se jí Pán Ježíš a jí děl: »Dcero má, Marketo, od
pouštějí se ti tvé hříchy!« Jak sladká to byla pro ni
chvíle, když z úst od ní tak velice uraženého Pána nejen
uslyšela, že se jí odpouštějí její hříchy, ale jím docela
byla nazvána dcerou!...

e) Konečně nemalým užitkem zpovědi generální
je útěcha, kterou přinášív hodince smrti.
Každý rozvážný nemocný by si tu přál vyznati hříchy
z celého svého života. Ale to za poměrů, ve kterých se
nalézá, nebývá tak snadné. Bolesti při smrtelné nemoci,
tělesná slabost, péče o uspořádání pozemských záleži
tostí,... rcete, jak je tu ještě možno dobře se postarati
o duši? Ale tu ten, kdo konával životní zpověď, bude
na svůj odchod s tohoto světa připraven a bude jej oče
kávati klidně.

— 156 —



Jeden aragonský šlechtic poklekl k nohám zpo
vědníkovi a důtklivě prosil o vyslyšení zpovědi životní.
Na otázku, co ho k tomu pohnulo, odpověděl: »Du
chovní otče! Zdaliž nemusím umříti? Což vím, kdy a
jak zemru? Jak bych mohl svou životní zpověď odložití
na nejistou chvíli, kdy mi prudká nemoc, manželka,
dítky v ní budou na překážku? Oh! Tak důležitou věc
nelze na smrtelném loži dobře vykonati!l« — Drazí moji!
Není to krásný a pro vás následování hodný příklad?

3. Komu je nutna? — Dle sv. Leonarda
z Portomaurizia následujícím křesťanům:

a) Těm, kteří ve zpovědnici ze studu některý hřích
zúmyslně zamlčeli. U těch ovšem by to byla životní
zpověď v nevlastním slova smyslu, poněvadž generální
zpovědí rozumíme zpověď ze hříchů, ze kterých jsme
se již zpovídali, kdežto oni je zamlčovali.

b) Těm, kteří, majíce svědomí obtížené hříchy těž
kými, špatně zpytovali své svědomí. U nich totiž se
lehce mohlo státi, že se z některého hříchu svou vinou
nezpovídali.

c) Těm, kteří se zpovídali pouze ze zvyku, z lid
ských ohledů, z touhy zpovědníkoví se zalíbiti, aby od
něho nějakého doporučení a hmotného prospěchu do
sáhli.

d) Těm, kteří se zpovídali bez opravdového před
sevzetí; kteří pouze ústy, ale ne srdcem slibovali po
lepšení. Takovýmto lidem zpověď, místo k obrácení,
byla k tím větší duchovní zkáze. A kterak by se mohli
opravdově navrátiti k Bohu bez životní zpovědi?

e) Těm, kteří žili v blízké příležitosti ke hříchu a
jí nikdy neopustili; kteří zpovědníkoví nikdy neodhalili
pravé příčinysvých opětných pádů do hříchů...

f) Konečně těm, kteří, majíce navrátiti cizí maje
tek, ač to učiniti mohli, přece tak neučinili; kteří, cho
vajíce zášť proti svým bližním, jim nikdy neodpustili.

Všichni ti jsou povinní zpovídati se znova aspoň za
ten čas, po který se nezpovídali dobře.

Dějepisec CČesarius vypravuje následující případ:
V Paříži byl jinoch, který žil život velice prostopášný.
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Kázáním, které náhodou slyšel, byl tak dojat, že se
rozhodl vykonati životní zpověď, Přistoupil ke zpověd
nici jednoho řeholníka. Tu pak propukl v takové slzy
a vzlyky, že ze sebe nemohl vypraviti ani slova. Zpo
vědník mu tu poradil, aby mu přinesl hříchy napsané
na papíře. Stalo se tak. Zpovědník je přečetl, ale byly
takové, že si nedůvěřoval sám o nich učiniti úsudek.
Proto požádal jinocha o dovolení, aby se mohl poraditi
s opatem, Dovolení obdržel, odevzdal lístek opatovi,
a ten, rozevřev jej, shledal, že je celý prázdný a má
na sobě pouze jakési stopy po písmu. Co mám čísti na
tomto listě? tázal se opat. Není na něm nic napsáno.
Zpovědník byl celý užaslý, tázal se jinocha, zda to je
lístek, který mu odevzdal. Když pak obdržel kladnou
odpověď, zvolal: Jak jste šťastenl Jako s tohoto lístku,
tak smyl Bůh 1 s vašeho svědomí všechny vaše hříchy.
Nyní se z nich tak, jak jste je měl napsané, vyzpoví
dejte, a dostane se vám svátostného rozhřešení. —
Jakou as radost tu pocítil onen jinoch!

Proto i vy všichni, kteří hledáte duševní pokoj a
nenalézáte ho, poněvadž obtížené vaše svědomí se to
mu staví naproti; vy všichni, kteří toužíte po troše
opravdové radosti v tomto slzavém údolí pozemském,
učiňte zkoušku: Vykonejte co nejdříve zpověď životní
a pak se zpovídejte často, 1 tehdy, když by svědomí
vaše tížily pouze hříchy lehké. Bude to počátek no
vého, lepšího života vašeho!

XXXIX,

Odpustky.
L

Drazí moji! Ukončiv minulou neděli řadu promluv
o svátosti pokání, chci s vámi probrati nauku Církve
o odpustcích. Protestanti, nevěrci a volnomyšlenkáři
se odpustkům posmívají a nazývají je vynálezem Cír
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kve, klamem, zdrojem znemravnělosti... Církev na
opak na sněmě tridentském slavnostně prohlásila dvě
věci: 1, že obdržela od Ježíše Krista moc odpustky
udělovati; 2. že věřícím jest velice užitečno odpustky
získati. Uvažujme, na které straně je pravda, Dnes
vizme 1. co odpustky jsou; 2. jakým prá
vem je Církev uděluje; 3. jak jsou uži
tečné.

1. Co jsou odpustky? — Povědělijsmesi
již, že za hřích zaslouží člověk trest: a to za hřích
těžký trest, kterého by byl nucen pykati v pekle po
celou věčnost, tedy trest věčný; za hřích pak lehký.
trest, kterého by mu bylo nutno pykati nějaký čas bud
zde na zemi, neb po smrti v očistci, tedy trest časný.
Když přijme hodně svátost pokání, odpustí mu Bůh
hříchy a s nimi zároveň trest věčný, ale ne trest časný,
Ba naopak. On mu tresty věčné změní v tresty časné.
Důkazy této pravdy jsme si již uvedli na prarodičích
Adamovi a Evě, kterým Pán jejich hřích odpustil ale
vyhnal je z ráje pozemského; na Marii, sestře Mojží
šově, která reptala proti svému bratru, došla od Pána
odpuštění svého hříchu, ale na čas byla pokryta od
porným malomocenstvím; na Mojžíšovi a Aronovi,
králi Davidovi...

Když pak povážíme, co hříchů během života se
dopustíme, uznáme také, co časných trestů by nám
bylo odpykávati buď zde na zemi, neb jednou v očistci.
Aby pak nás tohoto utrpení uchránila, přichází nám
na pomoc naše přepečlivá a dobrotivá matka Církev
tím, že nám uděluje odpustky, ve kterých se nám pro
míjejí časné tresty za hříchy. Nejsou tedy odpustky
žádným odpuštěním hříchů, tím méně hříchů, kterých
se člověk v budoucnosti dopustí, jak to nevěra o od
pustcích málo poučeným lidem tvrdívá. Ne, ony jsou
jedině a pouze odpuštěním časných trestů za hříchy.

2 Jakým právem je Církevuděluje?
— a) Církev má převeliký, nevyčerpatelný poklad, zá
Ježející ne snad ve zlatě a stříbře, ale poklad nesko
male drahocennější. Tvoří jej především zásluhy Ježíše
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Krista. Ježíš Kristus byl bohatý, dí apoštol sv. Pavel,
ale z lásky k nám se stal chudým:Jsa bohat, stal
se pro vás chudým (2 Kor. 8, 9). Již pouze to,
že se vtělil v naše smrtelné tělo, by bylo stačilo, aby
vykoupil svět. Než on k tomu připojil pokoření, ne
slýchané a nesčetné bolesti. Jeho utrpení v jeslích,
strádání ve vyhnanství, jeho námahy v dílně nazaret
ské, jeho bdění na dlouhých modlitbách k jeho nebes
kému Otci; pak odpor, opovrhování, bezpráví, kterých
se mu dostávalo v jeho živoléěveřejném;... a dále:
jeho smrtelná úzkost na hoře Olivetské, bolest, kterou
mu způsobila zrada Jidášova; sliny, kterými byl po
plván; hluboké rány, kterými byl poset po bičování;
zbodání trním, kterým byl korunován; hřeby a kopí,
kterými byl proklán; žízeň, kterou byl trápen na kříži;
posměch vojínů, potupy od nepřátel, smrtelný zápas
duše, opuštěné od jeho Otce nebeského:... jak ne
změrné je to moře zásluh k dostiučinění za hříchy
lidské! K tomu pak poznamenávám, že Ježíš Kristus
byl stále svatý, nevinný a nepotřeboval nic trpěti za
hříchy své!

Ale to není všecko! K neskonalým zásluhám Je
žíše Krista je třeba připojiti takřka neskonalé zásluhy
Panny Marie, která při svém neposkvrněném životě
se neměla z ničeho co káti, ale přece trpěla tolik, že
je možno říci i o ní, co řekl prorok o jejím božském
Synu:Vizte, je-li bolest jako bolest má
(Jerem. 1, 12). — K zásluhám Ježíše Krista a Marie
Panny je dále třeba připojití: slzy, starosti, bolesti a
rány apoštolů a milionů sv. mučedníků; posty, strádání,
bdění, dobrovolné bičování svého těla tak mnohých
kajícníků; almužny a péči o chudé a trpící tak mno
hých lidí milosrdných; převeliké námahy četných mi
sionářů, podstupované pro spásu duší a na rozšíření
království Kristova zde na zemi; tak mnohé projevy
lásky k Bohu a k bližnímu, které dnem i nocí činí mili
ony osob vpravdě zbožných, projevy to neznámé sice
lidem, ale dobře známé Bohu. Co to je zásluh! A tento
nezměrný poklad je ustavičně obohacován novými zá
sluhami! A tento poklad, byť se z něho sebe více
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bralo, se přece nikdy neztenčuje již proto, že v sobě
chová zásluhy Ježíše Krista, které jsou ceny nesko
nalé! Jako se nikdy neztenčuje teplo a světlo sluneční,
byť sebe více lidí, abych tak řekl, z něho čerpalo,
tak tomu je i s tímto pokladem.

Tento pak poklad má ve své moci Církev. A vě
řili byste, že by ona všecko toto bohatství chovala je
dině proto, aby se z něho těšila, jako lakomec ze zlata,
uzavřeného v jeho pokladně? Věřili byste, že Církev
neví, že vše, co má ve svých rukou dobrého, má slou
žiti jejím údům“ že, jako v ní je obcování svatých, má
v ní býti i obcování na zásluhách, kterými vládne, a že
z tohoto svého nezměrného pokladu má štědře udíleti
těm, kteří toho mají zapotřebí?

Není protestantského neb nevěreckého otce, který
by neudělil jakéhosi odpustku svému dítku, hodnému
trestu, na přímluvu matky neb dítka, se kterým je spo
kojen? Není protestantského mocnáře, který by bě
hem své vlády neudělil jakéhosi odpustku prominutím
trestu provinilci na přímluvu osoby mu drahé. Proč
tedy by tak neměla činiti i Církev a bráti ze svého
nezměrného pokladu zásluh Ježíše Krista, Marie Pan
ny, svatých a světic Božích a udělovati odpustky, pro
minutí časných trestů za hříchy lidem toho potřebným?

b) A ona k tomu moc skutečně má! Všechen od
por protestantů, nevěrců a volnomyšlenkářů proti to
mu se tříští o jasná slova Ježíše Krista, pronesená sv.
Petrovia apoštolům:Tobě dám klíče králov
ství nebeského, a vše, cokoli rozvážeš
na zemi, bude rozvázáno i na nebi (Malt.
16,19).Cokoli rozvážete na zemi bude
rozvázáno i na nebi (Mat. 18, 18).Z těchto
dvou božských výroků zcela jasně plyne, že nástupcům
apoštolů, papežům a s ním spojeným biskupům, je dána
plná moc věřícím odstraňovati všecky překážky s cesty
k nebi. Poněvadž pak pro ně takovouto překážkou jsou
časné tresty za hříchy, má Církev rozhodně moc od
straňovati i ty. A to právě ona činí udělováním od
pustků.
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A činila tak již od svých prvních dob! Vyplývá to
zcela jasně z případu s krvesmilníkem z Korintu (1 Kor.
5; 2 Kor. 2), kterého sv. Pavel za trest vyobcovalz Čír
kve, ale po roce, když se ze svého provinění kál, mu
trest odpustil. — Tato moc dále je potvrzena jasným,
ustavičným a všeobecným ústním podáním Církve. Za
dob pronásledování prvních křesťanů někteří z nich
byli slabí ve vyznávání víry a zasloužili si za to cír
kevních trestů. Ale na přímluvu a pro zásluhy mučed
níků bývala jim doba kajícnosti zkrácena a trest buď
celý neb z části jim odpouštěn, Takovéto prominutí
mělo platnost i před Bohem, poněvadž se obzvláště
udílelo těžce nemocným, »aby pro zásluhy svatých mu
čedníků nalezli milost před Pánem a v pokoji došli po
žívání věčné slávy (Sv. Cypr. Ep. 12).«

3. Jak jsou užitečné, — Že odpustkypro
křesťanský lid jsou užitečné a spasitelné, o tom ne
může býti žádné pochybnosti. Skrze odpustky se zcela
neb z části odpouštějí časné tresty za hříchy, kterých
by mnozí křesťané pro svou křehkost zde na zemi ne
odkáli, a za které by byli nucení trpěti v očistci, Není
to dobrodiní neskonale cenné a milost obzvláštní? —
K tomu pak je třeba připojiti, že touhou získati od
pustky se křesťané rozněcují k prospívání ve zbož
nosti, k přijímání svátosti pokání a oltářní, což bývá
pravidelnou podmínkou k získání odpustků plnomoc
ných. — Jaké hnutí v konání dobrých skutků vyvo
lává ohlášení milostivého léta! Co slova Božího se tu
věřícím hlásá; co modliteb veřejných i soukromých se
tu vznáší k nebi; co postů a almužen se tu vykonává,
co sv. svátostí se tu přijímá; co obrácení se tu děje;
co duší tu dochází spásy! Jak nesvědomití tedy jsou ti,
kteří se opovažují odpustky nazvati klamem, zdrojem
znemravnělosti, pověrou pro prostý lid!

Nedbejte jich, drazí moji, ale buďte pevně pře
svědčeni, že Čírkev má moc odpustky udělovati, nám
pak že je velice užitečno odpustky získávati!
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XXXX.

Odpustky.
I.

Stane se někdy, že bohatý přítel zaplatí dluhy své
ho přítele chudého. Ale co lidé učiní zřídka kdy, činí
ochotně a takřka ustavičně matka naše Církev. My
všichni máme veliké dluhy u Boha: jsou jimi časné
tresty za hříchy. Rozhodně bychom byli nuceni je za
platiti buď kajícími skutky zde na zemi, neb utrpením
v očistci, Než tu spěje nám na pomoc Církev, bere
z velikého pokladu zásluh Ježíše Krista, Marie Panny
a svatých, kterým vládne, a dluhy naše u Boha za nás
platí: uděluje nám odpustky. Již minule jsme mluvili
o odpustcích a si pověděli, co jsou, a jakým právem je
Církevuděluje.Dnes vizme 1. kolikerého jsou
druhu; 2. jak je můžeme získati.

1. Kolikerého jsou druhu? — Dvojího:
jsouplnomocné a neplnomocné,

a) Plnomocné jsouodpuštěnívšech časných
trestů za hříchy, Kdo je náležitě získá, je před Bohem
úplně ospravedlněn. Odpustky plnomocnými z velikého
pokladu Církve se duši udílí tolik zásluh, že dluh její
u Boha je úplně zaplacen. Kdyby křesťan, získav plno
mocné odpustky v celém jejich rozsahu a v neztenčené
jejich míře, zemřel, vznesl by se ihned do nebe, aniž
by do očistce vůbec přišel. Poněvadž však úplné obdr
žení odpustků plnomocných závisí nejen na Bohu, ale
1 na naší více méně dokonalé přípravě na jejich přijetí,
získávají se plnomocné odpustky v celém jejich rozsahu
velice zřídka, Proto pouze na jednom jejich získání ne
máme nikdy míti dosti!

Takovýmito plnomocnými odpustky jsou: Odpust
ky jubilejní neb milostivého léta. Jubi
leum, slovo a zřízení hebrejské, znamená radost, vese
lost, odpuštění, svobodu. Jubileum u starých Israelitů
se slavívalo každého padesátého roku. Při této zvláštní
slavností všichni vězňové, všichni otroci bývali pro
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puštěníi na svobodu, prodaný neb zabavený majetek
byl vrácen dřívějším majitelům, dluhy byly odpuštěny,
půda byla neobdělána: byl to rok prokazování dobra
a klidu. Toto jubileum hebrejské nebylo než obrazem
jubilea křesťanského, milostivého léta, poněvadž se
v něm obzvláště rozdílí z pokladu zásluh Ježíše Krista,
nevyčerpatelného to zdroje veškeré svatosti, a poně
vadž se v něm má obzvláště pracovati na posvěcení
duší. Jubileum křesťanské odpouští duchovní dluhy
ubohým hříšníkům, vysvobozuje vězně a otroky ze jha
satanova, uvádí všecky v majetek milosti Boží a v prá
vo na věčnou slávu. Je v úmyslu Církve, aby tento rok
byl věřícím rokem odpočinku: aby, zapomenouce po
někud na starosti pozemské, tím více rozjímali o zá
jmech svých duší. — Milostivé léto se dříve slavívalo
vždy jednou za 100 let, pak za 50 let, až papež Pavel II.
r. 1470 stanovil, aby se slavilo každého dvacátého pá
tého roku, jak tomu je až dosud. Podmínky k získání
těchto odpustků, jako na př. pouti a návštěvy chrámů
Páně, se v jubilejním roce vždy veřejně ohlašují. —
Odpustkyporciunkulní, Sv, Františekz Assisije
obdržel od papeže Honoria II. r. 1222. Dostáváse jich
těm, kteří 2. srpna přijmou sv. svátosti a navštíví ně
který kostel františkánský, neb biskupem k jich získání
stanovený kostel farní. — Odpustky v hodince
smrti. Udílení tohoto odpustku sahá až do prvních
dob Církve. Je zcela přirozeno, že papežové z veli
kého jim svěřeného pokladu duchovního za všech dob
obzvláště štědře věřícím rozdíleli v té děsné chvíli, kdy
měli předstoupiti před soudní stolici Boží, Tyto odpust
ky nemocným udílí kněz, když je zaopatřuje sv. svá
tostmi. K získání jich se pouze požaduje, aby byli
ochotní své bolesti trpělivě snášeti, k dostiučinění za
hříchy vše, i smrt, přijmouti, a aby zbožně vzývali jmé
no Ježíš.— I papežské požehnání je plno
mocným odpustkem, který sv. Otec za zvláštních a
slavnostních okolností udílí těm, kteří hodně přijmou
svátosti pokání a oltářní,

b) Odpustky neplnomocné jsou odpuštění
pouze části časných trestů za hříchy. Velikost této

— 164 —



části se měří dle času. Jsou odpustky čtyřiceti, sto dní,
sedmi a více let... Toto počítání má základ ve sta
rých církevních předpisech pro kajícníky. Tehdy se
hříšníkům ukládalo dlouhé a přísné pokání. Tak na př.
kdo by byl konal služebnou práci ve dny sváteční, měl
se postiti po Iři dny o chlebě a vodě; pomlouvači měli
činiti přísné pokání po sedm dní; křiví svědci po pět
let; krvesmilníci po dvanáct let; vrah nemohl dosáh
nouti smíření s Církví, leč v hodince smrti, Přísným
pokáním, které kajícníci po tuto dobu konali, si zajisté
odpykali hojně časných trestů. Nuže, kdo získá od
pustky čtyřiceti, sto dní, sedmi let, tomu se odpouští
tolik časných trestů, kolik by mu jich bylo odpuštěno,
kdyby dle starých předpisů církevních konal pokání
po čtyřicet, sto dní, po sedm let... Poněvadž pak ka
jící skutky nemohly trvati déle, než po dobu pozem
ského života, zavrženo bylo od Církve udělování od
pustků na tisíc neb docela několik tisíc let,

Takovýmito neplnomocnými odpustky na př. jsou
zbožné povzdechy: »Můj Ježíši, smilování!« (odp. 100
dní); »Sladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!«
(300 dní); křesťanský pozdrav: »Pochválen buď Pán
Ježíš Kristusk-1100 dní odp. pro toho, kdojej dá, i pro
toho, kdo na něj zbožně odpoví). Kdo se zbožně po
modlí,když se k modlitbězvoní, Anděl Páně v so
botu navečer, v neděli a době velikonoční stoje, jinak
kleče, může získati odpustky sto dní...

2. Podmínky k jich získání. — a) První
podmínkouk získání odpustků je býti ve stavu po
svěcující milosti. Je totiž naprostonemožno
odpouštěti trest časný, dokud není odpuštěn hřích a
trest věčný, Proto, kdo je v těžkém hříchu, je naprosto
neschopen získati odpustky, i neplnomocné. Kdo tedy
chce míti podíl na církevních odpustcích, nechť přede
vším hledí vstoupiti do stavu posvěcující milosti Boží
přijetím svátosti pokání; není-li pak mu to ihned moč
no, nechť aspoň vzbudí dokonalou lítost nad svými hří
chy, spojenou s pevným předsevzetím co nejdříve se
vyzpovídati. K získání odpustků plnomocných bývá
zpravidla přijetí svátosti pokání nutnou podmínkou.
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b) Druhoupodmínkouje přesné vyplnění
uložených dobrých skutků. Bývajíjimizpra
vidla určité modlitby, návštěva stanovených kostelů,
zpověď a sv. přijímání, posty, almužny... Vyplniti
předepsané skutky v duchu opravdové kajícnosti, víry
a zbožnosti a tak, jak byly předepsány, je nutnou pod
mínkou k získání odpustků. Kdyby pouze jediný z pře
depsaných skutků pro nemožnost, zapomětlivost, ne
vědomost byl vynechán, bylo by marno doufati v zís
kání odpustků. Okamžik, kdy se odpustky získávají, je
dle všeobecného mínění bohoslovců ten, kdy byly pře
depsané podmínky k jich získání splněny, Ovšem je
třeba, aby je všecky člověk splnil ve stavu posvěcující
milosti.

c) Třetí podmínkouje úmysl získati od
pustky. Odpustky jsou milost,které Čírkev popřává
toliko těm, kteří dobrovolně jich chtějí dosáhnouti. Ač
stačí všeobecný úmysl získati všecky odpustky, připo
jené k dobrým skutkům, které člověk vykoná, přece
je radno tento úmysl obnoviti každého rána. Co je na
př. těch, kteří se modlí ve stavu posvěcující milosti
denně A nděl Páně, ale spojených s touto modlit
bou odpustků nezískávají proto, že nemají úmyslu je
získati! |

V Oltenu ve Švýcarsku v lepším hostinci sedělo
u stolu několik pánů. Mluvili o věcech náboženských,
až přišli i na odpustky, kterým se posmívali. Poblíž
seděl lékař, dobrý katolík, který je chvíli poslouchal,
ale pak povstal, položil před ně na stůl stofrankovou
bankovku a klidně děl: Těchto sto franků dám tomu
z vás, kdo mi poví, co odpustky dle učení Církve ka
tolické jsou. A nevěděl to nikdo z nich. — Co posmě
vačům odpustků by bylo Ize opakovati slova: Tupí,
co neznají (Juda 1, 12)!

My naopak si jich važme! Obzvláště po smrti po
známe velikou cenu odpustků, Až božský Soudce nám
ukáže knihu našich účtů, a my poznáme, že většinu
jich jsme zaplatili cizími penězi, získáváním odpustků,
jak blaze nám tu bude! Proto, pokud k tomu máme
čas, si jich hleďme získati co nejvíce!
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XXXXL

Poslední pomazání.
I.

Který dobrý otec opustí svého syna ve chvíli, kdy
má jeho pomoci nejvíce zapotřebí? Žádný. Jak tedy by
nás mohl opustiti Ježíš Kristus právě tehdy, kdy na
nás dolehne těžká nemoc s velikými bolestmi, kdy se
před člověkem otvírá hrob a vbrzku má býti rozhod
nuto o celé jeho věčnosti? Však také nikoliv: On, Bůh
nejvýš dobrotivý a milosrdný, který nám svou milostí
spěje ku pomoci ve všech důležitých okolnostech na
šeho života, postaral se nám o pomoc i v posledních
okamžicích naší pozemské pouti, Učinil tak ve svátosti
posledního pomazání. Poněvadž pak zvláště za našich
dob je velice důležito, abychom o ní náležitě byli po
učení, vyložme si, čemu Církev katol. o ní učí, Dnes
vizme 1. od koho jest ustanovena; 2. co
působí.

1. Od koho jest ustanovena? — Doba,
kdy tato svátost byla ustanovena, nám zcela přesně
není známa. Evangelium nám dí, že apoštolové, byvše
svým božským Mistrem rozeslání po Judsku a Galilei
kázati pokání, ma zali olejem mnoho nemocných a
uzdravovali je (Mar. 6, 13). Nebyla to ovšem svátost,
která v Církvi pro ubohé nemocné měla býti ustano
vena, ale není nejmenší pochybnosti, že toto mazání
bylo jejím předobrazem. Sv. Jakub pak zcela jasnými
a přesnými slovy nás ujišťuje, že předobraz se stal sku
tečností. On totiž píše (5, 14, 15): Stůně-li kdo
z vás, povolej k sobě kněží Čírkve, a ti
aťmodlísenadním mažícehoolejem ve
jménu Páně, a modlitba víry uzdraví
nemocného, a polehčí mu Pán, a je-li
v hříších, budou mu odpuštěny. Prosím,
abyste si tu dobře povšimlislov ve jménu Páně.
Řekne-li někomu četník »ve jménu zákona vás zatý
kám«, chce tím říci: zatýkám vás, jak to zákon naři
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zuje. Nuže: Praví-li sv. Jakub, že kněží se mají nad
nemocným modliti a jej mazati olejem ve jménu Páně,
znamená to, že tak činiti nařídil Kristus Pán. Dále
pak: Je-li s tímto mazáním spojena milost nemocného
uzdraviti, jemu polehčiti, hříchy mu odpustiti nemůže
to býti, leč z ustanovení Ježíše Krista. On totiž, jako
pravý Bůh, samojediný může k viditelnému znamení,
jakým je mazání sv. olejem a modlitba, připoutati mi
lost uzdravení, polehčení, odpuštění hříchů. Je tedy
poslední pomazání skutečná svátost, kterou Ježíš Kris
tus ustanovil, a jejížto ustanovení sv. Jakub světu
ohlásil.

2 Co působí? — a) Rozmnožení po
svěcující milosti, Poslednípomazáníje svátost
živých, a ten, kdo ji přijímá, má se předem, pokud to
je možno, vyzpovídati a přijmouti Tělo Páně, V těchto
dvou svátostech nabývá posvěcující milosti Boží, A tu,
jako ruka malířova umělými tahy dohotovuje obraz
započatý, tak působí posvěcující milost ze svátosti po
sledního pomazání v nemocném křesťanu: zdokonaluje
v něm obraz svatosti a spravedlnosti, aby takto du
chovní krásou svou tím větší obliby u Boha došel a tím
většího stupně věčné blaženosti dosáhl.

b) Odpuštění hříchů. — Nebylasice tato
svátost Ježíšem Kristem ustanovena k odpouštění hří
chů tak, jako svátost pokání. Ale v jistých případech
působí i tento účinek,Platí to o hříších všedních a pak
1 o hříších těžkých, když se nemocný na ně neupama
toval, neb z nějaké příčiny, jako na př. pro ztrátu řeči,
se z nich zpovídati nemůže. Tu stačí, jen když jich
upřímně lituje, aby se na něm vyplnila slova: »A je-li
v hříších, budou mu odpuštěny.« A oh, jak mnozí
zesnulí jsou v nebi, ač by byli ve věčném zavržení,
kdyby jejich vín bylo neshladilo poslední pomazání!

c) Osvobození od časných trestů a
jiných pozůstatků hříchů již odpuště
ných. I po přijetí svátosti pokání zůstávají v duši ka
jícníkově mnohé následky hříchů a leckteré nedoko
nalosti, jako náklonnost ke zlému, nechuť k dobrému,
nedbalost o spásu věčnou. Je to podobná mdloba du
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chovní, jakou shledáváme u člověka na těle, který se
po těžké nemoci zotavuje a do ní lehce může upadnouti
znova. S takovýmito nedokonalostmí by se křesťan
těžce mohl vydati na dalekou a neznámou cestu do
věčnosti. Je tedy třeba odstraniti tyto překážky, a
k tomu opět přispívá svátost posl. pomazání, Ona v ne
mocném skrze zvláštní milosti ničí nezřízenou příchyl
nost k věcem pozemským a mocně povznáší srdce
jeho k Bohu a k věcem nebeským, Proto vším právem
je posl. pomazání od sv. Otců pokládáno za zdokona
Jení křesťanské kajícnosti.

d) Posilnění nemocného v pokuše
ních a bolestech, A má toho věru zapotřebí
v poslední chvíli svého života, kdy peklo používá všech
svých léček, aby duše strhlo do svých osidel buď tím,
že je plní zvláštním ubezpečením o jejich věčné spáse,
neb naopak je vrhá do žalostného zoufalství, Nuže,
posl. pomazání uděluje nemocnému potřebnou milost,
aby nad těmito nebezpečnými pokušeními zvítězil.

Rovněž může upřílišená bázeň před smrtí a blíz
kým soudem nemocného naplniti pokleslostí na duchu.
Ale posl, pomazání vzbuzením víry, naděje a lásky mu
dodává mysli a skrze rozjímání o utrpení a smrti Ježíše
Krista trpělivosti v bolestech.

e) Častěji nemocného i uzdravuje,
pakli to ke spasení jeho duše prospívá. Účinek tento
jasněuvádíapoštolsv. Jakub, řka:Modlitbavíry
uzdraví nemocného. Abyse tak stalo,k tomu
již od prastarých dob směřují modlitby Církve při udí
lení této svátosti a při svěcení oleje nemocných. Jestliže
pak již mazání nemocných skrze apoštoly uzdravovalo
neduhylidské— mazali olejem mnoho ne
mocných a uzdravovali je (Mar.6) — ne
mohlo toto mazání, když bylo povýšeno na svátost,
ztratiti na své moci. Ovšem se tak neděje u nemocných
všech — uloženo jest přece lidem jedenkráte zemříti! —
ale děje se tak, pokud to je ke spáse duše. Kdy tomu
je tak, ví pouze Bůh! Jak nejedni, kdyby byli zemřeli,
pokud byli hodní a ve stavu posv. milosti, by byli došli
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spásy; ale uzdravili se, začali žíti hříšně a upadli do
záhuby věčné. Příklad toho máme na učeném Orige
noví: chtěl se vydati na smrt mučednickou, ale jeho
matka ho od toho odvrátila; on pak upadl do bludu,
a ač napsal mnoho krásných spisů o nejedněch prav
dách náboženských, přece nás zanechal v pochyb
nostech o své věčné spáse.

f) Polehčí mu Pán. — Tento účineksvátosti
posl. pomazání se dostaví takřka vždycky. Sám jsem
se o tom nejednou přesvědčil. Jak mnohý zbožný ne
mocný ještě v mé přítomnosti zvolal: »Buď Bohu
chvála! to se mně polehčilo!« A jak nejednou podobné
zvolání slyšeli ti z vás, kterým nemocné častěji bylo
opatrovati. :

Tyto úžasné účinky svátosti posl, pomazání pře
krásně naznačují olej a modlitba kněžská pří jejím udí
lení. Olej tiší bolesti, posiluje, osvěcuje: posvěcený pak
olej v této svátosti očišťuje duši nemocného od pozů
statků hříchů, osvěcuje jeho víru, posiluje jeho slabost
proti útokům pekelným, tiší jeho bolesti a někdy ho
uzdravuje i na těle.

V jedné nemocnici, kde protestantské ošetřovatel
ky obstarávaly obsluhu nemocných, ležela těžce ne
mocná katolická dívka. Když lékař vyšetřoval stav její
nemoci, pro sebe si děl: »41 stupňů horečky! to je po
vážlivé!« Nemocná tato slova zaslechla a žádala, aby
bylo posláno pro katol. kněze. Lékař, také protestant,
k tomu mrzutě podotkl: »Nemocní setím jen zbytečně
rozčilují!« Ale kněz byl přece zavolán, a nemocná při
jala sv. svátosti s velikou zbožností. Sotvaže se za du
chovním zavřely dveře, vzal lékař teploměr a jal se
nemocnou vyšetřovati znovu, zda se stav její nezhoršíl.
Když pohlédl na teploměr, zvolal celý udivený: »Ten
duchovní as umí čarovati! Horečka klesla o celé dva
stupněl« Když pak katol. kněz do nemocnice přišel
opět, vypravoval mu lékař tuto příhodu a dodal: »Vy,
důstojný pane, musíte sem přicházeti častějil«

Drazí moji! Není jisto, až upadnete do těžké ne
moci, zda vaši domácí vás na přijetí sv. svátostí upo
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zorní. Proto si umiňte, že tu budete následovati pří
kladu dívky, o které jsem právě mluvil, a včas si požá
dáte o kněze sami!

XXXXII

Poslední pomazání.
II

My všichni, drazí moji, máme dvojí život: život
přirozený a nadpřirozený. Bůh pak chce, aby tento
dvojí život v nás měl soudobý chod. Člověk, pokud se
těla týče, se rodí na svět, roste, přijímá potravu, bývá
léčen ze svých nemocí, je podroben smrti... Podobně
duše k životu nadpřirozenému se rodí na křtu sv.,
v něm se posiluje ve sv. biřmování, sytí se vel. svátostí,
léčí se ze hříchů ve svátosti pokání a zaopatřuje se na
smrt posledním pomazáním, Minule jsme si dokázali, že
tuto svátost ustanovil Kristus Pán, a jak drahocenný

poklad nám v ní zůstavil. Dnes vizme 1.jak se udíí; 2 jak nicotné jsou námitky protiní;
3. jak se má přijmoutí

1. Jakseudílí — a) Kdo? —Udělovatelem
jejím je zákonitě ustanovený farář, nebo jiný splno
mocněný kněz. A buďte ujištění, že duchovní správce
váš, 1 kdyby nemoc vaše byla nakažlivá a všichni vás
opustili, zapomene sám na sebe a jako dobrý pastýř,
který dává život za ovce své, bude spěchati k bolest
nému lůžku vašemu. Ochotně přeruší svůj spánek, ne
bude dbáti žádné nepohody, jen aby vám včas přinesl
poslední náboženskou potěchu.

b) Čím ? — Olejem od biskupa na Zelený čtvrtek
k mazání nemocných svěceným.

c) Jak ? — Církev k udělování této svátosti pře
depsala některé obřady a modlitby, které se nemají
nikdy vynechati, leč v případě naprosté nutnosti. —
Když kněz je pozván, aby nemocnému udělil posl. po
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mazání, má z úcty k vel. svátosti, pokud to je možno,
světnice býti zametena a lůžko čistě povlečeno. Ne
daleko lůžka má býti stolek, pokrytý bílým a čistým
ubrusem. Na něm má státi menší krucifix, dvě hořící
svíce, jedna nádobka s vodou svěcenou, druhá s vodou
obyčejnou, talířek s trochou bavlnky, skýva tvrdšího
chleba a ručník. — Kněz při svém příchodu pronáší
přání:Pokoj domu tomuto a všem přebý
vajícím v něm, kropí místnost a přítomnésvěce
nou vodou a žehná je sv. křížem. Pak, pokud to je
možno, slyší zpověď nemocného a vroucně prosí Pána,
aby k němu byl štědrý na milost a milosrdenství, aby
od něho vzdálil ducha temností a mu k opatrování po
slal anděla s nebe. Potom namáčí palec své pravice ve
sv. oleji a počíná svátostné pomazání. Dle Církví sta
noveného pořadu ho maže na očích, uších, chřípích,
ústech, rukou a nohou. — Právě těchto pěti smyslů
člověk často zneužívá: jsouť ony jaksi pěti hlavními
branami, které hříchu umožňují vstup do duše. Proto
Pán chce, aby toutéž cestou vstoupila do duše nemoc
ného i jeho milost a posvětila nejen jeho duši, ale 1tělo:
aby, jako kdysi křest, učinila z údů jeho údy Ježíše
Krista, z jeho těla chrám Ducha sv. Při tomto pak sv.
mazání se kněz modlí: Skrze toto sv. pomazání a své
předobrotivé milosrdenství odpustiž tobě Pán, cožkoliv
jsi zavinil zrakem, sluchem, čichem apd. Tuto modlitbu
opakuje při mazání jednotlivých smyslů vždy znovu.
Pouze tendy, kdy hrozí blízké nebezpečenství smrti,
maže nenrocného na čele a vyjmenovává všechny smy
sly. — Po skončeném sv. pomazání očišťuje si kněz
prsty a umývá ruce. Pak se obrací k nemocnému, slovy
sv. Jakuba ho ujišťuje o nadpozemské moci svátosti,
kterou přijal a pronáší vroucí přání, aby milost sv. po
mazání ho zbavila veškeré nemoci tělesné a navrátila
mu předešlé zdraví.

d) Komu ? — Těžce nemocnému. Těžkou pak ne
mocí jest jen ta, se kterou je spojeno nebezpečenství
smrti. Nemůže tedy přijmouti posl. pomazání ten, koho
bolí hlava, zuby apd. — Mohou je příjmouti: vojín před
bitvou, ti, kteří se vydávají na nebezpečnou plavbu,
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zločinec, odsouzený na smrt, před popravou? Nikoli,
protože nejsou nemocní. Výjimku tu činí pouze lidé
staří. Ti mohou příjmouti posl. pomazání i tehdy, když
jim je poněkud nevolno, poněvadž stáří samo o sobě
již je těžkou chorobou. — Rovněž nemohou této svá
tosti přijmoutiti, kterým nelze udělovati svátosti oltářní:
tedy dítky, které ještě nepřišly do rozumu a pak lidé
trvale užívání rozumu zbavení. — Ti těžce nemocní,
kteří tuto svátost přijmoutí schopní jsou, ale učiniti tak
svévolně zanedbají, lehkomyslně se zbavují mocné po
moci, které v hodince smrti budou míti tak velice za
potřebí a dopouštějí se těžkého hříchu.

e) Kolikrát? — Kolikrátkolido těžké nemoci
upadneme; ale v téže nemoci jen jednou. Trvá-li však
nemoc déle, jako na př. souchotiny, vodnatelnost, které
časem polevují, ale později nemocného opět do nebez
pečenství smrti uvádějí, může a má se svátost posl. po
mazání přijmouti opětovně.

ff) Kdy? — Záhy, dokud nemocný je ještě při
zdravých smyslech a má jakousi nadějí na uzdravení,
poněvadž se tak na její přijetí může lépe připraviti a
z ní dojíti většího užitku. — Jeť pak tato svátost usta
novena k opětnému nabytí i zdraví tělesného, je-li to
ku prospěchu duše. Ale kterak by to bylo možno oče
kávati, když by nemocný pří zaopatřování, jak se říká
vá, měl již smrt na jazyku?

2. Námitky. — a) Kdo sedá zaopatři
ti, zpravidla brzy potom umírál| — Ano,
ale ne následkem sv. pomazání, nýbrž proto, že i jemu
je souzeno jednou zemříti, že, jsa úplně vysílen, dospěl
ke konci své pozemské pouti. Což neumírají 1 ti, kteří
zaopatření nebyli? — Umírají zaopatření, je pravda,
ale tak, jako z valné části umírají ti nemocní, kteří k
sobě volají lékaře neb notáře... A přece-nikoho ne
napadne tvrditi, že lékař neb notář svým příchodem
je usmrtil! — Postarejte se jen, aby nemocný přijal tuto
svátost včas a s živou věrou, a přesvědčíte se sami, že
často se může uzdravití mnohem spíše mocí této svá

fast, pošetilými lidmi tolik obávané, než působeníméků.
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b) Kněz svým příchodem by nemoc
ného polekal a smrt jeho uspíšil! —Ta
kovouto bázeň mají mnohem častěji domácí, než ne
mocný sám. Ten mnohdy chová v srdci živou touhu
po této svátosti. Ale, aby domácích přiznáním, že ne
moc jeho je vážná, nezarmoutil, čeká na upozornění od
nich. A tak, bohužel, se bojí polekati jeden druhého! —
Že by se nemocný polekal? Jen kněze zavolejte a pře
svědčíte se, že ho připraví na přijetí sv. svátostí tak,
že se nepoleká pranic, ba naopak že se mu polehčí na
duši i na těle, a že bude vděčen knězi i vám. — Pama
tujte, že posl. pomazání je veliká svátost, neskonale
cenný dar Ježíše Krista pro naše blaho časné i věčné!
Proto pryč se vší nepravou láskou, pryč s dětinnými
strachy, a pilně pečujte, aby vaši nemocní bez ní ne
zemřeli! Zkoušíte všemožné prostředky, aby se uzdra
vili, zkuste i ten, o němž sv. Jakub píše: »Modlitba
víry uzdraví nemocného, a polehčí mu Pán!«

3. Jak ji přijmouti? — Svátostposl.poma
zání je svátost živých: je ji tedy třeba příjmouti ve
stavu posv. milosti. Proto, má-li nemocnýna
svědomí hříchy smrtelné, je nutno se z nich předem
vyzpovídati. Je to tedy nerozum volati kněze k ne
mocnému teprve tehdy, když již neví, co činí, co se
kolem něho děje, a zpovídati se vůbec nemůže.

b) K přijetítéto svátosti je dále nutna živá víra.
Jaký na př. užitek může působiti posl. pomazání u ne
věrce, který se rozhodl přijmouti tuto svátost pouze
proto, aby vyhověl své rodině? Bez víry není možno
líbiti se Bohu. Božský Spasitel, než nemocné uzdravil,
vždy se jich tázal, zda věří. Ale o víru, aby ji člověk
v poslední své chvíli měl, je třeba prositi a ji během
života osvědčovati!

c) Víra má býti doprovázena neobmezenou dů
věrou v milosrdenství Boží, který nechce
smrti hříšníka, ale jeho život, a pak úplnou odevzda
nostído vůle Otce nebeského:Otče vrucetvé
poroučím ducha svého (Luk.23, 46). Šťastný
křesťan, který takto přijme svátost posl. pomazání!
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Ona naplní duší jeho pokojem, útěchou, nadějí a způ
sobí, že klidně přejde z tohoto slzavého údolí do ra
dosti věčné.

Hrabě Stolberg, muž vynikající šlechetnou povahou
a neobyčejnými duševními schopnostmi, měl to ne
štěstí, že se narodil jako protestant. Veden jsa milostí
Boží, poznal, že pravda je v Čírkví katol. Bylo mu zříci
se úřadů, které zastával, rozejíti se s příbuznými, sná
šeti potupy a pronásledování, ale on toho všeho nedbal
pranic a vrátil se r. 1800 v Můnsteru do Církve. Do
jemný byl pohled na tohoto velikého muže, když, spo
čívaje na lůžku smrtelném, mluvil ke svým dítkám na
způsob patriarchů Starého zákona: Stojím před tváří
Boha všudypřítomného a prosím nejsv. Trojici, kterou
jsem vždy hluboce ctil, aby se slitovala nad námí všemi,
abychom byli spojeni nerozlučným poutem víry, naděje
a lásky tak, aby nikdo z nás nezahynul, ale abychom se
jednou všichni shledali u Boha. Ač jsem ubohý hříšník,
odcházím spokojen, skládaje veškerou svou naději
v Krista, svého Spasitele. Prosím vás, dítky moje, a
všecky, s kterými jsem žil, abyste mí odpustili má po
chybení proti křesťanské lásce a daná pohoršení.
Kdyby pak některému z vás, neb z přátel mých, se
zdálo, že někdo ukřivdil mně, modlete se za něho a ne
chovejte proti němu žádné nechuti. Modlete se za
mne... A pak, zaopatřen byv sv. svátostmi, klidně
zemřel.

Drazí moji! Veliká budiž naše víra a důvěra v posl.
pomazání! Když těžce onemocníme, přijměme je jako
prostředek k uzdravení nejen z neduhů duchovních,
ale 1 tělesných. Neztenčujme na lůžku svém bolestném
moc Páně svou nevěrcu (Mat. 13, 58)! Poněvadž pak
smrt jednou nadejde i pro nás, vpravdě křesťanským
životem usilujme o to, aby byla tak krásná, jako hra
běte Stolberga, o které jsem vám právě vypravoval.
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XXXXIII.

Svěcení kněžstva.

Ty jsi kněz na věky (Žid,5, 6). Tato slova
apoštol sv. Pavel klade do úst nebeského Otce, kterak
je pronáší k Ježíši Kristu, svému jedinému Synu, při
oděnému kněžstvím věčným, Táž slova opakuje biskup
bohoslovci, kterému, když postupně přijal svěcení před
chozí, udilí svátost svěcení kněžstva, Tuto svátost usta
novil Pán náš Ježíš Kristus nejen k osobnímu posvě
cení těch, kteří ji přijímají, jak tomu je u křtu, biřmo
vání, pokání, ale k blahu celé společnosti křesťanské,
aby jí skrze ty, kteří tuto svátost přijmou, rozdílel věcí
svaté a prostředky ke spáse. Popatřme 1. na vznešenostsvátostisvěcení kněžstva; 2.na
její účinky; 3. na povinnosti které vě
řícím ke knězi ukládá.

1. Vznešenost. — V době, kdy bezbožnost
nevázaněji a všeobecněji než kdy jindy útočí proti ná
boženství Kristovu, kdy kněz je předmětem jejích úto
ků, jejích potup a jejích rouhání, nemůže býti nemístné
křesťanům připomenoutí velikost a vznešenost svátosti
svěcení kněžstva. Je to svátost ustanovená přímo a
osobně od Ježíše Krista. Podobně, jako ve Starém zá
koně Bůh vyvolil syny z pokolení Leviho, aby byli vý
hradně zasvěcení jeho službě, tak v Novém zákoně
oddělil od ostatních lidí a nad ně povýšil ty, které
k sobě připoutal slavnostním svěcením, a kterým za
zvláštní úkol uložil konati a rozdíleti svatá tajemství.
Jednoho dne Ježíš Kristus na břehu jezera Genesaret
ského v Galilei potkal několik chudých rybářů, kteří
žili z výtěžku svého lovu. »Pojďte za mnou,« tak jim
děl, »a učiním vás rybáři lidí (Mat, 4, 19).« Později pak,
když je měl opustiti, jim řekl: »Dána jest mi veškerá
moc na nebi i na zemi (Mat. 28, 18).« »Jako mě poslal
Otec, i já posílám vás (Jan 20, 21).« »Odejdouce, učte
všecky národy, křtíce je... (Mat. 28, 19).« »Hříchy
budou odpuštěny těm, kterým je odpustíte, a budou
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zadrženy těm, kterým je zadržíte (Jan 20, 23).« »Co
koli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi (Mat.
18, 18).« »Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá (Mat. 10, 16).« Když při poslední večeři
ustanovil svátost oltářní, apoštolům děl: »To čiňte na
mou památku (Luk. 22, 19).« — Toť je, krátkými slovy
nastíněný, původ kněžství Nového zákona: hle, jeho
vznešenost, jeho velikost, jeho moc! Čím pak od oné
chvíle byl Petr, čím byli apoštolové, tím jsou až dosud
papež, biskupové, kněží, poněvadž Ježíš Kristus děl
jim všem: Hle, já jsem s vámi po všecky dni až do sko
nání světa (Mat. 28, 20).« Petr a apoštolové zemřeli;
ale svět trvá dosud, a Ježíš Kristus, věren jsa svému
slovu, je se sluhy své Církve, dědici a nástupci apo
štolů. Rcete, je na světě nějaké zřízení vznešenější nad
katolické kněžství?

2. Účinky. — a) Svátost svěcení kněžstva udílí
moc konati posvátné úkony, vztahující se ke službě
Boží. Nikdo, tak píše sv. Apoštol, nebere té důstojnosti
sobě sám, nýbrž pouze ten, kdo k ní je povolán od
Boha, jako byl Aron (Žid. 5, 4). Věru nikdo, byť byl
sebe učenější, sebe moudřejší, sebe rozvážnější, nemůže
si dovoliti vykonávati posvátné obřady, není-li k tomu
přioděn mocí shůry. A nejvznešenějším ze všech těchto
obřadů je posvěcovati Tělo a Krev Pána našeho Je
žíše Krista v oběti mše sv.: moc nevýslovná a božská,
které nebylo popřáno ani andělům, a která postačí, aby
kněze zahrnula úctou všech lidí.

Moc kněžská záleží dále v udělování věřícím sv.
svátostí, vyjímaje biřmování a svěcení kněžstva, jichž
udělování je vyhrazeno biskupům, v hlásání slova Bo
žího a ve správě duší, svěřených jeho péči,

b) Svátost svěcení kněžstva udílí milost posvěcu
jicí, t, j. její rozmnožení, poněvadž to je svátost živých.
Dále uděluje těm, kteří ji přijímají, milosti pomáhající,
aby mohli hodně a s užitkem pro spásu duší zastávati
povinnosti svého vznešeného úřadu.

c) Abych pak řekl vše, tato svátost, jako křest a
biřmování, vtiskuje na duši nezrušitelné znamení, které
až na věčnost bude provázeti toho, komu bylo vtištěno.
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Bylo o knězi řečeno:Ty jsi knězem na věky
(Ž. 109, 4). Kněz zůstane neodvolatelně mužem Božím,
podstatně rozlišeným od lidí světských. Může býti su
spendován, z důležitých příčin degradován... Ale,
vezme-li se mu právo vykonávati posvátné úkony jeho
úřadu, nelze mu nikdy odebrati kněžské znamení, které
obdržel.

3. Povinnosti, — a) Vděčnost. — Kněž
ství je pojítkem mezi nebem a zemí a svolává na nás
nesčetné milosti od Boha. Následkem hříchu Adamova
jsme se zrodili na svět jako synové hněvu Božího, ale
kněz ve vodě křestní nás obmyl a učinil z nás Jeho
milované dítky. Když jsme upadli do otroctví hříchu,
kněz ve zpovědnici nás přivedl usmířené do náručí
Božího. Byli jsme slabí, měli jsme zapotřebí pokrmu,
kněz u oltáře nás sytil chlebem silných. Je-li naší
ctí, že jsme se zrodili jako dítky manželské před Bo
hem a CČírkví, vděčíme za to opět knězi, který pože
hnal sňatku našich rodičů. Hrozí-li nám smrt, očeká
váme poslední útěchu od kněze. [ po smrti, až naše
tělo tlíti bude v hrobě a duše třebas trpěti v očistci,
bude to kněz, který nám přispěje na pomoc svými
modlitbami a obětí mše sv. A kdo z vás se nepamatuje
na kněze, který ho učil Boha znáti a jemu sloužiti?

Zásluhy pak duchovenstva se neobmezují pouze
na naše duchovní blaho, ale vztahují se i na osvětu a
blahobyt pozemský. Duchovenstvu vděčíme za vědy
a umění. Když na zemi se nemyslilo než na násilí a
moc zbraní, otvíralo duchovenstvo u katedrál a ve sta
rých klášteřích školy, které byly světlem v temnotách
a osvětou v barbarství. I rozkvět umění je zásluhou
duchovenstva, poněvadž ono nalezlo svůj útulek a
ochranu ve chrámech. Nebudu se šířiti o těchto a ji
ných zásluhách duchovenstva, poněvadž to jsou věci
nezaujatým lidem všeobecně známé, — Tedy vděčnost
a lásku ke kněžím!

b) Poslušnost. — Knězje ustanovenk tomu,
aby vás poučoval, upozorňoval, kázal a vedl po cestě
spásy. Vy pak mu jste povinní poslušností ve všem, co
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se týká vaší věčné spásy. Kdo vás slyší, mne
slyší!

R. 1690 působili v jedné farnosti diecese Besancon
dva mladí prostopášníci veřejné pohoršení svým nezří
zeným životem, Farář na to upozornil jejich rodiče.
Ale ti mu drze odpověděli: Mládež se potřebuje vy
bouřiti, a vy, pane faráři, se modlete svůj brevíř a ne
pleťfte se do našich domácích záležitostí! Jeden z nich
docela po okolí se chlubil, jak faráře usadil, Oba pro
stopášníci se chovali ještě výstředněji a pohoršlivěji.
Ale trest přišel brzy. Po několika dnech se nebe po
krylo černými mraky, rozpoutala se děsná bouře, bles
ky šlehaly nepřetržitě. Oba prostopášníci byli jimi za
biti, a otcové jejich, jsouce celí uděšeni, šli faráře od
prosit za svou vzpurnou neposlušnost. Proto poslou
chejme sluhy Boží!

c) Úcta. — Kněz je sluhou, vyslancem, zástup
cem Ježíše Krista, jak to potvrzuje sv. Pavel slovy:
Na místě Kristově konáme poslání (2
Kor.5, 20).Nedotýkejte se mých pomaza
ných, dí Pán, a mým prorokům ať neublížíte (1 Sar.
16, 22)! Vím, že my kněží nejsme bez chyby. Ale
i kdybychom měli všecky ty špatnosti, které nepřá
telé o nás povídají, byly by tyto chyby s to smýti s nás
naše kněžské znamení, naši důstojnost, která je nezní
čitelná? A pro co je třeba kněze ctíti, než pro vzne
šenou důstojnost, kterou obdržel od Pána? Potvrzuje
to samo Písmo sv.: Když Kristus Pán vstal z mrtvých,
zjevil se Maří Magdaleně, ale při tom jí děl: Nedo
týkej se mne (Jan 20, 17)! Po osmi pak dnech se
zjevil apoštolům, při čemž Tomášovi řekl: Dotkni se
ran na rukou a nohou mých, vlož ruku svou do ote
vřeného mého boku. — Proč tento rozdíl, drazí moji?
Magdalena přece ho následovala na celé cestě jeho
křížové až na vrchol Kalvarie, nedbajíc nebezpečenství
a potup, a přece jí Kristus Pán děl: Nedotýkej se mnel!
Kdežto Tomáš, když Krista zajímali, utekl, pak se
skrýval, v jeho zmrtvýchvstání nevěřil, a Pán mu do
volil se ho dotknouti! Proč to? Že Magdalena byla
prostá žena, kdežto Tomáš byl kněz.
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Milujme tedy, poslouchejme, ctěme duchovenstvo
katolické! Vyhovíme tak vznešenému účelu, pro který
Ježíš Kristus ve své Čírkví ustanovil svátost svěcení
kněžstva!

XXXXIV.

Nutnost a nezníčítelnost kněžství.

Drazí moji! Uvažovali jste kdy, jaký by byl ná
sledek, kdyby nebylo katol, kněžství? Bez něho by
věřící byli bez nejdražší oběti mše sv. a valné části
sv, svátostí; nebylo by toho, kdo by je vyučoval ve
víře; zůstali by jako ovce bez pastýře, jsouce vydání
na pospas hltavým vlkům; krátce řečeno, nebylo by
již takové Církve, jak ji ustanovil Ježíš Kristus. Ale
to se nestane, neb katolické kněžství je 1. nutné;
2.nezničitelné. 3 Boj protiněmu jeleh
ce vysvětlitelný, ale4. neoprávněný.

1. Je nutné, — Svátost oltářní a oběť mše sv.
jsou pro nás katolíky věcmi svatými ve svrchovaném
slova smyslu. Obzvláště ony to jsou, které zušlechťují
náš pozemský život náboženský a dodávají mu nebeské
krásy. Ony jsou souhrnem božských tajemství, kterými
Žije naše víra. V nejsv. svátosti se soustředují všechny
ty posvátné úkony, které nám duchovní život udělují,
v nás jej ke vzrůstu a k dokonalosti povznášejí, A kdo
nám tuto nejsv. svátost dá? Kdo nás naučí ji znáti, jí
se klaněti, z ní čerpati božskou sílu? — Věčný kněz
Ježíš Kristus je v nebesích. Odtamtud neviditelně roz
dává své milosti. Ale nám je třeba kněze viditelného:
bez něho bychom nemohli nikdy býti ujištění, že máme
na jeho milostech podíl, Poněvadž nejvyšší, svrchovaný
kněz se nám nedává viděti zrakem naším tělesným,
máme zde na zemi zapotřebí viditelných jeho zástupců.
A On také nám je dal: Jsou jimi kněží, které obdařil
podílem na své božské moci a je ustanovil za rozda
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vatele věcí svatých. Obzvláště vel. svátost vyžaduje
kněze: oběť mše sv. a kněžství jsou vespolek neroz
lučně spojeny. Tak to stanovil sám Bůh.

2. Je nezničitelné. — Tutovelikouvěcza
slíbil Ježíš Kristus již prvním kněžím: já budu s vá
mi po všecky dni až do skonání světa
(Mat. 28, 20). Kněžství, dílo božské, bude trvati tak
dlouho, pokud bude žíti jeho Zakladatel. I uprostřed
největší náboženské zkázy a nejbolestnějšího odpad
lictví budou stále kněží, kteří, podobní jsouce Noemovií,
zachráněnému s jeho rodinou v arše, budou zachraňo
vati před úplným vyhlazením pravdu nauky Kristovy
a jeho božské zřízení zde na zemí. Říše, království,
republiky se rozpadávají v trosky... Pouze katolické
kněžství trvá stále... Nepravím sice, že je nezrani
telné, ale rozhodně je nezničitelné, Kdo by to neviděl?
Peklo ve spojení se zlobou lidskou tisíckráte a tisíc
kráte se pokusilo je smésti s povrchu zemského a v ně
kterých chvílích se skutečně hotovilo vyzváněti mu
hrany. Než kněžství, zřízení božské, se z oněch ran
uzdravilo a ze zdánlivé smrti probudilo a podalo tak
důkaz, že život jeho je nehynoucí, a že má zaslíbení
nesmrtelnosti. — A zuřivá pronásledování, která mu
tu a tam bylo a je podstupovati? Oh! i ta byla zcela
jasně předpověděna Ježíšem Kristem, když apoštolům
děl: »Budete tupeni, před soudní stolice vláčeni, na
smrt vydávání pro mne; avšak důvěřujte, já jsem pře
mohl svět!l« K přemožení katol, kněžství by bylo třeba
přemoci Ježíše Krista, zničiti Ježíše Krista, jenž je jeho
hlavou, jeho srdcem, jeho duší, jeho životem. Ale to
není možno! Katol, kněžství je zřízení, které, jsouc dnes
potíráno, zítra pozvedá hlavu a přežívá každý rozkol,
každé bludařství, každé rozštěpení. Nebyly to zuřivé
útoky, které proti němu ve stol, XVI. vedla reformace,
ve stol. XVIII. revoluce francouzská, ve stol. XX. mo
dernismus? Ale ve stol, KVL koncil tridentský kněž
ství povznesl k jeho pravé kráse; ve stol. pak XVIIL.
bylo ve Vendée slyšeti volání: »Vraťte nám naše oltáře
a naše kněze!« A dnes svět může patřiti na katol, du
chovenstvo neohrožené a vzdělané, Inoucí k římskému

— 181 —



papeži, kterak je ochotno obětovati krev a život pro
vítězství Čírkve Ježíše Krista.

3.Boj proti kněžství je vysvětli
telný, — a proto neprávem bychom se nad ním po
horšovali. Pozorovali jste kdy kněžský prapor? Je jím
kříž, na němž spočívá na smrt odsouzený řemeslník,
příslušník nenáviděného národa israelského, předmět
veřejného odporu a pohrdání. A na onom praporu stojí
napsáno: Pryč s modlamil| a budiž uznáván za
pravého Boha Bůh ukřižovaný! Na onom praporu lzečísti:Smrt náruživostem:: nezabiješ,nepokra
deš, nezcizoložíš! pryč s vražděním dítek ještě nena
rozených, s mnohoženstvím, manželskou rozlukou! pryč
docela i se zlými myšlenkami, pohledy a žádostmi!
Proto právě se volá: Strhněme ten prapor a zahrňme
pronásledováním toho, který jej třímá! Proč to nepo
věděti? Ano, je tupen a pronásledován katol, kněz,
ale jedině proto, že je živým odsouzením náruživostí,
nepravostí, zločinů, páchaných zde na zemi; poněvadž
kněz káže vznešeným pokoru, mocným spravedlnost,
úctu k právům všech lidí, krocení zlých žádostí, od
říkání se rozkoší, umrtvování smyslů; poněvadž zaka
zuje nezřízenou touhu po důstojnostech a statcích po
zemských; poněvadž kněz osvěcuje lid, který dnes tak
mnozí usilují klamati, poněvadž chrání slabé předtěmi,
kteří je chtějí vykořisťovati a kaziti; poněvadž je hyb
nou silou skutků milosrdenství a lásky k trpícímu bliž
nímu, které kladou hráz štvaní chudých proti ostatní
společnosti lidské; poněvadž je živou knihou, ve které
bezbožní čtou výčitky svého svědomí, hrozby věčnými
tresty; poněvadž kněz před lidi předstupuje jako vy
slanec Ježíže Krista, jehožto jho oni se sebe chtějí
shoditi. Toť vesměs jsou důvody, pro které se volá:
Potupou a pronásledováním zahrňme
h o (Moudr. 2, 19)!

4, Boj neoprávněný. — Namítnemi někdo:
Když se nám mluví o důstojnosti a zásluhách kněž
ských, proč se nic nepraví o jejich chybách, o jejich
pohoršeních? — Poněvadž svěcení kněžstva toho, kdo
je přijal, nečiní bezhříšným, Mezi lidskými tvory, putu
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jícími po této zemi, byl pouze jediný neposkvrněný:
Byla jím — ze zvláštní milosti všemohoucího Boha —
Maria Panna. Kromě ní jsme všichni hříšníci, poněvadž
jsme všichni počati ve hříchu, poněvadž všichni n4
sledkem hříchu prvotního jsme naklonění ke zlému.
Ký tedy div, že mezi dvanácti apoštoly byl jeden špat
ný, Jidáš; že mezi prvními sedmi jáhny byl jeden hříš
ný, Mikuláš! Proto buďte ujištění, že odpadnutím ně
kterého kněze neb řeholníka se neshroutí nerozborná
budova Církve! — A jestliže některý kněz se zprone
věří svému povolání, ve jménu spravedlnosti se ohra
zujeme proti nečestnému, nespravedlivému a nízkému
připisování jeho poklesku kněžím všem, Ale co z jed
noho případu se činí nespravedlivých podezřívání, co
zlomyslných osočování, co předčasného odsuzování!...
Když občas takováto nařknutí přijdou před soud, končí
takřka vždy prohlášením neviny! Po vynesení tako
véhoto výroku světské spravedlnosti by bylo povin
ností čestného člověka, aby před veřejností, kterou
oklamal, se omluvil, aby dal veřejné zadostučinění cti,
kterou potupil. Ale pomluva, kterou jedovaté pero
proti knězi pustilo do světa, nebývá odvolána takřka
nikdy!

Mimo to je třeba nepřátelům duchovenstva říci se
sv. Augustinem: »Vaše zlomyslné oko nevidí v našem
domě, než slámu; ale otevřte je poněkud lépe a uhlí
dáte i pšenici...!« A jinde volá on opět: »Hledejte,
probůh, i plody na našem poli, i dobré símě na našem
mlatě, a najdete obojí zcela lehce. Proč hledati pouze
plevy?« »Znám, tak pokračuje týž církevní Otec, četně
biskupů znamenitých, velmi mnoho kněží, jichžto ctnost
je úžasná a hodna vší chvály. Je tím chvály hodnější,
že jim bylo a je velice těžko si ji uchovati uprostřed
lidí špatných a zkažených.« — A počet takových kněží,
o kterých mluví sv. Augustin, se nezmenšil, ale, Bohu

. díky, ještě zvětšil! Než nepřátelé chtějí světu ukazo
vati na pohoršení kněžská, poněvadž nenávidí Církev,
Ježíše Krista, Boha; poněvadž chtějí buď jak buď pro
vésti svatokrádežnou odluku Církve od státu; poně
vadž chtějí zničiti katol. náboženství předem a pak, co
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by se jim již lehce podařilo, každé náboženství vůbec.
— Ale tyto zavilé a nečestné útoky proti katol. kněž
ství vedou pouze lidé, kdežto Pán volá: Ty jsi kně
zemnavěkyl!

Drazí moji! Modlete se za nás, abychom my vši
chni kněží byli kněžími dle srdce Kristova, abychom
plnili svůj vznešený úřad k jeho cti a chvále, k zvele
bení jeho království na zemi, k spasení svému vlast
nímu a ke spáse vás věřících!

XXXXV.,

Povolání ke kněžství.

Jediným a svrchovaně vznešeným účelem kněžství
je sláva Boží a spása duší. Kterýkoli jiný účel byl by
pro kněze nečestný. Kdo by vstoupil do stavu kněž
ského ze zájmů pozemských a hmotných, dokazoval by,
že nepochopil ducha kněžství. On by těžce zhřešil, po
něvadž by vstoupil do ovčince Kristova ne jako dobrý
pastýř, mající na mysli spásu svého stádce, ale jako vlk,
jenž by je strhoval do zkázy. — Ke kněžství je třeba
povolání od Boha. Výslovně to potvrzuje sv. Pavel, an
dí: Nikdo nebere té důstojnosti sobě
sám, nýbrž jsa povolán od Boha(Žid. 5, 4).
Jestliže si zaměstnavatel sám volí své služebníky, ge
nerál své vojíny, kterak by jinak mohl jednati Bůh,
když běží o jeho kněze? Popatřme dnes 1. na toto po
volání ke kněžství; 2. na jeho známky;
3. na povinnosti věřících k těm, kteří
jsou povolání.

1.Povoláníkekněžství.— Vyvolení,po
volání ke stavu kněžskému lze uslyšeti v každém věku,
v každém stavu. Vyvolení, povolání Boží je tajemná
touha, která se zmocníčistého srdce dítka a je jakoby
za ruku něžně vede k oltáři Páně; ono mu vnuká usta
vičnou náklonnost ke svatostánku, je plní pevným a
hlubokým přesvědčením,že toliko tam bude šťastno...
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Vyvolení, povolání Boží je světlo, které ušlechtilé duší
náhle zjeví prázdnotu zaměstnání a stavu úplně svět
ského a jí staví před oči úřad, který z člověka činí
spolupracovníka na vykupitelském díle Ježíše Krista
a mu slibuje odměnu svrchovanou a nehynoucí... Vy
volení, povolání Boží je někdy jako blesk, který hříš
níka, ve hříších ospalého, probouzí, elektrisuje a jej
plní pevným rozhodnutím mimořádnou obětí, věnová
ním se stavu kněžskému, shladiti nezřízenosti předešlé
ho života... Vyvolení, povolání Boží je vše to, co
v duši může vyvolati vznešené rozhodnutí zříci se světa
a zvolati s Prorokem:Pán je můj dědičný po
díl (Ž. 15, 5). Jiní nechť se ženou za důstojnostmi a
nicotnými statky pozemskými; jiní nechť baží po rozko
ších tělesných a světských; mým dědičným podílem je
Pán a jeho kalich, z něhož budu neskonalé milosti s ne
bes vylévati na zemi!

2. Jeho známky. — a) Věda. — Knězmá
osvěcovati duše, pozvedati fy duše, které poklesly,
uzdravovati ty, které jsou nemocné, posilovati ty, které
jsou slabé, utvrzovati ty, které jsou silné, a všecky
je vésti k nebi. Aby byl s to zdolati tento veliký úkol,
je nutno, aby vynikal ve svaté vědě. Jinak by Bůh
o jehoslužbunestál.Poněvadž jsi zavrhl zna
lost, dí Pán ústy proroka Oseáše (4, 6), zavrhuji
i já tebe, abys nebyl mým knězem. Nikdy
nebyl kněz zproštěn povinnosti studovati posvátnou
vědu. Obzvláště dnes bohoslovec pilným studiem po
řadu let je povinen se připravovati na svůj úřad. Proč?
Věčné pravdy se dnes úzce stýkají s vědami lidskými.
Pýcha rozumu proti nebeským pravdám staví tisíceré
námitky a pochybnosti, a ty všecky je dnes knězi od
rážeti a vyvraceti. — Zatím co světští učenci pracují
jen v úzkém oboru vědy jedné, je kněz nucen sestupo
vati s výšin, ke kterým ho povzneslo studium vědy
svaté, a dobře studovati i filosofii, dějepis, vědy pří
rodní, vědy politické a sociální, aby je mohl uváděti
v soulad s články víry. U tajemství pak, kde krátký
rozum lidský tohoto souladu nemůže jasně stanoviti, je
Kněz povinen aspoň vyvraceti ty námitky, které nevěra
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a blud proti nim pronášejí. — Nemůže se ovšem žádati,
aby si všichni kněží byli rovni ve vědomostech. Nelze
žádati aby prostý venkovský farář věděl tolik, co
biskup. Bůh však rozhodně bude štědrým na své osví
cení těch kněží, kteří, uznávajíce svou nedostatečnost,
se k němu utíkají se srdcem zbožným a pokorným.
Kdo by byl neslyšel mluviti o sv. Janu Vianney, faráři
z Arsu? Nebylžádným veleduchem; skoupá přirozenost
ho obdařila nadáním méně než prostředním; ale byl
zbožný, a potřebná věda mu přišla s hůry. Sám se na
zýval nejnevědomějším z lidí, ale dovedl o hlubokých a
vznešených pravdách mluviti tak krásně, že i největší
učenci nad tím žasli a byli nucení uznati, že se na něm
vyplnilvýrok Písmasv.: Rty kněze mají dbáti
vědy,a zúst jeho mábýtihledánanauka
(Mal. 2, 7). O

b) Svatost, — Svatost kněze spočíváv souladu
jeho myšlenek, žádostí, slov, skutků, vůbec celého jeho
života s jeho vznešenou důstojností. Že tento soulad je
nutný, o tom není pochybností. Bůh ho požadoval již
od kněží Starého zákona: »Buďte svatí«, tak jim děl,
»poněvadž Hospodin, kterému sloužíte, je svatý.« Po
něvadž pak úřad kněží Nového zákona je mnohem
vznešenější, mnohem větší také má býti jejich svatost.
Kristus žádal Otce svého pro apoštoly, než jim udělil
kněžskoumoc: Posvěť je v pravdě (Jan 17, 17)j!
Apoštolové pak neustávali připomínati těm, které si za
pomocníky ve svém úřadě přibrali, velikou povinnost
svatosti a vzorného prospívání ve všech ctnostech, »Ve
všem,« napsal sv. Pavel Titovi (2, 7), »prokazuj sám
sebe jako vzor dobrých skutků, vážným, bezúhonným
životem.« A Timotheovi (I. 4, 12): »Buď vzorem věří
cích ve slově, ve víře, v čistotě.«

A kdyby i v Písmě sv. nebylo napsáno, že kněz
má vynikati ve svatosti, vyplývá to z božských ta
jemství, kterých je posvěcovatelem a rozdavatelem,
z jeho posvěcení na prostředníka mezi Bohem a člově
kem.Knězustanovuje se pro lidi ve vě
cech, které se vztahují k Bohu (Žid.5, 1).
Proto pozemská zaměstnání, světské péče a rozkoše
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nejsou již pro něho. Žene-li se tedy za důstojnostmi,
kterých pýcha a marnivost lidí světských je tolik chtiva,
snižuje svou důstojnost. Touží-li po majetku, Ipí-li na
statcích pozemských, lhal, když pří svém svěcení na
kněze ujišťoval, že toliko Bůh bude jeho dědičným po
dílem. Nádhera ho zneuctívá, rozkoše jsou pro něho
potupou... Je tedy třeba, aby se kněz odloučil ne od
světa, jehož je náboženským představitelem, ale od
světského ducha; ne od člověka, kterému má přinášeti
spásu, ale od lidských nepravostí, které ho poskvrňují
a potupují... Zkrátka má býti svatým, jako svatý je
jeho nejvyšší Pán Ježíš Kristus.

3. Povinnosti. — Věřící, jsouce přesvědčeni,
že Církev katolická nemůže trvati bez dobrých a sva
tých kněží

a) mají dítkám svým popřáti úplnou volnost, když
cítí povolání ke stavu kněžskému. Jako by hřešil otec,
když by syna ke kněžství nutil, tak by hřešil i ten, kdo
by mu ve vstupu do něho bránil. Takový otec se staví
proti vůli Boží, těžce poškozuje Církev, poněvadž ji
připravuje o kněze, který by mohl duším prokázati ne
skonalé dobro.

Sv. Gamelbert, kněz a farář v Bavorsku, cítil již
od útlého mládí povolání ke stavu kněžskému. Ale na
razil v tom na prudký odpor svých domácích. Pocházel
ze vznešeného a bohatého rodu a byl statného těles
ného ústrojí, a proto ho jeho otec určil ke stavu vojen
skému. Gamelbert ho uctivě upozornil, že se cítí povo
laným ke zcela jinému vojsku... Ale otec použil hro
zeb a týrání, jen aby se podvolil jeho vůli. Za trest mu
mezi jiným uložil, aby pásl stáda. I jeho bratři se po
stavilí proti němu a nazývali ho zbabělcem, že se chce
státi knězem proto, že to je život mnohem klidnější a
pohodlnější. Ale světec toto vše trpělivě snášel, sklá
daje veškeru svou důvěru v Boha. A Bůh ve své pro
zřetelnosti přivodil takové okolnosti, které otce při
měly, že od svého nespravedlivého odporu proti nebes
kým záměrům upustil. Gamelbert byl vysvěcen na
kněze; ale jeho otec právě v den jeho vysvěcení zemřel
náhlou smrtí. Byl to spravedlivý trest Boží.
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b) Věřící mají se modliti, aby Bůh Církvi své po
přál dobrých pastýřů. Mají tak obzvláště činiti o su
chých dnech, které právě za tím účelem byly ustano
veny. — A nestačí toliko modliti se: mají chudé jino
chy, kteří povolání ke kněžství v sobě cítí, i dle sil
svých hmotně podporovati. Kdo dopomůže jinochu ke
stavu kněžskému, má podíl na převelikých zásluhách,
které dobrý kněz přinese světu. A když podíl na nich,
drazí moji, si získáte i vy, buďte ujištění, že Bůh ho
nenechá bez odměny!

XXXXVÍ

Celibát.

Jedenkráte vypravoval Kristus Pán zástupům pře
krásné podobenství o milosrdném Samaritánu: Člověk
jeden byl na cestě z Jerusalema do Jericha přepaden
loupežníky, kteří ho nejen oloupili, ale i zranili a polo
mrtvého nechali ležeti. Bral se tou cestou jeden Sama
ritán, uzřel ho a ujal se ho: vymyl jeho rány, ovázal je,
doprovodil ho do hospody a měl o něj péči. — Tako
výmito milosrdnými Samaritány mají pro lid v jeho bo
lestech a strastech býti katoličtí kněží, Aby pak tomuto
velikému úkolu svému mohli náležitě dostáti, zavazují
se před Bohem slavnostním slibem bezženství neboli
celibátu. Drazí moji! Třebas i nejední z vás si tu kladou
otázku: Proč by se také katoličtí kněží nesměli ženiti?
Tážete se tak následkem toho, že jste proti celibátu
obzvláště v poslední době velice mnoho slyšeli mluviti
z úst těch kněží, kteří od Církve odpadli. Nuže, po
slyšte dnes také druhou stranu: poslyšte, co o něm
soudí Církev a kněží, kteří jí zůstali věrni.

1. Je jisto, že božský Učitel náš Ježíš Kristus pa
nictví si velice vážil a je jiným radil,

Panicem byl on sám, za matku si vyvolil neposkvr
něnou Marii Pannu, za svého pěstouna čistého sv. Jo
sefa. Z apoštolů byl největším miláčkem jeho sv. Jan,
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panic. Je sice jisto, že někteří apoštolové byli ženatí,
ale, když se přidrželi Krista Pána, odloučili se od man
želek svých.

Kristus Pán pak pravil: »Každý, kdo opustí dům,
neb bratry, nebo sestry, neb otce, neb matku, neb
manželku pro jméno mé, stokráte více vezme a
životem věčným vládnouti bude (Mat. 19, 29).« Radil-li
tedy Spasitel těm, kdo se Mu chtějí úplně věnovati, aby
opustili manželky své, které již mají, tím spíše radí,
aby ti, kdo pouze Jemu chtějí sloužiti, manželek vůbec
nepřijímali, A tak možnoříci, že zakladatelem celibátu
je sám Kristus Pán.

2. Církev pak tento celibát zavedla pro své kněze.
Učinila tak jednak proto, aby aspoň oni vynikali v tom,
co Kristus Pán tak velice doporoučel, jednak proto, aby
mohl náležitě zastávati trojí svůj úřad učitelský, kněž
ský a pastýřský.

a) Učitelský. — »Jdoucedo celéhosvěta,učte
všecky národy«, tak poručil božský Vykupitel apošto
lům a zároveň všem jejich nástupcům, biskupům a kně
žím. A tu na př. vizte sv. Pavla: Co zemí prošel, co
nebezpečenství podstoupil, co protivenství vytrpěl, jen
aby plnil tento rozkaz! Ale přinášel by byl na rozšíření
Církve tak převeliké oběti, kdyby byl ženat? Sotva. —
A nesli by nyní naši misionáři křesťanskou kulturu do
nejzazších a nehostinných končin světa, kdyby je pou
tala láska k rodině? Opět nikoliv.

Í ten kněz, který necestuje do cízích zemí, má býti
lidu učitelem o všech pravdách sv. víry. A aby jím byl
opravdově, je povinen stále studovati a rozjímati. »Budď
pilen čítání, napomínání a učení«, nabádá sv. Pavel sv.
Timothea (1 Tim, 4, 13). Kněz, který to nečiní, sám
mnoho neví, proto ani jiným mnoho nepoví. Než k ta
kovémuto neúnavnému a svědomitému studiu má kněz
zapotřebí mnoho knih a peněz, mnoho času a klidu.
Ale měl by toto vše, kdyby byl ženat?

b) Kněžský. — Mocí tohoto úřadu slouží kněz
mši sv. a přisluhuje sv. svátostmi.

Již od kněží starozákonních žádal Hospodin, když
sloužili při chrámu Páně, aby byli zdrželiví a čistí. Oč
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více toho žádá od kněží katolických, kteří každodenně
na oltáři přinášejí oběť nejčistší! »O, jak čisté mají býti
ruce kněze, které se denně dotýkají Beránka tak ne
vinného a Ho obětují!l« volá sv. Jan Zlat.

Kněz uděluje sv. svátosti. Má-li však lid s úctou
sv. svátosti přijímati, je třeba, aby ten, kdoje uděluje, vy
nikal svatostí nad jiné. Zvláště ve svátosti pokání panic
kost, neodvislost knězovato je, která vlévá kajícníkudů
věru, aby svěřil člověku knězi věcí, kterých by se ne
osmělil vyjeviti ani své manželce, ani matce, ani bratru,
ani nejdůvěrnějšímu příteli. Útěchou plní kajícníka my
šlenka: kněz je sám, on mlčí jako hrob. Měl by však
hříšník ke knězi tuto důvěru, kdyby byl ženat a žena
jeho byla k tomu ještě zvědavá, klevetivá?

c) Pastýřský. — »Proč se neženíte a nemáte
děti?« tázal se ve vlaku jeden pán francouzského kně
ze, »Oh, dětí mám dost, odvětil kněz, tak as k jedno
mu stu.« »Cože, sto dělí že máte?« Kněz se tu před
stavil jako P. Josef, ředitel sirotčince v Duraine. »Máte
tedy za dítky sirotky; ale jak jich tolik uživíte?« —
»Almužnamí těch, kteří se sirotky mají soucit. Kdy
bych byl ženat, bylo by se mí starati o rodinu svou a
tyto ubohé dítky, kleré nemají ani rodičů, ani domova,
by byly ztraceny.« — Oh, jak veliká práce naskytuje
se knězi na poli dobročinnosti a lidumilnosti! Co máme
různých nadací pro chudé, nemocné, sirotky, co kniho
ven od kněží založených! A mohl by něco podobného
činiti kněz ženatý?

Povinností duchovních pastýřů je věřící chrániti
před vlky. — Duchovenstvo katolické plní svědomitě
příkaz: „Každá duše mocnostem vyšším poddána buď«
(Řím. 13, 1) a chová v úctě každou světskou vrchnost.
Ale když se najde vláda taková, která chce zotročiti
Církev, je povinností duchovenstva všemi zákonitými
prostředky tomu se postaviti naproti, i kdyby proto
mělo trpěti v žaláři a jíti na smrt. A toho je schopno
opět jen duchovenstvo neženaté. Jak zotročena je cír
kev pravoslavná v Rusku a jinde, že její duchovní jsou
ženatí! Kdežto v Německu všechny podobné pokusy
pro odpor duchovenstva katolického ztroskotaly.
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A což kdyby v osadě vypukly nakažlivé nemoci?
Který kněz, ženatý či svobodný, by ochotněji vydával
život za ovce své? Když roku 1576 vypukl v Miláně
mor, všichni vyšší úředníci a lidé zámožnější odtamtud
utekli, Kdo zůstal a o ubohé nemocné pečoval, byl
arcibiskup sv. Karel Bor. se svým duchovenstvem,
z něhož 150 kněží na mor zemřelo.

3. Kdyby se kněží mohli ženiti, vy
tvořili by vzorné rodiny, ukázali by,
jak vzorně vychovávati dítky! —I kdy
by kněz sám byl sebe dokonalejší, byla by vždy tako
vou i jeho manželka? A když ne, jak lehce by fara
byla ne vzorem, ale pohoršením lidu! — V Písmě sv.
čteme o nezvedených synech velekněží Arona, Heli
ho... Nemohlo by se tak státi i na leckteré faře? A
jak by to pak dopadalo s působením kněze v osadě?
»Nám bude kázati? Ať káže sobě, ať napravuje svou
ženu a své dětil« — tato slova by se ozvala z úst osadníků velmi často.

4. Ale když se celibát mnohdy neza
chovává!| — Že se najde některý kněz, který se
proti němu prohřeší, je pravda. Ale o kterém zákonu,
o kterém přikázání možno říci, že ho nikdo nikdy ne
přestoupí? Mají proto všechna přikázání býti odstra
něna? Mají přikázání: Nesesmilníš, Nepokradeš, Ne
zabiješ atd. býti zrušena, protože mnozí jich nezacho
vávají? Které přikázání by pak ještě zůstalo v plat
nosti?

5.Nežsvět podezříváiknězehodné!
— Zavdá-li celibát nepřátelům kněží příležitost k po
mluvám, přestali by býti pomlouvání po zrušení celi
bátu? Nepřátelé kněze nepomlouvají jen proto, že není
ženat. Obviňují je z lakoty, sobectví, požívačnosti, krát
ce není jediné nectnosti, které by na knězi neviděli.
Pomluvy, jež pochodí z celibátu, by ovšem ustaly, ale
vznikly by pomluvyj jiné, jež by vycházely z manželství
kněží. A jako jsou nyní pomlouvání sami, tak by byly
pomlouványi 1jejich ženy. Pomlouvači kněží se vždycky
najdou, i kdyby byli přesvědčení, že kněz vede život
bezúhonný.
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Drazí moji! Co bylo velkých mužů, kteří z uvede
ných důvodů byli nadšení pro celibát! Patřil mezi ně
1 mistr Jan Hus, Je tedy s podivem, kterak mohou
dnes někteří lidé Husa jedněmi ústy velebiti a při tom
celibát zavrhovati. '

Ne, my kněží, kteří jsme Čírkvi zůstali věrni, ne
toužíme po jhu manželském, Rodinami, kterým patří
srdce naše, jsou naše farní osady. V nich z lásky k Je
žíši Kristu dle slov sv. apoštola Pavla chceme býti
všem vším.

XXXXVI.

Stťav manželský.

Dnes, více než kdy jindy, je třeba s věřícími dů
kladně probírati poslední ze sv, svátostí, svátost stavu
manželského. V naší době lidé, kteří usilují společnost
lidskou strhnouti do nového a ohavného pohanství,
kteří by z ní nejraději učinili peleš divé zvěře, si obrali
za účel zničiti společnost zničením rodiny. Poněvadž
pak základem rodiny je svátost manželství, obrátili
veškeru svou nenávist a namířili své zbraně proti ní.
Vy, drazí moji, víte dobře, co vše se jim již proti této
svátosti podařilo provésti u nás. Chtějí manželství
úplně znesvětiti, nedbajíce, že stav manželský 1, usta
novil sám Bůh; 2. že jej Ježíš Kristus
povýšil na svátost; 3, a že svaté jsou
jejíúčinky.

1.Stav manželský stanovil sám Bůh.
— Bůh stvořil tento krásný svět. Svým všemohoucím
slovem ozdobil lučiny kvítím, role užitečným obilím,
zahrady stromovím. Ptactvo poletovalo ve vzduchu,
ryby se proháněly ve vodách. V lesích bylo plno zvěře,
žírný dobytek se pásl na lukách, Chyběl tu pouze hos
hodář, který by nad zemí vládl, chyběl ještě člověk.
Konečně, šestého dne, stvořil Bůh i člověka: stvořil
jej k obrazu a podobenství svému. Jmenoval se Adam.
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Adam se stal pánem všech pozemských tvorů. Byl
blažený, neb Bůh byl s ním, Byl blažený, neb měl vše,
čeho potřeboval. Neměl však žádného druha, s nímž by
se sdílel o svou blaženost, o své snahy, o své práce...
A přece by se byl tak velice rád podělil o vše, i o po
žehnání Boží, s někým jiným! Blaženosti a požehnání
Božího pro něho samého bylo příliš mnoho...

Proto řekl Bůh: »Není dobře člověku býti samot
ným; učiňme mu pomocnici jemu podobnou.« A stvořil
ženu a přivedl ji k Adamovi. Ten pak, uzřev ji, zvolal:
»Toť jest kost z mých kostí a maso z mého masa...
Proto opustí člověk otce i matku a přilne k manželce
své, že budou dva tělem jedním (1 Mojž. 2, 18—24).«
Požehnal jim též Bůh, řka: »Rosťte, množte se (1 Mojž.
1, 27)i«

Rozumíte těmto slovům, drazí moji? I když není
třeba, abychom tuto zprávu brali úplně doslovně, přece
z ní zcela jasně vyplývá tolik, že Bůh sám v ráji u lidí
založil stav manželský. On spojil Adama a Evu ve sva
zek manželský, On spojil naše prarodiče manželstvím,
trvajícímaž do smrti: »Budou dva tělem jed
ním.« Budou tvořití jednu osobu a to i tehdy, kdyby
byli od sebe vzdálení neb nemocní; i tehdy, když by
byli od sebe církevně a zákonitě rozvedení; 1 tehdy,
když by se manžel vystěhoval do cíziny; i tehdy, když
by manžel neb manželka byli odsouzení do žaláře; 1
tehdy, když by manžel s manželkou špatně zacházel,
majetek rozmrhával, zkrátka vždycky, až do smrti. —
Není tu žádného vyhnutí: tak zní slovo Boží. Zákony
lidské mohou stanoviti jinak, ale zákon Páně stanoví
spojení pouze jedné manželky a pouze jednoho man
žela, spojení nerozlučitelné, dokud jich nerozloučí smrt.
— Učiňme mu pomocnici jemu podob
nou. Žena tedy má býti rovnoprávnou společnicí mu
žovou, nikdy ne jeho služkou neb otrokyní, ale milo
vanou družkou. Manžel tedy má míti úctu a lásku
ustavičnou k manželce své; má býti její oporou, rádcem
ve všem dobrém, poněvadž vše dobré, co jí prokazuje,
prokazuje sám sobě.
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Tak již v ráji stanovil Bůh stav manželský na
všechny budoucí časy.

2 Ježíš Kristus jej povýšil na svá
tost. — Přišel na tento svět Kristus Pán. Když mu
bylo třicet let, začal vyučovati pobloudilý svět. S ža
lem viděl, kterak lidé nohama šlapou nejsvětější pří
kazy Boží; kterak obzvláště zákon o manželství pře
stupují sterým způsobem. Jední si brali více manželek,
ač Bůh jen jednoho muže stvořil: Adama, a pouze jednu
ženu mu dal: Evu. Jiní pokládali ženu pouze za svou
služku, otrokyni, která není k jinému, než k ukájení
jejich tělesných žádostí... Ale co tu právě naopak
stanovil Kristus Pán, nám vypravuje apoštol sv. Pavel:
»Muž jest hlava ženy, jakož i Kristus jest hlava Církve,
Jako Církev poddána jest Kristu, tak i ženy buďtež
poddány mužům svým ve všem. Muži, milujte své man
želky, jakož i Kristus miloval Církev a vydal sebe sama
za ni, aby ji posvětil... Muži mají milovati své man
želky, jako tělo své. Kdo miluje svou manželku, sebe
sama miluje.«

Tajemství toto jest veliké; já však to pravím s o
hledem na Krista a Církev (Ef. 5, 23—32). Od Ducha
sv. vyučený apoštol Pavel tu nazývá stav manželský
»velikým tajemstvím«, tedy nejen obyčejnou svátostí,
ale svátostí velikou. Z jeho slov dále vyplývá, že Kristus
Pán stavu manželskému vrátil tu čistotu, kterou jej
ozdobil Bůh již v ráji. Je tu tedy ještě třeba křesťanům
připomínatí přísný výrok koncilu tridentského: »Řek
ne-li kdo, že manželství není opravdově jednou ze sed
mi svátostí, ustanovených Pánem naším Ježíšem Kri
stem, ale že bylo vynalezeno od lidí a že neuděluje
milosti, budiž proklet«?

3. Co působí? — a) Rozmnožení po
svěcující milosti. — Svátoststavu manželské
ho je svátost živých, a ti, kteří ji přijímají, jsou povinní
ve stavu posvěcující milosti již býti. Proto milost, již
jim tato svátost uděluje, není než rozmnožením té, kte
rou již mají.

b)Zvláštní milost, aby manželé po
vinnostíi stavu manželského. věrně
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plnili. — Manželství neuděluje milost toliko u oltáře,
když se onen posvátný svazek uzavírá, ale ono má
nadpřirozenou moc udělovati ji ve všech důležitějších
okolnostech stavu manželského. Dle slov koncilu tri
dentského tato milost lásku pozemskou zdokonaluje,
svazek manželský utvrzuje k úplné nerozlučitelnosti,
manžele posvěcuje. A kterak jinak v křesťanském
manželství by bylo možno ono svaté a neposkvrněné
spojení, které sv. Pavel přirovnává k něžné a čisté
lásce Krista k Církvi, bez nebeské milosti, jež očišťuje,
oživuje, povznáší každou lásku?

Jestliže láska pozemská při ubývání lidské svěžesti
a krásy ochabuje, jestliže láska pozemská není s to
vždy odolati nedokonalostem a chybám dříve nezná
mým: milost svátosti manželství tuto lásku zdokonaluje.
Ona manžele poučuje, že zde na zemi není nic doko
nalého, že toliko neskonalá krása Boží je s to ukojiti
srdce lidské, — Tato milost činí snesitelnými neštěstí,
drahými nemoci, milými stáří a bílý vlas, mění výtky
v dobré rady, příjemnými potřebná upozornění, naklání
srdce k odpouštění. — Ona sestupuje až ke kořenům
života a mírní tělesnou žádostivost, působí, že manželé
vidí velikou čest v tom, že mohou míti podíl na tvůrčím
díle Božím a zalidňovati zemi křesťany a jednou nebe
svatými. — Ona manželům oslazuje hořké dny jejich
života a blažené je doprovází až ke hrobu.

Znamenitý francouzský spisovatel z minulého sto
letí, Martin, dlel na letním bytě v jedné horské vísce,
jsa churav na těle a na duchu sklíčen těžkými pochyb
nostmi náboženskými. Stal se mu tam následující pří
pad, který vypravuje on sám:

Každou neděli jsem chodíval na mši sv. do tam
ního kostelíčka. Byl krásný pohled na venkovany,
scházející se se všech stran údolí na bohoslužby. Dosti
často jsem tuto cestu konal ve společnosti ctihodného
starce, u něhož jsem se podivoval opravdové a hluboké
zbožnosti, Jednou jsem se ho ptal, z čeho je živ, a do
věděl jsem se, že se svou manželkou je odkázán na
dobročinnost hodných lidí, poněvadž dva synové, kteří
ve starobě jim měli býti podporou, padli ve válce. Po
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vzbuzen jsa tímto vyznáním, dal jsem mu trochu peněz
se slovy, že to je na teplejší oděv pro zimu. Stařec na
mne vděčně popatřil a děl: Díky vám, ó pane, a díky

panu, který takovou štědrost vkládá do srdcí hodnýchlidí.
Po těchto vřelých slovech jsem se ho tázal dále:

Umíte čísti? — Ano, pane. — A máte nějaké knihy?
——Oh, v mém věku se již nečte, ale modlí, — Modlíte
se tedy často? — Je velikým štěstím modliti se! Na
večer při západu slunce, se s mou stařenkou modlíme
růženec, — A to je veškerá vaše modlitba? — Nikoli,
známe mnohé a modlíme se je dle okolností. Když se
stáda vracejí z pastvy, modlíme se k Bohu, aby lidem
dal dosti mléka; když slunce zapadá, žehnáme mu za
teplo ke vzrůstu obilí na polích a ovoce v zahradách;
a když déšť zúrodňuje naše nivy, voláme k Bohu: »Otče
náš, jenž jsi na nebesích, ty budeš žíti vždycky a lidé
tě nikdy neusmrtí, jako usmrtili naše ubohé syny.« —
Při těchto slovech se oči jeho zalily slzami, jeho hlava
se sklonila, a já jsem ho slyšel šeptati slova, velebící
neskonalou dobrotu Páně. — Ale jste příliš osamocení
v tomto údolí! — Nezdá se nám; pan farář říkává, že
ten, kdo dovede mluviti s Bohem, není nikdy sám. —
Jste tedy spokojení se svým osudem? — A proč ne?
Bůh nás neopustí nikdy! — Věru, zasloužíte si, abyste
byl hodně šťasten. Přijměte tyto peníze a modlete se
za mne, jenž se neodvažuji nazvati se šťastným, jako
vy. A rozloučil jsem se s ním, jsa hluboce dojat.

Drazí moji! Nevidíte tu zcela jasně působení milo
sti, kterou uděluje svátost stavu manželského? Kéž

ve VO.

želském!

XXXXAVIIL.

Smíšené sňatky.
Vojín, který ve válce přeběhne k nepříteli, bývá

odsouzen na smrt. Za takového vojína přeběhlíka po
kládáme my katolíci toho jinocha, tu dívku, kteří, po
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minuvše své souvěrce, vstupují v manželství s dívkou,
jinochem jiné víry; kteří, pohrdnuvše svou Církví sv.,
v cizí modlitebně neb toliko na úřadě se oddati dávají.

Evangelium vypravuje, kterak byl Kristus Pán na
svatbě v Káně galilejské. Ale šel by Pán Ježíš na onu
svatbu, kdyby byli oba snoubenci v něho nevěřili, kdy
by 1 pouze jeden z nich byl nevěrec neb jinověrec?
Sami odpovídáte: nikoliv, Ale tím také přiznáváte, že
uzavírání takových smíšených manželství je hříšné. A
proč není dovoleno katolíku vstupovati v manželství
s nekatoličkou a naopak? O tom právě chci vás dnes
poučiti.

1. Nechť nikdo nemyslí, že chci porušiti přikázání
lásky k bližnímu, pokud je jinověrcem, když budu ká

zati proti manželstvím smíšeným. Bůh uchovej! Vím
dobře o příkazu Ježíše Krista: »Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého!« A proto volám: milujte jino
věrce, ať již to je žid, protestant nebo čechoslovák. Ve
společenském životě buďte k nim vlídní, laskaví, pro
kazujte jim vše, co si přejete, aby i vám prokazováno
bylo, a nečiňte jim nic, co byste od jiných sami neradi
trpěli. Ale tolik budu stále hlásati, abyste vstupovali
v manželství jen s těmi, kteří jsou naší víry, z našeho
ovčince, Stále budu tvrditi, že bez pokoje, bez svornosti
není šťastného manželství; shoda že je možna jen v té
rodině, kde manželé jsou stejné víry, jednoho nábo
ženství,

Vysvětlím to příkladem: Dva lidé společně najmou
pole. Když jeden z nich chce orati, druhý chce vyvážeti
mrvu; jeden chce síti pšenici, druhý žito. Každý má jiné
mínění, každý chce, aby se stalo po jeho vůli. Věru,
bude pro ně lépe, když se zavčas rozejdou, neboť jinak
by to s jejich společenstvím dopadlo zle. Když tedy
v pomíjejících věcech je zapotřebí stejné vůle, jedné
mysli mezi těmi, kteří se spolčují: není hříšnou lehko
myslností uzavírati sňatky s jinověrci? Není pošetilostí
od takových snoubenců doufati, že budou žíti v pokoji
a svornosti, když ani ve víře, která je zdrojem pokoje,
mezi nimi není shody?
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Co vábí katolickou stranu k tomuto hříšnému
kroku? Tělesná rozkoš nebo peníze. Ale, ubohý poše
tilče, měl bys věděti, že tělesné žádosti netrvají na
věky; že přijde čas, kdy krása uvadne, majetek se roz
plyne. A pak tě odvrhnou jako zlomené topůrko z mo
tyky, kterou sis jen hrob vykopal.

Či víš, čemu učí protestantské náboženství o man
želství? Martin Luther o něm píše toto: »Když se man
želé rozloučili, nechť vstoupí v manželství s jiným, do
voleno jest uzavříti sňatek 1 desetkráte.

A víš, čemu učí Ježíš Kristus o manželství? Učí
tolik, že manželství je nerozlučitelné až po hrob, že, co
Bůh spojil, toho člověk nesmí rozlučovati,

Tedy tvůj protestantský manžel tě zanechati smí,
ale ty ho opustiti nesmíš; on dle svého náboženství smí:
se ženiti znovu, tobě však, pokud on žije, za jiného se
provdati dovoleno není, A čím potom budeš: dívkou?
manželkou? vdovou? Ani sama nevíš.

2. Než dejme tomu, že tvůj manžel má tolik citu,
a že tě neopustí, že si jiné ženy nevezme. Ale jaký život
budeš míti ve smíšeném manželství? Manželé jsou vždy
spolu: spolu při práci, spolu v domě, spolu v zábavě,
spolu v dobrém 1 zlém. Jen když se klaní Bohu, tu ne
jsou spolu. Společně vycházejí z domu, ale ihned se roz
cházejí: jeden do katolického kostela, druhý do prote
stantské modlitebny.

Když jsou doma, katolík se modlí vkleče, prote
stant se tomu posmívá. V postní den katolíkovi masi
tých pokrmů požívati není dovoleno, ale jak to zacho
vati, když druhý z jejich manželské dvojice je právě tu
míti chce? Katolická manželka vzývá Marii Pannu,
anděla strážce, své sv. patrony, ale jen potají, neb man
žel jinověrec se jí proto posmívá. Hromičkysi rozsvítiti
nesmíš, svěcenou vodou se pokropiti nemůžeš, růženec
do rukou vzíti se neodvážíš, poněvadž jinověrci vše to
za papežskou pověru pokládají. Přijdou naše drahé
svátky, a ty budeš nucena pracovati, neb jen úkradkem
do kostela zaskočíš. Až upadneš do smrtelné nemoci,
postará se tvůj manžel, aby ti zavolal kněze? A až
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zemřeš, ten, s nímž jsi se podělila o život svůj, se za
tebe ani nepomodlí.

Tu pak se táži: Může býti pokoj a shoda tam, kde
v nejsvětějších věcech jsou tak veliké rozdíly? Táži
se, zda je možno, aby v takové rodině nepovstal svár?
Kde v ní není sváru, je to jen tím, že jedna strana o víru
svou nedbá. Poněvadž pak katolík je obyčejně ústup
nější, bývá to on, který pro pokoj víru svou zanedbává,
nezapře-li jí vůbec. A co dobrého 1zde na zemi i jednou
na věčnosti může od Boha doufati ten, kdo ho zrádně
zapřel? Stále mu bude zníti v uších vyhrůžka Spasite
lova: Kdo mne zapře před lidmi, toho
1já zapru před Otcemsvým, který je v
nebesích (Mat. 10, 33).

3. A zlo je tím větší, když Bůh takovéto manžel
ství požehná dítkami! Dejme tomu, že ty, matko, jsi
katolička, a v tvém smíšeném manželství by se narodil
chlapec. Dle přirozeného pořádku je matka první vy
chovatelkou dítka. Začneš ho tedy vychovávati ve víře
katolické. Ale manžel protestant žádá, aby chlapec
následoval víru jeho; však i světský zákon chlapce
přisuzuje jemu. Nuže, co učiníš, ubohá katolická mat
ko? Rozetneš chlapce na dvé, jak to jedenkráte roz
kázal král Šalomoun? Písmo sv. totiž vypravuje, že
dvě ženy bydlely spolu v jednom domě. Jedné i druhé
narodil se chlapeček. V noci jedna z nich dítko své
zadusila. A co tu? Svého chlapce mrtvého podstrčila
druhé a živého jí vzala. Přišly se žalobou před krále
Šalomouna. Poněvadž se nemohlo dokázati, které
z obou žen živé dítko je, aby se podělily, rozkázal je
Šalomoun rozetnouti vpůli. Ale tu pravá matka zvo
lala: »Dejtež jí dítě živé, a nezabíjejte ho (3 Král. 3,
26).« I ty, katolická ženo, abys uchovala pokoj v rodině,
přepustíš svého chlapce matce nepravé, církví prote
stantské. Ale jak z toho budeš účtovati jednou před Pá
nem Bohem?

Máš-li pak více dítek, následují chlapci víru otco
vu, děvčata matčinu. A tu, jako jste s manželem různí
ve víře, budete různí i v lásce k dítkám. Každý rodič
se více kloní k dítku víry své. — I tehdy, kdyby
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všecky dítky byly vychovány ve víře katolické, ne
může býti řeči o pravém pokoji a svornosti, neb manžel
jinověrec ustavičný odpor bude cítiti proti tobě a dít
kám tvým.

Ubohé stvoření! Dalo sis zaslepiti rozum sladkými
řečmi, zvábiti srdce smyslnými žádostmi, špatným pří
kladem jiných, ale hryzení svědomí svého neutišíš
nikdy. Vzdoruješ Bohu, bojuješ proti své Církvi, ale
jakou budoucnost tu můžeš očekávati?

Končím, drazí moji! Ježíš Kristus je Bůh, a přece
nenásledovali učení jeho všichni, kteří ho slyšeli, Najdou
se i mezi mými posluchači, kteří neuposlechnou těchto
mých spasitelných slov. Ale já již tím nebudu vinen.
Vyložil jsem otevřeně učení Církve o smíšených man
želstvích, Vyložil jsem, proč je Církev zakazuje, a odů
vodnil, proč tak činí. I tehdy, když snoubenci písemně
zaručí katolickou výchovu všech dítek, Církev smíšená
manželství pouze trpí, ale jich nikdy neschvaluje.

Rodičové drazí! Kterak byste si mohli bráti na svě
domí spoluvinu na nešťastném manželství dítek svých?
Vy, katoličtí otcové a matky, jak byste mohli přivoliti,
aby vaše krev, vaši potomci od víry vaší přešli k jiné?
Synu! Zdaž bys nenašel mezi katoličkami pořádné
dívky? Křesťanská panno! Což není mezi katolíky
žádného hodného jinocha? Nač bys měla podati ruku
svou tomu, který není dítkem naší drahé matky, Církve
svaté? O jinoši a dívky, pamatujte, abyste při svém
vstupu do stavu manželského se ukázali býti rozhod
nými, upřímnými katolíky, a pak příjde Ježíš Kristus
se svým požehnáním 1na svatbu vaší!

(Dle J. Baráczia.)

XXXXIX.

Občanský sňatek.
Svátost stavu manželského, když ji snoubenci

hodně přijmou, přináší jim veliké milosti: rozmnožuje
v'nich milost posvěcující a uděluje jim zvláštní milost,
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aby povinnosti stavu manželského ke cti a chvále Boží
a k svému spasení věrně plnili. Ale žel! mnozí křesťané
tohoto vzácného daru pramálo si váží: Jední tuto svá
tost přijímají nehodně, a tak místo milosti na sebe
uvalují hněv Boží; druzí dokonce touto svátostí po
hrdají, spokojujíce se pouze tak zvaným sňatkem ob
čanským, nevědouce snad ani, jak velice se tím proti
Bohu a Církvi proviňují. Proto promluvím, drazí moji,
dnes k vám o tomto občanském sňatku a ukáži 1. co
jest; 2. jaký jest jeho původ; 3 cooněm
je třeba souditi; 4, jaké jsou jeho ná
sledky.

1. Cojest ? — Je to sňatek, uzavřenýbez Boha
před politickým úředníkem, dvěma svědky a zapiso
vatelem. Je to sňatek, uzavřený v úřední kanceláři tak,
jak se tam uzavírají smlouvy nájemní, kupní a jiné
smlouvy tržní. |

-2 Jaký jest jeho původ? — Jak jsmesi
minule řekli, první manželský sňatek uzavřeli Adam a
Eva v ráji. Bůh, první a nejvyšší kněz, tomuto sňatku
požehnal:I požehnal jim Bůh (Gen. 1, 27). Bůh
sám oddal Adama s Evou svým všemohoucím slovem.

A od té doby u všech národů snoubenci předstu
povali před toho, koho pokládali za posvěceného zá
stupce Pána na nebesích, aby z ruky jeho se jim dostalo
k tak důležitému kroku v životě jejich požehnání s ne
bes. U všech národů bylo považováno manželství za
svazek náboženský a posvátný, a jeho uzavírání bylo
vždy oslavováno náboženskými zvyklostmi a slavnost
mi. Pokud ve Starém zákoně zastupovali kněze otcové
rodin, pronášeli oni vroucí prosby, přání a žehnání nad
oddávanými svými syny a dcerami. Když pak Hospodin
skrze Mojžíše ustanovil stav kněžský, vstoupil při od
davkách levita na místo otcovo, ba spíše na místo
žehnajícího Boha.

Že způsobu, jakým pohané své sňatky uzavírali,
je patrno, že i oni považovali za nutné, aby byly uza
vírány v přítomnosti kněží, modlitbami a obětmi. Tak
na př. vysoce vzdělaný řecký mudrc Pythagoras do
mlouval mužům, aby se svými manželkami jednali še
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irně proto, že prý si je skrze kněze vyprosili u oltáře.
U Římanů se sňatky uzavíraly několikerým způsobem,
ale nejslavnější u nich byly ty oddavky, které byly
provázeny kněžskou modlitbou a od něho božstvu při
nesenou obětí.

Božský pak vykupitel světa Ježíš Kristus vyvýšil
stav manželský na svátost a učinil jej obrazem a od
leskem svého spojení s Církví. A od té doby bylo man
želství v Církvi stále uzavíráno jako svátost. Tak tomu
bylo všeobecně až do revoluce francouzské. 'V oné
bouřlivé a bořivé době, kdy tam tolik bohopustého
rouhání bylo pronášeno, kdy tam tolik nevinné krve
bylo prolito, vznikl sňatek tak zv. občanský neb civilní.
Tenkráte, kdy revolucionáři Boha s trůnu sesazovali a
postavili na oltář lehkou ženštinu; kdy muži převratu
šmahem všecko vykořeňovali, co člověka mohlo upa
matovati na nebe, peklo a věčnost; kdy prohlásili stát
ním dekretem, že není žádného Boha, a nikdo že v něho
nemá věřiti; kdy vraždění byli kněží jak řeholní tak ze
správy duchovní jen proto, že byli kněžími katolickými;
kdy chrámy byly zpustošeny, pobořeny a zavírány: za
těch dob hrůz a nejistoty vzalo svůj počátek manželství
civilní. Kněží nebylo, a lidé se chtěli ženiti a vdávati —
začali je tedy oddávati na obecních úřadech. A od té
doby udrželo se toto manželství tu a tam až do dneška.
A kdo se k němu utíkají? Lidé úplně zkrachovaní ve
svém náboženském vědomí, lidé úplně zbankrotělí
ve víře.

3 Cooněmjetřeba souditi? —Tolik,že
sňatek uzavřený na obecním úřadě pro katolíka není
žádnou svátostí a žádným opravdovým, platným, sku
tečným a nerozlučitelným manželstvím. Pro katolíka
totiž dle zákona Božího žádné manželství není platné,
není-li uzavřeno dle církevních zákonů před knězem.
Od počátku, kdy se s tím začalo, nepokládala Církev
katolická civilní manželství za nic jiného, než za soulož
nictví, a za to je považuje až dosud. Civilně oddaní kato
líci před Bohem nejsou žádnými manžely, jako by nebyli
rozhřešení od hříchů lidé, které by rozhřešil světský
úředník, ale ne kněz. A každý den, kdy takovíto
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00;
domnělí katoličtí manželé žijí pospolu, je pokračováním
ve smrtelném hříchu. Platí-li o kom přísný výrok Pána
Ježíše: »Kdo by Církve neuposlechl, buď tobě jako po
han a publikán« — platí zcela jistě o takovýchto
domnělých manželech.

Ba lidé žijící v civilním manželství jsou na tom
v jistém smyslu ještě hůře, než ti, kdo zjevně a vědomě
žijí pospolu, jsouce neoddáni. Ti totiž jsou si vědomi, že
to tak s nimi zůstati nesmí, nemají-li zahynouti věčně.
Oni před počestnými lidmi se hanbí za svůj poměr a
pomýšlejí na to, aby se buď svátostně dali oddati, neb,
není-li to možno, aby se po dobrém rozešli. Naproti to
mu civilně oddaní »manželé« se klamou domněním, že
co platí u lidí, platí 1 u Boha, a uspávají své svědomí,
pokládajíce se za skutečné manžely, ač jimi nejsou.

4.,Jaké jsou jeho následky? — Jaký
strom, takové ovoce.

a) Děti z takových rodičů zrozené, třebas je stát
považuje za manželské, v očích Církve jsou a zůstá
vají nemanželskými. A jak o svých rodičích budou
smýšleti, až zvědí a porozumějí, jakou skvrnu po nich
nevinně zdědily, netřeba vykládati. Tolik je jisto, že
za čest, za přednost, za chloubu civilní sňatek rodičů
si počítati nebudou.

b) A když takovému otci neb matce nadejde ne
úprosná smrt, jak se tu srovnají s Bohem? Není dovo
leno, není možno takové manžely rozhřešiti. Jen ten
kráte by jim kněz mohl rozhřešení uděliti, kdyby se dali
církevně oddati, je-li to vůbec možno, neb měli pevnou
vůli se rozejíti. — Ba ani na smrt není třeba čekati:
u takových lidí dříve neb později se probudí svědomí,
a jeho výčitek udusiti nebývá snadno, Zlé svědomí —
nejhorší soudce.

c) Kromě toho ani vzájemná úcta mezi takovými
civilně oddanými katolíky nemůže míti žádných pev
ných kořenů. Když se církevním zákonům tak okázale
vzeprou, když své náboženské přesvědčení tak pohrda
vě odkopnou, kterak se mohou navzájem ctíti? A kde
není obapolné úcty, tam nebývá ani lásky; a manželství
bez lásky, toť ztracený ráj.
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d) Občanský sňatek, toť zhouba pro národ. Vzpo
meňte si na mocný, bohatý, starověký národ římský.
Nikdy nepoklesl tak hluboko, jako když u něho zevšed
něly manželské rozvody, když se ukázalo vzácností,
aby některá římská matrona na sklonku života mohla
o sobě říci, že byla manželkou pouze jednoho muže.
Nikdy také vyvolený národ israelský tak jistě nekráčel
své rychlé záhubě vstříc, jako když mohl muž i pro
malichernou příčinu své manželce vtisknouti do ruky
lístek zapuzení, z domu ji propustiti a vzíti si jinou.
A sňatek občanský směřuje k týmž koncům!

A tento sňatek občanský se u nás úsilovně fedruje
a vnucuje! Děje se tak ze zaslepené nenávisti proti ná
boženství Kristovu a jeho Církvi. Tato nenávist to je,
která sňatku občanskému dodala známku pokrokovostií
a časovosti. A já tu katolickým snoubencům volám a
důtklivě připomínám: Nechtějte se zalibovati světu, ale
Bohu! Pamatujte, že na tom, jak uzavřete svůj sňatek,
závisí nejen vaše blaho a štěstí věčné, ale i časné.

(Dle Tom. Coufala: Kazatel r. 1912.)

L.

Manželská rozluka.

Občanským sňatkem bylo manželství připraveno
o četné a mocné milosti, které Kristus Pán ve svátosti
stavu manželského snoubencům udílí, aby spolu mohli
snášeti zlé i dobré tak dlouho, dokud jich nerozloučí
smrt. Smutným následkem toho je, že se mnohým man
želům jejich svazek brzy stává těžkým jhem. A co tu
činí veřejné zákonodárství? Místo aby občanský sňatek
odstranilo, neb aspoň na nejmenší míru omezilo, zašlo
na šikmé ploše dále a zavedlo manželskou rozluku.
A tak dnes takřka běžnou stala se fráze: »Když se
manželé sobě znelíbí, ať se rozejdou! Proč by neměli
využíti výhody, kterou jim nabízí zákon?« Ale lidé,
kteří takto mluví, doporučují něco, co je 1. proti
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Církvi těžkým proviněním; proti man
želce velikou nespravedlností; 3. pro
státy zhoubnou pohromou.

1. Když se manželé sobě znelíbí, ať
se rozejdou | — Ne! Něco takového by bylo
1. úplně proti Církvi, jež, opírajícse o autoritu
Boží a vůli Ježíše Krista, prohlašuje manželství za ne
rozlučné. Kristus Pán u sv. Matouše (19, 4—6) dí: »Což
jste nečtli, že ten, který stvořil člověka, na počátku
mužem i ženou je učinil a řekl: Proto opustí člověk
otce svého i matku svou a přidrží se manželky své, a ti
dva budou tělem jedním? Co Bůh spojil, toho člověk
nerozlučujl« A dále: »Pravím pak vám: Kdo propustí
manželku svou leč pro smilství a pojme jinou, cizoloží
(Mat. 19, 9).« Sv. Pavel pak, osvícen jsa Duchem sv.,
píše: »Těm, kteří jsou v manželství, přikazuji nikoli já,
nýbrž Pán, aby manželka od muže neodcházela. Ona je
vázána zákonem manželským, dokud žije muž její
(1 Kor. 7, 10).« V pozdějších dobách sv. Otcové cír
kevní prohlašují zcela jasně, že jedině smrt může roz
vázati sňatek manželský, a hřmí prokletím proti tomu,
kdo by pojal ženu rozvedenou. A tak Církev sv. na
sněmu Tridentském pronesla pouhou pravdu, když
vyřkla, že rozluka není ničím jiným, než bludem a pro
viněním. Proto je třeba buď zapříti víru křesťanskou a
Ježíše Krista, jejího zakladatele, neb rozluku manžel
skou úplně zavrhnouti a odsouditi.

Ale vždyťi papežové rozluku dovo
lovali! namítne mí někdo, — Oh ne, ne! Něco tako
vého je úplná historická nepravda. Oni právě naopak
snášeli raději největší pronásledování, než by rozluku
dovolili. Proč na př. nalezl Luther v Německu, když
začal rozsévati své bludy, ochránce? Nestalo se to
proto, že papež landkraběti Hessenskému odepřel sou
hlas, aby směl zapuditi svou pravou manželku a vzíti
s1 jinou? A neuvrhl Jindřich VIII., onen král, jenž sí
zasloužilnázvuObránce víry, svéhokrálovství do
bludařství, protože mu papež odmítl právo rozluky
s Kateřinou Aragonskou, jeho zákonitou manželkou,
aby si mohl vzíti Annu Bolénovu? A z jakého jiného
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důvodu pronásledoval Napoleon papeže Pia VII? Proto
lhou proti historii, kteří tvrdí, že papežové rozluku
manželskou tu a tam dovolili. — Aby však bylo jasno,
podotýkám: Něco jiného je někoho zavražditi a něco
jiného zjistiti jeho smrt. Něco jiného je poslední vůli
porušiti a něco jiného prohlásiti ji za neplatnou. Po
dobně by také bylo něco jiného povoliti rozluku man
želskou a něco jiného prohlásiti manželství za neplatné.
To činí i státy, a má k tomu tím větší právo papež.

2. Rozlukamanželskáje proti manželce ve
likou nespravedlností. — Kdo jí utrpí, je
vždy žena. Dejme tomu, že se rozloučená manželka
znova vdá. Ona do nové rodiny již nikdy nevejde ta
ková, jako když uzavírala první sňatek. Bude podobna
uříznuté růži, připravené o svěžest a vůni. Jak tu bude
moci býti v nové rodině vážena? Co pak je hlavním,
ona se tímto krokem staví úplně proti Církvi, proti
Kristu. A jak tu bude moci pozvednouti očí zbožně
k nebesům, jak bude moci hledati útěchy ve zpověd
nici a v hodince smrti ve sv. svátostech? — A což,
když na rozluku dojde teprve po řadě let v manželství
ztrávených? Před čtyřmi dny mne jeden manžel žádal
o křestní list za příčinou rozvodu manželství, uzavře
ného r. 1890, tedy před 30 lety! Když manželka muži
svému obětovala své mládí, svou krásu, třebas 1 své
zdraví, může si vzíti své věci a jíti; je nucena udělati
místo ženě jiné. A z čeho pak má býti živa, obzvláště
po smrti manželově, když tu na ni a na její dítky zákon
vůbec nepamatuje?

Řekne se sice, že rozluka manželská se povoluje
jen za určitých podmínek, Ale nedají se tyto podmínky
přivoditi? Není-li na př. manželka šílená, není ji možno
k šílenství dohnati? Není-li nemoc její nezhojitelná, ne
může se zanedbáním jí takovou státi? Žádá-li zákon
k rozluce vzájemný souhlas, není možno připraviti man
želce v rodině takové peklo, že kní svůj souhlas dá?3. Rozlukamanželskáje pro státy zhoub
noupohromou. — Účelemmanželstvíj je udržovati
na zemi pokolení lidské, dávati život novým lidským
bytostem. Ty pak až do jistého věku mají zapotřebí

— 206 —



matky, která by je živila, otce, který by se o ně staral.
Proto Bůh vložil do srdce otce a matky obzvláštní cit,
kterému říkáme láska otcovská, láska mateřská. Do
srdce pak dítka vložil Bůh cit, že lne k otci a matce
tak, jako k nikomu jinému. Rozluka manželská však
mívá za následek, že tyto dítky bývají svěřovány cizím
pěstounům a tak připravovány o výsluní lásky rodičů,
na kterou mají právo. Nenastávají tu nejednou případy,
že následkem nedbalé péče o ně cizích pěstounů se stá
vají mrzáčky, ba přicházejí i o život? — Jakou lásku
budou míti dítky k rozvedeným rodičům, když osud
jejich bývá stejně smutný, a často ještě značně trpčí,
než sirotků po zemřelé matce neb otci? — A jak to
dopadá s výchovou takovýchto dětí? Jeden ředitel vy
chovávacího ústavu pro dítky mravně vadné o ních na
psal: »Měl jsem již v ústavu velkou řadu dětí, ale co
roste z této generace, ví sám Bůh.«

Není tu možno, že rodiče z bázně, aby jim dítky
při rozluce nebyly na obtíž, se budou zplození jich
vystříhati? Ubývání porodů v zemích, kde rozluka
manželská je zavedena, je toho smutným důkazem.
A kde pak vezme vlast své obránce?

Nenajdou se dále nejedni, kteří, než by v man
želství stále nad sebou viděli visetí Damoklův meč
rozluky, raději do něho ani nevstoupí? Když v Římě
zavedena byla rozluka, stala se manželství tak řídký
mi, že císař Augustus občanům zákonem nařizoval
vstup do manželství.

K tomu pak připojte nenávist, spory, soudy a boje
rozloučených manželů, jejich rodin, přátel a stranníků,
a pak rcete, zda rozluka manželská nepřipravuje spo
lečnosti lidské úplnou katastrofu? Dějiny na př. národa
římského nám to dokazují.

Namítne se mi: Když se manželé již nemilují, když
se nemohou snésti, je rozluka pro ně nutnou potřebou,
jediným lékem. — Běda, kdyby k rozluce mělo dojíti
vždy, když se manželé již nemilují! Ve všech rodinách
najdete některý den zamračený a bouřlivý. Tak by tak
řka každodenně a všem rodinám hrozila příšera roz
luky! K vůli některým nešťastníkům by rozluka vnesla
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nedůvěru, podezření, ustavičnou bázeň do rodin všech,
a žádná by z nich nemohla klidně patřiti do své bu
doucnosti. Je-li to neb ono manželství nešťastné, nesmí
se proto činiti nešťastným celý národ.

Ostatně jak mnohá manželství by nebyla tak ne
šťastna, kdyby snoubenci před sňatkem pamatovali,
jak vážný krok činí pro celý život, a se předem zkou
mali, zda se povahou k sobě hodíl Jak mnohá manžel
ství, nyní nešťastná, by takovými nebyla, kdyby man
želé po křesťansku žili!

Nechť Kristus a Maria Panna panují v našich rodi
nách, jak tomu bylo u našich předků, a nebude nám
třeba rozluky, která je proti Církvi těžkým proviněním,
proti manželkám velikou nespravedlností a pro státy
zhoubnou pohromou. S Kristem a Marií Pannou 1 bez
rozluky naše rodiny budou šťastné, budou ozdobou
Církve, základem blaha vlasti.

Použito spisů:

1. A. Juge: Prontuario di predicazione.
2. P. Boggio: Istruzioni parrocchiali.
3. G. Dianda: II catechismo maggiore.
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Účinky křtu
Praktické otázky při udílení křtu
Obřady při udílení křtu .

Biřmování

Účinky sv. biřmování
Povinností biřmovanců
Svátost oltářní

Proč Pán Ježíš nejsv. svátost ustanovil
Svaté přijímání
Účinky sv. přijímání
Příprava na sv. přijímání
Svatokrádežné sv. přijímání
Velikonoční povinnost
Časté sv. přijímání
Povinnostik nejsv.svátostiI... .... .........
Povinností k nejsv. svátosti II.
Návštěvy svátosti oltářní
Před Výstavem vel. svátosti
Svátost pokání je ustanovena od Ježíše Krista.. ....
Zpytování svědomí
Lítost

Pohnutky k lítosti
Opravdové předsevzetí



XXXI.
XXXII.

XXXIIÍ.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.
XXXVIÍ.

XXXVIII.
XXXIX.

XXXX.

XXXXI.
XXXXII.

XXXXII.
XXXXIV.
XXXXV.

XXXXVÍ
XXXXVII.

XXXXVII.
XXXXIX.

L.

Blízké příležitostí k hříchu se varovatil . ...... 123
Kčemujezpověď?. .. .... 127
Jakámábýtizpověď? —.„.... .. 2. 132
Studve zpovědnicí. . .. .. .. ... -2.2 137
Dostíučinění—.......... <. 2 2. 141
Jakčastosezpovídati?I... ........ 145
Jakčastose zpovídati?II... . .......... 150
Životnízpověď. -< <<.. 2 154OdpustkyL. 158OdpustkyII-22 163
Poslednípomazání[.©. ............. 167
PoslednípomazáníII... . ©... 171
Svěceníkněžstva. . . . -< <... 176
Nutnosta nezničitelnostkněžství... .. ........ 180
Povoláníkekněžství-. .. .. -+ 184Celibát„<222 188
Stavmanželský. . . . . ... -2.0 192
Smíšenésňatky. . .. ©... 2. 196
Občanskýsňatek . .. .... .... ... .. . 200
Manželskározluka —.... .. ..... 2... 204



Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl
v Praze [.-536.

Poslední novinky našeho nakladatelství:
Kč

Bouška Sig. O. S. B., Provencalské koledy . . 45—
Bureš Kar., Čiňme pokání. Šest postních promluv 450

— Májové promluvy na litanii loretánskou —.650
Dlouhý Jaroslav, Katechetické promluvy:

I. Apoštolské vyznání víry ©. . . . . . 14—
II. O přikázáních . . ... —————

III. O svátostech, mši sv. a modlitbě —— (=
Hronek Josef, Pobožnost křížové cesty . . . 250—PiusXL2..

— Bible maličkých.. . . . . . . . ... 1650
Ježek Jan, Kneippovy byliny léčivé.. . . . 6—
Lutislav Karel, Život dítek Božích. Promluvy a

úvahy o milosti posvěcující . . . . . ... 950
Pauly Jan, Pobožnosti a litanie k nejsv. Srdci

Páně. Příručka pro farní duchovenstvo. . . 350
Rybák Josef, Pod ochranu Tvou se utíkáme.

32 májovýchpromluv. .. . 2.1450
Sedlák Jan, Modli se a pracuj. Modlitební knížka,vázaná. . 2,320
Vrátný Kar., Krátké nedělní a sváteční promluvy 22—
Waitz Dr. Z., Poselství z Konnersreutu .. . . 350



KAREL VRÁTNÝ:

Krátké nedělní
a sváteční
promluvy,

Promluv těchto lze s prospěchem použíti

ku přednáškám v našich spolcích

1 doporučiti je věřícím za „nedělní čtení“,

*
Cena 24 Kč včetně porta.

2£

Laskavé objednávky vyřídí

Cyrillo-Methodějské knihkupectví

GUSTAV FRANCL
V PRAZE I, Melantrichova ulice 536.

Palác městské spořitelny.


